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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาจิตลักษณะและสถานการณมีความเกี่ยวของ และ

มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความฉลาดคบเพื่อนมากนอยเพียงใด  ในกลุมนักเรียนแตละ

ประเภท และเพราะเหตุใด   และเพื่อบงชี้นักเรียนที่มีความฉลาดคบเพื่อนนอย  รวมทั้งปจจัยปกปอง  

กรอบแนวคิดในการวิจัยมีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  ตลอดจนทฤษฎี

และหลักการที่สําคัญทางจิตวิทยาทั้งในประเทศ เชน ทฤษฎีตนไมจริยธรรม และตางประเทศ เชน 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 684   ค น 

จาก 3 โรงเรียนใน 3 จังหวัด แบงเปน นักเรียนชาย 318 คน (46.5%) และ นักเรียนหญิง  366 คน 

(53.5%)  มีอายุเฉลี่ย 15   ป  และมีเกรดเฉลี่ย 3.01 ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงขั้นกําหนด

โควตา 

ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบดวย  1) ความฉลาดคบเพื่อน 2 ตัวแปร คือ ความชอบเสี่ยง 

และการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 2)  จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอ

เพื่อนที่ไมดี  และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 3) จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร ไดแก  

สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี  และเอกลักษณแหงอีโก  

4) ลักษณะของสถานการณ 5 ตัวแปร ไดแก  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การมี

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ และ

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี และ5) ตัวแปรชีวสังคมภูมิหลัง   

แบบวัดโดยสวนใหญในงานวิจัยนี้เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา ซ่ึงมีการหา

คุณภาพรายขอของแบบวัดแตละชุด และทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ตลอดจนทําการหา



 (4) 

คาความเชื่อมั่นของแบบวัดแตละชุด ซ่ึงมีคาระหวาง .43 ถึง .87   ในงานวิจัยนี้มีสมติฐานรวม 4 ขอ 

ซ่ึงขอมูลถูกทดสอบดวยสถิติหลายประเภท ท้ังในกลุมรวมและ 18 กลุมยอย 

ผลการวิจัยที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก  ประการแรก นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตนมาก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดีมาก  เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไม

ดีนอย ผลเชนนี้พบในกลุมยอย กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย 

ประการที่สอง    ตัวทํานายจิตลักษณะเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ  

รวม 12 ตัวแปร สามารถทํานายในกลุมรวม   1) ความชอบเสี่ยงนอยได 29.8  % โดยมีตัวทํานายที่

สําคัญ คือ ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน  ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี  สุขภาพจิตดี และทํานายไดสูงสุดใน

กลุมนักเรียนมีพ่ีนองมาก 42.8%  และ2) การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนได 47.5  % โดยมีตัวทํานายที่

สําคัญ คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี  และการอบรมสั่ง

สอนจากผูปกครอง และทํานายไดสูงสุดในกลุมนักเรียนมีพ่ีนองมาก 53.0%  

ประการที่สาม จากผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนปรากฏวา  ความชอบเสี่ยงดรับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ คือ 1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 2) สุขภาพจิตดี และ 3) 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ.15,.11 และ.11 ตามลําดับ) 

โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความชอบเสี่ยงได 28 %

และการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนที่ไมดี ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ คือ 1) ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน  2) การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง และ3) สุขภาพจิตดี (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ.13, .09 และ -.07 ตามลําดับ) โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของการมีภูมิคุมกันได 48 % 

ประการสุดทาย  นักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงเรงดวนที่ควรพัฒนา คือ นักเรียนที่มีความฉลาด

คบเพื่อนนอย ไดแก นักเรียนหญิง  และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก  โดยกลุมเสี่ยงเหลานี้ควร

ไดรับการพัฒนาทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสุขภาพจิต 

งานวิจัยในอนาคตควรมีการวิจัยเพื่อหาปจจัยเชิงเหตุของความฉลาดคบเพื่อนที่

เฉพาะเจาะจงในนักเรียนหญิงและนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก ตลอดจนอาจทําการวิจัยเชิง

ทดลองเพื่อประเมินผลชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดในการคบเพื่อน ท่ีสรางจาก

พ้ืนฐานในงานวิจัยนี้   
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 This study aimed at investigating the relationships among, as well as direct and indirect 
influences, of psychological characteristics and situational factors on smart peer-choice of various types 
of junior high school students, and why. Furthermore, at-risk groups of students were also pinpointed 
with their protective factors. 
 Conceptual framework of this study was based on interactionism model, as well as several 
important theories both in Thailand, e.g., Thai psychological theory of moral and work behavior, and 
from abroad, e.g., theory of cognitive development. Samples were 684 junior high school students  from 
3 schools in 3 provinces. Samples consisted of 318 males (46.5%) and 366 females (53.5%) with the 
average age of 15 years, and average GPA of 3.01. They were obtained based on stratified quota random 
sampling technique. 
 Groups of variables in this study were 1) smart peer-choice consisted of 2 variables: risk 
preference and peer influence immunity, 2) psychological states consisted of 2 variables: consisted of 
unfavorable attitude toward misbehaved peer, and ability of avoid misbehaved peer, 3) psychological 
traits consisted of 5 variables: intelligence, future orientation and self control, need for achievement, 
mental health, and ego identity, 4) situational factors consisted of 5 variables: perceived loved and 
reasoned child rearing practices, good role model from family, parental preaching on peer choice, good 
role model from media and negative experience from misbehaved peer, and 5) biosocial background  
 Most of questionnaires were in form of summated rating scales. Items were selected by 
statistical criteria, and performed Confirmatory Factor Analysis before computing reliability which 



 

 

(6) 

 

ranged between .43 to .87.  There were 4 hypotheses in this study. Data were analyzed by various 

statistical approaches both in total sample and other 18 subgroups. 

  Results revealed 4 important findings. First, students reported higher degrees of future 

orientation and self control, perceived loved and reasoned child rearing practices, and ability of avoid 

misbehaved peer, were the one reported lower risk preference than their counterparts. This result was 

especially found in students with low educated father. 

  Secondly, psychological traits, situational factors, and psychological states, with 12 variables 

could predict 1) risk preference with 29.8% in total sample. The important predictors were ability of 

avoid misbehaved peer, unfavorable attitude toward misbehaved peer, future orientation and self control, 

negative experience from misbehaved peer, and mental health. The highest predictive percentage of 

42.8% was found in students with more siblings. and 2) peer influence immunity with 47.5% in total 

sample. The important predictors were unfavorable attitude toward misbehaved peer, future orientation 

and self control, mental health, and parental preaching on peer choice. The highest predictive percentage 

of 53.0% was found in students with more siblings. 

    Thirdly, according to results from Path analysis, it was found that risk preference was directly 

affected by the following antecedents, 1) future orientation and self control, 2) mental health, and 3) 

negative experience from misbehaved peer (path coefficient were .15, .11, and .11 consecutively). All 

casual variables altogether accounted for 28% of the variance of risk preference. Peer influence immunity 

was directly affected by 1) future orientation and self control, 2) parental preaching on peer choice, and 

3) mental health (path coefficient were .13, .09, and -.07 consecutively). All casual variables altogether 

accounted for 48% of the variance of peer influence immunity. 

  Finally, at risk group of students needed urgent attention were female students, and students 

with high GPA. These students should be heightened or trained on the following antecedents unfavorable 

attitude toward misbehaved peer, ability of avoid misbehaved peer, future orientation and self control, 

need for achievement, and mental health. 

  Future research studies should investigate antecedents of smart peer-choice especially in 

females and high GPA students. In addition, experimental evaluative study to examine the effectiveness 

of training module on smart peer-choice based on this study should be done.  



กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ฉบับนี้สําเร็จลุลวง โดยการไดรับความกรุณาจากบุคคลหลายทาน ผูเขียนขอ
กลาวขอบพระคุณดังตอไปนี้   

กราบขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ดุจเดือน  พันธุมนาวิน  อาจารยท่ีปรึกษาและ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธฉบับนี้ ซ่ึงเปนผูที่ เสียสละเวลาเปนอยางยิ่ง ในการใหความรู  
คําแนะนําอยางใกลชิด ตั้งแตข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดทาย  ตลอดจนเปนผูท่ีใหกําลังใจและคอย
หวงใยในทุกๆ เร่ือง ในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้  ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน  ผูท่ีใหความรู ทฤษฎี คําแนะนําและ ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุบล 
เล้ียววาริณ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา รวมท้ังกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใหถูกตอง
สมบูรณยิ่งข้ึน   

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีไดถายทอด
ความรูแกผูเขียน รวมทั้งเจาหนาท่ีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีใหความชวยเหลืออยูเสมอ 
คุณปางะ ผูท่ีคอยดูแลตลอดการทําวิทยานิพนธ  เพื่อน ๆ สาขาพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) รุน 42, 
เพื่อนชาวมอนอพะเยาที่นิดาทุกๆ คน และปยทัศน ยันตรวัฒนา ท่ีใหกําลังใจและคอยชวยเหลือ
เสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งขอขอบพระคุณ อาจารย ณัฎฐิมา มากชู ครูผูใหความรู พรอมท้ัง
คําปรึกษาในทุกๆ เร่ืองท่ีดีเสมอมา   

ทายสุด ขอกราบขอบพระคุณแด คุณคณิต และคุณวิไลวรรณ  กันตโฉม  บุพการีผูมี
พระคุณ ท่ีใหการอบรมเล้ียงดู และมอบโอกาสท่ีดีๆ แกผูเขียนตลอดมา รวมท้ังปาๆ นาๆ ของ
ผูเขียน และพี่นองแปดกุมาร ท่ีคอยใหกําลังใจ รวมท้ังขูเข็ญ จนทําใหการศึกษาคร้ังนี้ประสบ
ความสําเร็จได    
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
  

ปญหาของเด็กวัยรุนในสังคมปจจุบันเพิ่มจํานวนมากข้ึน และทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึง
ก็ประสบกับปญหาเหลานี้อยูทุกวัน ดังท่ีเราจะเห็นปรากฏอยูตามส่ือตางๆ ไมวาจะเปนการดื่มของ
มึนเมา หรือการรวมกลุมเพื่อนเสพยาเสพติด  เปนตน ซ่ึงปญหาในเด็กวัยรุนนั้นนําไปสูปญหาตอ
สังคม ไมสงผลตอการพัฒนาประเทศ  

จากปญหาขางตนนั้นเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน ไมวาจะเกิดมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ย่ําแยในปจจุบัน ท่ีสงผลใหการดําเนินชีวิตนั้นเปนไปอยางเรงรีบมากข้ึน  เพื่อใหทันตอการแขงขัน
ในการดํารงชีพ ท้ังสามีและภรรยาตางตองออกไปทํามาหากินดวยกันท้ังคู เพื่อเล้ียงปากเล้ียงทอง
คนในครอบครัว รวมไปถึงการเปล่ียนโครงสรางครอบครัวใหมท่ีเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยาย 
สูครอบครัวเดี่ยว  แนวทางการเล้ียงดูจึงเปล่ียนแปลง สงผลใหครอบครัวไทยใชเวลาอยูรวมกันใน
ครอบครัวนอยลงจึงทําใหวัยรุนขาดการดูแลเอาใจใส ถูกปลอยปละละเลยไมไดรับความสนใจอยาง
จริงจังจากครอบครัว ประกอบกับสังคมของเรากาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสารของโลก
สมัยใหมแพรกระจายสูสังคมตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทําใหวัยรุนไดรับอิทธิพลจากส่ือไดโดยงาย  
ทําใหครอบงําพฤติกรรมของวัยรุนไทยจํานวนไมนอย รวมไปถึง การคบเพ่ือนของวัยรุนดวย 
 ดังนั้นวัยรุน ซ่ึงเปนวัยท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงความเปนตัวของตัวเองคอนขางมาก การพูดจา
ไมคอยเรียบรอย  อารมณแปรปรวนเปล่ียนแปลงงาย  ความรับผิดชอบข้ึนๆ ลงๆ  เอาแตใจตัวเองทํา
ใหพอแม  ผูปกครอง  หรือครูอาจารยหงุดหงิดไมพอใจไดมากๆ  ถาใชวิธีการจัดการไมถูกตอง เชน 
ใชวิธีดุดาวากลาว ตําหนิ หรือลงโทษรุนแรง นั้นจะเกิดปฏิกิริยาตอตานหันเขาหากลุมเพ่ือนปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ียอมรับจากกลุมเพื่อนท่ีมีความสนใจในสิ่งตางๆลักษณะเดียวกับตนเอง เพื่อเปนท่ี    
ปรึก ษา คอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และดังลักษณะขางตนจึงเด็กจะมีความผูกพันกับกลุมเพ่ือน
มาก เพื่อนจึงมีอิทธิพลในความเปนไปตางๆของวัยรุน ถาคบเพื่อนดี มีความใสใจในการศึกษา



 2 

มุงหวังความสําเร็จในอนาคต เพื่อนก็จะชักชวนใหกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง ส่ิงท่ีดีงาม แตถาคบเพ่ือน
ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ การด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล การใชสารเสพติด เชน 
บุหร่ี ยาบา กัญชา ยาอี เร่ืองหนีเรียน เลนการพนัน การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธกับคนรัก
กอนแตงงาน เปนตน  ดังท่ีพบไดจากสถิติจากรายงานสถิติ ขอมูลการติดยาเสพติดของประชากร ซ่ึง
ไดรับการบําบัดรักษาท่ัวประเทศ ประเภทผูปวยรายใหมพบวา เด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอายุ 10 
- 19 ป ใชสารเสพติดประเภท เฮโรอีน สารระเหย ฝน กัญชา สุรา และยาบา รวม 9,288 ราย 
(กรมการแพทย, 2540) สวนสาเหตุของการใชยาเสพติด สวนใหญเกิดจากการอยากทดลองดวย
ตนเอง และเพื่อนชวน สําหรับสาเหตุจากปญหาครอบครัวอยูในอันดับหลัง และดังสุภาษิตโบราณท่ี
สอนวา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนช่ัวพาตัวใหยากจน เกิด
เปนคนคบใครควรไตรตรอง”  

ซ่ึงนั้นยอมเปนขอยืนยันวาวัยรุนไดรับอิทธิพลจากเพื่อนโดยการเลียนแบบพฤติกรรม 
คลอยตามการชักจูง และการบีบค้ันจากเพื่อน จึงทําใหปริมาณพฤติกรรมของวัยรุนกับของเพื่อนมี
ความใกลเคียงกัน ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนและการรับอิทธิพลจากเพ่ือนของเยาวชน จึงเปนส่ิง
สําคัญท่ีทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียงมากนอยแตกตางกัน เยาวชนท่ีฉลาดเลือกคบเพ่ือนท่ีดี จึงมี
ภูมิคุมกันตนในการคบเพ่ือน และพาตนเองไปสูความเส่ียงนอย ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต
ตอไป  

  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงปจจัยเชิงเหตุของความฉลาดเลือกคบเพ่ือนของนักเรียนวัยรุน ท้ัง
ปจจัยดานจิตลักษณะและสถานการณท่ีสําคัญ  เพื่อนําผลจากการศึกษาไปพัฒนาและสงเสริมให
เยาวชนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม  ท่ีจะชวยลดปญหาสังคม และชวยให
วัยรุนเหลานี้เจริญเติบโตเปนพลเมืองท่ีดีและเกงตอไปในอนาคต  
 
1.2  จุดมุงหมายของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาวา นกัเรียนท่ีอยูในสถานการณท่ีแตกตางกัน และหรือมีจิตลักษณะแตกตาง
กัน  จะมีความฉลาดคบเพ่ือน ตางกัน มากนอยเพยีงใด และพบในนักเรียนประเภทใดบาง 
  1.2.2  เพื่อศึกษาวา จติลักษณะและสถานการณจะรวมกนัทํานาย และมีอิทธิพลตอ ความ
ฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียนมากนอยเพียงใด  ในนักเรียนประเภทตางๆ  
  1.2.3  เพื่อบงช้ีนักเรียนกลุมเส่ียงท่ีมีความฉลาดคบเพ่ือนนอย และแสวงหาปจจัยปกปอง 
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.3.1 ทําใหทราบปจจัยเชิงเหตุท้ังทางดานจิตลักษณะและสถานการณท่ีไดรับการพิสูจน

แลววามีความเกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษา  

1.3.2 เปนพื้นฐานทางการศึกษา และวิจัยตอไปในอนาคต เกี่ยวกับความฉลาดคบเพื่อนของ

นักเรียนมัธยมศึกษา 

1.3.3 เพื่อนําผลจากการศึกษา ไปรวมกับองคความรูเดิม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

ความฉลาดคบเพื่อนอยางเหมาะสม แกเยาวชนไทยตอไป 
 

1.4  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 
 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงปจจัยเหตุท่ีสําคัญที่เกี่ยวของกับความฉลาดเลือกคบเพื่อนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จึงไดมีการแบงหัวขอในการประมวลเอกสารออกเปน 2 สวน คือ 1) 

ความฉลาดคบเพื่อน: ตัวแปร ความหมายและการวัด และ 2) สาเหตุของความฉลาดคบเพื่อน ซ่ึงมี

สาเหตุ 3 สายคือ สถานการณ จิตลักษณะเดิม และจิตตามสถานการณ ทั้งนี้เพื่อจุดมุงหมายของการ

กําหนดตัวแปรนิยามปฏิบัติการและสมมติฐานของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1.4.1  ความฉลาดคบเพื่อน: ตัวแปร ความหมายและการวัด 

 เพื่อนนั้นถือไดวามีอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก เพราะในวัย

นี้อยูในชวงวัยที่เรียกวากําลังเลน กําลังซน อยากจะรูอยากจะทดลองสิ่งใหมๆ ดังนั้นหากเพื่อนของ

ตนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน เสพยาเสพติดหรือดื่มของมึนเมา ก็อาจนําไปสูการชักจูงให

เพื่อนคนอื่นๆ ในกลุมเดียวกันกระทําตามดวย ซ่ึงเด็กเหลานั้นยอมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อใหเปนที่การ

ยอมรับจากกลุมเพื่อน (สราวุฒิ สุนทรภัต, 2526: 45) ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนจึงมีความสําคัญตอ

วัยรุนเปนอยางมาก ดังคํากลาวที่วา คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล และ

การที่จะเลือกคบเพื่อนที่ดีนั้นได ควรทราบถึงลักษณะการคบเพื่อนที่เหมาะสม โดยดวงเดือน 

พันธุมนาวิน และคณะ (2540:  156-157) ไดกลาวถึง การคบเพื่อนอยางเหมาะสม นั้นคือ การเลือก

คบเพื่อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เชน มีความประพฤติดี เรียนดี และรวมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะที่มี

ประโยชน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนโทษ เชน เลนการพนัน และหนีเรียน เปนตน รวมถึงการ

รวมกลุมหรือการคบหาสมาคมกับคนรุนเดียวกันในลักษณะตางๆ โดยการเลือกคบเพื่อนที่มี

คุณสมบัติ และ พฤติกรรมการแสดงออกในดานที่ดี และเปนประโยชน เชน ชอบชวยเหลือเพื่อน
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เมื่อยามเดือดรอน ตักเตือนเมื่อเพื่อนกระทําสิ่งที่ผิด อาทิ เที่ยวกลางคืน เสพยาเสพติด เปนตน และ

หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนที่ใหโทษหรือนําไปสูทางที่เสื่อมเสีย  (นิศากร สนามเขต, 2550: 5-6) 

 นอกจากนั้นหลักการทางศาสนา ยังมีการนิยามถึง ลักษณะของเพื่อนที่ดี จะตองเปน

ลักษณะที่เรียกวา กัลยาณมิตร ท่ีหมายถึง เพื่อนที่มีความรักใครและมีความสนิทสนมคุนเคย

กัน    ดังนั้น ลักษณะของกัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี หรือ เพื่อนรักใครคุนเคย เพียบพรอมดวย

คุณธรรม ทําหนาที่ของชาวพุทธที่ดี ผูส่ังสอนแนะนํา ชักนําไปในหนทางที่ถูกตองดีงาม  เพื่อเปน

ประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืน  สอดคลองกับการใหความหมายของพจนานุกรมพุทธศาสตรท่ีได

ใหความหมายของกัลยาณมิตร คือ เพื่อนแท เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยชวยเหลือเพื่อนอยางจริงใจโดย

ไมหวังสิ่งใดตอบแทน เปนมิตรที่หวังดี ใหความจริงใจ โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของกัลยาณมิตร ท่ี

เรียกวา กัลยาณมิตรธรรม 7 นั้นประกอบดวย 1) นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม อยากที่

จะเขาไปปรึกษา 2) นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พ่ึง

ใจ และปลอดภัย 3) นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง ควร

เอาอยาง ทําใหระลึกและเอยถึงดวยความภาคภูมิใจ  4) รูจักพูดตามกาลเทศะ รูวาเมื่อไรควรพูด คอย

ใหคําแนะนําวากลาวตักเตือนเพื่อน คอยเปนที่ปรึกษาที่ดี 5) อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟง

คําปรึกษา ซักถามคําเสนอแนะวิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบื่อ 6) แถลงเรื่องล้ําลึกได สามารถ

อธิบายเรื่องยุงยากซับซอน ใหเขาใจ และใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป และ 7) ไมชักนําในทาง

ท่ีไมดี คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย (พระธรรมปฎก, 2545: 203) 

 สําหรับความฉลาดนั้น ไดมีการศึกษาจาก Piaget อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาน, 2540:    

54-57 ซึ่งเชื่อวา จุดศูนยกลางของความฉลาดคือ ความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอม เด็ก

เรียนรูและปรับตัวโดยใชปฏิกิริยาสะทอน (Reflex) ระบบปราสาทสัมผัส (Sensory) และการ

เคลื่อนไหว (Motor) ในระยะแรกๆของชีวิต เด็กจะใชศักยภาพทางชีวภาพเหลานี้เปนสื่อในการ

เรียนรูและพัฒนาความคิดเกี่ยวกับโลกและบุคคล ในชวงวัยตอๆมาเด็กจะใชความสามารถดังกลาว

ในการพัฒนาความคิดอยางซับซอนและเปนขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ  

 โดย Piaget ไดพบวา พัฒนาการรูคิดของบุคคล จะเปนไปตามขั้นตอนตางๆ 4 ข้ันตอน

ดวยกัน ข้ันที่หนึ่ง ระยะการเคลื่อนไหวสัมผัส (0-2 ป) มี 2 ชวงอายุ ในชวงแรกเด็กที่มีอายุต้ังแต 0-6 

เดือน เด็กจะยังไมเขาใจความคงที่ของวัตถุ ถาวัตถุหายไปจากสายตาเด็ก เด็กก็จะไมมองหา เพราะ

คิดวาไมมีวัตถุนั้นในโลก จนเมื่ออายุประมาณ 9 เดือน เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปญญา คือ เด็กจะ

รับรูและคิดเกี่ยวกับความคงที่ของวัตถุ โดยเมื่อวัตถุหางหายไปจากสายตา เด็กจะเริ่มมองหา เพราะ

เริ่มเขาใจวาวัตถุนั้นยังคงอยูและเกิดความคิดวาวัตถุหางตาแตไมหายไปจากโลก ข้ันที่สอง ข้ันกอน

ปฏิบัติการ (อายุ 2-7 ป) ซ่ึงมี 2 ชวงอายุ ซึ่งในชวงแรกเด็กที่มีอายุ 2-4 ป เด็กจะมีเรียนรู
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สภาพแวดลอม และมีลักษณะท่ีสําคัญคือ เด็กจะยึดตัวเองเปนศูนยกลาง สําหรับชวงท่ีสอง อายุ 4-7 
ป เด็กจะเร่ิมลดการใชตัวเองเปนศูนยกลาง สามารถแปลงสัญลักษณในสมองออกมาเปนคําพูด ซ่ึง
จะชวยใหเกิดพัฒนาการทางการรูการคิดข้ันตอไป  ข้ันท่ีสาม ข้ันปฏิบัติการแบบรูปธรรม (อายุ 5-10 
ป) เด็กจะมีพัฒนาการทางสมองเพิ่มมากข้ึน สามารถคิดเช่ือมโยงกับประสบการณในอดีต 
ความสามารถจัดประเภทส่ิงของท่ีมีลักษณะบางประการคลายคลึงกันและแตกตางกันได และเด็กจะ
เร่ิมเขาใจวามวลสารอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปทรงได แตจํานวน น้ําหนัก และปริมาตรจะยังคงไม
เปล่ียนแปลง ข้ันท่ีส่ี ข้ันปฏิบัติการแบบระบบ (อายุ 11-15 ป) เด็กจะสามารถคิดแบบใชสัญลักษณ 
มีจินตนาการ มีความคิดนอกเหนือความเปนจริง มีการคิดแบบมีสมมติฐานและคิดโยงสาเหตุกับ
ผลได มีการแกปญหาอยางเปนระบบ ซ่ึงกลุมตัวอยางของเราอยูในข้ันท่ีส่ีนี้ 
 ในสวนของการศึกษางานวิจัยในอดีต โดยไดมีนักวิจัยไดศึกษาถึงพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน 
คือ รุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 13) ซ่ึงใหความหมาย พฤติกรรมฉลาดเลือกกินวา ความสามารถของ
เด็กนักเรียนมัธยมปลายในการรับรูลักษณะของอาหาร พิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร ท้ังอาหาร
กลางวัน อาหารเย็นท่ีวัยรุนซ้ือกิน โดยใหอาหารมีลักษณะใน 4 มิติ ความสะอาด คุณคา ราคา และ
ความนากิน โดยใหนักเรียนมัธยมปลายตอบวาจะเลือกกินอาหารแตละประเภทนี้ โดยพิจารณาเลือก
ท่ีลักษณะเดียวของอาหารแตละอยาง หรือหลายลักษณะพรอมกัน บอยเพียงใด สอดคลองกับ
งานวิจัยของดวงกมล พรหมลักขโณ (2549: 5-6) ท่ีศึกษาพฤติกรรมฉลาดดูแลสุขภาพตนของการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันเพื่อเปนการปองกันและเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพตนเอง โดยจะ
ศึกษาพฤติกรรมฉลาดดูแลสุขภาพตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 ดาน เนื่องจากมี
ความเกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน พฤติกรรม
หลีกเล่ียงสารโทษ และพฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนตัว 
 จากการศึกษาดังกลาวในขางตนจึงสรุปความฉลาดคบเพื่อน หมายถึง ความสามารถของ
เด็กนักเรียนมัธยมตนในการรับรูและพัฒนาความคิดในการเลือกคบเพื่อนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
และรวมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะท่ีมีประโยชน หลีกเล่ียงกิจกรรมเส่ียงท่ีเปนโทษ หลีกเล่ียงการคบ
เพื่อนท่ีใหโทษหรือนําไปสูทางท่ีเส่ือมเสีย  รวมไปถึงพฤติกรรมการแสดงออกในดานท่ีดี และเปน
ประโยชน ในงานวิจัยนี้จึงแบงความฉลาดคบเพ่ือนเปน 2 ตัวแปรคือ ความชอบเส่ียง และ การมี
ภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ซ่ึงมีความหมาย และการวัด ท่ีประมวลไดดังตอไปนี้  

1.4.1.1  ความชอบเส่ียง:  ความหมาย และ วิธีวัด 
           วัยรุน เปนวัยท่ีชอบทดลอง คนควาส่ิงใหม ชอบส่ิงทาทาย จึงมักมีความชอบเส่ียงท่ี
นําไปสู พฤติกรรมชอบเส่ียง ซ่ึงความชอบเส่ียงเปนนิสัยพื้นฐานของมนุษยในการที่จะดํารงชีวิต ซ่ึง
บุคคลแตละคนแตละวัยอาจมีความชอบเส่ียงท่ีแตกตางกัน  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาซ่ึงเปน
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วัยรุนที่มีพัฒนาการอยางรวดเร็วทางรางกาย แตจิตใจนั้นยังอาจเปนเด็กอยูมาก จึงมีความอยากรู

อยากลองสิ่งใหมๆ ทําใหมีความชอบเสี่ยงที่อาจจะเกิดโดยรูเทาไมถึงกาลสูงในบุคคลในวัยนี้  ทําให

เกิดปญหาตามมาอีกมากมาย  ความชอบเสี่ยงในนักเรียนมัธยมนี้ จึงมีในหลายดานทั้งในดานความ

เสี่ยงของการบริโภค  ความเสี่ยงในการเดินทาง  ความเสี่ยงในดานการเรียน  ตลอดจนความเสี่ยงใน

การคบเพื่อนที่ไมดีไมเหมาะสม  ซ่ึงความเสี่ยงเหลานี้นําไปสูความลมเหลวในชีวิตได ซ่ึงจากหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง, 2547:  31) บุคคลที่มีความพอเพียงในชีวิตซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและมี

ความสุข จะตองมีลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งคือ การมีภูมิคุมกันตน  (ภาพที่ 1.1 ) ซ่ึงหมายถึง 

การที่บุคคลเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงนั้น  

บุคคลจะตองเปนคนที่มีความชอบเสี่ยงอยางเหมาะสม  (งามตา วนินทานนท, 2550: 1-46; ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550: 27-79)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  องคประกอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

แหลงที่มา:  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547: 31. 

 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผานมาถึงความชอบเสี่ยง โดย ทองพูล บัวศรี (2550: 
6-7) ไดศึกษาความพรอมที่จะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชนกระทําผิด ซ่ึงไดใหความหมายถึง

ความชอบเสี่ยงคือ  การแสดงความตื่นเตน การทาทาย การโออวด ในพฤติกรรมที่เสี่ยง เชน การสูบ

บุหรี่ การเกี่ยวของกับอบายมุข  การแขงขันมอเตอรไซด ท่ีไมคํานึงถึงความปลอดภัย  เปนตน  

นําไปสู 

พอประมาณ 

คุณธรรม 

(ซื้อสัตย – มีคุณธรรม) 

หลักวิชา – รอบรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

มีภูมิคุมกัน 

   ความพอเพียง 

สมดุล / พรอมรับตอการเปลื่ยนแปลง 

มีเหตุผล 
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สอดคลองกับงานวิจัยของจุรีพร ภิบาลจันทร (2551: 44-46) ศึกษาถึงพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานของพนักงาน ไดใหความหมายความชอบเสี่ยง  หมายถึง การรับรูและความรูสึกชอบ
หรือพอใจในการแสดงพฤติกรรมท่ีอยากทดลองส่ิงใหมท่ีตื่นเตนทาทายท่ีผูอ่ืนอาจเคยทําสําเร็จ
มาแลว และการกระทํานั้นอาจใหผลตอบแทนท่ีตองการ ถึงแมจะมีความเส่ียงอันตรายสูง หรืออาจ
เกิดผลเสียมากกวาก็ตาม รวมถึงการตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายท่ีจะเกิดในอนาคตตอสังคม
ผลเสียหรืออันตรายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการมีปฏิสัมพันธหรือการเห็นแบบอยางท่ีไมดีจากคน
รอบขาง แตก็ยังคิดเส่ียงท่ีจะกระทํา และตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายท่ีจะเกิดมนอนาคตตอ
ตนเองจึงต้ังใจท่ีจะหลีกเล่ียงหรือปองกันไวกอน 

โดยนักวิจัยในสาขาจิตพฤติกรมศาสตร ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือวัดท่ีเกี่ยวของกับการมี
ภูมิคุมกันตน ซ่ึงแบบวัดฉบับหนึ่งท่ีเกี่ยวของคือ แบบวัดความชอบเส่ียงนอย โดย ดุจเดือน พันธุม
นาวิน และงามตา วนินทานนท (2551: 37)ไดใหความหมายในแบบวัดความชอบเส่ียงนี้วา หมายถึง 
ปริมาณการรับรูและความรูสึกชอบหรือพอใจในการแสดงพฤติกรรมท่ีตนโดยไดแบงเปน 4 มิติ 
ดวยกันคือ มิติท่ี 1 ทําตามอารมณที่ตองการทาทาย เชน บริโภคอาหารตามความอยาก โดยไม
คํานึงถึงคุณภาพ ความสะอาด เปนตน มิติท่ี 2 ระมัดระวังอยางมีเหตุผล เชน  ไมคิดจะละเมิด
กฎหมาย  เปนตน มิติท่ี 3 ทําตามความเคยชินของครอบครัว  เชน  ใชขอรวมกันในยามเจ็บปวย เปน
ตน  และมิติท่ี 4  ทําตามผูอ่ืน เพื่อใหยอมรับ เชน รูวาการไมใชชอนกลางในการทานอาหาร อาจทํา
ใหติดโรคได แตก็ไมกลาใช เพราะกลัวเพื่อนๆ โกธร เปนตน  คา Chi-square เทากับ 42.08 p-value 
เทากับ 0.088  df เทากับ 31 RMSEA เทากับ 0.03 CFI เทากับ 0.99 AGFI 0.98 GFI 0.99 มีจํานวน
ท้ังส้ิน 15 ขอ และมีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.64   
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงไดใหความหมายของความชอบเส่ียง ตามการวัดของ ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท (2551: 18) และใชแบบวัดขางตนดวย ซ่ึงเปนแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมคา 

1.4.1.2  การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน: ความหมายและวิธีวัด 
                      วัยรุนเปนวัยท่ีสําคัญ เปนวัยท่ีมีความอยากรูอยากลอง ตองการความเปนอิสระ เปน
ตัวของตัวเอง ตองการเปนท่ียอมรับของสังคม การมีเพื่อนสงผลใหเกิดการเรียนรูการวางตัวของ
วัยรุน เรียนรูอารมณของคนอ่ืน จิตใจของตนเองและจิตใจของผูอ่ืน เปนลักษณะหนึ่งท่ีแสดงถึงการ
บรรลุภาวะทางสังคมของวัยรุน ซ่ึงถาระยะน้ีเกิดความบกพรองในการปรับตัว จะทําใหภูมิคุมกัน
ตัวเองขาดหายไป กอใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึนในสังคมมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กและเยาวชน 
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ผลท่ีตามมาก็คือการมีพฤติกรรมเสี่ยง การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ตานทานสถานการณท่ียั่วยุ สงเสริมในการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม และไมเปนประโยชน 
 แนวคิดของการถูกโจมตีแบบออนเพื่อการสรางภูมิคุมกันท่ีเขมแข็ง ไดถูกนํามาใช
เปนพื้นฐานในการสรางทฤษฎีการปลูกเช้ือเพื่อสรางภูมิคุมกัน (Inoculation Theory) ของ McGuire 
(1964: 191-192) เพื่ออธิบายการะบวนการสรางภูมิคุมกันในการถูกชักชวนหรือชักจูงใหเปล่ียน
ความรูสึก ความเช่ือ หรือความคิดของบุคคล ภูมิคุมกันนี้สรางโดยการท่ีบุคคลถูกโจมตีในประเด็น
สําคัญหนึ่งๆ อยางไมรุนแรง ซ่ึงประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีกระทบตอความคิดและความรูสึกดั่งเดิม
ของบุคคล  และเม่ือบุคคลหาขอโตแยงได ก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความม่ันคงเขมแข็งเกี่ยวกับความ
เช่ือและทัศนคตินั้นๆ มากยิ่งข้ึน  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตยังพบวางามตา วนินทานนท (2550: 31-59) ไดให
ความหมายของการมีภูมิคุมกันทางจิต วาหมายถึง “การมีความพรอมทางการรูการคิด แรงจูงใจและ
วุฒิภาวะทางอารมณสูงพอท่ีจะจัดการกับสถานการณยั่วยุ หรือการถูกปลุกปนโจมตีจากบุคคลอ่ืน 
( ท่ี มุงสรางให เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดหรือเจตคติ) ดวยจิตลักษณะท่ีแข็งแกรงและ
ความสามารถในการเตรียมตนหลายดาน” และการใหความหมายในทํานองนี้ยังพบในงานวิจัยของ 
วรรณี วรรณชาติ (2541: 10)ไดกลาวถึง ลักษณะของเพ่ือนท่ีคบแลวไมปลอดภัยท่ีอาจจะนําไปสู
พฤติกรรมเส่ียงเอดสได เชน เพื่อนท่ีมีลักษณะชอบหนีเรียน ชอบดื่มสุรา ชอบเท่ียวเตรตามสถาน
เริงรมย บาร ไนตคลับ และสถานบริการทางเพศอ่ืนๆ และชอบประพฤติตนในทํานองชูสาว  เปน
ตน ซ่ึงถานักศึกษายังไปคบคาเปนเพื่อนกับบุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาว   อาจจะทําใหถูกชักชวนให
รวมกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมตามเพื่อนท่ีคบได ซ่ึงจะนําไปสูการเส่ียงตอโรคเอดส  รวมท้ังการให
นิยามในลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏในงานวิจัยอ่ืนๆ  (สิริมล ธีระประทีป, 2549: 9-10) 
 นักวิจัยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร โดย นิศากร สนามเขต (2550: 54-55) ไดศึกษา
การมีภูมิคุมกันตนดานการคบเพ่ือน โดยใหหมายถึงวา เปน “ความสามารถในการรับรูและตัดสินใจ
ท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งของนักเรียน โดยมีความสามารถในการรับรูวาการแสดงพฤติกรรมของ
เพื่อนของตนนั้นเปนส่ิงท่ีดีหรือไมดี ซ่ึงนําไปสูความสามารถในการตัดสินใจกระทําตางๆ ท่ีตนเอง
ยอมรับหรือปฏิเสธเพ่ือนคนนั้น”  วัดโดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 15 ขอ ซ่ึงมีคา
ความเช่ือม่ันของแบบวัดนี้ เทากับ 0.82 
 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงไดกําหนดความหมายของ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ตาม
ความหมายท่ี นิศากร สนามเขต (2550: 51-53) ไดใหไววาหมายถึง  การมีความสามารถในการรับรู
การแสดงพฤติกรรมของเพ่ือนของตน วามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม เพื่อนําไปสูการมีความ
พรอมพอของตนท่ีจะจัดการยอมรับหรือปฏิเสธเพ่ือนคนนั้น 
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  1.4.2  ปจจัยเชิงเหตุของความฉลาดคบเพื่อน 
ในปจจุบันการวิจัยทางสาขาจิตพฤติกรรมศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด

พฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาตางๆ โดยสวนใหญนั้นมีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism Model) ซ่ึงนักจิตวิทยาสังคมที่นําโดย Magnusson and Endler (1977: 18-21; ดวง

เดือน พันธุมนาวิน, 2541:  105-108) ไดมีศึกษาถึงขอสรุปของการเกิดพฤติกรรมของมนุษยนั้นมี

สาเหตุท่ีสําคัญ  4  ประการ (ภาพที่ 1.3)  คือ  1) สถานการณปจจุบัน หรือสภาพแวดลอมภายนอก

ตัวบุคคลในขณะนั้น เชน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักและสนับสนุนและใชเหตุผล การอบรมสั่งสอน

จากผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 2) จิตลักษณะเดิมของบุคคลที่ติดตัวมา ซึ่งเกิดจากการ

ถายทอดจากสถาบันทางสังคม เชน สุขภาพจิตดี  สติปญญา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนตน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2   การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  (Interactionism  Model) 

แหลงที่มา:  Magnusson and Endler, 1977: 18-21; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 105. 

 

3) จิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณ ซ่ึงเรียกวา ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical Interaction) ท่ี 

สงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน และ4) จิตลักษณะตามสถานการณ  คือ จิตที่แปรเปลี่ยน

ไปตามสถานการณแวดลอม ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic  Interaction) คือลักษณะ

ทางจิตของบุคคลในปจจุบันที่ไดรับอิทธิพลจากสถานการณภายนอก  ทําใหสภาพหรือลักษณะ

จิตใจของบุคคลเปลี่ยนไปตามสถานการณท่ีไดรับ และสงผลถึงพฤติกรรมของบุคคล เชน ทัศนคติ 

เปนตน 

Interaction 

Mechanical 

Organismic 

Interaction 

ลักษณะสถานการณปจจุบันที่ 

- เอื้ออํานวยแกพฤติกรรม 
- 
- 
- ขัดขวาง พฤติกรรม 
- 
- 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

- ทัศนคติตอพฤติกรรม 
- 
- 

จิตลักษณะเดิมของบุคคล 
- 
- 
- 
- 
- 

พฤติกรรมของบุคคล 
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นักพฤติกรรมศาสตรตาง มีความเห็นวาจิตลักษณะและสถานการณ นั้นสามารถรวมทํานาย 
ใหเกิดความฉลาดได ในการศึกษาคร้ังนี้ เราจึงไดใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism 
Model) เปนพื้นฐานในการในการกําหนดหัวขอในการประมวลเอกสาร เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดสมมุติฐานในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

   
1.4.3  จิตลักษณะเดิม กับ ความฉลาดคบเพื่อน 

 สําหรับในสวนนี้ไดทําการประมวลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจิตลักษณะเดิมของ
บุคคล 5 ประการ คือ สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สุขภาพจิตดี 
และทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตร ดังจะไดกลาว
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.4.3.1 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
 มีนักวิชาการไทยไดเสนอถึง สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกงในประเทศ
ไทย นั้นมีสาเหตุท่ีสําคัญจากจิตลักษณะ 8 ประการ โดยดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2536: 7) ได
นําเสนอเปนภาพตนไม ท่ีเรียกวา ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ซ่ึงมีการศึกษาจากคนไทยอายุ 6 ปมาถึง 60 
ป เปนจํานวนหลายหม่ืนคน โดยทฤษฎีตนไมจริยธรรมประกอบดวย 3 สวน (แผนภาพท่ี 1.2) คือ
สวนท่ีเปนดอกและผลของตนไม สวนลําตน และสวนท่ีเปนราก ในสวนแรก คือ ดอกและผลไมบน
ตนแสดงถึง พฤติกรรมท่ีดีท่ีควรกระทําในปริมาณมาก และพฤติกรรมท่ีไมดีไมควรกระทํา เชน 
พฤติกรรมทํางานอยางมีจริยธรรม เปนตน ท่ีรวมเขาเปนพฤติกรรมของคนดีและคนเกง  โดยระบุวา
พฤติกรรมเหลานี้มีสาเหตุอยู 2 กลุม สาเหตุกลุมแรกอยูท่ีลําตนของตนไมนี้ ประกอบดวยจิต
ลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 2) ความเชื่ออํานาจในตน 3) 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 4) เหตุผลเชิงจริยธรรม 5) ทัศนคติ จริยธรรมและคานิยมท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมนั้นหรือสถานการณนั้น สวนสาเหตุกลุมท่ีสองอยูท่ีรากของตนไมนี้ อันประกอบดวย
พื้นฐานทางจิตใจของบุคคล คือ 1) สติปญญา 2) สุขภาพจิต และ3) การมีประสบการณทางสังคม  
 ในการวิจัยนี้จึงไดประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวของกับจิตลักษณะ ตามทฤษฎีตนไม 
จริยธรรม คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และ สติปญญา และ
เอกลักษณแหงอีโก  ซ่ึงเปนจิตลักษณะจากทฤษฎีของ Erikson  
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แหลงท่ีมา:  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2543: 7.  
 
 1.4.3.2  สติปญญา กับ ความฉลาดคบเพ่ือน   
 สติปญญา (Intelligence) นั้นมาจากภาษาลาติน โดยมีความหมายวา การเลือก
ระหวางของสองหรือหลายส่ิงและการตัดสินใจเลือกอยางฉลาด  หลังจากนั้นดวงเดือน พันธุมนาวนิ
(2544: 2) นักจิตวิทยาที่เช่ียวชาญไดใหความหมายของคําวา สติปญญา ซ่ึงมีในหลายความหมาย 
เชน  ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม,ความสามารถในการตอบคําตอบท่ีถูกตองหรือเปน
ความจริง,ความสามารถในการเรียนรูท่ีจะปรับตนเองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม, ความสามารถ
ท่ีจะเรียนรูส่ิงใหม ๆ ซ่ึงรวมทั้งการรับรู การรับสัมผัส ความจํา ความเชื่อมโยง การจําแนก การ
ตัดสินใจ และการใชเหตุผล  เปนตน  
 สติปญญาของมนุษยเรานั้นเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูโดยตรง ซ่ึง
ไดแก ความจํา ความสามารถในการปรับตัว การเรียนรูความหมายของคํา (Concept) การเรียนรูเร่ือง
ท่ีเปนนามธรรม (Abstract) ในวงการศึกษาและจิตวิทยาสวนใหญแลวจะวัดความสามารถของ
สติปญญาดวยแบบทดสอบสติปญญา จึงใหนิยามของสติปญญาวา หมายถึง คะแนนหรือส่ิงท่ี
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สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบ ทําใหบางคนเขาใจวา สติปญญานั้นเปนคุณลักษณะเพียงดานเดียว
เทานั้น (Single Quality) อันท่ีจริงแลวปรากฏวา สติปญญานั้นเปนสมรรถภาพของสมองท่ีมากกวา 
1 ดาน ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปนทางดานภาษา ทางดานสังคม เปนตน ดังนั้น เราอาจจะให
ความหมายของสติปญญาโดยสรุปไดวา สติปญญาเปนความสามารถของสมองซ่ึงมีสมรรถภาพใน
การเรียนรูส่ิงตางๆ ของบุคคล (สุวัตน วัฒนวงศ 2544: 129-130) 
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีผานมาท่ีมีการศึกษาสติปญญากับพฤติกรรมตางๆ 
โดยผลการวิจัยพบวา บุคคลท่ีมีสติปญญาสูงมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมอันพึงปรารถนา ในกลุม
ตัวอยางตางๆ ดังนี้ เชน  พฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
(พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง, 2549) สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาใจ สวนไผ (2547: 156) ได
ศึกษาสามเณรผูเรียนบาลีถึงปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน และจิตลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับลักษณะทางพุทธศาสนา ผลพบวา สามเณรท่ีมีสติปญญามาก เปนผูมีการปฏิบัติตนมาก
วา ผูท่ีมีสติปญญานอย พบผลเชนนี้ใน 3 กลุม คือ กลุมสามเณรผูมีอายุมาก กลุมสามเณรผูเรียนสาย
สามัญ และกลุมสามเณรผูทํากิจวัตรนอย 
 นอกจากนี้ ผูวิจัย  ไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสติปญญา ท่ีมีความเกี่ยวของกับ
ความชอบเส่ียงไวหลายงานวิจัยดวยกัน ดังเชน งานวิจัยของทองพูล บัวศรี (2550: 98) ไดศึกษา
เยาวชนกระทําผิดจํานวน 342 คน ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง การฝกอบรม ครอบครัว 
และจิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับความพรอมท่ีจะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชนกระทําผิดในบาน
กาญจนาภิเษก ผลพบวา เยาวชนท่ีมีสติปญญาสูง เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย กวาเยาวชนท่ีมี
สติปญญาตํ่า 
 จากการประมวลเอกสารขางตนจะเห็นไดวา ผู ท่ีมีสติปญญามาก มักเปนผุท่ีมี
พฤติกรรมท่ีนาปรารถนามาก ผลเชนนี้ปรากฏทั้งในกลุมสามเณร  และกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาดวย  
ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีสติปญญาสูง   มีความฉลาดคบเพ่ือนดีมากกวา นักเรียน
ท่ีมีสติปญญาตํ่า 

1.4.3.3  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ ความฉลาดคบเพ่ือน   
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (Future Orientation) หมายความถึง “ความสามารถใน
การควบคุมตนเองของบุคคล ซ่ึงแสดงออกเปนพฤติกรรมของการอดไดรอได ซ่ึงแสดงออกเปน
พฤติกรรมของการอดไดรอไดในสถานการณตางๆ เชน การรอรับรางวัลท่ีใหญกวาในอนาคตแทน
รางวัลเล็กนอยซ่ึงจะไดรับในทันที หรือการงดบําบัดความตองการในปจจุบันของตน เพราะเล็งเห็น
ผลรายท่ีจะเกิดตามมา หรือการเพียรพยายามในปจจุบันเพื่อจุดมุงหมายท่ียิ่งใหญในอนาคต ลักษณะ



 13 

มุงอนาคตนี้ตรงขามกับลักษณะมุงปจจุบัน และอาจถือวาเปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลได” 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524ข: 24) 
 ลักษณะมุงอนาคตน้ัน ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถ
คาดการณไกล วาอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลท้ังไกล และอาจกลาวไดวาผูท่ีมีลักษณะมุง
อนาคตสามารถคาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจน 2) ความเช่ือวาส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตนั้น อาจจะเกิดข้ึนกับตนไดเชนเดียวกับท่ีจะเกิดข้ึนกับผูอ่ืน และ3) การใหความสําคัญกับส่ิง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พรอมท้ังเห็นคุณคา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547: 1-14) ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

ความสามารถคาดการณไกล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท่ีจะคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิด
ข้ึนกับตนในอนาคตได เขาใจกับเหตุการณอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม อนาคตยอมเปนเร่ืองยากท่ี
บุคคลจะสามารถคาดคะเนได ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถจะคาดคะเนเร่ืองในอนาคตได อาจเกิดไดจากการ
มีประสบการณ จะชวยใหบุคคลสามารถคาดคะเนไดดีกวาบุคคลไมมีประสบการณ หรือ จากการที่
บุคคลมีการศึกษา ถึงเหตุการณขางหนา หรือการซักถามบุคคลที่มีประสบการณ ในสวนผูท่ีมุง
ปจจุบัน มีลักษณะเปนบุคคลท่ีไมมองการณไกล ไมมีการวางแผนถึงเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ตนเองในอนาคต คนท่ีมุงปจจุบันนั้นยอมไมมีเปาหมายในชีวิต  จึงทําใหขาดความมุงม่ันท่ีจะ
นําไปสูเปาหมาย 
 การมีความเชื่อวาส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตน้ัน ยอมสามารถท่ีจะเกิดกับตัวเราเองได มี
บอยคร้ังท่ีบุคคลสามารถจะคาดการณไกลไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตกับคนอ่ืน โดยเฉพาะส่ิงท่ี
เกิดนั้นเปนส่ิงท่ีเลวรายท่ีจะเกิด แตบุคคลบางคนจะไมยอมรับวาส่ิงนั้นอาจจะเกิดกับตนเองได
เชนเดียวกัน เชน การท่ีวัยรุนไมยอมอานหนังสือ แตไมยอมรับในคะแนนสอบของตนเอง โดยการ
ไมยอมรับนั้น อาจจะเกิดจากลักษณะของบุคคล 2 ประการดวยกัน ประการแรก คือ การไมสามารถ
คาดคะเนผลจากการกระทําของตนเองนั้นจะสงผลตออนาคตไดเชนไร บุคคลท่ีมุงปจจุบันจะสนใจ
แตส่ิงท่ีเกิดในปจจุบันเทานั้น และไมสนใจผลจากการกระทําของตนท่ีเกิดข้ึนไดในอนาคต ประการ
ท่ีสอง  การสามารถมองผลเสียจากการกระทําของตนเองได แตมิสามารถยอมรับผลเสียท่ีจะเกิดกับ
ตนเองได อาจเกิดจากความวิตกกังวล ซ่ึงทําใหเกิดสุขภาพจิตท่ีไมดีตอได 
 การใหความสําคัญกับส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตในปริมาณท่ีไมลดลง ผูท่ีมุงปจจุบันมัก
มองเห็นคุณคาของรางวัลท่ีจะไดรับในทันทีวามีคุณคา แตถาทางกลับกันเม่ือบุคคลไมไดรับรางวัล
นั้นในทันที แตจะไดรับในอนาคต บุคคลที่มุงปจจุบันจะมองเห็นคุณคาของรางวัลนั้นลดลงทันที 
ตามระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึนตัว เชน นักศึกษาท่ีตองการท่ีจะไดวุฒิการศึกษา แตถาตองรอคอยไปเปน
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เวลาหลายปก็ทําใหเคาหมดความต้ังใจ ไมอยากไดส่ิงนั้นอีกตอไป เพราะเคาเช่ือวามันคงยาก เกิน
ความสามารถของเคาได 
 บุคคลท่ีจะมีลักษณะมุงอนาคตในองคประกอบท่ีสามนี้ เกิดจากการท่ีบุคคลน้ันอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีดี และการรักษาสัญญาของผูปกครอง นั้นคือ เม่ือเคามีประสบการณท่ีดีเกี่ยวกับ
รอคอย ก็จะทําใหเคามีลักษณะมุงอนาคตมากดวยโดยวัยรุนท่ีมีลักษณะมงอนาคตควบคุมตนมาก 
จะชวยใหเคามีความชอบเส่ียงนอย และภูมิคุมกันตนมาก ลดความเส่ียงในวัยรุนตางๆได ทําใหเคา
ไมเส่ียงตอการเสพสารเสพติด หรือการคบเพ่ือนท่ีไมเหมาะสม จนเปนการทําลายอนาคตท่ีดีของเคา 
เพื่อท่ีจะเปนเยาวชนท่ีดีในวันขางหนา 
 จึงสรุปไดวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ
ไกล เห็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวามีคุณคา หรือเห็นความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
พรอมท้ังความสามรถในการควบคุมตนเองใหอดไดรอไดเพื่อรอรับประโยชนท่ีใหญกวาหรือสําคัญ
กวาท่ีจะมีในอนาคต 
 ดังงานวิจัยจํานวนมากท่ีมีการศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมตางๆ 
ท่ีผลการวิจัยพบวา บุคคลท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมอันพึง
ปรารถนา ในกลุมตัวอยางนักเรียนนักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเกี่ยวของกับพฤติกรรม
ท่ีพึงปรารถนา ดังเชน งานวิจัยของรุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 75, 115-118)ไดศึกษาถึงปจจัยทางจิต
สังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของวัยรุนตอนปลาย รวมท้ังส้ิน  650 คน พบผลวา 
นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกวานักเรียนท่ี
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวมและทุกกลุมยอย นอกจากนั้นยังพบอีก
วา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 2 ของพฤติกรรมฉลาดเลือกกินใน
กลุมรวม ได  28.50 % ซ่ึงประกอบดวยจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปรและสถานการณ 4 ตัวแปรรวมเปน 
8 ตัวแปร และในกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
เกี่ยวของกับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เชน งานวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543: 68) ไดศึกษาถึง
ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการรุงอรุณ รวมท้ังส้ิน  480 คน พบผลวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผู
ท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ิงของอยางคุมคามากกวานักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ผล
เชนนี้พบในกลุมรวมและทุกกลุมยอย สอดคลองกับงานวิจัยของกุหลาบ ไทรโพธ์ิภู (2546: 89, 165) 
ไดศึกษาถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน รวมท้ังส้ิน 587 คน พบผลวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการการรักษาความสะอาดสวนตัวมากกวานักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคมุ
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ตนนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวมและทุกกลุมยอย นอกจากน้ันยังพบอีกวา ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการการรักษาความสะอาดสวนตัวใน
กลุมรวม ได  24.3 % ซ่ึงประกอบดวยจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปรและสถานการณ 5 ตัวแปรรวมเปน 8 
ตัวแปร  และยังมีงานวิจัยท่ีศึกษากลุมตัวอยางในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนเกี่ยวของกับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอีกมากมาย เชน พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาท่ี 
(สุภาสินี นุมเนียน, 2546) พฤติกรรมการรับรูการอบรมปลูกฝงอยางเหมาะสมจากบิดามารดา (พร
มนต โอบออม, 2548) การยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ (บุญฑริกา ราชอาจ, 2548) พฤติกรรม
การนับถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง, 2549), พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธ 
(พระสวรรค ยมสีดา, 2547) เปนตน ซ่ึงจากงานวิจัยเหลานี้ไดพบผลวา ผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนสูง เปนผูท่ีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนามากเชนกัน 
 นอกจากนี้งานวิจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีความเกี่ยวของกับ
ความชอบเส่ียง  ดังเชน ดังงานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547: 48, 92, 150-154) ไดศึกษาปจจัย
ทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย ของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง    
ขสมก. ท้ังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังส้ิน 413 คน ผลพบวา พนักงานขับรถท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีคะแนนพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัยมากกวาพนักงาน
ขับรถท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ผลเชนนี้พบในทุกกลุมยอย นอกจากนั้นยังพบอีกวา 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 2 ของพฤติกรรมการขับข่ีอยาง
ปลอดภัยในกลุมรวม ได  26.60 % ซ่ึงประกอบดวยจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปรและสถานการณ  3 ตัว
แปรรวมเปน 8 ตัวแปร สอดคลองกับงานวิจัยของทองพูล บัวศรี (2550: 202) ไดศึกษาเยาวชน
กระทําผิดจํานวน 342 คน ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง การฝกอบรม ครอบครัว และจิต
ลักษณะท่ีเก่ียวของกับความพรอมท่ีจะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชนกระทําผิดในบานกาญจนาภิเษก 
ผลพบวา เยาวชนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย มากกวาเยาวชน
ท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า และงานวิจัยของวรรณี  วรรณชาติ (2541: 39, 81, 184)  ได
ศึกษานักศึกษาชายท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3 จํานวนท้ังส้ิน 325 
คน ถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อนแบบเส่ียงเอดสของนักศึกษาชายใน
มหาวิทยาลัย ผลพบวา นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่ามีพฤติกรรมการคบเพื่อนแบบ
เส่ียงเอดสมากกวา นักศึกษาท่ีมุงอนาคตควบคุมตนสูง และยังพบอีกวาลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ีหนึ่งในชุดท่ี 3 ของพฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเส่ียงเอดสใน
นักศึกษาชายในกลุมรวมได 33.7% (ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนรวมกับลักษณะทางครอบครัว 4 
ตัวแปร และจิตลักษณะอีก 3 ตัวแปร)    
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สวนงานวิจัยทางดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนท่ีมีความเกี่ยวของกับการมี
ภูมิคุมกันการคบเพื่อน ดังเชนงานวิจัยการมีพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม ของ นิศากร 
สนามเขต (2550: 144-160) ไดมีการศึกษานักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 639 คน 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายท่ีสําคัญของพฤติกรรมการปฏิเสธ
อิทธิพลเพื่อนดานท่ีไมดี โดยทํานายได 43.9 % ในกลุมรวม รวมท้ังเปนตัวทํานายของพฤติกรรม
การปองกันเพื่อนจากส่ิงท่ีไมดี ทํานายได 38.7 % ในกลุมรวม สอดคลองกับงานวิจัยของพูนฤดี 
สุวรรณพันธุ (2537: 39, 80, 84-85) ไดศึกษานักเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 5 และปท่ี 6 จํานวน 
416 ผลพบวา นักเรียนทีมีลักษณะมุงอนาคตสูง เปนผูมีการคบเพื่อนอยางไมเหมาะสมนอยกวา
นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตตํ่า ซ่ึงพบในกลุมยอยทุกกลุม และพบในกลุมครอบครัวเครงพุทธ
ศาสนานอยท่ีอยูในชุมชนพัฒนานอยท่ีมีสุขภาพจิตดีไมดี และกลุมครอบครัวเครงพุทธศาสนานอย
ท่ีอยูในชุมชนพัฒนานอยท่ีมีสุขภาพจิตดี นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบอีกวา ลักษณะทางพุทธศาสนากับ
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ได 37% ในกลุมรวม และ47% ในกลุมนักเรียนท่ีครอบครัวเครง
พุทธนอย ในโรงเรียนสงเสริมพุทธนอย และอยูในชุมชนที่พัฒนามาก โดยมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ  สวนงานวิจัยของเกษม จันทรศร 
(2541: 61, 99) ไดศึกษานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 จํานวน 4 โรงเรียน ซ่ึงเปน
โรงเรียนท่ีอยูในเขตเมือง 2 โรงเรียนและอยูนอกเขตเมือง 2 โรงเรียนจํานวนท้ังส้ิน 560 คนถึงปจจัย
ทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการตานทานการเสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลพบวา 
นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงมีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีเกี่ยวของกับยาบา
มากกวานักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า (คาเฉล่ีย 53.86 และ 49.34 ตามลําดับ) และยัง
พบอีกวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญในลําดับท่ี 5 ของพฤติกรรม
หลีกเล่ียงเพื่อนท่ีเกี่ยวของกับยาบา เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิมและลักษณะสถานการณ
รวมเปน 7 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีเกี่ยวของกับยาบาได 41.4 % ใน
กลุมรวม 
 จากการประมวลเอกสารในขางตน สรุปไดวา  ผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตคควบคุมตน
มาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา  มีภูมิคุมกันตนมากกวา และมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนา
มากกวา บุคคลประเภทตรงขาม ซ่ึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก  เปนผูท่ีมีความฉลาดคบเพ่ือนมากกวา  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
นอย 
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1.4.3.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับ ความฉลาดคบเพื่อน  

แรงจูงใจมีความสําคัญตอพฤติกรรมที่พึงประสงคเปนอยางมาก เพราะจะชวย

ผลักดันใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่ไปยังทิศทางและเปาหมายที่วางไว วัยรุนที่มีแรงจูงใจสูง จะมีความ

พยายามบากบั่น อดทนตออุปสรรค จนกวาจะสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได  

 โดยแมคแคลแลนด ไดใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง การตั้งใจที่

จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวง ตามมาตรฐานหรือดีกวาบุคคลอื่นๆ มีความรูสึกสบายใจ เมื่อ

ประสบผลสําเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความลมเหลว  โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543: 

28) ไดใหนิยามเพิ่มเติมถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คือจิตลักษณะที่ชวยใหบุคคลยอมรับที่จะทําหนาที่

อยางมานะบากบั่น ฝาฟนอุปสรรค เพื่อที่จะใหการทํางานหรือการแกปญหาบรรลุตามเปาหมายที่

วางไวอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะพยายามทํางาน

เพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 

  Mcclelland  (1961:  36-63)  ไดกลาวถึงลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงไว

ดังนี้  1) ผูท่ีพยายามกระทําสิ่งใดใหสําเร็จมากกวาที่จะกระทําเพื่อเลี่ยงความลมเหลว 2) เลือกงานที่

เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เพื่อใหประสบผลสําเร็จไดโดยงาย 3) ผูท่ีมีความคิดวาทุก

อยางจะทําสําเร็จได ก็เพราะความตั้งใจของเราเองเทานั้น มิใชเพราะวาโอกาสอํานวยให และ 4) การ

กระทํากิจกรรมใดๆ นั้น มุงหวังเพื่อใหสําเร็จตามมาตรฐานของตนเองที่ต้ังไว มิใชหวังเพียงรางวัล

หรือชื่อเสียงเทานั้น 

 ดังงานวิจัยในอดีตจํานวนมากที่มีการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมตางๆที่

พบวา บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมอันพึงปรารถนา เชน งานวิจัย

ของรสนันท ณ นคร (2550: 95-97) ไดศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและ

สถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีธนาคาร

โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 500 คน ผลพบวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูท่ีมีคะแนนความ

พรอมที่จะออมเงินมากกวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอย สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตตรา 

เจิมพันธ (2545: 86-87,142) ไดศึกษาถึงจิตลักษณะและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

เรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 524 คน ผลพบวา นักเรียนที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูท่ีมีคะแนนพฤติกรรมหลังเรียนมากกวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์นอย พบผลในกลุมรวม และทุกกลุมยอย นอกจากนั้นยังพบผลอีกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมหลังเรียนในกลุมรวมได 64.4  % เมื่อรวมกับตัว

ทํานายจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร สถานการณ 4 ตัวแปร และจิตลักษณะตามสถานการณ 4 ตัวแปร 

รวมทั้งสิ้น 11 ตัวแปร และยังมีงานวิจัยที่มีการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมตางๆในกลุม
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นักเรียน เชน พฤติกรรมการประหยัด (มนูญ ภูขลิบเงิน, 2547), การมุงท่ีจะดํารงสมณเพศอยาง
ยาวนาน (พระมหาชวลิต เพ็ชรภักดี, 2549) 
 นอกจากนี้มีผูวิจัย ไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ท่ีมีความเกี่ยวของ
กับความชอบเส่ียงไวหลายงานวิจัยดวยกัน ดังเชน งานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547: 48, 92, 
150-154) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย ของพนักงานขับ
รถโดยสารประจําทางขสมกท้ังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังส้ิน 413 คน ผลพบวา 
พนักงานขับรถที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง เปนผูท่ีมีคะแนนพฤติกรรมการขับข่ีอยางปลอดภัย
มากกวาพนักงานขับรถที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย สอดคลองกับงานวิจัยของสิริมล ธีระประทีป 
(2549: 127-132) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักเรียน
หญิง  สายอาชีวศึกษา รวมท้ังส้ิน 501 พบผลวา นักเรียนหญิงท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงเปนผูท่ีมี
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัวมากกวานักเรียนหญิงท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา และยังพบผลอีกวา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี  3   ของทัศนคติตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวใน
กลุมรวมได 52 % เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปรและสถานการณ 4 ตัวแปร  
 จากการประมวลเอกสารขางตน ทําใหสรุปไดวา บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง 
เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา บุคคลเหลานี้เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันตนมาก 
และมีความชอบเส่ียงนอยดวย   จึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง
นั้น  มีความฉลาดคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา 
 1.4.3.5  สุขภาพจิตดี กับ ความฉลาดคบเพ่ือน  

ในปจจุบันโลกไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ความเปนอยูของคนในสังคมมี
ความวุนวายสูง มีปญหาเกิดข้ึนกับวัยรุนมากมาย เชน ปญหาเด็กวัยรุนเสพยาเสพติด หนีเรียน 
ดังนั้นจิตใจของวัยรุนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะสงผลตอความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและสถานการณท่ีกําลังเผชิญ    แตถาจิตใจไม
เขมแข็ง ก็ยอมไมสามารถเผชิญปญหา นําไปสูพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมได 

โดยองคการอนามัยโลก (World Health Organization) ใหความหมายของสุขภาพจิต
ไววา เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคมและส่ิงแวดลอมไดดี มี
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน สามารถดํารงชีวิตของตนเองอยูในสังคมไดอยางสมดุล สุขสบาย 
รวมท้ังสามารถสนองความตองการของตนเองในสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปไดโดยไมมีขอ
ขัดแยงภายในจิตใจนอกจากนั้นมิไดหมายความรวมเฉพาะเพียงปราศจากอาการของโรคจิตและโรค
ประสาทเทานั้น (มธุรส สวางบํารุง, 2542: 399) สอดคลองกับคํานิยามของ ฝน แสงสิงแกว 
จิตแพทยผูวางรากฐานงานจิตเวชและสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของสุขภาพจิต
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วา คือ สภาพของชีวิตท่ีเปนสุข ผูมีสุขภาพจิตดีนั้นไมเพียงแตไมเปนโรคจิตโรคประสาทเทานั้น แต
เปนผูมีสมรรถภาพมีการงานและชีวิตท่ีเปนสุข และทําประโยชนตอสังคมดวยความพอใจ (สุภา
พรรณ โคตรจรัส, 2525: 4) 
 รวมท้ังดวงเดือน พันธุมนาวิน (2528: 27) ไดใหนิยามเกี่ยวกับ สุขภาพจิตดีวา คือ 
การมีความวิตกกังวลแตนอย หรือมีอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ สุขภาพจิต เปนจิต
ลักษณะพื้นฐาน ซ่ึงเปนสาเหตุในการพัฒนาลักษณะทางจิตท่ีจะสงผลใหเปนคนดีคนเกง บุคคลที่มี
สุขภาพจิตท่ีดี จะชวยใหสามารถใชสติปญญาของเคาในการเรียนรูส่ิงตางๆไดอยางถูกตอง และ
ชัดเจน ในทางกลับกันผูท่ีมีสุขภาพจิตไมดี ก็จะทําใหการเรียนรูส่ิงตางๆผิดพลาด ขัดขวาง
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 81-82) 
 จึงสรุปไดวา  สุขภาพจิตดี หมายถึง ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหมีความสุขอยูกับ
สังคมและส่ิงแวดลอม การมีความวิตกกังวลในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ 
 ปรากฏงานวิจัยจํานวนมากท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ท่ีผลการวิจัยพบวา 
บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีมากมักเปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมอันพึงปรารถนา ในกลุมตัวอยางตางๆ โดย
กลุมผูใหญท่ีมีสุขภาพจิตดีเกี่ยวของกับพฤติกรรม เชน พฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ (พระ
มหาบุญสงค ทนนชัย, 2550), พฤติกรรมมารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแกบุตรกอนวันเรียน 
(ปยะนุช ดวงกางใต, 2551) และในกลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีมีสุขภาพจิตเกี่ยวของกับพฤติกรรม เชน
งานวิจัยของสุภาสินี นุมเนียน (2546: 96-98) ไดศึกษาถึงปจจัยทางสภาพแวดลอม และจิตลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน รวมท้ังส้ิน 576 คน 
ผลพบวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีคะแนนพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาท่ีในครอบครัว
มากกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย สอดคลองกับงานวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543: 71-74) ได
ศึกษาถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนท่ี
เขารวมโครงการรุงอรุณ  รวมท้ังส้ิน 480 คน ผลพบวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีความ
เช่ืออํานาจในตนมากกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย พบผลในกลุมรวมและทุกกลุมยอย และยังมี
งานวิจัยอีกมากมายท่ีศึกษาสุขภาพจิตเกี่ยวของกับพฤติกรรมในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
เชน พฤติกรรมการรักษาความสะอาด (กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู, 2546), ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับ
การรับรูการอบรมปลูกฝงอยางเหมาสมจากบิดามารดา (พรมนต โอบออม, 2548), พฤติกรรมตาม
เบญจธรรม (พิชัย มณีรักษ, 2547), การยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ (บุญฑริกา ราชอาจ, 
2548), พฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง, 2549), พฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตแบบพุทธ (พระสวรรค ยมสีดา, 2548), พฤติกรรมการออมเงิน (รสนันท ณ นคร, 2550)
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพจิตดีกับความฉลาดคบเพ่ือน  ดังงานวิจัยของ          
วรรณี  วรรณชาติ (2541: 39, 81, 184)  ไดศึกษานักศึกษาชายท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีใน
ช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3 จํานวนท้ังส้ิน 325 คน ผลพบวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนแบบเส่ียงเอดสมากกวานักศึกษาท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก ซ่ึงปรากฏผลในกลุม
ยอย 3 กลุม คือ นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํา นักศึกษาท่ีบิดามารดามีการศึกษาตํ่า และนักศึกษา
อายุนอย นอกจากยังพบวา สุขภาพจิตดี ยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญ ลําดับท่ี 4 ของพฤติกรรมการคบ
เพื่อนแบบเส่ียงเอดสในนักศึกษาชายกลุมรวมได 30.3% เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 4 ตัว
แปร กับทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดีท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเอดส 
 ดานพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม ของพูนฤดี สุวรรณพันธ (2537: 39, 80, 
84-85) ไดศึกษานักเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 5 และปท่ี 6 จํานวน 416 ผลพบวา นักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิตดีเปนผูท่ีมีการคบเพ่ือนอยางไมเหมาะสมนอยกวานักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีไมดี ผลนี้พบ
ในกลุมเพศชายและโรงเรียนท่ีสงเสริมพุทธศาสนามาก  สอดคลองกับงานวิจัยของเกษม จันทรศร 
(2541: 61, 99) ไดศึกษานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 จํานวน 4 โรงเรียน ซ่ึงเปน
โรงเรียนท่ีอยูในเขตเมือง 2 โรงเรียนและอยูนอกเขตเมือง 2 โรงเรียนจํานวนท้ังส้ิน 560 คนถึงปจจัย
ทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการตานทานการเสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลพบวา 
นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดี มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีเกี่ยวของกับยาบามากกวานักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิตไมดี (คาเฉล่ีย 53.22 และ 49.98 ตามลําดับ) สวนงานวิจัยของทองพูล บัวศรี (2550: 50, 
203, 157-162) ไดศึกษาเยาวชนกระทําผิดจํานวน 342 คน ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง 
การฝกอบรม ครอบครัว และจิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับความพรอมท่ีจะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชน
กระทําผิดในบานกาญจนาภิเษก ผลพบวา เยาวชนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย 
มากกวาเยาวชนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย และยังพบอีกวา สุขภาพจิตดียังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 
ของความชอบเส่ียง เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม และสถานการณรวม 6 ตัวแปรได 18.5 % 
 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยในขางตน สรุปไดวา  นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดี 
มักเปนผูท่ีมีความเส่ียงนอยกวา และมีพฤติกรรมเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย   จึงทํา
ใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก  เปนผูท่ีมีความฉลาดคบเพื่อนมากกวา 
นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย 

1.4.3.6  เอกลักษณแหงอีโก กับ ความฉลาดคบเพ่ือน  
 เอกลักษณแหงอีโก หมายถึง โครงสรางของบุคลิกภาพของบุคคล ท่ีเกิดจากการรูจัก
ตนเองและการยอมรับตนวามีลักษณะท่ีคงท่ี และตอเนื่องมาต้ังแตเด็ก จนถึงผูใหญในขณะเดียวกัน
บุคคลก็เขาใจบทบาทหนาท่ีของตน ตามท่ีสังคมและวัฒนธรรมของตนกําหนดไวและมองเห็นวา 
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ลักษณะความรูความสามารถและความตองการของตนน้ัน สอดคลองกับความตองการของสังคม
และคนรอบขาง ทําใหเกิดความมั่นใจวาตนจะสามารถ ทําทุกอยางไดดี ตามมาตรฐานของตนเอง
และของสังคมไปพรอมกัน โครงสรางของอีโกนี้มีหลายองคประกอบ หรือ หลายดาน ท่ีสําคัญคือ 
ดานอาชีพการงาน ดานศาสนา ดานการเมือง ดานบทบาททางเพศ และทางดานคานิยมอ่ืนๆ 
(Erikson, 1968 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 14) โดยเอกลักษณแหงอีโกเปนข้ันท่ี 5 
ตามทฤษฎีนี้  ซ่ึงไดมีการศึกษางานวิจัยในอดีตของตางประเทศของ Marcia (1966: 551); Cote และ 
Levine (1987: 273-325) ไดศึกษาถึงเอกลักษณแหงอีโก และไดสรางแบบวัดเอกลักษณแหงอีโกอีก
ดวย 
 ดังงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาเร่ืองเอกลักษณแหงอีโก ผลงานวิจัยในอดีตพบวา 
เอกลักษณแหงอีโกมีสัมพันธทางบวกกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมที่นาปรารถนา เชนดังงานวิจัย
ของ สุภะรัฐ ยอดระบํา (2548: 266) ศึกษาในนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 420 คน ผลพบวา การ
บรรลุเอกลักษณแหงอีโกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมท่ีดี คือ พฤติกรรมรับผิดชอบ
ครอบครัว และยังปรากฏในงานวิจัยของคมนา วัชรธานินท (2546: 105-108) ไดศึกษาปจจัยเชิงเหตุ
และผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 360 คน ผล
พบวา นักศึกษาท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกมาก มีพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนามากกวานักศึกษาท่ีมี
เอกลักษณแหงอีโกนอย และยังพบอีกวา เอกลักษณแหงอีโกยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของ
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมอาสา ในกลุมรวมได 29.1 เปอรเซ็นต เม่ือรวมกับตัวทํานาย ลักษณะ
เหตุผลเชิงจริยธรรม,ลักษณะมุงอนาคต, ความเช่ืออํานาจภายในตน,พฤติกรรมอาสาในอดีต และเอก
ลักษณะแหงอีโก สอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย สุพรรณทอง (2544: 74-114) ไดศึกษาปจจัยทาง
จิตและสถานการณท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราช
ภัฏ จํานวนท้ังส้ิน 504 คน ผลพบวา นักศึกษาท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกมากมีพฤติกรรมการไปเลือกต้ัง
อยางมีจริยธรรมสูงกวาผูท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกนอย พรอมท้ังยังพบวา เอกลักษณแหงอีโกเปนตัว
ทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 4 ของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ในกลุมรวมได 28.2 
เปอรเซ็นต เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปรและจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร 
รวมท้ังส้ิน 6 ตัวแปร   

นอกจากนี้งานวิจัยของศิริกุล กล่ินทอง (2549: 116) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการท่ีเขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
ศึกษา ขาราชการจํานวน 485 คน ผลพบวา ขาราชการท่ีบรรลุเอกลักษณแหงอีโกมาก เปนผูท่ีมี
ความพรอมท่ีจะทํางานมากกวาผูท่ีบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนอย และยังพบอีกวา เอกลักษณแหงอี
โกยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของ ความพรอมท่ีจะทํางาน ในกลุมรวมได 43.1 เปอรเซ็นต 
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เม่ือรวมกับตัวทํานายท้ัง 8 ตัวแปร ไดแก จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปรและจิตลักษณะตามสถานการณ          
3 ตัวแปร   

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา บุคคลท่ีมีเอกลักษณแหงอี
โกมาก มักเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามาก ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ดี สะทอนถึงความชอบเส่ียง
นอย และการมีภูมิคุมกันตนมากดวย  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  นักเรียนท่ีบรรลุเอกลักษณ
แหงอีโกมาก เปนผูท่ีฉลาดคบเพ่ือนมากกวา  นักเรียนท่ีบรรลุเอกลักษณแหงอีโกนอย 
  

1.4.4  สถานการณ กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และ ความฉลาดคบเพื่อน 
 ในสวนนี้ไดมีการประมวลเอกสารและงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับสถานการณท่ีสําคัญของ
นักเรียนมัธยมปลาย 3 ตัวแปร ไดแก การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัว และการอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง ท่ีอาจมีความเก่ียวของกับจิต
ลักษณะตามสถานการณ (ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี) และความฉลาดคบเพ่ือน 

1.4.4.1  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล กับ จิตลักษณะตาม 
สถานการณ และ ความฉลาดคบเพ่ือน 

 การถูกอบรมเล้ียงดู คือ การท่ีผูปกครองนั้นปฏิบัติตอเด็ก และตองการใหเด็กปฏิบัติ
ตอตน และตอผูอ่ืนในลักษณะตางๆ ดังนั้นการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล คือ การที่
ผูปกครองดูแลเด็ก โดยท่ีผูปกครองสามารถใหรางวัลหรือลงโทษตอเด็กได นอกจากนี้เด็กยังไดมี
การสังเกต สูการเลียนแบบผูปกครอง ซ่ึงผูปกครองจะมีการสงเริมหรือขัดขวางตอพฤติกรรมนั้น ก็
ข้ึนอยูสถานการณและส่ิงแวดลอมของผูปกครอง ดังนั้นวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กนี้ ผูปกครองจะคอย
ถายทอดลักษณะตางๆในสังคมนั้นๆใหแกเด็ก ซ่ึงถาผูปกครองมาจากสังคมหรือส่ิงแวดลอมท่ีแตง
กัน นั้นยอมทําใหการอบรมเล้ียงดูเด็กนั้นแตกตางกันดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข    
ประจนปจจนึก, 2520: 21-22) 
 การอบรมเล้ียงดูมีใน 5 มิติดวยกันคือ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน แบบใช
เหตุผล แบบลงโทษทางจิต แบบควบคุมและแบบใหพึ่งตนเองเร็ว โดยพบในงานวิจัยตางๆวา 
วิธีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก และแบบใชเหตุผลมากกวาอารมณมากน้ัน มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนาจิตใจของเยาวชนไทย เชน มุงอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิต สวนทางดาน
พฤติกรรมนั้น การอบรมเล้ียงดูท้ังสองแบบท่ีกลาวนี้เกี่ยวของกับการสรางภูมิคุมกันการคบเพื่อน 
และพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม  เปนตน โดยการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน และการ
อบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล มีสาระสําคัญดังนี้คือ 
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 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน หมายความถึง การท่ีผูปกครองปฏิบัติตอบุตรของ
ตนดวยความรัก เอาใจใสตอบุตรของตนมากเพียงใด มีความใกลชิดสนิทสนม การสนับสนุน
ชวยเหลือ และการใหความสําคัญแกบุตรดวยการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมากนี้ เปนการให
ในส่ิงท่ีบุตรตองการทั้งส้ิน ดังนั้นผูปกครองท่ีอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน นั้นจะทําใหบุตรให
ความรักและเคารพ เช่ือฟงในคําส่ังสอนจากผูปกครอง และมีการซึมซับพฤติกรรมของบิดามารดา
เปนแบบอยางโดยไมรูตัว การถูกอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมากนั้นจะพบไดมากในบุคคลที่มี
คุณธรรมและจริยธรรมสูง บุคคลที่มีสุขภาพจิตดี มุงอนาคตสูง และไมทําผิดกฎระเบียบหรือ
กฎหมายของบานเมือง ฉะนั้นการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมากจึงเปนวิธีการอบรมเล้ียงดูท่ี
เหมาะสมกับเยาวชนทุกเพศทุกวัย 
 การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผล หมายความถึง การท่ีผูปกครองไดอธิบายเหตุผล
ใหแกบุตรในขณะท่ีมีการใหรางวัลหรือลงโทษบุตร พรอมท้ังใหในปริมาณท่ีเหมาะสม มิใชกระทํา
ตอบุตรดวยอารมณ  การปฏิบัติของผูปกครองจะสามารถชวยใหเด็กสามารถรับรูวาควรกระทําหรือ
มิควร และทําอยางไรจะไดรางวัลหรือโทษ การอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลนี้ เดิมมีหลายความหมาย
ดวยกัน จึงทําใหปจจุบันอาจกลาวไดวาการอบรมเล้ียงดูแบบใชเหตุผลนั้นมีความหมายกวางขวาง
กวาท่ีเคยใชอยูแตเดิมมาก 
 โดยการอบรมล้ียงดูแบบใชเหตุผลเปนส่ิงท่ีนักวิชาการพบวามีความสําคัญตอจิตใจ
และพฤติกรรมของเด็กมานานแลว โดยเฉพาะเกี่ยวของกับลักษณะทางจริยธรรม สุขภาพจิต 
ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะอ่ืนๆของเยาวชน โดยจะพบความสําคัญในวัยรุนเปนตนไป  
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อรพินทร ชูชม และงามตา วนินทานนท (2528: 193-194)  
ไดศึกษา ปจจัยทางจิตนิเวศท่ีเกี่ยวของกับการอบรมเล้ียงดูของมารดาไทย ผลพบวา ผูปกครองท่ีมี
สุขภาพจิตดีจะสามารถอบรมเล้ียงดูลูกอยางเหมาะสม 2 ดาน คือ รักสนับสนุนมาก และใชเหตุผล
มาก สงผลใหลูกมีสุขภาพจิตท่ีดี และมีจิตลักษณะพฤติกรรมท่ีเปนคนดีและคนเกงตอไปดวย  
 ยังมีงานวิจัยในอดีตท่ียังปรากฏอีกวา การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผล ท่ีมีความเกี่ยวของกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมในนักเรียนนักศึกษา ดังเชน งานวิจัยของ     
สิริมล ธีระประทีป (2549: 72-76) ไดศึกษาถึงการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล กับ 
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว ผลพบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวมากกวา นักเรียนท่ี
ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย พบผลเชนนี้ใน 11 กลุมยอย  
 สอดคลองกับงานวิจัยของคมนา วัชรธานินท (2546: 90, 106) ไดศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังส้ิน 360 คน ถึงปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนา
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ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลพบวา นักศึกษาท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก เปนผู
ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมอาสามากกวา นักศึกษาที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนนอย 
นอกจากนี้ยังพบอีกวา การไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 2 
ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมอาสา เม่ือรวมกับตัวทํานายสถานการณและจิตลักษณะเดิม อีก 8 ตัว
แปรรวมเปน 9 ตัวแปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมอาสาได 49.2% ในกลุมรวม 
 ดังงานวิจัยของสุทธิดา ทองศฤงคลี (2548: 134-138) ไดศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 รวมท้ังส้ิน 473 คน ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางบาน โรงเรียนและจิตลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับความต้ังใจท่ีจะดูแลญาติผูสูงอายุ ผลพบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผลมาก มีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการดูแลญาติผูสูงอายุมากกวา นักเรียนท่ี
ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา การไดรับการ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 4 ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการ
ดูแลญาติผูสูงอายุ เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปรและสถานการณ 4 ตัวแปร รวมเปน 
7 ตัวแปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการดูแลญาติผูสูงอายุได 38% ในกลุมรวม 
 นอกจากนี้งานวิจัยของรุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 66) ไดศึกษานักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวมท้ังส้ิน 650 คน ถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ผล
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก มีทัศนคติท่ีดีตอ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล
นอยพบในกลุมยอยทุกกลุม 
 นอกจากนี้งานวิจัยทางดานการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการมีภูมิคุมกัน เชน งานวิจัยของเกษม จันทศร (2541: 2) ไดศึกษานักเรียนมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 และ 3 รวมท้ังส้ิน 560 คน ถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการตานทานการเสพยาบา ผล
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรม
ตานทานการเสพยาบามาก กวานักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล
นอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและทุกกลุมยอย 
 จากการประมวลเอกสารขางตนจะเห็นไดวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก มักเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมมาก  มีพฤติกรรมท่ีนา
ปรารถนามาก รวมท้ังมีความฉลาดในการทําพฤติกรรมหน่ึงๆ มากดวย  ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวา 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย
กวา มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา  มีความฉลาดคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนนอย 
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1.4.4.2  การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และ ความ
ฉลาดคบเพ่ือน 

 สถาบันครอบครัว มีความสําคัญในการปลูกฝงบุคลิกภาพ นิสัย และทัศนคติท่ีดีตางๆ 
ของสมาชิกในครอบครัว ผานการอบรมเล้ียงดูจากผูปกครอง โดยเด็กจะสามารถเห็นแบบอยางจาก
การกระทําหรือ การปฏิบัติตัวตางๆจากผูปกครองได (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2528: 3) และ 
โดยเฉพาะบิดามารดาที่มีการอบรมเล้ียงดูบุตรแบบรักสนับสนุนตอเด็กมากเทาใด ก็จะทําใหเด็กมี
ความรักตอผูปกครองแลวก็จะเกิดการเลียนแบบและรับเอาเอกลักษณนั้นๆ มาเปนของตนโดยไม
รูตัว 
 โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524ก: 67-72) ไดมีการอธิบายถึงความสําคัญของการมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัว การที่บุตรจะกระทําพฤติกรรมตามผูปกครองไดนั้น มีสาเหตุท่ีสําคัญ 2 
สาเหตุ คือ 1) ลักษณะของตัวแบบ ซ่ึงผูเลียนแบบจะเลือกเอาแบบอยางจากตัวแบบท่ีมีคุณสมบัติท่ี
ตนสนใจ หรือนาเล่ือมใส และตัวแบบน้ันมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือประโยชนตอตนดวย โดยตัวแบบท่ีมี
ลักษณะเปนผูใหญกวาหรือมีประสบการณมากกวาจะถูกเลือกเลียนแบบมาก เพราะผูเลียนแบบเช่ือ
วา ตัวแบบมีความรูมากกวาตน เชน บุตรมักมีพฤติกรรมหรืออุปนิสัยคลายคลึงกับพอแม เนื่องจาก
ความรักและเคารพท่ีบุตรมีใหตอพอแม จึงทําใหบุตรมีความเช่ือใจ แลวประพฤติปฏิบัติตามพอแม 
2) ผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวแบบ จะเปนเคร่ืองช้ีวาผูเลียนแบบจะทําตามตัวแบบหรือไม เม่ือผูสังเกตเห็นวา
ถาตัวแบบมีการกระทําพฤติกรรมหนึ่งแลวไดรับรางวัล สรางความพอใจ ผูสังเกตก็ยอมอยาก
เลียนแบบ เพราะคิดวาตนจะไดรับรางวัลเหมือนตัวแบบ ในทางกลับกันถาผูสังเกตเห็นวาตัวแบบ
ถูกลงโทษจากการกระทํา จนรูสึกเสียใจ ผูสังเกตยอมไมอยากใหประสบการณนั้นเกิดข้ึนกับตน จึง
อาจงดเวนไมเลียนแบบการกระทํานั้น  ประกอบกับแรงจูงใจอันเกิดจากความตองการที่จะกระทํา
ตามบุคคลผูซ่ึงมีอิทธิพลตอตน และความคิดของบุคคลผูนั้นเปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่ง ซ่ึงจะเปน
ตัวกระตุนหรือมีอิทธิพลตอเจตนาท่ีจะกระทํา เชน เม่ือลูกเห็นพอดื่มสุราแลวขับรถ จนทําให
ประสบอุบัติเหตุ จึงทําใหเคาไมดื่มสุราหรือเม่ือดื่มสุราก็จะไมขับรถ 
 ยังมีงานวิจัยในอดีตท่ียังปรากฏอีกวา การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว กับทัศนคติท่ี
ดีตอพฤติกรรมในนักเรียนนักศึกษา ดังเชนงานวิจัยของ กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู (2546: 120) ไดศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รวมท้ังส้ิน 587 คน ถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
รักษาความสะอาด ผลพบวา นักเรียนท่ีเห็นแบบอยางการรักษาความสะอาดจากครอบครัวมาก เปน
ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาดมากกวา ผูท่ีเห็นแบบอยางการรักษาความ
สะอาดจากครอบครัวนอย นอกจากนี้ยังพบอีกวา การเห็นแบบอยางการรักษาความสะอาดจาก
ครอบครัวยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญอันดับท่ีสอง ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการรักษาความ
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สะอาด เม่ือรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปรและสถานการณอีก 5 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัว
แปร สามารถทํานายได  44% ในกลุมรวม ผลในทํานองนี้ยังสอดคลองเชนเดียวกับงานวิจัยของ     
รุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 67) ไดศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 รวมทั้งส้ิน 650 คน ผลพบวา 
นักเรียนท่ีเห็นแบบอยางพฤติกรรมการกินท่ีดีจากบิดามารดามาก เปนผูท่ีมีทัศนคติตอพฤติกรรม
ฉลาดเลือกกินมากกวา   
 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานันดร เปยศิริ (2545: 126, 185) ไดศึกษานักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 รวมทั้งส้ิน 701 คน ถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน ผลพบวา นักเรียนท่ีเห็นแบบอยางการประหยัดไฟฟาจากครอบครัวมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติ
ท่ีดีตอพฤติกรรมประหยัดไฟฟาในครอบครัวมากกวา นักเรียนท่ีเห็นแบบอยางการประหยัดไฟฟา
จากครอบครัวนอย นอกจากนี้ยังพบอีกวา การเห็นแบบอยางการประหยัดไฟฟาจากครอบครัวเปน
ตัวทํานายท่ีสําคัญอันดับท่ีหนึ่ง ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาในครอบครัว เม่ือ
รวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม และสถานการณอีก 4 ตัวแปร รวมเปน 5 ตัวแปร สามารถทํานาย
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาในครอบครัว ได 48% ในกลุมรวม 
 ดังนั้นการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัวในการวิจัยนี้ หมายถึง การเห็นแบบอยางและ
การรับรูในการเลือกคบเพื่อนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และรวมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะท่ีมี
ประโยชน หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีเปนโทษ หลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีใหโทษหรือนําไปสูทางท่ีเส่ือมเสีย  
รวมไปถึงพฤติกรรมการแสดงออกในดานท่ีดี และเปนประโยชน จากพอแม 
 จากการประมวลเอกสาร ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวา นักเรียนท่ีไดรับการเปน
แบบอยางของครอบครัวมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา มีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา จะ
มีความฉลาดคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการเปนแบบอยางของครอบครัวนอย 

1.4.4.3  การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และความ    
ฉลาดคบเพ่ือน 

 ครอบครัว นับเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญอันดับแรกท่ีจะหลอหลอมและ
ถายทอดลักษณะตางๆ ใหกับสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเปนความเช่ือ เจตคติ บุคลิกภาพ 
คุณลักษณะตางๆ รวมถึงพฤติกรรมในการคบเพื่อนฉะนั้นพอแมจึงควรมีสวนรวมสําคัญในการ
ช้ีแนะอบรมบุตร ในการเลือกเพื่อนท่ีเปนคนดี ในชวงวัยรุนพอแมจะตองชวยสงเสริมใหกําลังใจแก
บุตรในการตัดสินใจเลือกเพ่ือนชวยแนะนํา วิธีปองกันและการแกไขปญหาเมื่อบุตรขอรองเพ่ือ
ปองกันพฤติกรรมเบ่ียงเบน การทําใหเด็กเช่ือฟงในส่ิงท่ีบิดามารดาอบรมช้ีแนะน้ัน ตองใหความรัก
ความเขาใจกับบุตรจึงทําใหเด็กเกิดความรักใคร และเช่ือฟง การเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตท่ีดี
ถือเปนการอบรมช้ีแนะบุตรในทางหน่ึง เด็กไดมีโอกาสเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมผานการ
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กระทําของตัวแบบซึ่งเปนบุคคลใกลชิด คือ พอแมการเรียนรูของเด็กสวนมากมักเลียนแบบผูท่ีตน

รัก นิยมชมชอบหรือผูท่ีมีอํานาจซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก 

เพราะเปนการอบรมเลี้ยงดูท่ีเปนการใหส่ิงที่บุตรตองการ บิดามารดาที่เลี้ยงดูบุตรดวยวิธีนี้จึงเปนผู

ท่ีบุตรรักและบุตรเห็นความสําคัญของบิดามารดา ซ่ึงทําใหบุตรยอมรับการอบรมสั่งสอนตางๆของ

บิดามารดาไดโดยงาย และยอมรับบิดามารดาเปนแบบอยางโดยไมรูตัว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

และคณะ, 2528: 5) 

 จากการประมวลงานวิจัยในอดีตผลวา การอบรมสั่งสอนจากผูปกครองกับ ทัศนคติท่ี

ดีตอพฤติกรรมในนักเรียนนักศึกษา ดังเชนงานวิจัยของสิริมล ธีระประทีป (2549: 128) ไดศึกษา

นักเรียนหญิงสายอาชีวศึกษา จํานวน 501 คน ถึงปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักนวล

สงวนตัวของนักเรียนหญิงสายอาชีวศึกษา ผลพบวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองในเรื่องการรักนวลสงวนตัวมาก เปนผูที่มีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว

มากกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองในเรื่องการรักนวลสงวนตัวนอย 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองในเรื่องการรักนวลสงวนตัว

ยังเปนตัวทํานายที่สําคัญอันดับที่สาม ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว โดยมีตัว

ทํานายที่สําคัญ คือสถานการณ 4 ตัวแปร สามารถทํานายได  40.6% ในกลุมรวม 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549:  116-118) ไดศึกษา

นักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ปท่ี 5 จํานวน รวม 480 คน ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบ

บูรณาการระหวาง บาน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันการ

คุกคามทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา  ในโครงการกาวยางอยางเขาใจ ผลพบวา นักเรียน

ท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคาม

ทางเพศมากกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย นอกจากนี้ยังพบอีกวา การ

อบรมสั่งสอนจากผูปกครองเปนตัวทํานายที่สําคัญอันดับที่สองของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการ

ปองกันการคุกคามทางเพศ เมื่อรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร และสถานการณอีก 4 ตัว

แปร รวมเปน 9 ตัวแปรแปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคามทาง

เพศได 31.0% ในกลุมรวม 

 สวนทางดานงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครองกับการมี

ภูมิคุมกันการคบเพื่อน ในนักเรียนนักศึกษางานวิจัยของนิศากร สนามเขต (2550:  115-132)            

ไดศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 639 คน ถึงการมีภูมิคุมกันภายในและภายนอกที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลพบวา 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผูปกครองมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
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ปองกันเพื่อนจากสิ่งที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนนอย ผล

เชนนี้ปรากฏใน 4 กลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก กลุมนักเรียนที่มารดามี

การศึกษามาก กลุมนักเรียนที่มีเพื่อนชายนอย และ กลุมนักเรียนที่มีเพื่อนรุนพี่นอย นอกจากนี้ยังพบ

อีกวา การอบรมสั่งสอนจากผูปกครองเปนตัวทํานายที่สําคัญอันดับที่หา ของทัศนคติท่ีดีตอ

พฤติกรรมการคบเพื่อนอยางเหมาะสม เมื่อรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และ

สถานการณอีก 4 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการคบเพื่อน

อยางเหมาะสมได 40.4% ในกลุมรวม 

 จากการประมวลเอกสาร ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่ง

สอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา มีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา จะมี

ความฉลาดคบเพื่อนมากกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย 

1.4.4.4  การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และ ความฉลาด       

คบเพื่อน 

 ส่ือมีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางยิ่ง วัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจ ศึกษา คนหา ทดลอง

ส่ิงใหม ท่ีตนพอใจไมวาจะเปนเรื่องเพศตรงขาม , แฟชั่นตางๆ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ถาวัยรุนไดรับ

การกระตุนจากสิ่งแวดลอมที่ยั่วยุก็จะมีแนวโนมที่จะสนองตอบตอความตองการของตนไดงาย และ

เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตางๆ ตามคานิยมของสังคม ปจจุบันวามีภัยที่เกิดขึ้นจากสื่อและเทคโนโลยี

สมัยใหมมากขึ้น วัยรุนปจจุบันเลี่ยงไมไดท่ีจะตองเผชิญกับสิ่งยั่วยุท้ังหลายผานสื่อตางๆ ทุกรูปแบบ

และปจจุบันหลายๆ ครอบครัวพอแมทํางานหนักเพื่อใหฐานะมั่นคงมีเงินซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ใหลูกเพื่อใหลูกมีความสุข ทําใหเวลาที่อยูกับลูกนอยลงหรือแทบจะไมมีโดยลืมไปวาการให

แตวัตถุ จะทําใหเด็กขาดความอบอุนและขาดการอบรมบมนิสัยใหรูถูกผิดก็มักจะรับเอาคานิยมผิดๆ 

เขามาและเกิดปญหาพฤติกรรมตางๆ ตามมาดวยการประพฤติตนไมเหมาะสมในวัยรุนรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ ในปจจุบัน ซึ่งสื่อไดนําเสนอตัวอยางออกมามากมายทั้งที่เหมาะสมและไมเหมาะสมปนเป

กันไป เชน การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ดื่มสุราของมึนเมา  

  โดย Bandura (1997: 89)   นักจิตวิทยาสังคมและนักจิตวิทยาการเรียนรู  ไดอธิบาย

กระบวนการเรียนรูโดยมีตัวแบบ (Social Cognitive Leaning Theory) ซ่ึงแบงเปน 4 กระบวนการ 

คือ 1) การเอาใจใส (Attention Processes) คือ การที่ผูเลียนแบบมีความสนใจ สังเกตในการกระทํา

ของตัวแบบ 2) การเก็บจํา (Retenion Processes)  คือ เมื่อเกิดความสนใจแลว ก็จะสามารถจดจําการ

กระทําของตัวแบบ 3) การแสดงออก (Production Processes) เมื่อผูเลียนแบบไดสนใจ และสามารถ

จดจําการกระทําของตัวแบบแลว จะทําใหผูเลียนแบบจะพยายามแสดงพฤติกรรมที่คลายคลึงกับตัว

แบบ และ 4) ส่ิงลอใจการจูงใจ (Incentive and Motivation) คือ เมื่อเกิดการเลียนแบบไดนั้น ตองเกิด
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ความรูสึกพอใจในตัวแบบไปดวย และยิ่งเมื่อเกิดความสําเร็จจากการเลียนแบบก็จะทําใหผู

เลียนแบบยิ่งมีความพอใจในตัวแบบมากขึ้น 

 ดังงานวิจัยในอดีต ของ นิศากร สนามเขต (2550:  139-140) ไดศึกษานักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวนทั้งสิ้น 639 คน ถึงการมีภูมิคุมกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลพบวา นักเรียนที่มีการ

เห็นแบบอยางผลการคบเพื่อนดีจากสื่อมากมีพฤติกรรมการมีภูมิคุมกันภายในตนมากกวานักเรียนที่

มีการเห็นแบบอยางผลการคบเพื่อนดีจากสื่อนอย และผลยังพบวา การเห็นแบบอยางผลการคบ

เพื่อนดีจากสื่อ ยังเปนยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่หนึ่ง ของพฤติกรรมการมีภูมิคุมกันภายในตน

ในนักเรียนในกลุมรวมได 34.1% ซ่ึงประกอบดวยตัวทํานายจิตลักษณะอีก 4 ตัวแปร และ

สถานการณ 4 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร 

 สอดคลองกับพระสวรรค ยมสีดา (2548: 118) ไดศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จํานวน 457 คน ถึง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ บาน วัด โรงเรียนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผลพบวา 

นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางจากสื่อมากมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธมากกวา

นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางจากสื่อนอย และผลยังพบวา การเห็นแบบอยางจากสื่อ ยังเปนยังเปน

ตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่หนึ่ง ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนใน

กลุมรวมได 31.1% ซึ่งประกอบดวยตัวทํานายจิตลักษณะอีก 4 ตัวแปร และสถานการณ 3 ตัวแปร 

รวมเปน 7 ตัวแปร 

การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อในการวิจัย หมายถึง การที่นักเรียนเห็นแบบอยางและการ

รับรูในการเลือกคบเพื่อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และรวมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะที่มีประโยชน 

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนโทษ หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนที่ใหโทษหรือนําไปสูทางที่เสื่อมเสีย  รวมไปถึง

พฤติกรรมการแสดงออกในดานที่ดี และเปนประโยชน จากสื่อตางๆ เชน ทีวี หนังโฆษณา และ

ส่ิงพิมพ เปนตน 

จากการประมวลเอกสาร ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวาการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก 

เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา จะมีความฉลาดคบเพื่อนมากกวา 

นักเรียนที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย 

1.4.4.5  ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี กับ จิตลักษณะตามสถานการณ และ 

ความฉลาดคบเพื่อน 

ประสบการณทางสังคม (Social Perspective Taking) หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลที่จะรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูอ่ืน รวมทั้งสามารถคาดการณและ



 30 

ทํานายวาผูอ่ืนมีความรูสึกอยางไรบาง สามารถเอาใจเขามาใสใจเราได (Johnsom, Creek & Smither, 

1983 อางถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2547: 20) 

 ดังงานวิจัยของ นิศากร สนามเขต (2550: 222) ไดใหความความหมายของพฤติกรรม

การปองกันเพื่อนจากสิ่งที่ไมดี ดังขอคําถามที่วา ฉันหามปรามเมื่อรูวาเพื่อนจะโดดเรียน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัย ถึงประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี เมื่อนักเรียนไดรับประสบการณท่ี

ไมไดเกี่ยวกับเพื่อน สงผลตอพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา 

 พระราชวรมุนี (2529: 53) ไดใหนิยามกัลยาณมิตรไววา กัลยาณมิตรมิได หมายถึง 

เพื่อนที่ดีอยางความหมายในสามัญเทานั้น แตหมายถึงบุคคลที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติท่ีจะสั่ง

สอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปนตัวอยางใหผูอ่ืนดําเนินไปในมรรคาแหงการ

ฝกอบรมอยางถูกตอง ซ่ึงในทางกลับกัน ถาเราไดรับประสบการณในทางที่ดี จะสงผลตอการ

ประพฤติพฤติกรรมที่เหมาะสม  ดังงานวิจัยในอดีต ของพระมหาไชยา กาละปกษ (2550: 176, 212) 

ไดศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 645 คน ถึง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน 

สถานศึกษา ส่ือ และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุภาพบุรุษของนักเรียนอาชีวศึกษา ผล

พบวา นักเรียนที่มีประสบการณทางสังคมมากมีพฤติกรรมสุภาพเรียบรอยมากกวานักเรียนที่มี

ประสบการณทางสังคมนอย และยังพบผลอีกวา การมีประสบการณทางสังคมมาก ยังเปนตัวทํานาย

ท่ีสําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมสุภาพเรียบรอย ในกลุมรวม สามารถทํานายได 51.3 % ซ่ึง

ประกอบดวยตัวทํานายจิตลักษณะอีก 4 ตัวแปร และสถานการณ 5 ตัวแปร รวมเปน 9 ตัวแปร 

 และในงานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547: 117-121, 132) ไดศึกษาพนักงานขับ

รถโดยสารประจําทาง ขสมก.  จํานวนทั้งสิ้น 413 ถึง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การขับขี่อยางปลอดภัย  ผลพบวา พนักงานขับรถที่มีประสบการณทางสังคมมากมีพฤติกรรมการ

ขับขี่อยางปลอดภัยมากกวาพนักงานขับรถที่มีประสบการณทางสังคมนอย และยังพบผลอีกวา การ

มีประสบการณทางสังคมมาก ยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมพฤติกรรมการขับขี่

อยางปลอดภัย ในกลุมรวม สามารถทํานายได 17.60 % ซ่ึงประกอบดวยตัวทํานายจิตลักษณะอีก 5

ตัวแปร 

 สอดคลองกับงานวิจัยของทองพูล บัวศรี (2550: 98-102) ไดศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบ

บูรณาการระหวาง การฝกอบรม  ครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับความพรอมที่จะปรับตัว

เปนคนดีของเยาวชนกระทําผิดในบานกาญจนาภิเษก ศึกษาเยาวชนกระทําผิดจํานวน 342 คน ผล

พบวา เยาวชนที่มีประสบการณทางสังคมมากมีความชอบเสี่ยงนอยกวา เยาวชนที่มีประสบการณ

ทางสังคมนอย ผลเชนนี้พบใน 19 กลุมยอย 



 31 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี หมายถึง การที่ไดรับรูหรือการผาน
เหตุการณท่ีไมเหมาะสม กิจกรรมท่ีเปนโทษ ท่ีจะนําไปสูทางท่ีเส่ือมเสีย จากเพื่อนของตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมในดานที่ดี และไมเปนประโยชน  

จากการประมวลเอกสาร ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวาประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อน
ท่ีไมดีนอย เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา มีความฉลาดคบ
เพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีมีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีมาก 

 
1.4.5.  จิตลักษณะตามสถานการณ กับความฉลาดคบเพื่อน 

 ในสวนนี้ไดมีการประมวลเอกสารและงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับสถานการณท่ีสําคัญของ
นักเรียน ประกอบดวย 2  ตัวแปร ไดแก  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี และความสามารถในการ
หลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี  

1.4.5.1 ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี กับ ความฉลาดคบเพ่ือน 
 ทัศนคติ หมายถึง จิตลักษณะของบุคคล เกิดจากความรูเชิงประเมินคาของบุคคล
เกี่ยวกับส่ิงนั้น คือความรูวาส่ิงนั้นมีประโยชนหรือมีโทษมาก และสงผลใหเกิดความรูสึกพอใจ
หรือไมพอใจตอส่ิงนั้นบุคคลก็จะมีความพรอมท่ีจะกระทําตอส่ิงนั้น ไปในทางที่สอดคลองกับ
ความชอบหรือไมชอบของตนเอง ซ่ึงทัศนคติตามความหมายน้ี ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) 
องคประกอบทางการรูเชิงประเมินคา (Cognitive Evaluation Component) หมายถึงการท่ีบุคคลมี
ความรูเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งวามีประโยชน หรือมีโทษมากนอยเพียงใด ซ่ึงบุคคลจะสามารถรับรูรับทราบ
เกี่ยวกับประโยชนและโทษ โดยอาจมีความรูเพิ่มเติมมากข้ึนเปนลําดับ รูเพียงดานดี หรือรูเพียง
เล็กนอย นั้นทําให เกิดอคติหรือความลําเอียงไดมาก ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมเหมาะสมกับความเปน
จริง และอาจจะทําใหเกิดผลเสียหายไดมาก ฉะนั้น การเปล่ียนทัศนคติท่ีสําคัญ คือ การปรับ
องคประกอบการรูเชิงประเมินคาในเร่ืองนั้นใหตรงกับความเปนจริง โดยการใหความรูเกี่ยวกับคุณ
หรือโทษ ตอส่ิงนั้น เพิ่มเติมแกบุคคลนั้นเอง 2) ความรูสึกพอใจ (Affective Component) จากใน
สวนแรกท่ีบุคคลทราบวาส่ิงใดมีประโยชนก็จะรูสึกพอใจตอส่ิงนั้น แตถาบุคคลมีความรูสึกวาส่ิงมี
โทษ บุคคลก็จะรูสึกไมชอบไมพอใจส่ิงนั้น สวนใหญแลวความรูสึกพอใจของบุคลตอส่ิงหนึ่ง จะ
เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเช่ือมโยงมาจากความรูเชิงประเมินคาเกี่ยวกับส่ิงนั้น เม่ือบุคคลพิจารณา
ประโยชนและโทษของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แลวเห็นวาอาจมีประโยชนและโทษตอบุคคลตนเอง หรือ
บุคคลใกลชิด บุคคลยอมรูสึกพอใจส่ิงนั้นมาก แตถามีประโยชนหรือโทษตอสวนรวม ประเทศชาติ 
หรือมนุษยชาติ แตมีประโยชนตอตนเองนอยบุคคลนั้นก็จะรูสึกพอใจในส่ิงนั้นแตเพียงเล็กนอย3) 
ความพรอมกระทํา (Behavioral Intention Component) หมายถึง การที่บุคคลพรอมท่ีจะกระทําใน
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ส่ิงท่ีตนชอบหรือคิดวาดี และพรอมท่ีจะทําลายหรือไมกระทําตอส่ิงท่ีตนไมชอบไมพอใจ ในสวนนี้
ก็ยังอยูภายในจิตใจของบุคคลหรือลักษณะทางจิตนั้นเอง ความพรอมกระทําจะปรากฏออกมาเปน
พฤติกรรมนั้นได ข้ึนอยูกับลักษณะของบุคคลและสถานการณ ผูท่ีมีลักษณะเปนตัวของตัวเอง และ
สามารถควบคุมบังคับตนได จะเปนผูท่ีกระทําตามทัศนคติของตน สวนผูท่ีขาดความเปนตัวของ
ตัวเอง ตองพึ่งการควบคุม การใหรางวัล และการลงโทษ จะเปนผูท่ีมีการกระทําไปตามการชักจูง 
หรือการบังคับของผูอ่ืนมากกวา ท่ีจะทําตามทัศนคติของตนตอส่ิงนั้นส่ิงท่ีตนชอบ ดังเห็นไดจาก
วัยรุนท่ีคบเพื่อนที่ไมเหมาะสม มักถูกชักชวนไปประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีไมดี เชน ดื่มของมึนเมา, 
ติดยาเสพติด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531: 62-81) 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
ภาพท่ี 1.3  แสดงโครงสรางของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและองคประกอบท่ีกําหนดพฤติกรรม   

ของบุคคล   
แหลงท่ีมา:  Ajzen and Fishbein, 1980: 8. 
 
 ลักษณะจิตตามสถานการณนี้สามารถอธิบายไดดีโดย ทฤษฎีการกระทําท่ีมีเหตุผล 
(A Reasoned Action Theory) ของ Ajzen และ Fishbein (1980: 5-11) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีใชในการ
ทํานายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยมีความเช่ือมโยงของตัวแปรตางๆ ทางสถานการณ และ
จิตลักษณะในเชิงเหตุและผลอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในภาพท่ี 1.3 โดยการใชขอมูลท่ีมีอยู ซ่ึง
ประกอบดวยความเช่ือเกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ใกลชิดหรือมีอิทธิพลตอเขา ผานการรับรูปทัสถานทาง
สังคม และความเช่ือของผลท่ีเกิดจากการกระทําของเขาวาควรกระทําหรือไม ผลท่ีเกิดข้ึนดีหรือเสีย 
ซ่ึงเปนการประเมินคาตอส่ิงนั้นๆ ท่ีเขาไดพบเห็น ทําใหเกิดทัศนคติตอพฤติกรรมท่ีเขาเกี่ยวของดวย 

ความเช่ือของบุคคลวา  
การกระทําของเขาจะกอใหเกิด
ผลอยางหน่ึงอยางใด และการ
ประเมินผลจากการกระทํานั้นๆ 

ความเช่ือของบุคคลวา บุคคล
หรือกลุมอื่นใดท่ีมีความสําคัญ
ตอเขาคิดวาเขาควรกระทํา และ
แรงจูงใจของบุคคลท่ีจะคลอย
ตามความคาดหวังของผูที่มี
ความสําคัญตอเขา 

ทัศนคติตอพฤติกรรม 

ความสําคัญเก่ียวของของ
ทัศนคติ และปทัสถานทาง
สังคมที่มีตอพฤติกรรมตางๆ  

การรับรูปทัสถานทางสังคม 

ความต้ังใจท่ี
จะทํา

พฤติกรรม 

พฤติกรรม 
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จากการรับรูและประเมินพฤติกรรมผานส่ิงแวดลอมของบุคคล ทําใหความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติ
กรรรมเกี่ยวของกับสถานการณตางๆ ท่ีมีตอพฤติกรรมแตกตางกัน ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษา ตัวแปรท่ีสําคัญจากทฤษฎีนี้ 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี 
 จากการประมวลงานวิจัยในอดีต พบผลวา  ทัศนคติของบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของ
กับการแสดงพฤติกรรมนั้นๆดวย ดังเชน งานวิจัยของรุจิเรศ พิชิตานนท (2546: 113-116) ถึงปจจัย
ทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย จํานวน 650 คน 
ผลพบวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน
มากกวา ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมฉลาดเลือกกินนอย และผลยังพบอีกวา ทัศนคติท่ีดีตอ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับแรก ของพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน เม่ือรวมกับ
ตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และสถานการณอีก 4 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร สามารถทํานาย
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินได 28.5% ในกลุมรวมและทุกกลุมยอย  
 สอดคลองกับงานวิจัยของนิภาพร โชติสุดเสนห (2545: 82) ถึงปจจัยทางจิตสังคมท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 400 คน ผล
พบวา นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรม
เสริมสรางและอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวมากกวา นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมทองเท่ียวเชิง
อนุรักษนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และยังพบอีกวาทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับแรก ของพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียว เม่ือรวมกบั
ตัวทํานายจิตลักษณะเดิม 2 ตัวแปร รวมเปน 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมเสริมสรางและ
อนุรักษสถานท่ีทองเที่ยวได 43.4% ในกลุมรวม  
 งานวิจัยของอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549: 106, 135) ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบ
บูรณาการระหวาง  บาน  โรง เรียน  และจิตลักษณะที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมปองกันการ
คุกคามทางเพศของนักเรียนหญิงช้ันมัธยม ศึกษาในโครงการกาวยางอยางเขาใจ จํานวน 480 คน ผล
พบวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคามทางเพศมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรม
การแสดงออกอยางเหมาะสมมากกวา  นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคาม
ทางเพศนอย และยังพบผลอีกวา ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคามทางเพศ เปนตัว
ทํานายท่ีสําคัญลําดับแรก ของพฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสม เม่ือรวมกับตัวทํานายจิต
ลักษณะเดิม  5 ตัวแปร และสถานการณอีก 4 ตัวแปร รวมเปน 9 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
การแสดงออกอยางเหมาะสม ได 15.6% ในกลุมรวมและอีกหลายกลุมยอย 
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 จากการประมวลเอกสาร ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวา นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่

ไมดีนอย  เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา มีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา มีความฉลาดคบเพื่อน

มากกวา นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีมาก 

1.4.5.2  ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี กับ ความฉลาดคบเพื่อน  

วัยรุนเปนวัยที่กําลังแสวงหาเอกลักษณของตนเอง ดังนั้นลักษณะพัฒนาการทาง

สังคมของเด็กวัยรุน คือ การเรียนรูจากกลุมเพื่อน วัยรุนจะใหความสําคัญกับเพื่อนและเพื่อนจะมี

อิทธิพลกับวัยรุนมาก  ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนที่ดี พรอมทั้งหลีกเลี่ยงเพื่อนที่มีคุณสมบัติท่ีไม

เหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญตอวัยรุนอยางมาก ดังเชนนิศากร สนามเขต (2550: 13) ไดใหความหมาย 

การปฏิเสธเพื่อนดานที่ไมดี คือ การตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือขัดแยงการชักจูงจากเพื่อนที่มีความ

ประพฤติท่ีไมดีงามเหมาะสม เชน ปฏิเสธที่จะไปเที่ยวสถานบันเทิงยามวิกาล ปฏิเสธการดื่มของมึน

เมาหรือยาเสพติด ปฏิเสธการเลนการพนัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริมล ธีระประทีป (2549: 

50)ไดกลาวถึง พฤติกรรมการคบเพื่อนอยางหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ คือ การเลือกคบเพื่อนที่มี

ความประพฤติดี รับผิดชอบตอภาระหนาที่ของตนเอง ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียน และรวม

กิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะที่เปนประโยชน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนโทษ เชน การหนีเรียน การเที่ยว

สถานบันเทิง การคบเพื่อนตางเพศในทางชูสาว รวมถึงเกษม จันทศร (2541:  15-18)  ไดใหความ

หมายถึง พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่เกี่ยวของกับยาบา หมายถึง การที่นักเรียนผูตอบ หลีกหนี 

ไมคบหา หรือไมรวมกลุมกับเพื่อนที่มีการซื้อ การขาย หรือมีไวในครอบครอง และมีการเสพยาบา 

มากนอยเพียงใด โดยวัยรุนที่มีทัศนคติท่ีดีสามารถตานทานการยั่วยุได จึงเปนผูท่ีมีพฤติกรรมที่นา

ปรารถนามาก แตถาเคาไมสามารถตานทานการยั่วยุหรือโจมตีได ก็อาจเปลี่ยนความคิดไปเชื่อหรือ

หลงเชื่อสิ่งที่ผิด ซ่ึงลักษณะเชนนี้เปนลักษณะสวนหนึ่งของบุคคลที่ขาดการมีสติ-สัมปชัญญะ ซ่ึง

อาจสงผลตอใหบุคคลอยูในความประมาท ทําอะไรที่สุมเสี่ยงใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนได 

ซ่ึงเมื่อเกิดปญหาแลว บุคคลเหลานี้อาจมีความสามารถในการจัดการปญหาอยางเหมาะสมนอย การ

แกปญหาอยางหนึ่งจึงมักสรางปญหาเพ่ิมขึ้นอีกหลายปญหา เมื่อมีปญหาสะสมรุมเรามากขึ้น บุคคล

เหลานี้มักเห็นวาสถานการณไมเขาขางและคนรอบขางไมเปนมิตร มองสิ่งรอบขางในแงลบ ซ่ึง

อาจจะทําใหบุคคลหมดกําลังใจ ขาดความคาดการณไกล ขาดการอดไดรอได ไมเชื่อเรื่องบาป

บุญคุณโทษ ตลอดจนไมคิดแสวงหาแนวทางการพัฒนาตน ความสัมพันธระหวางจิตลักษณะเหลานี้ 

(ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท, 2551)                                           

ดังเชนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่ไดอธิบายและทํานายพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงมี

เนื้อหา ถึงการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control, PBC) 

โดยการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนั้นเปนตัวแปรเชิงเหตุท่ีจะสงผลอิทธิพล
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ทางตรงตอพฤติกรรม จะมีอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจที่จะกระทํา สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล 

และสงผลใหเกิดการทําพฤติกรรมตามมา ( Teery & O’Leary, 1995: 199-220; สิทธิโชค วรานุสันติ

กุล, 2547: 148-149) 

ซ่ึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี หมายถึง การมีความสามารถตัดสินใจ

ท่ีจะเลือกคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ใฝศึกษาเลาเรียน และรวมกิจกรรมที่เปนประโยชน 

พรอมกลาปฏิเสธเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน โดดเรียน เสพยาเสพติด และของมึนเมา 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.4  การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรม ดวยรูปแบบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory   

of Planned Behavior)    

 แหลงที่มา: Ajzen, 1991: 50-182. 

 

จากการประมวลงานวิจัยในอดีต พบผลวา ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อน คาด

วานาจะเปนคนที่มีความรอบคอบ พรอมทั้งมีภูมิคุมกันตน เปนคนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

อยางไรก็ตามยังมีการศึกษา ความสามารถในการหลีกเลี่ยง กับ ความฉลาด ยังไมมากนัก แตยังมี

งานวิจัยที่ศึกษาความสามารถในการควบคุม ดังเชน งานวิจัยในตางประเทศของ Shu-Chen Yang 

และ Cheng-kiang Farn (2009: 210-218) ไดศึกษากลุมตัวอยางคือ คนทํางาน จํานวนทั้งสิ้น 306 คน 

พบวา ความตั้งใจที่จะแบงปนความรู (Tacit knowledge Sharing Intention) ซ่ึงไดรับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรการควบคุมภายใน (Internal  Control) ซ่ึงนักวิจัยไดใหความหมายในลักษณะ

เดียวกับการรับรูความสามารถการควบคุมพฤติกรรม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.47  

ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ Rhodes และ Courneya (2005: 349-361) ไดศึกษาถึงเรื่อง 

ทัศนคติตอการออกกําลังกาย  ปทัสถานทางสังคม  การรับรูการควบคุมพฤติกรรม กลุมตัวอยางคือ 

ทัศนคติตอ 

พฤติกรรม 

การรับรูปทัสถาน 

ทางสังคม 

การรับรูความสามารถการ

ควบคุมพฤติกรรม 

 
ความตั้งใจที่จะกระทํา พฤติกรรม 
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นักศึกษาที่มีวิชาเลือกคือ วิชาจิตวิทยา จํานวนทั้งสิ้น 585 คน พบวา ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ

สหสัมพันธระหวางตัวแปร การรับรูการควบคุมพฤติกรรม กับการตั้งใจที่จะออกกําลังกาย และ

พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .23 และ .24 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ตามลําดับ 

โดยสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศของพระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง (2549: 94-

103) ถึงปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การนับถือพระพุทธศาสนา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีเขารวมโครงการคายพุทธบุตร 

จํานวน 485 คน ผลพบวา ความเชื่อทางพุทธ และ การรับรูความสะดวกในการปฏิบัติทางพุทธ มี

ความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ  

จากการประมวลเอกสารขางตน สามารถสรุปไดวา ความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดี มีความสําคัญตอความฉลาดคบเพื่อน เพราะการเลือกคบเพื่อนที่เหมาะสม และ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ใหโทษนั้น แสดงถึงการมีภูมิคุมกันตน 

ดังนั้นจากการประมวลเอกสาร จึงคาดวา นักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดีมาก มีความชอบเสี่ยงนอยกวา มีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา มีความฉลาดคบเพื่อน

มากกวา นักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงที่มีความฉลาดคบเพื่อนนอย 

 

1.5  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 จากการประมวลเอกสาร สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิด ประกอบดวย ตัวแปรที่ใชใน

การศึกษามี 4 กลุม ไดแก 

1)  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables) กลุมความฉลาดคบเพื่อน มี 2 ตัวแปร คือ 

ความชอบเสี่ยง  และ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน 

2)  ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables) ตัวแปรอิสระ ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 8 ตัว

แปร ดังนี้ 

(1)  กลุมลักษณะสถานการณ มี 5 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ 

ใชเหตุผล   การเปนแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี การเห็น

แบบอยางที่ดีจากสื่อ และการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง  

(2)  กลุมจิตลักษณะเดิม มี 5 ตัวแปร คือ สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี  และเอกลักษณแหงอีโก 
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3)  ตัวแปรประสาน (Mediating Variables) กลุมตัวแปรประสานเปนตัวแปรกลุมจิต
ลักษณะท่ีเกิดตามสถานการณ คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี และ ความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี 

4)  ตัวแปรแบงกลุมยอย (Moderating Variables) เปนลักษณะทางชีวสังคม และภูมิหลัง
ของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ ผลการเรียนการศึกษาบิดา การศึกษามารดา ความใกลชิดกับ
ผูปกครอง 
 

1.6  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 

 ความชอบเส่ียง หมายถึง การรับรูและความรูสึกพอใจในการแสดงพฤติกรรมของตน โดย
ไมทราบถึงผลเสียของกระทํานั้น หรือ ทราบแตตองการแสดงพฤติกรรม เนื่องจากตองการความทา
ทาย สนุกสนาน หรือตองการผลรางวัลจากการแสดงพฤติกรรม แบบวัดนี้นํามาจากแบบวัด
ความชอบเส่ียงในนักเรียน ของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท (2551: 28)  เปน
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 10 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ตั้งแต “จริง
ท่ีสุด”ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนท่ีไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย 
 การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน หมายถึง การมีความสามารถในการรับรูการแสดงพฤติกรรม
ของเพื่อนของตน วามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม เพื่อนําไปสูการมีความพรอมพอของตนท่ีจะ
จัดการยอมรับหรือปฏิเสธเพ่ือนคนนั้น ซ่ึงพิจารณาถึงการมีความเขมแข็งในการปองกันตนเองจาก
เพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) การรับรูวาการแสดงพฤติกรรมของเพื่อนนั้นเปนส่ิงท่ีดี
หรือไมดี และ2) การตัดสินใจกระทําตาง ๆ ท่ีตนเองยอมรับหรือปฏิเสธ พรอมท้ังมีวิธีการแกปญหา
ตาง ๆ ได แบบวัดนี้นํามาจากแบบวัดการมีภูมิคุมกันภายในตน ในนักเรียนของ นิศากร สนามเขต 
(2550: 54-55) จํานวน 10 ขอ  แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ตั้งแต “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  
นักเรียนท่ีไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมาก 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไกล เห็นส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตวามีคุณคา หรือเล็งเห็นความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พรอมท้ัง
ความสามารถในการควบคุมตนเองใหอดไดทนไดเพ่ือรอรับประโยชนท่ีใหญกวาหรือสําคัญกวาท่ี
จะมีในอนาคต แบบวัดนี้นํามาจากแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และคณะ (2536: 38) เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 10 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 
6 หนวย ตั้งแต “จริงท่ีสุด”ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
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  สุขภาพจิตดี หมายถึง ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคมและส่ิงแวดลอม 
การมีความวิตกกังวลในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ แบบวัดนี้นํามาจากแบบวัดสุขภาพจิตดี 
ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536: 38-39) เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 
12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ตั้งแต “จริงท่ีสุด”ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนท่ีไดคะแนน
รวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก 

สติปญญา หมายถึง  “ความเฉลียวฉลาดท่ีเหมาะสมกับอายุ คือ การมีความสามารถในการ
จดจําเร่ืองราวตางๆท่ีนักเรียนที่ไดพบเจอหรือศึกษา คนควา การสังเกต และประสบการณ ท่ีไดเก็บ
รวบรวมสะสมไว โดยท่ีสามารถจดจําและสามารถถายทอดใหบุคคลอ่ืนรับทราบได ลักษณะแบบ
วัด มีลักษณะเปนอนุกรมตัวเลข  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน”  มีจํานวน  15  ขอ  แตละ
ขอเปนลําดับตัวเลขเพื่อใหนักเรียนไดสังเกตแลวใสคําตอบเปนตัวเลขลงในชองวางท่ีกําหนดไว
เพียง 1 ตัว  โดยตองมีลักษณะและรูปแบบท่ีตอเนื่องจากที่กําหนดให เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยนํามาจาก
งานวิจัยของ ดุจเดือน  พันธุมนาวิน (2541: 54)  มีคะแนน 15 คะแนน นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมสูง 
แสดงวาเปนผูท่ีมีสติปญญาดี  สวนนักเรียนท่ีไดคะแนนรวมตํ่า แสดงวาเปนผูท่ีมีสติปญญาไมดี  
 เอกลักษณแหงอีโก หมายถึง “ความเขาใจตอตนเอง มีการแสดงในความเปนตนเองตน ซ่ึง
สงผลตอการดําเนินชีวิต มีการยอมรับความแตกตางและความเหมือนของบุคคลในเร่ืองตางๆ โดย
เนนในเร่ืองการแสดงออกของพฤติกรรมและความเขาใจตนเองของบุคคล  แรงเสริมและ
ปรากฏการณของบุคคลอ่ืนท่ีจะเขามามีสวนเกี่ยวของตอพฤติกรรม” แบบวัดนี้มาจาก อุษา ศรีจินดา
รัตน (2533: 61)  จํานวน 15 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  
นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกมาก 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติส่ิงใดใหประสบความสําเร็จ มีความ
พยายามและอดทนตออุปสรรคตางๆไมวาจะมากมายเพียงใด เพื่อใหบรรลุซ่ึงเปาหมายท่ีตั้งใจไว 
เปนแบบวัดของสุมิตตรา เจิมพันธ (2545: 50) จํานวน 10 ขอแตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย 
ตั้งแต “จริงท่ีสุด”  ถึง “ไมจริงเลย” นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิมาก 
 การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว หมายถึง การเห็นแบบอยางและการรับรูในการเลือกคบ
เพื่อนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และรวมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะท่ีมีประโยชน หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ี
เปนโทษ หลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีใหโทษหรือนําไปสูทางที่เส่ือมเสีย  รวมไปถึงพฤติกรรมการ
แสดงออกในดานท่ีดี และเปนประโยชน จากพอแม เพียงใด เปนแบบวัดของพรมนต  โอบออม 
(2547: 33) จํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ตั้งแต “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  
นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัวมาก  
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 การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง  หมายถึง  การรายงานของนักเรียนวาผูเปนบิดามารดา มี

การอบรมสั่งสอนตนใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง เรียบรอยเหมาะสม และหลีกเลี่ยงเพื่อนที่มี

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เปนแบบวัดของ นิศากร สนามเขต (2550:  56) จํานวน 10 ขอ แตละขอมี

มาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด”  ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้

มาก เปนผูท่ีมีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองที่ดีมาก    

 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล หมายถึง การที่นักเรียนสามารถรับรูถึงการ

ปฎิบัติจากพอแม ในการอบรมเลี้ยงดู มีความรักใคร เอาใจใสตอตน และมีความใกลชิดกับพอแม

เพียงใด มีการรวมกิจกรรมมากนอยหรือไม ใหรางวัลและโทษที่เหมาะสม เพราะการอบรมเลี้ยงดู

จะเปนการปลูกฝงใหลูกมีพฤติกรรมที่พึงประสงค  เปนแบบวัดของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และ

คณะ (2536: 40) จากแตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “ จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียน

ท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก  

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  หมายถึง การที่นักเรียนเห็นแบบอยางและการรับรูในการเลือก

คบเพื่อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และรวมกิจกรรมกับเพื่อนเฉพาะที่มีประโยชน หลีกเลี่ยงกิจกรรม

ที่เปนโทษ หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ใหโทษหรือนําไปสูทางที่เสื่อมเสีย  รวมไปถึงพฤติกรรมการ

แสดงออกในดานที่ดี และเปนประโยชน จากสื่อตางๆ เชน ทีวี หนังโฆษณา และสิ่งพิมพ เปนตน 

เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย 

ต้ังแต “ จริงที่สุด”  ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการเห็น

แบบอยางที่ดีจากสื่อมาก    

 ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี หมายถึง การที่ไดรับรูหรือการผานเหตุการณท่ีไม

เหมาะสม กิจกรรมที่เปนโทษ ท่ีจะนําไปสูทางที่เสื่อมเสีย จากเพื่อนของตนเองในการแสดง

พฤติกรรมในดานที่ดี และไมเปนประโยชน  เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสรางขึ้น

จํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนที่ได

คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีประสบการณท่ีไมดีนอยกี่ยวกับเพื่อนมาก   

  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการประเมินเพื่อนของ

ตนไดวาเพื่อนมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม คํานึงถึงการการแสดงออกในดานที่ดี ไมมีพฤติกรรม

ท่ีนําไปสูทางที่เสื่อมเสีย  หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนโทษ  เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  

นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย   

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี หมายถึง การมีความสามารถตัดสินใจที่จะเลือก

คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ใฝศึกษาเลาเรียน และรวมกิจกรรมที่เปนประโยชน พรอมกลา
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ปฏิเสธเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน โดดเรียน เสพยาเสพติด และของมึนเมา เปนตน เปน

แบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีความสามารถใน

การหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.5  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในงานวิจัย 

ความฉลาดคบเพื่อน 

 ความชอบเสี่ยง 

 การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน 

สถานการณ 

 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ

ใชเหตุผล 

 การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

 การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

 ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

   ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดี 

 

จิตลักษณะเดิม 

 สติปญญา 

 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 สุขภาพจิตดี 

 เอกลักษณแหงอีโก 

ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน 

เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย จํานวนพี่นอง ลําดับการเกิด อาชีพของบิดามารดา การศึกษาของบิดามารดา 
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1.7  สมมติฐานในการวิจัย 

 จากการประมวลเอกสารผลงานวิจัยทั้งในประเทศ  ตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของ และจากหลัก

ในการกําหนดสมมติฐานตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550:  61) 

สามารถกําหนดสมมติฐานในงานวิจัยได ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก เปนผูท่ีมี

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา มีความชอบเสี่ยงนอยกวา หรือ มีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน

มากกวานักเรียนประเภทตรงขาม 

 สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่ไดรับการสั่งสอนจากผูปกครองมาก มีสุขภาพจิตดีมาก และมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา  มีความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา มีความชอบเสี่ยงนอยกวา หรือ มีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา

นักเรียนประเภทตรงขาม 

 สมมติฐานที่ 3 ตัวทํานายชุดที่ 4  ซ่ึงเปนการรวมชุดตัวทํานายที่ 1 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม 5 
ตัวแปร (สติปญญา, ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน, แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์, สุขภาพจิตดี และ

เอกลักษณแหงอีโก) ชุดตัวทํานายที่ 2 คือ ชุดสถานการณ 5 ตัวแปร (การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล, การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว, การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง, การมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี) และชุดตัวทํานายที่ 3 คือ จิต

ลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร(ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี และความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดี) รวมทั้งสิ้น 12 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเสี่ยงนอยไดมากกวา หรือ ทํานายการ

มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนไดมากกวา ชุดตัวทํานาย ชุดใดชุดชุดหนึ่ง เพียงลําพังอยางนอย 5 % 

 สมมติฐานที่ 4 ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม (สติปญญา, ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน,  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์, สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก) หรือ ตัวแปรในชุดสถานการณ (การ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล, การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว, การอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครอง, การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี) มีอิทธิพล

ทางตรงตอ ความฉลาดคบเพื่อน (ความชอบเสี่ยง และการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน) และมีอิทธิพล

ทางออม โดยผาน ตัวแปรชุดจิตลักษณะตามสถานการณ (ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี และ

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี) 
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เอกลักษณแหงอีโก

สุขภาพจิตดี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

สติปญญา

ประสบการณท่ีไมดี
เกี่ยงกับเพื่อนที่ไมดี

การมีแบบอยางที่ดี
จากสื่อ

การมีแบบอยางที่ดี
จากผูปกครอง

การมีแบบอยางที่ดี
จากครอบครัว

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล

ทัศนคติที่ดีตัวเพื่อน
ที่ไมดี

ความสามรถในการ
หลีกเลี่ยงเพื่อนที่
ไมดี

ความชอบเสี่ยง

การมีภูมิคุมกันการ
คบเพื่อน

 
 

 

 

ภาพที่ 1.6  โมเดลตั้งตนสมมติฐาน 4 



บทท่ี 2 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยเ ร่ือง “ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน” เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlation  Comparative 
study) โดยศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณะและสถานการณของนักเรียน ท่ีเกี่ยวของกับความ
ฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดมีการสรางและปรับปรุงแบบวัดตาง ๆ ใหมี
คุณภาพสูง เพ่ือนํามาใชในการเก็บขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหทางสถิติในสวนนี้
จะไดนําเสนอเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง เคร่ืองมือวัดตัวแปรวิธีการหาคุณภาพ
เคร่ืองมือวัด วิธีการเก็บขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
2.1  กลุมตัวอยางและวิธีการสุม 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้คือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนช้ันปท่ี 3 ท่ีอยูในตางจังหวัด  
โดยงานวิจัยนี้ใชการสุมแบบแบงข้ันกําหนดโควตา (Stratified Quota Random Sampling) โดยมีตัว
แปรในการสุมตัวอยางดังนี้ คือ 1) จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 3 โรงเรียน (ในจังหวัดลพบุรี 
พะเยา และปทุมธานี) 2) ช้ันเรียนของกลุมตัวอยาง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 3) จํานวนหอง แบงเปน
โรงเรียนละ 6 หอง และ4) จํานวนนักเรียนโดยเฉล่ียตอหอง เทากับ 30 คน ซ่ึงคาดวาจะเก็บขอมูลได
เปนจํานวนอยางนอย 540 คน  ท้ังนี้สามารถเก็บขอมูลไดเกินจํานวนท่ีคาดการณไว โดยมีขอมูลท่ี
ใชไดจริงจํานวนท้ังส้ิน 684  คน 
 

2.2  เครื่องมือวัดตัวแปร 

  ในการวิจัยนี้มีเคร่ืองมือวัด 14 ตัวแปร เคร่ืองมือวัดตัวแปรโดยสวนใหญ เปนแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scales)  และในสวนนี้ จะไดกลาวในรายละเอียดเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือวัดตัวแปร ดังตอไปนี้ 
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  2.2.1 แบบวัดกลุมตัวแปรความฉลาดคบเพื่อน ประกอบไปดวย 2 แบบวัด คือ แบบวัด

ความชอบเสี่ยง และแบบวัดการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัด             

มีดังตอไปนี้ 

 1)   แบบวัดความชอบเสี่ยง (เปนแบบวัด ชุดที่ 1 ช่ือแบบวัด ความชอบของฉัน        

ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดลักษณะทางจิตใจของนักเรียนที่แสดงถึงใน 4 ดาน คือ 1) ทําตาม

อารมณอยากทดลอง ส่ิงใหมท่ีต่ืนเตนทาทาย ถึงแมจะมีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือ อาจเกิดผลเสีย

มากกวาก็ตาม 2) ระมัดระวังอยางมีเหตุผล 3) ทําตามความเคยชินในครอบครัว และ4) ทําตามผูอ่ืน

เพื่อใหตนเปนที่ยอมรับ แบบวัดนี้นํามาจากแบบวัดความชอบเสี่ยงในนักเรียนของ ดุจเดือน พันธุม

นาวิน และงามตา วนินทานนท (2551: 256-257)  จากงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัด

ทางจิตแบบพหุมิติดานการมีภูมิคุมกันตน” เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา แตละขอมีมาตร

ประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นํามาทดลองใช 11 ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพ

รายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 10 ขอ ซ่ึงครอบคลุมนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ พิสัยของ

คะแนน    12 – 47 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 2.70 ถึง 8.24 และ

พิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.42 เมื่อทําการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 29.08 df  เทากับ 29 p value 0.22 RMSEA เทากับ 0.04 

CFI เทากับ 0.95 NFI เทากับ 0.81 GFI เทากับ 0.95 และAGFI เทากับ 0.90 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .57 

 เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

ความชอบเสี่ยงนอย 

 ตัวอยางแบบวัด ความชอบเสี่ยง 

(0)  ฉันมักจะรับประทานอาหารฝรั่งจานดวน เพราะดูมีรสนิยมดี   
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

 2)  แบบวัดการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน (เปนแบบวัด ชุดที่ 2 ช่ือแบบวัดความเชื่อ

ของฉัน ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดการมีความเขมแข็งในการปองกันตนเองจากเพื่อนที่ไมดี ซ่ึง

ประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) การรับรูวาการแสดงพฤติกรรมของเพื่อนนั้นเปนสิ่งที่ดีหรือไมดี เชน 

การที่นักเรียนรับรูวาคนที่เลนการพนันเปนคนที่ไมดี เปนตน 2) การตัดสินใจกระทําตาง ๆ ท่ีตนเอง
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ยอมรับหรือปฏิเสธ พรอมทั้งมีวิธีการแกปญหาตาง ๆ ได เชน การหลีกเลี่ยงเพื่อนที่เปนคนไมดี 

แบบวัดนี้นํามาจากแบบวัดการมีภูมิคุมกันภายในตน ในนักเรียนของ นิศากร สนามเขต (2550: 237-

240) จากงานวิจัยเรื่อง “การมีภูมิคุมกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อน

อยางเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” วัดดวยมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นํามาทดลองใช 15 ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ 

จํานวน 10 ขอ ซ่ึงครอบคลุมนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ พิสัยของคะแนน 22 – 267 คะแนน พิสัย

คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 2.04 ถึง 8.92 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.43 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา 

² เทากับ 32.94 df เทากับ 27 p value 0.2 RMSEA เทากับ 0.04 CFI เทากับ 0.98 NFI เทากับ 0.91  

GFI เทากับ 0.95  และAGFI เทากับ 0.89 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบ

วัดนี้เทากับ .72 

 เกณฑการใหคะแนน แบบวัดการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนในแตละมิติมี 2 ดาน คือ 

ขอความทางบวก และขอความทางลบ แตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน 

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  

 การคิดคะแนน  คิดคะแนนดวยการรวมคะแนนจากผลคูณระหวางมิติแรกและมิติท่ี

สองทุกขอในแบบวัดการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน โดยนักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก 

เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมาก 

 ตัวอยางแบบวัด การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน 

(0) ฉันคิดวา คนที่เลนการพนันเปนคนไมดี  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

             ฉันคิดวาคนที่เลนการพนัน อาจชักพาฉันไปในทางเสื่อมเสียไดมาก  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

   

  2.2.2 แบบวัดกลุมจิตลักษณะเดิม ประกอบไปดวย 5 แบบวัด คือ แบบวัดลักษณะมุง     

อนาคตควบคุมตน แบบวัดสุขภาพจิตดี  แบบวัดสติปญญา  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และแบบ

วัดเอกลักษณแหงอีโก  ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัด มีดังตอไปนี้ 
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 1) แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (เปนแบบวัด ชุดที่ 6 ช่ือแบบวัด ส่ิงที่ฉัน

ปฏิบัติ ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดปริมาณความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญ

ของสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนในอนาคต และบังคับตนเองใหอดไดรอได หรือเลือกที่จะไมรับ 

ประโยชนเล็กนอยทันทีแตจะรอรับประโยชนท่ียิ่งใหญกวาหรือสําคัญกวาที่จะตามมาภายหลัง แบบ

วัดนี้นํามาจากแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) 

จากงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนที่อยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัว

และทางปองกัน” เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด”ถึง “ไมจริงเลย”  นํามาทดลองใช 12 ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ 

จํานวน 10 ขอ ซ่ึงครอบคลุมนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ พิสัยของคะแนน 11 – 53 คะแนน พิสัย

คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 2.78 ถึง 9.42 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.46 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา 

² เทากับ 30.22 df เทากับ 34 p value 0.10 RMSEA เทากับ 0.05 CFI เทากับ 0.94 NFI เทากับ 0.81 

GFI เทากับ 0.93 และAGFI เทากับ 0.89 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัด

นี้เทากับ .68 

 เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน  ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

 ตัวอยางแบบวัด ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(0)  ฉันรีบทําการบานใหเสร็จกอนไปเที่ยวเลนกับเพื่อนเสมอ  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

   

 2)   แบบวัดสุขภาพจิตดี  (เปนแบบวัด ชุดที่ 7 ช่ือแบบวัด ความรูสึกของฉัน ใน

ภาคผนวก ก) ประกอบดวยประโยคบอกเลาเกี่ยวกับลักษณะทางจิต และอารมณท่ีแสดงถึง การไม

รูสึกวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไมโกรธงาย มีสมาธิ และมีความกลาในสิ่งที่สมควร แบบวัดนี้นํามาจาก

แบบวัดสุขภาพจิตดี ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536: 7.1-7.4) จากงานวิจัยเรื่อง 

“ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน ท่ีอยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทาง

ปองกัน” เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด”

ถึง “ไมจริงเลย” นํามาทดลองใช 20 ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 12 
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ขอ ซ่ึงครอบคลุมนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ พิสัยของคะแนน 12  –  68 คะแนน พิสัยคาอํานาจ

จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.96 ถึง 10.72 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวาง

รายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.67 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา 

² เทากับ 42.70 df เทากับ 49 p value 0.05 RMSEA เทากับ 0.05 CFI เทากับ 0.97 NFI เทากับ 0.92  

GFI เทากับ 0.92 และAGFI เทากับ 0.87 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัด

นี้เทากับ .85 

  เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

สุขภาพจิตดีมาก 

  ตัวอยางแบบวัด สุขภาพจิตดี 

(0)  ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนตื่นเตนงาย  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

   

  3)  แบบวัดสติปญญา  (เปนแบบวัด ชุดที่ 8 ช่ือแบบวัด เกมสลับสมองทดลองปญญา  

ในภาคผนวก ก)  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนํามาจากงานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2541:  134) มี

ลักษณะเปนอนุกรมตัวเลข สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 15 ขอ แตละขอเปน

ลําดับตัวเลขเพื่อใหนักเรียนไดสังเกตแลวใสคําตอบเปนตัวเลขลงในชองวางที่กําหนดไวเพียง 1 ตัว  

โดยตองมีลักษณะและรูปแบบที่ตอเนื่องจากที่กําหนดให พิสัยของคะแนน 0 – 15 คะแนน พิสัยคา

ของแบบวัดนี้อยูระหวาง 0.21 ถึง 10.75 และพิสัยคาความยากของแตละขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 

0.63 ถึง 0.89 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏ

วาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 182.34 df  เทากับ 72 p value 

0.00 RMSEA เทากับ 0.03 CFI เทากับ 0.99 NFI เทากับ 0.98 GFI เทากับ 0.96 และAGFI เทากับ 

0.94  แบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.69 

เกณฑการใหคะแนน แบบวัดสติปญญา ใหคะแนนตามความสามารถในการตอบ  

คือ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดไมมีคะแนน พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 0 - 15  

คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีสติปญญาดีมาก 

 ตัวอยางแบบวัด สติปญญา 

 (0)  4  6  6  5  6  6  .............(6) 
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 4)  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (เปนแบบวัด ชุดที่ 9 ช่ือแบบวัด ความพยายามของ

ฉัน ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดความมุงมั่นหรือความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบ

ความสําเร็จ และมีความเพียรพยายาม เพื่อกระทําสิ่งนั้นใหบรรลุโดยไมทอถอยตออุปสรรคหรือสิ่ง

กีดขวาง พยายามฝาฟนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนแบบวัดของสุมิตตรา เจิมพันธ (2545: 

226-227) ท่ีปรับปรุงมาจาก จรัล อุนฐิติวัฒน และบุญรับ ศักดิ์มณี จากงานวิจัยเรื่อง “จิตลักษณะและ

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร” แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย 

ต้ังแต “ จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จํานวน 10 ขอ พิสัยของคะแนน 13–51 คะแนน พิสัยคาอํานาจ

จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.97 ถึง 8.02 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางราย

ขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.66 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 31.96 

df เทากับ 29 p value 0.04 RMSEA เทากับ 0.07 CFI เทากับ 0.96 NFI เทากับ 0.90 GFI เทากับ 0.93 

และAGFI เทากับ 0.87 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .70 

  เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

    ตัวอยางแบบวัด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

(0)  เมื่อทํางานใดๆ ฉันจะทุมเทความพยายาม เพื่อใหผลงานออกมาดีท่ีสุด 
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

   

 5)   เอกลักษณแหงอีโก (เปนแบบวัด ชุดที่ 10 ช่ือแบบวัด ความรูสึกกับตนเอง  ใน

ภาคผนวก ก) เปนแบบวัดปริมาณความเขาใจตนเอง การมีความคิดเห็นเปนของตนเองอยาง

สมเหตุสมผล มีการยอมรับความแตกตางและความเหมือนกันของบุคคลในการแสดงออกในเรื่อง

ตางๆ โดยเปรียบเทียบวาตนเองมีลักษณะสอดคลองกับลักษณะที่คาดหวังเกี่ยวกับตนในสังคมและ

วัฒนธรรมรอบตัวเพียงใด เพื่อทราบวาตนเปนใครมีลักษณะอยางไร แบบวัดนี้มาจาก อุษา ศรีจินดา

รัตน (2533:  229-232) แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย  จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นํามา

ทดลองใช 23 ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 15 ขอ ซ่ึงครอบคลุม

นิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ พิสัยของคะแนน 26–68 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ

แบบวัดนี้อยูระหวาง 2.00 ถึง 5.14 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยู

ระหวาง 0.20 ถึง 0.48 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) 
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ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ²  เทากับ 49.46 df เทากับ 64  p 

value 0.28 RMSEA เทากับ 0.03  CFI เทากับ 0.97  NFI เทากับ 0.87  GFI เทากับ 0.92 และAGFI 

เทากับ 0.86  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .64 

   เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

เอกลักษณแหงอีโกมาก 

  ตัวอยางแบบวัด เอกลักษณแหงอีโก   

(0)  ฉันรูสึกลังเล ท่ีจะทดลองทําบางอยางดวยวิธีการใหม ๆ  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

  2.2.3  แบบวัดกลุมสถานการณ  ประกอบไปดวย 5 แบบวัด คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล แบบวัดการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ และแบบวัดประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัด มีดังตอไปนี้ 

 1)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล (เปนแบบวัด ชุดที่ 11 ช่ือแบบ

วัด เยาวชนกับประสบการณทางบาน ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดเพื่อวัดปริมาณการยอมรับของ

ผูตอบวามารดาของตนมีการประเมินคาตนในทางบวก แสดงความรักใครตนอยางเดนชัด เปด

โอกาสใหบุตรไดรวมในกิจกรรมตางๆ และใหการสนับสนุนทางอารมณแกบุตรและทําใหบุตรเห็น

ความสําคัญของบิดามารดาที่มีตอตน เปนแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) จาก

งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนที่อยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัว

และทางปองกัน” จํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “ จริงที่สุด” ถึง “ไมจริง

เลย” มีพิสัยของคะแนน 12 – 65 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.24  

ถึง 13.57 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.26 ถึง 0.77 เมื่อ

ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัด

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 28.57 df เทากับ 41 p value 0.00 RMSEA 

เทากับ 0.08 CFI เทากับ 0.98 NFI เทากับ 0.95 GFI เทากับ 0.91 และAGFI เทากับ 0.83 สําหรับคา

ความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .87 

  เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน ในสวน
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ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีไดรับ

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก    

     ตัวอยางแบบวัด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

(0)  ผูปกครองไมเคยสนใจทุกขสุขของฉัน  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

  2)   แบบวัดการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง (เปนแบบวัด ชุดที่ 12 ช่ือแบบวัด

ผูปกครองและฉัน ในภาคผนวก ก) “เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ผูปกครองคอยดูแลเอาใจ

ใส และอบรมสั่งสอนบุตรหลานที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิงของตนใน

เรื่องการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมในการเลือกคบเพ่ือน โดยจะตองไมหลงเชื่อเพื่อนที่

ชวนไปเที่ยวเตรตอนกลางคืนตลอดจนการแนะนําและตักเตือนเพื่อนไมใหไปยุงเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุท่ี

ไมดี” เปนแบบวัดของ นิศากร สนามเขต (2550: 227-229) จากงานวิจัยเรื่อง “การมีภูมิคุมกันภายใน

และภายนอกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย”  แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  นํามาทดลองใช 18 

ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 10 ขอ ซ่ึงครอบคลุมนิยามปฏิบัติการ

ของตัวแปรนี้ พิสัยของคะแนน 10–  46 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยู

ระหวาง 7.25 ถึง 10.30 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 

0.43 ถึง 0.71 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏ

วาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 23.53 df   เทากับ 29 p  value 

0.01 RMSEA เทากับ 0.08 CFI เทากับ 0.98 NFI เทากับ 0.96 GFI เทากับ 0.92 และAGFI เทากับ 

0.85 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .87 

     เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด” เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” เทากับ 1 คะแนน ในสวนของ

ขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการอบรม

ส่ังสอนจากผูปกครองที่ดีมาก   

     ตัวอยางแบบวัด การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

(0)  ผูปกครองคอยไมใหฉันไปไหนมาไหนในสถานที่เปลี่ยวอันตราย 
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

  



 51 

  3)  แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว (เปนแบบวัด ชุดที่ 13 ช่ือแบบวัด ส่ิงที่

เห็นจากผูปกครอง ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาใหนักเรียนรายงานวาผูปกครองคบเพื่อน

ท่ีมีความประพฤติเหมาะสมมากนอยเพียงใด เปนแบบวัดของพรมนต โอบออม (2547: 251-252) 

จากงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการรับรูการอบรมปลูกฝงอยางเหมาะสมจาก

บิดามารดาของนักเรียนวัยรุนตอนตน” แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไม

จริงเลย”  นํามาทดลองใช 21 ขอ เมื่อทําการหาคุณภาพรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 12 ขอ  ซ่ึง

ครอบคลุมนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ พิสัยของคะแนน 13 – 54 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนก

รายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.13 ถึง 9.60 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับ

แบบวัดอยูระหวาง 0.27 ถึง 0.55 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  

Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 34.44 df  

เทากับ 43 p value 0.03 RMSEA เทากับ 0.06 CFI เทากับ 0.96 NFI เทากับ 0.90 GFI เทากับ 0.92  

และAGFI เทากับ 0.85  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .79 

     เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน  ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการมี

แบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก    

     ตัวอยางแบบวัด การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

(0)  พอของฉันมักมีเพื่อนสนิทที่ชอบดื่มสุรา  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

  

  4)  แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ (เปนแบบวัด ชุดที่ 15 ช่ือแบบวัด ส่ิงที่ฉันเห็น

จากสื่อ ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาถึงการที่นักเรียนเห็นแบบอยางและการรับรูในการ

เลือกคบเพ่ือนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากสื่อตางๆ เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสรางขึ้น

จํานวน 20 ขอ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยผูทรงคุณวุฒิใหชวยปรับปรุงแกไข แลวทําการหา

คุณภาพของแบบวัดรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย 

ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยของคะแนน 19–57 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอ

ของแบบวัดนี้อยูระหวาง 1.96 ถึง 7.27 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัด

อยูระหวาง 0.22 ถึง 0.93 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  

Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 39.43 df 
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เทากับ 45 p value เทากับ 0.06 RMSEA เทากับ 0.05 CFI เทากับ 0.96 NFI เทากับ 0.88 GFI เทากับ 

0.92  และAGFI เทากับ 0.88 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .67 

     เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการ

เห็นแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก    

     ตัวอยางแบบวัด การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ   

(0)  ฉันเคยดูละครที่นางเอกมักจะหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

  

  5)  แบบวัดประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี (เปนแบบวัด ช่ือแบบวัดประสบ 

การณในอดีตของฉัน ชุดที่ 14 ในภาคผนวก ก)   เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาถึงการที่ไดรับรูหรือการผาน

เหตุการณท่ีไมเหมาะสม กิจกรรมที่เปนโทษ ท่ีจะนําไปสูทางที่เสื่อมเสีย จากเพื่อนของตนเองใน

การแสดงพฤติกรรมในดานที่ดี และไมเปนประโยชน เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนจํานวน 20 ขอ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยผูทรงคุณวุฒิใหชวยปรับปรุงแกไข แลวทําการหา

คุณภาพของแบบวัดรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย 

ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  พิสัยของคะแนน 12–64 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอ

ของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.00 ถึง 12.36 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบ

วัดอยูระหวาง 0.24  ถึง 0.64 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory    Factor  

Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ² เทากับ 32.78  df 

เทากับ 42 p value เทากับ 0.00 RMSEA เทากับ 0.08 CFI เทากับ 0.97 NFI เทากับ 0.94 GFI เทากับ 

0.91 และAGFI เทากับ 0.83 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .86 

     เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

ประสบการณท่ีไมดีนอยเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี    

     ตัวอยางแบบวัด ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี   

(0)  ฉันเคยถูกเพื่อนหลอกลวง ใหปฏิบัติตัวไมเหมาะสม เชน แกลงเพื่อนคนอื่น, ยุใหขโมยของ 
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 
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  2.2.4  แบบวัดกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ประกอบไปดวย 2 แบบวัด คือ แบบวัด

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  และแบบวัดความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  ซ่ึงมีรายละเอียด

ของแตละแบบวัด มีดังตอไปนี้ 

       1)  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี (เปนแบบวัด ชุดที่ 3 ช่ือแบบวัด เพื่อนของฉัน ใน

ภาคผนวก ก) เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาถึงความสามารถของนักเรียนในการประเมินเพื่อนของตนไดวา

เพื่อนมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม คํานึงถึงการการแสดงออกในดานที่ดี ไมมีพฤติกรรมที่นําไปสู

ทางที่เสื่อมเสีย หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนโทษ เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสรางขึ้น

จํานวน 21 ขอ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยผูทรงคุณวุฒิใหชวยปรับปรุงแกไข แลวทําการหา

คุณภาพของแบบวัดรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 12 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย 

ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  พิสัยของคะแนน 12–55 คะแนน พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอ

ของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.43 ถึง 8.75 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัด

อยูระหวาง 0.29 ถึง 0.58 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  

Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา ² เทากับ 29.79  df 

เทากับ 40  p value 0.01 RMSEA เทากับ 0.07 CFI เทากับ 0.97 NFI เทากับ 0.93 GFI เทากับ 0.92  

และAGFI เทากับ 0.84  สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .84 

     เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน  ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย    

     ตัวอยางแบบวัด ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี   

(0)  ถึงแมเพื่อนบางคนจะเกเร แตฉันก็จะยังจะคบพวกเขาตอ  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

  2)   ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  (เปนแบบวัด ชุดที่ 4 ช่ือแบบวัด ส่ิงที่

ฉันปฏิบัติตอเพื่อน ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดที่มีเนื้อหาถึงการมีความสามารถตัดสินใจที่จะเลือก

คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม พรอมกลาปฏิเสธเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เปนแบบวัด

มาตรประเมินรวมคาที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 20 ขอ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยผูทรงคุณวุฒิให

ชวยปรับปรุงแกไข แลวทําการหาคุณภาพของแบบวัดรายขอ แลวตัดลดลงเหลือ จํานวน 12 ขอ แต

ละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยของคะแนน 12–54 คะแนน 

พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.50 ถึง 8.76 และพิสัยของความสัมพันธ
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ภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.25 ถึง 0.58 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

โดยมีคา ² เทากับ 30.19 df  เทากับ 42  p value 0.10  RMSEA เทากับ 0.05 CFI เทากับ 0.98  NFI 

เทากับ 0.92  GFI เทากับ 0.93 และAGFI เทากับ 0.87 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์

อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .79 

     เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีมาตร 6 หนวย โดยขอความทางบวกใหคะแนน  

“จริงที่สุด”  เทากับ 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  เทากับ 1 คะแนน ในสวน

ของขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมี

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก   

     ตัวอยางแบบวัด ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

(0)  ฉันไมรูจะหาทางปฏิเสธเพื่อนไดอยางไร ถาเพื่อนชวนฉันไปเที่ยวสถานบันเทิงยามวิกาล  
          

   จริงที่สุด               จริง  คอนขางจริง 
 
คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย 

 

  2.2.5   แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง  เปนสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เชน เพศ  อายุ  เกรดเฉลี่ย 

การศึกษาของบิดา  การศึกษาของมารดา  อาชีพของบิดา และ อาชีพของมารดา เปนตน โดยมีท้ังให

เลือกคําตอบที่ใหไวในแบบวัด  และเติมคําลงในชองวางที่กําหนดให  

 

2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 

 

  ในการวิจัยนี้ครั้งนี้  ไดทําการหาคุณภาพของแบบวัด โดยการนําแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ไดแก แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ แบบวัดประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี  แบบวัด 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี และแบบวัดความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ซ่ึงนอกจากนี้ยัง

ไดนําแบบวัดของผูวิจัยทานอื่นๆ มาใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบวัดความชอบเสี่ยง แบบวัดการ

มีภูมิคุมกันการคบเพื่อน แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แบบวัดสุขภาพจิตดี แบบวัด

สติปญญา แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดเอกลักษณแหงอีโก แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล แบบวัดการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง และแบบวัดการมีแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว โดยมีการหาคุณภาพแบบวัด (ตาราง 2.1) ดังนี้ 
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1)  หาความเที่ยงตรงของแบบวัด เมื่อผูวิจัยสรางแบบวัดตามนิยามปฏิบัติการในแตละตัว

แปรแลว  จึงสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวาขอความที่สรางขึ้นมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา

วามีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางหรือไมเพียงใด  แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดแบบวัดที่

สมบูรณ แลวจึงนําไปทดลองใช 

2)  นําแบบวัดไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 120 คน  

3)  นํามาวิเคราะหคุณภาพรายขอ  โดยการวิเคราะหดวยสถิติ 2 ประเภท ไดแก  1) การ

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item  Discrimination) หรือ การหาคา t - ratio โดยใชสถิติ t  - 

ratio โดยใชเทคนิค 30 % และมีเกณฑขอที่จะคัดเลือกตองเปนขอที่มี คา t  มากกวาหรือเทากับ 2.00 

ข้ึนไปและ/ หรือ  2) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม

ของแบบวัดที่ไมมีขอนั้นรวมอยู โดยมีเกณฑวาคา r  ควรมีคามากกวา 0.20 ข้ึนไป ซ่ึงจะคัดเลือกขอ

ท่ีผานเกณฑโดยจะยึดเกณฑคา t เปนหลัก และขอความเหลานี้จะตองครอบคลุมเนื้อหาของตัวแปร

ตามแผนผังของนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนั้นๆ 

4)  เมื่อผานขั้นที่สองแลวนําขอเหลานั้นมาทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อหา Construct Validity  สําหรับเกณฑในการตัดสินความ

กลมกลืนของโมเดลนั้น โดยใชดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ (Fit 

Measures) จํานวน 5 เกณฑ  ซ่ึงเปนดัชนีท่ีพัฒนาโดย JÖreskog และ SÖrbom (1993 อางถึงใน         

นงลักษณ  วิรัชชัย, 2537:  44-49)) จํานวน 3 ดัชนี  ดัชนีนี้พัฒนาโดย Brown และ Cudeck  (1993) 

จํานวน 1 ดัชนี  และดัชนีท่ีพัฒนาโดย Bentler  (1990 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2537:  44-49) 

จํานวน 1 ดัชนี  โดยแบบวัดที่ผานการทดสอบในงานวิจัยนี้ควรผานเกณฑอยางนอย 3 ใน 5 เกณฑ  

ดังนี้ 

 (1)   คาสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistics) ควรจะมีคานอย และควรเขาใกลศูนย

ใหมากที่สุด และคา p value ควรเปนคาที่ไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยทั่วไปแลวหลักงายๆ ของการทดสอบความกลมกลืนโดยวิธีนี้ คือ ถาผลหาร

ระหวางคา Chi-square กับคา Degree of  Freedom (df) มีคาไมเกิน 2 แสดงวาโมเดลมีแนวโนมที่จะ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ   ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา Chi-square 

จะตองมีคา p value ท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    (2)   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)  โดยมีคาระหวาง 0 

และ 1  ยิ่งคา GFI เขาใกล 1.00  ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ใน

งานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา GFI  ตองมีคาตั้งแต 0.90 ข้ึนไป 
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  (3)   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: 

AGFI) ซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ GFI 

    (4)   คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square 

Error of Approximation) เปนคาที่แสดงความแตกตางตอ Degree of Freedom (df) ซ่ึงมีคา RMSEA 

ควรมีคานอยกวา 0.05 ลงไป จึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใน

งานวิจัยนี้ไดใชเกณฑนี้เชนเดียวกัน 

  (5)  ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ซ่ึงมีคา

ระหวาง 0 และ 1  ยิ่งคา CFI เขาใกล 1.00  ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ  ในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา CFI  ตองมีคาตั้งแต 0.90 ข้ึนไป 

            (6)   เมื่อผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปรากฏวาโมเดลกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ  จึงนําแบบวัดที่ผานการพิสูจนแลวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบ

สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 

 

2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทําการขอหนังสือจากทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อทําหนังสือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลโรงเรียนทั้ง 3 แหง และผูวิจัยไดลงไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง ใชเวลาประมาณ 1 คาบ เพื่อนํามาซึ่งขอมูลที่

ความถูกตองและการแมนยําที่สุด 

 

2.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for WINDOWS โดยมีสถิติ

ท่ีใชดังนี้ 

            1)  สถิติอนุมาน (Inferential  Statistics)   เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานมี 3 ลักษณะ คือ 1) 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of Variance ถาพบผลที่แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe ตอไป  2) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) แบบ 

Enter และ Stepwise โดยใชตัวทํานายหลายตัวในการทํานายตัวถูกทํานายทีละ 1 ตัว ใชเกณฑ
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แตกตางเปอรเซ็นตทํานายที่ 5% (Cohen,  1977:  413-414)  และ 3) การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน 

(Path analysis)   

             2)  สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics) เชน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson  Product 

Moment Correlation)    รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการวิเคราะหลักษณะ

เบื้องตนของกลุมตัวอยาง และใชประกอบในการพิจารณาแยกกลุมยอย 



ตารางที่ 2.1  คุณภาพของแบบวัดในการวิจัย 
  

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   (Confirmatory  Factor  Analysis) คาความ 
แบบวัด จํานวนขอ  MIN - MAX พิสัยคา  t พิสัยคา  r 

คา  ²  df  ,  p value  RMSEA  CFI  NFI  GFI  AGFI เชื่อมั่น 

1.  ความชอบเสี่ยง 10  10 – 60  2.70  ถึง  8.24  0.20   ถึง  0.42  29.08  29, 0.22  0.04  0.95  0.81  0.95  0.90  .57 

2. การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 10  10 – 360  2.04  ถึง  8.92  0.21   ถึง  0.43  32.94  27,  0.20  0.04  0.98  0.91  0.95  0.89  .78 

3.  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี* 12  12 – 72  4.43  ถึง  8.75  0.29  ถึง  0.58  29.79  40, 0.01  0.07  0.97  0.93  0.92  0.84  .84 

4.  ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี*  12  12 – 72  3.50  ถึง  8.76  0.25  ถึง  0.58  30.19  42, 0.10  0.05  0.98  0.92  0.93  0.87 .79 

5.  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  12  12 – 72  4.24  ถึง  13.57  0.26  ถึง  0.77  28.57  41,  0.00  0.08  0.98  0.95  0.91  0.83  .87 

6.  การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 12  12 – 72  4.13  ถึง  9.60  0.27  ถึง  0.55  34.44  43,  0.03  0.06  0.96  0.90  0.92  0.85  .79 

7.  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 10  10 – 60  7.25  ถึง  10.30  0.43  ถึง  0.71  23.53  29,  0.01  0.08  0.98  0.96  0.92  0.85  .87 

8.  การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ* 12  12 – 72  1.96   ถึง  7.27  0.22   ถึง  0.93  39.43  45,  0.06  0.05  0.96  0.88  0.92  0.88  .67 

9. ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี*  12  12 – 72  3.00  ถึง  12.36  0.24   ถึง  0.64  32.78  42 , 0.00  0.08  0.97  0.94  0.91  0.83  .86 

10. สติปญญา 15  0 – 15  D 0.21 ถึง 0.75  P 0.63 ถึง 0.89  182.34  72, 0.00  0.03  0.99  0.98  0.96  0.94  KR20 0.69 

11.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 10  10 – 60  2.78   ถึง  9.42  0.22   ถึง   0.46  30.22  34 ,  0.10  0.05  0.94  0.81  0.93  0.89  .68 

12.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 10  10 – 60  3.97   ถึง  8.02  0.22   ถึง  0.66  31.96  29,  0.04  0.07  0.96  0.90  0.93  0.87  .70 

13.  สุขภาพจิตดี 12  12 – 72  4.96  ถึง  10.72  0.40   ถึง  0.67  42.70  49,  0.05  0.05  0.97  0.92  0.92  0.87  .85 

14. เอกลักษณแหงอีโก 15  15 – 90  2.00   ถึง   5.14  0.20  ถึง  0.48  49.46  64,  0.28  0.03  0.97  0.87  0.92  0.86  .64 

หมายเหตุ * เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
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บทท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การวิจัยเ ร่ือง “ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน” เปนการวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบ  โดยใชกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะเดิม  สถานการณ  
และจิตลักษณะตามสถานการณวามีปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อน 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในบทนี้ไดนําเสนอเปน 3 สวน ไดแก  สวนท่ี 1) ลักษณะท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง   สวนท่ี 2) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และสวนท่ี 3) การวิเคราะหขอมูล
เพื่อหากลุมนักเรียนท่ีเปนกลุมเส่ียงท่ีมีความฉลาดคบเพ่ือนดังกลาวนี้นอย ในสวนตอไปนี้จะ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยเร่ิมนําเสนอลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง  แลวนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1  ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 
การศึกษาในคร้ังนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในตางจังหวัด  

กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังส้ิน 684 คน (ตารางที่ 3.1)  ลักษณะท่ัวไปของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
แบงออกเปน  1) เพศของนักเรียน  กลุมตัวอยางประกอบดวย  นักเรียนชาย 318 คน (รอยละ 46.5) 
และนักเรียนหญิง 366 คน (รอยละ 53.5)  2) อายุของนักเรียน โดยมีอายุระหวาง 14 – 16 ป มีคามัธย
ฐานเทากับ 15 ป มีคาเฉล่ีย 15 ป และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.83 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑ
ในการแบงอายุออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนท่ีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป จัดเปนนักเรียนท่ีมี
อายุนอย มีจํานวน 325 คน (รอยละ 47.50) และกลุมนักเรียนท่ีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จัดเปนนักเรียน
ท่ีมีอายุมาก มีจํานวน 359 คน (รอยละ 52.50) 3) เกรดเฉล่ียรวมของนักเรียน แบงเปน 2 กลุม ไดแก  
กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวม มีคามัธยฐานเทากับ 3.10 มีคาเฉล่ีย 3.01 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.64 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
ตั ว อ ย า ง ท่ี มี เ ก ร ด เ ฉ ล่ี ย ร ว ม น อ ย ห รื อ เ ท า กั บ  3.10 จั ด เ ป น ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ท่ี มี
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ตารางที่ 3.1  ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะเบื้องตน จํานวน รอยละ * 

เพศ ชาย 318  46.5  

 หญิง 366  53.5  

อายุ นอย ( ≤ 15 ป ) 325  47.5 

 มาก  ( > 15 ป ) 359  52.5 

เกรดเฉลี่ย นอย ( ≤ 3.10 ) 349  51.17 

 มาก  ( > 3.11 ) 333  48.83 

พ่ีนองรวม มีพ่ีนองนอย ( มี 1 คน )  407  72.81 

 มีพ่ีนองมาก  ( ต้ังแต 2 คนขึ้นไป ) 152  27.19 

ลําดับการเกิด เปนลูกคนแรก 235  42.27  

 ไมใชลูกคนแรก 321  57.73  

อาชีพบิดา มีรายไดประจํา  200  31.55 

 ไมมีรายไดประจํา 434  68.45  

อาชีพมารดา มีรายไดประจํา  355  53.46  

 ไมมีรายไดประจํา 309  46.54  

การศึกษาบิดา นอยกวาหรือเทากับมัธยมปลายหรือปวช 385  60.63  

 นอยกวาหรือเทากับอนุปริญญาหรือปวส 250  39.37  

การศึกษามารดา นอยกวาหรือเทากับมัธยมปลายหรือปวช 449  67.62  

 นอยกวาหรือเทากับอนุปริญญาหรือปวส 215  32.38  

หมายเหตุ: * ไมรวม Missing Values 

 

เกรดเฉลี่ยรวมนอย มีจํานวน 349 คน (รอยละ 51.17) และกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.10 ข้ึน

ไป จัดเปนกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก มีจํานวน 333 คน (รอยละ 48.83)  4) จํานวนพี่นอง

ของนักเรียนโดยมีจํานวนพี่นองระหวาง  1 –  7  คน มีคามัธยฐานเทากับ 1 คน มีคาเฉลี่ย 1 คน และ คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงจํานวนพี่นองออกเปน 2 

กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองเพียง 1 คน จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย จํานวน 407 คน (รอยละ 

72.81)  และกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนอง 2 คนขึ้นไป จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนองมากจํานวน 152 คน (รอย

ละ 27.19)  5) ลําดับการเกิดของนักเรียน โดยมีลําดับการเกิดระหวาง  1 –  7  ลําดับ  มีคามัธยฐาน

เทากับ 2 คน มีคาเฉลี่ย 1 คน และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยใชคาเฉลี่ยเปนเกณฑใน
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การแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก  235 คน (รอยละ 42.27) และกลุมนักเรียน
ท่ีไมใชลูกคนแรก 321 คน (รอยละ 57.73) 6) ประเภทอาชีพบิดาของนักเรียน โดยบิดาของกลุม
ตัวอยางไดประกอบอาชีพ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมมีรายไดประจํา หมายถึง อาชีพ รับ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซ่ึงเปนผูท่ีมีเงินเดือนประจํา มีจํานวน 200 คน (รอยละ 
31.55) และ กลุมท่ีไมมีรายไดประจํา หมายถึง อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป หรือ ไมได
ประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนผูท่ีไมมีเงินเดือนประจําแนนอน มีจํานวน 434 (รอยละ 68.45) 7)ประเภท
อาชีพมารดาของนักเรียน โดยมารดาของกลุมตัวอยางไดประกอบอาชีพ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
กลุมมีรายไดประจํา หมายถึง อาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซ่ึงเปนผูท่ีมี
เงินเดือนประจํา มีจํานวน 355 คน (รอยละ 53.46) และ กลุมอาชีพท่ีไมมีเงินเดือนประจํา หมายถึง 
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป หรือ ไมไดประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนผูท่ีไมมีเงินเดือนประจํา
แนนอน มีจํานวน 309 (รอยละ 46.54)  8) ระดับการศึกษาบิดาของนักเรียน  บิดากลุมตัวอยางมี
จํานวนปท่ีใชในการศึกษาระหวาง 0-24 ป มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉล่ีย 15 ป  และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 15 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมบิดาของกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษานอยหรือเทากับ 15 ป จัดเปนบิดาของกลุมตัวอยางท่ีมี
การศึกษานอย มีจํานวน 385 คน (รอยละ 60.63) และกลุมบิดาของกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาต้ังแต 
15 ป ข้ึนไป จัดเปนบิดาของกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษามาก มีจํานวน 250 คน (รอยละ 39.37) 9) 
ระดับการศึกษามารดาของนักเรียน  มารดากลุมตัวอยางมีจํานวนปท่ีใชในการศึกษาระหวาง 0-24 ป 
มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉล่ีย 12 ป  และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 15 โดยใชคามัธยฐาน
เปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบิดาของกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษา
นอยหรือเทากับ 15 ป จัดเปนมารดาของกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษานอย มีจํานวน 449 คน (รอยละ 
67.62) และกลุมมารดาของกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาต้ังแต 15 ป ข้ึนไป จัดเปนบิดาของกลุม
ตัวอยางท่ีมีการศึกษามาก มีจํานวน 215 คน (รอยละ 32.38) 

โดยสรุปคือ  นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 15 ป  โดยมีเกรดเฉล่ียรวมนอย
กวาหรือเทากับ 3.10 มีพี่นองนอย  ลําดับการเกิด ไมใชลูกคนแรก  บิดาของนักเรียนไมมีรายได
ประจําไดแก อาชีพธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป  พอบาน เปนตน มารดาของนักเรียนมีรายไดประจํา
ไดแก รับราชการ รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัท เปนตน และการศึกษาของบิดาและมารดานอยกวา
หรือเทากับมัธยมปลายหรือปวช.  นอกจากน้ี ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวาง
ตัวแปรในงานวิจัย อยูในตาราง 1-19 ในภาคผนวก ข สําหรับรายละเอียดของตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตามจะกลาวตอไปในสวนของการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ตามการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
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3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตามสถานการณ และ
ความฉลาดคบเพ่ือน ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผล  และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพ่ือนท่ีไมดี 

 
ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three–Way Analysis of 

Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 1 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี และความ
ฉลาดคบเพ่ือน 2 ตัวแปร ไดแก ความชอบเส่ียง  และการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน โดยมีตัวแปร
อิสระ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และ 
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไกล เห็นส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตวามีคุณคา หรือเล็งเห็นความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พรอมท้ัง
ความสามารถในการควบคุมตนเองใหอดไดทนไดเพ่ือรอรับประโยชนท่ีใหญกวาหรือสําคัญกวาท่ี
จะมีในอนาคต มีพิสัยของคะแนน 11–53 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใช
คาเฉล่ียของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉล่ียเทากับ 30.22 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.02)โดย
นักเรียนท่ีไดคะแนนตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉล่ีย คือ นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 
และนักเรียนท่ีไดคะแนนมากกวาคาเฉล่ีย คือ นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถรับรูถึง
การปฏิบัติจากพอแม ในการอบรมเล้ียงดู มีความรักใคร เอาใจใสตอตน และมีความใกลชิดกับพอ
แมเพียงใด มีการรวมกิจกรรมมากนอยหรือไม ใหรางวัลและโทษท่ีเหมาะสม เพราะการอบรมเล้ียง
ดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลจะเปนการปลูกฝงใหลูกมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  มีพิสัยของ
คะแนน 12–65 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ 
(คาเฉล่ียเทากับ 30.19 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.31) โดยนักเรียนท่ีไดคะแนนตํ่ากวาหรือ
เทากับคาเฉล่ีย คือ นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และ 
นักเรียนท่ีไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย คือ นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผลมาก 

ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี หมายถึง การมีความสามารถตัดสินใจท่ีจะเลือก
คบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม พรอมกลาปฏิเสธเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม มีพิสัยของ
คะแนน 12–54 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ 
(คาเฉล่ียเทากับ 28.57 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9.99)โดยนักเรียนท่ีไดคะแนนตํ่ากวาหรือ
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เทากับคาเฉลี่ย คือ นักเรียนมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย และ นักเรียนท่ีได
คะแนนมากกวาคาเฉล่ีย คือ นักเรียนมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก 

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําท้ังในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก 18 กลุม ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของนักเรียน คือ 1) แบงตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง 2) แบงตามอายุ  คือ อายุ
มาก และ อายุนอย 3) เกรดเฉล่ียรวม คือ  เกรดเฉล่ียรวมนอย และ เกรดเฉล่ียรวมมาก 4) มีพี่นอง
รวม คือ มีพี่นองนอย และ มีพี่นองมาก 5) ลําดับการเกิด คือ เปนลูกคนแรก และ ไมใชลูกคนแรก 6) 
ประเภทอาชีพบิดา คือ มีรายไดประจํา และไมมีรายไดประจํา 7) ประเภทอาชีพมารดา คือ มีรายได
ประจํา และไมมีรายไดประจํา 8) ระดับการศึกษาบิดา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก และ 
9)  ระดับการศึกษาบิดา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก ในการวิเคราะหจะเสนอผลตาม
ตัวแปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 1 ดาน และความฉลาดคบเพ่ือน 2 ดาน โดยแยก
วิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 
 

 3.2.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของทัศนคติท่ีดตีอเพื่อนท่ีไมดี ตาม 
 ระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนนุและใช 

เหตุผล  และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมด ี
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการประเมินเพื่อนของ

ตนไดวาเพื่อนมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม คํานึงถึงการการแสดงออกในดานท่ีดี ไมมีพฤติกรรม
ท่ีนําไปสูทางท่ีเส่ือมเสีย  หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีเปนโทษ ตลอดจนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตอ
เพ่ือนคนนั้น พิสัยของคะแนน 12–55 คะแนน  (คาเฉล่ียเทากับ 29.79 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 8.15) นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดีนอย 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี โดยมีตัวแปร
อิสระ 3 ตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  
และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไม
ดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระท้ังสามตัวแปร (ตารางท่ี 3.2) คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) นักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียน  
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ตารางท่ี 3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ตาม  
ระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 
และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุม
ยอย (ตอน 1) และ คาเฉล่ียของทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี ตามระดับของตัวแปรอิสระ
ท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 
ฯa 

การอบรม
เลี้ยงดูฯb 

คสม.
หลีกเลี่ยงc 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 675 20.77*** 19.64*** 205.39*** <1 <1 <1 <1 34.6 
ชาย 312 5.21* 1.61 99.62*** <1 <1 2.59 <1 33.7 
หญิง 363 14.84*** 14.45*** 71.57*** <1 <1 <1 <1 29.7 
อายุนอย 319 7.66** 11.57** 120.86*** 1.28 <1 2.17 <1 39.1 
อายุมาก 356 11.88** 9.64** 83.58*** 1.36 <1 <1 <1 31.9 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 341 7.50** <1 122.10*** <1 <1 2.01 <1 33.7 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 7.61** 23.54*** 50.32*** <1 <1 <1 <1 27.8 
มีพี่นองนอย 402 7.33** 7.15** 122.46*** <1 <1 <1 <1 31.9 
มีพี่นองมาก 150 9.47** 9.92** 45.13*** <1 <1 3.70 <1 45.2 
เปนลูกคนแรก 232 15.75*** 2.84 63.77*** <1 <1 2.00 <1 38.2 
ไมใชลูกคนแรก 317 3.80 16.08*** 107.87*** <1 <1 <1 <1 35.1 
บิดามีรายไดไมประจํา 198 2.41 3.64 57.97*** <1 <1 <1 <1 31.4 
บิดามีรายไดประจํา 429 15.52*** 14.96*** 122.65*** <1 <1 <1 <1 34.5 
มารดามีรายไดไมประจํา 352 9.20** 13.81*** 110.57*** <1 <1 <1 <1 36.6 
มารดามีรายไดประจํา 304 10.14** 6.98** 80.16*** <1 <1 <1 <1 32.2 
การศึกษาบิดานอย 379 6.61* 12.87*** 88.59*** <1 1.36 <1 <1 30.1 
การศึกษาบิดามาก 249 9.32** 6.23* 91.42*** <1 <1 <1 <1 38.9 
การศึกษามารดานอย 445 11.14** 19.34*** 136.89*** <1 <1 2.26 <1 35.3 
การศึกษามารดามาก 211 7.74** 2.55 54.24*** 2.02 <1 <1 <1 34.6 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001  
 a= ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน , b= การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  , c= ความสามารถในการ  
 หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ)   
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนฯ กลุม 
 

ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.26 นอย 28.77 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.23 นอย  28.80 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.93 นอย  26.10 
ชาย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.69 นอย 29.75 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.95 นอย 26.49 
หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.66 นอย 27.74 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 30.65 นอย 27.76 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 32.41 นอย 25.99 
อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.49 นอย 28.32 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 30.74 นอย 28.07 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.71 นอย 25.10 
อายุมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.90 นอย 29.26 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.77 นอย 29.39 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.08 นอย 27.07 
เกรดเฉล่ียรวมนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.56 นอย 29.33 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.94 นอย 25.94 
เกรดเฉล่ียรวมมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.21 นอย 28.04 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.03 นอย 27.21 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.92 นอย 26.33 
มีพี่นองนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.69 นอย 28.76 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 30.68 นอย 28.77 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.68 นอย 25.77 
มีพี่นองมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 32.73 นอย 29.04 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 32.78 นอย 28.99 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.92 นอย 26.86 
เปนลูกคนแรก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.65 นอย 27.86 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.56 นอย 25.95 
ไมใชลูกคนแรก การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.92 นอย 28.67 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.50 นอย 26.09 
บิดามีรายไดไมประจํา ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.57 นอย 26.26 
บิดามีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.41 นอย 28.58 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.38 นอย 28.61 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.96 นอย 26.02 
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนฯ กลุม 
 

ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.01 นอย 26.06 
มารดามีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.52 นอย 28.80 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.29 นอย 29.03 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.98 นอย 26.34 
การศึกษาบิดานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.97 นอย 29.01 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.35 นอย 28.62 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.58 นอย 26.40 
การศึกษาบิดามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.48 นอย 28.74 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.23 นอย 28.99 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.39 นอย 25.83 
การศึกษามารดานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.11 นอย 28.78 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 31.47 นอย 28.41 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 34.02 นอย 25.87 
การศึกษามารดามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 31.51 นอย 28.91 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 33.65 นอย 26.78 

 
ท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผลมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผลนอย และ3) นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดมีาก เปน
ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม  ปรากฏวา   ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีแปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวท้ังสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางท่ี 3.2)  คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1)  นักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 16 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ นักเรียนท่ีเปนลูก
คนแรก และกลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา  2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูที่มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 13 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญ
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ไดแก กลุมนักเรียนหญิง  กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก  กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก     
กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย และ3) นักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา  
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  

นอกจากนี้ยังไมพบผลวา คะแนนของ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย  ไดแก ประการแรก 
กลุมนักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยท่ี
สําคัญ ไดแก กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา   

ประการท่ีสอง นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก ผล
เชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยท่ีสําคัญ ไดแก  กลุมนักเรียนหญิง กลุมนักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมมาก กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนท่ีมี
มารดามีการศึกษานอย  

ประการท่ีสาม นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก ผลเชนนี้ปรากฎ
ในกลุมรวม และและทุกกลุมยอย 

ในสวนนี้ไมพบผลท่ีสนับสนุนสมมุติฐานวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และมีความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนนอย ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และมีความสามารถในการ
หลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย  

 
3.2.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความชอบเส่ียง ตามระดับลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และ
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี 

 ความชอบเส่ียง หมายถึง การรับรูและความรูสึกพอใจในการแสดงพฤติกรรมของตน โดย
ไมทราบถึงผลเสียของกระทํานั้น หรือ ทราบแตตองการแสดงพฤติกรรม เนื่องจากตองการความทา
ทาย สนุกสนาน หรือตองการผลรางวัลจากการแสดงพฤติกรรม พิสัยของคะแนน 12 – 47 คะแนน  
(คาเฉล่ียเทากับ 29.08 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.58) นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัด
นี้มาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย 
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ตารางท่ี 3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ความชอบเส่ียง ตามระดับ ลักษณะ  
  มุงอนาคตควบคุมตน อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล และความสามารถ  
       ในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ  
       คาเฉล่ียของความชอบเส่ียง ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 
ฯa 

การอบรม
เลี้ยงดู
แบบ ฯb 

คสม.
หลีกเลี่ยงc กลุม 

จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 

ก x ข ก x ค ข x ค 
ก x ข x 

ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 675 12.49*** 4.97* 64.00** <1 <1 <1 2.0 16.6 
ชาย 312 2.91 1.02 25.00** <1 <1 <1 1.27 14.7 
หญิง 363 12.90*** 1.13 22.40*** <1 <1 <1 1.57 14.8 
อายุนอย 319 11.48** 3.02 34.51*** <1 1.01 <1 <1 20.7 
อายุมาก 356 2.54 1.89 28.87*** <1 <1 <1 2.32 14.0 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 341 1.39 3.02 28.36*** <1 <1 <1 2.36 13.7 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 15.14*** <1 22.46*** <1 <1 <1 <1 14.8 
มีพี่นองนอย 402 6.02* 2.64 29.59*** 1.29 <1 <1 <1 13.7 
มีพี่นองมาก 150 4.97* 1.95 22.55*** <1 <1 <1 <1 26.8 
เปนลูกคนแรก 232 3.05 3.06 16.41*** <1 <1 1.41 <1 16.1 
ไมใชลูกคนแรก 317 7.74** 2.62 36.90*** <1 <1 <1 1.59 18.9 
บิดามีรายไดไมประจํา 198 9.61** 2.16 3.31 2.62 1.53 <1 <1 10.7 
บิดามีรายไดประจํา 429 8.14** 1.28 63.54*** <1 <1 <1 <1 20.4 
มารดามีรายไดไมประจํา 352 7.28** 2.71 31.60*** <1 <1 <1 <1 15.6 
มารดามีรายไดประจํา 304 5.73* 4.85* 21.76*** <1 <1 <1 3.66 18.4 
การศึกษาบิดานอย 379 11.81** 5.27* 26.94*** <1 <1 4.49* 4.02* 18.7 
การศึกษาบิดามาก 249 2.12 <1 40.74*** 1.59 1.99 2.74 <1 19.3 
การศึกษามารดานอย 445 19.80*** 2.44 43.69*** <1 <1 <1 1.24 19.7 
การศึกษามารดามาก 211 <1 5.37* 12.07** <1 <1 <1 <1 13.4 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
   a= ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน , b= การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  , c= ความสามารถในการ    

  หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ)  
 

(ตอน 2)  
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความชอบเส่ียง 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง 

รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ 
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนท่ีไมดี 

มาก 
มาก 
มาก 

30.00 
29.72 
30.94 

นอย 
นอย 
นอย 

28.51 
28.78 
27.57 

ชาย ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนท่ีไมดี มาก 31.47 นอย 28.09 
หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 29.74 นอย 27.67 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.06 นอย 27.35 
อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.58 นอย 28.51 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.33 นอย 27.76 
อายุมาก ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.58 นอย 27.41 
เกรดเฉล่ียรวมนอย ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.32 นอย 28.00 
เกรดเฉล่ียรวมมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 29.95 นอย 27.52 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมด ี มาก 30.212 นอย 27.26 
มีพี่นองนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 29.76 นอย 28.38 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.61 นอย 27.54 
มีพี่นองมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.36 นอย 28.28 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.53 นอย 27.10 
เปนลูกคนแรก ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.44 นอย 27.42 
ไมใชลูกคนแรก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.23 นอย 28.47 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมด ี มาก 31.28 นอย 27.43 
บิดามีรายไดไมประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.08 นอย 27.86 
บิดามีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.02 นอย 28.49 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.40 นอย 27.11 
มารดามีรายไดไมประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 29.84 นอย 28.24 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.71 นอย 27.37 
มารดามีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.19 นอย 28.69 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 30.13 นอย 28.75 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.90 นอย 27.98 
การศึกษาบิดานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 29.87 นอย 27.96 
 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 29.55 นอย 28.28 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 30.35 นอย 27.47 
การศึกษาบิดามาก ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.81 นอย 27.38 
การศึกษามารดานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 30.11 นอย 27.92 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมด ี มาก 30.64 นอย 27.38 
การศึกษามารดามาก การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 30.68 นอย 28.77 
 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 31.16 นอย 28.29 
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จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความชอบเส่ียง โดยมีตัวแปรอิสระ        

3 ตัวแปร คือ  คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  
และ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดี  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา ความชอบเสี่ยง 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระท้ังสามตัวแปร (ตารางท่ี 3.3) คือ  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) นักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนอย 2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมี
ความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และ
3) นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา 
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม  ปรากฏวา  ความชอบเส่ียง แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวท้ังสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.3)  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของ
กลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1)  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 
12 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนเพศหญิง  กลุมนักเรียนท่ีมีอายุนอย กลุมนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมมาก กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย  และกลุม
นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย  2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผลมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา  นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผลนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามี
รายไดประจํา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษามาก  และ3) 
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา  
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 17 กลุมยอย โดย
กลุมท่ีสําคัญคือ  กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ ความชอบเส่ียง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสอง
ทางระหวาง การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย (ตารางท่ี 3.3) เม่ือเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ในกลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย (ตารางท่ี 20 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 2 คู คือ 1) ในหมู
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นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก นักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมาก มีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดีนอย และ2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และ 
มีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก มีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย  
คะแนนความชอบเส่ียง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี ผลเชนนี้ปรากฏเพียง กลุมยอยเดียว คือ นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย (ตารางท่ี 3.3) 
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย 
(ตารางที่ 21 ในภาคผนวก ข และ ภาพที่ 3.1)  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 8 คู  แต
มีคูท่ีสําคัญ 3 คู คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และมีความสามารถใน
การหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก 
มีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย 2) 
ในหมูนักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผลมาก นักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก มีความชอบเส่ียงนอย
กวา นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย และ3) นักเรียนท่ีมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  และมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก มีความชอบเส่ียงนอยกวานักเรียนท่ีมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนท่ีมีความชอบเส่ียงนอย ไดแก ประการแรก นักเรียนที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยท่ีสําคัญ ไดแก โดย
กลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนเพศหญิง  กลุมนักเรียนท่ีมีอายุนอย กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวม
มาก กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย  กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามี
การศึกษานอย  

 ประการท่ีสอง นักเรียนท่ีมีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยท่ีสําคัญ ไดแก กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดประจํา นักเรียนท่ีมี
บิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษามาก และกลุมนักเรียนท่ีมีมุงอนาคตควบคุม
ตนมากและมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย ไดแก 
กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย 
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ภาพที่ 3.1  คาเฉลี่ยความชอบเสี่ยง  พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี            

ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย 

 

ประการที่สาม  นักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏ

ในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ คือ  กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา กลุมนักเรียนที่ไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก ไดแก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย และ 

กลุมนักเรียนที่มุงอนาคตควบคุมตนมากและไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล

มาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และการมีความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดีมาก เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และการมีความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย  

 

3.2.3   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  

 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล   

 และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน หมายถึง การมีความสามารถในการรับรูการแสดงพฤติกรรม

ของเพื่อนของตน วามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือไม เพื่อนําไปสูการมีความพรอมพอของตนที่จะ

จัดการยอมรับหรือปฏิเสธเพื่อนคน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งในการปองกันตนเอง 

0 

คว
าม
ชอ
บเ
สี่ย
ง

33.1

27.84

29.61

28.93

28.65

30.07

27.2

25.91

25

27

29

31

33

นอย มาก

มุงอนาคตฯมาก

และ คสม.หลีกเลี่ยง

มุงอนาคตฯมาก

และ คสม.หลีกเลี่ยง

มุงอนาคตฯนอย

และ คสม.หลีกเลี่ยง

มุงอนาคตฯนอย

และ คสม.หลีกเลี่ยง

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

// 
0 



 

 

73 

จากเพ่ือนท่ีไมดี ซ่ึงประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) การรับรูวาการแสดงพฤติกรรมของเพื่อนนั้นเปนส่ิง
ท่ีดีหรือไมดี 2) การตัดสินใจกระทําตาง ๆ ท่ีตนเองยอมรับหรือปฏิเสธ พรอมท้ังมีวิธีการแกปญหา
ตาง ๆ  ไดพิสัยของคะแนน 22–267 คะแนน  (คาเฉล่ียเทากับ 99.37 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
34.98) นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน โดยมีตัว
แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผล  และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา การมีภูมิคุมกัน
การคบเพื่อน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระสองตัวแปร (ตารางท่ี 3.4) คือ  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ี
แบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูท่ีมี
การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ2) นักเรียน
ท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา 
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย 

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม  ปรากฏวา  การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวสองตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางท่ี 3.4)  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1)  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
มาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  
ผลเชนนี้ปรากฏใน 17 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนหญิง และ2) นักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา  
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผล ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา  (ตารางท่ี 
3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ในกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไม
ประจํา  (ตารางท่ี 22 ในภาคผนวก ข และภาพ 3.2) ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู 
แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 4 คู คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก นักเรียนท่ีไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก มีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย 2) นักเรียนท่ีมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมากและไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมี 



 

 

74 

ตารางท่ี 3.4   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ตาม
ระดับ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อบรมเล้ียงดู และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉล่ียของการ
มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

มุงอนาคต 
ฯa 

การอบรม
เลี้ยงดูฯb 

คสม.
หลีกเลี่ยงc 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 675 37.39*** 2.06 78.73*** <1 <1 <1 <1 20.8 
ชาย 312 6.73 <1 34.33*** <1 <1 <1 <1 17.1 
หญิง 363 30.61**** 2.78 29.14*** 1.22 <1 <1 <1 21.1 
อายุนอย 319 17.18*** 3.45 39.58*** <1 <1 <1 <1 22.7 
อายุมาก 356 19.88*** <1 36.86*** <1 <1 <1 <1 19.7 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 341 13.36*** <1 53.77*** <1 <1 <1 1.27 22.8 

เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 14.51*** 3.81 15.74*** <1 2.28 <1 <1 14.8 

มีพี่นองนอย 402 19.07*** <1 46.25*** <1 <1 <1 <1 19.0 

มีพี่นองมาก 150 15.25*** <1 11.99** 1.09 <1 <1 <1 25.8 

เปนลูกคนแรก 232 22.82*** <1 17.47*** <1 <1 <1 <1 21.2 

ไมใชลูกคนแรก 317 14.27*** 1.24 41.74*** <1 <1 <1 <1 20.8 

บิดามีรายไดไมประจํา 198 11.27** 2.14 14.21*** <1 1.84 2.33 <1 19.1 

บิดามีรายไดประจํา 429 22.35*** <1 62.63*** <1 <1 1.46 <1 22.3 

มารดามีรายไดไมประจํา 352 23.24*** 1.79 45.96*** 3.90* <1 <1 <1 24.8 

มารดามีรายไดประจํา 304 12.27**       <1 26.83*** 1.86 <1 <1 <1 16.5 

การศึกษาบิดานอย 379 14.99*** 2.38 39.68*** <1 <1 1.90 1.09 19.4 

การศึกษาบิดามาก 249 16.40*** <1 32.74*** <1 <1 3.10 1.40 23.8 

การศึกษามารดานอย 445 27.59*** 1.71 54.29*** 1.42 <1 <1 <1 21.6 

การศึกษามารดามาก 211 7.47** <1 15.65*** 1.82 <1 2.49 <1 18.9 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001 
 a= ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน, b= การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล, c= ความสามารถในการหลีกเลี่ยง  

  เพื่อนที่ไมดี 
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ตารางท่ี 3.4  (ตอ) 

 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การมีภูมิคุมกันฯ 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 108.28 นอย  92.42 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 111.85 นอย  88.85 

ชาย ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 115.18 นอย  91.85 

หญิง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 107.64 นอย  87.42 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 107.40 นอย  87.66 

อายุนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 105.67 นอย  90.26 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 109.66 นอย  86.27 

อายุมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 110.45 นอย  94.14 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 113.39 นอย  91.19 

เกรดเฉล่ียรวมนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 108.59 นอย  94.82 

 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 115.48 นอย  87.91 

เกรดเฉล่ียรวมมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 104.40 นอย  89.49 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 104.71 นอย  89.18 

มีพี่นองนอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 106.32 นอย  92.27 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 110.23 นอย  88.36 

มีพี่นองมาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 115.61 นอย  91.83 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 114.26 นอย  93.17 

เปนลูกคนแรก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 109.60 นอย  87.62 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 108.22 นอย  88.99 

ไมใชลูกคนแรก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 108.28 นอย  94.37 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 113.23 นอย 89.43 

บิดามีรายไดไมประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 110.69 นอย 94.33 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 111.69 นอย 93.33 

บิดามีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 106.66 นอย 91.11 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 111.90 นอย 85.77 

มารดามีรายไดไมประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 108.17 นอย 91.08 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 111.64 นอย 87.61 

มารดามีรายไดประจํา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 108.74 นอย 94.56 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 112.13 นอย 91.16 
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ตารางท่ี 3.4  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การมีภูมิคุมกันฯ 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
การศึกษาบิดานอย การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ มาก 107.24 นอย 93.53 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 111.53 นอย 89.24 

การศึกษาบิดามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 108.14 นอย 90.45 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 111.79 นอย 86.80 

การศึกษามารดานอย ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 109.19 นอย 91.89 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 112.68 นอย 88.40 

การศึกษามารดามาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มาก 105.33 นอย 93.16 

 ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มาก 108.05 นอย 90.44 

 
ภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอยและไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย 3) ในหมูนักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผลมาก นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน 
มากกวา  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ4) ในหมูนักเรียนท่ีไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มี
ภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย นอกจากนี้ยัง
ปรากฏผลวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากและไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก 
สนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากท่ีสุดดวย 

อยางไรก็ตามไมพบผลวา คะแนนของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสามทางท้ังในกลุมรวมและกลุมยอย 
 ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมาก  ไดแก ประการแรก กลุม
นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยท่ี 
สําคัญไดแก กลุมนักเรียนหญิง และกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา 

ประการท่ีสอง  นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก ไดแก 
กลุมนักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนและมีมารดาท่ีมีรายไดไมประจํา 

ประการท่ีสาม นักเรียนท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏ
ในกลุมรวม และทุกกลุมยอย 
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ภาพที่ 3. 2  คาเฉลี่ยการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา 

 

  ในสวนนี้ยังพบเพิ่มเติมวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากและไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา 

นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอยและไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผลนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา 

 

3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตามสถานการณ และ 

ความฉลาดคบเพื่อน ตามระดับ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และ

การมีแบบอยางที่ดีจากส่ือ 

 

ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three–Way  Analysis  of 

Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี และ

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี และความฉลาดคบเพื่อน 2 ตัวแปร ไดแก  ความชอบ

เสี่ยง  และ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน  

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง หมายถึง  การรายงานของนักเรียนวาผูเปนบิดามารดา มี
การอบรมสั่งสอนตนใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง เรียบรอยเหมาะสม และหลีกเลี่ยงเพื่อนที่มี
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พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม พิสัยของคะแนน 10–46 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดย

ใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 23.53 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.44)โดย

นักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือนักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย 

และ นักเรียนที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก 

สุขภาพจิตดี หมายถึง ความสามารถที่จะปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

การมีความวิตกกังวลในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ  พิสัยของคะแนน 12–68 คะแนน ซ่ึง

คะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 42.70 และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.38) โดยนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือนักเรียนที่มี

สุขภาพจิตดีนอย และ นักเรียนที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก 

การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ หมายถึง การที่นักเรียนเห็นแบบอยางและการรับรูในการเลือก

คบเพื่อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากสื่อตางๆ พิสัยของคะแนน 19–57 คะแนน ซ่ึงคะแนนถูกแบง

ออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 39.43 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 5.07) โดยนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือนักเรียนที่มีการมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อนอย และ นักเรียนที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักเรียนที่มีการมีแบบอยาง

ท่ีดีจากสื่อมาก 

        การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก  18  กลุม ซึ่งแบงตามชีว

สังคมภูมิหลังของนักเรียน คือ 1) แบงตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง 2) แบงตามอายุ  คือ อายุ

มาก และ อายุนอย 3) เกรดเฉลี่ยรวม คือ  เกรดเฉลี่ยรวมนอย และ เกรดเฉลี่ยรวมมาก 4) มีพ่ีนอง

รวม คือ มีพ่ีนองนอย และ มีพ่ีนองมาก 5) ลําดับการเกิด คือ เปนลูกคนแรก และ ไมใชลูกคนแรก 6) 

ประเภทอาชีพบิดา คือ มีรายไดประจํา และไมมีรายไดประจํา 7) ประเภทอาชีพมารดา คือ มีรายได

ประจํา และไมมีรายไดประจํา 8) ระดับการศึกษาบิดา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก และ 

9)  ระดับการศึกษาบิดา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก ในการวิเคราะหจะเสนอผลตาม

ตัวแปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2   ดาน และความฉลาดคบเพื่อน 2 ดาน โดยแยก

วิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 

 

3.3.1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี ตาม

ระดับ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี โดยมีตัวแปร

อิสระ 3 ตัวแปร คือ  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้ง
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สามตัวแปร (ตารางท่ี 3.5) คือ  การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดี  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) นักเรียนท่ีมี
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีการ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย 2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไม 
 
ตารางท่ี 3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ตาม

ระดับ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ    
ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉล่ียของทัศนคติท่ีดีตอ
เพื่อนท่ีไมดี ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 (ตอน 1) 
คาเอฟ 

การอบรม
สั่งสอนฯd 

สุขภาพจิต
ดี 

แบบอยาง
จากสื่อฯe 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 677 87.32*** 11.40** 14.59*** <1 1.47 3.89* 1.35 17.2 
ชาย 313 28.90*** 6.34* 2.63 <1 1.24 2.66 <1 12.3 
หญิง 364 31.32*** 5.32* 11.92** <1 <1 1.32 <1 15.2 
อายุนอย 320 40.64*** 1.24 7.07** <1 1.24 <1 1.10 16.5 
อายุมาก 357 47.27*** 12.93*** 7.32** <1 <1 4.36* <1 18.9 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 343 24.24*** 3.29 6.22* <1 <1 3.12 <1 11.0 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 42.47*** 5.63* 6.08* <1 1.85 1.29 2.24 18.0 
มีพี่นองนอย 403 36.44*** 8.38** 8.69** <1 <1 1.34 1.44 14.7 
มีพี่นองมาก 151 66.36*** 8.19** 1.99 4.64* <1 1.32 <1 38.5 
เปนลูกคนแรก 232 30.12*** 4.82* 5.32* <1 <1 3.53 <1 18.6 
ไมใชลูกคนแรก 319 51.65*** 10.88** 5.41* 2.02 3.80 1.04 <1 21.3 
บิดามีรายไดไมประจํา 199 20.42*** 2.39 7.41** <1 <1 2.39 <1 17.2 
บิดามีรายไดประจํา 430 69.31*** 4.00* 3.26 <1 2.38 <1 <1 18.6 
มารดามีรายไดไมประจํา 353 52.05*** 9.83** 13.66*** 1.33 1.80 7.40** <1 23.0 
มารดามีรายไดประจํา 305 34.42*** 1.54 1.72 1.01 1.06 <1 <1 13.2 
การศึกษาบิดานอย 382 52.81*** 4.77* 10.56** 2.02 <1 2.63 <1 18.9 
การศึกษาบิดามาก 248 31.17*** 3.63 1.89 2.31 <1 <1 <1 16.8 
การศึกษามารดานอย 447 60.60*** 7.46** 12.69*** <1 <1 6.41* <1 19.4 
การศึกษามารดามาก 211 22.71*** 2.01 1.97 <1 1.57 <1 <1 14.5 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001  
 d = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง e = การมีแบบอยางท่ีดีจากสื่อ 
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ตารางท่ี 3.5  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติทีด่ีตอเพื่อนที่ไมด ี
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
รวม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.65 นอย 27.12 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.89 นอย  28.89 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.02 นอย  28.76 
ชาย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.92 นอย  28.93 
 สุขภาพจิตดี มาก 32.59 นอย  30.26 
หญิง การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.78 นอย  26.26 
 สุขภาพจิตดี มาก 29.45 นอย  27.59 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.91 นอย  27.13 
อายุนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.25 นอย  26.66 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.62 นอย  28.29 
อายุมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.04 นอย  27.51 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.72 นอย  28.83 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.36 นอย  29.18 
เกรดเฉล่ียรวมนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.75 นอย  29.31 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 32.66 นอย  30.41 
เกรดเฉล่ียรวมมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.82 นอย  25.69 
 สุขภาพจิตดี มาก 29.19 นอย  27.32 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.22 นอย  27.29 
มีพี่นองนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 31.42 นอย  26.72 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.20 นอย  27.94 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.22 นอย  27.92 
มีพี่นองมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 36.57 นอย  27.07 
 สุขภาพจิตดี มาก 33.49 นอย  30.15 
เปนลูกคนแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 31.81 นอย  26.30 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.16 นอย  27.96 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.22 นอย  27.90 
ไมใชลูกคนแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.66 นอย  27.30 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.94 นอย  29.02 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.51 นอย  29.45 
บิดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.04 นอย  27.39 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.12 นอย  28.32 
บิดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.35 นอย  26.88 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.89 นอย  29.34 
มารดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.00 นอย  27.12 
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ตารางท่ี 3.5  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ทัศนคติทีด่ีตอเพื่อนที่ไมด ี
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.34 นอย  28.78 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.57 นอย  28.55 
มารดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.75 นอย  27.37 
การศึกษาบิดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.96 นอย  27.28 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.98 นอย  29.27 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.39 นอย  28.85 
การศึกษาบิดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.56 นอย  26.80 
การศึกษามารดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.17 นอย  27.27 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.26 นอย  29.18 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.57 นอย  28.87 
การศึกษามารดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.05 นอย  27.15 

 
ดีนอยกวา นักเรียนท่ีท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย และ3) นักเรียนท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ี
มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม  ปรากฏวา   ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีแปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวท้ังสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางท่ี 3.5)  คือ การอบรมส่ังสอน
จากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1)  นักเรียนท่ีมีการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย ผลเชนนี้
ปรากฏในทุกกลุมยอย 2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา 
นักเรียนท่ีท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 12 กลุมยอย  โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนท่ี
มีอายุมาก  กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก  กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา กลุมนักเรียนท่ี
มีมารดามีรายไดไมประจํา  กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย  และกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามี
การศึกษานอย และ3) นักเรียนท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไม
ดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 12 กลุมยอย โดยกลุมท่ี
สําคัญคือ กลุมนักเรียนเพศหญิง  กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย  กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไม
ประจํา กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย  และกลุม
นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย 
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นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี แปรปรวนไปตาม

ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง และสุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ 

ปรากฏในกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก (ตารางที่ 3.5) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe  ในกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก (ตารางที่  23 ในภาคผนวก ข และภาพ 3.3) ปรากฏวา มีคูท่ี 

แตกตาง อยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู ซ่ึงเปนคูท่ีสําคัญ 4 คู คือ 1) ในหมูนักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่ง

สอนจากผูปกครองมาก นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียน

ท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย 2) ในหมูนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองมาก มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองนอย  3) นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมากและมีสุขภาพจิตดีมาก มี

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอยและมี

สุขภาพจิตดีนอย และ4) ในหมูนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองมาก  มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจาก 

  

 
      ภาพที่ 3. 3  คาเฉลี่ยทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  พิจารณาตามการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง    

     และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก 

 

ผูปกครองนอย  นอกจากนี้ยังปรากฏผลเพิ่มเติมวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง

มาก และ สุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยที่สุดดวย  
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83 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 

สุขภาพจิตดี และ การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่มี

อายุมาก กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา และกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3. 4  คาเฉลี่ยทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  พิจารณาตามสุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดี   

  จากสื่อ ในกลุมรวม 

 

(ตารางที่ 3.5) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมรวม(ตารางที่ 24ใน

ภาคผนวก ข และภาพ 3.4 ) ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู มีคูท่ีสําคัญ 3 คู คือ 1) 

นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก และมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา 

นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอยและมีแบบอยางที่ดีจากสื่อที่ดีนอย 2) ในหมูนักเรียนที่มีแบบอยางที่ดี

จากสื่อนอย นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่มี

สุขภาพจิตดีนอย และ3) ในหมูนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก มี

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย  ผลทั้งสามประการขางตน

นี้ยังปรากฏใน กลุมนักเรียนที่มีอายุมาก และกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา และกลุม

นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย นอกจากนี้ยังพบผลเพิ่มเติมอีกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย

และมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีมากที่สุดดวย  
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ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย ไดแก ประการแรก กลุม

นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และโดยเฉพาะกลุม

นักเรียนที่มีพ่ีนองมาก 

ประการที่สอง นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดย

กลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักเรียนที่มีอายุมาก  กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก  กลุมนักเรียนที่มีบิดา

มีรายไดประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา  กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย  

และกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมากและไดรับการอบรมสั่งสอน

จากผูปกครองมาก และกลุมนักเรียนที่เห็นแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย 4 ประเภท ไดแก กลุมรวม  

กลุมนักเรียนอายุมาก กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีรายไดประจํา  และกลุมนักเรียนที่มารดามีการศึกษา

นอย 

ประการที่สาม นักเรียนที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏ ในกลุมรวม 

และ กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญคือ กลุมนักเรียนเพศหญิง  กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย  กลุมนักเรียน

ท่ีมีบิดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามี

การศึกษานอย  และกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย 4 

ประเภท ไดแก กลุมรวม กลุมนักเรียนอายุมาก  กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา และกลุม

นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย 

ในสวนนี้ยังพบเพิ่มเติมวา 1) นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมากและมี

สุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก และ2) 

นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมากและมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย

กวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอยและมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ

กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักเรียนอายุมาก กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา และกลุม

นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย 

 

3.3.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความสามารถในการหลีกเลี่ยง   

เพื่อนที่ไมดี ตามระดับ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมี       

แบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่

ไมดี โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อ  ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 
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แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระท้ังสามตัวแปร (ตารางท่ี 3.6) คือ การอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง
นอย 2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา 
นักเรียนท่ีท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย และ3) นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความสามารถ
ในการหลีกเล่ียงเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18  กลุม  ปรากฏวา   ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไม
ดีแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวท้ังสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางท่ี 3.6)  คือ 
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1)  นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครองมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย 2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก 
เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา  นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้
ปรากฏใน 16 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ ไดแก กลุมนักเรียนท่ีมีอายุมาก  และกลุมนักเรียนท่ีมีพี่
นองนอย  และ 3) นักเรียนท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการ
หลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 10 
กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนเพศหญิง  กลุมนักเรียนท่ีมีอายุนอย  กลุมนักเรียนท่ีมีพี่
นองนอย  กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย และกลุม
นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และการมีแบบอยางท่ีดี
จากส่ือ  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม 3 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.6) ไดแก กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไม
ประจํา  กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย  และนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย  เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ในกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา  
(ตารางท่ี 25 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู ซ่ึงทุกคูเปนคูท่ี
สําคัญ คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครองมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย  2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก และมี  
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ตารางท่ี 3.6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดีตามระดับ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมี
แบบอยางท่ีดีจากส่ือ ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉล่ีย
ของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบ
อิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
คาเอฟ 

การอบรม
สั่งสอนฯd 

สุขภาพจิต
ดี 

แบบอยาง
จากสื่อฯe 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม  676 64.26*** 17.66*** 9.09** <1 3.72 <1 <1 14.1 
ชาย 312 21.12*** 10.80** 2.41 <1 2..17 <1 1.24 10.7 
หญิง 364 15.30*** 9.16** 4.60* <1 <1 <1 <1 10.1 
อายุนอย 319 34.49*** 3.75 6.01* <1 2.12 <1 <1 15.6 
อายุมาก 357 31.36*** 15.16*** 3.17 1.73 1.57 2.19 <1 14.6 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 342 18.83*** 9.42** 4.07* <1 2.02 1.45 <1 9.9 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 19.58*** 4.00* 4.57* <1 1.32 <1 1.03 11.1 
มีพี่นองนอย 402 41.18*** 14.27*** 4.44* 1.36 <1 <1 2.67 15.4 
มีพี่นองมาก 151 19.67*** 3.73 2.18 1.30 <1 1.43 <1 19.9 
เปนลูกคนแรก 232 29.43*** 5.25* 3.99* 2.01 <1 <1 1.20 17.4 
ไมใชลูกคนแรก 318 27.11*** 11.76** 4.44* 1.33 2.72 <1 <1 15.1 
บิดามีรายไดไมประจํา 199 23.99*** 12.02** <1 <1 3.32 5.59* <1 17.8 
บิดามีรายไดประจํา 429 45.29*** 5.92* 3.61 2.79 1.30 1.64 <1 13.1 
มารดามีรายไดไมประจํา 353 32.48*** 12.51*** 6.76* <1 8.46** 2.19 <1 17.3 
มารดามีรายไดประจํา 304 27.55*** 4.24* 1.75 2.33 <1 <1 <1 12.3 
การศึกษาบิดานอย 381 33.47*** 9.99** 6.25* 1.62 3.89* <1 <1 14.8 
การศึกษาบิดามาก 248 23.52*** 6.05* 1.99 <1 <1 <1 1.10 14.3 
การศึกษามารดานอย 446 34.83*** 9.72** 10.70** 1.05 4.31* 1.03 <1 14.7 
การศึกษามารดามาก 211 24.60*** 4.81* <1 <1 <1 <1 <1 14.4 

 
หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001  
             d = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง e = การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 
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ตารางท่ี 3.6  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ คสม.ในการหลีกเลี่ยงฯ 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
รวม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.74 นอย 27.81 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.57 นอย  28.99 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.20 นอย  29.35 
ชาย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 34.61 นอย  30.33 
 สุขภาพจิตดี มาก 34.01 นอย  30.94 
หญิง การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.86 นอย  26.59 
 สุขภาพจิตดี มาก 29.49 นอย  26.96 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.12 นอย  27.33 
อายุนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.44 นอย  27.22 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.92 นอย  28.74 
อายุมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.04 นอย  28.27 
 สุขภาพจิตดี มาก 32.31 นอย  28.99 
เกรดเฉล่ียรวมนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 34.61 นอย  30.83 
 สุขภาพจิตดี มาก 34.06 นอย  31.38 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 33.60 นอย  31.84 
เกรดเฉล่ียรวมมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.56 นอย  25.82 
 สุขภาพจิตดี มาก 28.53 นอย  26.85 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 28.59 นอย  26.79 
มีพี่นองนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 31.64 นอย  26.59 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.60 นอย  27.63 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.94 นอย  28.29 
มีพี่นองมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 34.97 นอย  29.34 
เปนลูกคนแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 31.64 นอย  25.89 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.00 นอย  27.56 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.85 นอย  27.72 
ไมใชลูกคนแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.19 นอย  28.63 
 สุขภาพจิตดี มาก 32.41 นอย  29.41 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.83 นอย  29.99 
บิดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.06 นอย  27.56 
 สุขภาพจิตดี มาก 32.26 นอย  28.37 
บิดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.12 นอย  27.79 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.42 นอย  29.49 
มารดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.84 นอย  27.88 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.90 นอย  28.82 
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ตารางท่ี 3.6  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ คสม.ในการหลีกเลี่ยงฯ 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.49 นอย  29.23 
มารดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.78 นอย  27.94 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.31 นอย  29.41 
การศึกษาบิดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 33.12 นอย  28.48 
 สุขภาพจิตดี มาก 32.06 นอย  29.53 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.80 นอย  29.80 
การศึกษาบิดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.22 นอย  26.89 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.91 นอย  28.21 
การศึกษามารดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.72 นอย  28.15 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.64 นอย  29.23 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 31.70 นอย  29.17 
การศึกษามารดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 32.80 นอย  27.29 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.26 นอย  28.83 

 
แบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ี
ไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย และมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก และ3) ในหมูนักเรียนท่ี
ไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผู ท่ีมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย ผลขางตน
ยังปรากฏในกลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย  
นอกจากนี้ยังปรากฏผลเพ่ิมเติมวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย และมี
แบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีนอยท่ีสุด   

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีแปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ  ผลเชนนี้ปรากฏ
ในกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไมประจํา (ตารางท่ี 3.6) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียราย
คูดวยวิธีการของ Scheffe  นักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไมประจํา  (ตารางที่  26 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู ซ่ึงทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมี
แบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อน
ท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย และ2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมากและมีแบบอยางท่ีดี
จากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมากกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดี
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นอย  และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา การ

เปรียบเทียบทางสังคมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก ไดแก 

ประการแรก  กลุมนักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและ

โดยเฉพาะกลุมนักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย 3 ประเภท ไดแก กลุมนักเรียนที่มีมารดามี

รายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย 

และกลุมนักเรียนที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก ไดแก กลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  

ประการที่สอง นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย 

ไดแก  กลุมนักเรียนที่มีอายุมาก  กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย และกลุมนักเรียนที่เห็นแบบอยางที่ดี

จากสื่อนอยและมีบิดาที่มีรายไดไมประจํา 

ประการที่สาม นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุม

ยอย ไดแก กลุมนักเรียนเพศหญิง  กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย  กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย  กลุม

นักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่มีมารดามี

การศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย 3 ประเภท ไดแก กลุม

นักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่มี

มารดามีการศึกษานอย 

ในสวนนี้ยังพบเพิ่มเติมอีกวา 1) นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก และมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนนักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา 

นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอยและมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 

กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย และ กลุมนักเรียนที่

มีมารดามีการศึกษานอย  และ 2) นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมากและมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผู

ท่ีมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย และมีแบบอยาง

ท่ีดีจากสื่อนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดไมประจํา  

 

3.3.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความชอบเสี่ยง ตามระดับ การ

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความชอบเสี่ยง โดยมีตัวแปรอิสระ 3 

ตัวแปร คือ  คือ  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  ผล

ปรากฏ ในกลุมรวมวา ความชอบเสี่ยง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปร 

(ตารางที่ 3.7) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักเรียนที่  
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ตารางท่ี 3.7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ ความชอบเส่ียง ตามระดับ การ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ท่ีแตกตาง
กัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉล่ียของความชอบเส่ียง ตามระดับ
ของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 (ตอน 1) 
คาเอฟ 

การอบรม
สั่งสอนฯd 

สุขภาพจิต
ดี 

แบบอยาง
จากสื่อฯe 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 677 12.18** 21.23*** 11.00** <1 6.47* <1 1.32 8.2 
ชาย 313 8.51** 18.00*** 3.99* <1 1.58 <1 <1 10.5 
หญิง 364 <1 5.36* 4.22* <1 5.11* <1 1.90 5.7 
อายุนอย 320 6.60* 4.97* 4.13* <1 2.42 <1 <1 6.9 
อายุมาก 357 5.85* 18.23*** 6.90** <1 4.28* <1 <1 10.3 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 343 9.19** 13.85*** 2.89 <1 <1 <1 <1 8.6 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 <1 5.65* 4.06* <1 12.99*** <1 6.37* 9.4 
มีพี่นองนอย 403 2.83 18.47*** 4.67* <1 1.82 <1 3.17 7.5 
มีพี่นองมาก 151 15.95*** <1 2.08 1.97 1.11 <1 1.16 16.5 
เปนลูกคนแรก 232 3.99* 2.68 <1 <1 <1 1.14 <1 4.1 
ไมใชลูกคนแรก 319 7.06** 15.40*** 9.55** 1.82 4.28* <1 <1 12.5 
บิดามีรายไดไมประจํา 199 1.45 10.75** 4.56* <1 1.02 3.47 2.36 11.5 
บิดามีรายไดประจํา 430 17.95*** 6.28* 3.92* <1 5.77* <1 <1 9.4 
มารดามีรายไดไมประจํา 353 4.04* 10.57** 12.04** <1 6.19* <1 2.82 11.0 
มารดามีรายไดประจํา 305 8.22** 11.17** <1 <1 1.18 <1 <1 7.5 
การศึกษาบิดานอย 382 3.07 10.09** 13.79*** <1 6.43* <1 <1 9.8 
การศึกษาบิดามาก 248 7.41** 6.55* <1 1.95 <1 <1 <1 6.9 
การศึกษามารดานอย 447 5.97* 10.21** 11.77** <1 7.81** <1 2.16 9.3 
การศึกษามารดามาก 211 7.08** 10.76** <1 <1 <1 <1 <1 9.4 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001  
             d = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง e = การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 
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ตารางท่ี 3.7  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความชอบเส่ียง 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
รวม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.92 นอย 28.43 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.16 นอย  28.19 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.88 นอย  28.47 
ชาย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.91 นอย  28.98 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.35 นอย  28.54 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.60 นอย  29.28 
หญิง สุขภาพจิตดี มาก 28.99 นอย  27.62 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 28.91 นอย  27.70 
อายุนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.28 นอย  28.65 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.17 นอย  28.76 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.11 นอย  28.82 
อายุมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.61 นอย  28.20 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.15 นอย  27.66 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.67 นอย  28.14 
เกรดเฉล่ียรวมนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.81 นอย  28.93 
 สุขภาพจิตดี มาก 31.03 นอย  28.71 
เกรดเฉล่ียรวมมาก สุขภาพจิตดี มาก 28.98 นอย  27.55 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 28.87 นอย  27.66 
มีพี่นองนอย สุขภาพจิตดี มาก 30.05 นอย  27.60 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.44 นอย  28.21 
มีพี่นองมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 31.71 นอย  28.03 
เปนลูกคนแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.38 นอย  27.92 
ไมใชลูกคนแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.40 นอย  28.65 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.82 นอย  28.23 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.55 นอย  28.51 
บิดามีรายไดไมประจํา สุขภาพจิตดี มาก 30.21 นอย  27.91 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.81 นอย  28.31 
บิดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.55 นอย  28.17 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.06 นอย  28.66 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.92 นอย  28.81 
มารดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.73 นอย  28.53 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.10 นอย  28.15 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.16 นอย  28.09 
มารดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.20 นอย  28.38 
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ตารางท่ี 3.7  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความชอบเส่ียง 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.35 นอย  28.22 
การศึกษาบิดานอย สุขภาพจิตดี มาก 30.00 นอย  28.21 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 30.15 นอย  28.06 
การศึกษาบิดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.36 นอย  28.36 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.30 นอย  28.42 
การศึกษามารดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 29.74 นอย  28.49 
 สุขภาพจิตดี มาก 29.94 นอย  28.29 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 29.99 นอย  28.23 
การศึกษามารดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 30.37 นอย  28.20 
 สุขภาพจิตดี มาก 30.62 นอย  27.94 

 
ไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย 2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา 
นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย และ 3) นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียง
นอยกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม  ปรากฏวา  ความชอบเส่ียง แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวท้ังสามตัวแปรเชนเดียวกัน (ตารางที่ 3.7)  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของ
กลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 
มาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย          
ผลเชนนี้ปรากฏใน 13 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนเพศชาย กลุมนักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมนอย กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก และ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา 2) นักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา  นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 
16 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย  กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก  และ
กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก และ 3) นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมี
ความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย  ผลเชนนี้ปรากฏใน 12 กลุมยอย โดย
กลุมท่ีสําคัญคือ  กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก  กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย  กลุมนักเรียนท่ี
ไมใชลูกคนแรก  และกลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา 



 

 

93 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของความชอบเส่ียง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสอง
ทางระหวาง การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ  ผลเชนนี้ปรากฏใน 4 
กลุมยอยคือ นักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา นักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา นักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษานอย  และนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย (ตารางท่ี 3.7) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe  ในกลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา (ตารางท่ี 27 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู และเปนคูท่ีสําคัญ 2 คู คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมี
แบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูที่มีความชอบ
เส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย  2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรม
ส่ังสอนจากผูปกครองมาก และมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย และมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย ผลในขอ 2 นี้
ยังปรากฏในกลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก กลุมมารดาท่ีมีรายไดไมประจํา และกลุมนักเรียนท่ีมี
มารดามีการศึกษานอยอีกดวย  นอกจากนี้ยังปรากฏผลวา นักเรียนท่ีมีการอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครองนอย มีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยมากท่ีสุดดวย  ผล
เชนนี้ปรากฏในอีก 2 กลุมยอย คือ กลุมมารดาท่ีมีรายไดไมประจํา และกลุมมารดาท่ีมีการศึกษานอย  
และพบผลเพิ่มเติมอีกในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูในกลุมมารดามีรายไดไมประจํา (ตารางท่ี 28 
ในภาคผนวก ข) วาในหมูนักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย มีการมีแบบอยางท่ีดี
จากส่ือมาก มีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย มีการมี
แบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย   

คะแนนความชอบเส่ียง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง การอบรมส่ัง
สอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ  ผลเชนนี้ปรากฏเพียง กลุมยอยเพยีง
ตัวเดียว คือ นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก (ตารางที่ 3.7) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffe ในกลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก  (ตารางท่ี 29 ในภาคผนวก ข )  ปรากฏวา มีคูท่ี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 6 คู  แตมีคูท่ีสําคัญเพียงสามคู คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดี
มาก และมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก มี
ความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย  2) ในหมูนักเรียนท่ี
ไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย และสุขภาพจิตดีมาก นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ
มาก มีความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย และ 3) ในหมูนักเรียนท่ีไดรับ
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก และมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก มี
ความชอบเส่ียงนอยกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมากนอย 
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ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนที่มีความชอบเสี่ยงนอย  ไดแก ประการแรก กลุมนักเรียนที่

มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 

กลุมนักเรียนเพศชาย กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมนอย กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก กลุมนักเรียนที่

มีบิดามีรายไดประจํา 

ประการที่สอง นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดย

กลุมที่สําคัญคือ กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย  กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก  กลุมนักเรียนที่มีบิดามี

การศึกษามาก และนักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก และมีการมีแบบอยางที่ดี

จากสื่อนอย ผลเชนนี้ปรากฏกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก   

ประการที่สาม นักเรียนที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อที่ดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 

และ กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญคือ  กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก  กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย  

กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก  กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา และกลุมนักเรียนที่ไดรับ

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย และสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏกลุมยอย ไดแก กลุม

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก 

ในสวนนี้ยังพบเพิ่มเติมวา นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก มีการมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองนอย มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ 

ไดแก กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามี

รายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย   

 

3.3.4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ตาม

ระดับ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน โดยมีตัว

แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจาก

ส่ือ ผลปรากฏ ในกลุมรวมวา การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร

อิสระสองตัวแปร (ตารางที่ 3.8)  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ 

พบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน

มากกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย และ2) นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจาก

ส่ือมาก เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา  นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย   

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม  ปรากฏวา  การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน แปรปรวน

ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร  (ตารางที่ 3.8)  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุม  
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ตารางท่ี 3.8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ตาม 
 ระดับ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ท่ี 
 แตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และ คาเฉล่ียของการมีภูมิคุมกันการ 
 คบเพ่ือน ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 
 (ตอน 1) 

คาเอฟ 
การอบรม
สั่งสอนฯd 

สุขภาพจิต
ดี 

แบบอยาง
จากสื่อฯe 

กลุม 
จํา 
นวน 
คน 

ก ข ค 
ก x ข ก x ค ข x ค 

ก x ข x 
ค 

% 
ทํา 
นาย 

รวม 677 68.83*** <1 12.91*** <1 <1 1.90 1.57 13.3 
ชาย 313 14.15*** <1 2.46 <1 <1 1.70 <1 6.6 
หญิง 364 41.37*** <1 10.85** <1 1.32 <1 1.72 15.5 
อายุนอย 320 26.69*** <1 5.33* <1 <1 <1 <1 11.8 
อายุมาก 357 42.60*** <1 7.72** 1.32 1.28 1.28 <1 15.7 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 343 19.57*** <1 7.25** <1 <1 3.82 <1 9.7 

เกรดเฉล่ียรวมมาก 332 35.78*** <1 5.50* <1 <1 <1 2.32 14.5 

มีพี่นองนอย 403 37.02*** <1 5.16* <1 1.86 <1 2.10 12.5 

มีพี่นองมาก 151 20.07*** <1 1.80 <1 <1 <1 <1 15.6 

เปนลูกคนแรก 232 14.54*** <1 2.18 <1 6.25* 3.15 2.77 12.7 

ไมใชลูกคนแรก 319 39.63*** <1 6.52* <1 1.76 <1 <1 16.6 

บิดามีรายไดไมประจํา 199 22.16*** <1 3.59 <1 <1 <1 <1 14.5 

บิดามีรายไดประจํา 430 42.75*** <1 5.93* <1 <1 <1 1.11 13.3 

มารดามีรายไดไมประจํา 353 46.71*** 4.37* 8.49** <1 1.12 2.43 2.73 18.5 

มารดามีรายไดประจํา 305 20.08*** 2.48 3.51 <1 1.06 <1 <1 10.1 

การศึกษาบิดานอย 382 36.32*** <1 11.83** <1 <1 2.56 <1 14.5 

การศึกษาบิดามาก 248 24.10*** 1.08 1.90 <1 <1 <1 1.13 13.6 

การศึกษามารดานอย 447 42.02*** <1 14.15*** <1 <1 4.42* 1.18 14.9 

การศึกษามารดามาก 211 20.58*** <1 1.19 <1 <1 <1 <1 11.8 

 
หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01, และ *** p < .001  
          d = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง e = การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 
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ตารางท่ี  3.8  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การมีภูมิคุมกันฯ 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
รวม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 110.23 นอย 88.63 
 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 104.11 นอย 94.76 

ชาย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 111.86 นอย 96.76 
หญิง การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 108.29 นอย 84.76 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 102.55 นอย 90.50 
อายุนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 107.50 นอย 87.91 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 102.08 นอย 93.33 
อายุมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 112.68 นอย 89.21 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 105.94 นอย 95.95 
เกรดเฉล่ียรวมนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 112.60 นอย 95.43 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 109.24 นอย 98.79 

เกรดเฉล่ียรวมมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 105.80 นอย 83.86 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 99.13 นอย 90.53 

มีพี่นองนอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 106.30 นอย 86.57 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 100.12 นอย 92.75 
มีพี่นองมาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง  มาก 118.75 นอย 92.05 

เปนลูกลําดับแรก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง  มาก 104.92 นอย 87.99 

เปนลูกลําดับที่2 ขึน้ไป การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 112.81 นอย 89.26 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 105.81 นอย 96.26 
บิดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง  มาก 113.28 นอย 90.35 

บิดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง  มาก 109.35 นอย 87.30 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 102.44 นอย 94.22 

มารดามีรายไดไมประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 111.44 นอย 86.78 

 สุขภาพจิตดี มาก 102.88 นอย 95.34 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 104.37 นอย 93.58 

มารดามีรายไดประจํา การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 109.30 นอย 91..46 

การศึกษาบิดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 111.54 นอย 90.73 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 107.08 นอย 95.19 

การศึกษาบิดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 108.37 นอย 87.80 
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ตารางท่ี  3.8  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การมีภูมิคุมกันฯ 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
การศึกษามารดานอย การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 111.89 นอย 90.28 

 การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ มาก 107.35 นอย 94.81 

การศึกษามารดามาก การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง มาก 107.19 นอย 86.83 

 
ท่ีแบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1)  นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก 
เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย ผล
เชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย 2) นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน
มากกวานักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏกลุมท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามี
รายไดไมประจํา และ 3) นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน
มากกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 11 กลุมยอย โดยกลุมท่ีสําคัญคือ 
กลุมนักเรียนหญิง กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีมีบิดา  
มีรายไดประจํา กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย และ
กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย   

นอกจากนี้ยังพบอีกวา คะแนนของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ   
ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยคือ กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก (ตารางท่ี 3.8) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ในกลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก (ตารางท่ี 30ในภาคผนวก ข และ
ภาพ 3.5 ) ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 6 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 5 คู คือ 1) ในหมู 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมี
ภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย  2) นักเรียนท่ีไดรับการอบรม
ส่ังสอนจากผูปกครองมากและมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย และมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย  3) ในหมู
นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมี
ภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย  4) ในหมู
นักเรียนท่ีมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือนอย นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก เปนผูท่ีมี
ภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองนอย  และ5)ในหมู
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นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย เปนผูท่ี

มีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนที่มีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก  

 

 

ภาพที่ 3.5   คาเฉลี่ยการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน  พิจารณาตามการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง และ 

  การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

 

นอกจากนี้ยังไมพบผลวา คะแนนของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน แปรปรวนไปตาม

ปฏิสัมพันธแบบสามทางทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

ในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนที่มีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมาก  ไดแก ประการแรก กลุม

นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมนักเรียน

ท่ีมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

ประการที่สอง กลุมนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ 

ไดแก กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา  

ประการที่สาม กลุมนักเรียนที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 

และกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก  กลุมนักเรียนหญิง กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่ไมใชลูก

คนแรก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียน

ท่ีมีบิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  และกลุมนักเรียนที่ไดรับการอบรม

ส่ังสอนจากผูปกครองมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

ในสวนนี้ยังพบเพิ่มเติมวา นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก และมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนที่มีการอบรมสั่งสอนจาก
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ผูปกครองนอยและมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุม

นักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

 

3.4  ผลการทํานาย  ความฉลาดคบเพื่อน  โดยใช  กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมตัว 

 แปรสถานการณ และกลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 

 

            การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย และตัว

ทํานายที่สําคัญของตัวแปรตาม  2  ตัวแปร ไดแก  ความชอบเสี่ยง และการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบเปนขั้น 

(Enter and Stepwise) โดยมีชุดตัวทํานายรวมทั้งสิ้น 4 ชุด คือ ตัวทํานายชุดที่ 1 เปนชุดทํานายทาง

จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร ไดแก สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก    ตัวทํานายชุดที่ 2  เปนชุดทํานายทางสถานการณมี  5 ตัวแปร  

ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การอบรม

ส่ังสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี ตัว

ทํานายชุดที่ 3  เปนชุดทํานายจิตลักษณะตามสถานการณมี  2 ตัวแปร  ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่

ไมดี และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  และตัวทํานายชุดที่ 4  เปนการรวมตัวแปรจาก

ชุดตัวทํานายชุดที่ 1 ตัวทํานายชุดที่ 2 และตัวทํานายชุดที่ 3 เขาดวยกัน  รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 12 

ตัวแปร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํานายในชุดที่ 4  วา จะทํานายไดมากกวาชุด

ใดชุดหนึ่งใน 3 ชุดนี้ ตามลําพังมากนอยเพียงใดโดยใชเกณฑความแตกตางอยางนอย 5%                

(Cohen, 1977: 105) 

 การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก 18 กลุม ซ่ึงแบงตาม        

ชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน คือ 1) แบงตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง 2) แบงตามอายุ  คือ 

อายุมาก และ อายุนอย 3) เกรดเฉลี่ยรวม คือ  เกรดเฉลี่ยรวมนอย และ เกรดเฉลี่ยรวมมาก 4) มีพ่ีนอง

รวม คือ มีพ่ีนองนอย และ มีพ่ีนองมาก 5) ลําดับการเกิด คือ เปนลูกคนแรก และ ไมใชลูกคนแรก 6) 

ประเภทอาชีพบิดา คือ มีรายไดประจํา และไมมีรายไดประจํา 7) ประเภทอาชีพมารดา คือ มีรายได

ประจํา และไมมีรายไดประจํา 8) ระดับการศึกษาบิดา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก และ 

9)  ระดับการศึกษาบิดา คือ มีการศึกษานอย และ มีการศึกษามาก โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 
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3.4.1   ผลการทํานาย ความชอบเส่ียง โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม สถานการณ และ  
  จิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานาย 
เม่ือนําคะแนนความชอบเส่ียง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบรวม และแบบ

เปนข้ัน  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 1  คือ จิตลักษณะเดิม 5  ตัวแปร  ไดแก  สติปญญา ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 
(ตารางท่ี 3.9)  พบวา  จิตลักษณะเดิมท้ัง 5 ตัวแปร  สามารถทํานายความชอบเส่ียงของนักเรียน ได 
16.3% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
สุขภาพจิตดี สติปญญา และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .23 , .18 ,    -.15  
และ.09   ซ่ึงหมายความวา นักเรียนท่ียิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มีสุขภาพจิตดีมาก มี
สติปญญานอย และมีแรงจูงใฝสัมฤทธ์ิมาก  ยิ่งเปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.9) พบวา กลุมจิตลักษณะเดิมท้ัง 5  ตัว
แปร สามารถทํานายไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก โดยทํานายได 19.5 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี และ
สติปญญา ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .27, .25 และ -.20 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูง 
รองลงมา คือ กลุมการศึกษาบิดานอย และการศึกษามารดานอย โดยทํานายได 18.1 %  เทากัน โดย
กลุมการศึกษาบิดานอยมีลําดับตัวทํานายจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ
เอกลักษณแหงอีโก ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .30 และ.19 และกลุมการศึกษามารดานอยมีลําดับตัว
ทํานายจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี และสติปญญา ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับคือ .36, .14 และ -.09 โดยกลุมท่ีจิตลักษณะเดิมท้ัง 5 ตัวแปร ทํานายไดนอยท่ีสุด คือ กลุม
นักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก โดยสามารถทํานายไดเพียง 13.3 % โดยมีตัวทํานาย คือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .34  พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 14.7 % 
ถึง 17.7 % เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5 % 
มี 1 คู คือ 1) กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก และ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก (13.3 % และ 19.5 
% ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนความชอบเส่ียง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบ
เปนข้ัน โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 2 คือ สถานการณ 5 ตัวแปร ไดแก การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางท่ี
ดีจากส่ือ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 3.9)
พบวา สถานการณท้ัง 5 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเส่ียงได 14.0 % 
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ชุดท่ี 1 จิตลักษณะเดิม(1-5) ชุดท่ี 2 สถานการณ (6-10) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะตามสถานการณ (11-12) ชุดท่ี 4 รวม(1-12) 
กลุม 

จํานวน 
คน %ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 
แตกตาง 

รวม 666 16.3 2,4,1,3 .23,.18, -.15,.09 14.0 10,7,9 .25,.15,.08 22.9 12,11 .29,.24 29.8 12,11,2,10,4 .21,.19,.15,.12,.11 6.9* 
ชาย 305 17.3 2,4,1 .25,.24,-.19 12.9 10 .33 22.7 12,11 .29,.24 32.0 12,11,4,10,2,1 .20,.20,.14,.13,.12,-.11 9.3* 
หญิง 360 15.8 3, 2,4, .20, .17.15, 11.1 7,10 .22,.17 17.5 12,11 .24,.23 26.0 12,3,11,8,7, .24,.21,.19, -.18,.12, 8.5* 
อายุนอย 312 17.1 2,4,1 .33,.15,-.12 16.2 10,7 .31,.14 23.7 12,11 .32,.21 32.6 12,2,10,11 .22,.21,.18,.15 8.9* 
อายุมาก 353 16.9 4,2,3,1 .21,.16,.16,-.16 12.5 10,7 .22,.19 23.0 12,11 .27,.27 30.1 12,11,4,3,7 .22,.21,.16,.11,.10 7.1* 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 334 14.7 2,4,1 .23.23.-.14 12.0 10,7 .22,.17 23.5 12,11 .30,.24 29.8 12,11,4,10 .25,.24,.14,.11 6.3* 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 330 16.0 2,4,3 .25,.15,.13 11.2 10,7 .25,.15 15.3 12,11 .23,.21 27.1 2,11,12,8,10, .26,.21,.19, ,-.19,.13 11.1* 
มีพี่นองนอย 396 16.4 2,4,1 .26,.21,-.17 11.8 10 .33 18.3 12,11 .28,.19 27.5 12,2,4,11,10,1 .17,.16,.15,.15,.11,-.10 9.2* 
มีพี่นองมาก 148 15.4 2 .35 20.5 7,8 .33,.20 37.3 12,11 .34,.33 42.8 12,11,7 .34,.24,.18 5.5* 
เปนลูกคนแรก 229 13.3 2 .34 7.8 6 .23 18.0 12,11 .24,.22 23.3 12,2 .32,.23 5.3* 
ไมใชลูกคนแรก 312 19.5 2,4,1 .27,.25,-.20 16.2 10,7 .29,.17 27.7 12,11 .34,.24 36.9 12,11,2,4,10 .26,.19,.17,.14,.12 9.2* 
บิดามีรายไดไมประจํา 195 17.2 2,4 .32,.22 12.3 10,7 .21,.18 10.9 12,11 .19,.18 24.2 2,4,11 .25,.22,.19 7.0* 
บิดามีรายไดประจํา 423 17.4 2,4,3,1 .22,.15,.11,.20 14.1 10,8 .28,.18 26.9 12,11 .32,.26 33.4 12,11,10,2,3 .26,.20,.12,.10,.09 6.5* 
มารดามีรายไดไมประจํา 347 17.7 2,4 .33,.20 15.9 10,7,9 .21,.18,.14 23.9 12,11 .31,.22 31.5 12,2,11,4 .27,.19,.16,.15 7.6* 
มารดามีรายไดประจํา 300 15.1 2, 1,4, .24, -.19,.16, 13.5 10,6 .29,.13 20.6 11,12 .26,.25 28.4 11,10,12,2 .22,.17,.16,.15 7.8* 
การศึกษาบิดานอย 376 18.1 2,5 .30,.19 17.4 10,7,9 .29,.15,.10 23.4 12,11 .33,.21 31.5 12,2,10,11 .22,.20,.18,.16 8.1* 
การศึกษาบิดามาก 243 15.4 2,4,1 .23,.20,-.20 7.4 10 .23 20.6 11,12 .27,.23 28.0 11,12,4 .26,.22,.16 7.4* 
การศึกษามารดานอย 440 18.1 2,4,1 .36,.14,-.09 15.2 10,7,9 .23,.17,.11 26.9 12,11 .31,.26 34.3 12,2,11,10 .23,.21,.20,.14 7.4* 
การศึกษามารดามาก 207 17.4 4, 1,3 .28, -. 24,.16, 14.2 10 .35 14.7 12,11 .23,.20 25.2 11,4,1,10, .23,.22, -.16,.15, 7.8* 

หมายเหตุ : คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 
1 = สติปญญา 4 = สุขภาพจิตดี 7 = การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว 10 = ประสบการณท่ีไมดีเก่ียวกับเพื่อนท่ีไมดี 
2 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 5 =  เอกลักษณแหงอีโก 8 = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 11 = ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี 
3 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 9 = การมแีบบอยางท่ีดีจากสื่อ 12 = ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี 
 

ตารางท่ี  3.9 ผลการทํานายของความชอบเส่ียง โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 
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โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี การมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัว และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .25, .15 และ .08 ซ่ึง
หมายความวา นักเรียนท่ีไดรับประสบการณท่ีไมดีนอยเกี่ยวกับเพื่อน การมีแบบอยางท่ีดีจาก
ครอบครัวมาก และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18  กลุมยอย (ตารางท่ี 3.9) พบวา กลุมสถานการณ 5 ตัวแปร
สามารถทํานายความชอบเส่ียงนอยไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก ทํานายได  20.5 % 
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว และการอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครอง ซ่ึงมีคาเบตาคือ .33, .20 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักเรียน
ท่ีมีบิดามีการศึกษานอย ทํานายได 17.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ 
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพ่ือนท่ีไมดี การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว และการมีแบบอยางท่ีดี
จากส่ือ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .29, .15  และ .10  โดยกลุมท่ีสถานการณท้ัง 5 ตัวแปร ทํานายไดนอยท่ีสุด 
คือ กลุมนักเรียนหญิง โดยสามารถทํานายไดเพียง 11.1 % โดยมีตัวทํานาย คือ การมีแบบอยางท่ีดี
จากครอบครัว และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .22 และ .17  
พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 11.2 % ถึง 16.2 % เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการ
ทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 3  คู คือ 1) กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย 
และ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก (11.8 % และ20.5 % ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก 
และ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก (7.8 % และ 16.2 % ตามลําดับ) และ3) กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษานอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก (17.4 % และ7.4 % ตามลําดับ)  

เม่ือนําคะแนนความชอบเส่ียง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบ
เปนข้ัน โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก  ทัศนคติท่ีดีตอ
เพื่อนท่ีไมดี และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 
3.9) พบวา จิตลักษณะตามสถานการณท้ัง 2 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเส่ียงนอยได 22.9 % 
โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี และ
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .29 และ .24 ซ่ึงหมายความวา นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก และทัศนคติที่ดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย  เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอย
ดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.9) พบวา กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณ 2 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเส่ียงไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก 
ทํานายได 37.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดี และ
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .34, .33 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา 
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คือ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก ทํานายได 27.7 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  
คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี และทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .34 , 
.24 และกลุมท่ีจิตลักษณะตามสถานการณทั้งสองตัวแปร  สามารถทํานายความชอบเส่ียงไดนอย
ท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพมีรายไดไมประจํา กลุมนี้ถูกทํานายไดเพียง 10.9 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี และทัศนคติท่ีดี
ตอเพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .19, .18 พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 14.7 % 
ถึง 26.9 % เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% 
มี 6  คู คือ 1) กลุมนักเรียนเพศชาย และ กลุมนักเรียนเพศหญิง (22.7 % และ17.5 % ตามลําดับ) 2) 
กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียรวมนอย และ กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียรวมมาก (23.5 % และ 15.3 % 
ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก (18.3 % และ37.3 % 
ตามลําดับ) 4) กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก และ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก (18.0 % และ 27.7 
% ตามลําดับ) 5) กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไมประจําและ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา
(10.9 % และ26.9 % ตามลําดับ) และ6) กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย และ กลุมนักเรียนท่ี
มีมารดามีการศึกษามาก (26.9 % และ14.7 % ตามลําดับ)  

เม่ือนําคะแนนความชอบเส่ียง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบ
เปนข้ัน  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 4 คือ การรวมชุดตัวทํานายท่ี 1 จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปรไดแก  
สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก 
รวมกับชุดท่ี 2 ทางสถานการณ 5 ตัวแปร คือ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การ
มีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ และ
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี และชุดท่ี 3 จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร คือ  
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี  รวมเปนตัวทํานาย
ท้ังส้ิน 12 ตัวแปร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 3.9) พบวา จิตลักษณะเดิม สถานการณ 
และจิตลักษณะตามสถานการณ ท้ัง 12 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเส่ียงได 29.8 % โดยมี
ลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ทัศนคติท่ีดีตอ
เพื่อนท่ีไมดี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี และสุขภาพจิต
ดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .21, .19, .15, .12 และ .11  ซ่ึงหมายความวา นักเรียนท่ียิ่งมีความสามารถในการ
หลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมาก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย ประสบการณท่ีไมดีนอยเกี่ยวกับเพื่อน
มาก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และสุขภาพจิตดีมากแลวนั้น  นักเรียนเปนผูท่ีมีความชอบ
เส่ียงนอยดวย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.15)  พบวา กลุมตัวทํานายทางจิตลักษณะ
เดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ ท้ัง 12 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายความชอบเส่ียงได
มากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก โดยทํานายได  42.8 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมาก
ไปนอย  คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนที่ไมดี ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  และการมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัว  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .34, .24  และ .18 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูง
รองลงมา คือ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก โดยทํานายได 36.9 % มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมาก
ไปนอยคือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน สุขภาพจิตดี และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .26, .19, .17, 
.14 และ .12   และกลุมจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ ท้ัง 12 ตัวแปรนี้ 
สามารถทํานายความชอบเสี่ยงไดนอยท่ีสุด คือ  กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก โดยทํานายไดเพียง 
23.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี 
และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .32  และ .23   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 24.2 % ถึง 34.3 % เม่ือเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุมนักเรียน
เพศชาย และ กลุมนักเรียนเพศหญิง (32.0 % และ 26.0 % ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย 
และ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก (27.5 % และ 42.8 % ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก 
และ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก (23.3 % และ 36.9 % ตามลําดับ) 4) กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามี
รายไดไมประจํา และ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา (24.2 % และ 33.4 % ตามลําดับ) และ5) 
กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษามาก (34.3 %  และ 
25.2 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ความชอบเส่ียง มีตัวทํานายท่ีสําคัญในแตละชุดตัว
ทํานาย คือ 1) ตัวทํานายท่ีสําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และสติปญญา 2) ตัวทํานายท่ีสําคัญในชุด
สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี การมีแบบอยาง
ท่ีดีจากครอบครัว และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ  3) ตัวทํานายท่ีสําคัญในชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี และทัศนคติ
ท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  4) ตัวทํานายท่ีสําคัญในชุดตัวทํานายจิตลักษณะเดิมรวมกับชุดตัวทํานายดาน
สถานการณ และชุดตัวทํานายจิตลักษณะตามสถานการณ เ รียงลําดับจากมากไปนอย  คือ 
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี และสุขภาพจิตดี และ 5) ตัวทํานายชุดท่ี 4 สามารถทํานาย
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ความชอบเส่ียงไดมากกวา  ตัวทํานายชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 อยางนอย   5 %  ผลเชนนี้พบใน
กลุมรวม และทุกกลุมยอย  

 

3.4.2  ผลการทํานาย  การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม  กลุม 
          ตัวแปรสถานการณ  และกลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
เม่ือนําคะแนนการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  แบบ

รวม และแบบเปนข้ัน  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 1 คือ จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร ไดแก สติปญญา 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 3.10)  พบวา  จิตลักษณะเดิมท้ัง 5 ตัวแปร  สามารถทํานายการมี 
ภูมิคุมกันการคบเพื่อนของนักเรียน ได 16.2 % โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย 
คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และสติปญญา ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .36 และ -.13  ซ่ึง
หมายความวา นักเรียนท่ียิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และมีสติปญญานอย ยิ่งเปนผูท่ีมี
การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.10) พบวา กลุมจิตลักษณะเดิมท้ัง 5 ตัว
แปรสามารถทํานายไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก โดยทํานาย ได 28.0 % โดยมีลําดับ
ตัวทํานายท่ีสําคัญเพียงตัวเดียว คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตา คือ .51  และกลุมท่ีมี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา โดยทํานายได 18.5 
% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 
สติปญญา ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .40 และ -.14 และโดยกลุมท่ีจิตลักษณะเดิมท้ัง 5 ตัวแปร 
ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย โดยสามารถทํานายไดเพียง 10.6 % โดยมีตัว
ทํานาย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และสติปญญา ซ่ึงมีคาเบตา คือ -.28 และ -.13   พิสัย
เปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 12.4 % ถึง 17.9 % เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการ
ทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 2 คู คือ 1) กลุมนักเรียนเพศชาย และ 
กลุมนักเรียนเพศหญิง (12.4 % และ 17.5 % ตามลําดับ) และ2) กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย และ 
กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก (10.6 % และ 28.0% ตามลําดับ ) 

เม่ือนําคะแนนการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบ
รวมและแบบเปนข้ัน โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 2 คือ สถานการณ 5 ตัวแปร ไดแก การอบรมเล้ียงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผล การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การ
มีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 
(ตารางท่ี 3.10) พบวา สถานการณท้ัง 5 ตัวแปร สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนได 18.0 % 
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ตารางท่ี 3.10 ผลการทํานายของการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 
 
 

ชุดท่ี 1 จิตลักษณะเดิม(1-5) ชุดท่ี 2 สถานการณ (6-10) ชุดท่ี 3 จิตลักษณะตามสถานการณ (11-12) ชุดท่ี 4 รวม(1-12) กลุม จํานวน 

คน %ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% แตกตาง 

รวม 666 16.2 2,1 .36,-.13 18.0 8,7,9 .28,.16,.12 43.2 11 .66 47.5 11,2,4,8, .58,.16,-.09,.07 4.3 

ชาย 305 12.4 2,1 .31,-.16 12.2 8,9 .24,.18 42.7 11 .65 46.3 11,2 .62,.14 3.6 

หญิง 360 17.5 2,3 .30,.14 19.1 8,7 .30,.22 39.3 11 .63 46.3 11,2,8,5,4 .54,.21,.12,-.10,-.08, 7.0* 

อายุนอย 312 16.4 2,1 .37,-.11 18.0 8,7,9 .23,.18,.15 45.7 11 .67 49.9 11,2 .62,.18 4.2 

อายุมาก 353 16.9 2,1,4 .37,-.16,-.10 18.2 8,7 .33,.16 40.7 11 .64 46.5 11,2,4,8 .57,.15,-.14,.09 5.8* 

เกรดเฉล่ียรวมนอย 334 16.4 2,1 .39,-.10 14.0 7,8,9 .21,.16,.12 42.7 11 .65 47.2 11,2 .59,.17 4.5 

เกรดเฉล่ียรวมมาก 330 13.8 2,4 .35,-.12 20.1 8,9 .38,.13 38.7 11 .62 46.1 11,2,4,8 .54,.15,-.14,.12 7.4* 

มีพี่นองนอย 396 10.6 2,1 -.28,-.13 14.3 8,9 .31,.13 41.0 11 .64 45.5 11,2,4,8 .58,.11,-.11,.10 4.5 

มีพี่นองมาก 148 28.0 2 .51 20.2 7,8 .27,.25 40.3 11 .63 53.0 11,5,3,2 .55,.-.22,.21,.19 12.7* 

เปนลูกคนแรก 229 17.9 2,4 .43,-.12 13.4 8,7 .25,.17 34.3 11 .59 40.8 11,2,5 .53,.24,-.15 6.5* 

ไมใชลูกคนแรก 312 13.3 2,1 .30,-.15 18.0 8,9,7 .30,.13,.12 45.9 11 .68 51.4 11,2,4 .65,.15,-.12 5.5* 

บิดามีรายไดไมประจํา 195 16.1 2 .38 23.4 8,7,9 .31,.18,.16 36.8 11 .61 46.7 11,2,5,8 .50,.20,-.17,.16 9.9* 

บิดามีรายไดประจํา 423 15.9 2,1 .35,-.15 16.5 8,7,9 .28,.12,.11 46.1 11 .68 49.6 11,2,4 .64,.15,-.08 3.5 

มารดามีรายไดไมประจํา 347 18.5 2,1 .40,-.14 23.5 8,7,9 .26,.21,.16 45.6 11,12 .59,.12 50.2 11,2 .60,.19 4.6 

มารดามีรายไดประจํา 300 14.7 2,4,1 .35,-.17,-.11 13.2 8,10 .31,.11 40.6 11 .64 46.8 11,4,2 .60,-.19,.17 6.2* 

การศึกษาบิดานอย 376 16.3 2,3,4,1 .32,.12,-.11, -.10 20.9 8,9,7 .30,.17,.13 43.2 11 .66 49.4 11,2,5,8 .58,.21,-.16,.11 6.2* 

การศึกษาบิดามาก 243 16.4 2,1 .35,-.18 14.9 8,7 .29,.15 42.6 11 .65 47.1 11,2 .61,.14 4.5 

การศึกษามารดานอย 440 17.8 2,1,4 .40,-.11,-.09 18.7 8,7,9 .27,.15,.14 41.9 11 .65 47.6 11,2,4 .59,.21,-.12 5.7* 

การศึกษามารดามาก 207 13.6 3,2,1 .20,.18,-.16 16.0 8,10 .32,.15 45.1 11 .67 48.3 11,3 .64,.12 3.2 

หมายเหตุ : คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 

1 = สติปญญา 4 = สุขภาพจิตดี 7 = การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว 10 = ประสบการณท่ีไมดีเก่ียวกับเพื่อนท่ีไมดี 

2 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 5 =  เอกลักษณแหงอีโก 8 = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 11 = ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี 

3 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 9 = การมีแบบอยางท่ีดีจากสื่อ 12 = ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี 
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โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางท่ีดี
จากครอบครัว และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .28, .16 และ .12  ซ่ึงหมายความวา
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมาก  การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัวมาก และ
การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18  กลุมยอย (ตารางท่ี 3.10) พบวา กลุมสถานการณ 5 ตัวแปร
สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไม
ประจํา ทํานายได  23.5 % โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัว และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .26, .21 และ.16 และ
กลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไมประจํา ทํานายได
23.4 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัว  และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ซ่ึงมีคาเบตาคือ .31, .18  และ .16  โดย
กลุมท่ีสถานการณท้ัง 5 ตัวแปร ทํานายไดนอยท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนชาย โดยสามารถทํานายได
เพียง 12.2 % โดยมีตัวทํานาย คือ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ 
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ .24 และ .18   

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 13.2 % ถึง 20.9 % เม่ือเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 6  คู คือ 1) กลุมนักเรียน
เพศชาย และ กลุมนักเรียนเพศหญิง (12.2 % และ 19.1 % ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ีย
รวมนอย และ กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียรวมมาก (14.0 % และ 20.1 % ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนท่ี
มีพี่นองนอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก (14.3 % และ 20.2 % ตามลําดับ) 4) กลุมนักเรียนท่ีมี
บิดามีรายไดไมประจําและ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา(23.4 % และ16.5 % ตามลําดับ) 5) 
กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจําและ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดประจํา(23.5 % และ
13.2 % ตามลําดับ) และ 6) กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษามาก (20.9 % และ 14.9 % ตามลําดับ)  

เม่ือนําคะแนนการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบ
รวมและแบบเปนข้ัน โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก  
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ผลการวิเคราะหในกลุม
รวม (ตารางที่ 3.10) พบวา จิตลักษณะตามสถานการณท้ัง 2 ตัวแปร สามารถทํานายการมีภูมิคุมกัน
การคบเพ่ือน ได 43.2 % โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  ซ่ึงมีคาเบตา
คือ .66  ซ่ึงหมายความวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบ
เพื่อนมากดวย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.10) พบวา กลุมจิตลักษณะตาม
สถานการณ 2 ตัวแปร สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียน
ไมใชลูกคนแรก  ทํานายได  45.9 % โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  
ซ่ึงมีคาเบตาคือ .68 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักเรียนท่ีมีอายุนอย 
ทํานายได 45.7 % โดยมีตัวทํานาย คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .67 และกลุมท่ีจิต
ลักษณะตามสถานการณท้ังสองตัวแปร  สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนไดนอยท่ีสุด 
คือ กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนี้ทํานายได  34.3 % โดยมีตัวทํานาย คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อน
ท่ีไมดี ซ่ึงมีคาเบตาคือ .59  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 36.8 % ถึง 45.6 % เม่ือเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 4  คู คือ 1) กลุม
นักเรียนท่ีมีอายุนอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีอายุมาก (45.7 % และ 40.7 % ตามลําดับ) 2) กลุมนกัเรียน
ท่ีเปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนไมใชลูกคนแรก (34.3 % และ 45.9 % ตามลําดับ) 3) กลุม
นักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไมประจําและ กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดประจํา(36.8 % และ46.1 % 
ตามลําดับ) และ 4) กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจําและ กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีรายได
ประจํา (45.6 % และ40.6 % ตามลําดับ)  

เม่ือนําคะแนนการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบ
รวมและแบบเปนข้ัน  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 4  คือ การรวมชุดตัวทํานายท่ี 1 จิตลักษณะเดิม 5 ตัว
แปรไดแก  สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สุขภาพจิตดี และ
เอกลักษณแหงอีโก รวมกับชุดท่ี 2 ทางสถานการณ 5 ตัวแปร คือ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางท่ี
ดีจากส่ือ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี และชุดท่ี 3 จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัว
แปร คือ  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดี  รวมเปนตัว
ทํานายท้ังส้ิน 12 ตัวแปร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 3.10) พบวา จิตลักษณะเดิม 
สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ ท้ัง 12 ตัวแปร สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบ
เพื่อนได 47.5 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี และการอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง ซ่ึงมีคาเบตาคือ .58 , .16  ,   
-.09 และ.07  ซ่ึงหมายความวา นักเรียนท่ียิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก สุขภาพจิตดีนอย และการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมากแลวนั้น เปนผูท่ีมีการมี
ภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากดวย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.10)  พบวา กลุมตัวทํานายทางจิตลักษณะ
เดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ ท้ัง 12  ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการมีภูมิคุมกัน
การคบเพื่อนไดมากท่ีสุด คือ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก โดยทํานายได  53.0 % โดยมีลําดับตัว
ทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี เอกลักษณแหงอีโก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .55, -.22, .21 และ.19 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการ
ทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก โดยทํานายได 51.4 % มีลําดับตัวทํานายเรียง
จากมากไปนอย คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิตดี ซ่ึงมี
คาเบตาคือ .65, .15 และ -.12 และกลุมจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ 
ท้ัง 12 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนไดนอยท่ีสุด คือ  กลุมนักเรียนท่ีเปนลูก
คนแรก โดยทํานายได 40.8 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย  คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ี
ไมดี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณแหงอีโก  ซ่ึงมีคาเบตาคือ .53 , .24 และ -.15     

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยท่ีเหลือ ตั้งแต 45.5 % ถึง 50.2 %  เม่ือเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 2 คู คือ 1) กลุมนักเรียนท่ี
มีพี่นองนอย และ กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก (45.5 % และ 53.0 % ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียน       
ท่ีเปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนไมใชลูกคนแรก (40.8 % และ 51.4 % ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน มีตัวทํานายท่ีสําคัญใน
แตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายท่ีสําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สติปญญา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิตดี 2) ตัวทํานายท่ีสําคัญ
ในชุดสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางท่ี
ดีจากครอบครัว การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี 3) ตัว
ทํานายท่ีสําคัญในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี 4) ตัวทํานายท่ี
สําคัญในชุดตัวทํานายจิตลักษณะเดิมรวมกับชุดตัวทํานายดานสถานการณ และชุดตัวทํานายจิต
ลักษณะตามสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับ
เพื่อนท่ีไมดี และ 5) ตัวทํานายชุดท่ี 4 สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนไดมากกวา  ตัว
ทํานายชุดท่ี 1  หรือ ชุดท่ี 2  หรือ ชุดท่ี 3  อยางนอย   5 %  ผลเชนนี้พบในกลุมยอย คือ 1) กลุมนักเรียน
หญิง 2) กลุมนักเรียนอายุมาก 3)  กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก 4) กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมาก 

5) กลุมนักเรียนเปนลูกคนแรก 6) กลุมนักเรียนไมใชลูกคนแรก 7)กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามีรายไดไม
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ประจํา 8) กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดประจํา 9) กลุมนักเรียนที่มีบิดาการศึกษานอย และ10) 

กลุมนักเรียนที่มีมารดาการศึกษานอย 

 

3.5  การวิเคราะหอิทธิพลของจิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตาม 

     สถานการณ ท่ีมีตอความฉลาดคบเพ่ือน  

 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  จะใชวิธีการทดสอบโมเดลแบบใชคาสังเกต (Observe 

Variables) และทําการวิเคราะหขอมูลดิบจากกลุมตัวอยาง จํานวน 684 คน เมื่อนํามาตรวจสอบ

ความสมบูรณถูกตองแลว  มีจํานวนขอมูลที่ใชไดจริงและเปนขอมูลเริ่มตนในการทดสอบโมเดล

ครั้งนี้ จํานวน 684 คน ผลการทดสอบพบวาโมเดลตั้งตนตามสมมติฐาน (ภาพที่ 1.9) ไมมีความ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  จึงไดทําการปรับโมเดล และไดโมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ  โดยมีดัชนีความกลมกลืน ดังตารางที่ 3.11  และมีคาอิทธิพลทางตรงและทางออม ดัง

ตารางที่ 3.12  และภาพที่ 3.6 

 

ตารางที่ 3.11   ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแลว (กลุมรวม N = 684 คน) 

 

คาสถิติ เกณฑพิจารณา คาสถิติในโมเดล (กลุมรวม) 

NFI มากกวา .90 1.00 

GFI มากกวา .90 1.00 

AGFI มากกวา .90 0.98 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ χ2 = 18 , p-value = 0.32 , df = 16 

SRMR นอยกวา .05 0.01 

CFI มากกวา .09 1.00 

RMSEA นอยกวา .06 0.01 

 

จากโมเดลที่ปรับแลวปรากฏวา  ความชอบเสี่ยง  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนทีไมดี (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ .20) 2) ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20) 3) ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .15) 4) สุขภาพจิตดี (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .11) และ 

5) ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .11) โดยอาจกลาวไดวา 
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นักเรียนท่ียิ่งมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนทีไมดีมาก ยิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย ยิ่งมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  และยิ่งมีประสบการณท่ีไมดีนอยเกี่ยวกับเพื่อน
มาก นักเรียนเหลานี้ยิ่งมีความชอบเส่ียงนอยดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความชอบเส่ียงได 28 % 

การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับจากมากไปนอย 
ดังนี้ 1) ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .58) 2)ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
(คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .13) 3) การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 
.09)  และ4) สุขภาพจิตดี (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -.07) และ  โดยอาจกลาวไดวา นักเรียนท่ียิ่งมี
ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอย ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ยิ่งไดรับการอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครองที่ดีมาก และยิ่งมีสุขภาพจิตดีนอย นักเรียนเหลานี้ยิ่งมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากดวย 
โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการมีภูมิคุมกันได 48 % 
 ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับจากมากไปนอย 
ดังนี้ 1) ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนทีไมดี (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .49) 2) การอบรมส่ัง
สอนจากผูปกครอง (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .15)  3) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (คา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .10) 4) การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 
.08) 5) การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .08) และ6) สติปญญา  (คาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เทากับ -.03) โดยอาจกลาวไดวา นักเรียนท่ียิ่งมีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนทีไมดีมาก ยิ่ง
ไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองท่ีดีมาก ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ยิ่งมีการมีแบบอยาง
ท่ีดีจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมาก ยิ่งมีสติปญญานอย นักเรียนเหลานี้ยิ่งมีทัศนคติท่ีดี
ตอเพื่อนท่ีไมดีนอย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติท่ีดี
ตอเพื่อนท่ีไมดีได 45 % 
 ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับ
จากมากไปนอย ดังนี้ 1) การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .25) 2) 
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .25) 3) ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ .14) 4) เอกลักษณแหงอีโก (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 
.10)  และ5) สติปญญา  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -.11) โดยอาจกลาวไดวา นักเรียนท่ียิ่งไดรับการ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครองท่ีดีมาก  ยิ่งมีประสบการณท่ีไมดีนอยเกี่ยวกับเพื่อนมาก ยิ่งมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก ยิ่งมีเอกลักษณแหงอีโกมาก ยิ่งมีสติปญญานอย  นักเรียนเหลานี้ยิ่งมีความสามารถ
ในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนท่ีไมดีได 30 % 
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ตารางท่ี 3.12  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุท่ี  
สงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณ  และความฉลาดคบเพ่ือน ในกลุมรวม 

 
ความชอบเส่ียง การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี ความสามารถในการหลีกเลี่ยงท่ีไมดี 

ตัวแปร 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

สติปญญา - -0.04 -0.04 - -0.05 -0.05 -0.03* -0.05 -0.08 -0.11* - -0.11 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 0.15* 0.06 0.21 0.13* 0.11 0.24 0.10* 0.07 0.17 0.14* - -0.14 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ - - - - - - - - - - - - 

สุขภาพจิตดี 0.11* - 0.11 -0.07* 0.00 -0.07 - - - - - - 

เอกลักษณแหงอีโก - 0.03 0.03 - 0.03 0.03 - 0.05 0.05 0.10* - 0.10 

การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล - - - - - - - - - - - - 

การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว - 0.02 0.02 - 0.05 0.05 0.08* - 0.08 - - - 

การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง - 0.11 0.11 0.09* 0.16 0.25 0.15* 0.12 0.27 0.25* - 0.25 

การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ - 0.02 0.02 - 0.05 0.05 0.08* - 0.08 - - - 

ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนทีไ่มดี 0.11* 0.08 0.19 - 0.08 0.08 - 0.12 0.12 0.25* - 0.25 

ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมด ี 0.20* - 0.20 0.58* 0.01 0.59 - - - - - - 

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 0.20* 0.10 0.30 - 0.29 0.29 0.49* - 0.49 - - - 

R2 0.28 0.48 0.45 0.30 

 
หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม ; * p<.0 
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ภาพท่ี 3.6  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณท่ี

มีตอความฉลาดคบเพ่ือน ในกลุมรวม (N = 684 )  

113 

 

สติปญญา

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

สุขภาพจิตดี    

เอกลักษณแหงอีโก   

การมีแบบอยางทีดี่จากครอบครัว   

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง   

การมีแบบอยางทีดี่จากส่ือ   

ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพ่ือนฯ 

ทัศนคติที่ดีตอเพ่ือนที่ไมดี  

R 2 = 0.45

ความสามารถในการ
หลีกเลี่ยงเพ่ือนทีไ่มดี

R 2 = 0.30 

ความชอบเส่ียง  

R 2 = 0.28

การมีภูมิคุมกันการ
คบเพ่ือน  

R 2 = 0.48

0.15

0.110.11

0.20

0.20

0.13

- 0.07

0.09

0.58

0.490.080.15

0.08

0.10

- 0.03

0.25

0.25

0.10
0.14

- 0.11
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3.6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ   จิต

ลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดคบเพื่อน ตามระดับชีวสังคมภูมิหลังของ

นักเรียน 
 
ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three–Way  Analysis  of 

Variance) ของ 1) จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร  ไดแก  สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี  และเอกลักษณแหงอีโก  2) สถานการณ 5 ตัวแปร คือ การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี  3) จิตลักษณะ

ตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  และความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดี  และ4) ความฉลาดคบเพื่อน 2 ตัวแปร คือ ความชอบเสี่ยง และการมีภูมิคุมกันการคบ

เพื่อน 

3.6.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ  จิต

ลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดคบเพื่อน  ตามระดับ เพศของนักเรียน 

เกรดเฉลี่ยรวม และ การศึกษาของบิดา 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ เพศของนักเรียน เกรดเฉลี่ยรวม และ การศึกษาของบิดา 

เพศ หมายถึง เพศของนักเรียนซึ่งแบงเปนเพศชาย และเพศหญิง โดยนักเรียนชาย มีจํานวน 

318 คน (รอยละ 46.5) นักเรียนหญิง มีจํานวน 366 คน (รอยละ 53.5) 

เกรดเฉลี่ยรวม หมายถึง คะแนนเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียน ซึ่งมีพิสัยระหวาง  1.21-4.00  

มีคามัธยฐานเทากับ 3.10  มีคาเฉลี่ย 3.01 ป  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 โดยใชคามัธย

ฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมนอย

หรือเทากับ 3.10 จัดเปนกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมนอย มีจํานวน 349 คน (รอยละ 51.17) และ

กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.10 ข้ึนไป จัดเปนกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก มีจํานวน 333 

คน (รอยละ 48.83) 

การศึกษาของบิดา  หมายถึง ระดับการศึกษาบิดาของนักเรียน ซ่ึงมีพิสัยระหวาง 0 – 24 ป 

มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉลี่ย 15 ป  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 15 โดยใชคามัธยฐาน

เปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบิดาของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษา

นอยหรือเทากับ 15 ป จัดเปนบิดาของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษานอย มีจํานวน 385 คน (รอยละ 

60.63) และกลุมบิดาของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตั้งแต 15 ป ข้ึนไป จัดเปนบิดาของกลุมตัวอยางที่
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มีการศึกษามาก มีจํานวน 250 คน (รอยละ 39.37) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม (ตาราง 
3.1) ดังตอไปนี้ 

3.6.1.1  สติปญญา ตาม  เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา  
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของสติปญญา (ตารางท่ี 3.13 ) ปรากฏวา 

คะแนนสติปญญา แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสองตัว คือ เพศ และเกรด
เฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนหญิง เปนผู
ท่ีมีสติปญญามากกวา กลุมนักเรียนชาย และ 2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก เปนผูท่ีมี
สติปญญามากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย รวมท้ังยังพบอีกวา สติปญญา ยังแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางเพศของนักเรียน และ เกรดเฉล่ียรวม เม่ือเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู (ตาราง 
3.30 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก เปนผูท่ีมี
สติปญญามากกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย 2) นักเรียนหญิง และนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวม
มาก เปนผูท่ีมีสติปญญามากกวา นักเรียนชาย และนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย 3) ในหมูนักเรียน
ชาย นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก เปนผูท่ีมีสติปญญามากกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย และ
4) ในหมูนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย นักเรียนหญิง เปนผูท่ีมีสติปญญามากกวา นักเรียนชาย 

3.6.1.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตาม  เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของ   
 บิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(ตาราง 3.13) ปรากฏวา คะแนนของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ไมแปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว แตแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง เพศ และเกรดเฉล่ียรวม เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู 
(ตาราง 31ในภาคผนวก ข)  คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก นักเรียนชายมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมากกวา นักเรียนหญิง และ2) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย 
เปนผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก 

3.6.1.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ตาม  เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  (ตาราง 

3.13) ขอมูลพบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ไมแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว 
แตแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง เพศของนักเรียน และ เกรดเฉล่ียรวม เม่ือเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู (ตาราง 32 
ในภาคผนวก ข)  คือ 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย นักเรียนหญิงมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
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ตารางท่ี 3.13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ จิต
ลักษณะตามสถานการณ และ ความฉลาดคบเพ่ือน ตามระดับ เพศ เกรดเฉล่ียรวม 
การศึกษาของบิดา ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉล่ีย
ของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ค า เ อ ฟ   

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

เพศ 
 
 
ก 

เกรด
เฉลี่ย
รวม 
ข 

กศ.
บิดา 

 
ค 

 
ก x ข 

 
ก x ค 

 
ข x ค 

 
กxขxค 

 
% 

ทํานา
ย 

สติปญญา 633 12.81*** 47.16*** <1 3.95* 1.71 <1 <1 12.50 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 627 1.57 1.52 <1 4.36* 1.38 1.46 <1 2.70 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 627 <1 2.20 2.52 5.77* <1 2.06 <1 2.50 
สุขภาพจิตดี 629 <1 2.05 <1 <1 <1 <1 1.56 0.60 
เอกลักษณแหงอีโก 626 4.05* 4.64* <1 2.17 <1 5.18* 2.00 4.00 
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯb 631 15.44*** 16.95*** <1 <1 <1 <1 1.19 7.70 
การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 630 10.16** 7.26** 4.27* 1.19 2.57 1.98 1.48 5.30 
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 632 40.75*** 18.09*** 2.64 <1 5.63* 2.42 <1 14.10 
การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 630 6.74** <1 <1 <1 4.10* <1 8.30** 3.90 
ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนฯf 630 66.11*** 24.18*** <1 2.88 7.18** <1 1.48 17.70 
ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี 633 19.49*** 36.99*** <1 <1 6.74** 1.46 <1 13.60 
คสม.ในการหลีกเลี่ยงเล่ียงเพื่อนc 631 37.39*** 60.54*** 3.14 <1 1.50 <1 <1 20.10 
ความชอบเส่ียง 633 9.73** 13.40*** <1 <1 2.31 <1 <1 5.70 
การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 633 8.46** 15.22*** <1 1.26 9.80** 3.72 <1 7.60 

 
หมายเหตุ:   p <0.05, ** p < 0.01,  และ *** p < .001  
                             b  =  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล, f =ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนที่ไมดี ,   c=ความสามารถในการ 
              หลีกเลี่ยงเลี่ยงเพื่อนที่ไมด ี
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ตารางท่ี 3.13  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
สติปญญา เพศ     หญิง     12.85    ชาย       11.71 
 เกรดเฉล่ียรวม มาก 13.38 นอย 11.18 
เอกลักษณแหงอีโก เพศ ชาย 50.23 หญิง 49.12 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 50.27 มาก 49.08 
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ เพศ ชาย 30.35 หญิง 27.08 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 30.43 มาก 27.00 
การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว เพศ ชาย 35.27 หญิง 33.12 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 35.10 มาก 33.28 
 การศึกษาของบิดา นอย 34.89 มาก 33.50 
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง เพศ ชาย 25.37 หญิง 21.59 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 24.74 มาก 22.22 
การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ เพศ ชาย 40.16 หญิง 39.04 
ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนฯ เพศ ชาย 35.70 หญิง 29.46 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 34.47 มาก 30.69 
ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี เพศ ชาย 31.35 หญิง 28.44 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 31.90 มาก 27.89 
คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ เพศ ชาย 32.33 หญิง 28.38 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 32.86 มาก 27.85 
ความชอบเส่ียง เพศ ชาย 29.91 หญิง 28.47 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 30.03 มาก 28.34 
การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน เพศ ชาย 104.52 หญิง 95.97 
 เกรดเฉล่ียรวม นอย 105.98     มาก 94.50 

 
มากกวา นักเรียนชาย และ 2) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอยเปนผูท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิมากกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก 

3.6.1.4  เอกลักษณแหงอีโก ตาม  เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของเอกลักษณแหงอีโก (ตารางท่ี 3. 13) 

ปรากฏวา คะแนนของเอกลักษณแหงอีโก แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง
สองตัว คือ เพศ และเกรดเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) 
กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา กลุมนักเรียนหญิง และ 2) กลุมนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก รวมท้ัง
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ยังพบอีกวา เอกลักษณแหงอีโก ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง เกรดเฉล่ีย
รวม และ การศึกษาของบิดา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู (ตาราง 33  ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ีย
รวมนอย นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย มีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษา
มาก 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย มีเอกลักษณแหงอีโก 
มากกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และ 3) ในหมูนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก นักเรียนท่ีมี
บิดามีการศึกษามาก มีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย  

3.6.1.5 การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลตาม  เพศ เกรดเฉล่ียรวม    
และการศึกษาของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล (ตารางท่ี 3.13 ) ปรากฏวา คะแนนของการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผล แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสองตัว คือ เพศ และเกรดเฉลี่ยรวม 
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีไดรับการ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมากกวากลุมนักเรียนหญิง และ 2) กลุมนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลดีมากกวา กลุม
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและ
สามทาง 

3.6.1.6  การมีแบบอยางท่ีดจีากครอบครัว ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษา 
ของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว 
(ตารางท่ี 3.13 ) ปรากฏวา คะแนนของการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว สามตัว คือ เพศ เกรดเฉล่ียรวม การศึกษาของบิดา  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูที่มีการมีแบบอยางท่ีดีจาก
ครอบครัว มากกวา กลุมนักเรียนหญิง 2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีการมี
แบบอยางท่ีดีจากครอบครัวท่ีดีมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และ 3) กลุมนักเรียนท่ีมี
บิดามีการศึกษานอย เปนผูท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัวท่ีดี มากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษามาก และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 
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3.6.1.7  การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษา 
 ของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

(ตารางท่ี 3.13) ปรากฏวา คะแนนของการอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสองตัว คือ เพศ และ เกรดเฉล่ีย เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตาม
ตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมากกวา 
กลุมนักเรียนหญิง และ2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครองมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก รวมท้ังยังพบอีกวา การอบรมส่ังสอนจาก
ผูปกครอง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง เพศ และ การศึกษาของบิดา เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู 
(ตาราง 34 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมูนักเรียนชาย นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย มีการ
อบรมส่ังสอนจากผูปกครองท่ีดีมากกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษานอย นักเรียนชาย มีการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองท่ีดีมากกวา นักเรียนหญิง และ3) ใน
หมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก นักเรียนชาย มีการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองที่ดีมากกวา
นักเรียนหญิง   

3.6.1.8  การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ (ตารางท่ี 

3. 13) ปรากฏวา คะแนนของการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัว  คือ เพศของนักเรียน เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา กลุม
นักเรียนชายเปนผูท่ีไดรับการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ มากกวา กลุมนักเรียนหญิง  รวมท้ังยังพบอีกวา 
การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง เพศ และ 

การศึกษาของบิดา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู (ตาราง 35 ในภาคผนวก ข)ไดแก 1) ในหมูนักเรียนชาย นักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษานอย มีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ มากกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก 2) ในหมู
นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย นักเรียนชายมีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ มากกวานักเรียนหญิง 
และ 3) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก มีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ มากกวา
นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย นอกจากนี้ยังพบอีกวา การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือยังแปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสามทางอีกดวย เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏ
วา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 2 คู (ตาราง 36 ในภาคผนวก ข) ไดแก 
1) ในหมูนักเรียนชาย และ มีเกรดเฉล่ียรวมมาก นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย มีการมีแบบอยางท่ี
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ดีจากส่ือมากกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก และ2) ในหมูนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และ 
มีบิดามีการศึกษานอย นักเรียนชาย มีการมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือมากกวา นักเรียนหญิง 

3.6.1.9  ประสบการณท่ีดีเกี่ยวกับเพื่อน ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษา 
 ของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ี

ไมดี  (ตารางท่ี 3.13) ปรากฏวา คะแนนของประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสองตัว คือ เพศ และ เกรดเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของ
กลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีไดรับประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับ
เพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนหญิง 2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีไดรับ
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก รวมท้ังยังพบ
อีกวา ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวาง เพศ และ การศึกษาของบิดา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏ
วา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู (ตาราง 37 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมูนักเรียนชาย 
นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก มีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีบิดา
มีการศึกษานอย 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก นักเรียนชาย มีประสบการณท่ีไมดี
เกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนหญิง 3) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย นักเรียนชาย มี
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนหญิง และ4) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียน
ท่ีมีบิดามีการศึกษานอย มีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีบิดามี
การศึกษามาก 
 3.6.1.10  ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา 
  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี (ตารางท่ี 
3.13 ) ปรากฏวา คะแนนของทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัว เพียงสองตัว คือ เพศ และ เกรดเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระนี้ 
พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนหญิง 2) กลุม
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมมาก รวมท้ังยังพบอีกวา ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางระหวาง เพศ และ การศึกษาของบิดา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  
ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู (ตาราง 38 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมู
นักเรียนชาย นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีบิดา
มีการศึกษามาก 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย นักเรียนชาย มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี
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นอยกวา นักเรียนหญิง 3) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก นักเรียนชายมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อน
ท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนหญิง และ4) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก มีทัศนคติ
ที่ดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย 

3.6.1.11  ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพือ่นท่ีไมด ีตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และ 
               การศึกษาของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อน

ท่ีไมดี(ตารางที่ 3.13 ) ปรากฏวา คะแนนของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสองตัว คือ เพศ และ เกรดเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีมีความสามารถในการ
หลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมากกวา กลุมนักเรียนหญิง 2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมี
ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีไมดีมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบ
ผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 
 3.6.1.12  ความชอบเส่ียง ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของความชอบเสี่ยง (ตารางที่ 3.13 ) 
ปรากฏวา คะแนนของความชอบเส่ียง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสอง
ตัว คือ เพศ และ เกรดเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุม
นักเรียนชาย เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา กลุมนักเรียนหญิง 2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวม
นอย เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผลความ
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 

3.6.1.13  การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ตาม เพศ เกรดเฉล่ียรวม และการศึกษาของบิดา 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน (ตาราง

ท่ี 3.13) ปรากฏวา คะแนนของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว  คือ เพศของนักเรียน และเกรดเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมท่ีแบงตามตัว
แปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนชาย เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา กลุมนักเรียน
หญิง และ 2) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา 
กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก รวมท้ังยังพบอีกวา การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ยังแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง เพศ และ การศึกษาของบิดา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู (ตาราง 39 ในภาคผนวก 
ข) ไดแก 1) ในหมูนักเรียนชาย นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย มีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน
มากกวา นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษามาก 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษานอย นักเรียนชาย มี
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การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมากกวา นักเรียนหญิง และ3) ในหมูนักเรียนหญิง นักเรียนที่มีบิดามี

การศึกษามาก มีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา นักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย 

  

3.6.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ     จิต

ลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดคบเพื่อน  ตามระดับ การศึกษาของมารดา 

จํานวนพี่นอง และอาชีพของบิดา 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ การศึกษามารดา จํานวนพี่นอง อาชีพของบิดา 

การศึกษามารดา หมายถึง  ระดับการศึกษามารดาของนักเรียน  ซ่ึงมีพิสัยระหวาง 0 – 24 ป 

มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉลี่ย 12 ป  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 15 โดยใชคามัธยฐาน

เปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบิดาของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษา

นอยหรือเทากับ 15 ป จัดเปนมารดาของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษานอย มีจํานวน 449 คน (รอยละ 

67.62) และกลุมมารดาของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตั้งแต 15 ป ข้ึนไป จัดเปนบิดาของกลุม

ตัวอยางที่มีการศึกษามาก มีจํานวน 215 คน (รอยละ 32.38) 

จํานวนพี่นอง  หมายถึง จํานวนพี่นองของนักเรียน ซ่ึงมีพิสัยระหวาง 1 – 7 คน มีคามัธย

ฐานเทากับ 1 คน มีคาเฉลี่ย 1 คน และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 โดยใชคามัธยฐานเปน

เกณฑในการแบงจํานวนพี่นองออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองเพียง 1 คน จัดเปน

นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองนอย มีจํานวน407 คน (รอยละ 72.81) และกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองตั้งแต 2 

คนขึ้นไป จัดเปนนักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก จํานวน 152 คน (รอยละ 27.19)   

อาชีพของบิดา หมายถึง ประเภทอาชีพบิดาของนักเรียน โดยบิดาของกลุมตัวอยางได

ประกอบอาชีพ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมมีรายไดประจํา หมายถึง อาชีพ รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซ่ึงเปนผูท่ีมีเงินเดือนประจํา มีจํานวน 200 คน (รอยละ 31.55) และ 

กลุมที่ไมมีรายไดประจํา หมายถึง อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป หรือ ไมไดประกอบอาชีพ ซ่ึง

เปนผูท่ีไมมีเงินเดือนประจําแนนอน มีจํานวน 434 (รอยละ 68.45) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละ

ตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

3.6.1.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ตามการศึกษาของมารดา  

จํานวนพี่นอง และอาชีพของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผล (ตารางที่ 3.14 ) ปรากฏวา คะแนนของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงหนึ่งตัว คือ การศึกษาของมารดา  เมื่อ
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พิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย 
เปนผูท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดี มากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามี
การศึกษามาก รวมท้ังยังพบอีกวา การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ยังแปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การศึกษาของมารดา และ จํานวนพี่นอง เม่ือเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู (ตาราง 40
ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองมาก มี
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นอง  

 
ตารางท่ี  3.14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ จิต

ลักษณะตามสถานการณ และ ความฉลาดคบเพ่ือน ตามระดับ การศึกษามารดา 
จํานวนพี่นอง อาชีพของบิดา ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1) 
และคาเฉล่ียของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว (ตอน  2) 

(ตอน 1) 
ค า เ อ ฟ   

ตัวแปรตาม 
 

จํานว
นคน 

กศ.
มารดา 
ก 

จน.พี่
นอง 
ข 

อาชีพ
บิดา 
ค 

 
ก x ข 

 
ก x ค 

 
ข x ค 

 
กxขxค 

 
% 

ทํานา
ย 

สติปญญา 513 3.49 2.75 1.07 3.08 1.32 <1 2.60 3.10 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 517 <1 <1 <1 1.13 <1 <1 <1 0.70 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 517 <1 <1 <1 1.55 <1 <1 <1 0.90 
สุขภาพจิตดี 519 <1 1.84 <1 <1 <1 <1 <1 0.80 
เอกลักษณแหงอีโก 517 <1 <1 2.09 1.42 1.36 1.54 <1 1.90 
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯb 520 8.86** <1 3.81 3.97* <1 <1 <1 2.90 
การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 519 2.76 1.52 <1 <1 <1 <1 2.38 1.50 
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 521 1.49 <1 <1 1.45 <1 7.43** <1 2.30 
การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 519 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.00 
ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนฯf 519 6.10* <1 2.13 8.97** <1 1.54 <1 3.90 
ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี 521 1.14 3.89* <1 1.03 1.43 <1 1.49 2.80 
คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีc 520 3.22 1.73 2.97 7.78** <1 3.18 <1 4.80 
ความชอบเส่ียง 521 <1 2.44 <1 <1 <1 <1 1.80 1.10 
การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 521 1.96 2.20 <1 <1 <1 <1 <1 1.70 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01,  และ *** p < .001  
b  =  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล, f =ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนทีไ่มดี ,   c=ความสามารถในการ
หลีกเลี่ยงเล่ียงเพื่อนที่ไมดี 
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ตารางที่ 3.14  

 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนฯ การศึกษามารดา นอย 29.18 มาก 25.64 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนฯ การศึกษามารดา นอย 33.48 มาก 30.59 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี มีพี่นองรวม พี่นองมาก 31.04 พี่นองนอย 29.08 

 

นอย 2) ในหมูนักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย มีการอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลที่ดีมากกวา นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษามาก 3)ในหมูนักเรียนที่มี

จํานวนพี่นองนอย นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผลมากกวา นักเรียนที่มีมารดามีการศึกษามาก และ4) ในหมูนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษามาก 

นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองนอย มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลที่ดี มากกวา 

นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก  

3.6.1.2 การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง ตาม การศึกษาของมารดา จํานวนพี่นอง   

และอาชีพของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

(ตารางที่ 3.14) ปรากฏวา คะแนนของการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง ไมแปรปรวนไปตามระดับ

ของตัวแปรอิสระทีละตัว แตแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง จํานวนพี่นอง และ อาชีพของ

บิดา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

รวม 4 คู (ตาราง 41 ในภาคผนวก ข)  คือ 1)ในหมูนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา นักเรียนที่มี

จํานวนพี่นองมาก มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองที่ดีมากกวา นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองนอย 2) 

ในหมูนักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก นักเรียนที่มีบิดามีอาชีพมีรายไดประจํา มีการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครองที่ดีมากกวา นักเรียนที่มีบิดามีอาชีพมีรายไดไมประจํา 3)ในหมูนักเรียนที่มีจํานวนพี่นอง

นอย นักเรียนที่มีบิดามีรายไดไมประจํา มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองที่ดีมากกวา นักเรียนที่มี

บิดามีอาชีพมีรายไดประจํา และ4)ในหมูนักเรียนที่มีบิดามีรายไดไมประจํา นักเรียนที่มีจํานวนพี่

นองนอย มีการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองที่ดีมากกวา นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก 
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3.6.2.3  ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมด ีตาม การศึกษาของมารดา จํานวน
พี่นอง และอาชีพของบิดา 

  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ี
ไมดี  (ตารางท่ี 3.14 ) ปรากฏวา คะแนนของประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  คือ การศึกษาของมารดา เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบง
ตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย เปนผูท่ีไดรับประสบการณท่ี
ไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษามาก รวมทั้งยังพบอีกวา 
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 
การศึกษาของมารดา และ จํานวนพี่นอง เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  
ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู (ตาราง 42  ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ในหมู
นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษานอย นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองมาก มีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับ
เพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองนอย 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองมาก นักเรียน
ท่ีมีมารดามีการศึกษานอย มีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีมารดามี
การศึกษามาก และ3) ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษามาก นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองนอย มี
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองมาก  

3.6.2.4  ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี ตาม การศึกษาของมารดา จํานวนพ่ีนอง และ 
อาชีพของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี (ตารางท่ี 
3.14 ) ปรากฏวา คะแนนของทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัว  คือ จํานวนพี่นอง เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุม
นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีจํานวน
พี่นองนอย และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 

3.6.2.5  ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ตาม การศึกษาของมารดา 
จํานวนพี่นอง และอาชีพของบิดา 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อน
ท่ีไมดี(ตารางท่ี 3.14 ) ปรากฏวา คะแนนของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี ไม
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว แตแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง 
การศึกษาของมารดา และ จํานวนพ่ีนอง เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  
ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู (ตาราง 43 ในภาคผนวก ข)  คือ 1) ในหมูนักเรียน
ท่ีมีมารดามีการศึกษานอย นักเรียนท่ีมีจํานวนพี่นองมาก มีความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไม
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ดี มากกวา นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองนอย 2) ในหมูนักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก นักเรียนที่มีมารดา

มีการศึกษานอย มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมาก  

และ3) ในหมูนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษามาก นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองนอย มีความสามารถใน

การหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองมา 

3.6.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ  จิต

ลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดคบเพื่อน  ตามระดับ อาชีพของมารดา 

ลําดับการเกิด เกรดเฉลี่ยรวม 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด เกรดเฉลี่ยรวม 

อาชีพของมารดา หมายถึง  ประเภทอาชีพมารดาของนักเรียน โดยมารดาของกลุมตัวอยาง

ไดประกอบอาชีพ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมมีรายไดประจํา หมายถึง อาชีพ รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซ่ึงเปนผูท่ีมีเงินเดือนประจํา มีจํานวน 355 คน (รอยละ 53.46) และ 

กลุมอาชีพที่ไมมีเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป หรือ ไมไดประกอบ

อาชีพ ซ่ึงเปนผูท่ีไมมีเงินเดือนประจําแนนอน มีจํานวน 309 (รอยละ 46.54) 

ลําดับการเกิด หมายถึง ลําดับการเกิดของนักเรียน ซ่ึงมีพิสัยระหวาง  1 –  7 มีคามัธยฐาน

เทากับ 2 คน มีคาเฉลี่ย 1 คน และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยใชคาเฉลี่ยเปนเกณฑใน

การแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก  235 คน (รอยละ 42.27) และกลุมนักเรียน

ที่ไมใชลูกคนแรก 321 คน (รอยละ 57.73)  

เกรดเฉลี่ยรวม หมายถึง  คะแนนเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียน ซ่ึงมีพิสัยระหวาง  1.21-4.00  

มีคามัธยฐานเทากับ 3.10  มีคาเฉลี่ย 3.01 ป  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 โดยใชคามัธย

ฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมนอย

หรือเทากับ 3.10 จัดเปนกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมนอย มีจํานวน 349 คน (รอยละ 51.17) และ

กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.10 ข้ึนไป จัดเปนกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก มีจํานวน 333 

คน (รอยละ 48.83) 

3.6.3.1  สติปญญา ตาม  อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และเกรดเฉลี่ยรวม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของสติปญญา (ตารางที่ 3.15 ) ปรากฏวา 

คะแนนสติปญญา แปรปรวนไปตามระ ดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงสองตัว คือ ลําดับการเกิด 

และเกรดเฉลี่ยรวม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักเรียนที่

เปนลูกคนแรก เปนผูท่ีมีสติปญญามากกวา กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก และ 2) กลุมนักเรียนที่มี
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เกรดเฉล่ียรวมมาก เปนผูท่ีมีสติปญญามากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย และไมพบผล
ความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 
 
ตารางท่ี 3.15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ  

จิตลักษณะตามสถานการณ และ ความฉลาดคบเพ่ือน ตามระดับ อาชีพมารดา  
ลําดับการเกิด เกรดเฉล่ียรวม ท่ีแตกตางกัน ใน กลุมรวม และ กลุมยอย (ตอน 1)  
และคาเฉล่ียของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

 
(ตอน 1) 

ค า เ อ ฟ  
 

ตัวแปรตาม 

 
จํานวน
คน 

อาชีพ
มารดา 
ก 

ลําดับ
การเกิด 

ข 

เกรด
เฉลี่ยรวม 

ค 

 
ก x ข 

 
ก x ค 

 
ข x ค 

 
กxขx
ค 

 
% 

ทํานา
ย 

สติปญญา 544 1.22 4.80* 51.67*** <1 1.44 <1 3.49 11.90 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 539 2.02 <1 3.97* 2.89 <1 <1 1.88 2.10 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 539 7.84** <1 3.00 <1 <1 <1 <1 2.30 
สุขภาพจิตดี 541 <1 <1 3.51 <1 3.29 <1 2.13 2.00 
เอกลักษณแหงอีโก 539 1.77 2.75 9.33** <1 <1 <1 <1 2.70 
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯb 543 <1 <1 35.45*** <1 <1 <1 4.18* 7.00 
การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 542 <1 1.01 14.40*** <1 <1 <1 2.33 3.60 
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 544 <1 1.71 35.38*** <1 <1 <1 <1 6.70 
การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 541 2.00 2.14 2.92 <1 1.72 <1 <1 1.80 
ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนฯf 541 <1 <1 56.84*** <1 <1 <1 3.91* 10.4 
ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี 544 <1 <1 46.29*** <1 1.01 <1 2.00 9.40 
คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีc 543 2.40 3.09 85.89*** <1 <1 <1 <1 16.10 
ความชอบเส่ียง 544 <1 1.41 22.16*** 1.28 <1 3.61 1.58 6.10 
การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 544 1.58 <1 13.27*** <1 <1 <1 1.48 3.40 

หมายเหตุ:  p <0.05, ** p < 0.01,  และ *** p < .001  
b  =  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล, f =ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนทีไ่มดี ,   c=ความสามารถใน
การหลีกเลี่ยงเล่ียงเพื่อนที่ไมดี 
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ตารางท่ี 3.15  (ตอ) 
 
(ตอน 2) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
สติปญญา ลําดับการเกิด   ลูกคนแรก 12.66 ไมใชลูกคนแรก 11.95 
 เกรดเฉล่ียรวม มาก 13.49 นอย 11.13 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เกรดเฉล่ียรวม นอย 30.86 มาก 29.78 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ อาชีพมารดา รายไดประจํา 32.76 รายไดไมประจํา 31.43 
เอกลักษณแหงอีโก เกรดเฉล่ียรวม นอย 50.49 มาก 48.75 
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ เกรดเฉล่ียรวม นอย 30.90 มาก 25.82 
การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว เกรดเฉล่ียรวม นอย 35.55 มาก 32.92 
การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง เกรดเฉล่ียรวม นอย 25.58 มาก 21.72 
ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนฯ เกรดเฉล่ียรวม นอย 35.74 มาก 29.41 
ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี เกรดเฉล่ียรวม นอย 32.14 มาก 27.35 
คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมด ี เกรดเฉล่ียรวม นอย 33.00 มาก 26.76 
ความชอบเส่ียง เกรดเฉล่ียรวม นอย 30.15 มาก 27.84 
การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน เกรดเฉล่ียรวม นอย 104.67 มาก 93.66 

 
3.6.3.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตาม  อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และ  
 เกรดเฉล่ียรวม 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(ตาราง 3.15) ปรากฏวา คะแนนของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ เกรดเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา
กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 

3.6.3.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และเกรดเฉล่ียรวม 
   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  (ตาราง 
3.15) ขอมูลพบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ 
อาชีพของมารดา เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา กลุมนักเรียนท่ี
มารดามีอาชีพมีรายไดประจํา เปนผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมารดามีอาชีพมี
รายไดไมประจํา  และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 
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3.6.3.4  เอกลักษณแหงอีโก ตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และเกรดเฉล่ียรวม 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของเอกลักษณแหงอีโก (ตารางท่ี 3.15 ) 

ปรากฏวา คะแนนของเอกลักษณแหงอีโก แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ 
เกรดเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไม
พบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง  

3.6.3.5  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ตาม อาชีพของมารดา   
 ลําดับการเกิด และเกรดเฉล่ียรวม 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน

และใชเหตุผล (ตารางท่ี 3.15 ) ปรากฏวา คะแนนของการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผล แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียงหนึ่งตัว คือ เกรดเฉล่ียรวม เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย 
เปนผูท่ีมีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย
รวมมาก รวมท้ังยังพบอีกวา การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลยังแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสามทางอีกดวย เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มี
คูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 16 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 5 คู (ตาราง 44ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) 
ในหมูนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก และมีเกรดเฉล่ียรวมนอย นักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดประจํา มีการ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา นักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพมีรายไดไม
ประจํา 2) ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพมีรายไดประจํา และไมใชลูกคนแรก  นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมนอย มีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย
รวมมาก 3) ในหมูนักเรียนที่มีมารดามีอาชีพมีรายไดไมประจํา และเปนลูกคนแรก  นักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมนอย มีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมมาก 4) ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพมีรายไดประจํา และเปนลูกคนแรก  นักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมนอย มีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมมาก และ5) ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพมีรายไมไดประจํา และไมใชลูกคนแรก 
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย มีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลท่ีดีมากกวา 
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก 
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3.6.3.6  การมีแบบอยางท่ีดจีากครอบครัว ตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด  
 และเกรดเฉล่ียรวม 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว 

(ตาราง 3.15 ) ปรากฏวา คะแนนของการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ เกรดเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 
1) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีการมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัวท่ีดีมากกวา กลุม
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและ
สามทาง 

3.6.3.7  การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง ตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และ
เกรดเฉล่ียรวม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 
(ตารางท่ี 3.15 ) ปรากฏวา คะแนนของการอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เกรดเฉล่ียรวม  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี 
พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองมากกวา 
กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทาง
และสามทาง  

3.6.3.8  ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมด ีตาม อาชีพของมารดา ลําดับการ
เกิด และเกรดเฉล่ียรวม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ี
ไมดี  (ตารางท่ี 3.15 ) ปรากฏวา คะแนนของประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  คือ เกรดเฉล่ียรวม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัว
แปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียนอย เปนผูท่ีไดรับประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับ
เพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียมาก รวมท้ังยังพบอีกวา ประสบการณท่ีไมดี
เกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดี ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe  ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 16 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 4 คู 
(ตาราง 45 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1)ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา และเปนลูกคนแรก  
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย มีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมมาก 2)ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดประจํา และไมใชลูกคนแรก  นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมนอย มีประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก 3) 
ในหมูนักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา และไมใชลูกคนแรก นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย มี
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ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และ4) ในหมู
นักเรียนท่ีมีมารดามีรายไดประจํา และเปนลูกคนท่ีสองแรก  นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย มี
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก 
  3.6.3.9  ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี ตาม อาชีพของมารดา  ลําดับการเกิด  และเกรดเฉล่ียรวม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดี (ตารางท่ี 
3.15 ) ปรากฏวา คะแนนของทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัว คือ เกรดเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียน
ท่ีมี เกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีไมดีนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวม
มากและไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง  

3.6.3.10  ความสามารถในการหลีกเล่ียงเพือ่นท่ีไมด ีตาม อาชีพของมารดา ลําดับ     
 การเกิด และเกรดเฉล่ียรวม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อน
ท่ีไมดี(ตารางที่ 3.15 ) ปรากฏวา คะแนนของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เกรดเฉล่ีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัว
แปรอิสระน้ี พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีความสามารถในการหลีกเล่ียง
เพื่อนท่ีไมดีมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผลความแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 
  3.6.3.11  ความชอบเส่ียง ตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และเกรดเฉล่ียรวม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของความชอบเสี่ยง (ตารางที่ 3.15 ) 
ปรากฏวา คะแนนของความชอบเส่ียง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เกรด
เฉล่ียรวม  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีความชอบเส่ียงนอยกวา กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมมาก และไมพบผล
ความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง 

  3.6.3.12  การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด และเกรด 
 เฉล่ียรวม 

           ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน (ตาราง
ท่ี 3.15) ปรากฏวา คะแนนของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว  คือ เกรดเฉล่ียรวม  เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมท่ีแบงตามตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) 
กลุมนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมนอย เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา กลุมนักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียรวมมากและไมพบผลความแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ ท้ังสองทางและสามทาง. 



บทท่ี 4 

การสรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเ ร่ือง “ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดคบเพ่ือนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน” ในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlation 
Comparative Study) โดยจุดมุงหมายในการศึกษาหลักในการเปรียบเทียบนักเรียน วาจะมีความ
ฉลาดคบเพ่ือน คือ ความชอบเส่ียง และการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ในปริมาณแตกตางกันมากนอย
เพียงใด รวมท้ังยังไดศึกษาสาเหตุสมทบ 3 ดาน คือ 1) ปจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะตามสถานการณ 
2 ตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนท่ีไมดี และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดี 2) ปจจัยเชิง
เหตุทางจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร คือ สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
สุขภาพจิตดี  และเอกลักษณแหงอีโก  และปจจัยเชิงเหตุสถานการณ 5 ตัวแปร คือ การอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การมีแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง 
การมีแบบอยางท่ีดีจากส่ือ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพ่ือนท่ีไมดี วาปจจัยอะไรบางท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อน โดยศึกษากลุมตัวอยางเปนนักเรียน รวม 684 คน โดยทําการ
วิเคราะหท้ังในกลุมรวมและกลุมยอย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 
 

4.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน  
  

จากการประมวลเอกสารทางดานทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยสามารถคาด
ถึงผลการวิจัยหลายดานท่ีอาจพบในนักเรียน โดยต้ังสมมุติฐานไวรวม 4 ขอ ดวยกันซ่ึงในสวนนี้จะ
ไดสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานแตละขอรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานท่ี 1  
สมมติฐานท่ี 1 กลาววา “นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก การอบรมเล้ียงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีไมดีมาก  เปนผูท่ีมี
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ความชอบเสี่ยง 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  ก.นร.ท่ีมีบิดามีการศึกษานอย 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา หรือมีความชอบเสี่ยงนอยกวา หรือการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน

มากกวา นักเรียนประเภทตรงขาม  

สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง ในการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ กลุมที่มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนมาก 2) การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล แบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก กลุมที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และกลุมที่ไดรับการอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และ3) ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี แบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย และกลุมที่มี

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก สวนตัวแปรตามมี 3 ตัวแปร คือ 1) ทัศนคติท่ีดีตอ

เพื่อนที่ไมดี 2) ความชอบเสี่ยง และ3) การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน  

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ใน 1 ตัวแปร

ตาม (ภาพที่ 4.1) ไดแก  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก เปนผูท่ีมี

ความชอบเสี่ยงนอยกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย และมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย (ตารางที่ 3.4 

และ ตารางที่ 36 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเดียว คือ กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษา

นอย 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 1 

 

ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 ในกลุมยอย ผลการ

วิเคราะหในสวนนี้แสดงวา “นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผลมาก และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก  เปนผูท่ีมี
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ความชอบเสี่ยงนอยกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผลนอย และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย 

นอกจากนี้  ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธใน กลุมการศึกษาบิดานอย 

(ตารางที่ 16 ในภาคผนวก ข) ปรากฏความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ  ระหวางจิตลักษณะ

เดิม คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  กับสถานการณ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ

ใชเหตุผล  กับจิตลักษณะตามสถานการณ คือ ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  กับความ

ฉลาดคบเพื่อน คือ ความชอบเสี่ยง การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ผลใน

สวนนี้จึงสนับสนุนผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 

จากผลที่พบขางตนทําใหทราบวา  การมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก การไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก และมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี

มาก มีความสําคัญตอความชอบเสี่ยงนอย ผลในสวนนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ซ่ึงเปน

งานวิจัยที่ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณดังกลาวในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา ในกลุมอื่น ๆ 

เชน งานวิจัยของ อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549: 159-160) ซ่ึงศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณา

การระหวาง บาน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันการคุกคามทาง

เพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยม ศึกษา  ในโครงการกาวยางอยางเขาใจ พบผลวา นักเรียนที่มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนมาก และไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก มี

ความสําคัญตอพฤติกรรมปองกันตนมากกวา นักเรียนประเภทตรงกันขาม ผลเชนนี้พบในกลุม

นักเรียนที่ผลการเรียนดีมาก และกลุมนักเรียนที่มีเบี้ยเลี้ยงมาก ซ่ึงนักเรียนที่มีจิตลักษณะและ

สถานการณท้ัง 2 ตัวแปรมาก นั้นทําใหนักเรียนมีความสามารถในการควบคุมตนเอง มี

ความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นผลเสียหรือผลดีท่ีจะเกิดกับตัวเองในอนาคต ทําใหไม

นําไปสูความชอบเสี่ยงได สูพฤติกรรมที่พึงปรารถนา สอดคลองกับงานวิจัยของรสนันท ณ นคร

(2550: 155-157) ซ่ึงศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับมัธยมตนที่มีธนาคารในโรงเรียน พบผลวา นักเรียนที่มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก มี

ความสําคัญตอพฤติกรรมสนับสนุนใหผูอ่ืนออมเงินมากกวา นักเรียนประเภทตรงกันขาม ผลเชนนี้

พบในกลุมรวม   

 

4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 2  

สมมติฐานที่ 2 กลาววา “นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก  มีสุขภาพจิต

ดีมาก มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา หรือ



 

 

135 

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา  หรือมีความชอบเสี่ยงนอยกวา หรือมีภูมิคุมกัน

การคบเพื่อนมาก”  

สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง ในการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) การอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครอง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย และ 

กลุมที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก 2) สุขภาพจิตดี แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่

มีสุขภาพจิตดีนอย และ กลุมที่มีสุขภาพจิตดีมาก และ 3) การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ แบงออกเปน 2 

กลุม ไดแก กลุมที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อนอย และ กลุมที่มีการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก 

สวนตัวแปรตามมี 4 ตัวแปร คือ 1) ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  2) ความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดี 3) ความชอบเสี่ยง และ 4) การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน 

 จากการวิเคราะห ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ความแปรปรวนแบบสามทาง แตพลผล

ความแปรปรวนแบบสองทาง พบผลวา 1) นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก 

และสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา หรือความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา  หรือมีความชอบเสี่ยงนอยกวา หรือมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน

มาก นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย และสุขภาพจิตดีนอย พบผลในกลุมรวม 

กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก  2) นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก และมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูที่มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา หรือความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา  หรือมีความชอบเสี่ยงนอยกวา หรือมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน

มาก นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย และเห็นแบบอยางจากสื่อนอย พบผลใน

กลุมรวม กลุมที่ไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามี

รายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  3) 

นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก และเห็นแบบอยางที่ดีจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี

นอยกวา หรือความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา  หรือมีความชอบเสี่ยงนอยกวา 

หรือมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมาก นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย และเห็นแบบอยางจากสื่อนอย 

พบผลในกลุมรวม กลุมนักเรียนที่มีอายุมาก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่

มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  ผลในสวนนี้จึงสอดคลองกับ

งานวิจัยในอดีต ซ่ึงผลดังกลาว ไมสอดคลองความแปรปรวนแบบสามทาง แตพบผลความ

แปรปรวนแบบสองทาง ในสวนนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ศึกษาจิต

ลักษณะและสถานการณดังกลาวในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา ในกลุมอื่น ๆ เชนงานวิจัยของ

นิศากร สนามเขต (2550: 190-192) ซ่ึงศึกษาการมีภูมิคุมกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับ  
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อบรมสั่งสอน

สุขภาพจิตดี

การเห็นแบบอยาง
จากสื่อ

ความชอบเสี่ยง

การมีภูมิคุมกันใน
การคบเพื่อน

ทัศนคติที่ดีตอ
เพื่อนที่ไมดี

ความสามารถในการ
หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี

ก.นร.ท่ีมีมารดามีกศ.นอย

ก.นร.รวม
ก.นรอายุมาก
ก.นร.ท่ีมีมารดามีรายไดไมประจํา
ก.นร.ท่ีมีมารดามีกศนอย

ก.รวม
ก.นร.เปนลูกลําดับที่สองขึ้นไป
ก.นรที่มีบิดามีรายไดประจํา
ก.นร.มีมารดามีรายไดไมประจํา
ก.นร.ท่ีมีมารดามีกศ.นอย

ก.นร.มีพ่ีนองมาก

ก.นรที่มีบิดามีรายไดไมประจํา

ก.นรมีมารดามีรายไดไมประจํา
ก.นรมีบิดามีกศ.นอย
ก.นรมีมารดามีกศ.นอย

 
ภาพที่ 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 2 

 

พฤติกรรมการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบผลวา นักเรียนที่

ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก และสุขภาพจิตดีมาก เปนผูมีทัศนคติตอพฤติกรรมการ

คบเพื่อนอยางเหมาะสมมากกวา นักเรียนประเภทตรงกันขาม ผลเชนนี้พบในกลุมนักเรียนใน

วิทยาลัย ซ่ึงนักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง ทําใหเคาถูกปลูกฝงความคิดที่ดี ถูก

ช้ีแนะใหคําแนะนําในการคบเพื่อนที่เหมาะสม ประกอบกับการมีสุขภาพจิตดีมาก สงผลใหเคามี

ทัศนคติท่ีดีตามไปดวย  

  
4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 3 กลาววา “ตัวทํานายชุดที่ 4 ซ่ึงประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม 

5  ตัวแปร คือ สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี และ

เอกลักษณแหงอีโก  รวมกับตัวทํานายชุดที่ 2 สถานการณ 5 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง การมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อ และประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี  และตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิต
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ลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  และความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  รวมเปน 12 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเสี่ยงไดมากกวา  หรือ ทํานาย

การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนไดมากกวา ตัวทํานายจากชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 5 %” 

จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของความชอบเสี่ยง ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐาน

ในกลุมรวมและทุกกลุมยอย โดยมีเปอรเซ็นตการทํานายแตกตางคือ 6.9% สามารถทํานาย

ความชอบเสี่ยง ได 29.8 % (ตารางที่ 3.9 และ ภาพที่ 4.3) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย คือ ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน  ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี  สุขภาพจิตดี ตามลําดับ ในขณะที่ตัว

ทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร รวมกันทํานายได 16.3% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ  

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  สุขภาพจิตดี  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สติปญญา ตามลําดับ ตัวทํานายชุด

ท่ี 2  คือ สถานการณ 5 ตัวแปร สามารถทํานายความชอบเสี่ยงนอยได 14.0% โดยมีตัวทํานายที่

สําคัญ  เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี  การมีแบบอยางที่

ดีจากครอบครัว  การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  และตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ  

 

 
 

ภาพที่ 4.3  ผลการทํานายความชอบเสี่ยง โดยใชจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตาม         

     สถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมรวม 

 

ก.นร.รวม 16.3 % 

จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิต

ลักษณะตามสถานการณ 
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

สุขภาพจิตดี 

จิตลักษณะเดิม 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

สุขภาพจิตดี 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

สติปญญา 

สถานการณ 
ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี

การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จิตลักษณะตามสถานการณ   
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี 

ก.นร.รวม 14.0 % 

ก.นร.รวม 22.9 % 

ก.นร.รวม 

29.8 % 

ความชอบ

เสี่ยง 
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จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิต

ลักษณะตามสถานการณ 
ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี 

เอกลักษณแหงอีโก 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

จิตลักษณะเดิม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

สถานการณ 

การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

  จิตลักษณะตามสถานการณ 

ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี 

ก.นร.ที่มีพ่ีนองมาก 40.3 % 

การมีภูมิคุมกัน 

การคบเพื่อน 

ก.นร.ที่มีพ่ี

นองมาก 

53.0 % 

ก.นร.ที่มีพ่ีนองมาก 28.0 % 

ก.นร.ที่มีพ่ีนองมาก 20.2 % 

2  ตัวแปร สามารถทํานายได 22.9% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ความสามารถในการหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่ไมดี  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี   

  ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลของความชอบเสี่ยงสามารถสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3 ในกลุม

รวม และทุกกลุมยอย  

ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ไมปรากฏผลที่

สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม แตพบผลสนับสนุนสมมติฐานใน 10 กลุมยอย โดยมีพิสัย

เปอรเซ็นตการทํานายแตกตางคือ 5.5-12.7% โดยกลุมที่มีเปอรเซ็นตแตกตางสูงสุด คือ กลุม

นักเรียนที่มีพ่ีนองมาก  มีเปอรเซ็นตความแตกตาง เทากับ 12.7 % ซ่ึงพบวาตัวทํานายชุดที่ 4  คือ  จิต

ลักษณะเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ รวมเปน 12 ตัวแปร สามารถทํานายการมี

ภูมิคุมกันการคบเพ่ือนได 53.0 % (ตารางที่ 3.10 และ ภาพที่ 4.3) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับ

จากมากหานอย คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี เอกลักษณแหงอีโก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปร

รวมกันทํานายได 28.0 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เพียงตัวเดียว 

ตัวทํานายชุดที่ 2  คือ สถานการณ  5 ตัวแปร สามารถทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ได  20.2 %  

โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว  และ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  ผลการทํานายการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน โดยใชจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิต 

       ลักษณะตาม  สถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมรวม 
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การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง และตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร 

สามารถทํานายได 40.3 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี   

  ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนไมสามารถสนับสนุน

สมมุติฐานที่ 3 ในกลุมรวม แตสนับสนุนในบางกลุมยอยเทานั้น  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวทั้งสองขางตน สรุปไดวา พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน

ในบางกลุมยอยเทานั้น  

 ผลการวิจัยในสวนนี้ สามารถสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่กลาววา การใชตัว

ทํานายหลายตัวจากหลายกลุมตัวทํานาย สามารถทํานายไดพฤติกรรมไดมากกวา กลุมตัวทํานายจาก

กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือนอยกลุม ผลที่พบในงานวิจัยนี้ ยังปรากฏในงานวิจัยในหลายเรื่องในอดีต 

โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนของนิศากร สนามเขต (2550: 130-160) ท่ีพบผลวาตัวทํานายชุด

จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกัน

เพื่อนจากสิ่งไมดีไดแตกตาง 11.2% ในบางกลุมยอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทองพูล บัวศรี

สุวรรณโชติ (2548:  196-200)  พบผลวาตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม และสถานการณ สามารถ

ทํานายความชอบเสี่ยงไดแตกตาง 6% ในกลุมรวม และบางกลุมยอย ผลดังกลาวนี้ยังสอดคลองใน

งานวิจัยในอดีตอีกหลายเรื่อง ดังเชนงานวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน เชน ทองพูล บัวศรี (2550: 142-173)  

และพฤติกรรมอื่นๆ เชน พฤติกรรมการดูแลบุตร (สุธาสินี ทองลิ่ม, 2548:  175-212; ปยะนุช ดวง

กางใต, 2551: 120-144)  เปนตน 

 

4.1.4  การสรุปและอภิปรายผลตามสมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 4  กลาววา “กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม (สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก ) และกลุมสถานการณ (สติปญญา 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สุขภาพจิตดี  เอกลักษณแหงอีโก)  มีอิทธิพล

ทางตรงไปยัง  จิตลักษณะตามสถานการณ  (ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี) ความฉลาดคบเพื่อน (ความชอบเสี่ยงได การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน)  

รวมทั้ง จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม กับกลุมสถานการณ ยังมีอิทธิพลทางออมโดยสงผานตัวแปร

จิตลักษณะตามสถานการณ  ไปยังความฉลาดคบเพื่อน” 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (ตารางที่ 3.23 และ ภาพที่ 3.7) สรุปผลที่สําคัญดังตอไปนี้ 

จากการตั้งสมมติฐานซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิง

เสนสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม โดยตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรม มี
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อิทธิพลทางตรงตอความฉลาดคบเพื่อน รวมทั้งมีอิทธิพลทางออมตอความฉลาดคบเพื่อนผานจิต

ลักษณะตามสถานการณ  

นอกจากนี้จะเห็นไดวา โดยภาพรวมแลว สัมประสิทธิ์อิทธิพลระหวางตัวแปรนั้น

สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปร (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก 

ข) อยางไรก็ตาม ปรากฏวา ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนบางสวนไมสอดคลองกับผลการ

วิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ เชน สติปญญา มีอิทธิพลทางตรงตอความชอบเสี่ยง  แตผลการ

วิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณกลับไมปรากฏวาสติปญญา เปนตัวทํานายที่สําคัญของความชอบเสี่ยง 

แตหากเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน   ท่ีเปนตัวทํานายสําคัญของความชอบเสี่ยง ซ่ึงผลของการ

วิเคราะหถดถอยแบบพหุคุณมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                                       

ท้ังนี้จากผลการวิจัยนี้ไดผลที่สอดคลองกับการแสดงถึงอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและ

สถานการณกับความฉลาดคบเพื่อน ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม โดยมีการวิจัยในอดีตที่ได

พบผลจิตลักษณะและสถานการณมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม ไปยังที่นาพึงรารถนาในกลุม

ตาง ๆ โดยผานตัวแปรตามสถานการณ เชนเดียวกับงานวิจัยของวรนุช สิปยารักษ (2552: 200) ท่ี

พบวา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังพฤติกรรมพึ่งตัวเอง 

 

4.2 ผลการวิจัยนอกเหนือสมมติฐาน 

 

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางพบสาเหตุสมทบ และเงื่อนไขของความ

ฉลาดคบเพื่อน ซ่ึงสามารถสรุปผลที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะของนักเรียน ดังนี้ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลจิตลักษณะของนักเรียน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

สามทาง (Three-Way  Analysis  of  Variance) ทําใหทราบวาลักษณะสถานการณไดแก การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง  การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จิตลักษณะเดิมไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และสุขภาพจิตดี  และจิตลักษณะตาม

สถานการณ ไดแก ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ท่ีมีความสําคัญตอจิตลักษณะตาม

สถานการณ และความฉลาดคบเพื่อน ไดแก ความชอบเสี่ยง  การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน ทัศนคติท่ี

ดีตอเพื่อนที่ไมดี โดยพบผลที่สําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอย

การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมาก  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม นักเรียนที่มีอายุนอย  และพบผลการมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อนมาก  และทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย ผล
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เชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียน 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษามาก กลุมนักเรียนที่มี

มารดามีการศึกษามาก 

ประการที่สอง  นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  เปนผูท่ีมี

ความชอบเสี่ยงนอย และทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผลนอย    ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียน 3 ประเภท คือ นักเรียนรวม  นักเรียนที่

มีมารดามีรายไดประจํา นักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย 

ประการที่สาม  นักเรียนที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก เปนผูท่ีมี

ความชอบเสี่ยงนอย และทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา นักเรียนที่มีความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียน 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนรวม  กลุม

นักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา  

ประการที่ส่ี  นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก  เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยง

นอย การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือนมากกวา  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา ความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มากกวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย ผลเชนนี้

ปรากฏในนักเรียน  3 ประเภท คือ กลุมนักเรียนชาย กลุมนักเรียนที่มีอายุมาก และกลุมนักเรียนที่มี

มารดามีการศึกษานอย  และพบผลอีกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก  เปนผู

ท่ีมีความชอบเสี่ยงนอย ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่

ไมดี ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียน 4 ประเภท คือ กลุมนักเรียนรวม กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย

รวมนอย กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา กลุมนักเรียนที่มีมารดามี

การศึกษานอย  

ประการที่หา  นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก  เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอยกวา ทัศนคติท่ีดี

ตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี

นอย    ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียน 9 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนอายุมาก กลุมนักเรียนที่มี

เกรดเฉลี่ยรวมมาก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก  กลุมนักเรียนที่มี

บิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย 

และกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  

ประการสุดทาย  นักเรียนที่เห็นแบบอยางจากสื่อมาก เปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอย ทัศนคติ

ท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอยกวา และความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่เห็น

แบบอยางจากสื่อนอย  ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียนประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนหญิง  กลุม

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก  กลุม
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นักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา กลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย และ กลุมนักเรียนที่มี

มารดามีการศึกษานอย  

 

4.3 การสรุปผลปจจัยเชิงเหตุ และ ผลที่เกี่ยวของ กับทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีและ   

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีของนักเรียน 

 

 การศึกษาเพื่อหาสาเหตุและผลที่เกี่ยวของกับทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีและความสามารถ

ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีของนักเรียน โดยมีกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม 5 ตัวแปรไดแก 

สติปญญา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี และเอกลักษณแหงอีโก  

กลุมสถานการณ 5 ตัวแปร ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การมีแบบอยาง

ท่ีดีจากครอบครัว การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ ประสบการณท่ีไมดี

เกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ  2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไม

ดี ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี พบผลที่สําคัญดังนี้ 
 

4.3.1  ปจจัยเชิงเหตุของทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีของนักเรียน 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา 1) จิตลักษณะเดิม รวม 5 ตัวแปร 

สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี ในกลุมรวมได 17.3%  (ตารางที่ 3.17 และ ภาพที่ 4.10) 

โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

เอกลักษณแหงอีโก สติปญญา นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญไดแก กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย 

กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา และกลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก โดยทํานายได 18.0%, 

17.7%, 14.6 %, ตามลําดับ 2) สถานการณ รวม 5 ตัวแปร โดยสามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่

ไมดี ในกลุมรวมได 26.4%  (ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ 

เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่

ไมดี การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่

สําคัญไดแก กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายได

ประจํา และ โดยทํานายได 27.9%, 27.5%, 24.3% ตามลําดับ และ 3) จิตลักษณะเดิมและสถานการณ 

รวม 10 ตัวแปร โดยสามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี ในกลุมรวมได 30.3% (ตารางที่ 3.18 

และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การอบรมสั่งสอน

จากผูปกครอง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี การมี

แบบอยางที่ดีจากสื่อ การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว สติปญญา นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่
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สําคัญ ไดแก กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายได

ประจํา โดยทํานายได 31.3%, 31.3%, 29.1% ตามลําดับ  

 

4.3.2  ผลที่เกี่ยวของกับทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีของนักเรียน 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีของ

นักเรียน เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับแรกของการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน โดยสามารถทํานายใน

กลุมรวมได 43.4% (ตารางที่ 3.20 และ ภาพที่ 4.10) และในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักเรียนที่

ไมใชลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา โดยทํานายได 

46.1%, 46.0%, 45.8%  ตามลําดับ  

 

4.3.3  ปจจัยเชิงเหตุของความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา 1) จิตลักษณะเดิม รวม 5 ตัวแปร 

สามารถทํานายความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ในกลุมรวมได 18.2% (ตารางที่ 3.18 และ 

ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ เอกลักษณแหงอีโก

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สติปญญา นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญไดแก กลุมนักเรียนที่

มีบิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก โดยทํานายได 

19.3%, 19.0%,15.6% ตามลําดับ 2) สถานการณ รวม 5 ตัวแปร สามารถทํานายความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ในกลุมรวมได 27.5% (ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานาย

ท่ีสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี การอบรมสั่งสอน

จากผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุม

นักเรียนที่มีอายุนอย กลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก โดย

ทํานายได 30.8%, 27.1% ,24.8% ตามลําดับ และ 3) จิตลักษณะเดิมและสถานการณ รวม 10 ตัวแปร 

สามารถรวมกันทํานายความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ในกลุมรวมได 31.4% (ตารางที่ 

3.18 และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ประสบการณท่ี

ไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ

แหงอีโก สติปญญา นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย กลุม

นักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก โดยทํานายได 34.5%, 32.4.% และ 

29.9% ตามลําดับ 
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4.3.4  ผลที่เกี่ยวของกับความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา ความสามารถในการหลีกเลี่ยงที่ไมดี  

เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับแรกของความชอบเสี่ยงนอย โดยสามารถทํานายในกลุมรวมได 19.7% 

(ตารางที่ 3.22 และ ภาพที่ 4.10) และในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักเรียนที่ไมใชลูกคนแรก  กลุม

นักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา  กลุมนักเรียนที่มีอายุนอย (23.9%, 23.3% และ21.5%  ตามลําดับ) 

 

4.3.5  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามที่เกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อนของนักเรียน 

สําหรับความสัมพันธภายในความฉลาดคบเพื่อน  ไดแก ความชอบเสี่ยง และการมี

ภูมิคุมกันการคบเพ่ือน พบวา (ภาพที่ 4.10 และตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 1) ความสัมพันธระหวาง

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี กับความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี มีนัยสําคัญทางบวก (r  = 

.44, p > .01)  และ2) ความสัมพันธระหวางความชอบเสี่ยงนอยกับ การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน มี

นัยสําคัญทางบวก (r = .32, p > .01)   

 

4.4 กลุมเสี่ยงและปจจัยปกปอง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบกลุมนักเรียนที่มีจิตลักษณะที่นาปรารถนานอยและมี

ความฉลาดคบเพื่อนนอย (ตารางที่ 3.13 ถึง 3.15) ดังนี้ 

ประการแรก  ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี ไดแก นักเรียนเพศหญิง นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย

รวมมาก นักเรียนที่มีจํานวนพี่นองนอย โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก การอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครอง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี   

ประการที่สอง ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  ไดแก นักเรียนเพศหญิง 

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก  โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับ

เพื่อนที่ไมดี  การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

ประการที่สาม ความชอบเสี่ยง ไดแก  นักเรียนเพศหญิง นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก 

โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่

ไมดี  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

 ประการสุดทาย  การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ไดแก นักเรียนหญิง นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย

รวมมาก โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง  สุขภาพจิตดี  



สถานการณ 

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

จิตลักษณะเดิม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

เอกลักษณแหงอีโก 

สติปญญา 

สถานการณ 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

จิตลักษณะเดิม 

เอกลักษณแหงอีโก 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

สติปญญา 

จิตลักษณะเดิม และสถานการณ 

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

สติปญญา 

จิตลักษณะเดิม และสถานการณ 

ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

เอกลักษณแหงอีโก 

สติปญญา 

 

 

ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี 

 

 

 

การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน 

 

 

ความสามารถในการ

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

 

 

 

ความชอบเสี่ยงนอย 

 

ก.รวม         19.7 % 

ก.อายุนอย  21.5 % 

ก.ไมใชลูกคนแรก  23.9 % 

ก.บิดารายไดประจํา  23.3% 

r  = .44 r  =  .33

ก. รวม       43.4% 

ก.อายุนอย  46% 

ก.ไมใชลูกคนแรก  46.1% 

ก.บิดารายไดประจํา 45.8% ภาพที่ 4.5 แสดงปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อน 
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โดยกลุมเสี่ยง คือ นักเรียนหญิง และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก เพราะเกิดจากการขาด

ประสบการณทางสังคม  ไมไดรับการพัฒนาตามพัฒนาการของเด็ก จึงทําใหเคาขาดทักษะทาง

สังคม ขาดทักษะในการตอรอง ทําใหออนตอโลก ถูกชักจูงไปโดยงาย  ซ่ึงพบผลงานวิจัยใน

ลักษณะเดียวกันของไพรินทร ขัดธิพงษ (2553: 231) ท่ีพบวา เพศหญิงเปนกลุมเสี่ยงของพฤติกรรม

การสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ สอดคลองกับ

งานวิจัยของรสนันท ณ นคร (2550:  177-178) ท่ีพบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมการออมเงินนอยเพศ

ชาย 

 

4.5  ขอดีและขอจํากัดในการวิจัย 

 

4.5.1  ขอดีของการวิจัย จากการศึกษาคร้ังนี้ มี 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

ประการแรก  งานวิจัย “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความฉลาดคบเพื่อนในนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน” มีความสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาเยาวชน ซ่ึงในปจจุบันไดเกิด

ปญหาที่เกี่ยวของกับเยาวชนจํานวนมาก เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การดื่มของมึนเมา 

เปนตน จึงจําเปนที่จะตองหาทางปองกัน และแกไข ในพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา เพื่อพัฒนาพวก

เคาเหลานั้น ใหเปนเยาวชนที่มีคุณภาพตอไป 

ประการที่สอง  แบบวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบวัดที่มีคุณภาพสูง โดยผูวิจัยไดสราง

แบบวัดขึ้นใหม  รวมทั้งนํามาจากผูอ่ืน ซ่ึงเปนแบบวัดที่มีคุณภาพสูงตรงตามวัตถุประสงค และผาน

ข้ันตอนการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ  ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Item Total Correlation) และหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) แสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือวัด ท่ีทําใหผลที่วัดนาเชื่อถือได เพื่ออาจจะเปน

ประโยชนในการศึกษาคร้ังตอ ๆ ไป 

ประการสุดทาย  กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยเปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดคอนขางใหญคือมี

จํานวนรวมทั้งสิ้น 684 คน จึงทําใหมีความครอบคลุมพิสัยของลักษณะชีวสังคมไดมากขึ้น จึงทําให

ตรงกับกลุมตัวอยางเปาหมายมากขึ้น และการสุมตัวอยางในการวิจัยเปนไปอยางเปนระบบ จึงทําให

ไดกลุมตัวอยางที่ตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัย 
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4.5.2  ขอจํากัดของงานวิจัย  ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประการ 

ประการแรก  ในการเก็บแบบวัดครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลกับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตนเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในกลุมนักเรียนหลายๆกลุม เชน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อทราบถึงผลการศึกษาที่แตกตางกันในวัยรุนตอนตนและในวัยรุนตอนปลาย 

ประการที่สอง  เนื่องจากแบบวัดที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีปริมาณตัวแปรที่มาก จึงทําให

การตอบแบบสอบถาม ตองใชระยะเวลาและความตั้งใจอยางสูง จึงอาจทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก

เหนื่อยลากับการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงนั้นอาจสงผลตอคุณภาพของขอมูลได จึงควรมี 

การพัฒนาแบบวัดใหนาสนใจยิ่งขึ้น เชน มีสีสันที่สวยงาม หรือมีขอคําถามที่ดึงดูดความสนใจของ

นักเรียนใหอยากทําแบบสอบถามตอ 

 

4.6  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 

 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความฉลาดคบเพื่อนของ

นักเรียนไดดังนี้ 

1)  การสงเสริมนักเรียนในกลุมเสี่ยง โดยการพัฒนาได 2 ประการ 

 ประการแรก ควรมีการพัฒนากลุมเสี่ยงที่มีความชอบเสี่ยง  ไดแก นักเรียนเพศหญิง 

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก โดยมีการพัฒนาความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ทัศนคติ

ท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยมีการใหความรูและ

ปลูกฝงใหเคามีการประพฤติตนใหเหมาะสม พรอมทั้ง คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต 

ประการที่สอง พัฒนาการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน ในนักเรียนกลุมเสี่ยง ไดแก นักเรียน

หญิง นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมมาก โดยการพัฒนาทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง  สุขภาพจิตดี  ซ่ึงควรใหความรูและคําปรึกษา

แกนักเรียนใหเคามีนักเรียนรูจักเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติท่ีเหมาะสม พรอมทั้งหลีกเลี่ยง

เพื่อนที่มีความประพฤติในทางตรงกันขาม  

            2)  การสงเสริมนักเรียนในกลุมรวม โดยการพัฒนาได 3 ประการ 

ประการแรก การพัฒนานักเรียนใหมีความชอบเสี่ยงนอย พัฒนาไดดวยจิตลักษณะ โดย

พัฒนาความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดีนอย  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อน และสุขภาพจิตดี 
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ประการที่สอง พัฒนาการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน โดยพัฒนาการอบรมสั่งสอนจาก

ผูปกครอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ทัศนคติท่ีดีตอ

เพื่อนที่ไมดีนอย สุขภาพจิตดี ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อน  

ประการที่สาม  ในการพัฒนาความฉลาดคบเพื่อน พัฒนาไดดวยจิตลักษณะ คือทัศนคติท่ีดี

ตอเพื่อนที่ไมดีนอย ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับพื่อน  นอกจากนี้ควรพัฒนาสุขภาพจิต ใหเคามี

ความผอนคลาย ไมรูสึกกดดัน 

    

4.7  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

 

 ผลการวิจัยเรื่องนี้ สามารถเสนอแนะการวิจัยตอไปไดดังนี้  
ประการแรก กลุมตัวอยางในการศึกษากลุมตัวอยางในครั้งนี้เปน นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงอยูในชวงวัยรุนตอนตนตอนกลาง ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายดวย เพื่อไดผลการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบของแตละชวงวัย 

ประการสอง  ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากตัวแปรเดิมที่

ศึกษาไปแลว โดยอาจจะศึกษาในเรื่องการรับอิทธิพลจากเพื่อนของ วรรณี  วรรณชาติ (2541: 11) ท่ี

อธิบายถึง ปริมาณของพฤติกรรมที่ไดมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน การคลอยตามการชักจูง

ของเพื่อน และการคลอยตามการบีบคั้นของเพื่อน เปนพฤติกรรมที่รวมกระทํากิจกรรมตางๆ กับ

เพื่อน ซ่ึงทําใหตนเองขาดความเปนอิสระในการเปนตัวของตัวเอง โดยมุงหวังที่จะไดรับการยอมรับ 

นับถือและนิยมยกยองจากเพื่อนฝูงภายในกลุมของตน และตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวกับการ

สนับสนุนทางสังคมจากครูดานการคบเพื่อนอยางเหมาะสม เปนตน เพิ่มเติมในครั้งตอไปดวย 

ประการที่สอง   ควรทําวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลการฝกอบรมจิตลักษณะและ

สถานการณท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาความฉลาดคบเพื่อนดังผลการศึกษา ท้ังในกลุมรวม หรือกลุมเสี่ยง 

เพื่อเปนการยืนยันผลของการวิจัยในครั้งนี้ 
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มหาวิทยาลัย 

กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู.  2546.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาด 
 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน.  ภาคนพินธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
เกษม จนัทศร.  2541.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับการตานทานการเสพยาบาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน.  ภาคนพินธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร. 

คณะอนกุรรมการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง.  สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ.  2547.  นานาคําถามเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  
กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

คมนา วัชรธานินท.  2546.  ปจจัยเชิงเหตแุละผลท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

งามตา วนินทานนท.  2550.  ดัชนีการมีภูมิคุมกันทางจิต: ท่ีมาและความหมายของ 
องคประกอบสําคัญ. ใน เอกสารการประชุมเชิงปฏิบตักิารนักวิจัย รุนท่ี 1 คร้ังท่ี 3 เร่ือง  
“แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนจริยธรรม ปญญา และสุขภาพจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดย โครงการวิจัยแมบท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  วันท่ี 8-11  พฤษภาคม  2550   ณ โรงแรม
ออลิเดย อิน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.).   

 



150 

จุรีพร ภิบาลจนัทร.  2551.  จิตลักษณะและสถานการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฎิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
พลาสติกท่ีผานการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

ฐานันดร เปยศิริ.  2545.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา
ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการหองเรียนสีเขียว.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ดวงกมล พรหมลักขโณ.  2549.  ปจจัยเชิงเหตุผลของพฤติกรรมฉลาดดูแลสุขภาพตนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ.  ภาคนิพนธคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524ก.  จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา.  กรุงเทพมหานคร:                               
ไทยวัฒนาพานิช. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524ข.  พฤติกรรมศาสตร เลม 2 จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานชิ. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2528.  การพัฒนาจิตใจของขาราชการ: หลักและแนวปฏิบัติทางวิชาการ.
 วารสารขาราชการ. 2528 (กมุภาพันธ): 21-32. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2531.  การวัด และการวิจยัทัศนคติท่ีเหมาะสมตามหลักวชิาการ.  วารสาร

ศึกษาศาสตรปริทัศน. 5 (มกราคม): 62-81  
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน.  2536.  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2541.  ทฤษฏี การวัด และงานวิจัยเอกลักษณแหงอีโก ในคนไทยและเทศ. 
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2543.  เอกสารประกอบการบรรยายวิชา พค.604 จิตวิทยาสังคมกับการ

พัฒนาประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2544.  สติปญญาและความสามารถทางการรูการคิด เพื่อวิธีชวิีตท่ีดีกวา. 
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2547.  การพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมของสังคม.  เอกสาร

ประกอบการบรรยายวิชาจติวิทยาสังคมในการพัฒนาประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: 
คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.  2536.  ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนท่ีอยูใน
สภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางปองกัน.  กรุงเทพฯ: สํานักงานสงเสริมและประสาน 
งานเยาวชนแหงชาติ. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.  2540.  รายงานการวิจัยเร่ืองความเชือ่และการปฏิบตัิทางพุทธ
ศาสนาของคนไทย: การปลูกฝงอบรมและคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพมหานคร: คณะ
พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนกึ.  2520.  จริยธรรมของเยาวชนไทย.  รายงาน
การวิจยั ฉบับท่ี 21.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี      
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อรพินทร ชูชม และงามตา วนนิทานนท.  2528.  ปจจัยทางจิตวิทยานิเวศท่ี
เก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย.  รายงานการวจิัยฉบับท่ี 32. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

ดุจเดอืน พันธุมนาวิน.  2541.  เคร่ืองมือวัดสติปญญาและวัยรุน: การสราง การวิเคราะห และการหา
คุณภาพเครื่องมือ.  รายงานการวิจยัคณะพัฒนาสังคม.  กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑติพัฒนบริ
หารศาสตร. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสนบัสนนุทางสังคมของ
หัวหนาสถานีอนามัยตาํบล.  กรุงเทพมหานคร:  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร.                              

ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2550.  การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย
และตางประเทศ.  รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคกรมหาชน).
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานบริหารและพฒันาองคความรู.                              

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท.  2551.  รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทาง
จิตแบบพหุมิติดานการมีภมิูคุมกันตน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2550.  หลักเศรษฐกิจพอเพยีงในระดับบุคคล: 
ทฤษฎี และ ผลการวิจัย เพื่อสรางดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร.  วารสารพัฒนบริ
หารศาสตร.  47 (มกราคม): 27-79. 

ทองพูล บัวศรี.  2550.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง การฝกอบรม ครอบครัว และจิต
ลักษณะท่ีเก่ียวของกับความพรอมท่ีจะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชนกระทําผิดในบาน
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กาญจนาภิเษก.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร. 

นรา จันชนะกจิ.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง ครอบครัว สังคม และจิตลักษณะท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมของนักศึกษา.  ภาคนิพนธ 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

นิภาพร โชติสุดเสนห.  2545.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนรัุกษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร. 

นิศากร สนามเขต.  2550.  การมีภูมิคุมกันภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับ พฤติกรรมการคบ
เพื่อนอยางเหมาะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

บุญมี แทนแกว.  2539.  จริยศาสตร.  กรุงเทพหานคร: โอ เอส พร้ินต้ิง เฮาส.  
บุณฑริกา ราชอาจ.  2548.  อิทธิพลของการชักจูงตามแนวของ Lickona ท่ีมีตอการยอมรับท่ีจะ 

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ประสาท อิศรปรีดา.  2521.  ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู.  กรุงเทพหานคร:  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปยะนุช ดวงกางใต.  2551.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมารดาในการดูแลการ

บริโภคอาหารแกบุตรกอนวัยเรียน.  ภาคนพินธคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 

พงศเทพ เกตุไสว.  2550.  ปจจัยทางสถานการณทํางานและจิตลักษณะท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการ 
 ดูแลเด็กของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
พรมนต โอบออม.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับการรับรูการอบรมปลูกฝงอยาง

เหมาะสมจากบิดามารดาของนักเรียนวัยรุนตอนตน.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตโต).  2545.  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  
 พิมพคร้ังท่ี 10.  กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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พระมหาใจ สวนใผ.  2547.  ปจจัยเชิงเหตแุบบบูรณาการของบาน วดั โรงเรียน และจิตลักษณะ        
ท่ีเก่ียวของกับลักษณะทางพุทธศาสนาของสามเณรผูเรียนบาลี. ภาคนิพนธคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอม.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาชวลิต เพ็ชรภักด.ี  2549.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับการมุงท่ีจะดํารงสมณเพศอยาง
ยาวนานของพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ภาคนิพนธ 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. 
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แบบวัด  

 
 

ชุดที่ ช่ือแบบวัด ช่ือตัวแปร 

1 ความชอบของฉัน ความชอบเสี่ยง 

2 ความเชื่อของฉัน การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน 

*3 เพื่อนของฉัน ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี 

*4 ส่ิงที่ฉันปฏิบัติตอเพื่อน ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี 

*5 แบบสอบถามทั่วไป ขอมูลทางชีวสังคม 

 6 ส่ิงที่ฉันปฏิบัติ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

7 ความรูสึกของฉัน สุขภาพจิตดี 

8 เกมสลับสมอง  ทดลองปญญา สติปญญา 

9 ความพยายามของฉัน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

10 ความรูสึกกับตนเอง เอกลักษณแหงอีโก 

11 เยาวชนกับประสบการณทางบาน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

12 ผูปกครองและฉัน การอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง 

13 ส่ิงที่เห็นจากผูปกครอง การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

*14 ประสบการณในอดีตของฉัน ประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี 

*15 ส่ิงที่ฉันเห็นจากสื่อ การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 

หมายเหตุ: *แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

สวัสดีคะ เยาวชนทุกทาน 

 ทานเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนเยาวชน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและสิ่งที่นักเรียนกระทําในปจจุบัน  ดังนั้น

จึงขอใหทานตอบความเปนจริง และตอบใหครบถวน    ขอมูลที่ไดนั้นจะถูกวิเคราะหในรูปของ

กลุม  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเยาวชนรุนตอไป  ผูวิจัยตระหนักดีวา แบบสอบถาม

คอนขางยาว จึงขอแนะนําใหทานอานวิธีการตอบแบบสอบถามขางลางนี้ เพื่อจะทําใหทานตอบได

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือจากโรงเรียน คุณครูทุกทานและเยาวชนทุก

คนที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหแกงานวิจัยนี้เปนอยางยิ่ง 

                         วรรณลดา กันตโฉม 

                                                        นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 

แนะนําวิธีตอบแบบวัดคําแนะนํา 
 เพื่อที่ทานจะตอบแบบสอบถามชุดนี้ไดอยางรวดเร็ว   ผูวิจัยขอเสนอแนะวิธีการตอบดังนี้ 

ขั้นที่ 1   อานขอความแตละประโยคใหเขาใจ 

ขั้นที่ 2   ขอใหทานคิดวา  ขอความนี้ เปน “จริง”  หรือ “ไมจริง”  

            สําหรับทาน 

ขั้นที่ 3   ถา “จริง” ขอใหคิดวา เปนจริงมากนอยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ 

            1) จริงเล็กนอย      ขีด        ที่ “คอนขางจริง” 

            2) จริงปานกลาง    ขีด        ที่ “จริง” 

            3) จริงมาก            ขีด        ที่ “จริงที่สุด” 

            ถา “ไมจริง” ขอใหคิดวา ไมจริงมากนอยเพียงใด  มี 3 ระดับ คือ 

            1) ไมจริงเล็กนอย    ขีด       ที่ “คอนขางไมจริง” 

            2) ไมจริงปานกลาง  ขีด       ที่ “ไมจริง” 

            3) ไมจริงมาก          ขีด       ที่ “ไมจริงเลย” 

ตัวอยางเชน 

1. ขาพเจาชอบทานกวยเตี๋ยวมากกวาขาว 

                                                                       :                                                                        . 
        จริงที่สุด                        จริง                           คอนขางจริง           คอนขางไมจริง              ไมจริง                       ไมจริงเลย 
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ชุดที่ 1  ความชอบของฉัน 
1. ฉันมักจะรับประทานอาหารฝรั่งจานดวน เพราะดูมีรสนิยมดี  (t = 3.88, r = 0.28) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันรูวาการรับประทานอาหารรวมกัน โดยไมใชชอนกลาง เสี่ยงตอการติดโรค แตฉันเกรงวาเพื่อนจะหาวา

รังเกียจ (t = 3.73, r = 0.20) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันตั้งใจจะทําหนาที่ของพลเมืองดี จึงไมคิดที่จะละเมิดกฎหมายเสียเอง (t = 4.01, r = 0.25) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. แมสมาชิกในครอบครัวของฉันมีสุขภาพดีกันทุกคน แตฉันก็เลือกที่จะใชชอนกลาง เมื่อรับประทานอาหารรวมกัน                     

    (t = 2.74, r = 0.22) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันกับสมาชิกในครอบครัว ใชสิ่งของรวมกันจนเคยชิน แมยามเจ็บปวยก็ยังใชรวมกัน (t = 5.70, r = 0.42) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. โรคเอดสมีอันตรายมาก จนฉันไมคิดเสี่ยงมีเพศสัมพันธกับใครที่ไมแนใจวาปลอดภัย (t = 2.70, r = 0.21) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันชอบเลนเกมแบบการพนันหรือซื้อหวย เพราะตองการเสี่ยงดวง (t = 8.24, r = 0.38) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันไมสนใจวาอาหารจะสะอาด และมีคุณคาทางโภชนาการเพียงใด ขอเพียงรสชาติอรอยถูกปากก็พอ (t = 7.57, r = 0.39) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันมักเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใชเฉพาะเมื่อมีการลดราคา แลกซื้อ หรือแจกแถมเปนสวนใหญ  (t = 6.22, r = 0.34) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันอยากเขารวมกิจกรรมที่นาตื่นเตน เชน รายการ fear factor เพราะมีโอกาสไดรับรางวัลกอนโต  (t = 5.46, r = 0.30) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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แบบวัดความชอบเสี่ยง(Alpha=. 57) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

3,4,6  1,2,5,7,8,9,10  10 

 

ชุดที่ 2   ความเชื่อของฉัน 
1. ฉันคิดวา คนที่เลนการพนันเปนคนไมดี (t =5.69, r = 0.43) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 ฉันคิดวาคนที่เลนการพนัน อาจชักพาฉันไปในทางเสื่อมเสียไดมาก (t = 4.90, r = 0.43) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันคิดวาคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเปนคนที่ไมนาคบหา (t = 4.75, r = 0.37) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 ฉันพยายามหลีกเลี่ยงจากเพื่อนบางคนที่มักชักชวนฉันไปเที่ยวกลางคืน (t = 2.04, r = 0.21) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันคิดวาคนที่ชอบบริจาคสิ่งของชวยเหลือผูอื่น เปนคนที่ทําดีเพื่อหวังผล (t = 2.22, r = 0.20) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 ฉันคิดวาจะหลีกหางคนๆนี้ใหไกลที่สุด (t = 2.65, r = 0.29) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันคิดวาคนที่ชอบชกตอยคนอื่นเปนคนไมดี (t = 5.19, r = 0.39) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

ฉันคิดวา ฉันควรอยูหางกับคนที่ชอบชกตอยกับผูอื่น (t = 3.62, r = 0.26)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันคิดวาคนที่ประหยัดคาใชจาย เปนคนที่คิดรอบคอบ  (t = 2.20, r = 0.30) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 ฉันควรยึดถือคนๆนี้เปนแบบอยาง (t = 2.04, r = 0.21)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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6. คนที่ชอบเที่ยวกลางคืน เปนคนที่ใชชีวิตอยางคุมคา (t = 1.58, r = 0.24) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

ถาฉันอยากไดประสบการณแปลกใหม ฉันควรคบคนๆนี้เปนเพื่อน (t = 0.95, r = 0.21)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. คนที่ชอบทําผิดกฎระเบียบ เปนคนที่กลาแสดงออก (t = 4.92 , r = 0.26)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

ถาฉันคบกับคนๆนี้ ฉันคงเปนคนที่กลาแสดงออกมากขึ้น (t = 2.52 , r = 0.32 )  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันคิดวาคนที่ชอบเปดเว็ปไซตลามกเปนคนที่ชอบเรียนรูสิ่งใหม (t = 3.01 , r = 0.20 ) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

หากฉันคบเพื่อนคนนี้คงจะชวยเปดโลกทัศนของฉัน (t = 2.68 , r = 0.21 )  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. คนที่ชอบอานหนังสือการตูนทางเพศเปนคนที่ใชเวลาไปโดยเปลาประโยชน (t = 1.91 , r = 0.22 )  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

การคบเพ่ือนที่อานหนังสือแบบนี้ อาจนําไปสูปญหาทางเพศได (t = 2.71 , r = 0.20 )  

............... ...............   ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. คนที่ชอบดื่มสุรา เปนคนที่เพื่อนยอมรับเขากลุม (t = 4.25 , r = 0.27)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

หากฉันคบคนที่ด่ืมสุรา อาจชักนําฉันไปสูปญหาอื่นๆอีกได (t = 4.70 , r = 0.33) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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แบบวัดการมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน (Alpha =.72 ) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1) การรับรูถูก-การตัดสินใจถูก 1,2,4,5   4 

2)  การรับรู และการตัดสินใจรูปแบบอื่น 

ไดแก 

- การรับรูผิด การตัดสินใจถูก 

- การรับรูถูก การตัดสินใจผิด 

- การรับรูผิด การตัดสินใจผิด 

 

 

9 

 

 

 

6,10 

3,7,8 

6 

รวมจํานวนขอ 5  5  10  

 

ชุดที่ 3   เพื่อนของฉัน 
1. ถึงแมเพื่อนบางคนจะเกเร แตฉันก็จะยังจะคบพวกเขาตอ (t = 4.43, r = 0.29) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันรูสึกชื่นชมเพื่อนที่มีนิสัยเกเร (t = 7.67 , r = 0.53) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันคิดวา เพื่อนๆที่ชอบทําผิดกฎหมาย เปนคนกลาหาญ (t = 8.75 , r = 0.55) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันคิดวาเพื่อนที่ชอบดื่มสุรา เปนเพื่อนที่นาสนใจ นาคบหา สมาคมดวย (t = 8.12 , r = 0.55) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5.ฉันพรอมจะตีตัวออกหาง ถาเพื่อนปฏิบัติตัวไมเหมาะสม เชน เสพยาเสพติด ด่ืมของมึนเมา (t = 7.50 , r = 0.54) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกไมชอบเพื่อนที่ปฏิบัติตัวไมเหมาะสม เชน ด่ืมสุรา โดดเรียน (t = 8.45 , r = 0.58) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันพยายามเลือกคบเพื่อนที่ใฝดีในการเรียนและไมชอบเที่ยวเตรยามกลางคืน (t = 6.60 , r = 0.55) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันคิดวาเพื่อนที่มีนิสัยเปนนักเลง เปนคนที่นายกยอง (t = 6.43 , r = 0.49)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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9. ฉันคิดวาเพื่อนที่ชอบลักเล็กขโมยนอย เปนคนที่กลาหาญ (t = 5.36 , r = 0.47) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เพื่อนที่ชอบเที่ยวเตรยามกลางคืนเปนคนดี เพราะฉันคิดวาไมใชเรื่องเสียหาย ใครๆก็ทํา (t = 6.21 , r = 0.49) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11.ฉันรูสึกวาเพื่อนที่กลาโดดเรียน เปนฮีโรในใจฉัน (t = 6.10 , r = 0.52) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันมักหลีกเลี่ยงการคบหาเพื่อนที่ชอบโกหกหลอกลวง (t = 5.24 , r = 0.38)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนที่ไมดี (Alpha= . 84) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1) ประเมินคา(ประโยชน-โทษ)  3, 4, 8,9 4 

2) ความรูสึก (พอใจ-ไมพอใจ)  6  2,  10,11  4 

3) พรอมกระทํา(ต้ังใจ-หลีกเลี่ยง)  5, 7, 12  1 4 

รวมจํานวนขอ 4  8  12  

 

ชุดที่ 4 ส่ิงที่ฉันปฏิบัติตอเพื่อน 
1. ฉันไมรูจะหาทางปฏิเสธเพื่อนไดอยางไร ถาเพื่อนชวนฉันไปเที่ยวสถานบันเทิงยามวิกาล (t = 8.76 , r = 0.49) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ถึงแมฉันไมอยากไปตามที่เพื่อนชวน เชน ไปชอปปงซื้อของ, เที่ยวเตร แตฉันก็ยังหาขออางไมได (t = 7.37 , r = 0.46) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันเกรงวาฉันจะไมสามารถปฏิเสธการไมไปตามที่เพื่อนชวน เชน ไปดื่มสุรา ไปเที่ยวเตร จะทําใหฉันเสียเพื่อน  

(t = 8.00 , r = 0.52) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. เมื่อเพื่อนชวนฉันใหไปดื่มสุรา ฉันมักไปดวยทุกที (t = 5.24 , r = 0.48) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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5. ฉันสามารถยับยั่งตนเองไมใหคลอยตามที่เพื่อนชวนไปทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การดื่มสุรา, สูบบุหรี่

,เลนการพนัน (t = 7.80 , r = 0.56) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. เมื่อเพื่อนชวน ฉันสามารถใชเหตุผลอธิบายวา ทําไมฉันจึงปฏิเสธที่จะไมไปทํากิจกรรม (t = 7.40 , r = 0.58)   

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันเชื่อวาฉันสามารถท่ีจะชวยปฏิเสธแทนเพื่อน เมื่อมีเพื่อนคนอื่นชวนไปดื่มสุราของมึนเมา (t = 5.68 , r = 0.52) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. เมื่อเพื่อนชักชวนใหฉันดูสื่อลามกตางๆ เชน DVDโป ฉันมักไมเคยปฏิเสธเพื่อนเลย (t = 3.50 , r = 0.25) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. บอยครั้งที่ฉันมักปฏิเสธเพื่อนที่ชวนไปเสพยาเสพติด โดยไมกลัววาเพื่อนคนนั้นจะโกรธ (t = 5.33 , r = 0.44) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10.ฉันไมกลาปฏิเสธเพื่อนในการใหพูดปดหลอกลวงคนอื่น แมจะไมตองการทําก็ตาม (t = 4.81 , r = 0.25) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11.ฉันเชื่อวาฉันสามารถปกปองชักนําไมใหเพื่อนมั่วสุมอบายมุขได (t = 5.24 , r = 0.39) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันคิดวาฉันสามารถเอาตัวรอดจากการถูกเพื่อนชักชวนใหไปทดลองสื่อแปลกๆใหมที่อาจเปนอันตราย 

 (t = 4.74 , r = 0.30) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
แบบวัดความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี (Alpha=.79) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

5,6,7,9,11,12  1,2,3,4,8,10  12 
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ชุดที่ 5  แบบสอบถามทั่วไป 

คําชี้แจง จงเติมคําในชองวางหรือทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือกที่ตรงกับความเปนจริงของ

นักเรียน 

1. ช่ือ – นามสกุล....................................................................... 2. รหัสประจําตัว ......................... 

2. เพศ  ชาย   หญิง  4. ขณะนี้ฉันอายุ ....... ป ......... เดือน 5. เกรดเฉลี่ย (เทอมลาสุด) เทากับ  

3. ฉันมีพ่ีนองที่เกิดจากพอแมเดียวกัน (ไมนับตัวฉันเอง) รวมจํานวน………คนเปนชาย………คน 

เปนหญิง…...…คน    7. ฉันเปนลูกคนที่ ............ หรือ  เปนลูกคนเดียวของครอบครัว 

4. อาชีพของบิดา คือ ...................................  การศึกษาสูงสุดของบิดา คือ ...................  เสียชีวิต   

5. อาชีพของมารดา คือ .............................  การศึกษาสูงสุดของมารดา คือ ................... เสียชีวิต   

6. เวลามีปญหาเรื่องการเรียน นักเรียนจะปรึกษาใคร (ตอบมากกวา 1 ขอ โดยใหเรียงลําดับคนท่ี

สําคัญมากที่สุด เปนหมายเลข 1 และตามดวยหมายเลขตอไป) 
 

ลําดับบุคคลที่นักเรียนไปปรึกษาเมื่อมีปญหา บุคคลที่นักเรียนมักปรึกษา 

ปญหาการ 

คบเพื่อนในกลุม  

ปญหาการ 

คบเพื่อนตางเพศ 
ปญหาการเรียน 

พอ    

แม    

พ่ี    

นอง    

เพื่อนสนิท    

ครูประจําชั้น    

ครูท่ีสนิท    

ญาติผูใหญ เชน ลุง ปา นา 

อา  
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ชุดที่ 6 ส่ิงที่ฉันปฏิบัติ 
1. ฉันรีบทําการบานใหเสร็จกอนไปเที่ยวเลนกับเพื่อนเสมอ (t = 6.04 , r = 0.45) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันมักจะจัดกระเปาหรือเตรียมสิ่งของที่ตองนําไปเรียนใหเสร็จในตอนเย็น หรือกลางคืน เพื่อจะไดไมเสียเวลา

ในตอนเชาวันรุนขึ้น (t = 9.42 , r = 0.46) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันจะไมรับประทานขนมที่ฉันชอบใหหมดในครั้งเดียว นอกจากวาขนมนั้นจะเสียถาเก็บไวนาน (t = 5.09 , r = 0.30) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. เมื่อฉันขี้เกียจ ฉันจะไมแปรงฟนในตอนเชา หรือกอนเขานอน (t = 5.43 , r = 0.36) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันมักลืมทําการบานเสมอ (t = 7.40 , r = 0.44) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันกลัวสายตาเสียจึงไมอานหนังสือในที่มืด (t = 3.52 , r = 0.24) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันทนไมไหวที่จะเก็บขนมอรอยไวกินพรุงนี้ (t = 2.78 , r = 0.20) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันชอบขีดเขียนลงในหนังสือจนสกปรก (t = 5.61 , r = 0.32) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันจะไมใชเงินจนหมด เพราะเกรงวาพรุงนี้จะไมมีเงินใช (t = 6.59 , r = 0.34) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันไมอยากสอบตก จึงขยันดูหนังสือเรียน (t = 3.57 , r = 0.36) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (Alpha=.68) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1,2,3,6,9,10  4,5,7,8  10 

 

ชุดที่ 7  ความรูสึกของฉัน 
1. ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนตื่นเตนงาย (t = 6.20 , r = 0.44) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันมีเรื่องกลุมใจอยูเสมอ (t = 8.18 , r = 0.55) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันรูสึกลําบากใจถาจะตองตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง  (t = 9.31 , r = 0.60) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ถามีคนมาขัดใจหรือยั่วเพียงเล็กนอย ฉันจะโกรธเอางายๆ (t = 4.96 , r = 0.44) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันรูสึกกังวลใจวาพอหรือแมอาจจะไมรัก (t = 6.75 , r = 0.47) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกกลัวโดยไมรูวากลัวอะไรอยูบอยๆ (t = 9.79 , r = 0.67) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันบังคับตนเองไมคอยได (t = 5.12 , r = 0.41) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. เวลาดีใจฉันรูสึกดีใจมาก และเวลาเสียใจก็รูสึกเสียใจมาก (t = 10.72 , r = 0.62) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. บางครั้งฉันรูสึกวาตัวเองจะทําอะไรผิดอยูเสมอ (t = 5.50 , r = 0.50) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันรูสึกหวาดกลัวอยูเสมอวาพอ แมหรือครูจะลงโทษ (t = 7.62 , r = 0.60) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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11. บางครั้งฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนไมดีเลย (t = 5.55 , r = 0.45) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันรูสึกวาเพื่อนๆ ไมใครอยากจะเลนกับฉัน เพราะฉันเลนผิดกติกาบอยๆ  (t = 5.70 , r = 0.40) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดสุขภาพจิตดี  (Alpha=.85) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

 1,2,3,4, 5, 6, 7,8, 9, 10,11, 12 12 

 

ชุดที่ 8   เกมสลับสมอง  ทดลองปญญา 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนเติมตัวเลขขางทายเพียง 1 ตัว  โดยใหมีลําดับและรูปแบบที่ตอเนื่องจากที่ให    

ตัวอยางเชน  4  6  6  5  6  6  .............(6)    8  9  1  1  8  9  1  2  8  9  .......(1) 

1)  1  3  5  7  9  2  4  .....................(P=.84,D=.32) 9)  8  2  8  3  5  2  5 .................... (P=.69,D=.63) 

2)  8  2  2  7  2  2  6  2  ................ (P=.89,D=.21) 10)  1  2  3  1  2  4  1  2................ (P=.75,D=.50) 

3)  6  6  5  6  6  3  6  6 ................. (P=.74,D=.51) 11)  3  3  5  3  3  6........................ (P=.80,D=.39) 

4)  9  7  7  8  6  6  7 ..................... (P=.73,D=.53) 12)  9  1  1  8  2  2  7.................... (P=.72,D=.57) 

5) 5  6  7  6  1  6  3 ....................   (P=.75,D=.51) 13)  9  9  5  9  9  3  9  9 ............... (P=.69,D=.62) 

6) 2  6  6  4  7  7  ......................    (P=.69,D=.63) 14)  1  1  4  1  1  6  1  1................ (P=.72,D=.55) 

7) 4  4  1  6  6  2  8  8  ..................(P=.78,D=.45) 15) 5  5  6  5  5  7..........................(P=.82,D=.35) 

8) 2  5  8  1  4  ............................. (P=.63,D=.75)  

 

ชุดที่ 9  ความพยายามของฉัน 
1. เมื่อทํางานใดๆ ฉันจะทุมเทความพยายาม เพื่อใหผลงานออกมาดีที่สุด (t = 5.41 , r = 0.46) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. เมื่อทํางานใดๆฉันคิดวา ความพยายามเปนสิ่งสําคัญ (t = 5.40 , r = 0.38) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. บอยครั้งที่ฉันรูสึกเบื่อหนาย และไมสนใจวาจะเรียนไดดีเพียงใด (t = 4.36 , r = 0.36) 

............... ...............  ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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4. ฉันจะทํางานมากกวาที่ต้ังใจไวเสมอ (t = 4.91 , r = 0.39) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันเปนคนมุงมั่นในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี (t = 7.91 , r = 0.66) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันชอบฝนถึงชีวิตที่อยูอยางสบายๆโดยไมตองทํางาน (t = 3.97 , r = 0.22) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. บอยครั้ง ที่ฉันคิดวา การมุงมั่นในการเรียน เปนสิ่งที่สูญเปลา (t = 4.19 , r = 0.27) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันมักใชเวลาวาง โดยการหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ (t = 8.02 , r = 0.41) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันมักทํางานไดผลดี ในชวงระยะเวลาที่จํากัด (t = 5.52 , r = 0.36) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. บอยครั้งที่ฉันผัดวันประกันพรุงในการทํางานที่ตองรับผิดชอบ (t = 5.69 , r = 0.39) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Alpha=.70) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1, 2, 4, 5, 8, 9 3, 6, 7, 10 10 

 

ชุดที่ 10 ความรูสึกกับตนเอง 
1. ฉันรูสึกลังเล ที่จะทดลองทําบางอยางดวยวิธีการใหม ๆ (t = 4.31 , r = 0.30) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2. ฉันรูสึกผิด เมื่อกําลังมีความสุขสนุกสนาน (t = 4.72 , r = 0.33) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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3. เมื่อผูอื่นพิจารณาสิ่งที่ฉันทํา ฉันมักรูสึกขัดเขินเพราะคิดวา เขาคงจะทําไดดีกวาฉัน (t = 2.00 , r = 0.23) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันมีความมั่นใจ ที่จะดําเนินการตามแผนการที่วางไว ใหเกิดผลสําเร็จในที่สุด (t = 3.41 , r = 0.38) 

  ............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. หลังจากที่ฉันไดตัดสินใจไปแลว ฉันมีความรูสึกวาไดทําสิ่งที่ผิดพลาดไปแลว (t = 2.14 , r = 0.20) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกวามีบางสิ่งบางอยางขาดหายไปในชีวิตของฉัน  (t = 3.05 , r = 0.25) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. เมื่อฉันไมเห็นดวยกับผูอื่น ฉันก็จะบอกใหเขาทราบ (t = 3.76 , r = 0.28) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ใครๆ คิดวาฉันเปนคนขี้เกียจ (t = 3.63 , r = 0.31) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันรูสึกวาไมสามารถจะทํา ในสิ่งที่ฉันอยากจะทํามากในชีวิต (t = 2.52 , r = 0.20) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เมื่อมีผูอื่นชักชวนใหฉันทําบางอยางที่ฉันไมตองการทํา ฉันก็ปฏิเสธไป (t = 3.52 , r = 0.24) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันรูสึกวาจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ฉันตองการในชีวิต (t = 4.93 , r = 0.38) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันใชความสามารถของตัวเองอยางเต็มที่ในการทําสิ่งตางๆ (t = 3.96 , r = 0.25) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

13. เมื่อเปนการยากที่จะทําบางอยางใหถูกตอง ฉันจะยอมแพ (t = 4.66 , r = 0.33) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

14. ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนมีความสามารถ (t = 2.77 , r = 0.28) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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15. ฉันรูสึกวาคนอื่นไมไววางใจในตัวของฉัน (t = 5.14 , r = 0.48) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แผงผังแบบวัดเอกลักษณแหงอีโก (Alpha= 0.64) 

ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ รวมจํานวนขอ 

4,7,10,11,12,13,14  1,2,3,5,6,8,9,15 15 

 

ชุดที่ 11 เยาวชนกับประสบการณทางบาน 
1. ผูปกครองไมเคยสนใจทุกขสุขของฉัน (t = 9.75 , r = 0.63) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ผูปกครองชวยเหลือดูแลฉันอยางเต็มที่ (t = 8.91 , r = 0.67) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ผูปกครองรักและหวังดีตอฉัน (t = 6.71 , r = 0.60) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ผูปกครองจะอธิบายเหตุผลเมื่อฉันทําผิดกอนลงโทษฉัน (t = 6.69 , r = 0.53) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5.  ผูปกครองมักใหโอกาสฉันทําความดีเพื่อแกตัวใหม (t = 4.24 , r = 0.45) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ผูปกครองมักลงโทษฉันมากเกินเหตุ (t = 8.03 , r = 0.44) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ผูปกครองมักอารมณเสียเมื่อฉันเขาไปใกลชิดทาน (t = 9.30 , r = 0.67) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ผูปกครองของฉันมักไมยอมฟงคําอธิบายหรือเหตุผลจากฉัน (t = 13.57 , r = 0.77) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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9. ผูปกครองจะใหกําลังใจเมื่อฉันตองทําสิ่งที่ยากหรือลําบาก (t = 6.95, r = 0.52) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ผูปกครองทําตัวเหินหางจากฉัน (t = 11.87 , r = 0.77) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ผูปกครองมักจะสนใจฉันเฉพาะเมื่อฉันทําผิด (t = 10.45 , r = 0.65) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันรูสึกนอยใจที่ผูปกครองไมคอยหวงใยและใสใจฉัน (t = 5.54 , r = 0.26) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล (Alpha=.87) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

2,3,4,5,9  1,6,7,8,10,11,12 12 

 

ชุดที่ 12 ผูปกครองและฉัน 
1. ผูปกครองคอยไมใหฉันไปไหนมาไหนในสถานที่เปลี่ยวอันตราย (t = 7.25 , r = 0.53) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ผูปกครองคอยตักเตือนใหฉันแตงตัวใหสุภาพอยูเสมอ (t = 7.30 , r = 0.59) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ผูปกครองมักเตือนฉันไมใหไปกับเพื่อนผูชายหรือเพื่อนผูหญิงในสถานที่ลับตาคน (t = 8.46 , r = 0.69) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ผูปกครองของฉันสอนวิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชวนไปเที่ยวผับ เธค (t = 10.30 , r = 0.67) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 5. ผูปกครองของฉันมักเลาวาการที่เกิดปญหาภัยทางสังคมสวนหนึ่งมักเริ่มจากการคบเพื่อนที่ไมดี (t = 9.88 , r = 0.64) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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6. ผูปกครองคอยเตือนฉันเรื่องกิริยามารยาทของฉันที่แสดงตอเพื่อนตางเพศ (t = 8.73 , r = 0.64) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ผูปกครองมักเลาใหฉันฟงถึงสถานการณที่เด็กถูกชักจูงไปในทางที่ไมดีจากเพื่อน (t = 8.29 , r = 0.70) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ผูปกครองมักไมตักเตือนฉันเกี่ยวกับสถานที่อันตรายๆ (t = 8.19 , r = 0.43) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ผูปกครองมักสอนวาไมใหฉันไวใจใครงายๆแมจะเปนเพื่อนสนิทก็ตาม (t = 7.77 , r = 0.55) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ผูปกครองของฉันมักเลาและวิเคราะหขาวเกี่ยวกับการที่ผูหญิงถูกทํารายทางเพศ วาเริ่มจากการกระทํา และ

สอนวาในสถานการณเชนนั้นฉันควรหลีกเลี่ยงไดอยางไร (t = 9.94 , r = 0.71) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง (Alpha= . 87) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1) การสั่งสอน 4,5,7,9,10   5 

2)  การตักเตือน 1,2,3,6  8  5 

รวมจํานวนขอ 9  1  10  

 

ชุดที่ 13 ส่ิงที่เห็นจากผูปกครอง 
1. พอของฉันมักมีเพื่อนสนิทที่ชอบดื่มสุรา (t = 4.66 , r = 0.31) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. กลุมเพื่อนสนิทของแมมีแตคนที่เลนไพ (t = 6.67 , r = 0.34) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. พอไมเคยขัดใจเพื่อนเวลาชวนออกไปเที่ยวนอกบานตอนกลางคืน (t = 4.13 , r = 0.27) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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4. เมื่อมีเวลาวางพอมักชวนเพื่อนไปทํากิจกรรมที่มีประโยชน เชน ออกกําลังกาย (t = 4.78 , r = 0.37) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. เพื่อนพอสวนใหญเปนคนมีระเบียบวินัย มาตรงเวลานัด (t = 4.41 , r = 0.41) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. พอกับแมมักเลือกคบแตคนที่มีฐานะดีโดยไมสนใจวาเขาจะมีนิสัยอยางไร (t = 4.64 , r = 0.30) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. พอคบแตเพื่อนที่ไมรักษาสุขภาพ เชน ชอบดูดบุหรี่ (t = 7.66 , r = 0.47) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. พอจะปฏิเสธเพื่อนๆเมื่อถูกชวนไปเลนการพนัน (t = 7.99 , r = 0.53) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. พอมักคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี (t = 5.89 , r = 0.52) 

............... ............... ...............  ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เมื่ออยูในกลุมเพื่อนพอมักเลนการพนัน (t = 9.60 , r = 0.46)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. เพื่อนของพอสวนใหญเปนคนสุภาพเรียบรอย (t = 7.14 , r = 0.55) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. พอแมมักเลาประสบการณดีๆเกี่ยวกับเพื่อนๆใหฉันฟง (t = 6.44 , r = 0.48) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

  

แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว (Alpha=.79) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

4,5,8,9,11,12  1,2,3,6,7,10  12 
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ชุดที่ 14 ประสบการณในอดีตของฉัน 
1. ฉันเคยถูกเพื่อนหลอกลวง ใหปฏิบัติตัวไมเหมาะสม เชน แกลงเพื่อนคนอื่น, ยุใหขโมยของ (t = 12.36 , r = 0.64) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันมักถูกเพื่อนถากถางใสราย ทั้งๆที่ฉันไมไดทําอะไร (t = 6.99 , r = 0.49) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. เพื่อนมักบังคับใหฉันเขารวมทําลายขาวของโรงเรียน เชน ขีดเขียนผนังหองน้ํา, เขียนโตะหนังสือ (t = 9.31 , r  =  0.58) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. เพื่อนมักใชกําลังกับฉัน เมื่อฉันไมปฏิบัติตามสิ่งที่เคาตองการ เชน ตบหัว ,ผลัก (t = 5.55 , r = 0.53) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. เพื่อนของฉันมักดาวาฉัน เมื่อเคาหงุดหงิด อารมณเสีย เพื่อเปนการระบายความโกรธ (t = 5.89 , r = 0.56) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. เพื่อนมักบังคับใหฉันพูดปด หลอกลวงอาจารย (t = 7.79 , r = 0.56) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. เพื่อนมักบังคับฉันใหลักเล็กขโมยนอย เพราะคิดวาเปนเรื่องทาทายและตื่นเตน (t = 7.78 , r = 0.51) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. เพื่อนมักบังคับใหฉันสูบบุหรี่ทั้งที่ฉันไมอยากสูบ (t = 6.51 , r = 0.42) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. เพื่อนของฉันมักชอบ รีดไถเงินฉันเปนประจํา (t = 8.89 , r = 0.54) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. กลุมเพื่อนมักชอบลอเลียนปมดอยของฉัน เชน ลอวาเตี้ย, จมูกโต (t = 3.00 , r = 0.37) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันเคยโดนเพื่อนของฉันขโมยเงินหรือสิ่งของมีคาตางๆ เชน เกมส (t = 7.30 , r = 0.47) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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12. ยามฉันมีทุกขเพื่อนมักคอยปลอบใจฉันและชวยแนะนําหนทางที่ถูกตอง เชน ฉันสอบตกเพื่อนก็มักติวหนังสือ

ใหฉัน (t = 3.30 , r = 0.24) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดประสบการณท่ีไมดีเกี่ยวกับเพื่อนที่ไมดี (Alpha=.86) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

12  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,  12 

 

ชุดที่ 15  ส่ิงที่ฉันเห็นจากสื่อ 
1. ฉันเคยดูละครที่นางเอกมักจะหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี (t = 7.27 , r = 0.40) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. เนื้อหาในภาพยนตที่ฉันเคยไดดูมักปรากฏวา ตัวละครท่ีฉันชอบมักชอบไปทําบุญกับเพื่อน (t = 3.33 , r = 0.22) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันเคยดูหนังที่แสดงถึงชีวิตของวัยรุนที่ประสบความสําเร็จ เพราะหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี  (t = 2.27 , r = 0.20) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ในภาพยนต ฉันมักเห็นตัวละครเอกปฏิเสธการเที่ยวเตรตอนกลางคืน (t = 3.86 , r = 0.34)    

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันมักรับรูจากขาวในโทรทัศนวา ดาราที่ฉันชื่นชอบมักรวมกับเพื่อนๆ ในการบําเพ็ญประโยชน (t = 1.96, r = 0.22) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6.บอยครั้งที่ฉันไดเห็นในภาพยนตวา ตัวรายมักไมมีใครคบหาดวย (t = 4.70 , r = 0.43) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันมักไดยินขาวอยูเสมอเกี่ยวกับดาราที่มีความประพฤติดีชักชวนกันไปทําประโยชนแกสังคม (t = 3.04 , r = 0.32) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. หนังที่ฉันเคยดูมีเรื่องเกี่ยวกับการที่คนดีๆ ถูกเพื่อนชวนไปทําความชั่ว เชน ลักขโมย ทดลองยาเสพติด 

(t = 3.39 , r = 0.32)  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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9. หลายครั้งในภาพยนตที่ฉันเห็นวา ตัวละครเอกปฏิเสธคําเตือนของเพื่อนที่หวังดี (t = 2.23 , r = 0.93) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. บอยครั้งที่ฉันไดเห็นในภาพยนตวา ตัวละครเอกเปนคนหัวดื้อ ไมคบเพื่อนที่ดี (t = 2.73 , r = 0.21) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. เนื้อหาโฆษณาที่ฉันเห็นสวนใหญแลวเปนการสอนใหเราเลือกคบแตคนดี (t = 3.76 , r = 0.31) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12.  ฉันมักรับรูจากขาววา คนดีมักไมมีใครคบหามากนัก (t = 6.77 , r = 0.41) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ (Alpha=.70) 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1, 2, 3, 4,5,6,11 7,8,9,10,12 12 

 

โปรดตรวจสอบวา ทําไดครบถวนทุกขอ  ขอบคุณที่นักเรียน ใหความรวมมือในการตอบ 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ข 

ตารางสถิติ 
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมรวม (n = 684) 
 

  คาเฉลี่ย SD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.14  3.96               

2.ลักษณะมุงอนาคตฯ  30.22  6.02  -.041              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.96  5.30  .019  .564**             

4.สุขภาพจิตดี  42.70  9.38  -.008  .149**  .149**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.46  6.67  -.034  .336**  .455**  .424**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.57  9.99  -.131**  .244**  .258**  .208**  .324**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.44  8.01  -.046  .354**  .322**  .139**  .298**  .472**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.53  7.44  -.218**  .259**  .269**  -.097*  .241**  .477**  .367**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.43   5.07   -.032  .267**  .282**  .116**  .260**  .255**  .269**  .301**            

10.ประสบการณท่ีไมดีฯ  32.78   9.80  -.190**  .204**  .207**  .374**  .380**  .438**  .414**  .251**  .235**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.79   8.16  -.174**  .346**  .250**  .101**  .263**  .354**  .353**  .425**  .286**  .313**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.19   8.31  -.226**  .293**  .225**  .157**  .308**  .326**  .335**  .403**  .230**  .413**  .631**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.08   5.58  -.154**  .315**  .250**  .214**  .229**  .210**  .272**  .174**  .177**  .334**  .426**  .440**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  99.37   34.99  -.142**  .369**  .254**   -.005  .144**  .252**  .293**  .371**  .249**  .195**  .655**  .440**  .327**  

หมายเหตุ:  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมเพศชาย (n = 318) 
 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  11.15 4.40              

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.92  5.30  -.003              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.01 5.02 .068 .461**            

4.สุขภาพจิตดี  42.65  9.08  .019  .150**  .149**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  50.20  6.95  .075  .294**  .413**  .361**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  30.87  9.54  -.067  .193**  .141*  .206**  .279**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 35.71  7.74  .045  .296**  .189**  .146**  .224**  .438**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  26.05   7.39  -.205**  .227**  .203**  -.174**  .180**  .374**  .313**              

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  40.22   5.30   -.030  .208**  .252**   .102  .232**  .186**  .214**  .226**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  36.62   9.49   -.124*  .174**  .236**  .463**  .393**  .491**  .442**  .200**  .296**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  32.15   8.07  -.161**  .284**   .109   .098  .197**  .254**  .303**  .330**  .228**  .253**        

12.คสม.หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีฯ  33.14   8.00  -.167**  .316**  .168**  .179**  .236**  .265**  .299**  .321**  .197**  .299**  .622**      

13.ความชอบเสี่ยง  30.26   5.67  -.176**  .279**  .152**  .266**  .172**  .159**  .225**  .155**  .147**  .332**  .423**  .439**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  106.90   33.65  -.158**  .314**  .160**   .024   .130*   .131*  .203**  .276**  .232**  .181**  .649**  .428**  .271**  

หมายเหตุ:  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
 

 



 184 
 184 

 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมเพศหญิง (n = 366)  
 

  คาเฉลี่ย SD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.99 3.30              

2.มุงอนาคตควบคุมตน  29.62  6.52  -.028              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.91  5.53  -.026  .634**             

4.สุขภาพจิตดี  42.75  9.64  -.041  .153**  .148**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  48.83  6.36  -.118*  .361**  .493**  .485**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  26.58  9.97  -.108*  .252**  .353**  .222**  .341**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 33.34  8.09  -.074  .377**  .425**  .137**  .344**  .470**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  21.35  6.77  -.097  .251**  .350**  -.036  .263**  .504**  .368**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  38.75  4.76  .042  .297**  .314**  .133*  .267**  .276**  .289**  .320**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  29.47  8.82  -.109*  .184**  .206**  .353**  .349**  .314**  .347**  .108*  .097      

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  27.73   7.67  -.069  .371**  .382**   .115*  .293**  .369**  .351**  .415**  .292**  .226**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  27.65   7.72  -.160**  .248**  .290**  .159**  .348**  .287**  .314**  .347**  .196**  .369**  .573**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.06   5.30  -.038  .324**  .340**  .180**  .257**  .191**  .273**   .084  .159**  .244**  .367**  .375**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  92.82  34.85  -.037  .388**  .333**   -.027   .124*  .288**  .327**  .381**  .224**   .092  .626**  .385**  .326**  

หมายเหตุ:  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมอายุนอย (n = 325) 
 

  คาเฉลี่

ย 

SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  11.80  4.19               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.03  6.04  -.080              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.83  5.31  .019  .598**             

4.สุขภาพจิตดี  42.73  9.18  -.025  .167**  .155**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.50  6.22  -.056  .366**  .432**  .442**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.63  10.10  -.162**  .251**  .261**  .182**  .367**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.24  8.29  -.047  .428**  .346**  .169**  .363**  .482**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.21  7.43  -.185**  .291**  .227**  -.099  .277**  .533**  .406**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.20   5.30   -.010  .257**  .236**  .148**  .267**  .282**  .278**  .301**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  33.12   9.89  -.136*  .250**  .258**  .386**  .472**  .454**  .465**  .251**  .276**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.33   8.25  -.191**  .334**  .207**   .062  .286**  .373**  .396**  .426**  .284**  .336**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  29.71   8.27  -.228**  .307**  .218**   .111*  .328**  .337**  .380**  .426**  .198**  .440**  .670**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.37   5.62  -.135*  .363**  .227**  .194**  .229**  .238**  .282**  .187**  .173**  .379**  .432**  .461**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  97.22   34.53  -.130*  .385**  .251**   .034  .195**  .284**  .317**  .348**  .268**  .213**  .671**  .491**  .387**  

หมายเหตุ:  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมอายุมาก (n = 359) 
 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2   3   4  5   6   7   8   9   10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.45  3.71                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.39  6.01  -.006               

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.07  5.29  .016  .533**              

4.สุขภาพจิตดี  42.67  9.57  .009  .133*  .144**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.43  7.06  -.014  .314**  .476**  .411**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.51  9.92  -.098  .239**  .256**  .231**  .291**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.62  7.76  -.049  .283**  .299**  .112*  .245**  .463**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.82  7.44  -.261**  .228**  .305**  -.096  .214**  .427**  .329**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 39.64  4.85  -.065  .276**  .326**  .087  .258**  .230**  .258**  .299**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.48   9.72  -.243**  .165**   .162**  .365**  .309**  .424**  .367**  .255**  .197**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  30.20   8.05  -.168**  .356**   .289**  .137**  .246**  .338**  .309**  .423**  .286**  .295**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.63   8.33  -.237**  .279**   .229**  .197**  .295**  .317**  .290**  .381**  .259**  .394**  .593**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.82   5.54  -.167**  .274**   .275**  .233**  .230**  .184**  .264**  .166**  .185**  .289**  .427**  .428**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  101.31  35.33  -.165**  .354**   .256**   -.038   .107*  .224**  .270**  .388**  .228**  .184**  .638**  .393**  .281**  

หมายเหตุ:  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมเกรดเฉลี่ยรวมนอย (n = 349) 
 

    คาเฉลี่ย        SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  10.95  4.41                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.79  5.60  .006               

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.33  5.10  .095  .511**             

4.สุขภาพจิตดี  43.07  9.43  .096  .176**  .145**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  50.43  6.18  -.006  .334**  .389**  .397**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  30.80  9.86  -.076  .157**  .199**  .216**  .298**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 35.75  7.80  -.002  .314**  .264**  .136*  .233**  .480**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  25.45  7.60  -.173**  .207**  .196**  -.134*  .173**  .430**  .374**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.81   4.77   -.021   .280**  .246**   .111*  .282**  .239**  .310**  .282**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  35.65   9.74  -.151**   .124*  .156**  .368**  .339**  .411**  .412**  .210**  .249**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  32.12   8.30   -.103   .359**  .161**   .083  .255**  .212**  .341**  .317**  .256**  .226**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  33.25   7.93  -.141**   .339**  .152**  .172**  .268**  .238**  .299**  .320**  .207**  .275**  .615**      

13.ความชอบเสี่ยง  30.22   5.63  -.114*   .266**  .189**  .229**  .255**  .189**  .257**  .175**  .199**  .286**  .429**  .445**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  106.24   35.32   -.098   .385**  .240**   .039  .155**  .160**  .313**  .272**  .233**  .162**  .647**  .448**  .316**  

หมายเหตุ:  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมเกรดเฉลี่ยรวมมาก (n = 333) 
 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  13.42  2.87               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  29.68  6.37  -.052              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.61  5.44  -.038  .602**             

4.สุขภาพจิตดี  42.33  9.34  -.135*  .117*  .142**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  48.61  6.69  -.048  .323**  .499**  .482**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  26.29  9.61  -.072  .297**  .301**  .197**  .302**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 33.13  8.00  -.005  .369**  .362**  .135*  .308**  .421**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  21.58  6.71  -.139*  .282**  .332**  -.083  .241**  .459**  .296**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.05   5.34   .004  .244**  .301**   .114*  .236**  .253**  .216**  .306**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  29.88   8.96   -.068  .246**  .238**  .399**  .371**  .384**  .356**  .158**  .200**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  27.37   7.27   -.090  .316**  .335**   .109*  .213**  .427**  .302**  .459**  .304**  .274**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  27.06   7.49  -.122*  .223**  .275**   .134*  .286**  .297**  .294**  .363**  .230**  .421**  .556**      

13.ความชอบเสี่ยง  27.89   5.30   -.073  .344**  .300**  .191**  .167**  .151**  .236**   .065   .133*  .298**  .341**  .348**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  92.24  33.29   -.077  .338**  .255**   -.072   .082  .279**  .222**  .417**  .248**   .125*  .622**  .349**  .277**  

หมายเหตุ:  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมจํานวนพี่นองนอย (n = 407) 
 

  คาเฉลี่ย SD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.44  3.76               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.23  6.05  -.023              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.07  5.13  .051  .545**             

4.สุขภาพจิตดี  42.27  9.71  -.023  .168**  .192**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.40  6.53  -.095  .386**  .488**  .477**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.14  10.09  -.127*  .203**  .226**  .194**  .317**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.02  8.12  -.022  .327**  .261**  .082  .283**  .478**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.44  7.40  -.148**  .222**  .248**  -.111*  .207**  .491**  .396**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.31   5.30   -.069  .256**  .217**   .113*  .240**  .261**  .248**  .317**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.07   9.60  -.124*  .234**  .203**  .350**  .358**  .386**  .444**  .234**  .282**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.12   8.02  -.168**  .285**  .196**   .092  .227**  .287**  .286**  .350**  .301**  .313**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  29.22   8.14  -.214**  .272**  .215**  .144**  .274**  .322**  .321**  .385**  .262**  .436**  .628**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.78   5.64  -.176**  .293**  .207**  .247**  .207**  .193**  .195**   .110*  .154**  .334**  .374**  .401**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  97.41  32.96  -.144**  .285**  .144**   -.039   .097  .194**  .236**  .343**  .227**  .164**  .637**  .446**  .264**  

หมายเหตุ:   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

    **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมจํานวนพี่นองมาก (n = 152) 
 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  11.41  4.35                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.61  6.39  -.056              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.89  6.10  -.020  .652**             

4.สุขภาพจิตดี  43.62  9.09  .054  .050  -.038            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.77  6.87  -.001  .258**  .424**  .307**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  29.34  9.77  -.150  .336**  .345**  .101  .307**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 35.06  7.42  -.087  .440**  .457**  .158  .303**  .491**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  24.23  8.02  -.295**  .322**  .350**  -.135  .251**  .524**  .398**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.81   4.69   -.004  .327**  .393**   -.038  .225**  .230**  .240**  .284**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  34.13  10.67  -.296**   .111  .155  .388**  .349**  .537**  .389**  .239**   .083          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  31.67   8.62   -.200*  .427**  .319**   .105  .305**  .497**  .521**  .592**  .250**  .309**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  32.14   8.24  -.277**  .255**  .216**   .083  .303**  .339**  .358**  .454**   .127  .324**  .645**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.74   5.88   -.128  .346**  .321**   .035   .209*  .249**  .404**  .310**   .114  .225**  .553**  .555**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  105.07  37.61   -.062  .506**  .421**   -.011   .084  .325**  .368**  .358**  .213**   .152  .626**  .324**  .406**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก (n = 235) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.73  3.41                 

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.33  6.45  .029                

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.98  5.54  .019  .616**              

4.สุขภาพจิตดี  42.94  9.90  -.028  .255**  .175**             

5.เอกลักษณแหงอีโก  50.11  6.54  -.156*  .446**  .526**  .505**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.53  10.44  -.067  .312**  .294**  .271**  .388**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 33.91  8.23  .045  .380**  .327**  .087  .278**  .566**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.95  8.14  -.131*  .295**  .368**  -.018  .300**  .492**  .397**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.85  4.79  -.025  .301**  .238**  .063  .236**  .321**  .225**  .314**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.21   9.85  -.178**   .244**  .261**   .352**  .371**  .437**  .403**  .225**  .272**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.34   8.08   -.097   .430**  .268**   .142*  .288**  .369**  .338**  .418**  .283**  .283**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  29.05   8.56  -.222**   .360**  .258**   .144*  .303**  .391**  .354**  .443**  .297**  .414**  .678**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.63   5.43   -.039   .341**  .257**   .156*  .179**  .218**  .183**  .191**   .148*  .203**  .386**  .391**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  98.12  34.58   -.040   .406**  .235**   -.006  .106  .276**  .269**  .319**  .193**  .177**  .585**  .390**  .318**  

หมายเหตุ:   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (n = 321) 
 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  11.74  4.27                 

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.36  5.92  -.080                

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.12  5.27  .037  .542**              

4.สุขภาพจิตดี  42.39  9.32  -.006  .037  .076             

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.11  6.66  -.037  .272**  .421**  .376**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.41  9.74  -.189**  .181**  .233**  .091  .263**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.65  7.71  -.094  .336**  .295**  .122*  .303**  .414**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.48  7.15  -.256**  .212**  .198**  -.200**  .152**  .509**  .395**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.19  5.37  -.085  .257**  .281**  .090  .228**  .214**  .274**  .306**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.97  10.03  -.191**   .161**  .123*   .377**  .353**  .427**  .446**  .249**  .210**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  30.20   8.40  -.236**   .251**  .201**   .080  .234**  .336**  .359**  .434**  .302**  .342**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.76   7.98  -.251**   .189**  .162**   .136*  .284**  .282**  .308**  .380**  .205**  .403**  .613**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.36   5.93  -.227**   .290**  .230**   .229**  .237**  .210**  .299**  .161**  .153**  .371**  .458**  .490**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  100.50  34.42  -.174**   .314**  .233**   -.038   .092  .203**  .275**  .378**  .254**  .156**  .676**  .435**  .307**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดไมประจํา (n =  200) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  2.29 3.88               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.31  5.96  -.003              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.08  5.22  .020  .494**             

4.สุขภาพจิตดี  42.16  9.19  .016  .067  .096            

5.เอกลักษณแหงอีโก  48.90  6.01  -.085  .256**  .468**  .407**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  27.70  9.39  -.014  .200**  .242**  .198**  .282**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.57  7.82  -.014  .351**  .313**  .136  .233**  .428**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.85  7.31  -.194**  .124  .206**  -.182*  .180*  .408**  .309**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.78  4.30  -.036  .134  .214**  .049  .174*  .207**  .134  .232**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.26   9.30   -.142*  .208**  .225**  .343**  .500**  .394**  .393**  .248**  .246**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.82   7.54   -.113  .319**  .258**   .049  .280**  .399**  .393**  .484**  .291**  .306**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.00   8.18   -.148*  .269**  .244**   .124  .306**  .295**  .331**  .420**  .214**  .415**  .645**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.94   4.92   .045  .332**  .233**  .196**  .247**   .149*  .258**   -.003   .123  .280**  .297**  .302**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  101.98  34.72   -.104  .374**  .192**  -.061   .064  .328**  .301**  .403**  .253**   .176*  .602**  .387**  .211**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา (n =  434) 
 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.09  4.00                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.24  6.09  -.047               

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.00  5.32  .000  .597**             

4.สุขภาพจิตดี  43.00  9.46  .012  .190**  .167**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.75  6.90  -.028  .397**  .472**  .440**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.70  10.22  -.171**  .276**  .280**  .197**  .328**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.29  8.06  -.064  .360**  .309**  .121*  .313**  .506**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.16  7.40  -.217**  .304**  .314**  -.058  .290**  .515**  .427**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 39.31  5.38  -.012  .303**  .307**  .131**  .284**  .274**  .300**  .336**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.83   9.96  -.185**   .192**  .207**  .366**  .352**  .443**  .421**  .263**  .232**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.84   8.42  -.212**   .348**  .233**  .096*  .252**  .345**  .322**  .430**  .267**  .303**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.32   8.37  -.258**   .288**  .200**  .150**  .305**  .337**  .330**  .416**  .215**  .407**  .616**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.16   5.75  -.202**   .322**  .265**  .198**  .216**  .221**  .257**  .245**  .161**  .326**  .458**  .478**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  98.04   35.44  -.164**   .353**  .275**   .012  .168**  .224**  .274**  .367**  .240**  .190**  .676**  .462**  .381**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา (n = 355) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6   7   8   9   10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.20  3.77               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  29.99  6.20  -.027              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.47  5.31  .038  .560**             

4.สุขภาพจิตดี  42.31  9.55  .026  .086  .125*            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.10  6.52  -.086  .346**  .471**  .509**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.10  9.88  -.130*  .238**  .272**  .252**  .369**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.23  7.72  -.071  .366**  .316**  .111*  .308**  .486**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.26  7.40  -.259**  .282**  .261**  -.133*  .196**  .487**  .408**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 39.14  4.91  -.086  .294**  .303**  .112*  .294**  .294**  .290**  .348**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.57   9.87  -.175**  .210**  .221**  .436**  .512**  .457**  .465**  .278**  .284**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.71   8.19  -.172**  .356**  .255**   .090  .282**  .403**  .466**  .469**  .349**  .283**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  29.89   8.40  -.240**  .300**  .204**  .128*  .292**  .369**  .416**  .423**  .233**  .372**  .657**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.90   5.56  -.108*  .347**  .257**  .199**  .280**  .205**  .314**  .210**  .247**  .328**  .426**  .459**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  97.79  35.10  -.144**  .403**  .251**   .048  .174**  .307**  .366**  .401**  .308**  .182**  .668**  .507**  .329**  

หมายเหตุ:   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดประจํา (n = 309) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.15  4.15                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.50  5.87  -.038               

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.54  5.22  .004  .567**             

4.สุขภาพจิตดี  42.97  9.08  -.010  .229**  .164**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.90  6.64  -.003  .362**  .446**  .342**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.86  10.03  -.136*  .242**  .238**  .155**  .267**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง  34.61  8.16  -.007  .352**  .313**  .129*  .275**  .469**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.70  7.48  -.178**  .221**  .278**  -.049  .310**  .452**  .345**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.80   5.27   .026   .234**  .247**   .097  .229**  .233**  .226**  .285**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.91   9.75  -.183**   .176**  .176**  .281**  .254**  .413**  .356**  .216**  .187**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.96   8.22  -.167**   .322**  .233**   .107  .258**  .311**  .230**  .395**  .215**  .328**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.44   8.23  -.202**   .268**  .221**  .175**  .331**  .275**  .229**  .395**  .214**  .445**  .592**      

13.ความชอบเสี่ยง 29.23   5.51  -.194**   .285**  .237**  .214**  .193**  .246**  .208**  .173**   .071  .339**  .416**  .403**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  100.94  35.03  -.114*   .316**  .245**   -.087   .105  .172**  .199**  .328**  .187**  .179**  .634**  .342**  .321**  

หมายเหตุ:   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 16 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษานอย (n = 385) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.00  3.96               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.04  5.83  -.037              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.79  5.24  -.038  .548**             

4.สุขภาพจิตดี  42.80  9.01  .009  .139**  .120*            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.45  6.72  -.074  .368**  .443**  .442**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.13  9.68  -.146**  .253**  .289**  .144**  .361**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.87  7.86  -.041  .376**  .349**  .111*  .291**  .476**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.75  7.46  -.227**  .246**  .287**  -.116*  .252**  .500**  .354**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.28   4.87   -.012  .246**  .315**   .081  .258**  .284**  .292**  .289**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.83   9.33  -.143**  .240**  .254**  .355**  .478**  .367**  .409**  .248**  .264**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  30.11   8.10  -.177**  .337**  .275**   .052  .309**  .374**  .327**  .465**  .321**  .319**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.71   8.07  -.155**  .317**  .264**  .163**  .348**  .315**  .297**  .404**  .259**  .450**  .603**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.98   5.49   -.096  .365**  .300**  .188**  .289**  .221**  .294**  .183**  .225**  .375**  .414**  .453**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  100.62   34.71  -.102*  .368**  .274**   -.048   .125*  .249**  .287**  .395**  .290**  .222**  .653**  .430**  .308**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีการศึกษามาก (n = 250) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.40  3.95                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.59  6.34  -.036               

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.39  5.34  .068  .587**             

4.สุขภาพจิตดี  42.63  9.91  .019  .172**  .179**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.55  6.51  .000  .339**  .512**  .418**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.77  10.38  -.103  .251**  .236**  .270**  .254**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 33.63  8.11  -.048  .342**  .269**  .143*  .289**  .497**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  22.79  7.20  -.174**  .263**  .283**  -.075  .263**  .461**  .441**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 39.72  5.34  -.030  .268**  .228**  .140*  .249**  .212**  .217**  .348**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.33   10.38  -.214**   .145*  .157*  .364**  .272**  .514**  .413**  .271**  .198**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.42   8.21  -.187**   .347**  .197**  .125*  .183**  .342**  .361**  .406**  .208**  .280**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  29.43   8.61  -.322**   .248**  .151*   .114  .244**  .347**  .363**  .430**   .162*  .358**  .646**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.24   5.53  -.198**   .267**  .186**  .212**   .120  .176**  .204**  .166**   .046  .234**  .420**  .404**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  97.28   35.93  -.201**   .353**  .224**   .035   .154*  .259**  .272**  .350**  .187**   .131*  .653**  .442**  .368**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษานอย  (n = 449) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.09  3.95                

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.21  6.14  -.046              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  31.81  5.34  .001  .560**             

4.สุขภาพจิตดี  42.72  9.40  -.001  .146**  .114*            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.33  6.72  -.107*  .382**  .448**  .440**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  28.94  10.12  -.143**  .258**  .284**  .212**  .394**          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 34.90  7.71  -.110*  .364**  .324**  .101*  .320**  .481**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.52  7.48  -.239**  .266**  .290**  -.119*  .263**  .482**  .381**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  39.32   4.74   -.058  .298**  .312**   .092  .286**  .280**  .299**  .336**            

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.96   9.72   -.165**  .206**  .205**  .358**  .429**  .422**  .420**  .250**  .249**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  30.05   8.51   -.173**  .353**  .240**   .078  .312**  .373**  .373**  .439**  .304**  .282**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  30.25   8.41   -.201**  .325**  .238**  .127**  .349**  .317**  .337**  .400**  .264**  .382**  .647**      

13.ความชอบเสี่ยง  28.98   5.42   -.116*  .384**  .273**  .166**  .261**  .209**  .302**  .196**  .223**  .326**  .465**  .479**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  100.59  36.30   -.122**  .393**  .238**   -.032  .159**  .248**  .299**  .374**  .280**  .161**  .644**  .446**  .392**  

หมายเหตุ:   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 19  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีการศึกษามาก (n =  215) 

  คาเฉลี่ย SD.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1.สติปญญา  12.34  3.94               

2.มุงอนาคตควบคุมตน  30.27  5.85  -.003              

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  32.30  5.19  .061  .575**             

4.สุขภาพจิตดี  42.40  9.21  .032  .161*  .216**            

5.เอกลักษณแหงอีโก  49.77  6.30  .091  .287**  .495**  .421**           

6.การอบรมเลี้ยงดู  27.44  9.51  -.105  .204**  .214**  .200**  .160*          

7.การเห็นแบบอยางผูปกครอง 33.38  8.29  .108  .359**  .316**  .155*  .249**  .463**         

8.การอบรมสั่งสอนฯ  23.35  7.35  -.176**  .231**  .233**  -.038  .223**  .448**  .375**        

9.การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ 39.72  5.74  .015  .215**  .226**  .137*  .229**  .256**  .208**  .294**       

10.ประสบการณท่ีไมดี  32.25   9.99  -.204**  .171*  .199**  .386**  .312**  .468**  .397**  .246**  .226**          

11.ทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนฯ  29.37   7.51  -.160*  .314**  .268**   .146*   .174*  .324**  .308**  .425**  .261**  .355**        

12.คสม.ในการหลีกเลี่ยงเพื่อนฯ  29.93   8.15  -.265**  .198**   .166*  .200**  .224**  .346**  .309**  .433**   .163*  .455**  .580**      

13.ความชอบเสี่ยง  29.20   5.77  -.218**  .188**  .200**  .288**  .200**  .267**  .201**  .191**   .067  .350**  .335**  .345**    

14.การมีภูมิคุมกันการคบเพื่อน  96.48   32.29  -.144*  .299**  .294**   .035   .111  .228**  .251**  .355**  .211**  .225**  .671**  .400**  .191**  

หมายเหตุ:   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ตารางท่ี 20   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ความชอบเส่ียง พิจารณาตาม การอบรมเล้ียงดู และ ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อน 

  ที่ไมดี ในกลุมการศึกษาบิดานอย 

การอบรมเล้ียงดู ความสามรถใน

การหลีกเลี่ยงเพื่อน 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 12 

(29.13) 

21 

(27.52) 

11 

(27.42) 
มาก มาก 107 22 31.58 2.45 4.06* 4.16* 

นอย มาก 80 12 29.13  1.61 1.71 

มาก นอย 49 21 27.52   0.1 

นอย นอย 68 11 27.42    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 21  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ความชอบเส่ียง  พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การอบรมเล้ียงดู และ  

  ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี ในกลุมการศึกษาบิดานอย 

มุง

อนาคต

ฯ 

การ

อบรม

เลี้ยง

ดูฯ 

คสม.

หลีกเลี่ยง

เพื่อนฯ 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 

122 

(30.07) 

212 

29.61) 

211 

28.93) 

112 

28.65) 

221 

(27.84) 

121 

(27.20) 
111 

(25.91) 

มาก มาก มาก 63 222 33.10 3.03 3.49* 4.17* 4.45* 5.26* 5.90* 7.19* 

นอย มาก มาก 45 122 30.07  0.46 1.14 1.42 2.23 2.87 4.16* 

มาก นอย มาก 43 212 29.61   0.68 0.96 1.77 2.41 3.70* 

มาก นอย นอย 43 211 28.93    0.28 1.09 1.73 3.02 

นอย นอย มาก 43 112 28.65     0.81 1.45 2.74 

มาก มาก นอย 31 221 27.84      0.64 1.93 

นอย มาก นอย 20 121 27.20       1.29 

นอย นอย นอย 91 111 25.91        

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
 

 

 

 



  202 

ตารางท่ี 22  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน พิจารณาตาม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการอบรม 

  เลี้ยงดู ในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา 

มุงอนาคตฯ การอบรมเล้ียงดูฯ 
จํานวน 

คน 
รหัส คาเฉล่ีย 

21 

(102.30) 

11 

(92.22) 

12 

(89.94) 

มาก มาก 85 22 114.03 11.73* 21.81* 24.09* 

มาก นอย 77 21 102.30  10.08* 12.36* 

นอย นอย 121 11 92.22   2.28 

นอย มาก 69 12 89.94    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 23  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และสุขภาพ 
  จิตดี ในกลุมนักเรียนที่มีพี่นองมาก 

การอบรมส่ังสอน

จากผูปกครอง 
สุขภาพจิตดี 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
21 

(33.65) 

12 

(27.48) 

11 

(26.65) 

มาก มาก 37 22 39.49 5.84* 12.01* 12.84* 

มาก นอย 36 21 33.65  6.17* 7* 

นอย มาก 41 12 27.48   0.83 

นอย นอย 37 11 26.65    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 24  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ  

   ในกลุมรวม 

สุขภาพจิตดี 
การมีแบบอยางที่ดี

จากสื่อ 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
12 

(30.60) 

21 

(30.34) 

11 

(27.18) 

มาก มาก 191 22 31.43 0.83 1.09 4.25* 

นอย มาก 156 12 30.60  0.26 3.42* 

มาก นอย 156 21 30.34   3.16* 

นอย นอย 174 11 27.18    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 25  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความสามารถในการหลีกเล่ียงเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง  

  และการมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ ในกลุมนักเรียนที่มีมารดามีรายไดไมประจํา 

การอบรมส่ังสอน

จากผูปกครอง 

การมีแบบอยางที่ดี

จากสื่อ 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 22 

(32.71) 

12 

(30.28) 

11 

(25.49) 
มาก นอย 66 21 32.98 0.27 2.7 7.49* 

มาก มาก 106 22 32.71  2.43 7.22* 

นอย มาก 65 12 30.28   4.79* 

นอย นอย 116 11 25.49    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 26  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม สุขภาพจิตดี และการมีแบบอยาง

ที่ดีจากสื่อ ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดไมประจํา 

สุขภาพจิตดี 
การมีแบบอยางที่ดี

จากสื่อ 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
22 

(31.48) 

12 

(30.24) 

11 

(26.49) 

มาก นอย 42 21 33.04 1.56 2.8 6.55* 

มาก มาก 54 22 31.48  1.24 4.99* 

นอย มาก 48 12 30.24   3.75 

นอย นอย 55 11 26.49    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 27  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความชอบเส่ียง พิจารณาตาม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และการมีแบบอยางที่ดี   

  จากสื่อ ในกลุมนักเรียนที่มีบิดามีรายไดประจํา 

การอบรมส่ังสอน

จากผูปกครอง 

การมีแบบอยางที่ดี

จากสื่อ 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
22 

(30.43) 

12 

(29.40) 

11 

(26.94) 

มาก นอย 71 21 30.67 0.24 1.27 3.73* 

มาก มาก 131 22 30.43  1.03 3.49* 

นอย มาก 88 12 29.40   2.46 

นอย นอย 140 11 26.94    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 28  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ความชอบเส่ียง พิจารณาตาม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง สุขภาพจิตดี และ การมี 

  แบบอยางที่ดีจากสื่อ ในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ียรวมมาก 

การ

อบรม

สั่งฯ 

สุขภาพ 

จิต 

การมี

แบบอยาง

ที่ดีจาก

สื่อ 

จํานวน

คน 
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 

122 

(30.82) 

112 

(28.75) 

212 

(28.13) 

222 

(27.79) 

211 

(27.00) 

121 

(26.48) 
111 

(26.32) 

มาก มาก นอย 18 221 30.83 0.01 2.08 2.7 3.04 3.83* 4.35* 4.51* 

นอย มาก มาก 44 122 30.82  2.07 2.69 3.03 3.82* 4.34* 4.5* 

นอย นอย มาก 36 112 28.75   0.62 0.96 1.75 2.27 2.43 

มาก นอย มาก 38 212 28.13    0.34 1.13 1.65 1.81 

มาก มาก มาก 38 222 27.79     0.79 1.31 1.47 

มาก นอย นอย 31 211 27.00      0.52 0.68 

นอย มาก นอย 58 121 26.48       0.16 

นอย นอย นอย 69 111 26.32        

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 29  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน พิจารณาตาม การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง และการมี 

  แบบอยางที่ดีจากสื่อ ในกลุมนักเรียนเปนลูกคนแรก 

การอบรมส่ังสอน

จากผูปกครอง 

การมีแบบอยางที่ดี

จากสื่อ 

จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
21 

(96.09) 

11 

(90.26) 

12 

(85.71) 

มาก มาก 75 22 113.74 17.65* 23.48* 28.03* 

มาก นอย 46 21 96.09  5.83* 10.38* 

นอย นอย 66 11 90.26   4.55* 

นอย มาก 45 12 85.71    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 30  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ สติปญญา พิจารณาตาม เพศของนักเรียน และ เกรดเฉล่ียรวม ในกลุมรวม 

เพศ เกรดเฉล่ียรวม จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 12 

(13.12) 

21 

(12.07) 

11 

(10.29) 
หญิง มาก 215 22 13.63 0.51 1.56* 3.34* 

ชาย มาก 98 12 13.12  1.05* 2.83* 

หญิง นอย 124 21 12.07   1.78* 

ชาย นอย 196 11 10.29    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 31  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน พจิารณาตาม เพศของนักเรียน และ เกรดเฉล่ียรวมของ 

  นักเรียน ในกลุมรวม 

เพศ เกรดเฉล่ียรวม 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
21 

(31.04) 

11 

(30.61) 

22 

(29.32) 

ชาย มาก 97 12 31.05 0.01 0.44 1.73* 

หญิง นอย 122 21 31.04  0.43 1.72* 

ชาย นอย 193 11 30.61   1.29* 

หญิง มาก 215 22 29.32    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 32  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พิจารณาตาม เพศของนักเรียน และ เกรดเฉล่ียรวมของนักเรียน ใน 

  กลุมรวม 

เพศ เกรดเฉล่ียรวม 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
12 

(32.30) 

11 

(31.88) 

22 

(31.53) 

หญิง นอย 121 21 33.30 1.0* 1.42* 1.77* 

ชาย มาก 96 12 32.30  0.42 0.77 

ชาย นอย 195 11 31.88   0.35 

หญิง มาก 215 22 31.53    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ เอกลักษณแหงอีโก พิจารณาตาม เกรดเฉล่ียรวมของนักเรียน  และ การศึกษาของบิดา   

  ในกลุมรวม 

เกรดเฉล่ียรวม กศ.บิดา จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 22 

(49.85) 

12 

(49.78) 

21 

(48.30) 
นอย นอย 205 11 50.75 0.9* 0.97* 2.45* 

มาก มาก 136 22 49.85  0.07 1.55* 

นอย มาก 110 12 49.78   1.48* 

มาก นอย 175 21 48.30    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 34  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง พิจารณาตาม เพศ  และ การศึกษาของบิดา  ในกลุมรวม 

เพศ กศ.บิดา 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
12 

(24.18) 

22 

(21.81) 

21 

(21.37) 

ชาย นอย 171 11 26.55 2.37* 4.74* 5.18* 

ชาย มาก 122 12 24.18  2.37* 2.81* 

หญิง มาก 128 22 21.81   0.44 

หญิง นอย 211 21 21.37    

หมายเหตุ: มีนัยสําคัญที่ .05 

ตารางท่ี 35  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ พิจารณาตาม เพศ  และ การศึกษาของบิดา  ในกลุมรวม 

เพศ กศ.บิดา 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
12 

(39.72) 

22  

(39.47) 

21  

(38.60) 

ชาย นอย 170 11 40.60 0.88* 1.13* 2.0* 

ชาย มาก 121 12 39.72  0.25 1.12* 

หญิง มาก 128 22 39.47   0.87* 

หญิง นอย 211 21 38.60    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 36  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ พิจารณาตาม เพศของนักเรียน เกรดเฉล่ียรวมของนักเรียน  

  และ การศึกษาของบิดา ในกลุมรวม 

เพศ เกรด กศ.บิดา จํา 

นวน

รหัส คา 

เฉลี่ย 

112 

(40.68) 

111 

(39.97) 

222 

(39.69) 

211 

(39.28) 

212 

(39.26) 

122 

(38.76) 

221 

(37.69) 
ชาย มาก นอย 49 121 41.22 0.54 1.25 1.53 1.94 1.96 2.46* 3.53* 

ชาย นอย มาก 72 112 40.68  0.71 0.99 1.4 1.42 1.92 2.99* 

ชาย นอย นอย 121 111 39.97   0.28 0.69 0.71 1.21 2.28 

หญิง มาก มาก 89 222 39.69    0.41 0.43 0.93 2.0 

หญิง นอย นอย 85 211 39.28     0.02 0.52 1.59 

หญิง นอย มาก 39 212 39.26      0.5 1.57 

ชาย มาก มาก 49 122 38.76       1.07 

หญิง มาก นอย 126 221 37.69        

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 37  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม เพศ  และ การศึกษาของบิดา   

  ในกลุมรวม 

เพศ กศ.บิดา 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
11 

(34.97) 

21 

(30.78) 

22 

(28.14) 

ชาย มาก 121 12 36.44 1.47* 5.66* 8.3* 

ชาย นอย 170 11 34.97  4.19* 6.83* 

หญิง นอย 211 21 30.78   2.64* 

หญิง มาก 128 22 28.14    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

 

 

 

 



  208 

ตารางท่ี 38  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม เพศ  และ การศึกษาของบิดา  ในกลุมรวม 

เพศ กศ.บิดา จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 12 

(30.20) 

22  

(29.01) 

21  

(27.88) 
ชาย นอย 172 11 32.49 2.29* 3.48* 4.61* 

ชาย มาก 121 12 30.20  1.19* 2.32* 

หญิง มาก 128 22 29.01   1.13* 

หญิง นอย 211 21 27.88    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 39  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การมีภูมิคุมกันการคบเพ่ือน พิจารณาตาม เพศ  และ การศึกษาของบิดา  ในกลุมรวม 

เพศ กศ.บิดา 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
22 

(99.21) 

12 

(98.56) 

21 

(92.72) 

ชาย นอย 172 11 110.48 11.27* 11.92* 17.76* 

หญิง มาก 128 22 99.21  0.65 6.49* 

ชาย มาก 122 12 98.56   5.84* 

หญิง นอย 211 21 92.72    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 40  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การอบรมเล้ียงดู พิจารณาตาม การศึกษามารดา  และ จํานวนพี่นองของนักเรียน  

  ในกลุมรวม 

กศ.มารดา จน.พี่นอง 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
11 

(27.93) 

21 

 (26.76) 

22 

(24.52) 

นอย พี่นองมาก 102 12 30.43 2.5* 3.67* 5.91* 

นอย พี่นองนอย 243 11 27.93  1.17* 3.41* 

มาก พี่นองนอย 135 21 26.76   2.24* 

มาก พี่นองมาก 40 22 24.52    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 41  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง พิจารณาตาม จํานวนพี่นองของนักเรียน และ อาชีพของ 

  บิดา  ในกลุมรวม 

จน.พี่นอง อาชีพบิดา จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 11 

(24.34) 

12 

(22.71) 

21 

(21.53) 
พี่นองมาก ประจํา 86 22 24.80 0.46 2.09* 3.27* 

พี่นองนอย ไมประจํา 108 11 24.34  1.63* 2.81* 

พี่นองนอย ประจํา 271 12 22.71   1.18* 

พี่นองมาก ไมประจํา 56 21 21.53    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 42  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม การศึกษามารดา และ จํานวนพี่ 

  นองของนักเรียน ในกลุมรวม 

กศ.มารดา จน.พี่นอง 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
21 

(32.21) 

11  

(31.60) 

22 

(28.97) 

นอย พี่นองมาก 102 12 35.37 3.16* 3.77* 6.4* 

มาก พี่นองนอย 133 21 32.21  0.61 3.24* 

นอย พี่นองนอย 244 11 31.60   2.63* 

มาก พี่นองมาก 40 22 28.97    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

ตารางท่ี 43  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม การศึกษามารดา และ จํานวนพี่ 

  นองของนักเรียน ในกลุมรวม 

กศ.มารดา จน.พี่นอง 
จํานวน 

คน 

รหัส คาเฉล่ีย 
21 

(29.85) 

11  

(28.88) 

22 

(28.42) 

นอย พี่นองมาก 102 12 32.89 3.04* 4.01* 4.47* 

มาก พี่นองนอย 135 21 29.85  0.97 1.43* 

นอย พี่นองนอย 243 11 28.88   0.46 

มาก พี่นองมาก 40 22 28.42    

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 44  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ การอบรมเล้ียงดู พิจารณาตาม อาชีพของมารดา ลาํดับการเกิด และ เกรดเฉล่ียรวมของ 

  นักเรียน ในกลุมรวม 

อาชีพ

มารดา 

ลําดับ

การ

เกิด 

เกรด

เฉลี่ย 

จํา 

นวน
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 

111 

(31.76) 

211 

(30.35) 

121 

(29.44) 

212 

(27.23) 

122 

(25.90) 

222 

(25.38) 

112 

(24.78) 

ประจํา ไมใช

ลูกคน

นอย 75 221 32.04 
0.28 1.69 2.60* 4.81* 6.14* 6.66* 7.26* 

ไมประจํา ลูกคน

แรก 

นอย 45 111 31.76  1.41 2.32 4.53* 5.86* 6.38* 6.98* 

ประจํา ลูกคน

แรก 

นอย 54 211 30.35 
  0.91 3.12* 4.45* 4.97* 5.57* 

ไมประจํา ไมใช

ลูกคน

นอย 104 121 29.44 
   2.21 3.54* 4.06* 4.66* 

ประจํา ลูกคน

แรก 

มาก 62 212 27.23 
    1.33 1.85 2.45 

ไมประจํา ไมใช

ลูกคน

มาก 79 122 25.90 
     0.52 1.12 

ประจํา ไมใช

ลูกคน

มาก 61 222 25.38 
      0.6 

ไมประจํา ลูกคน

แรก 

มาก 67 112 24.78        

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 

 

 



  211 

ตารางท่ี 45  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนที่ไมดี พิจารณาตาม อาชีพของมารดา ลําดับการเกิด  

  และ เกรดเฉล่ียรวมของนักเรียน ในกลุมรวม 

อาชีพ

มารดา 

ลําดับ

การ

เกิด 

เกรด

เฉลี่ย 

จํา 

นวน
รหัส 

คา 

เฉลี่ย 

221 

(36.41) 

121  

(36.41) 

211  

(34.77) 

212 

(30.43) 

122 

(29.94) 

222 

(29.28) 

112 

(27.99) 

ไมประจํา ลูกคน

แรก 

นอย 45 111 36.82 
0.41 1.89 2.05 6.39* 6.88* 7.54* 8.83* 

ประจํา ไมใช

ลูกคน

นอย 70 221 36.41  1.48 1.64 5.98* 6.47* 7.13* 8.42* 

ไมประจํา ไมใช

ลูกคน

นอย 104 121 34.93 
  0.16 4.50* 4.99* 5.65* 6.94* 

ประจํา ลูกคน

แรก 

นอย 53 211 34.77 
   4.34* 4.83* 5.49* 6.78* 

ประจํา ลูกคน

แรก 

มาก 62 212 30.43 
    0.49 1.15 2.44 

ไมประจํา ไมใช

ลูกคน

มาก 79 122 29.94 
     0.66 1.95 

ประจํา ไมใช

ลูกคน

มาก 61 222 29.28 
      1.29 

ไมประจํา ลูกคน

แรก 

มาก 67 112 27.99        

หมายเหตุ: * มีนัยสาํคัญที่ .05 
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ตารางท่ี 46 ผลการทํานายของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดี โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม และ สถานการณ เปนตัวทํานาย 

 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-5) ชุดที่ 2 สถานการณ (6-10) ชุดที่ 3 รวม(1-10) กลุม จํานวนคน 
%ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตกตาง 

รวม 666 17.3 2,5,1 .29,.16,-.16 26.4 8,10,7,9 .30,.15,.14,.1 30.3 8,2,10,9,7,1 .26,.19,.13,.10,.10 3.9 
ชาย 305 12.9 2,5,1 .25,.12,-.19 17.8 8,7,9 .25,.19,.13 22.2 8,2,10,7,1 .20,.18,.11,.14,- 4.4 
หญิง 360 18.9 2,3,5 .21,.18,.13 25.7 8,7,9,10 .30,.16,.14,.1 30.1 8,2,6,10,9 .25,.23,.11,.11,.11 4.4 
อายุนอย 312 18.0 2,5,1 .26,.18,-.17 27.5 8,7,10,9 .29,.17,15,.10 31.3 8,10,2,9,1 .28,.18,.17,.11,- 3.8 
อายุมาก 353 18.0 2,5,1 .31,.15,-.16 25.4 8,10,9,7 .31,.15,.13,.1 30.3 8,2,10,9     .30,.23,.16,.10 4.9 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 334 17.1 2,5,1 .31,.16,-.12 17.7 7,8,9 .21,.21,.13 25.5 2,8,7,5 .24,.20,.16,.11 7.8* 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 330 14.0 3,2 .23,.18 30.5 8,6,9,10 .30,.21,.14,.1 32.6 8,6,3,9,10 .28,.20,.13,.11,.10 2.1 
มีพี่นองนอย 396 12.5 2,5,1 .24,.13,-.16 20.5 8,10,9 .25,.21.16 24.4 8,10,2,9,1 .22,.18,.16,.14,- 3.9 
มีพี่นองมาก 148 25.5 2,5,1 .36,.21,-.18 47.3 8,7,6 .41,.29,.15 52.5 8,7,4,2 .48,.25,.16,.15 5.2* 
เปนลูกคนแรก 229 20.7 2 .43 24.6 8,7,10,9 .30,.14,.13,.1 32.1 2,8,10 .31,.30,.15 7.5* 
ไมใชลูกคนแรก 312 14.6 2,5,1 .19,.18,-.22 27.9 8,10,9 .34,.22,.15 31.3 8,10,9,2,1 .30,.21,.13,.12,- 3.4 
อาชีพบิดามีรายไดไมประจํา 195 15.7 2,5 .27,.21 33.9 8,7,9,6 .32,.21,.16,.1 37.4 8,7,2,9 .36,.20,.18,.15 3.5 
อาชีพบิดามีรายไดประจํา 423 17.7 2,5,1 .29,.12,-.20 24.3 8,10,9 .35,.19,.11 29.1 8,2,10,1 .30,.22,.17,-.11 4.8 
อาชีพมารดามีรายไดไม 347 18.3 2,5,1 .30,.17,-.16 33.6 7,8,9 .30,.29,.16 37.1 8,7,2,9,4 .30,.24,.14,.13,.11 3.5 
อาชีพมารดามีรายไดประจํา 300 15.2 2,5,1 .26,.15,-.16 23.2 8,10 .35,.19,.11 27.8 8,10,2 .31,.23,.22 4.6 
การศึกษาบิดานอย 376 18.5 2,5,1 .26,.19,-.16 29.5 8,10,9,6 .33,.16,.15,.1 32.6 8,2,10,9 .35,.18,.15,.13 3.1 
การศึกษาบิดามาก 243 16.5 2,1 .35,-.17 22.6 8,7,10 .29,.18,.13 28.8 8,2,10 .29,.25,.18 6.2* 
การศึกษามารดานอย 440 18.4 2,5,1 .28,.19,-.14 27.2 8,7,9,6 .28,.17,.12,.1 31.0 8,2,7,5,9 .29,.16,.14,.11,.09 3.8 
การศึกษามารดามาก 207 14.9 2,1 .31,-.17 26.3 8,10 .36,.27 30.8 8,10,2 .32,.25,.20 4.5 

หมายเหตุ : คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1 = สติปญญา 4 = สขภาพจิตดี 7 = การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 10 = ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนท่ีไม
2 = ลักษณะมงอนาคตควบคมตน 5 =  เอกลักษณแหงอีโก 8 = การอบรมส่ังสอนจากผปกครอง   
3 = แรงจงใจใฝสัมฤทธ์ิ 6 = การอบรมเล้ียงด 9 = การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ   
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ตารางท่ี 47 ผลการทํานายของความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดี โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม และ สถานการณ เปนตัวทํานาย 

 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-5) ชุดที่ 2 สถานการณ (6-10) ชุดที่ 3 รวม(1-10) กลุม จํานวน 
%ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตกตาง 
รวม 666 18.2 5,2,1 .23,.21,-.20 27.5 10,8,7 .30,.28,.11 31.4 10,8,2,5,1 .27,.25,.14,.10,- 3.9 
ชาย 305 15.7 2,5,1 .27,.15,-.18 17.9 8,10,7 .23,.19,.15 23.6 8,2,4,7,1 .22,.19,.18,.16, 5.7* 
หญิง 360 16.3 5,2,1 .29,.15,-.11 24.0 10,8,7 .30,.27,.11 27.8 10,8,5 .28,.26,.19 3.8 
อายุนอย 312 19.0 5,2,1 .24,.21,-.19 30.8 10,8,7 .31,.29,.13 34.5 10,8,2,1 .33,.27,.14,.-12 3.7 
อายุมาก 353 18.6 2,5,4,1 .21,.18,.11,- 25.5 10,8,7 .30,.26,.12 29.9 8,10,2,4,1 .27,.22,.16,.14- 4.4 
เกรดเฉล่ียรวมนอย 334 18.4 2,5,4,1 .28,.13,.12,- 16.5 8,10,7 .22,.17,.15 26.5 8,2,4,10 .26,.25,.16,.14 8.1* 
เกรดเฉล่ียรวมมาก 330 12.1 5,3,1 .19,.18,-.11 27.7 10,8 .37,.30 28.9 10,8,3 .35,.28,.10 1.2 
มีพี่นองนอย 396 15.0 2,5,1 .20,.19,-.19 27.7 10,8 .37,.29 32.0 10,8,2,1 .34,.25,.14,-.13 4.3 
มีพี่นองมาก 148 19.2 5,2,1 .26,.18,-.26 27.0 8,10 .40,.23 31.3 8,10,7 .35,.17,.16 4.3 
เปนลูกคนแรก 229 19.6 2,1 .37,-.23 31.3 8,10 .36,.33 36.2 8,10,2,1 .30,.27,.21,-.15 4.9 
ไมใชลูกคนแรก 312 15.6 5,2,1 .25,.11,-.22 24.8 10,8 .33,.29 29.9 8,10,4,5,1 .30,.23,.12,.11, 5.1* 
อาชีพบิดามีรายไดไมประจํา 195 14.7 5,2 .25,.21 29.1 8,10 .34,.33 32.2 8,10.2 .33,.30,.17 3.1 
อาชีพบิดามีรายไดประจํา 423 19.3 5,2,1 .21,.20,-.25 27.1 8,10 .33,.32 32.4 10,8,2,1 .29,.26,.15,-.15 5.3* 
อาชีพมารดามีรายไดไมประจํา 347 18.3 2,5,1 .23,.20,-.21 28.1 8,7,10 .28,.21,.20 32.5 8,7,4,2,10,1 .27,.18,.13,.13,. 4.4 
อาชีพมารดามีรายไดประจํา 300 17.2 5,2,1 .26,.16,-.19 29.3 10,8 .38,.31 33.6 10,8,5 .35,.26,.17 4.3 
การศึกษาบิดานอย 376 17.8 5,2,1 25,.22,-.12 29.7 10,8 .37,.31 32.4 10,8,2 .34,.28,.17 2.7 
การศึกษาบิดามาก 243 20.3 5,2,1 .19,.18,-.32 26.2 8,10,7 .31,.22,.14 33.9 8,10,2,1 .29,.23,.14,-.22 7.7* 
การศึกษามารดานอย 440 19.3 5,2,1 .24,.23,-.16 25.9 8,10 .29,.26,.12 30.8 8,10,2,5 .27,.24,.16,.12 4.9 
การศึกษามารดามาก 207 16.1 5,2,1 .21,.14,-.28 31.4 10,8 .37,.33 35.1 10,8,1 .35,.32,-.13 3.7 
หมายเหตุ : คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1 = สติปญญา 4 = สุขภาพจิตดี 7 = การมีแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 10 = ประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับเพื่อนท่ีไม
2 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 5 =  เอกลักษณแหงอีโก 8 = การอบรมส่ังสอนจากผูปกครอง   
3 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 6 = การอบรมเล้ียงดู 9 = การมีแบบอยางที่ดีจากสื่อ   
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DATE:  8/21/2010 

TIME: 15:17 

L I S R E L  8.72 

 

BY 

 

Karl G. J๖reskog and Dag S๖rbom 

 

This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 

Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 

The following lines were read from file  C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\pa1\model.SPJ: 

 Raw Data from file 'C:and Settings 

 Sample Size = 684 

 Relationships 

 VAR1 = VAR3 VAR4 

 VAR2 = VAR1 VAR3 

 VAR3 = VAR4 

 VAR1 = VAR5 VAR6 VAR13 

 VAR2 = VAR5 VAR6 VAR11 

 VAR3 = VAR5 VAR7 VAR11 VAR12 VAR13 VAR14 
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 VAR4 = VAR5 VAR7 VAR9 VAR11 VAR13 

Path Diagram 

 lisrel output: SS SC EF RS 

 End of Problem 

 model                                                                           

 

         

 Covariance Matrix        

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4       VAR5       VAR6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1      31.13 

     VAR2      63.31    1223.99 

     VAR3      19.44     191.75      66.51 

     VAR4      20.15     131.24      42.31      68.84 

     VAR5      10.63      73.85      16.59      14.77      35.80 

     VAR6      11.52       0.96       8.04      11.71       7.89      87.19 

     VAR7      -3.28     -22.83      -5.91      -7.84      -0.89      -1.35 

     VAR9       8.93      37.30      14.61      17.18      14.15      27.93 

    VAR11       7.29     100.45      25.90      24.70      11.91      -7.24 

    VAR12      11.96      83.55      22.66      21.42      16.91      10.61 

    VAR13      18.03      73.50      24.79      32.70      12.73      34.00 

    VAR14       5.03      44.56      11.62       9.52       7.96       4.44 

              Covariance Matrix        

 

                VAR7       VAR9      VAR11      VAR12      VAR13      VAR14    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR7      15.66 

     VAR9      -2.27      43.87 

    VAR11      -7.05      11.55      55.24 

    VAR12      -1.60      15.96      21.61      63.91 

    VAR13      -8.60      25.38      17.79      32.03      95.31 
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    VAR14      -0.39       8.64      11.58      10.78      11.55      25.48 

 model                                                                           

 

 Parameter Specifications 

 

         BETA         

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4 

            --------   --------   --------   -------- 

     VAR1          0          0          1          2 

     VAR2          3          0          4          0 

     VAR3          0          0          0          5 

     VAR4          0          0          0          0 

 

         GAMMA        

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1          6          7          0          0          0          0 

     VAR2          9         10          0          0         11          0 

     VAR3         12          0         13          0         14         15 

     VAR4         18          0         19         20         21          0 

 

         GAMMA        

 

               VAR13      VAR14 

            --------   -------- 

     VAR1          8          0 

     VAR2          0          0 

     VAR3         16         17 

     VAR4         22          0 
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         PHI          

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR5         23 

     VAR6         24         25 

     VAR7         26         27         28 

     VAR9         29         30         31         32 

    VAR11         33         34         35         36         37 

    VAR12         38         39         40         41         42         43 

    VAR13         44         45         46         47         48         49 

    VAR14         51         52         53         54         55         56 

       PHI          

 

               VAR13      VAR14 

            --------   -------- 

    VAR13         50 

    VAR14         57         58 

 

         PSI          

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4 

            --------   --------   --------   -------- 

                  59         60         61         62 

 model                                                                           

 Number of Iterations =  5 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         BETA         

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 
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     VAR1        - -        - -       0.14       0.14 

                                    (0.03)     (0.03) 

                                      4.77       4.63 

 

     VAR2       0.22        - -       2.50        - - 

              (0.20)                (0.14) 

                1.09                 17.33 

 

     VAR3        - -        - -        - -       0.48 

                                               (0.03) 

                                                14.42 

 

     VAR4        - -        - -        - -        - - 

 

 

         GAMMA        

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.14       0.06        - -        - -        - -        - - 

              (0.03)     (0.02) 

                4.25       2.99 

 

     VAR2       0.76      -0.28        - -        - -       0.41        - - 

              (0.18)     (0.11)                           (0.15) 

                4.28      -2.61                             2.80 

 

     VAR3       0.15        - -      -0.05        - -       0.16       0.08 

              (0.04)                (0.06)                (0.04)     (0.03) 

                3.40                 -0.73                  4.34       2.28 

 

     VAR4       0.19        - -      -0.23       0.12       0.28        - - 
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              (0.05)                (0.07)     (0.05)     (0.04) 

                3.86                 -3.23       2.63       7.26 

   GAMMA        

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

     VAR1       0.07        - - 

              (0.02) 

                2.98 

 

     VAR2        - -        - - 

 

     VAR3       0.00       0.12 

              (0.03)     (0.05) 

                0.03       2.48 

 

     VAR4       0.21        - - 

              (0.03) 

                6.89 

 

 

         Covariance Matrix of Y and X             

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4       VAR5       VAR6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1      31.06 

     VAR2      63.74    1224.21 

     VAR3      19.24     191.26      66.14 

     VAR4      20.01     127.86      41.93      68.84 

     VAR5      10.63      73.85      16.59      14.77      35.80 

     VAR6      11.11      -3.18       6.42      10.35       7.89      87.19 

     VAR7      -2.66     -18.57      -5.91      -7.84      -0.89      -1.35 
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     VAR9       9.75      46.32      14.60      17.18      14.15      27.93 

    VAR11       9.32     100.89      25.90      24.70      11.91      -7.24 

    VAR12      10.57      74.28      21.23      18.42      16.91      10.61 

    VAR13      18.03      73.43      24.79      32.70      12.73      34.00 

    VAR14       4.82      38.37      11.07       8.37       7.96       4.44 

 

         Covariance Matrix of Y and X             

 

                VAR7       VAR9      VAR11      VAR12      VAR13      VAR14    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR7      15.66 

     VAR9      -2.27      43.87 

    VAR11      -7.05      11.55      55.24 

    VAR12      -1.60      15.96      21.61      63.91 

    VAR13      -8.60      25.38      17.79      32.03      95.31 

    VAR14      -0.39       8.64      11.58      10.78      11.55      25.48 

 

         PHI          

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR5      35.80 

              (1.95) 

               18.37 

 

     VAR6       7.89      87.19 

              (2.17)     (4.75) 

                3.63      18.37 

 

     VAR7      -0.89      -1.35      15.66 

              (0.91)     (1.42)     (0.85) 

               -0.97      -0.95      18.37 
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     VAR9      14.15      27.93      -2.27      43.87 

              (1.62)     (2.61)     (1.01)     (2.39) 

                8.73      10.69      -2.24      18.37 

 

    VAR11      11.91      -7.24      -7.05      11.55      55.24 

              (1.77)     (2.69)     (1.16)     (1.95)     (3.01) 

                6.72      -2.70      -6.06       5.93      18.37 

 

    VAR12      16.91      10.61      -1.60      15.96      21.61      63.91 

              (1.95)     (2.90)     (1.22)     (2.13)     (2.43)     (3.48) 

                8.66       3.66      -1.31       7.50       8.88      18.37 

 

    VAR13      12.73      34.00      -8.60      25.38      17.79      32.03 

              (2.30)     (3.74)     (1.52)     (2.67)     (2.88)     (3.25) 

                5.53       9.08      -5.64       9.49       6.19       9.86 

 

    VAR14       7.96       4.44      -0.39       8.64      11.58      10.78 

              (1.20)     (1.82)     (0.77)     (1.33)     (1.51)     (1.61) 

                6.62       2.44      -0.51       6.50       7.66       6.71 

                PHI          

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

    VAR13      95.31 

              (5.19) 

               18.37 

 

    VAR14      11.55      25.48 

              (1.95)     (1.39) 

                5.93      18.37 

         PSI          
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         Note: This matrix is diagonal. 

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

               22.31     632.70      36.16      48.23 

              (1.21)    (34.44)     (1.97)     (2.63) 

               18.37      18.37      18.37      18.37 

          Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.28       0.48       0.45       0.30 

       Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.20       0.23       0.29       0.30 

 

         Reduced Form                 

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.20       0.06      -0.05       0.02       0.08       0.01 

              (0.03)     (0.02)     (0.02)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                5.91       2.99      -2.98       2.50       6.43       2.05 

 

     VAR2       1.40      -0.27      -0.40       0.15       1.17       0.20 

              (0.21)     (0.11)     (0.18)     (0.06)     (0.17)     (0.09) 

                6.63      -2.52      -2.21       2.56       6.83       2.26 

 

     VAR3       0.24        - -      -0.15       0.06       0.30       0.08 

              (0.05)                (0.07)     (0.02)     (0.04)     (0.03) 
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                4.88                 -2.20       2.59       7.35       2.28 

 

     VAR4       0.19        - -      -0.23       0.12       0.28        - - 

              (0.05)                (0.07)     (0.05)     (0.04) 

                3.86                 -3.23       2.63       7.26 

           Reduced Form                 

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

     VAR1       0.11       0.02 

              (0.02)     (0.01) 

                4.94       2.20 

 

     VAR2       0.28       0.31 

              (0.08)     (0.13) 

                3.43       2.46 

 

     VAR3       0.10       0.12 

              (0.03)     (0.05) 

                3.32       2.48 

 

     VAR4       0.21        - - 

              (0.03) 

                6.89 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 16 

Minimum Fit Function Chi-Square = 17.99 (P = 0.32) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 18.00 (P = 0.32) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 2.00 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 16.68) 

 

Minimum Fit Function Value = 0.026 
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Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0030 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.025) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.014 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.039) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.99 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.21 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.21 ; 0.23) 

ECVI for Saturated Model = 0.23 

ECVI for Independence Model = 6.00 

 

Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 4027.97 

Independence AIC = 4051.97 

Model AIC = 142.00 

Saturated AIC = 156.00 

Independence CAIC = 4118.30 

Model CAIC = 484.73 

Saturated CAIC = 587.18 

 

Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.24 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

Relative Fit Index (RFI) = 0.98 

 

Critical N (CN) = 1216.14 

 

 

Root Mean Square Residual (RMR) = 1.89 

Standardized RMR = 0.014 

Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 
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Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.20 

model 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4       VAR5       VAR6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1      31.06 

     VAR2      63.74    1224.21 

     VAR3      19.24     191.26      66.14 

     VAR4      20.01     127.86      41.93      68.84 

     VAR5      10.63      73.85      16.59      14.77      35.80 

     VAR6      11.11      -3.18       6.42      10.35       7.89      87.19 

     VAR7      -2.66     -18.57      -5.91      -7.84      -0.89      -1.35 

     VAR9       9.75      46.32      14.60      17.18      14.15      27.93 

    VAR11       9.32     100.89      25.90      24.70      11.91      -7.24 

    VAR12      10.57      74.28      21.23      18.42      16.91      10.61 

    VAR13      18.03      73.43      24.79      32.70      12.73      34.00 

    VAR14       4.82      38.37      11.07       8.37       7.96       4.44 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                VAR7       VAR9      VAR11      VAR12      VAR13      VAR14    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR7      15.66 

     VAR9      -2.27      43.87 

    VAR11      -7.05      11.55      55.24 

    VAR12      -1.60      15.96      21.61      63.91 

    VAR13      -8.60      25.38      17.79      32.03      95.31 

    VAR14      -0.39       8.64      11.58      10.78      11.55      25.48 
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         Fitted Residuals 

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4       VAR5       VAR6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.07 

     VAR2      -0.44      -0.22 

     VAR3       0.20       0.49       0.36 

     VAR4       0.14       3.39       0.38       0.00 

     VAR5       0.00       0.00        - -        - -        - - 

     VAR6       0.41       4.14       1.62       1.37        - -        - - 

     VAR7      -0.62      -4.26       0.00        - -        - -        - - 

     VAR9      -0.82      -9.02       0.01        - -        - -        - - 

    VAR11      -2.04      -0.44        - -       0.00        - -       0.00 

    VAR12       1.39       9.27       1.44       3.00        - -        - - 

    VAR13        - -       0.08       0.00        - -        - -        - - 

    VAR14       0.21       6.20       0.55       1.15        - -        - - 

 

         Fitted Residuals 

 

                VAR7       VAR9      VAR11      VAR12      VAR13      VAR14    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR7        - - 

     VAR9        - -        - - 

    VAR11        - -        - -        - - 

    VAR12        - -        - -        - -        - - 

    VAR13        - -        - -        - -        - -        - - 

    VAR14        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -9.02 

   Median Fitted Residual =    0.00 
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  Largest Fitted Residual =    9.27 

 Stem leaf  Plot 

 

 - 8|0  

 - 6|  

 - 4|3  

 - 2|0  

 - 0|8644200000000000000000000000000000000000000000000000000  

   0|111224445514446  

   2|04  

   4|1  

   6|2  

   8|3 

 

         Standardized Residuals   

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4       VAR5       VAR6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       1.14 

     VAR2      -0.78      -0.07 

     VAR3       1.37       0.63       1.76 

     VAR4       1.04       0.56       1.76        - - 

     VAR5        - -        - -        - -        - -        - - 

     VAR6       0.83       0.75       0.74       0.66        - -        - - 

     VAR7      -0.90      -1.15        - -        - -        - -        - - 

     VAR9      -0.83      -1.46       0.01        - -        - -        - - 

    VAR11      -1.77      -1.77        - -        - -        - -        - - 

    VAR12       1.07       1.30       1.68       1.68        - -        - - 

    VAR13        - -       0.01        - -        - -        - -        - - 

    VAR14       0.24       1.30       0.93       0.93        - -        - - 

 

         Standardized Residuals   
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                VAR7       VAR9      VAR11      VAR12      VAR13      VAR14    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR7        - - 

     VAR9        - -        - - 

    VAR11        - -        - -        - - 

    VAR12        - -        - -        - -        - - 

    VAR13        - -        - -        - -        - -        - - 

    VAR14        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -1.77 

   Median Standardized Residual =    0.00 

  Largest Standardized Residual =    1.76 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 1|885  

 - 1|2  

 - 0|988  

 - 0|1000000000000000000000000000000000000000000000000000  

   0|2  

   0|66777899  

   1|011334  

   1|7788 

 

 model                                                                           

 

                         Q plot of Standardized Residuals 

 

  3.5.......................................................................... 
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                             Standardized Residuals 

 

 model                                                                           

 

 Standardized Solution            

 

         BETA         

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     VAR1        - -        - -       0.20       0.20 

     VAR2       0.03        - -       0.58        - - 

     VAR3        - -        - -        - -       0.49 

     VAR4        - -        - -        - -        - - 

 

         GAMMA        

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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     VAR1       0.15       0.11        - -        - -        - -        - - 

     VAR2       0.13      -0.08        - -        - -       0.09        - - 

     VAR3       0.11        - -      -0.02        - -       0.15       0.08 

     VAR4       0.14        - -      -0.11       0.10       0.25        - - 

 

         GAMMA        

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

     VAR1       0.11        - - 

     VAR2        - -        - - 

     VAR3       0.00       0.08 

     VAR4       0.25        - - 

 

         Correlation Matrix of Y and X            

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4       VAR5       VAR6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       1.00 

     VAR2       0.33       1.00 

     VAR3       0.42       0.67       1.00 

     VAR4       0.43       0.44       0.62       1.00 

     VAR5       0.32       0.35       0.34       0.30       1.00 

     VAR6       0.21      -0.01       0.08       0.13       0.14       1.00 

     VAR7      -0.12      -0.13      -0.18      -0.24      -0.04      -0.04 

     VAR9       0.26       0.20       0.27       0.31       0.36       0.45 

    VAR11       0.23       0.39       0.43       0.40       0.27      -0.10 

    VAR12       0.24       0.27       0.33       0.28       0.35       0.14 

    VAR13       0.33       0.21       0.31       0.40       0.22       0.37 

    VAR14       0.17       0.22       0.27       0.20       0.26       0.09 

 

         Correlation Matrix of Y and X            
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                VAR7       VAR9      VAR11      VAR12      VAR13      VAR14    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR7       1.00 

     VAR9      -0.09       1.00 

    VAR11      -0.24       0.23       1.00 

    VAR12      -0.05       0.30       0.36       1.00 

    VAR13      -0.22       0.39       0.25       0.41       1.00 

    VAR14      -0.02       0.26       0.31       0.27       0.23       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.72       0.52       0.55       0.70 

 

         Regression Matrix Y on X (Standardized)      

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.21       0.11      -0.04       0.03       0.11       0.02 

     VAR2       0.24      -0.07      -0.05       0.03       0.25       0.05 

     VAR3       0.17        - -      -0.08       0.05       0.27       0.08 

     VAR4       0.14        - -      -0.11       0.10       0.25        - - 

 

         Regression Matrix Y on X (Standardized)      

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

     VAR1       0.19       0.02 

     VAR2       0.08       0.05 
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     VAR3       0.12       0.08 

     VAR4       0.25        - - 

 

 model                                                                           

Total and Indirect Effects 

          Total Effects of X on Y      

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.20       0.06      -0.05       0.02       0.08       0.01 

              (0.03)     (0.02)     (0.02)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                5.91       2.99      -2.98       2.50       6.43       2.05 

 

     VAR2       1.40      -0.27      -0.40       0.15       1.17       0.20 

              (0.21)     (0.11)     (0.18)     (0.06)     (0.17)     (0.09) 

                6.63      -2.52      -2.21       2.56       6.83       2.26 

 

     VAR3       0.24        - -      -0.15       0.06       0.30       0.08 

              (0.05)                (0.07)     (0.02)     (0.04)     (0.03) 

                4.88                 -2.20       2.59       7.35       2.28 

 

     VAR4       0.19        - -      -0.23       0.12       0.28        - - 

              (0.05)                (0.07)     (0.05)     (0.04) 

                3.86                 -3.23       2.63       7.26 

          Total Effects of X on Y      

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

     VAR1       0.11       0.02 

              (0.02)     (0.01) 

                4.94       2.20 
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     VAR2       0.28       0.31 

              (0.08)     (0.13) 

                3.43       2.46 

 

     VAR3       0.10       0.12 

              (0.03)     (0.05) 

                3.32       2.48 

 

     VAR4       0.21        - - 

              (0.03) 

                6.89 

           Indirect Effects of X on Y       

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.06        - -      -0.05       0.02       0.08       0.01 

              (0.01)                (0.02)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                4.49                 -2.98       2.50       6.43       2.05 

 

     VAR2       0.64       0.01      -0.40       0.15       0.76       0.20 

              (0.13)     (0.01)     (0.18)     (0.06)     (0.11)     (0.09) 

                4.85       1.03      -2.21       2.56       6.87       2.26 

 

     VAR3       0.09        - -      -0.11       0.06       0.14        - - 

              (0.02)                (0.03)     (0.02)     (0.02) 

                3.73                 -3.15       2.59       6.48 

 

     VAR4        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

           Indirect Effects of X on Y       

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 
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     VAR1       0.04       0.02 

              (0.01)     (0.01) 

                4.79       2.20 

 

     VAR2       0.28       0.31 

              (0.08)     (0.13) 

                3.43       2.46 

 

     VAR3       0.10        - - 

              (0.02) 

                6.22 

 

     VAR4        - -        - - 

 

 

         Total Effects of Y on Y      

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     VAR1        - -        - -       0.14       0.20 

                                    (0.03)     (0.03) 

                                      4.77       8.04 

 

     VAR2       0.22        - -       2.53       1.24 

              (0.20)                (0.14)     (0.11) 

                1.09                 18.30      11.45 

 

     VAR3        - -        - -        - -       0.48 

                                               (0.03) 

                                                14.42 

 

     VAR4        - -        - -        - -        - - 
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   Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   6.326 

 

         Indirect Effects of Y on Y       

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     VAR1        - -        - -        - -       0.07 

                                               (0.01) 

                                                 4.53 

 

     VAR2        - -        - -       0.03       1.24 

                                    (0.03)     (0.11) 

                                      1.07      11.45 

 

     VAR3        - -        - -        - -        - - 

 

     VAR4        - -        - -        - -        - - 

 model                                                                           

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

       Standardized Total Effects of X on Y     

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.21       0.11      -0.04       0.03       0.11       0.02 

     VAR2       0.24      -0.07      -0.05       0.03       0.25       0.05 

     VAR3       0.17        - -      -0.08       0.05       0.27       0.08 

     VAR4       0.14        - -      -0.11       0.10       0.25        - - 

            Standardized Total Effects of X on Y     

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 
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     VAR1       0.19       0.02 

     VAR2       0.08       0.05 

     VAR3       0.12       0.08 

     VAR4       0.25        - - 

Standardized Indirect Effects of X on Y      

 

                VAR5       VAR6       VAR7       VAR9      VAR11      VAR12            

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     VAR1       0.06        - -      -0.04       0.03       0.11       0.02 

     VAR2       0.11       0.00      -0.05       0.03       0.16       0.05 

     VAR3       0.07        - -      -0.05       0.05       0.12        - - 

     VAR4        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

 

         Standardized Indirect Effects of X on Y      

 

               VAR13      VAR14    

            --------   -------- 

     VAR1       0.08       0.02 

     VAR2       0.08       0.05 

     VAR3       0.12        - - 

     VAR4        - -        - - 

 

         Standardized Total Effects of Y on Y     

 

                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     VAR1        - -        - -       0.20       0.30 

     VAR2       0.03        - -       0.59       0.29 

     VAR3        - -        - -        - -       0.49 

     VAR4        - -        - -        - -        - - 

 

         Standardized Indirect Effects of Y on Y      
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                VAR1       VAR2       VAR3       VAR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     VAR1        - -        - -        - -       0.10 

     VAR2        - -        - -       0.01       0.29 

     VAR3        - -        - -        - -        - - 

     VAR4        - -        - -        - -        - - 

 

                           Time used:    0.063 Seconds 



ประวัติผูเขียน 

ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาววรรณลดา   กันตโฉม 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550 

 
ท่ีอยูปจจุบัน 68 ถ.พิทักษ ตําบลหลมสัก 

 อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 

 67110  

 

 

 

 


	ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ 
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 วิธีวิจัย
	บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	บทที่ 4 การสรุปและอภิปรายผล
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย



