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 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน
ของเด็กวัยรุน 6 ดาน ไดแก พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ ดาน
การซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมตอตานสังคม ดานพฤติกรรมการเรียน และดาน
อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ และเพื่อศึกษาตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กวัยรุนโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก เด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 จํานวน 480 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม และ พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย 
และ การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม และพฤติกรรมเส่ียงดานการ
ซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมการเรียน และดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ อยูใน
ระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ และดาน
พฤติกรรมตอตานสังคม อยูในระดับต่ํา  และตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม
และรายดานมากที่สุด คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม  และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยนี้ไดนําไปอภิปรายในแงของอิทธิพลสําคัญของเพื่อน และการขัดเกลาทางสังคมในดาน
พุทธศาสนา ที่มีตอการลดพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

A STUDY FACTORS RELATED TO RISK BEHAVIORS OF ADOLESCENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN  ABSTRACT 
BY 

CHANYAPORN  CHOKCHAITHANANAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of the Education Degree in Development Psychology 

at Srinakharinwirot  University 
March  2011 



 

Chanyaporn Chokchaithananan. (2011). A study factors related to risk behaviors of  
 adolescents.  Master Thesis, M.Ed. (Developmental Psychology). Bangkok:  
 Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: Dr.Niyada  

Chittcharat, Dr.Duangduen saetang 
 
 The two main objectives of this research were: to study the level of risk behaviors 
of adolescents in overall and 6 aspects which were addictive substance taking behavior, 
sexual behavior, depressive and suicidal behavior, anti-social behavior, studying behavior, 
and vehicle accident  behavior ; and  to search for variables that could predict risk behaviors 
of adolescents in overall and each of the 6 aspects.  
 The 480 samples consisted of adolescents who were studying in grade 7 to 12 of 
first semester 2010 in schools under the Office of the Basic Education Commission, 
Bangkok District Office 3.  They were drawn by a multi-stage random sampling.  
 The instrument used in this study was a questionnaire about general information, 
amount of Buddhist activities in school, experience of participating in religious activities at 
schools, adolescents’ Buddhist beliefs, adolescents’ Buddhist practices,  parents’ rearing 
practice in Buddhist way, having proper friends, and risk behaviors of adolescents. The 
collected data was analyzed by descriptive statistics and Multiple Regression Analysis.  
 The findings were: The risk behaviors of adolescents in overall, depressive and 
suicidal behavior, studying behavior, and vehicle accident behavior were at the moderate 
level. Whereas, addictive substance taking behavior, sexual risk behavior, and anti-social 
behavior were at the low level.  The most predicted variables for the overall and each 
aspect of risk behaviors were having proper friends and adolescents’ Buddhist practices. 
The results of this research were discussed in terms of the vital influence of peers and 
socialization in Buddhist way to reduce adolescent risk behaviors. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความเมตตา ชวยเหลือ และสนับสนุนอยางดี
ยิ่งจาก อาจารย ดร.นิยะดา  จิตตจรัส ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร.ดวงเดือน  
แซตัง  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ไดใหคําปรึกษา ตลอดจนพิจารณาแกไขขอบกพรองใน
การทําปริญญานิพนธนี้ตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ. โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ประณต  เคาฉิม  อาจารยวิธัญญา  วัณโณ  และอาจารยอังคเรศ  
อิทธิปาทานันท ที่กรุณาชวยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
แนวทางแกไข ขอบกพรองของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาจิตวิทยาทุกทานที่ประสิทธิประสาทความรูใหแกผูวิจัยดวยดีตลอด
มา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครู อาจารยทุกทานของโรงเรียนที่ไดกรุณาใหความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และ ขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาใหทุนสนับสนุนการ
วิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูที่มีสวนทําใหการทําปริญญานิพนธสําเร็จลุลวง คอยใหการสนับสนุน
เปนกําลังใจใหดวยดีตลอดมา และเหนือส่ิงอ่ืนใดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยให
กําลังใจและสนับสนุนชวยเหลือดานการศึกษาแกผูวิจัยเสมอมา 
 

 คุณคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากปริญญานิพนธนี้ ผูวิจัยนอมรําลึกและบูชาพระคุณแด บิดา 
มารดา ญาติพ่ีนอง คุณครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่เก่ียวของกับการศึกษาใหกับผูวิจัย 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ประเทศไทย มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสาร ทําใหการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมีการแขงขันกันสูง 
คานิยมและคุณธรรมของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยที่คนสวนใหญมุงพัฒนาแตทางดาน
วัตถุโดยไมไดใสใจในการพัฒนาทางดานจิตใจเทาใดนัก จึงมีการละเลยศีลธรรม สังคมจึงเต็มไปดวย
ความยุงเหยิง สับสน จากเดิมที่เคยยกยองคนที่มีคุณธรรมในจิตใจก็เปลี่ยนไปยกยองคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี คนในสังคมมีแตความเห็นแกตัว แกงแยงชิงดี เอารัดเอาเปรียบกัน ตางฝายตางมุง
ประโยชน ขาดความเห็นอกเห็นใจและความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน สมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหกัน
นอยลง พอแมตองออกไปทํางานนอกบานเพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัวมากยิ่งขึ้น ไมเวน
แมกระทั่งเด็กวัยรุน ซึ่งตองมีการแขงขันกันสูงขึ้นในหลายๆ ดาน ทั้งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ 
และการดํารงชีวิต เด็กวัยรุนจึงตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 วัยรุนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายไปในทางที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปน
ชายหนุมหรือหญิงสาว เปนวัยที่สมองเจริญเติบโตอยางเต็มที่ มีพัฒนาการทางธรรมชาติและสังคม 
วัยรุนเปนวัยที่มีปญหาทางดานรางกายและจิตใจ เปนวัยที่เร่ิมเปลี่ยนจากเด็กมาเปนระยะที่เติบโต
อยางรวดเร็วสูความเปนผูใหญ ในวัยน้ีจึงตองมีการปรับตัวทั้งทางรางกายและจิตใจ เพ่ือใหสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบร่ืน วัยรุนจึงมักรูสึกสับสนในบางครั้งเม่ือไมสามารถปรับตัวได ทํา
ใหวัยรุนรูสึกวาตนมีปญหา และมักจะแสดงพฤติกรรมบางอยางที่เบี่ยงเบนออกไป หรือมีพฤติกรรม
เส่ียงตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชน หนีโรงเรียน การแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน  มีกิริยาวาจาหยาบ
คาย สูบบุหรี่ การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การเสพสารเสพติด การเลนการพนัน การ
แสดงออกทางเพศเกินควร การลักขโมย การทํารายรางกายผูอ่ืน การยกพวกตีกัน เปนตน (กิติพงศ  
พัฒนพงศ. 2538: 11) สอดคลองกับงานวิจัยของชุลีพร  ศรศรี (2541: 73) ไดศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา วัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพดานการสูบบุหร่ีรอยละ 22.4 การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลรอยละ 62.2 การมี
เพศสัมพันธรอยละ 9.7 สวนการสูบกัญชา การสูดดมสารระเหย และการใชยาเสพติดมีจํานวนเทากัน
คือรอยละ 4  การขับขี่รถภายหลังการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลรอยละ 6.9  และ เคยพยายามฆา
ตัวตาย รอยละ 5.1 
 เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เองมีสวนที่ทําใหวัยรุนขาดการอบรมบมนิสัยให
ใกลชิดกับศาสนา พอแม หรือผูปกครอง ชอบพาเด็กไปเที่ยวในสวนสนุก หางสรรพสินคา มากกวาที่
จะพาเขาวัด หาพระฟงธรรมหรืออยางนอยก็ไดทํากิจกรรมทางศาสนาบาง เด็กวัยรุนในปจจุบันใส
บาตรนอยมากแทบจะนับครั้งได สวดมนตไดไมจบ พูดจากับพระไมเปน ขาดความเช่ือในพุทธ
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ศาสนา ขาดสัมมาคารวะตอภิกษุสงฆ และสถานที่สําคัญทางศาสนา ฯลฯ เปนชาวพุทธแตใน
สํามะโนครัว สําเนาทะเบียนบาน หรือเวลากรอกเอกสารเทาน้ัน แตทางดานพฤติกรรมตั้งแตเด็กจน
โตไมเคยไดทําอยางพุทธศาสนิกชนเลย สอดคลองกับงานวิจัยของเนตรนพิชญ  จําปาทองเทศ 
(2545: 46) ไดศึกษาความรูและทัศนคติของเยาวชนที่มีตอพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน พบวา 
เยาวชนที่มีอายุระหวาง 15 – 24 ป มีความรูเร่ืองหลักการพ้ืนฐานของพุทธศาสนาในระดับที่ไมพอใจ
เปนอยางมาก และสิ่งเหลาน้ีอาจสงผลตอบุคลิกภาพบางประการของเด็กวัยรุน เชน กาวราว     เห็น
แกตัว วิตกกังวล ขาดความเชื่อม่ัน ในที่สุดอาจกลายเปนปญหา ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะ
แวดลอมและบุคคลรอบขางได (หรรษา เลาหเสรีกุล. 2537: 3)  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ซินหา 
(Sinha. 2007) ไดศีกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนกับความเชื่อทางศาสนา 
พบวา พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนมีความสัมพันธทางลบกับความเชื่อในศาสนาของกลุมวัยรุนกลาวคือ 
ถาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในศาสนามาก จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนอย สวนเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อใน
ศาสนานอย จะมีพฤติกรรมเส่ียงมาก โดยความเชื่อในศาสนาเปนตัวแปรที่มีความสําคัญในการลด
พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน ซึ่งไดแก การสูบบุหรี่ การหนีเรียน พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การเสพกัญชา 
และภาวะซึมเศรา 
 ดังนั้นการถายทอดทางพุทธศาสนาใหกับวัยรุนจึงนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง (เพ็ญแข  
ประจนปจจนึก. 2528: 9) แตตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ครอบครัวซ่ึงถือวาเปนสถาบันทาง
สังคมที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกไมมีเวลารับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางสมบูรณ 
(สุริยะ พันธดี. 2536: 2) กลาวคือ ทั้งบิดามารดาตองออกไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดมาเลี้ยง
ครอบครัว จึงทําใหบิดามารดามีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรนอยลง โอกาสในการปลูกฝงหรือถายทอด
ลักษณะทางสังคมใหกับบุตร โดยเฉพาะการอบรบเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวจึงมีนอยลงไปดวย 
โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมในลําดับรองลงมาที่ตองมีบทบาทมากขึ้นในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาตางๆ ใหวัยรุนไดรับประสบการณทางศาสนาตางๆ  เพ่ือปลูกฝงคานิยมความเชื่อทางศาสนา
และการปฏิบัติตนทางศาสนาใหกับวัยรุน เพราะตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตจิตใจศาสนาก็ยังเปนที่พ่ึง
ทางใจ นอกจากนี้แลวศาสนายังเปนเครื่องชี้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนแกมนุษยใหมุงสูความ
ดีอีกดวย การเสริมสรางหลักศาสนาใหแกวัยรุนจึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการจรรโลงศาสนาใน
สังคม เพราะจากความเขาใจนี้เองที่จะทําใหพวกเขาเกิดสติปญญาคิดหาเหตุผลวาส่ิงใดควรทําและสิง่
ใดไมควรทํา ทําใหเกิดความม่ันใจในตนเองและสามารถตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เห็นสมควรได การคบ
เพ่ือนของวัยรุนก็เชนเดียวกันหากเด็กวัยรุนคบเพ่ือนที่ชักจูงไปในทางที่ไมดีในทางเสื่อมเสียก็อาจจะ
ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเส่ียงที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอตนเองและผูอ่ืนได เชน ชอบเที่ยวเตร ม่ัวสุมตาม
แหลงสถานเริงรมย เสพสุรายาเสพติด หนีเรียน เปนตน แตถาเด็กวัยรุนรูจักเลือกที่จะคบเพื่อนที่ชัก
จูงไปในทางที่ดี ก็อาจจะทําใหพวกเขามีพฤติกรรมดีที่เหมาะสมมากขึ้นก็เปนได เหตุที่เปนเชนนี้     
ก็เนื่องจากเด็กวัยรุนเปนวัยที่อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต และวัยนี้จะใหความสําคัญกับเพ่ือน
มาก จะเชื่อเพ่ือนมากกวาบิดามารดาหรือวาครู ตองการการยอมรับจากเพ่ือน และยอมทําตามความ
ตองการของกลุมเพ่ือน (นงลักษณ  โตบันลือภพ. 2539: 24) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชัย   
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มณีรักษ (2547: 125-139) ไดศึกษาการไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา ที่เก่ียวของกับพฤติกรรม
ตามเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสั่งสอนทาง
ศาสนามาก เปนผูที่มีทัศนคติตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา และมีพฤติกรรมกาวราวนอยกวา
นักเรียนประเภทตรงขาม และ นักเรียนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอ
พฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา มีทัศนคติตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา และมีพฤติกรรมเบญจธรรม
มากกวานักเรียนประเภทตรงขาม 
 ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนนี้ เก่ียวกับสภาวะการพัฒนาเด็กในประเทศไทยซึ่งมีการพัฒนา
ทางดานวัตถุในสังคมเพ่ิมมากขึ้น แตสภาพแวดลอม สภาพสังคมเสื่อมทรามลง พฤติกรรมของวัยรุน
มีความรุนแรงมากขึ้น แตพฤติกรรมทางศาสนาของวัยรุนกลับลดลง ซึ่งสอดคลองกับที่ทานพุทธทาส
ภิกขุ กลาวไววา “สังคมไทยปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเปนอยางมาก แตการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวหาไดเปนไปเพ่ือประโยชนที่แทจริงของคนไทยไม คนมีความนิยมวัตถุ หรือ
วัตถุนิยมมากขึ้นมีกิเลสมากขึ้น แตสิ่งที่ขาดคือศีลธรรม สภาพสังคมฟอนเฟะ เพราะรับอิทธิพล
อารยะธรรมตะวันตกที่แพรหลายเขามามากเกินไป และคนไทยรับเอามาโดยไมมีวิจารณญาณ” 
(พุทธทาสภิกขุ. 2525: 90) ผลเสียจึงออกมาในรูปของปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาของวัยรุนที่
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียง
ของเด็กวัยรุนวามีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอระดับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน ประกอบกับผูวิจัยไดมี
โอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรูที่โรงเรียนสัตยาไสย จ.ลพบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนวิถีพุทธซ่ึงเปน
โรงเรียนระบบปกติทั่วไป  ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบริหาร และ
การพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา โดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณา
การ ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวง
ปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 9) และจาก
การที่ผูวิจัยไดสัมผัสกับเด็กเหลาน้ัน ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความแตกตางของเด็กที่เรียนในโรงเรียนวิถี
พุทธกับเด็กในโรงเรียนปกติ เพราะเด็กเหลาน้ัน มีการคิด การพูด การทํา ในสิ่งที่ดีอยูในกรอบของ
ศีลธรรม รูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา จึงทําใหผูวิจัยเกิดคําถามวา ประเภทของโรงเรียนมีผลตอ
ระดับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนหรือไม ซึ่งตอมาผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมเสี่ยง ทําใหพบวายังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกที่สงผลตอพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน ทั้งใน     
ดานของตัวเด็กวัยรุนเองซึ่งมีความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนานอยลงกวาสมัยกอนเปนอยางมาก
(กิตติวรรณ สิทธิเวทย. 2534: 2; อางอิงจาก ฉลองรัฐ อินทรีย; และคนอ่ืนๆ. 2527: 35)  และสภาพ 
แวดลอมรอบตัวของเด็กวัยรุน อันไดแก ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน ที่สงผลตอระดับพฤติกรรม
เสี่ยงของเด็กวัยรุน (วิณี  ชิดเชิดวงศ.  2547: 27)  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการ
คบเพ่ือนอยางเหมาะสม วามีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนหรือไม อยางไร เพ่ือ
เปนประโยชนในการวางแผนหาแนวทางปองกัน แกไข และ ลดพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน โดยจําแนกตามตัว
แปร ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดา
มารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็ก
วัยรุน โดยจําแนกตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนา
ในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
 4. เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนโดยรวม และ
รายดานของเด็กวัยรุน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน ทั้ง 6 ดาน คือ 
ดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรม
ตอตานสังคม ดานพฤติกรรมการเรียน และ ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ เพื่อเปนขอมูลตอ  
ผูที่เก่ียวของในการวางลําดับนโยบายสําหรับการแกไขและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่มีความเรงดวนมาก
ที่สุดและพฤติกรรมเส่ียงในลําดับอ่ืนๆ ตอไป 
 2. ทําใหทราบถึงตัวแปรที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอผูที่เก่ียวของกับเด็กวัยรุน และตัวเด็กเอง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการวางนโยบายเพื่อจัด
กิจกรรมกระตุน สงเสริมความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาใหกับเด็กวัยรุน
เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนหาแนวทางปองกัน แกไข และ ลดพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนในดาน
ตางๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 
79,365 คน  
 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  
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ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 จํานวน 480 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 
  
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
  1.1 ความเชื่อในพุทธศาสนา 
  1.2 การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
  1.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา 
  1.4 การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน แบงออกเปน 3 ดาน คือ 
   1.4.1 ประเภทโรงเรียน 
   1.4.2 ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
   1.4.3 ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
  1.5 การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน แบงออกเปน 6 ดาน คือ 
  2.1 ดานการเสพสารเสพติด 
  2.2 ดานพฤติกรรมทางเพศ 
  2.3 ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
  2.4 ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
  2.5 ดานพฤติกรรมการเรียน 
  2.6 ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กวัยรุน หมายถึง เด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 2. การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน หมายถึง การที่เด็กวัยรุนรับรูเร่ืองราวหรือได
เขารวมกิจกรรมตางๆ ทางพุทธศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน กิจกรรมการสวดมนต การฟงเทศน 
การทําบุตรตักบาตร การใหทาน การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม เปนตน ในขณะที่ตนกําลังศึกษา
ในโรงเรียน ซึ่งในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยพิจารณาการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 3 ดาน คือ 
ประเภทของโรงเรียน ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และ ประสบการณการเขา
รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 3. ประเภทของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะการบริหาร การจัดสภาพของโรงเรียน การ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของโรงเรียน ลักษณะการจัดกิจกรรมประสบการณทางพุทธศาสนาของ
โรงเรียน  โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ  
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  3.1 โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่เขา
รวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกับกระทรวงศึกษาธิการโดยนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือ
ประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  โดยเนนกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผาน
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต  
  3.2 โรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปกติ
ทั่วไป 
 
 นิยามปฏิบัติการ 
 1. พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน หมายถึง การกระทําใดๆ ที่แสดงออกทั้งทางรางกาย 
ความคิด ความรูสึกของเด็กวัยรุนที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งรางกายหรือจิตใจโดย 
สามารถแบงออกเปน 6  ดาน คือ ดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ ดานการซึมเศรา
และการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมตอตานสังคม ดานพฤติกรรมการเรียน และ ดานอุบัติเหตุจากการ
ใชยานพาหนะ ดังนี้ 
  1.1 พฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพติด หมายถึง การกระทําใดๆ ที่อาจนําไปสู
โอกาสที่เก่ียวของกับการเสพยาเสพติดหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลดวยวิธีการตางๆ เชน การลอง
และการใชยาเสพติด การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา หรือการอยูในกลุมเพ่ือนที่ใชยาเสพติด  
  1.2 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การปฏิบัติที่มีผลตอพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรซึ่งเกิดจาก การเที่ยวสถานเริงรมยกับเพ่ือนตางเพศ การ
อานหนังสือกระตุนอารมณเพศ  การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ การจับมือถือแขนและการ
กอดจูบกับเพ่ือนตางเพศ 
  1.3 พฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย หมายถึง ภาวะที่มีความ
ผิดปกติของจิตใจ ซึ่งแสดงออกทางอาการเบี่ยงเบนทางอารมณ ความคิด และการรับรู และ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ คือ มีอารมณเศราหดหู ทอแท รองไห ไมมีอารมณสนใจสิ่งตาง มีพฤติกรรม
หลบหนี ถอยหนี เบื่ออาหาร นอนไมหลับ การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เปลี่ยนไปจากเดิมในทางเชื่องชา 
คิดวาตนเองไมมีคุณคา มีความคิดอยากฆาตัวตาย 
  1.4 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมตอตานสังคม หมายถึง การกระทําที่บุคคลฝาฝน
ลักษณะที่สังคมกําหนดไว ทําใหเกิดความขัดแยงและเกิดผลเสีย ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เชน การใช
ความรุนแรง การยกพวกตีกัน การทํารายรางกายผูอ่ืน เปนตน 
  1.5 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน หมายถึง หมายถึง การกระทําที่นําไปสู
โอกาสในการยุติการเรียน เชน การหนีเรียน การไมสงงาน หรือการกระทําที่กอใหเกิดการยุติการ
เรียน หรือไมประสบความสําเร็จในการเรียน 
  1.6 พฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ หมายถึง การกระทําหรือการ
แสดงออกท่ีซึ่งกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอการใชยานพาหะ เชน การรวมกิจกรรมที่เสี่ยงตอ
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อุบัติเหตุ การไมปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย อาทิเชน การไมสวมหมวกกันน็อก การใช
โทรศัพทขณะขึ้นลงรถโดยสาร เปนตน 
  ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ประจํา บอยคร้ัง บางครั้ง ไมเคย 
โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน 30 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง    1.00 – 
4.00 คะแนน ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 คะแนน แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับ
ต่ํา ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.00  คะแนน แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับ
ปานกลาง ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00  คะแนน แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมเส่ียงอยูใน
ระดับคอนขางสูง และ ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.00 คะแนน แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู
ในระดับสูง 
 2. ความเชื่อในพุทธศาสนา หมายถึง ความเชื่ออันเปนหลักคําสอนที่สําคัญทางพุทธศาสนา 
ไดแก ความเช่ือในพระรัตนตรัย บาป-บุญ กฎแหงกรรม การเวียนวายตายเกิด      นรก-สวรรค และ
นิพพาน ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถามความในพุทธศาสนาที่ผูวิ จัยสรางขึ้น โดยใช
แบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุง
แกไขและเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวย คอนขาง
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 12 ขอ พิสัยของ
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน โดยผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 2.50  
คะแนน  แสดงวาเปนผูที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอย สวนผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 
4.00  คะแนน แสดงวาเปนผูที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามาก  
 3. การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา หมายถึง การดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนทาง
พุทธศาสนา ภายใตกรอบของ การใหทาน การรักษาศีล และการฝกปฏิบัติภาวนา ซึ่งเปนการงดเวน
การทําความชั่ว ทําแตความดี และรักษาจิตใหบริสุทธิ์ผองใส ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถามการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2540) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ปฏิบัติ
เปนประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัติบางคร้ัง ไมเคยปฏิบัติ โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง 
จํานวน 12 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน โดยผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1.00 – 2.50  คะแนน  แสดงวาเปนผูที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอย สวนผูที่ได
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 4.00  คะแนน แสดงวาเปนผูที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามาก 
 4. การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา หมายถึง การรับรูของวัยรุนวาบิดามารดา
แสดง หรือ ปฏิบัติตอตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งโดยทางตรงและทางออม เพ่ือฝกอบรม
ใหตนเกิดความรู ความสนใจ ความเชื่อ  และยอมรับการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนาขั้นพ้ืนฐานใน
ระบบบุญสิกขา 3 ประการ หรือหลักธรรมเบื้องตนสําหรับพุทธศาสนิกชน คือ การใหทาน การรักษา
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ศีลหา และการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติสมาธิภาวนา บิดามารดาไดอธิบายชี้แจงใหตนเขาใจ  
คอยใหคําแนะนํา และ สงเสริมใหตนปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีแกวัยรุนในดานการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งสามารถวัดไดจาก
แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบพุทธจากครอบครัว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแบบสอบถามของ  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2543) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติม
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ คือ จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง โดยใหผูตอบเลือกตอบอยาง
ใดอยางหน่ึง จํานวน 12 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน โดยผูที่ได
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 2.50  คะแนน  แสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดานอย สวนผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 4.00  คะแนนแสดงวาเปนผูที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามาก 
 5. ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน หมายถึง การท่ีเด็กวัยรุนไดรับรู
เรื่องราวการจัดกิจกรรมตางๆ ทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ไดแก กิจกรรมการสวดมนต การฟงเทศน 
การทําบุตรตักบาตร การใหทาน การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม เปนตน  ซึ่งสามารถวัดไดจาก
แบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ที่ผูวิ จัยสรางขึ้นโดยใช
แบบสอบถามของสุริยะ พันธดี(2536) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ คือ เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆครั้ง ไมเคย โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใด
อยางหน่ึง จํานวน 13 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน โดยผูที่ไดคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 2.50  คะแนน  แสดงวาเปนผูที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย สวนผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 4.00  คะแนน 
แสดงวาเปนผูที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก 
 6. ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน หมายถึง การที่เด็กวัยรุน
ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ทางพุทธศาสนา ไดแก กิจกรรมการสวดมนต การฟงเทศน การทําบุตรตัก
บาตร การใหทาน การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม เปนตน  ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถาม
ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแบบสอบถามของสุริยะ 
พันธดี(2536) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ 
คือ ทุกคร้ัง บอยคร้ัง นอยคร้ัง ไมเคย โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน13 ขอ พิสัย
ของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน โดยผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 2.50  
คะแนน แสดงวาเปนผูที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย สวนผูที่
ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 4.00  คะแนน แสดงวาเปนผูที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก 
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 7. การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม หมายถึง การท่ีวัยรุนมีพฤติกรรมในดานการเลือกเขากลุม
เพ่ือน การเลือกคบหาเพ่ือนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไมคลอยตามการชักจูงของเพ่ือนไปในทางเสื่อม
เสีย เชน การเลนพนัน การเสพสิ่งเสพติด และการหนีเรียน เปนตน ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบ 
สอบถามการคบเพื่อนอยางเหมาะสมที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชแบบสอบถามของ หรรษา เลาหเสรีกุล 
(2537) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการวิจัยในครั้งน้ีซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ จริง 
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวนประมาณ 15 
ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน โดยผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 
2.50 คะแนน แสดงวาเปนผูที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย สวนผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 
2.51 – 4.00  คะแนน แสดงวาเปนผูที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมาก 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 
  1.1 ความหมายและชวงอายุของวัยรุน 
  1.2 พัฒนาการของวัยรุน 
  1.3 ความหมายและประเภทของพฤติกรรมเส่ียง 
   1.3.1 พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด 
   1.3.2 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  
   1.3.3 พฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย  
   1.3.4 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการตอตานสังคม 
   1.3.5 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน 
   1.3.6 พฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
  1.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 
 2. ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 
 3. ความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน 
  3.1 ความเชื่อในพุทธศาสนา 
   3.1.1 ความหมายของความเชื่อในพุทธศาสนา 
   3.1.2 องคประกอบของความเชื่อในพุทธศาสนา 
   3.1.3 หนาที่ของศรัทธาหรือความเชื่อ 
  3.2 การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
  3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพทุธ 
   ศาสนาของเด็กวัยรุน 
 4. การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
 5. การสงเสริมพุทธศาสนาในโรงเรียน 
  5.1 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
  5.2 รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
  5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 6. การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
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1. พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 

 1.1 ความหมายและชวงอายุของวัยรุน 
 วัยรุน มาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Adolescence” ซึ่งมีรากศัพทมาจากคําในภาษา ละติน
วา Adolescere ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตเขาสูวุฒิภาวะ (ประณต เคาฉิม. 2549:1) ซึ่งคําวา 
“วัยรุน” ไดมีผูใหความหมายที่แตกตางกันหลายทาน ดังนี้ 
 สุพัตรา  สุภาพ (2534: 136) กลาววา วัยรุน เปนวัยที่สามารถเปลี่ยนจากความเปนเด็ก
ไปสูความเปนผูใหญ เปนวัยที่อยูระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ หรือเปนวัยอยางเขาสู
ความเปนหนุมสาว ซึ่งไมอาจจะกําหนดลงไปใหแนนอนวาควรจะสิ้นสุดเม่ือไร แตก็พอจะกําหนดได
จากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรปูรางเปนสําคัญ 
 ศรีเรือน แกวกังวาน (2540: 74) กลาววา ชวงความเปนวัยรุน คือ ประมาณอายุตั้งแต 12 – 
18 ป พัฒนาการวัยรุนมีลักษณะเดนในดานตางๆ ทุกดาน เชน ทางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มี
การเปลี่ยนแปลงอยางเร็วมาก และเห็นไดชัดเจน เปนชวงเปลี่ยนวัยหรือเปนหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวตอที่
เปลี่ยนจากความเปนเด็กสูความเปนผูใหญ มีความออนไหว ทําใหเกิดปญหาตางๆ ไดงาย 
 สุชา  จันทนเอม (2540: 136) กลาววา วัยรุน หมายถึง วัยที่เจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ เปน
วัยยางเขาสูความเปนผูใหญ โดยถือเอาความพรอมทางรางกายหรือภาวะสูงสุดีดของรางกายเปน
เคร่ืองตัดสิน ซึ่งในระยะนี้เปนระยะที่รางกายจะมีการเจริญเติบโตของระบบอวัยวะเพศ และสามารถ
ทํางานไดเต็มที่ คือ ในเพศหญิงเม่ือมีประจําเดือนมาเปนครั้งแรก และในเพศชายจะมีการผลิตเซลล
สืบพันธได 
 ประณต  เคาฉิม (2549: 1) กลาววา วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ ที่บุคคลมีการเจริญเติบโต 
หรือเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนระยะเวลาที่
บุคคลตองเผชิญกับประสบการณใหมๆ ความรับผิดชอบใหมๆ และ ความสัมพันธใหมๆ ทั้งกับ
ผูใหญและกลุมเพ่ือน 
 จากความหมายของ”วัยรุน” ดังกลาว จึงพอจะสรุปไดวา วัยรุน หมายถึง ชวงอายุที่ตอจาก
วัยเด็กยางเขาสูความเปนผูใหญ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามระยะตางๆ ตามชวงอายุของวัยรุน ซึ่งการจะกําหนด
ชวงอายุของวับรุนในแตละสังคมนั้น จะกําหนดชวงอายุไดแตกตางกัน โดยในแตละสังคมที่
สลับซับซอน ไดรับการพัฒนาแลว ชวงอายุของวัยรุนจะยาวกวาวัยรุนที่อยูในสังคมที่ไมซับซอน หรือ
ดอยพัฒนา เน่ืองจากวัยรุนที่อยูในสังคมที่ซับซอนเด็กจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาสังคมที่ไมซับซอน ซึ่งใน
การเขาสูวัยรุนนั้นจะเริ่มตั้งแตเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
ดานอ่ืนๆ จนถึงระยะสิ้นสุดวัยรุน คือระยะที่เด็กจบการศึกษา เริ่มมีงานทํา เปนอิสระทางเศรษฐกิจ
จากพอแม โดยสุชา จันทรเอม (2540) แบงชวงอายุของวัยรุนออกเปน 3 ระยะดวยกันคือ   
 1. ระยะวัยรุนตอนตน (Early Adolescent) ระยะนี้เปนระยะที่เด็กเร่ิมเขาสูวัยรุน อยูในชวง
อายุ 13-15 ป ซึ่งเปนระยะที่รางกายเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเพศอยางสมบูรณทั้งในเด็กหญิงและ
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เด็กชาย สําหรับเด็กหญิงน้ันแสดงใหเห็นในความเจริญของรางกายเต็มที่ คือ การมีประจําเดือนคร้ัง
แรก สวนเด็กชายนั้นไมมีลักษณะเบงชัดเชนเด็กหญิง แตเราสังเกตไดจากการหลั่งอสุจิคร้ังแรก การ
มีขนตามอวัยวะเพศ น้ําเสียงที่พูดเปลี่ยนเปนหาวขึ้น และมีลักษณะที่เรียกวา แตกพาน สวน
เด็กผูหญิงนั้นนอกจากการมีประจําเดือน สัดสวนตางๆของรางกายก็เปลี่ยนไป 
 2. ระยะวัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescent) ระยะวัยรุนตอนกลางอยูในชวงอายุประมาณ 
15 -18 ป วัยรุนระยะนี้เปนระยะที่ผานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดแลว ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิดของวัยรุนระยะนี้จะมีลักษณะคอยเปนคอยไป 
เด็กระยะนี้จะพุงความสนใจ เพ่ือคนหาเอกลักษณแหงตน ฉะน้ันพฤติกรรมของเด็กวัยรุนระยะน้ีจะ
ชอบอิสระ ชอบทดลอง และตองการเปนตัวของตัวเอง โดยมีทัศนคติและคานิยมของตนเอง ตลอดจน
มีการวางแผนในอนาคต นอกจากนั้น ระยะนี้เด็กยังเริ่มมีความสัมพันธกับเพศตรงขามอีกดวย 
 3. ระยะวัยรุนตอนปลาย (Late Adolescent) เปนระยะวัยรุนชวงสุดทายกอนที่จะเขาสูวัย
ผูใหญ วัยรุนระยะนี้จะอยูในชวงอายุ 18 – 21 ป เปนระยะท่ีเด็กวัยรุนเริ่มจัดรูปแบบของตนเอง เร่ิมมี
การฝกความชํานาญในสายอาชีพของตนที่มุงหวังจะทําในอนาคต  รูจักตนเองและสามารถเชื่อมโยง
บทบาทหนาที่ของตนเองใหเขากับสังคมใหมที่ตนอยู รูคุณคาของชีวิต และสรางจุดหมายของชีวิต ใน
ระยะนี้การพัฒนาของวัยรุนเริ่มเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ ซึ่งมักมีการพัฒนาทางดานจิตใจ
มากกวาทางดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเก่ียวกับความนึกคิดและปรัชญาชีวิต 
 กลาวโดยสรุป วัยรุน หมายถึง ชวงอายุที่ตอจากวัยเด็กยางเขาสูความเปนผูใหญ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งจะมีความแตกตางกัน
ไปตามระยะตางๆ ตามชวงอายุของวัยรุน แบงเปน  3 ระยะ คือ ระยะวัยรุนตอนตน (Early 
Adolescent) อยูในชวงอายุ 13-15 ป ระยะวัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescent) อยูในชวงอายุ
ประมาณ 15 -18 ป และระยะวัยรุนตอนปลาย (Late Adolescent) อยูในชวงอายุ 18 – 21 ป โดยจะ
ไดกลาวในหัวขอพัฒนาการของวัยรุนตอไป ซึ่งสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง
เปนเด็กวัยรุนในระยะวัยรุนตอนตน และวัยรุนตอนกลาง ซึ่งมีอายุอยูระหวาง 13 – 18 ป และกําลัง
ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
  
 1.2 พัฒนาการของวัยรุน 
 พัฒนาการ (Development) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางและแบบแผน
อินทรีย การเปลี่ยนแปลงนี้จะกาวหนาไปเรื่อยๆ เปนขั้นตอนจากชวงหนึ่งไปอีกชวงหนึ่ง ทําใหเด็กมี
ลักษณะและความสามารถใหมๆ เพ่ิมขึ้น มีผลทําใหเกิดความเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น ทั้งในดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม (สุชา  จันทรเอม.  2540: 36) พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุนเปนเรื่อง
สําคัญเรื่องหน่ึงที่จะชวยใหผูที่เก่ียวของกับวัยรุนเขาใจพฤติกรรมตางๆของวัยรุนไดดีมากขึ้น ซึ่ง
พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุน มีดังนี้ คือ  
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 1. พัฒนาการดานรางกาย แคทเทนบูม (ดลฤดี บุญช.ู 2549: 33;  อางอิงจาก Kastenbaum.  
1979: 495) กลาวถึงพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุนไววา เม่ือเด็กเขาสูวัยหนุมสาว หรือเขาสูวัย
แรกรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายทุกดาน และระยะนี้มีความสามารถทางเพศเกิดขึ้น นั่น
คือสามารถใหกําเนิดบุตรได สัญลักษณแหงความเปนหนุมสาวโดยสมบูรณของเด็กทั้งสองเพศน้ัน
ไดแก การมีประจําเดือนในเพศหญิง และการหลั่งนํ้าอสุจิในเพศชาย ซึ่งลักษณะนี้จัดเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศประการหนึ่ง ซึ่งเรียกวา Primary Sex Characteristics  ในขณะเดียวกันจะเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศในขั้นที่ 2 ควบคูไปดวย ซึ่งเรียกวา Secondary Sex Characteristics  
ลักษณะนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางรูปรางและทรวดทรง เชนผูหญิงเร่ิมมีหนาอก ตะโพกผายมีขนขึ้น
ตามรักแร และอวัยวะเพศ สวนเพศชายมีไหลกวาง เสียงแตกมีหนวดเครา มีกลามเน้ือ มีขนตาม
รักแรละอวัยวะเพศเชนเดียวกัน ซึ่งกายเปลี่ยนแปลงทางรางกายดังกลาว จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณและทางสังคมอยางมากน่ันคือ วัยรุนจะเริ่มสนใจเพศตรงขาม ในบางครั้งจะพบวา เด็กใน
วัยนี้จะเริ่มหลงรักผูหญิงที่ใกลชิดกับตนหรือผูที่ตนนิยม หญิงก็เร่ิมสนใจวัยรุนชายที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับบิดาของตน  และวัยรุนชายมักสนใจวัยรุนหญิงที่มีลักษณะคลายคลึงกับมารดาของตน 
 2. พัฒนาการดานอารมณ โรเจอร (ดลฤดี  บุญชู. 2549: 33; อางอิงจาก Roger. 1972: 
111) ไดกลาวถึงลักษณะทางอารมณของวัยรุนไววา เด็กเต็มเปยมไปดวยความเชื่อม่ัน ชอบ
สนุกสนาน การแสดงความรูสึกเปนไปอยางเปดเผยตรงไปตรงมา อารมณตางๆ เกิดงายและ
เปลี่ยนแปลงไดงาย โดยจะเห็นไดจากการที่วัยรุนมักจะแสดงออกถึงความชอบไมชอบอยางรุนแรง มี
ความตองการเปนอิสระ ชอบพ่ึงตนเอง จึงมักขัดแยงกับผูใหญและฝาฝนกฏที่พอแมวางไว วัยรุนยัง
ตองการการตัดสินใจดวยตนเอง ตองการการยอมรับจากเพ่ือนกลุมเดียวกัน และมีความวิตกกังวล
เก่ียวกับรูปรางหนาตาของตนเอง และจากความแปรปรวนของอารมณทําใหวัยรุนพบปญหาเก่ียวกับ
การติดตอสัมพันธกับบุคลอ่ืน โดยท่ัวไปวัยรุนมักไดรับคําตําหนิติเตียนจากผูใหญอยูเสมอ อารมณที่
สําคัญของวัยรุนไดแก อารมณกลัว อารมณวิตกกังวล อารมณโกรธ อารมณรัก อารมณอิจฉาริษยา 
อารมณอยากรูอยากเห็น อารมณเศราผิดหวัง และอารมณดีใจ 
 3. พัฒนาการทางดานสติปญญา วัยรุนเปนชวงที่มีพัฒนาการทางดานสติปญญาอยาง
เต็มที่  มีพัฒนาการถึงขีดสูงสุด มีความคิดอยางเปนเหตุเปนผลและเปนนามธรรม  มีความเขาใจเร็ว 
มีความจําแมนยํา มีความคิด และจินตนาการสูง  เปนวัยแหงการแสวงหาประสบการณและความ
อยากรูอยากลองในทุกส่ิง อยากมีกิจกรรมซึ่ง ปราณี รามสูตร (2528: 69) กลาววานอกจากวัยรุนจะ
คิดแบบมีเหตุผลและเปนนามธรรมแลว ยังสามารถคิดวิเคราะหจําแนกเปรียบเทียบทฤษฎี กฎเกณฑ 
หรือ คิดคนแนวคิดใหมๆ และยังมีความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self Concept) พยายามรูจักตนเอง
และขัดเกลาพฤติกรรมใหดีขึ้นอยูเสมอ เขาใจสังคมดีขึ้น พยายามที่จะพ่ึงตนเองและมีความคิด
สวนตัวที่เก็บไวเปนความในใจเฉพาะตนไมเปดเผยใหใครรู สติปญญาจะพัฒนาเต็มที่ สมองมี
ความจําดี การมีเหตุผลก็พัฒนามากขึ้น สนใจทุกส่ิงทุกอยางรอบตัว อยากรูอยากเห็น มีความคิดที่จะ
แกไข คิดไดหลายแงมุม แตยังขาดประสบการณ ขาดการรับผิดชอบ ขาดการไตรตรองที่ดี จึงทําให
พฤติกรรมบางอยางของวัยรุนผิดพลาดไปได 



 14 

 4. การพัฒนาทางสังคม อุดมศิลป  ศรีแสงนาม และสุวรรณ วรวรรณ (2530: 58-59) กลาว
วาเด็กวัยรุนจะใหความสําคัญกับเพ่ือนรวมวัย รูสึกผูกพันกับเพ่ือนในกลุมมากขึ้น วัยรุนจะมีทั้งเพื่อน
หญิงและเพ่ือนชายเขามาสมทบดวย เด็กเร่ิมมีกลุมในระยะวัยเด็กตอนกลางและมีชีวิตทางสังคมที่
สนุกสนาน เด็กเริ่มลดความเอาใจใสกับบุคคลตางวัยไมวาจะเปนผูใหญหรือเด็กกวา ระยะนี้เร่ิมเปน
กลุมที่แทจริง (Gang Age) ทําใหเกิดการเรียนทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น ความสําคัญของบุคคลรอบขาง
เปนสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุน และพัฒนาการทางสังคมของวัยรุน
ดังกลาวคือ ความสัมพันธภายในครอบครัว ความสัมพันธระหวางเพ่ือนเพศเดียวกัน ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนตางเพศ 
 จากเอกสารขางตน สรุปไดวา พัฒนาการของวัยรุน แบงออกเปน 4 ดาน คือ พัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ซึ่งจะเห็นไดวา วัยรุนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายไปในทางที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนชายหนุมหรือหญิงสาว เปนวัยที่สมอง
เจริญเติบโตอยางเต็มที่ มีพัฒนาการทางธรรมชาติและสังคม วัยรุนเปนวัยที่มีปญหาทางดานรางกาย
และจิตใจ เปนวัยที่เร่ิมเปลี่ยนจากเด็กมาเปนระยะที่เติบโตอยางรวดเร็วสูความเปนผูใหญ ในวัยน้ีจึง
ตองมีการปรับตัวทั้งทางรางกายและจิตใจ เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบร่ืน 
วัยรุนจึงมักรูสึกสับสนในบางครั้งเม่ือไมสามารถปรับตัวได ทําใหวัยรุนรูสึกวาตนมีปญหา และมักจะ
แสดงพฤติกรรมบางอยางที่เบี่ยงเบนออกไปหรืออาจทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสม 
หรือ มีพฤติกรรมเส่ียงที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอตนเองหรือผูอ่ืนได ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดของ
พฤติกรรมเส่ียงในหัวขอตอไป 
  
 1.3 ความหมายและประเภทของพฤติกรรมเส่ียง 
 กันยา  สุวรรณแสง (2536: 42) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง อาการ 
บทบาท ลีลา ทาที ความประพฤติ การกระทําที่แสดงออกมาใหสัมผัส ไดดวยประสาทสัมผัส หรือ
อาจวัดไดดวยเครื่องมือ 
 สุรพล  พะยอมแยม (2545: 18-19) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง การ
กระทําอันเกิดจากการกระตุน หรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลาน้ีอาจ
เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใช กระบวนการกลั่นกรอง ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้นเพ่ือใหผูอ่ืนได
สัมผัสรับรู เราจะเห็นไดวามีพฤติกรรมจํานวนมากจะกระทําดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกันแต
กิริยาทาทางอาจแตกตางกันไป เม่ือบุคคล เวลา สถานที่หรือสถานการณเปลี่ยนไป สิ่งที่แตกตางนั้น
เกิดขึ้นเพราะการกระทําในแตละคร้ังของบุคคลที่มีสภาพรางกายปกติ ซึ่งตองผานกระบวนการคิด
และตัดสินใจอันประกอบดวยอารมณ ความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมแตละ
คนและพฤติกรรมแตละครั้งเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เก่ียวของเสมอ ดวยเหตุผล
ที่วาพฤติกรรมแตละครั้งเกิดจากกระบวนการ 
 ณิฐินันท  วิชัยรัมย (2545: 19) ไดใหความหมายของคําวาพฤติกรรมวา พฤติกรรมเปนส่ิง
กําหนดบุคลิกภาพของมนุษยทั้งสิ้น มนุษยเองก็เปนผูไดรับประโยชนและผลกระทบจาก พฤติกรรมที่
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แสดงออก โดยต้ังใจแลไมไดตั้งใจก็ตาม ดังน้ันพฤติกรรมทุกชนิดที่แสดงออกมามีจุดมุงบหมายที่ผู
แสดงออกตองการไปใหถึง 
 กรมสุขภาพจิต (2544: 17) ไดใหความหมายพฤติกรรมเส่ียงไววา พฤติกรรมเส่ียง 
หมายถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ  เชน เก็บตัว แสดงออกเกินขอบเขต  ปรับตัวทางเพศไม
เหมาะสม ทดลองดื่ม เสพ สูบ เริ่มมีปญหาดานการเรียน เปนตน 
 แมคแคร่ี (อรอุษา จันทรวิรุจ. 2544: 23; อางอิงจาก Mccary; et al. 1993: 191)  ไดให
ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงไววา พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง การปฏิบัติที่ทําใหเสี่ยงตอการเสียชีวิต 
พิการทุพลภาพ เกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางออม(mortality and morbidity) 
เน่ืองจากนักเรียนยังขาดประสบการณชีวิตรวมทั้งการพัฒนาทางความคิดและสติปญญายังดีพอที่จะ
เขาใจถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากพฤติกรรมน้ันๆ โดยทั่วไปพฤติกรรมเส่ียง
ของนักเรียนที่สําคัญ ไดแก ปญหาการติดยาเสพติด ปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปญหาการฆา
ตัวตาย และปญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เปนตน 
 ปนทิพย ชะเอม (2544: 12) ไดใหความหมายพฤติกรรมเส่ียงไววา พฤติกรรมเสี่ยง 
หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกทางรางกาย ความคิดและความรูสึกของบุคคลที่เขาสูวัยหนุม
สาว โดยไมเกรงกลัวตอภัยอันตรายที่จะมาสูตนหรือผูอ่ืน 
 ธนินี  เขียวอยู (2546: 5) ไดใหความหมายพฤติกรรมเส่ียงไววา พฤติกรรมเส่ียง หมายถึง  
การกระทําใดๆ ที่เส่ียงตอการเกิดผลเสียตอสุขภาพ 
 รุงรังสิมา  สัตยาไชย (2549: 13) ไดใหความหมายของพฤติกรรมเส่ียงไววา พฤติกรรม
เสี่ยง หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีแนวโนมไปสูพฤติกรรมที่ถาวรทีอาจกอใหเกิดปญหาผลเสียตอ
ตนเองและผูอ่ืน ทั้งรางกายและจิตใจ 
 ตวิษา  เชาวฉลาด (2549: 12) ไดใหความหมายของพฤติกรรมเส่ียงไววา พฤติกรรมเส่ียง
หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดผลเสียตอดานรางกาย จิตใจ และสังคม ทั้งทางตรง
และทางออม  
 พนม เกตุมาน (ออนไลน: 2550) ไดใหความหมายพฤติกรรมเสี่ยงไววา พฤติกรรมเสี่ยง 
หมายถึง  พฤติกรรมที่นํามาหรือเปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงตอการดํารงชีวิต ทําใหรางกายเปน
อันตราย สูญเสียหนาที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติ หรือเสียชีวิต วัยรุนจะมีพฤติกรรมเส่ียงมาก 
เน่ืองจากจิตใจวัยนี้ตองการความสนุกสนาน ตื่นเตน ทาทาย ตองการเปนที่ยอมรับของคนอ่ืน อยากรู
อยากเห็นอยากทดลอง มีอารมณทางเพศมากขึ้น แตยังขาดการยั้งคิด ไตรตรอง และการควบคุม
ตนเอง 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน หมายถึง การกระทํา
ใดๆ ที่แสดงออกทั้งทางรางกาย ความคิด ความรูสึกของเด็กวัยรุนที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง
และผูอ่ืน ทั้งรางกายหรือจิตใจ โดยสามารถแบงพฤติกรรมเส่ียงไดในหลายๆ ดาน ซึ่งมีผูที่ศึกษา
พฤติกรรมเส่ียงและไดแบงประเภทของพฤติกรรมเส่ียงไวแตกตางกัน ดังนี้ 
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 วิลาสินี  แดงมะแจง(วิณี  ชิดเชิดวงศ.  2547: 18; อางอิงจาก วิลาสินี แดงมะแจง. 2545: 
92) กลาววา พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนสามารถจัดเปนกลุมไดดังนี้ 
 1. พฤติกรรมที่ ไมยั้ งคิด เชน  การเลนการพนันหรือกีฬาที่ โลดโผนอันตรายหรือ
มอเตอรไซคผาดโผน ซึ่งกอใหเกิดปญหาตามมา 
 2. การไมปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ พฤติกรรมเหลาน้ีจะเร่ิมจากความรุนแรง นอยๆ เชน 
ด้ือ พูดหยาบ เสียงดัง โดยเขาไมรูวาเปนพฤติกรรมที่ไมดี และถือวาไมเสียหายกอใหเกิดปฏิกิริยา
ทางลบจากบุคคลอ่ืน บางคนถูกตีตราจากสังคมทําใหโอกาสกลับมาปฏิบัติใหดีไดยากและกลายเปน
บุคลิกภาพที่ผิดปกติได 
 3. การละเมิดกฎเกณฑและสิทธิของผูอ่ืน พฤติกรรมนี้เริ่มรุนแรงขึ้นจนทําใหผูอ่ืนและสังคม
เดือดรอน เชน กาวราวเกเร การทํารายรางกายผูอ่ืน การทําลายทรัพยสินสาธารณะ ซึ่งวัยรุนมักทํา
ดวยความคึกคะนอง ขาดการควบคุมสติ 
 4. พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมกับวัย คือการสนใจเรื่องเพศมากกวาปกติ การ
แสดงออกทางเพศไมเหมะสมกับกาลเทศะ ปญหาเหลาน้ีนํามาซ่ึงปญหาตอตนเอง และผูอ่ืน และ
สงผลเสียสูสังคมโดยที่เขาไมรูตัว 
 5. พฤติกรรมการใชยาหรือสารเสพติดเปนพฤติกรรมที่วัยรุนใชหาความสุขหรือแกไขความ
ทุกขในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่รุนแรงมากจนเปนอาชญากรรมและทําลายอนาคต
โดยสิ้นเชิง 
 ปนทิพย  ชะเอม (2544: 12-22) ไดกลาวถึง พฤติกรรมเส่ียงที่มักจะเกิดกับวัยรุนทั่วไป มี
ดังนี้ 
 1. การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  
  เปนชองทางที่จะไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ตอไป เนื่องจากทําใหขาดสติและไม
สามารถควบคุมตนเองไดทั้งความคิด การเคลื่อนไหว และการตัดสินใจ 
 2. การสูบบุหรี่ 
 3. การเสพสารเสพติดชนิดผิดกฎหมายอ่ืนๆ เชน ยาบา เปนตน 
 4. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
 5. ภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย 
 6. พฤติกรรมตอตานสังคม  
  พฤติกรรมเส่ียงและทดลองเสี่ยงตางๆ โดยเหตุผลใหญๆ แลวก็คือ ความตองการ
แสดงออกหรือโออวด คึกคะนองตามประสาวัยรุน พวกเขาจะมีความเปนผูนําอยูในตัวแตวัยรุนก็จะ
เปนพวกที่มีระดับอารมณสูง ซึ่งเปนอารมณความรูสึกมากเกินปกติ ทั้งจากการกระทําของตนเองและ
เปนผลกระทบจากการกระทําของผูอ่ืน ระดับอารมณสูงตางๆ ไดแก ความกลัว ความเกลียด ความ
โกรธ ความเศราสะเทือน ความวิตกกังวล และความพึงพอใจ 
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 7. พฤติกรรมเส่ียงตอการยุติการเรียน 
  พฤติกรรมเสี่ยงอยางหน่ึงของวัยรุน คือ การหนีเรียน ซึ่งเปนพฤติกรรมเร่ิมตนของการ
นําไปสูการออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือเรียนไมจบมัธยมปลาย การหนีเรียนเปนการกระทําผิด
กฎระเบียบของโรงเรียน และเปนสาเหตุของการไมมีเวลาเพียงพอ การขาดขอมูลในชวงหนีเรียน 
การเรียนไมทันเพื่อนคนอ่ืนๆ ทําใหเน้ือหาแลกระบวนการเรียนไมตอเน่ืองกัน เกิดผลการเรียนตกต่ํา 
ไมอยากเรียน หนีเรียน และเบื่อเรียนมากขึ้น 
 8. การใชยานพาหนะ 
  พฤติกรรมเส่ียงในการใชยานพาหนะของเด็กนักเรียนมักจะเกิดจากความคึกคะนองและ
ความประมาท 
 ชุลีพร  ศรศรี (2541: 11) ไดศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน โดยแยกพฤติกรรมออกเปน 6 
ดาน ตามแนวคิดของศูนยควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ไดแก 
 1. การไดรับบาดเจ็บ 
 2. การสูบบุหรี่ 
 3. การด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลและการใชสารเสพติด 
 4. การมีเพศสัมพันธ 
 5. การรับประทานอาหาร 
 6. การออกกําลังกาย 
 สหภาพ  พูลเกษร (2544: 14) ไดกลาวถึงพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนวา อาจพิจารณาแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพโดยตรง (Direct Risk Behavior) ไดแก การสูบบุหร่ี การด่ืม
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล และพฤติกรรมทางเพศ เชนการมีเพศสัมพันธในชวงวัยรุนตอนตน เปนตน  
 2. พฤติกรรมที่เส่ียงตอสุขภาพโดยออม (Indirect Risk Behavior) ไดแก การใชยาลด
ความอวน การขับขี่รถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย 
 จากเอกสารขางตนจะเห็นไดวา ไดมีผูศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน และ แบงประเภท
พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนในดานตางๆ แตกตางกัน ทั้งพฤติกรรมการเสพสารเสพติด พฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ ภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย พฤติกรรมตอตานสังคม พฤติกรรมเส่ียงตอการยุติการ
เรียน พฤติกรรมเสี่ยงตอการใชยานพาหนะ พฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรม
การออกกําลังกาย เปนตน ซึ่งสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
ที่มีความสําคัญและเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสียทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งรางกายหรือจิตใจโดย
ผูวิจัยแบงพฤติกรรมเส่ียงในการวิจัยคร้ังน้ีออกเปน 6 ดาน คือ พฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพ
ติด พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย พฤติกรรมเส่ียงดาน
พฤติกรรมการตอตานสังคม พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน และ พฤติกรรมเส่ียงดาน
อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ ซึ่งจะไดกลาวละเอียดในหัวขอตอไปดังนี้ 
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 1.3.1 พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2537: 13-15) ไดใหความหมาย
ของ ยาเสพติดไว 2 ลักษณะ คือ  
 1. ความหมายโดยท่ัวไป ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาท่ีอาจเปนผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห ซึ่งเม่ือบุคคลใดเสพหรือไดรับเขาไปในรางกายซํ้าๆ กันแลวไมวาจะ
ดวยวิธีใดๆ เปนชวงระยะๆ หรือนานติดตอกันก็ตาม จะทําใหบุคคลน้ันตองตกอยูใตอํานาจหรือเปน
ทาสของสิ่งน้ันทางดานรางกายและจิตใจ หรือจิตใจอยางเดียว นอกจากน้ียังอาจตองเพ่ิมปริมาณการ
เสพขึ้นเรื่อยๆ  หรือทําใหสุขภาพของผูเสพติดเสื่อมโทรมลง และเม่ือถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพ
จะมีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ หรือเฉพาะทางดานจิตใจ หรือเฉพาะทางดานจิตใจ
เกิดขึ้นในผูเสพนั้น 
 2. ความหมายตามกฎหมาย ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติปองกันปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2519 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 แบงออกเปน 3 กลุม คือ  
  2.1 ยาเสพติดใหโทษ หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสู
รางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความ
ตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง 
กับใหรวมถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปน ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปน
ยาเสพติดใหโทษดังกลาวดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราช   
กิจจานุเบกษา แตไมไดหมายถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติด
ใหโทษผสมอยู 
  2.2 วัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 วัตถุ
ออกฤทธิ์ หมายความวา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนส่ิงธรรมชาติหรือที่ไดจากสิ่ง
ธรรมชาติ หรือ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห ทั้งน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  2.3  สารระเหย ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสาระเหย พ.ศ. 2533 สารระเหย 
หมายความวา สารเคมีหรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศวาเปนสารระเหย 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 (ราชกิจจานุเบกษา. 2528: 32)  
ไดใหความหมายของคําวา ยาเสพติดใหโทษไวดังน้ี คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเม่ือเสพเขาสู
รางกายไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน 
 1. ผูเสพยาตองเพ่ิมขนาดการเสพมากขึ้นเปนลําดับ 
 2. ผูเสพยาจะเกิดอาการถอนยา เม่ือหยุดใชยา หรือขาดยา 
 3. ผูเสพยาจะเกิดความตองการการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจยางรุนแรงตลอดเวลา 
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 4. ผูเสพยา จะมีสุขภาพรางกายที่ทรุดโทรม 
 องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายของยาเสพติดไววา ยาเสพติด หมายถึง ยา หรือ 
สารเคมีที่เสพเขาสูรางกายแลวทําใหเกิดพิษเรื้อรังแกรางกายของผูเสพและกอใหเกิดความเส่ือม
โทรมไปถึงสังคมอีกดวย นอกจากนี้ยาเสพติดยังมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
 1. สิ่งที่เสพเขาไปแลวทําใหรางกายทรุดโทรม 
 2. เกิดความตองการอยางแรงกลาทั้งทางรางกายและจิตใจที่จะหายามาเสพใหไดตอเนื่อง
เปนระยะๆ และจะตองเสาะแสวงหายามาเสพใหไดไมวาจะดวยวิธีการใดๆก็ตาม 
 3. ผูเสพยายอมทนในสภาพอยูใตบังคับใหตองเสพ ถือวาเปนทาสของยาตองเสพ
ยาเสพติดน้ันตลอดไปจะหยุดเสพไมได 
 4. ผูเสพตองเพ่ิมปริมาณในการเสพยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ จนเปนอันตรายแกรางกาย
และจิตใจ 
 จากขางตนสรุปไดวา ยาเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือ วัตถุใดๆ ซึ่งเม่ือเสพเขาสูรางกาย
ไมวาจะโดยวิธีใดแลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ เชน มีความตองการเสพติดตอกันเรื่อยๆ 
เพิ่มปริมาณยาหรือสารนั้นมากขึ้น เม่ือหยุดยาหรือสารน้ันจะมีอาการถอนยาและมีผลเสียตอสุขภาพ
ทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่งแบงออกเปนหลายประเภท แตในงานวิจัยในครั้งนี้จะกลาวเฉพาะยาเสพติดที่
มีการแพรระบาดในสถานศึกษา 7 ชนิดดัง ดังรายละเอียดตอไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) 
 1. เฮโรอีน (Heroin) ไดจากการนํามอรฟนไปแปรสภาพดวยกรรมวิธีทางเคมี จะไดสาร
เรียกวา เฮโรอีน มีลักษณะหลายรูปแบบ เชน ผงสีขาว หรือสีครีม เปนกอน หรืออัดเปนแทงรูปสี
เหลี่ยมมีทั้งเปนเม็ดและสารละลายใชฉีด ใชชื่อการคาวาผงขาว แคป ไก เฮโรอีนเบอร 4 เปนผงสขีาว 
หรือสีครีม มีความบริสุทธิ์สูง เฮโรอีนเบอร 3 เปนเกล็ดสีตางๆ เชนสีเทา สีน้ําตาล และสีดินลูกรัง มี
ความบริสุทธิ์ต่ํา เพราะผสมสารตางๆ ลงไป เชน สีควินิน และสตริกนิน  
 2. ฝน (Opium) เปนยาเสพติดที่ไดมาจากยาง ซึ่งกรีดจากเปลือกของฝนดิบ มีกลิ่นเหม็น
เขียวเรียกวาฝนดิบ อาการของผูเสพจะมีอาการงวงซึม แกวตาหรี่ ไมรูสึกหิว  ชีพจรเตนเร็ว พูด  
เพอเจอ โทษที่ไดรับคือ จะทําใหรางกายทรุดโทรมซูบผอม ตัวเหลือง ริมฝปากเขียว ทําลาย
สติปญญา ผูที่เสพเกินขนาดอาจถึงขั้นเสียชีวิต 
 3.  กัญชา (Maryuana) เปนพืชลมลุกจําพวกหญา ตนสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบแตกเปนแฉก
คลายใบละหุงหรือมันสําปะหลัง เปนพืชที่ขึ้นอยูในเขตรอน ดอกและใบของตนกัญชาตัวเมียจะมียาง
เหนียวๆ เปนสารชนิดหน่ึงที่ตนกัญชาผลิตออกมา เพ่ือปกคลุมใบออนและดอก ถามีแดดรอนเทาใดก็
จะมียางเหนียวๆ มาก และเขมขนเทาน้ัน ยางเหนียวๆ เปนสารเสพพติดในกัญชา คือ เตตราไฮโดร 
คานาบินอล (Tetrahydro Canabinol) หรือ ที.เอช.ซี(T.H.C.) ฤทธิ์ของกัญชา คือ กระตุนประสาท 
แกปวด และออกฤทธิ์ตอจิตประสาทหลายอยางในขณะเดียวกัน อีกทั้งขึ้นอยูกับขนาดและที่ใชวิธีเสพ 
โดยการสูบกัญชา ซึ่งมวนไวในลักษณะเหมือนกนบุหร่ี 1 มวน จะทําใหความจําของผูเสพเสียไป
ชั่วขณะ ความสามารถในการทํางานที่จะตองใชสมองเสียไป ผูสูบจะเกิดความสับสนระหวางอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต บุคลิกจะเปลี่ยนไป การเสพกัญชาในขนาดสูง จะทําใหผูสูบมีอาการประสาท
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หลอน เห็นภาพลวงตา เกิดความระแวง ความคิดสับสน และอาจทําใหเกิดโรคจิตที่เรียกวา จิตเภท 
(Schisophenia) ผูปวยจะแยกตัวออกจากสังคม ไมสนใจตนเอง ความคิดสับสนไมตอเน่ือง หูแวว หัว
ใจเตนเร็ว 
 4. ยาบา ยาขยัน ยาโดป ยาแกงวง เปนชื่อที่บุคคลท่ัวไปรูจัก แอมเฟตามีน ชื่อทางการคา
วา เบนซีดริน ยาน้ีจะกระตุนระบบประสาทสวนกลาง ทําใหสมองตื่นตัวอยูเสมอ ไมเกิดอาการงวง
หลับเปนที่รูจักกันดีในกลุมผูใชแรงงาน ผูขับรถสิบลอ นักเรียน นักศึกษาบางกลุมในวงการแพทยใช
แอมเฟตามีนและอนุพันธของมันในการรักษาโรคอวน โดยยามีผลในการควบคุมศูนยที่ทําใหหิว ทํา
ใหไมหิว น้ําหนักจะลดลง เน่ืองจากรางกายไดรับอาหารนอย ซึ่งการใช   แอมเฟตามีนเปนประจําทํา
ใหเกิดเสพติด เน่ืองจากยานี้ทําใหเกิดชินยางาย และเม่ือไดรับยาจะออกฤทธิ์ที่ไมพึงประสงคก็คือ 
ตื่นเตน หวาดกลัว สั่น ออนเพลีย  สับสน ประสาทหลอน ความจําเส่ือม สติปญญาทึบ ระแวง มีเสียง
รอบตัว และรูสึกคลายจะมีคนมาทํารายเปนสาเหตุทําใหรุกรานผูอ่ืน หรืออาจเกิดการเปนพิษ
เน่ืองจากไดรับแอมเฟตามีนเกินขนาด หรือเกิดอาการพิษเฉียบพลัน ผูปวยจะมีความดันโลหิตสูง 
กระวนกระวาย นอนไมหลับ ขาดความรับผิดชอบ สมรรถภาพทางจิตเสื่อม ผูจําเปนตองใชแอมเฟตา
มีนหรือใชอนุพันธของมันชวยลดความอวน ควรใชยาภายใตการดูแลของแพทยเทาน้ัน เพราะ
อันตรายของยามีมาก  ดังน้ันจะเห็นวา การแกปญหาการงวงนอน ออนเพลีย ของผูใชแรงงาน เชนผู
ขับรถ หรือ นักเรียน โดยใชแอมเฟตามีนแกปญหา เปนส่ิงที่ไมควรทํา เพราะจะทําใหโทษสูงกวา
ประโยชนที่จะไดรับ 
 5. ไอระเหย (Inhalants) เปนสารชนิดไฮโดรคารบอนซึ่งระเหยได การติดยาไอระเหยน้ี
หมายถึง พวกแอโรโซล (Aerosols) เทาน้ัน ไมไดหมายถึง ไอระเหยซ่ึงใชเปนยาสลบ เชน อีเทอร 
คลอโรฟอรม หรือไนตรัสออกไซค โดยชนิดของไอระเหยที่เรารูจักกันดี ไดแก น้ํายาลางเล็บ แลก
เกอร  และสี กาว พลาสติก ทินเนอร น้ําหมึกปากกาลูกลื่น น้ํายาซักแหง สเปรยสําหรับไลแมลง เปน
ตน 
 6. บุหร่ี ถือเปนส่ิงเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย บุหร่ีมีสารเคมีที่ทําใหเกิดโทษตอรางกาย เชน
สารนิโคติน ที่มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด สารคารบอนน็อคไซค เปนตัวทําลายออกซิเจน ทาร
และสารกัมมันตภาพรังสี เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งเปนตน สําหรับนิโคตินเปนองคประกอบที่ทําให
คนติดบุหร่ี มีฤทธิ์กระตุนประสาท ผลที่ทําใหเกิดคือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนระบบ
อาหารทํางานผิดปกติ เชนหัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ทองแนน ทองอืด เบื่ออาหาร ฯลฯ ผูที่สูบ
นิโคตินนานๆ สวนมากจะนอนไมคอยหลับ เปนแผลในกระเพาะอาหาร โรคที่สําคัญ ทําใหหลอด
เลือดแดงตีบตัน ทําใหปลายมือ ปลายเทาชาอักเสบชา เพราะขาดเลือดไปเลี้ยง ถาเกิดกับหลอด
เลือดหัวใจ หัวใจจะขาดเลือด ทําใหหัวใจวาย 
 7. สุรา เปนส่ิงเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย ถารางกายไดรับปริมาณนอย จะรูสึกสบาย อารมณ
ดี แตถารับปริมาณมากขึ้นจะไปกดสมอง การควบคุมตนเอง การตัดสินใจ การยับยั้ง และการหักหาม
ใจจะเสียไป แตถาไดรับปริมาณเพิ่มมากขึ้นอีก อาจจะสลบหรือหมดสติ นอกจากน้ันจะทําใหระคาย
เคืองตอกระเพาะอาหาร หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ปสสาวะบอย อาการของผูเสพ ทําใหหลอด
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เลือดบริเวณผิวหนังขยาย ผูด่ืมจะมีอาการตัวแดงหนาแดง และอุณหภูมิภายในตัวลดลง โทษที่ไดรับ 
ผูเสพติด มักเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง หรืออาจเกิดอาการตับแข็งได 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด หมายถึง  การ
กระทําใดๆ ที่อาจนําไปสูโอกาสท่ีเก่ียวของกับการเสพยาเสพติดหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลดวย
วิธีการตางๆ เชน การลองและการใชยาเสพติด การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา หรือการอยูในกลุมเพ่ือนที่ใช
ยาเสพติด 
   
 1.3.2 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
 เคอรเดนดอลล (Kirkendall. 1987: 1-8) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศวาเปนสัญชาตญาณ
(Sexual Instinct) อยางหน่ึงทางธรรมชาติของมนุษย และไดอธิบายความหมายและขอบเขตในเรื่อง
เพศไวดังนี้ 
 1. เรื่องเพศ เปนแรงสําคัญที่ผลักดันอีกอยางหนึ่งที่ทําใหคนเรามีความปรารถนาที่จะ
ประสบความสําเร็จและความสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ ไดเพ่ือบรรลุตามที่
ตั้งใจ 
 2. เร่ืองเพศ เปนแรงกระตุนหรือเครื่องเราใจที่มีพลังอยางยิ่งที่ทําใหเพศชายและเพศหญิง
สนใจซึ่งกันและกัน เพ่ือชวยใหการประกอบกิจการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น 
 3. เรื่องเพศสามารถกําหนดบทบาท กิริยาทาทาง ลักษณะการดําเนินชีวิตของเราอยางเห็น
ไดชัด นอกเหนือจากความสามารถที่สามารถแบงมนุษยออกเปนเพศชายและเพศหญิงใหแตกตางกัน
เทาน้ัน 
 4. เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติที่แฝงอยูในรางกายและจิตใจของคนเราอยางลึกซ้ึงและถาวร
ซึ่งจะแสดงบทบาทที่สําคัญและเห็นไดในชีวิตรักในการครองเรือน 
 5. เรื่องเพศเปนเรื่องที่สามารถดลบันดาลใหชีวิตมีความตอเน่ืองกันจากชวงชีวิตหน่ึงไปอีก
ชวงชีวิตหนึ่งโดยกระบวนการทางการสืบพันธุ ซึ่งความตอเน่ืองน้ีจะชวยใหลักษณะชีวิตหลายสิ่ง
หลายอยางของพอแมถายทอดไปยังลูก 
 เลิศลักษณ  บุญรอด (2543: 5) กลาววา พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมเส่ียง
ทางสุขภาพที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ ไดแก การเที่ยวสถานเริงรมย การด่ืมสุราหรือของมึนเมา การ
ใชสารเสพติด การอานหนังสือกระตุนอารมณเพศ การดูการตูนกระตุนอารมณเพศ การจับมือถือแขน
และการกอดจูบ การชักนําของเพ่ือนตอการมีเพศสัมพันธ เปนตน 
 พัชรินทร สินทะราช (2544: 12) กลาววา พฤติกรรมเส่ียงทางเพศหมายถึง การปฏิบัติที่ทํา
ใหเส่ียงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยเฉพาะโรคเอดส ไดแก การมีเพศสัมพันธเร็วตั้งแต
อยูในชวงวัยรุนตอนตน การมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการหรือคูนอนโดยไมไดใชถุงยางอนามัย การมี
จํานวนคูนอนมากกวา 1 คน และการมีเพศสัมพันธขณะมีอาการมึนเมาจากเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 
หรือการใชสารเสพติด เปนตน  
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 สุนิสา  คําบึงกลาง (2548: 5) ไดใหความหมายพฤติกรรมทางเพศวาหมายถึง การกระทําที่
แสดงออกเก่ียงกับเรื่องเพศ ไดแก การคบเพื่อนตางเพศ การเก้ียวพาราสี การเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือน
ตางเพศ การจับมือถือแขนกับเพ่ือนตางเพศ การเดินโอบกอดกับเพ่ือนตางเพศ การกอดจูบกับเพ่ือน
ตางเพศ 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ หมายถึง การปฏิบัติที่มีผลตอ
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซึ่งเกิดจากการเที่ยวสถานเริงรมยกับเพ่ือนตาง
เพศ การอานหนังสือกระตุนอารมณเพศ  การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ การจับมือถือแขน
และการกอดจูบกับเพ่ือนตางเพศ 
   
 1.3.3 พฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
 เบค (Beck. 1973: 6) ไดกลาวถึงความหมายของความซึมเศราไวดังนี้ คือ  
 1. ภาวะอารมณแปรปรวนงาย เชน  เศราโศกเสียใจ อางวาง โดดเด่ียว เฉื่อยชา เซ่ืองซึม 
 2.  มีอัตโนมัติในแงลบกับตนเอง ตําหนิตนเอง 
 3.  พฤติกรรมถดถอยและลงโทษตัวเอง ตองการที่จะหลบหนีหรืออยากตาย 
 4.  มีอาการเบื่ออาหาร นอนไมหลับ สูญเสียแรงขับทางเพศ 
 5. กิจกรรมตางๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นหรือนอยลง เชน เชื่องชา (Retardation) 
หรือกระวนกระวาย 
 จัสมิน และทริกสตาด (Jasmin; & Trygtad. 1979: 123) กลาววา ภาวะซึมเศราเปนการ
สะสมความคิด ความรูสึก และปฏิกิริยาที่ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองดอยคา เสียใจ ชวยเหลือตนเอง
ไมได หมดหวัง มีการเปลี่ยนแปลงของหนาที่ตางๆ ของรางกาย และแยกตนเอ ไมปรารถนาที่จะเขา
สังคม 
 สมาคมจิตแพทยสหรัฐอเมริกา (American Psychiatric Association. 1986: 22) ไดกลาว
วาภาวะซึมเศรา(Depression) หมายถึง ภาวะจิตใจที่ผิดปกติอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงออกทางอารมณ 
เชน รูสึกเศรา อยากรองไห เบื่อหนายทอแท ไมสนุกสนาน ในรูปของความคิด เชน คิดวาตนเองไมมี
คา หรือเปนคนไมดี และทางพฤติกรรมเชน แยกตัว หรือมีอาการกาวราว ภาวะซึมเศราสามารถพบ
ไดหลายแบบ ตั้งแตความผิดปกติในการปรับตัว (Adjustment Disorder) โรคซึมเศราเรื้อรัง 
(Dysthymia) และโรคซึมเศราแบบรุนแรง (Major Depressive Disorder) รวมทั้งพบกับโรคทางจิต
เวชอ่ืนๆ  
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเสี่ยงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
หมายถึง ภาวะที่มีความผิดปกติของจิตใจ ซึ่งแสดงออกทางอาการเบี่ยงเบนทางอารมณ ความคิด 
และการรับรู และพฤติกรรมที่ผิดปกติ คือ มีอารมณเศราหดหู ทอแท รองไห ไมมีอารมณสนใจสิ่งตาง 
มีพฤติกรรมหลบหนี ถอยหนี เบื่ออาหาร นอนไมหลับ การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เปลี่ยนไปจากเดิม
ในทางเชื่องชา คิดวาตนเองไมมีคุณคา มีความคิดอยากฆาตัวตาย 
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 1.3.4 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการตอตานสังคม 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544: 682) ไดกลาวถึงพฤติกรรมตอตานสังคม
(antisocial Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระทําน้ันฝาฝนลักษณะของพฤติกรรมที่สังคม
กําหนดไว โดยการกระทําน้ันจะตองเกิดขึ้นบอยคร้ัง หรืออีกนัยหน่ึงคือ พฤติกรรมที่บุคคลกระทําน้ัน
มีลักษณะฝาฝนละเมิดกฎเกณฑของสังคมจัดไดวาเปนการกระทําที่แสดงถึงความผิดปกติของ
บุคลิกภาพในลักษณะหนึ่ง คนที่มีบุคลิกภาพตอตานสังคม อันไดแก ครู ผูบริหารโรงเรียน หรือ
เจาหนาที่ตํารวจ เปนตน พฤติกรรมตอตานสังคมนั้นอาจจะมีเหยื่อหรือผูรับเคราะหจากการกระทํา
นั้นโดยตรง เชน การกระทําที่แสดงความกาวราวทั้งทางรางกาย และวาจา การขโมยของ หรือการงัด
แงะทําลายทรัพยสินผูอ่ืน การทํารายรางกายผูอ่ืน การโตแยงถกเถียง และพฤติกรรมการกลั่นแกลง
ผูอ่ืน เปนตน โดยสามารถแบง ลักษณะของพฤติกรรมตอตานสังคมได 2 ลักษณะคือ 
 1. พฤติกรรมตอตานสังคมที่แสดงออกในลักษณะเผชิญหนา (overt acts) ซึ่งไดแก 
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามของบุคคลที่ตองการที่จะควบคุมสภาพแวดลอมของเขา
โดยตรง โดยเปนพฤติกรรมที่จะตองเผชิญหนาโดยตรงกับเหยื่อหรือผูรับเคราะหนั่นเอง เชน 
พฤติกรรมการทํารายรางกาย พฤติกรรมการโตแยงถกเถียง พฤติกรรมการกลั่นแกลง เปนตน 
 2.  พฤติกรรมตอตานสังคมที่แสดงออกในลักษณะของการแอบซอน (covert acts) ซึ่งไดแก 
พฤติกรรมที่กระทําโดยไมใหผูใดรู หรอพฤติกรรมที่กระทําแลวมีผลรายตอผูที่กระทําพฤติกรรมเอง 
เชน พฤติกรรมการขโมยของ การโกหก การหนีเรียน การติดยาเสพติด หรือการจุดไฟเผาสิ่งของ 
เปนตน  
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงดานการตอตานสังคม หมายถึง การ
กระทําที่บุคคลฝาฝนลักษณะที่สังคมกําหนดไว ทําใหเกิดความขัดแยงและเกิดผลเสีย ทั้งตอตนเอง
และผูอ่ืน เชน การใชความรุนแรง การยกพวกตีกัน การทํารายรางกายผูอ่ืน เปนตน 
   
 1.3.5 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน 
 ปรีชา  วิหคโต (2524: 24-28)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่เปนปญหาตอการเรียนของนักเรียน 
ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมที่เก่ียวกับการเรียน เชน การไมทําการบาน เกียจคราน ไมทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ไมสนใจการเรียน สอบตกเสมอ 
 2. แสดงพฤติกรรมที่ไมดีและไมเหมาะสมกับครูอาจารย ไมเชื่อฟง กาวราว นินทา 
 3. พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน เชน คุยกับเพื่อน เดินไปเดินมาในหองเรียน 
 4. ปญหาสุขภาพเชน เจ็บปวยบอยๆ รางกายพิการ 
 5. พฤติกรรมบุคลิกภาพ ไดแก เก็บตัว ซึม เหงา ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก ตกใจงาย  
หวาดกลัว 
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 6. พฤติกรรมกาวราว เชน กอการทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม ทําลายสิ่งของ  พกพา
อาวุธในโรงเรียน ทําผิดเก่ียวกับเพศ สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด ด่ืมสุรา แตงกายไมถูกระเบียบ ลักขโมย 
พูดปด 
 พะยอม อิงคตานุวัตน (2530: 31-32) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการหนีเรียน คือ นักเรียนที่
ออกจากบานไปตามเวลาที่เคยไปโรงเรียนตามปกติ แตไปไมถึงโรงเรียน เด็กใชชวงเวลาที่ควรอยู
โรงเรียนไปเที่ยวเตรตามความพอใจ เชน โรงภาพยนตร สวนสาธารณะ สถานที่เลนเกมส เปนตน 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน หมายถึง การกระทําที่
นําไปสูโอกาสในการยุติการเรียน เชน การหนีเรียน การไมสงงาน หรือการกระทําที่กอใหเกิดการยุติ
การเรียน หรือไมประสบความสําเร็จในการเรียน 
   
 1.3.6 พฤติกรรมสี่ยงดานอุบัติเหตุจากการใชพาหนะ 
 ไทเกอรสัน (Thygerson. 1977: 3) ไดใหความหมายวาอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยไมเจตนา ไมคาดหวัง ไมยินดีใหเกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย ทําใหเกิดผล
กระทบที่ไมปารถนา หรือไมพึงประสงค 
 พรสุข  หุนนิรันดร (2534: 1) ไดใหความหมายวาอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยไมเจตนา ไมคาดหวัง ไมยินดีใหเกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย ทําใหเกิดผล
กระทบที่ไมปารถนา มีการบาดเจ็บหรือตาย ทรัพยสินเสียหาย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1385) ไดใหความหมายวาอุบัติเหตุ หมายถึง 
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
 นิภา  เสียงสืบชาติ (2549: 13) ไดใหความหมายวาอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยไมเจตนา ไมคาดหวัง ไมยินดีใหเกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย ทําใหเกิดผล
กระทบที่ไมปารถนา มีบากแผลหรือตาย ทรัพยสินเสียหาย และสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยการไม
ประมาท 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกที่ซึ่งกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอการใชยานพาหะ เชน การ
รวมกิจกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การไมปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย อาทิเชน การไม
สวมหมวกกันน็อก การใชโทรศัพทขณะขึ้นลงรถโดยสาร เปนตน 
  
 1.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 
 ชุลีพร  ศรศรี (2541: 73) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ 6 ดาน ตาม
แนวคิดของศูนยควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ไดแก การไดรับบาดเจ็บ การสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอลและการใชสารเสพติด การมีเพศสัมพันธ การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย
ของวัยรุนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปนวัยรุนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4  5 และ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 349 คน พบวา วัยรุนที่มีพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ
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ดานการสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล และการมีเพศสัมพันธ รอยละ 22.4 และ 62.2 และ 
9.7 ตามลําดับ สวนการสูบกัญชา การสูดดมสารระเหยและการใชยาเสพติดมีจํานวนเทากันคือรอยละ 
4 และมีพฤติกรรมเส่ียงที่ปฏิบัติเปนบางคร้ัง ในเรื่องการขับขี่รถภายหลังการด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอลรอยละ 6.9  และเคยพยายามฆาตัวตาย รอยละ 5.1 
 เลิศลักษณ บุญรอด(2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 500 
คน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงดานการใชสารเสพติดสูงในเรื่องการคบคาสมาคมกับบุคคลที่ติด
บุหร่ีและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล การดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงดาน
ความปลอดภัยสูงในเรื่องการวิ่งขึ้นลงบันได การไมสวมหมวกนิรภัย การหยอกลอกันบนถนน การ
ขามถนนใตสะพานลอย นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงในเรื่องการใชสื่อ ไดแก หนังสือการตูน 
นวนิยาย นิตยสาร วีดิโอ ภาพยนตร ที่มีรูปโป เปลือย หรือมีฉากการรวมเพศ การจับกลุม คุยเร่ือง
การมีเพศสัมพันธ การอยูลําพังกับเพ่ือนตางเพศ การจับมือถือแขนกับเพ่ือนตางเพศ และการเดินคน
เดียวในที่เปลี่ยวและมืด  
 จริยา น้ําทับทิม (2545: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพของเยาวชนไทย 
ปจจัยที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนไทยจากพฤติกรรมการดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ และการออกกําลังกาย ผลการศึกษาพบวา เยาวชนสวนใหญมีพฤติกรรมเส่ียงทาง
สุขภาพในระดับปานกลาง คือ รอยละ 76.5 ไมเส่ียงรอยละ 14.5 และเสี่ยงมากรอยละ 9.0  
 เพ็ญศรี กระหมอมทอง และนวลศรี วิจารณ (2545: บทคัดยอ) ไดสํารวจเจตคติและ
พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุมตัวอยางเปนวัยรุนที่ศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสาย สามัญและสายอาชีวศึกษา (ภาครัฐและเอกชน) จํานวน 
7,663 คน ผลการวิจัย พบวา วัยรุนในระบบโรงเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการใช สารเสพติด
อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาทางเพศและสารเสพติด พบวา มี
พฤติกรรมการด่ืมสุรา / ของมึนเมา เชน เบียร ไวน รองลงมารอยละ 66.5 มีพฤติกรรมการหนีเรียน 
รอยละ 52.3 มีพฤติกรรมการดูวิดีโอภาพยนตรที่ปลุกเรา อารมณทางเพศ รอยละ 51.5 มีพฤติกรรม
การเลนการพนัน อานหนังสือโป และเที่ยว สถานเริงรมย ตามลําดับ สวนพฤติกรรมทางเพศ พบวา 
วัยรุนที่ศึกษา 1 ใน 5 ตอบวา เคยมีเพศสัมพันธแลว อายุที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรกที่นอยที่สุด คือ  10 
ป อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรก คือ 15 – 16 ป ( ชาย 15 ป หญิง 16 ป ) บุคคลที่วัยรุน มี
เพศสัมพันธดวยครั้งแรกคือ คูรัก ( รอยละ 77.2) รองลงมาคือ เพ่ือน ( รอยละ 19 ) จากการศึกษา
คร้ังน้ีพบวาวัยรุนรอยละ 62 ตอบวาการไปมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของ ตนเองนั้นเปนไปดวยความ
สมัครใจ 1 ใน 3 ของกลุมวัยรุนที่เคยมีเพศสัมพันธแลวน้ีตอบวา ไมมีการคุมกําเนิด 1 ใน 3 ตอบวา 
มีการคุมกําเนิดเปนบางคร้ัง และอีก 1 ใน 3 ตอบวา คุมกําเนิดทุกคร้ัง วิธีการคุมกําเนิดที่นิยมใชมาก
ที่สุดคือ ถุงยางอนามัย จากการศึกษาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากปญหาทางเพศและการใชสาร 
เสพติดพบวา คร่ึงหนึ่งของกลุมตัวอยางตอบวา เคยถูกชักชวนใหลองสารเสพติด รอยละ 38.2 เคย
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ถูกชักชวนใหไปมีเพศสัมพันธ จํานวนของวัยรุนที่ถูกชักชวนนี้ มากกวาคร่ึง (รอยละ 61.9) ตอบวา 
ปฏิเสธการชวนได  
 จากเอกสารขางตน พบวา เด็กวัยรุนในแตละยุคสมัยมีระดับพฤติกรรมเสี่ยงในดาน  ตางๆ 
ที่แตกตางกัน ตามเวลา สภาพแวดลอม สภาพสังคม และ ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน 
จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนทั้ง 6 ดาน คือ พฤติกรรมเส่ียงดาน
การเสพสารเสพติด พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการตอตานสังคม พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน และ 
พฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ วาปจจุบันเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงดานใดอยู
ระดับสูง เพ่ือเปนขอมูลตอผูที่เก่ียวของในการวางลําดับนโยบายสําหรับการแกไขและลดพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีความเรงดวนมากที่สุดและพฤติกรรมเส่ียงในลําดับอ่ืนตอๆ ไป 
 
2. ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 
 พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นไดมากมายแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัยภายใน และ 
ปจจัยภายนอกของตัวบุคคลที่มีสวนในการผลักดัน หรือกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใด
อยางหน่ึง พฤติกรรมของวัยรุนก็เชนเดียวกัน เพราะการที่เด็กวัยรุนจะแสดงพฤติกรรมเสี่ยงดานใด
ดานหน่ึงออกมายอมเกิดขึ้นมาจากหลายปจจัย ซึ่งมีผูไดเสนอถึงปจจัยที่เก่ียวของที่สงผลตอ
พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนไวแตกตางกันออกไป ดังนี้ 
 พรพิมล  เจียมนาครินทร (2539: 246-250) ไดกลาวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุน ดังนี ้
 1. สภาพครอบครัว ครอบครัวที่ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ครอบครัวที่มีการทะเลาะ
เบาะแวง ครอบครัวแตกแยกไมมีความสนใจใยดี เด็กที่อยูในมาตรฐานทางศีลธรรมต่ํา ครอบครัวที่
ทําการฝาฝนกฎหมาย ไมมีศีลธรรม ไมเคารพกฎหมาย ลักขโมย เปนเด็กที่ชอบฝาฝนสังคม เห็นการ
กระทําผิดในเรื่องรายแรงเปนเรื่องธรรมดา หรือเกิดมาจากเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีมาตรฐานทาง
ศีลธรรมสูง ไมมีความอดทน ไมรับผิดชอบ ไมอดทนตอความผิดหวัง บางคนมาจากครอบครัวที่มี
ความสัมพันธหางเหิน  เชนพอแมยุงกับการทํามาหากิน ไมมีเวลาเอาใจใส บางครอบครัวไมเคย
ชมเชยจึงทําใหเด็กขาดความภูมิใจในตนเอง มีความวาเหว มีปมดอยในใจ หาทางออกดวยการ
เรียกรองความสนใจแบบผิดๆ มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เชนกลุมวัยรุนที่ตั้งครรภในวัยเรียน เปนพวก
ที่มีความภาคภูมิในในตนเองต่ํา มีความสับสนในตนเอง และมีความสัมพันธไมดีกับมารดา 
 2. สภาพของสถานศึกษา ไดแก ปญหาจากโรงเรียน ปญหาจากกลุมเพ่ือนนักเรียน ปญหา
จากครู กฎระเบียบของโรงเรียน ปญหาจากตัวนักเรียนเอง  
 3. สื่อมวลชน สามารถโนมนาวจิตใจเด็ก ใหทําในสิ่งที่เลวรายได หรือเห็นจนชินตาคิดวา
เปนเรื่องธรรมดาไมเปนความผิดแตอยางใด การแพรภาพทางหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร
ในดานอาชญากรรม บรรยายวิธีการหรือทําแผนอาชญากรรม ซึ่งทําใหเด็กเห็นภาพความโหดราย 
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ทารุณในรูปแบบตางๆ ไดอยางชัดเจน เด็กอาจประทับใจในความเกงกาจของผูที่กระทําผิดจนถึง
ขั้นทดลองปฏิบัติเองบาง สื่อมวลชนที่ขาดหลักจริยธรรมจะเผยแพรภาพและขาวสารท่ีไรสาระ แตมี
อิทธิพลตอเด็กวัยรุนมาก เชนการโฆษณาสินคาฟุมเฟอยประเภทตางๆ ที่ทําใหเกิดการเอาอยาง 
 พัชรินทร  สินทะราช (2544: 14-17)   กลาววา มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน ไดแก 
 1. ความเช่ือและคานิยม จากพัฒนาการทางดานจิตสังคมของวัยรุนที่มักมีการแสวงหา
ความเปนตัวของตัวเองและความตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพ่ือน ทําใหวัยน้ีงายตอการถูกชักจูง
ใหทํากิจกรรมที่เห็นวาตนเองเปนที่ยอมรับมากขึ้นในกลุมเพ่ือน ซึ่งมีการพบวา วัยรุนมักมีพฤติกรรม 
เชน การแตงกาย ชอบแนวดนตรี นักแสดงหรือเพ่ือนชายที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 2. สิ่งพิมพและส่ือที่มีสวนกระตุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหขอมูล
ขาวสาร สื่อมวลชน มีอิทธิพลและบทบาทที่สําคัญย่ิงตอพฤติกรรมของวัยรุน แบบอยางที่เห็นใน
สื่อมวลชนทั้งทาง หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ เชน โฆษณาที่ชักจูงใหคนด่ืมเหลา แสดงตัวอยางให
เห็นวา การด่ืมเหลาเปนสิ่งที่ดี เปนที่ตองใจเพศตรงขาม แสดงถึงความสําเร็จหรือใชความเครียดทํา
ใหวัยรุนทําตามเพราะเห็นวาเปนส่ิงที่ดีและถูกตอง 
 3. สถานที่พักอาศัย สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เชน วัยรุน ที่
อาศัยในส่ิงแวดลอมที่งายตอการเขาถึงแหลงบริการทางเพศหรือแหลงบันเทิง ทําใหเสี่ยงตอ
พฤติกรรมทางเพศได หรืออาศัยอยูในบริเวณที่เปนแหลงคายาเสพติด เปนตน 
 4. ความผูกพันในครอบครัว (Family  connectedness) ความผูกพันในครอบครัวเปน
ความรูสึกใกลชิดตอบิดามารดา การรับรูถึงการดูแลเอาใจใสที่ไดรับจากครอบครัว การมีความพึง
พอใจตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมถึงการมีความรูสึกวามีความสําคัญ เปนที่รักและเปนที่
ตองการของครอบครัว และจากการศึกษาพบวา หารบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะทําให
วัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงนั้นๆ ดวย เชน ถาบิดามารดาติดเหลา ลูกก็มีโอกาสติดเหลาถึง 3-4 เทา 
 5. การรับรูบรรทัดฐานของกลุมเพ่ือน (Perceived peer norm) ในระยะวัยรุนเพ่ือนเปนผูที่
มีอิทธิพลอยางมากในการตัดสินใจในสิ่งตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองเพศและการมีเพศสัมพันธซึ่งเพื่อน
สนิทมักเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ เพราะเพื่อนในกลุมเดียวกันมักมีลักษณะคลายคลึงกัน มีอายุ
ใกลเคียงกันและอิทธิพลจากตัวแบบในกลุมเพ่ือนในกลุมเดียวกันมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของวัยรุนไดเชนกัน 
 6. การรับรูพฤติกรรมเส่ียง(Perceived risk behavior) เปนการรับรูขอมูลขาวสาร ความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง  
 7. การรับรูสมรรถนะของตนเอง (Perceived self-efficacy) การรับรูสมรรถนะของตนเองมี
ผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสรีระรางกาย อารมณ
จิตใจ และการปรับตัวในสังคมของวัยรุน จะเก่ียวโยงกับการเริ่มพฤติกรรมเส่ียง 
 ธนินี เขียวอยู (2546: 17-19) ไดสรุปปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 สวนคือ 



 28 

 1. ตัววัยรุนเอง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระรางกาย อารมณจิตใจ และการปรับตัวในสังคม
ของวัยรุน เก่ียวโยงกับการเริ่มมีพฤติกรรมเส่ียง  
 2. สภาพแวดลอม 
  2.1 กลุมเพ่ือน  มีสวนสําคัญในการเร่ิมทําพฤติกรรมเส่ียง มีขอมูลที่แสดงวาหากเพ่ือน
สนิทมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ วัยรุนคนนั้นจะมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธตามเพื่อนในระยะ เวลา 
1 ป   
  2.2 แบบอยาง ถาพอหรือแมติดเหลา ลูกมีโอกาสติดเหลา 3-4 เทา 
  2.3 แบบอยางที่เห็นในส่ือมวลชน ทั้งทางหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ เชน โฆษณาที่
ชักจูงใหคนด่ืมเหลา แสดงใหเห็นวาการด่ืมเหลาเปนสิ่งที่ดี เปนที่ตองใจของเพศตรงขาม แสดงถึง
ความสําเร็จหรือใชคลายความเครียด ทําใหวัยรุนทําตามเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ดีที่ถูกตอง 
  2.4 การขาดการใหขอมูล ความรู เขาใจที่ถูกตองอยางทั่วถึง เก่ียวกับปญหาตางๆ ของ
วัยรุน ทั้งที่โรงเรียน สื่อมวลชน และสถานบริการของรัฐ  
  2.5 สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน อยูในบริเวณที่เปนแหลงคายาเสพติด หรือมีการ
ใหบริการทางเพศ เปนตน 
 วิณี  ชิดเชิดวงศ (2547:27) ไดสรุปปจจัยที่ทําใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงวามาจาก
ปญหาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา และอยูในสภาพแวดลอมในสังคมที่มีสวน
เก่ียวของกับพฤติกรรมวัยรุนที่ผลักดันใหมีพฤติกรรมเส่ียงตอการมีปญหา 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่เก่ียวของที่ทําใหเด็กวัยรุนแสดงพฤติกรรม
เส่ียงนั้น สามารถแบงไดเปน 2 ดาน คือ ดานของตัววัยรุนเอง ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
อารมณ จิตใจ การปรับตัว ความเชื่อ คานิยมตางๆ และสภาพแวดลอมไดแก กลุมเพื่อน ครอบครัว  
โรงเรียน อิทธิพลของสื่อ และ สภาพที่พักอาศัย เปนตน ซึ่งสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือก
เฉพาะตัวแปรซ่ึงถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน และ 
เปนตัวแปรซึ่งเปนปจจัยที่ผูวิจัยมีความสนใจในการที่จะศึกษาวาปจจัยเหลาน้ันมีอิทธิพลตอระดับ
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนหรือไม โดยผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรหรือปจจัยที่ตองการศึกษาไวดังน้ี 
คือ ความเชื่อในพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน การปฏิบัติทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน การอบรบเลี้ยงดู
แบบพุทธจากครอบครัว การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพื่อนอยางเหมาะสม
ของเด็กวัยรุน ซึ่งผูวิจัยจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป  
 
3. ความเช่ือในพุทธศาสนาและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน 
 พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย เปนศาสนาที่พระพุทธเจาเปนพระบรมศาสดาโดยมี
หลักแหงการปฏิบัติที่เปนความจริงที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํามาส่ัง
สอนเพ่ือใหบุคคลไดยึดถือและเปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตจริงของบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะอยู
ในวัยใด ก็เพื่อใหบุคคลนั้นสามารถที่จะดํารงชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข รูวาอะไรควรทํา 
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ไมควรทํา เนื่องจากความเชื่อและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาเปนลักษณะที่มีอยูภายในตัวบุคคล
ของคนทุกคนไมวาบุคคลนั้นจะอยูในวัยใดแมกระท่ังตัวของเด็กวัยรุนเองก็ยอมมีความเชื่อและการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาเชนกัน ซึ่งอาจจะมีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวบุคคล ดังน้ันการวิจัยในคร้ัง
นี้ ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาความเชื่อ และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเปน
พุทธศาสนิกชนของเด็กวัยรุน ซึ่งจะไดกลาวถึงในแตละดาน ดังนี้ 
  
 3.1 ความเชื่อในพุทธศาสนา 
 3.1.1 ความหมายของความเชื่อในพุทธศาสนา 
 วันชัย มีกลาง (2530: 15) ใหความหมายของ “ความเชื่อ” วา หมายถึง การลงความเห็นใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของบุคคล ซึ่งจะแตกตางกันไปตามความรูความเขาใจและสิ่งแวดลอมของแตละ
บุคคลที่มีตอเรื่องนั้นๆ ดังน้ัน ความเชื่อทางพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องของการรับรูและการยอมรับของ
บุคคลเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
 ฮัมเฟรย (ไพฑูรย  พวงยอด. 2545: 20; อางอิงจาก Humphreys. 1975: 42) กลาววา
ความเชื่อในทางพุทธศาสนา เปนผลสืบเน่ืองมาจากความเขาใจบนพ้ืนฐานแหงเหตุผล ไมใชถูก
บังคับใหเชื่อ 
 หรรษา  เลาหเสรีกุล (2537: 6) ใหความหมายของความศรัทธาในพุทธศาสนาวาหมายถึง 
ความเชื่ออันเปนหลักคําสอนที่สําคัญทางพุทธศาสนา ไดแก ความเชื่อในพระรัตนตรัย บาป-บุญ กฎ
แหงกรรม การเวียนวายตายเกิด  นรก-สวรรค และนิพพาน  
 งามตา  วนินทานนท (2538) แบงความเชื่อในพุทธศาสนาเปน 3 ดาน คือ  
 1. ความเชื่อในพุทธเจา เปนความม่ันใจในฐานะที่ทานเปนบุคคลตนแบบที่ยืนยันถึง
ความสามารถของมนุษยวา เปนผูมีสติปญญา ความสามารถที่จะฝกหรือพัฒนาใหบริบูรณได 
สามารถหยั่งรูหลักธรรม บรรลุความหลุดพนเปนอิสระ ไรทุกข ลอยเหนือโลกธรรม และมีความดี
สูงสุดเลิศ ที่แมเทพเจาและพรหมก็เคารพบูชา 
 2. ความเช่ือในพระธรรม ไดแก ความม่ันใจในความจริงและความดีงามที่พระพุทธเจาได
แสดงไว วาเปนสิ่งที่พระพุทธองคไดคนพบ ปฏิบัติเห็นผล ประจักษกับตนเองแลวจึงนํามาประกาศ
เปดเผยไว ธรรมคือ กฎแหงธรรมชาติ เปนกลางและเที่ยงธรรมตอทุกคน ผูใดรูจักพัฒนาตนเองใหมี
สติปญญานําความรูทางธรรมหรือความจริงน้ีมาใชประโยชนตอส่ิงทั้งหลาย ดวยความรูเทาทันสภาพ
ความเปนจริง ก็จะแกปญหาไดดีที่สุและมีชีวิตดีที่สุด 
 3. ความเชื่อในพระสงฆ พระสงฆคือผูสละบานเรือนมาบวชในพุทธศาสนา ไดศึกษาและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพระพุทธเจา ความเชื่อในพระสงฆ คือความม่ันใจในกลุมบุคคลน้ันวามี
ธรรมเปนรากฐาน เปนผูมีจิตใจหางทุกข แมจะมีพัฒนาการทางจิตปญญาในระดับตางกัน แตก็อยู
รวมกันดวยดี ดวยการรูธรรมและปฏิบัติธรรม 
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 อุบล  เลี้ยววาริณ (2542: 9) กลาววา ความเชื่อทางพุทธ หมายถึง ปริมาณการรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับหลักคําสอนทางพุทธศาสนาดานความเช่ือในไตรสรณะคมณ กรรมวิบาก อเนกชาติ 
นรก สวรรค และนิพพาน 
 ประภัสสร  กิมสุวรรณวงศ (2546: 25) กลาววาความเชื่อในพุทธศาสนาหมายถึง การรับรู
และการยอมรับของบุคคลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ความเชื่อทางพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญตอวิถีการ
ดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนอยางมาก ความเชื่อที่เปนหลักสําคัญทางพุทธศาสนา ประกอบ ดวย 
ลักษณะขั้นตนของพุทธมามกะ คือ ความเชื่อในไตรสรณะคมน หรือพระรัตนตรัย ไดแก ความเชื่อใน
พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งเปนหลักความเชื่อเบื้องตนที่ชาวพุทธจะตองยึดถือ เพราะ
ความเช่ือน้ีถือวาเปนเคร่ืองหมายของพุทธศาสนิกชน ดังน้ันตองมีความเชื่อในพระรัตนตรัย และ
ยึดถือพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึง คือ ตองเช่ือวา พระพุทธเจาเปนผูรูและเปนผูปฏิบัติชอบ พระธรรม คือ 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่พุทธศาสนิกชนควรรู และพระสงฆเปนผูเผยแพรพระธรรมคําสอนแก
ประชาชน  
 สุมณฑา  คณาเจริญ (2548: 98) ใหความหมายวา ความศรัทธาในพุทธศาสนาหมายถึง 
ความเช่ือ ความนับถือที่ประกอบดวยปญญา และเหตุผล เพราะพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา
เนนสอนคนใหมีเหตุผล ไมเชื่ออยางงมงาย คําสอนของพระพุทธเจา ถาองคประกอบศรัทธาแลว
จะตองมีองคประกอบดานปญญาควบคูกันเสมอ 
   
 3.1.2 องคประกอบของความเชื่อในพุทธศาสนา 
 ฐินีรัตน  ถาวร (2550: 29-31) ไดกลาวถึงองคประกอบของความเชื่อในพุทธศาสนาไว ดังนี้ 
 1. เชื่อวาพระพุทธเจาตรัสรูจริง ทําใหไมสงสัยลังใจในพระปญญาของพระพุทธเจา ไมสงสยั
ลังเลใจในพระธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงสั่งสอนเปนพุทธศาสนา ไมสงสัยลังเลใจในพระสงฆ โดย
ตรงกันขามยิ่งเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ความเชื่อความเลื่อมใส
นี้เกิดเพราะตั้งใจสดับฟงพระธรรม ศึกษาพระพุทธศาสนาใหรูสักซาบซึ้งโดยเฉพาะใหรูจักบาปหรือ
กรรมดีกรรมชั่ว ยิ่งฟงคําส่ังสอนของพุทธเจา พิจารณาเขาใจใหแจมแจงก็ยิ่งเชื่อวาพระพุทธเจาตรัสรู
จริง เหมือนอยางฟงคําสอนของครูเขาใจแจมแจง ก็ทําใหเชื่อในภูมิความรูของครู ความเช่ือขอน้ี
เรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา แปลวา ความเชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา คือ เชื่อ วาพระพุทธเจา
ตรัสรูจริงนั่นเอง เปนเหตุใหความเชื่อในคําส่ังสอนของพระองคที่แสดงบาปบุญคุณโทษ เปนตน 
 2. เชื่อวาบุญบาปมีจริง ทําใหไมสงสัยลังเลใจในเรื่องบาปบุญหรือกรรมดี กรรมชั่ว สิ่งที่
พระพุทธเจาตรัสส่ังสอนวาเปนบุญเปนกรรมดี ก็เชื่อวาเปนบุญเปนกรรมจริง เชน ความมีใจเมตตา 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ สงเคราะหชวยเหลือ เปนตน สิ่งที่พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนวาเปนบาปเปนกรรมชั่ว ก็
เชื่อวาเปนบาปเปนกรรมชั่วจริง เชน ความมีใจละโมบ โหดราย หลงใหล ประพฤติชั่วรายตางๆ มีฆา
สัตว ลักทรัพย เปนตน ความเชื่อขอน้ีเรียกวา กัมมสัทธา คือเชื่อกรรม กรรมแปลวา การงานที่บุคคล
ทําดวยเจตนา คําวากรรมเปนกลางๆ มิใชความหมายวาไมดีจึงเรียนกวากรรม ทําดีหรือไมดีเรียกวา
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กรรมทั้งน้ัน  เม่ือตองการจะใหรูวาหรือไมดีก็เติมคําน้ันเขาไป วากรรมดีหรือบุญกรรม กรรมชั่วหรือ
บาปกรรม ฉะนั้น เชื่อกรรม ก็คือเชื่อวาบุญบาปหรือกรรมดีกรรมชั่วมีจริง ตามที่พระพุทธเจาทรง
แสดงสั่งสอนไว 
 3. เชื่อวาผลของบุญบาปมีจริง  ทําใหไมสงสัยลังเลใจวาบุญบาปที่ทําจะไมมีผลสนองตมที่
พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนไววา กรรมดีใหผลดี กรรมชั่วใหผลชั่ว ไมสับสนกันเหมือนอยางหวานพืช
เชนใดก็ไดรับผลเชนน้ัน ความเชื่อขอน้ีเรียกวา วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม คือเชื่อวาบุญบาปที่ทํา
ใหผลจริงตามประเภท บุญก็ใหผลดี บาปก็ใหผลไมดี 
 4. เชื่อวาบุญบาปที่ตนทําก็เปนของตนจริง ทําใหไมสงสัยลังเลใจวาตนจะตองรับผลของ
บุญบาปที่ตนเองทําไวหรือไม ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนใหทุกๆ คนนึกคิดอยูเสมอวา เรามีกรรม
เปนของของตน เปนทายาทรับผลของกรรม เราทําดีจักไดดี เราทําชั่วจักไดชั่ว ความเชื่อขอน้ีเรา
เรียกวา กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของของตนเหมือนบริโภคอาหารเองก็อ่ิม
เอง เรียนเองก็รูเอง เปนตน 
 พระวันชัย ธนวํโส(กัณหะกาญจนะ) (2548: 65) ไดกลาวถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ไววาความเชื่อความศรัทธาเปนแรงจูงใจขั้นตนที่ทําให ศาสนิกเขามาใกลชิดศาสนา และเปนหนทาง
ที่จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติธรรมในขอตอๆไป อยางไรก็ตาม ความเชื่อความศรัทธานั้นตอง
ประกอบดวยเหตุและผล ที่มุงจะเสริมสรางใหพุทธ ศาสนิกชนเปนผูมีปญญาในที่สุด ดังน้ัน ผูที่ไดชื่อ
วาเปนพุทธศาสนิกชนที่แทจริงยอมมีความเชื่อความศรัทธาในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ี
สําคัญ ซึ่งไดแก การยึดพระรัตนตรัยหรือไตรสรณคมนเปนที่พ่ึง ความเชื่อในกฎแหงกรรม อเนกชาติ 
นรกสวรรค และความเชื่อในเรื่องนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ความเชื่อในพระรัตนตรัย   
  ชาวพุทธมีความเคารพนับถือพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึงที่ระลึก มีศรัทธาเปนแรงหนุน 
ยอมจะหาเวลาและโอกาสศึกษาความเปนมาแหงสิ่งเคารพ คือ พระรัตนตรัย เพ่ือเพิ่มพูนศรัทธา
ความเชื่อใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  ดังน้ัน พระรัตนตรัย ซึ่งไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนส่ิง
สําคัญประการแรกที่พุทธศาสนิกชนตองยึดถือเปนที่พ่ึง ดังจะเห็นไดจากการแสดงตนเปนพุทธมาม
กะของเด็กนักเรียน ที่ตองใหสัตยปฏิญาณวาจะยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนที่พ่ึงที่ระลึก
ไปตลอดชีวิต เปนพิธีกรรมขั้นพ้ืนฐานของเด็กเพ่ือใหเกิดความเคารพความศรัทธาในเบื้องตน ความ
เชื่อในพระพุทธเจาน้ัน หมายถึง ความเชื่อวาพระพุทธเจามีจริง ผูเพียบพรอมดวยพระปญญาคุณ คือ
เปนผูมีสติปญญาความรูความสามารถที่ไดพัฒนาไปสูความหลุดพนดวยพระองคเอง แลวจึงสอนให
ผูอื่นรูตาม เชื่อในพระวิสุทธิคุณ คือความเปนผูบริสุทธิ์ในศีลประกอบดวยพุทธ จริยวัตรอันงดงาม
ปราศจากสิ่งเศราหมองทั้งหลาย คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง สวนความเชื่อในพระมหา
กรุณาธิคุณน้ัน เปนการระลึกวาพระองคเปนผูเสียสละอยางสูงสุด ที่ไม ปรินิพพานเสียตั้งแตแรก แต
ทรงประคับประคองสังขารของพระองคเพ่ือตองการประกาศพระธรรมเพื่ออนุเคราะหมนุษยและสัตว 
รวมทั้งเทวดา มาร พรหม ใหปฏิบัติตาม จะไดพนจากความทุกขทั้ง ปวง ความเชื่อในพระธรรมนั้น
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หมายถึง เชื่อวาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนสัจธรรมเปนความจริงแท เปนธรรมที่
ปรากฏในอยูตามธรรมชาติแมวาพระองคจะอุบัติขึ้นหรือไมก็ตาม เปนธรรมที่พระองคคนพบแลวได
ประกาศ  ผูใดปฏิบัติตามก็จะไดเห็นผลเปนที่ประจักษ คือความสุขแทที่ไมอิงตัณหา โดยไมจํากัด
ดวยกาลเวลา พุทธศาสนิกชนควรนอมรําลึกและนํามาปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตน ผูปฏิบัติเอง
จะเปนผูที่เขาใจอยางถองแทขององคธรรมนั้น และสุดทายคือ ความเชื่อในพระสงฆ เปนความเชื่อวา
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันมีตัวอยางพระสาวกและศาสนิกชนที่
บรรลุธรรมแลวในสมัยพุทธกาล พระสงฆเปนผูที่ควรเคารพ ควรกราบไหว พรอมกับเปนผูที่ศาสนิก
ควรบํารุงอุปถัมภดวยปจจัย 4 และสิ่งจําเปนตอสมณะภาวะ จะเห็นไดวา ความเชื่อในพระรัตนตรัย
นั้น เปนหลักการขั้นตนของศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ เพ่ือเปนการสรางความเขาใจขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะ
นําไปสูการปฏิบัติธรรมในขออ่ืนๆ ตอไป 
 2.  ความเชื่อในกฎแหงกรรม 
  พระพุทธศาสนาน้ันเปนศาสนาแหงการกระทํา หมายความวา หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาจะสอนเร่ืองกรรมหรือการกระทํา และเชื่อในผลของการกระทําน้ันวาไมไดสูญเปลา 
โดยการกระทําน้ันตองประกอบขึ้นดวยเจตนาหรือความจงใจ ความตั้งใจ ในการตัดสินที่จะเลือก
กระทําหรือไมกระทําใดๆ การกระทําที่ปราศจากเจตนาจะไมจัดวาเปน กรรม แตเรียกวา กิริยา คือ 
เปนอาการสักแตวากระทํา ไมกอใหเกิดผลดีผลชั่วแกผูกระทํา คือ การกระทําน้ันตองพรอมดวย กาย 
วาจา และใจ โดยเร่ิมตนจากจิตใจที่เปนพ้ืนฐานในการตัดสินวาเราจะกระทําหรือไมกระทํา ซึ่งการ
กระทําน้ันสอดคลองกับเจตนาในจิตใจของผูนั้น ดังน้ัน เจตนาจะเปนเครื่องบงชี้หรือตัดสินวา การ
กระทําน้ัน ดีหรือไมดี และผูที่ไดกระทําความชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ จะไดรับความทุกขอันเปนผล
ของอกุศลกรรมที่ไดกระทําไว และอกุศลกรรมนี้มีพ้ืนฐานมาจากอกุศลมูล อันไดแก ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ซึ่งเปนธรรมที่ตรงขามกับกุศลกรรม คือ กรรมดี การกระทําดี อันเปนการกระทําที่
เกิดจากกุศลมูล คือ ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง 
  กฎแหงกรรม คือ กฎธรรมชาติ (The Law of Nature) เปนกฎแหงเหตุและผล ซึ่งถือวา
ปรากฏการณตางๆ อันหมายถึงส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต ทุกอยางยอมดําเนินไปตามกฎแหง
ธรรมชาติ คือ เปนไปตามเหตุปจจัยที่มีความสัมพันธกัน ไมมีผูหน่ึงผูใดเปนผูลิขิตหรือสรางขึ้น กฎ
แหงกรรมในพระพุทธศาสนาปรากฏอยูในกรรมนิยาม แปลวา ความแนนอนแหงกรรม หมายถึง กฎ
ธรรมชาติที่เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย คือ กระบวนการกอการกระทําและการใหผลของการ
กระทํา หรือกลาวใหจําเพาะลงไปอีกวา กระบวนการเจตจํานงหรือความคิดปรุงแตงสรางสรรคตางๆ 
พรอมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปสอดคลองสมกัน เชน ทํากรรมดีมีผลดี ทํากรรมชั่วมีผลชั่ว  
 3.  ความเชื่อในการเวียนวายตายเกิด (อเนกชาติ) นรก สวรรค และการใหความสําคัญตอ
ชีวิตในปจจุบัน ในเรื่องความเชื่อของการเวียนวายตายเกิดน้ันเปนความเชื่อที่สืบเน่ืองมาจากความ
เชื่อในกฎแหงกรรม ดังพุทธพจนที่กลาวไวในหัวขอที่แลววา คนทํากรรมใดไวยอมเห็นกรรมน้ันในตน 
คนทํากรรมดียอมไดรับผลดี คนทํากรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว คนหวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนน้ัน  



 33 

  จากพุทธพจนดังกลาวขางตนยอมเปนที่ยืนยันไดวา การเวียนวายตายเกิด นรก สวรรค 
เปนเรื่องที่มีจริงตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏอยูทั้งในคัมภีรชั้นตนคือพระไตรปฎก 
และคัมภีรชั้นรอง เชน อรรถกถาตางๆ สวนการพิสูจนความเปนจริงน้ัน ไมอาจทําไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร แมวาปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเจริญขึ้นมากก็ตาม แตก็ไมสามารถพิสูจน
เร่ืองเหลาน้ีได อยางไรก็ตาม พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะไววา ตองพิสูจนดวย
จิตที่เปนสมาธิ ซึ่งเปนเรื่องของผูปฏิบัติที่จะรูไดเฉพาะตนเอง (ปจจัตตัง) 
  เม่ือพิจารณาจากพุทธพจนขางตนอาจกลาวไดวา ความเช่ือเร่ืองการเวียนวายตายเกิด 
นรก สวรรค สงผลใหคนทําดีละชั่ว สั่งสมแตคุณงามความดี แมนวาความดีนั้นจะสงผลภายภาคหนา
ในอนาคต อยางนอยที่สุด สิ่งที่ผูปฏิบัติจะไดรับในปจจุบันคือ ขณะที่ทําความดี จิตของผูนั้นจะเปน
กุศลจิต เกิดปติ อ่ิมเอิบ ความสุข ขึ้นทันที ดังน้ัน ความเชื่อในเรื่องการเวียนวายตายเกิด นรก 
สวรรค จะสรางความสมานฉันทและความสงบสุขแกสังคม 
 4.  ความเชื่อในนิพพาน 
  คําวานิพพานโดยความหมายของศัพทแปลวาความดับโดยใจ หมายถึง ความดับกิเลส
และกองทุกข อีกนัยหน่ึงหมายถึง ภาวะที่ออกจากตัณหาหรือภาวะอันกาวออกจากกิเลสอันรอยรัด
เปนภาวะของการหมดกิเลส การไมถูกความคิดมโนทัศนใดๆ ปรุงแตง การรับโลกตามความเปนจริง 
การดับทุกขและความสงบเย็นเปนสุขที่บริสุทธิ์ของจิตในขณะอยูในสมาธิหรือผลสมาบัติ ตลอดจนถึง
การดับขันธทั้งแบบชั่วคราวขณะมีชีวิตอยู โดยเฉพาะขณะเขานิโรธสมาบัติหรือแบบถาวรหลังดับ
ขันธปรินิพพาน จากคําจํากัดความขางตนอาจกลาวไดวา นิพพานจึงเปนจุดหมายปลายทางของ
พุทธศาสนิกชนผูใฝปฏิบัติธรรม เน่ืองจากเปนภาวะที่ปราศจากความทุกข มีแตความสงบสุขทางจิต
ซึ่งเปนยอดปรารถนาของทุกคน 
 พระราชวรมุนี (พระวันชัย ธนวํโส (กัณหะกาญจนะ). 2548: 65; อางอิงจาก ประยุทธ   
ปยุตฺโต) ไดแสดงถึงคุณคาและลักษณะเกี่ยวกับนิพพานวา 
 1. นิพพานเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปนภาวะที่มนุษยสามารถประจักษแจง
ไดในชีวิตปจจุบันนี้เอง เม่ือพยายามทําตัวใหพรอมก็ไมตองรอถึงชาติหนา 
 2. นิพพานเปนจุดหมายที่ทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติชั้น หญิงชาย เม่ือบุคคลมี ฉันทะ 
เพียรพยายาม มีความพรอมแลว ก็สามารถบรรลุนิพพานได ไมมีขอจํากัดวาจะตองเปนคนชาติชั้น
วรรณะใด มีฐานะอยางไร ยากจน ม่ังมี เปนหญิงหรือชาย เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต 
 3. การบรรลุนิพพาน แมจะอาศัยความสําเร็จทางจิต (เจโตวิมุตติ) คือ ฌานสมาบัติ เปน
พ้ืนฐานบางไมมากก็นอย แตนิพพานก็มีความเกี่ยวของกับความสําเร็จทางจิตอยูเรื่อยๆ 
 ในดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทานไดแสดงทัศนะวา เม่ือนิพพานเปนการทําใหกิเลสและ
ความทุกขนั้นหมดลงไปอยางแทจริงดวยแนวทางแหงปญญา ดับความโลภะ โทสะ โมหะ ดับตัณหา 
ดับภพ ดับทุกข ดับอวิชชา ซึ่งเปนส่ิงชั่วรายแลว ดังน้ัน ยอมตองมีพฤติกรรมเดนขึ้นมาแทนอยาง
ชนิดเปนไปเองตามธรรมดานอกเหนือจากความสุข คือ การดําเนินชีวิตดวยปญญา มีความเมตตา
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กรุณา ไมเห็นแกตน มองโลกและชีวิตดวยความรูความเขาใจตามสภาวะธรรมชาติแหงเหตุปจจัยได
อยางลึกซ้ึงและม่ันคงถาวร 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ความเชื่อในพุทธศาสนา หมายถึง ความเชื่ออันเปน
หลักคําสอนที่สําคัญทางพุทธศาสนา ไดแก ความเชื่อในพระรัตนตรัย เชื่อวาพระพุทธเจามีจริง ทาน
ทรงเปนผูรูและผูปฏิบัติชอบ ความเชื่อในพระธรรม คือความเชื่อที่ทานคนพบและทรงนํามาส่ังสอน
ผูอ่ืน เราควรเรียนรูและปฏิบัติตาม และความเชื่อในพระสงฆ วาเปนผูศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ังสอน
ของพระพุทธเจามาเผยแพรแกประชาชนตลอดมา ความเชื่อในกฎแหงกรรม การเวียนวายตายเกิด
ของมนุษยและสัตว  เชื่อวาสวรรคและนรกมีจริง และความเชื่อเรื่องนิพพาน วาเปนเปาหมายของชาว
พุทธทุกคน 
   
 3.1.3 หนาที่ของความศรัทธาหรือความเชื่อ 
 พระมหายุทธการ  ปฺญาสิริ(สัจจรัตนพงศ) (2546:24-29) ไดกลาววา ศรัทธาเม่ือเกิดขึ้น
แลวมีหนาที่ 2 ประการ คือ หนาที่ทําลายหรือกําจัดอสัทธิยะและวิจิกิจฉาไมใหเกิดขึ้น และหนาที่เปน
ปจจัยทําใหเกิดกุศลธรรมมีปติเปนตน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 หนาที่ทําลายหรือกําจัด  
 หนาที่ประการแรกของศรัทธา คือ การทําลายอัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา และวิจิกิจฉา 
ความลังเลสงสัย ใหหมดไป หรือทําใหองคธรรมทั้งสองประการเกิดขึ้นไมได ดังนี้ 
 1. ศรัทธาทําหนาที่ทําลายอัสสัทธิยะ คือทําลายความเปนผูไมมีศรัทธา ความไมเชื่อ ความ
ไมศรัทธา ไมนอมใจเช่ือ ไมปลงใจเชื่อ หากเปนคุณสมบัติของบุคคลเรียกวา “อัสสัทธะ” หมายถึง 
บุคคลผูไมมีศรัทธา ผูไมมีความเช่ือ อัสสัสทิยะนี้จัดเปนองคธรรมขอหน่ึง ที่เปนเคร่ืองปดก้ันทาง
ปญญา ทําใหตนเองไมสามารถจะไดรับรู เ ร่ืองใหมจากที่ตนเองเคยรู ศรัทธาเปนคุณเคร่ือง
ขจัดอัสสัทธิยะ ตามพุทธพจนที่วา “ความเชื่อเปนทางดับสนิทของบุคคลผูไมศรัทธา” เม่ือความเชื่อ
เกิดขึ้น ความไมเชื่อก็ดับสนิท หายไป การกําจัดความไมเชื่อใหหายดับไปจึงเปนหนาที่โดยตรงของ
ศรัทธา เพราะคนที่มีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน เร่ืองการทําบุญ คนที่เชื่อก็จะชอบทําบุญ คน
ที่ไมมีความเชื่อก็จําไมทํา เปนตน 
 2. ศรัทธาทําหนาที่ทําลายวิจิกิจฉา คือ ทําลายความลังเลสงสัย ไมสามารถตัดสินใจได 
เปนอกุศลธรรมประเภทนิวรณ ธรรมที่เปนเคร่ืองก้ันความเจริญหรือขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในการ
ปฏิบัติธรรม เพราะความลังเลสงสัยทําใหบุคคลคอยพะวงสงสัยในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู ทําใหไมแนใจ
ในสิ่งที่ตนปฏิบัติ ไมแนใจในส่ิงผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมา จึงทําใหเกิดความกังวลใจทําอะไรไมเต็ม
ความสามารถทั้งกายแลใจ แตเม่ือบุคคลเกิดความศรัทธาเชื่อม่ันในสิ่งใดส่ิงหนึ่ง หรือ ในบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ความเชื่อดังกลาวจะไมทําใหเกิดความสงสัยลังเลในเรื่องใดๆ ที่ตนเองเชื่อ หรือบุคคลท่ี
ตนเองเชื่อจึงทําใหลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลอยางเต็มความสามารถท้ังกายและใจ 
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 เปนปจจัยใหเกิดกุศลธรรม 
 1. เปนปจจัยใหเกิดปติ  ศรัทธาทําใหเกิดปติ ความอ่ิมเอิบ ซาบซาน เม่ือเกิดศรัทธาตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อยางแรงกลาในครั้งแรก มักทําใหเกิดอาการขนลุก ซูซา และ 
ซาบซานทั่วทั้งสรรพางคกาย ลักษณะอาการดังกลาวจัดเปนอาการปติ  
 2. เปนปจจัยใหเกิดความสุข  ศรัทธาทําใหเกิดความสุข เพราะเมื่อเกิดศรัทธา แลวก็จะเกิด
ความสบายใจเปนความสุขไดทั้งสิ้นหากทําอะไรที่เปนความดีงามดวยแรงศรัทธา ก็ยอมเปนเหตุทํา
ใหเกิดความสุขไดแตหากทําดวยความไมศรัทธา ทําดวยความจําใจฝนศรัทธา ประหนึ่งวาถูกบังคับ
ใหกราบไหวในสิ่งที่ตนไมศรัทธา ก็จะทําดวยความไมสบายใจ อึดอักเปนทุกขได  
 3. เปนปจจัยใหเกิดศีล ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดศีลได โดยเฉพาะการปฏิบัติตามศีล อันเปน
ขอบัญญัติทางลัทธิศาสนาตางๆ  การปฏิบัติตามศีลตองอาศัยศรัทธาเปนหลักเพ่ือใหเกิดการยอมรับ 
และสมัครใจปฏิบัติตามกฎ ขอบัญญัตินั้นๆ โดยไมมีการโตแยง คัดคานหรือฝาฝนกฎ ขอบัญญัติ
ดังกลาว 
 4. เปนปจจัยใหเกิดสมาธิ ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดสมาธิ คือความแนวแน จิตใจตั้งม่ัน ไม
หวั่นไหวโอนเอนไปมาตอส่ิงที่มากระทบจิตใจ 
 5. เปนปจจัยใหเกิดปญญา ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดปญญา เปนศรัทธาที่สงเสริมความคิด
วิจัยวิจารณ จนทําใหเกิดความกาวหนาแหงปญญา อันเปนลักษณะการใชศรัทธาชวยเกื้อหนุน
ปญญาและนับวาเปนขั้นแรกที่สําคัญในการพัฒนาปญญา 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความเชื่อในพุทธศาสนามีหนาที่ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
ประการแรก ความเชื่อมีหนาที่ในการทําลายหรือกําจัดสิ่งที่เปนเครื่องปดก้ันทางปญญา ไดแกสิ่งที่
เปนอกุศลธรรม หรือ สิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ประการที่สอง ความเชื่อเปนปจจัยใหเกิดกุศลธรรม คือทําให
บุคคลเกิดความสุข เกิดปญญารูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา และ สามารถดํารงตนใหอยูในศีล 
กลาวคือ หากเด็กวัยรุนมีความเชื่อในพุทธศาสนา ยอมทําใหเด็กวัยรุนน้ันสามารถที่จะแยกแยะไดวา
สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา สิ่งใดเปนพฤติกรรมเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดผลเสียตอตนเองและผูอ่ืนที่
ควรหลีกเลี่ยง และ สิ่งใดเปนพฤติกรรมที่ดีที่ควรปฏิบัติภายใตกรอบของการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนา ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป 
   
 3.2 การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
 งามตา วนินทานนท (2536: 12-13) กลาวถึงความหมายของการปฎิบัติทางพุทธศาสนาวา
หมายถึง การกระทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  และพระสงคสาวกผูสืบทอดพุทธศาสนา  
พระเทพเวที (2532:6)  ไดกลาวถึงเอกลักษณของพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงการกระทํา  
เปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม  หลักธรรมของพระพุทธเจามุงในการปฏิบัติ  ใหทุกคนจัดการ
กับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลกนี้  เปนสิ่งที่ทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด สามารถ
เขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตน้ันๆ  
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 พระเทพเวที (2532:6 , 567 - 598)  ไดอธิบายไวในหนังสือ “พุทธธรรม” ถึงหลักปฏิบัติขั้น
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไปไว 3 ประการดวยกันไดแก  การบริจาคทาน 
การรักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ซึ่งเปนหลักธรรมที่เนนการปฏิบัติเบื้องตนเกี่ยวกับการแสดงออก
ทางกาย วาจา การปฏิบัติทานและศีลเพ่ือขัดเกลาจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นโดยใชการกระทํา
ภายนอกเปนเครื่องมือ สวนการปฏิบัติในขั้นสมาธิภาวนา เนนหนักภายในจิตใจโดยตรง โดยทานได
ใหความหมายของหลักธรรมปฏิบัติทั้ง 3 ประการ  ดังนี้  
 1. ทาน คือ การให การเสียสละ และการเผื่อแผแบงปนทรัพยสินเงินทองวัสดุอุปกรณตางๆ 
เชน ชวยเหลือคนตกทุกขไดยากหรือสัตวทั่วไป การบริจาคเงินเพ่ือบํารุง  พุทธศาสนา หรือการให
ทานแกภิกษุผูรักษาศีล เปนตน โดยนอกจากเงินทองสิ่งของแลว การใหความรู ใหธรรมะ ใหความ
รวมมือในการบําเพ็ญคุณความดี และการใหอภัย ก็เปนการใหทานที่มีคุณคายิ่ง 
 2. ศีล คือ คําสอนและหลักทางพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับสังคม เปนระบบการควบคุม
เก่ียวกับการแสดงออกทางกาย วาจา เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยในหมูชน โดยศีลมีหลายระดับ 
ตั้งแต ศีล 5 ศีล ศีล 8 ศีล 10 จนถึง ศีล 227 ตามประเภทของบุคคลที่ควรรักษาใหเหมาะสมกับเพศ
และวัยของตน โดยศีลที่มีความจําเปนมากที่สุดสําหรับฆารวาส คือ ศีลหาขอ ไดแก (1) การะเวนจาก
การลาสัตว โดยไมประทุษรายตอรางกายและชีวิตผูอ่ืน (2) การละเวนจาการลักขโมย (3) การละเวน
จากการประพฤติผิดในกาม (4) การละเวนจากการพูดเท็จโกหก หลอกลวง (5) การละเวนจากการ
เสพของมึนเมา อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายและขาดสติ 
 3. ภาวนา คือ การกระทําทางจิตใจ เพ่ือใหจิตใจบริสุทธิ์ในขั้นสมาธิ แลวกระทําตอ
จนกระทั่งเกิดปญญารูแจงในสิ่งทั้งปวง เกิดความบริสุทธิ์ขั้นสูงสุดคือการหมดกิเลศ โดย ทานพุทธ
ทาสภิกขุ (2534: 104) แยกภาวนาออกเปน 2 สวน คือ (1) จิตตภาวนา หรือที่เรียกวา สมถ
ภาวนารือสมาธิภาวนา เปนการฝกอบรมจิต โดยมีหลักการคือ การทําใหจิตใจแนวแนอยูกับสิ่งใดส่ิง
หน่ึง ตามที่ตองการทําใหเกิดการหลุดพนจากความทุกข ความขุนมัว เศราหมอง จากกิเลศทั้งหลาย
ไดชั่วคราว (2) ปญญาภาวนา หรือวิปสสนาภาวนา เปนการฝกอบรมปญญา มีหลักการสําคัญคือการ
รูเห็นตามความเปนจริง หรือตามสภาวะของมัน แลวทําใหเกิดความหยั่งรู ทําใหเกิดความหลุดพน 
จากความทุกข ความขุนมัวเศราหมองและกิเลศทั้งหลายอยางไมจํากัดเวลาหรือหลุดพนจากกิเลศ
ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงการปฏิบัติภาวนา ไดแก การชําระจิตใจดวยการฟงและปฏิบัติธรรม การแสดง
ธรรม การสนทนาธรรม การแกไขปลูกฝงความเชื่อความเขาใจใหถูกตอง การเจริญเมตตาและการ
ควบคุมขัดเกลากิเลสตางๆ 
 พระธรรมปฎก (2542: 26-31) ไดกลาวถึงคําสอนทางศาสนาอันเปนขอปฏิบัติที่สําคัญของ
ชาวพุทธ ซึ่งขยายจากหลักของไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ลงสูสังคมชาวบาน ซึ่งเหมาะสมกับ
ชีวิตของคนสวนใหญที่ตองเกี่ยวของกับวัตถุและมีความสัมพันธกับผูอ่ืน คือหลักธรรมที่เรียกวา บุญ
กิริยาวัตถุหรือหลักการทําบุญ 3 อยาง อันเปนหลักการเบื้องตนในการฝกฝนพัฒนาคนใหเจริญงอก
งามในความดี ประกอบดวย 1) ทาน 2) ศีล และ 3) ภาวนา โดยมีรายละเอียดดังนี้  



 37 

 1. ทาน หมายถึง การใหหรือการเผื่อแผแบงปน สิ่งของที่เปนประโยชนของตนเองกูอ่ืน
ประกอบดวย  
  1.1 วัตถุทาน คือ การใหหรือการแบงปนดวยวัตถุสิ่งของ หรืออาจหมายถึงการเสียสละ
ความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดความสุขแกผูอ่ืน เชน การใหดวยปจจัย 4 การใหความชวยเหลือทาง
เรี่ยวแรง  สติปญญา การใหที่ตองเสียสละ เชน อวัยวะ เลือด เปนตน 
  1.2 อภัยทาน คือ การใหอภัย ประกอบดวย ใหอภัยทางกาย เชนการไมถือโทษ 
ยอมรับขอขมา เปนตน  ใหอภัยทางวาจา เชนการบอกอโหสิกรรม ไมเบียดเบียน ไมประทุษรายใคร  
เปนตน และใหทางใจ หมายถึง การแผเมตตาจิตแกเพ่ือนรวมโลก  
  1.3 ธรรมทาน คือ การใหธรรมะเปนทาน หรือ หมายถึง การใหความรูเพ่ือใหเขา พน
ทุกข ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่หน่ึง คือการใหความรูพ้ืนฐานเพ่ือการดําเนินชีวิต เชนการ
ใหความรูดานสามัญ เปนตน ระดับที่สอง คือ การใหแสงสวางในทางวิญญาณ เพ่ือการปฏิบัติตนที่
ถูกตองเหมะสม ระดับที่สาม คือ การใหนิพพาน 
 2. ศีล หมายถึง ความปกติ หรือภาวะปกติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่ปกติไม
เบียดเบียนตนและผูอ่ืน ประกอบดวย ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 จนถึง ศีล 227โดยศีลที่มีความจําเปนมาก
ที่สุดสําหรับฆารวาส คือ ศีลหาขอ ไดแก (1) เวนจากปาณาติบาต ไมละเมิดตอชีวิตรางกายกัน
รวมถึงไมรังแกสัตว  (2) เวนจากอทินนาทาน ไมละเมิดตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกันและกัน  (3) 
เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ไมละเมิดตอคูครองของรักของหวงกัน (4) เวนจากมุสาวาท ไมละเมิดตอกัน
ทางวาจา ไมทํารายหรือทําลายผลประโยชนกันดวยวาจาเท็จ โกหก หลอกหลวง (5) เวนจากสุรายา
เมาส่ิงเสพติด ไมคุกคามตอความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของผู อ่ืนดวยการมีพฤติกรรมที่ขาด
สติสัมปชัญญะเพราะเสพสิ่งเสพติด 
 3. ภาวนา คือ การพัฒนาชีวิต หมายถึง การพัฒนาจิตใจและปญญา และท่ีเนนเปนพิเศษ
สําหรับภาวนาในระดับบุญกิริยาวัตถุ พระพุทธเจาทรงหมายถึงการเจริญเมตตาจิต ซึ่งเปนฐานของ
ทางและศีล เพราะการมีเมตตาหรือการมีน้ําใจตอกัน เปนคุณสมบัติที่แทจริงและดีงามในตัวมนุษย 
ซึ่งมีขอปฏิบัติอันประกอบดวย 
  3.1 ธรรมสวนะ คือ การฟงธรรม รวมทั้งกานอานคนควาหาความรูทางธรรม หรือ เร่ือง
เก่ียวกับความจริง ความดีงาม 
  3.2 ธรรมเทศนา คือ การแสดงธรรม บอกกลาว แนะนํา ใหความรูเก่ียวกับความจริง
ความดีงาม  
  3.3 ทิฏุชุกรรม คือ การทําความเห็นใหตรง ไมวาจะทําอะไร ก็ทําดวยสัมมาทิฏฐิ มี
ความเห็นความเขาใจที่ถูกตอง หรือปรับความคิดเห็นของตนใหถูกตองตามหลักของศาสนา 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา มีผูไดใหความหมายของการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา
ไวสอดคลองกัน กลาวคือ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติตนตามการปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาโดยมีหลักการปฏิบัติ 3 ประการ คือ ทาน ศีล และภาวนา ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปได
วา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา หมายถึง การดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนทางพุทธ
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ศาสนา ภายใตกรอบของ การใหทาน การรักษาศีล และการฝกปฏิบัติภาวนา ซึ่งเปนการงดเวนการ
ทําความชั่ว ทําแตความดี และรักษาจิตใหบริสุทธิ์ผองใส 
 
 3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตน 
       ทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน 
 พระสินสมุทร  พลขันธ (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ความเชื่อเร่ือง บุญ–บาป
ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเลย มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความเชื่อเรื่อง บุญ – บาป ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตน
ปลายจํานวน 405 คน จําแนกตามเพศและการอบรมเลี้ยงดู ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1. นักเรียนโดย
สวนรวมและจําแนกตามเพศ การอบรมเลี้ยงดู สวนใหญมีความเชื่อเร่ืองบุญ–บาปในพระพุทธศาสนา 
อยูในรับเชื่อแตมีขอสงสัย โดยมีความเชื่อในเรื่องบุญ ดานศีล ดานทาน และดานภาวนา และมีความ
เชื่อในเรื่องบาปดานมโนทุจริต ดานวจีทุจริตและดานกายทุจริตอยูในระดับเชื่อแตสงสัย 2. นักเรียน
เพศชายและนักเรียนเพศหญิงมีความเชื่อเร่ืองบุญในพระพุทธศาสนาในภาพรวมและเปนรายดานไม
แตกตางกันและมีความเช่ือเร่ืองบาปในพระพุทธศาสนาในภาพรวมและดานวจีทุจริตกับดามโนทุจริต
ไมแตกตางกัน แตนักเรียนเพศชายมีความเชื่อในดานกายทุจริตสูงกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 นิภา  แกวประดิษฐ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับการเขารวมในพิธีกรรมและระดับการ
ปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของวัยรุน และ เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอระดับการเขารวม
พิธีกรรมและปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของวัยรุน โดยกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ วัยรุนอายุ 15 – 20ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอุดมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 440 คน ผลการวิจัยพบวา วัยรุนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีการเขารวมในพิธีกรรมและการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพุทธศาสนาอยูในระดับ
ปานกลาง และ ความเชื่อในพุทธศาสนามีผลตอการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของวัยรุน 
 สัญญา  คําดี (2547:56) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนากับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 212 คน ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความเช่ือในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาอยูระดับปานกลาง แสดงวา นักศึกษาไดมีการใหทานในโอกาสพิเศษตางๆ เชน วันเกิด วัน
สําคัญทางศาสนา หรือเม่ือกลุมใจไมสบายใจจะหันเขาหาศาสนา สวดมนต ภาวนา แตเม่ือไมมี
ปญหาก็จะใหความสนในกับกิจกรรมอ่ืนมากกวาการใหทาน รักษาศีล และการสวดมนต 
 ชะบา ออนนาค (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา: ศึกษากรณีโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาหลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาระดับความเชื่อ และความแตกตางของ
ความเชื่อเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัด
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ชลบุรี ที่มีความแตกตางกันในเรื่อง เพศ ชั้นเรียน ผลการเรียน การศึกษาและอาชีพของผูปกครอง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี จํานวน 430 คน เปนตัวแทนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี มี
ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาอยูในระดับมาก และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเชื่อเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาดานกายกรรมและดานวจีกรรม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความเชื่อ
มากกวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวนดานมโนกรรมมีความเชื่อไมแตกตางกัน 
 พระวันชัย  ธนวํโส (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง ลักษณะทางจิตสังคมที่สงผล
ตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยกลุม
ตัวอยางของการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และโรงเรียนสามัญขนาดใหญและเล็ก จํานวน 459 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียน
ในกลุมที่มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสูง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกวานักเรียนในกลุมที่มีความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนาต่ํา 
 จากเอกสารขางตน พบวา เด็กวัยรุนในแตละยุคสมัยมีความเชื่อในพุทธศาสนาและการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา ที่แตกตางกัน ตามเวลา สภาพแวดลอม สภาพสังคม และ ปจจัย  อ่ืนๆ ที่
มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับความเชื่อในพุทธศาสนาและการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา วาปจจุบันเด็กวัยรุนมีความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนา อยูในระดับใด เพ่ือเปนขอมูลตอผูที่เก่ียวของในการวางนโยบายสําหรับการสงเสริม พัฒนา 
และ เพ่ิมระดับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาเพ่ือเปนประโยชนตอ
ครอบครัว สังคม และตัวของเด็กวัยรุนใหสามารถที่จะดํารงชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข รู
วาอะไรควรทํา ไมควรทํา และพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง
และผูอ่ืนที่ควรหลีกเลี่ยงและไมควรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาความเชื่อ
ในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามีความเก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 
ดังนี้ 
 ซินหา (Sinha: 2007) ไดศีกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนกับความ
เชื่อทางศาสนา โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุนที่มีอายุระหวาง 11 – 18 ป จํานวน 2004 คน ผล
การศึกษาพบวา พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนมีความสัมพันธทางลบกับความเชื่อในศาสนาของกลุม
วัยรุนโดยความเชื่อในศาสนาเปนตัวแปรที่มีความสําคัญในการลดพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน ซึ่งไดแก 
การสูบบุหร่ี การหนีเรียน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเสพกัญชา และภาวะซึมเศรา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 แสงระวี  เทพรอด (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการปลูกฝงคุณธรรม
ทางพุทธศาสนา พฤติกรรมทางพุทธศาสนา กับพฤติกรรมปองกันสารเสพยติดในจังหวัดประทุมธานี 
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําป
การศึกษา 2541 ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 394 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ
ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดา มารดา จากโรงเรียน และมีความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาอยูในระดับปานกลาง สวนการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมปองกันสารเสพติด 
นักเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา ความเชื่อทางพุทธศาสนามีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมปองกันสารเสพติดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.3026 , P<.001) 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความเชื่อในพุทธศาสนา และการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเส่ียงของบุคคล โดยพบวาบุคคลที่มี
ความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามาก จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนอยสวนบุคคล
ที่มีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอยจะมีพฤติกรรมเส่ียงมาก ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานไดวา เด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามากจะมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม
และรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอย และ เด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทาง
พุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนานอย ซึ่งนอกจากความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาจะมีความ
เก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนแลว ตัวแปรที่มีความสําคัญที่มีความเก่ียวของกับ
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว ซึ่งจะไดกลาวละเอียดใน
หัวขอตอไป ดังนี้ 
 
4. การอบรมเล้ียงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
 ครอบครัวมีอิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งพอแมนอกจากจะถายทอดคุณสมบัติ
ตางๆ ใหแกเด็กโดยตรงทางกรรมพันธุแลว ยังมีสวนสําคัญในการสรางสิ่งแวดลอม ดังที่สนิท    
สมัครการ (2513: 1) ไดใหทัศนะไววา ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมที่เกาแกที่สุดและมีความสําคัญ
ตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก และไดสรุปความสําคัญของครอบครัวไวดังน้ี 1) ครอบครัวเปนสถาบัน
พ้ืนฐานที่สุดของมนุษย  และเปนสถาบันที่เกาแกที่สุดในโลก 2) การอบรบเลี้ยงดูในครอบครัวและ
การใหการศึกษาในครอบครัวมีอิทธิพลตอระดับคุณภาพของคนและบุคลิกภาพ ซึ่งรวมทั้งคานิยม 
เจตคติ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอกันและ
กัน 3) ครอบครัวเปนสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ประกอบดวยวิถีชีวิตทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 4) 
ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด และมีบทบาทเปนหนวยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง 5) 
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอม มีผลกระทบตอกัน รวมทั้งมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลดวย 6) 
ปญหาสังคมหลายประการจะปองกันไดโดยสถาบันครอบครัว ฯลฯ ที่สามารถแกไข ปองกันปญหา
ของตนเองได  
 เม่ือมองดูความสําคัญของครอบครัวนั้น พบวาการอบรมเลี้ยงดูมีความสําคัญในอันดับ ตนๆ 
ตามทัศนะของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528: 3)  ใหความหมายวา การอบรมเลี้ยงดู 
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หมายถึง การท่ีผูใกลชิดเด็กมีการติดตอเกี่ยวของกับเด็ก ทั้งทางดานคําพูดและการกระทํา ซึ่งเปน
การส่ือสารความหมายตอเด็กทั้งทางดานความรูสึก และอารมณของผูกระทํา ตลอดจนเปนการใหผู
เลี้ยงดูสามารถจะใหรางวัลหรือลงโทษเด็กได นอกจากน้ันเปนโอกาสใหเด็ก ไดดูแบบอยางการ
กระทําของผูเลี้ยงดูตนดวย ดวยเหตุนี้เองครอบครัวจึงสามารถที่จะอบรมหรือถายทอดความเชื่อ 
คานิยม และการปฏิบัติตนทางศาสนาไดดวยการอบรมสั่งสอนโดยตรง ไดแก การบอกใหทราบวา
อะไรดี อะไรชั่ว สิ่งใดควรปฏิบัติ และไมควรปฏิบัติ ใหรางวัลเม่ือปฏิบัติตามคําส่ังสอนและลงโทษเมื่อ
ไมปฏิบัติ และการอบรมสั่งสอนโดยออม ไดแก การที่บิดามารดาทําตนเปนแบบอยางของ
พุทธศาสนิกชนที่ดีและมีการปฏิบัติตามคําส่ังสอนทางศาสนาอยางเครงครัด โดยมีผูไดใหความหมาย
ของการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวแตกตางกันหลายทาน ดังนี้ 
 งามตา วนินทานนท (2536: 41) กลาววา การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามแนวพุทธ หมายถึง การ
ปฏิบัติของบิดามารดาตอบุตร ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือฝกอบรมให
บุตรเกิดความรู ความเชื่อ และยอมรับการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนาขั้นพ้ืนฐานในระบบบุญสิกขา 3 
ประการ ไดแก การบริจาคทาน การรักษาศีล 5 ซึ่งถือเปนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําสุดในความประพฤติ
ของมนุษย และการปฏิบัติสมาธิภาวนา ซึ่งหลักปฏิบัติ 3 ประการนี้ถูกจัดไวใหเหมาะสมสําหรับสอน
คฤหัสถหรือชาวบานทั่วไป 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540: 151) กลาววาการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ หมายถึง 
การรายงานของเยาวชนเกี่ยวกับปริมาณการไดรับการสงเสริมความเปนพุทธมามกะจากบิดามารดา 
ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติของบิดามารดาใน 3 ดานคือ 1) การชักนําบุตรใหตระหนักสนใจ และ
ใกลชิดพุทธศาสนาดวยการพาไปวัด ไดไปกราบพระพุทธรูป และพระสงฆ ตลอดจนใหไดฟงธรรมะ
ทางพุทธศาสนา 2) การพูดอธิบายใหบุตรเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาในพุทธศาสนา และความหมายของ
หลักธรรมบางประการ และ 3) การใหรางวัลและการสงเสริมสนับสนุนบุตรใหปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา และการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดี ตลอดจนชวยใหบุตรยอมรับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาไดงายขึ้น  
 พิชัย  มณีรักษ (2547: 22) ไดสรุปความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธวาหมายถึง 
ปริมาณการถายทอดทางศาสนาท่ีเยาวชนไดรับจากบิดามารดาของตน ไมวาจะโดยวิธีการอบรมสั่ง
สอนโดยตรง ใหรางวัลเปนแรงเสริม หรือ บิดามารดาทําตัวเปนแบบอยางที่ดีเพราะถาเยาวชนไดรับ
การถายทอดดวยวิธีดังกลาวมาก จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอศาสนา และยอมปฏิบัติตามหลักศาสนา
มาก เม่ือเปรียบเทียบกับเยาวชนที่ไดรับการถายทอดนอย 
 พระมหาสัญญา สวัสด์ิไธสง (2549: 29) ไดสรุปความหมายของการอบรบเลี้ยงดูแบบพุทธ
วาเปนวิธีการหน่ึงที่บิดามารดาที่เปนชาวพุทธ ใชในการอบรมสั่งสอนบุตรของตน เพ่ือกําหนด
บุคลิกภาพของเด็กใหดําเนินไปตามแบบวิถีพุทธ หากบิดามารดาศรัทธาในพุทธศาสนา มีความเชื่อ
หรือคานิยมเปนไปตามแนวทางของพุทธศาสนา มีการนําธรรมะมาใชในการดําเนินชีวิตจริง ได
อธิบายใหเด็กเขาใจถึงการปฏิบัติดังกลาวใหมาก คอยใหคําแนะนําและสงเสริมใหเด็กในดานการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเหลาน้ันมากนอยเพียงใด ดวยแลว ก็ยอมสามารถถายทอดความเชื่อหรือ
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คานิยมนั้นไปสูบุตรไดงาย ซึ่งจะสงผลดีตอการอบรมเลี้ยงดูตามแนววิถีพุทธไดงายขึ้น เชน การ
พูดคุยกับเด็กเก่ียวกับศาสนา และการเปดโอกาสใหเด็กมีโอกาสรวมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญ
ตางๆ นอกจากน้ันยังมีการดูแลควบคุม ใหรางวัล ใหเหตุผล หรือคําปรึกษาแกเด็กเก่ียวกับเรื่องราว
และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว หมายถึง 
วิธีการที่บิดามารดาแสดง หรือ ปฏิบัติตอเด็กวัยรุนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม เพ่ือฝกอบรมใหเกิดความรู ความสนใจ ความเชื่อ  และยอมรับการปฏิบัติตามแนวพุทธ
ศาสนาขั้นพื้นฐานในระบบบุญสิกขา 3 ประการ หรือหลักธรรมเบ้ืองตนสําหรับพุทธศาสนิกชน คือ 
การใหทาน การรักษาศีลหา และการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติสมาธิภาวนา บิดามารดาไดอธิบาย
ชี้แจงใหเขาใจ คอยใหคําแนะนํา และ สงเสริมใหปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา 
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กวัยรุนในดานการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งมี
หลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการอบรบเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวมีความเก่ียวของกับความ
เชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา ดังนี ้
 ฮันสเบอรเจอร และบราวน (Hunsberger; & Brown. 1984) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของภูมิหลังของครอบครัวที่มีตอการถายทอดทางพุทธศาสนาและการละทิ้งทางศาสนาของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจํานวน 878 คน ดวยการใหนักศึกษาเหลาน้ีรายงานเก่ียวกับตนเอง
ในแบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคําถามหลายแงมุมที่เก่ียวกับภูมิหลังทางครอบครัว ศาสนาที่
นักศึกษานับถือและการปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับบิดามารดา ปรากฏวานักศึกษาทั้งหมดนับ
ถือศาสนาคริสตจากหลายนิกาย ในขอคําถามที่วา ใครเปนผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการทําให
นักศึกษาเกิดความเชื่อทางศาสนา มากกวารอยละ 40 ของนักศึกษาทั้งหมดในทุกนิกายที่ศึกษาตอบ
วาบิดามารดาของเขาเอง และมากกวาหน่ึงในสี่ของผูตอบระบุวามารดาเปนผูที่มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการทางศาสนาของเขามากกวาบิดา ในประเด็นการละทิ้งศาสนา ผลวิจัยบงชี้วา ปจจัยดาน
การเนนเรื่องศาสนาในครอบครัวตั้งแตวัยเด็ก เปนปจจัยสําคัญที่ชวยยับยั้งการละทิ้งศาสนาของ
นักศึกษาเหลาน้ีได นอกจากน้ียังพบวากลุมนักศึกษาที่แสดตัววาเปนผูละทิ้งศาสนาดั้งเดิมของตนมี
แนวโนมที่จะรายงานวามีความสัมพันธไมดีกับบิดามารดา ทั้งในปจจุบันและอดีตเม่ือยังเปนเด็ก และ
มีความเห็นขัดแยงในประเด็นตางๆ หลายประเด็น เชน การเมือง การศึกษา เปนตน  
 โอโซรัค (Ozorak. 1987) ไดศึกษาพัฒนาการความเชื่อทางศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธา
ของเด็กวัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย จํานวน 390 คน โดยใหตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภูมิหลังทางครอบครัวและภูมิหลังทางศาสนา ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา ประสบการณทาง
ศาสนา ตลอดจนความใกลชิดสนิทสนมกับครอบครัว พบวาในครอบครัวที่มีความสัมพันธใกลชดิสนทิ
สนมกัน และบิดามารดาปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี บุตรจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนามาก 
โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนตอนตนและวัยรุนตอนกลาง และยิ่งบิดามารดาปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี
มากเทาไร บุตรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางศาสนานอยลงเทาน้ัน 
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 วันชัย มีกลาง (2530: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบการไดรับการถายทอดทางพุทธ
ศาสนากับทัศนคคติตอศาสนา ความรูความเขาใจและการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา 
โดยศึกษากลับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จํานวน 510 คน ปริมาณการ
ไดรับการถายทอดทางพุทธศาสนา ซึ่งในการวิจัยนี้หมายถึง ปริมาณการไดรับการอบรมสั่งสอนเห็น
เปนแบบอยาง และไดรับรางวัลเม่ือปฏิบัติไดตามที่คาดหวังจากบิดามารดา ในเรื่องนี้เก่ียวกับความ
เชื่อ หลักธรรม และประเพณีบางอยางของพุทธศาสนา ผลการวิจับพบวา นิสิตที่ไดรับการถายทอด
ทางพุทธศาสนาจากบามารดา ในปริมาณมากมีเจตคติ ทัศนคติ และความเชื่อที่ดีตอพุทธศาสนาและ
มีการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาสูงกวานิสิตที่ไดรับการถายทอดทาง พุทธศาสนานอย 
 วรรณะ  บรรจง (2537: 117) ศึกษาลักษณะทางศาสนาและพฤติกรรมศาสตรของเยาวชน
ไทยจากชุมชนแผนดินธรรมแผนดินทองในภาคใต โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 401 คน ผล
การศึกษาพบวา เยาวชนที่ไดรับการสงเสริมความเปนพุทธมามกะจากบิดามารดามาก มีการปฏิบัติ
ทางพุทธมากกวา ผูที่ไดรับการสงเสริมความเปนพุทธมามกะจากบิดามารดานอย  
 วราภรณ  ชื่อประดิษฐกุล (2545: 45-51) ไดศึกษาความรู ทัศนคติของเยาวชนที่มีตอพุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 450 คน ผลการวิจัยพบวา ครอบครัวมี
อิทธิพลตอความรู และ ทัศนคติของเยาวชนที่มีตอพุทธศาสนาในระดับปานกลาง (รอยละ38.00) ซึ่ง
เยาวชนโดยสวนใหญจะมีความคิดเห็นสอดคลองกับสมาชิกในครอบครัวในเรื่องเก่ียวกับพุทธศาสนา
ในระดับมาก (รอยละ 45.11) 
 พระมหาวีรชัย คําธร (2548: 135 - 136) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง การอบรมเลี้ยงดู
ตามแนวพุทธกับความตั้งใจที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนสายอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 319 คน ผลการศึกษาพบวา ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธ
มาก เปนผูที่มีความตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมมากกวา ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธนอย  
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
กลาวคือ ถาบุคคลไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวมากบุคคลนั้นจะมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามาก สวนบุคคลที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
ครอบครัวนอย บุคคลน้ันจะมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอย ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานไดวา เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวมากกวาจะมี
ความเชื่อในพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวนอย และ
เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวมากกวาจะมีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา
มากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวนอย ซึ่งนอกจากการอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธจากครอบครัวจะมีความเกี่ยวของกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุนแลว ยังพบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวยังมีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมสี่ยงของเด็กวัยรุนดวย ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการอบรมเล้ียงดูแบบพุทธ
จากครอบครัวมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน ดังนี้ 



 44 

 พูนฤดี สุวรรณอาจ (2537: 123-131) ไดศึกษาปจจัยทางครอบครัวและโรงเรียนที่เก่ียวของ
กับลักษณะทางพุทธศาสนาของนักเรียนในชุมชนท่ีมีระดับการพัฒนาตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 416 คน ผล
พบวา นักเรียนที่อยูในครอบครัวที่เครงพุทธศาสนามากและเรียนในโรงเรียนที่สงเสริมพุทธศาสนา
มาก เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีกวา และมีพฤติกรรมกาวราวนอยกวากลุมอ่ืน  
 แสงระวี  เทพรอด (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรับการปลูกฝง
คุณธรรมทางพุทธศาสนา พฤติกรรมทางพุทธศาสนา และการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา กับ
พฤติกรรมปองกันสารเสพติดของนักเรียนวัยรุน ในจังหวัดประทุมธานี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2541 ในสังกัดกรม
สามัญศึกษา จํานวน 394 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทาง
พุทธศาสนาจากบิดา มารดา จากโรงเรียน และมีความเชื่อทางพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง สวน
การดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมปองกันสารเสพติด นักเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติอยู
ในระดับต่ํา การไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดา – มารดามีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมปองกันสารเสพติดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.3762 , P<.001) 
 พิชัย มณีรักษ (2547: 125-139) ศึกษาการไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา ที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมตามเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา จํานวน 346 คน ผลพบวา 
ปจจัยดานลักษณะสถานการณรวม 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมเบญจธรรม และพฤติกรรม
กาวราว ในกลุมรวมได 32.6% และ 26% ตามลําดับ โดยตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมเบญจ
ธรรมจากการสรุปผลคือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะ และการ
ไดรับการเรียนการส่ังสอนทางศาสนา ตามลําดับ สวนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมกาวราวนั้น 
ไดแก การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม การไดรับการเรียนการสั่งสอนทางศาสนา และการอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธมามกะ ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะ
มาก เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา มีทัศนคติตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา 
และมีพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวานักเรียนประเภทตรงขาม 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
ครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยง กลาวคือ ถาบุคคลไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
พุทธจากครอบครัวมาก บุคคลนั้นจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงนอย สวนบุคคลที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธจากครอบครัวนอย บุคคลน้ันจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน ได
วา เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวมากกวาจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงนอย
กวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวนอย ซึ่งนอกจากความเชื่อในพุทธ
ศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา และ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวจะมีความ
เก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนแลว ตัวแปรที่มีความสําคัญที่มีความเก่ียวของกับ
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พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน คือ การสงเสริมพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งจะไดกลาวละเอียดในหัวขอ
ตอไปดังนี ้
 
5.การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนแหลงถายทอดความรูอยางเปนทางการ ทั้งความรูดานวิชาการและการปฏิบัติ
ตามบทบาททางสังคม ดังน้ัน โรงเรียนจึงมีการถายทอดคานิยม ความเชื่อ และทัศนคติตางๆ ที่
สอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม รวมทั้งการถายทอดลักษณะทางศาสนาซึ่งคนในสังคมนั้นๆ 
ยึดถือและปฏิบัติกัน เพราะโรงเรียนเปนสถานที่ที่เด็กสวนมากใชเวลาในแตละวันเกือบจะเทากับเวลา
ที่เด็กใชที่บาน เด็กบางคนที่พอแมตองทํางานนอกบานอาจจะตองใชเวลาที่โรงเรียนมากกวาเวลาที่
อยูกับพอแม โรงเรียนจึงนับวามีบทบาทสําคัญในการอบรมสั่งสอนเด็กเพ่ิมเติมจากที่เด็กไดรับจาก
พอแม ซึ่งการสอนและการฝกอบรมมีระบบมากกวาทางบาน ซึ่งในโรงเรียนน้ันครูเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในกระบวนการอบรมสั่งสอนตางๆ โดยเฉพาะการฝกวินัยใหกับเด็ก  เด็กจะโตขึ้นเปนผูใหญที่
มีระเบียบ มีวินัย มีคุณธรรม และมีการปรับตัวไดดีเพียงไร ถือไดวาเปนความรับผิดชอบของครู 
ดังน้ันเราจึงอาจกลาวไดวาสถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอสังคม เพราะการศึกษา
เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทําใหเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัว
ใหเขากับชีวิตและสิ่งแวดลอมได  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเปนกระบวนการหนึ่งที่โรงเรียนไดจัดตั้ง
ขึ้นตามรูปแบบของการดําเนินงานตามกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงไดกําหนดลักษณะและกิจกรรมของ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการซึ่งตองปฏิบัติตาม คือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหครอบคลุม 3 ดาน 
คือ 1) ดานความรู ความคิด 2) ดานความรูสึก และ 3) ดานการปฏิบัติ ใหนําหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาประยุกตใช ตามแนวทางของไตรสิกขา คือ  ศีล สมาธิ และ ปญญา โดยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู พัฒนาตนเองใหเปนผูที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา โดยมีผูไดใหความหมายและ
อธิบายรายละเอียดของโรงเรียนวิถีพุทธในหลายหัวขอดังนี ้
 
 5.1 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือ
ประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผาน
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546:  9) 
  
 5.2  รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546:9) ไดกลาวถึง ลักษณะและรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธในดาน
ตางๆ ไวดังนี้ 
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 ลักษณะจุดเนน 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติที่นําหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคํา
สอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  โดยมีจุดเนนที่สําคัญ 
คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่งอาจเปนการเรียน
การสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของ
ผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน คือใชปญญา
และเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียน
ไดศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม 
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งม่ันเขมแข็งและสงบสุข และ 
ปญญาที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด  การแกปญหาที่เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ)  โดยมี
ครูและผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดี
ที่สุดดวยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา 
 
 สภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดสภาพในทุกๆ ดาน เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา 
ทั้งนีการจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 
 1. สัปปุริสสังเสวะหมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี มี
ขอมูล มีสื่อที่ดี 
 2. สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 3. โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดี และถูกวิธี 
 4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได และดําเนิน
ชีวิตไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม 4 ประการน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยางชัดเจน  
สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตางๆ มีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1. ดานกายภาพ 
  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และแหลงเรียนรูที่สงเสริม
การพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระ
รัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมาก
พอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนมีใจสงบ 
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และสงเสริมปญญา เชน  รมร่ืน มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตางๆ มิใหอึกทึก  ถาเปดเพลง
กระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 
 2. ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาห หรือในโอกาสตางๆ เปน
ภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต  
โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังน้ี 
  2.1 มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน  (เพ่ือใกลชิด
ศาสนา) 
  2.2 มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง เชนเดียวกับ
กิจกรรม  แผเมตตา  (เพ่ือใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข) 
  2.3 มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตางๆ  เชน นั่งสมาธิ  ทองอาขยานเพื่อสมาธิ  สวดมนต
สรางสมาธิ  หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอ่ืนๆ  เปนประจําวันหรือกอนเรียน (เพ่ือพัฒนาสมาธิ) 
  2.4 มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพ่ือใหกินเปน กินอยาง
มีสติ มีปญญารูเขาใจ) 
  2.5 มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล  (เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข) 
  2.6 มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  ประจําวัน (เพ่ือใหอยู
เปน) 
  2.7 มีการสวดมนต  ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ 
ปญญา) 
  2.8. มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนย้ําและเสริมแรงการทําความดี) 
  2.9 ทุกหองเรียนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผลและ
ประโยชนที่มีตอการอยูรวมกัน (พัฒนาศีล / วินัย ดวยปญญา) 
  2.10  ฯลฯ 
 3. ดานการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธ
ธรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนดวย
หลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชนหลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไป   พรอมๆ กัน หรือ 
  3.1 การจัดหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรูและปฏิบัติ  
หรือ 
  3.2 การจัดการเรียนรูแตละคร้ัง นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิด หรือเปนเกณฑ
ตรวจสอบการเรียนรูการปฏิบัติ  หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน 
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  3.3 ประสานรวมมือกับวัด/คณะสงฆในการจัดการเรียนรู  ทั้งสาระพระพุทธศาสนาและ
กลุมสาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ  
  ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  โดย
นักเรียนมี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย(กายภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) ดาน
จิตใจ(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญาภาวนา)  โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง 
เปน” เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนา
วัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา  เชน “การกิน อยูเปน” เพ่ือยังประโยชนในดํารงชีวิตที่
อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพ่ือเนนประโยชนในการเรียนรูเพ่ิมพูน
ปญญา 
 4. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการ
มีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกัน  มีบรรยากาศของการเคารพออน
นอม  ยิ้มแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครูตอนักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอ
นักเรียน และครูตอครูดวยกัน 
  และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน  เชน 
การลด ละ เลิกอบายมุข  การเสียสละ เปนตน 
 5. ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  และชุมชน  สรางความ
ตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
รวมกัน  ทั้งน้ีผูเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะ
ตางๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
  สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียด  รูปแบบที่
แตกตางกันได  เชน  บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน  ประยุกตไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัด
กระบวนการเรียนรูรายวิชา)  บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน
ภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ก็เปนไปได 
  จากเอกสารขางตนจะเห็นไดวา โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นํา
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงสรุปไดวาโรงเรียน
วิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนที่นําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกตใหผูเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติ
ตามหลักธรรม กิน อยู ดู และ ฟง อยางเปนสุข มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เชน กิจกรรมนั่งสมาธิ ฟงธรรมบรรยาย  ทําบุญตักบาตร หรือกิจกรรม  อ่ืนๆ ดังน้ัน
โรงเรียนจึงเปนแหลงถายทอดความเชื่อทางพุทธศาสนาอยางเปนทางการรวมทั้งถายทอดความเชื่อ
และการปฏิบัติตนทางศาสนา ซึ่งคนในสังคมนั้นๆ ยึดถือและปฏิบัติกัน  
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 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 มีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการสงเสริมพุทธศาสนาในโรงเรียนมีความเก่ียวของกับ
ความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา ดังนี้ 
 โจนส และมอริส (Jones; & Morris. 1954: 781-783) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมและความรู
ดานจริยธรรมของเด็ก พบวาพฤติกรรมและความรูเก่ียวกับจริยธรรมของเด็กมีความสัมพันธกันต่ํา
มาก การสอนความรูทางศีลธรรมที่โรงเรียนไมสามารถจะชักจูงเด็กใหเห็นคุณคาทางจริยธรรมได 
ทั้งน้ีเพราะสังคม ครอบครัว ตามความตองการและความรูสึกของเด็กเปนองคประกอบที่สําคัญกวา
การสอนจริยธรรมในโรงเรียน ฉะนั้นโรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองมีพัฒนาการการสอนจริยธรรมและ
ศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 แม็คคอล (McCall. 1974) ไดศึกษาเปรียบเทียบกลุมนักเรียนวัยรุน (เกรด 9) ในโรงเรียน
แคทอลิคและโรงเรียนทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 58 คน พบวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียน  แคทอลิคนาน
กวา 5 ป จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับตัวทางสังคม และคานิยมเชิงจริยธรรมสูงกวานักเรียน
ที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป 
 ชารฟแมน (Sharfman. 1974) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค การ
ฝกฝนทางศาสนา และเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชายและหญิงจํานวน 315 คน ที่เรียนอยูใน
โรงเรียนสอนศาสนา พบวา การฝกฝนทางศาสนามีความสัมพันธทางบวกอยางเดนชัดกับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนที่มีการสอนศาสนา 
 วอลลิน (Wallin. 1978) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการดอยความสามารถทางการเรียน 
การฝกฝนทางศาสนาและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชายชาวยิวระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 48 คน โดยแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุมๆ ละ 12 คน คือ นักเรียนดอยความสามารถ
ทางการเรียนจากโรงเรียนเอกชนทั่วไป และโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาของชาวยิว จํานวน 2 กลุม 
และนักเรียนปกติจากโรงเรียนเอกชนทั่วไปและโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาของชาวยิวอีก 2 กลุม 
ปรากฏวา นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนทั่วไปและนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนา มีระดับเหตุผล
เชิงจริยธรรมตางกันโดยนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนามีระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป  
 จีรพันธ  พิทักษ (2524: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่เคยเรียนและไมเคยเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนโรงเรียนบานนาสาร จังหวัดสุราษฎธานี จํานวน 400 คน ซึ่งการเรียนในโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย มีพระสงฆมาสอนหลักธรรมทางศาสนา รวมทั้งมีการปฏิบัติธรรม ประกอบ
ศาสนกิจและบําเพ็ญประโยชนรวมกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เคยเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตยมีจริยธรรมสูงกวานักเรียนที่ไมเคยเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 กิตติวรรณ  สิทธิเวทย (2534) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจกับ
การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสหศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน ในจํานวนนี้เปนผูที่เรียนในโรงเรียนพุทธ
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ศาสนาวันอาทิตย 150 คน และไมไดเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยจํานวน 150 คน ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา
สูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียน นอกจากน้ียังพบวา นักเรียนที่มีทัศนคติตอการเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยมีการปฏิบัติตนทางศาสนามากกวานักเรียนที่มีทัศนคติดังกลาวไปในทางตรงกันขาม 
 จิรวัฒนา  ม่ันยืน (2536: 115-116) ไดศึกษาเรื่องประสบการณในมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ
กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางจิตของนิสิตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 2 , 
3 , และ 4 จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 7 แหง รวมทั้งสิ้น 260 คน คร่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของชมรม
พุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อีกคร่ึงหนึ่งไมไดเปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร ผลการศึกษาพบวา 
นิสิตที่เปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร จะเปนผูที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา มีการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมมากกวานิสิตที่ไมไดเปนสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร นอกจากนั้นความเชื่อทางพุทธ
ศาสนายังขึ้นอยูกับ ประสบการณจากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และประสบการณจากการบวชใน
พุทธศาสนา สวนประสบการณทางพุทธศาสนาจากการทํากิจกรรมตางๆ นั้นใหผลนอย โดยนิสิตที่
ไดรับประสบการณทั้ง 3 ดานน้ีสูง จะเปนผูที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก 
 พระสวรรค  ยมสีดา (2548: 154) ไดศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบาน วัด โรงเรียน 
ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 457 คน ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีพฤติกรรมการกินแบบพุทธมากกวา 
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติทางศาสนามากกวา นักเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สุจินดา มูลผล (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวของกับลักษณะทาง
พุทธและพฤติกรรมกตัญูกตเวที ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไป  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 450 คน ผลการวิจัยพบวาตัวแปรที่เขา
ทํานายความเชื่อทางพุทธไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ  ทัศนคติที่ดีตอลักษณะทางพุทธ การเขา
รวมและรับรูประโยชนจากกิจกรรมทางพุทธในโรงเรียน  และการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 
สามารถรวมกันทํานาย ความเชื่อทางพุทธไดรอยละ  38  
 พระวันชัย  ธนวํโส (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง ลักษณะทางจิตสังคมที่สงผล
ตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยกลุม
ตัวอยางของการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา และโรงเรียนสามัญขนาดใหญและเล็ก จํานวน 459 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนของ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขนาดใหญและเล็ก มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกวา
นักเรียนของโรงเรียนสามัญขนาดใหญและเล็ก 
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 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
กลาวคือ บุคคลที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก บุคคลนั้นมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามาก สวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนนอย บุคคลน้ันมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอย ผูวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานไดวา เด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกวาจะมีความเชื่อใน
พุทธศาสนากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย และ เด็กวัยรุนที่
ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกวาจะมีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็ก
วัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ซึ่งนอกจากการสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนจะมีความเก่ียวของกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็ก
วัยรุนแลว ยังพบวาการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนยังมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมสี่ยงของ
เด็กวัยรุนดวย ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมีความ
เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน ดังนี้ 
 สแตนแมน และซิมเมอรแมน (Steinman; & Zimmermen. 2004: Abstract) ไดศีกษา
ความสัมพันธระหวางระดับกิจกรรมทางศาสนากับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนชาวอเมริกัน โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนวัยรุนชาวอเมริกันที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 705 คน เพ่ือ
ศึกษาระดับของกิจกรรมทางศาสนา พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และ 
การสูบกัญชา ผลการศึกษาพบวาระดับกิจกรรมทางศาสนามีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเส่ียง
ทั้ง 4 ดาน คือ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และ การสูบกัญชา 
 สุริยะ  พันธดี (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการถายทอดทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนกับจิตลักษณะและพฤติกรรมกาวราวในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 , 3 , 4 และ 5 ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2535 จากโรงเรียนที่เนนพุทธศาสนามาก 2 โรง และนอย 2 โรง ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 540 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการกาวราวนอย และ
มีพฤติกรรมกาวราวนอย คือ นักเรียนที่มีครูเปนแบบอยางที่ดีทางพุทธศาสนามาก นักเรียนที่มี
ทัศนคติตอประสบการณทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก   
 พูนฤดี  สุวรรณอาจ (2537: 123-131) ไดศึกษาปจจัยทางครอบครัวและโรงเรียนที่
เก่ียวของกับลักษณะทางพุทธศาสนาของนักเรียนในชุมชนที่มีระดับการพัฒนาตางกัน โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 
416 คน ผลพบวา นักเรียนที่อยูในครอบครัวที่เครงพุทธศาสนามากและเรียนในโรงเรียนที่สงเสริม
พุทธศาสนามาก เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีกวา มีพฤติกรรมกาวราวนอยกวากลุมอ่ืน และการมีศีล 5 สูง
ของนักเรียนขึ้นอยูกับการที่นักเรียนไดเรียนในโรงเรียนที่สงเสริมพุทธศาสนามาก นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และนักเรียนที่ไดรับประสบการณทางพุทธศาสนาจากโรงเรียนมาก 
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 พิชัย มณีรักษ (2547: 125-139) ศึกษาการไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา ที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมตามเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา จํานวน 346 คน ผลพบวา 
ปจจัยดานลักษณะสถานการณรวม 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมเบญจธรรม และพฤติกรรม
กาวราว ในกลุมรวมได 32.6% และ 26% ตามลําดับ โดยตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมเบญจ
ธรรมจากการสรุปผลคือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะ และการ
ไดรับการเรียนการส่ังสอนทางศาสนา ตามลําดับ สวนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมกาวราวนั้น 
ไดแก การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม การไดรับการเรียนการสั่งสอนทางศาสนา และการอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธมามกะ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการส่ังสอนทางศาสนามาก 
เปนผูที่ทัศนคติตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา และมีพฤติกรรมกาวราวนอยกวานักเรียนประเภทตรง
ขาม  
 พระมหาเสรี  เผากันทะ(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง การศึกษาความโกรธและ
การฝกอบรมตามแนวพุทธวิธีเพ่ือลดความโกรธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชวินิต 
มัธยม มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความโกรธและผลของการฝกอบรมตามแนวพุทธวิธีที่มีตอการลด
ความโกรธ ซึงเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี นักเรียน
กลุมทดลองที่เขารับการฝกอบรมตามแนวพุทธวิธีเพ่ือลดความโกรธมีความโกรธลดลงมากกวา
นักเรียนกลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมการฝกอบรมตามแนวพุทธวิธีเพ่ือลดความโกรธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยง กลาวคือ ถาบุคคลไดรับการสงเสริมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนมาก บุคคลน้ันจะมีระดับพฤติกรรมเสี่ยงนอย สวนบุคคลที่ไดรับการสงเสริมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียนนอย บุคคลน้ันจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน  ได
วา เด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกวาจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงนอย
กวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ซึ่งนอกจากความเชื่อในพุทธ
ศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว และ การสงเสริมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียนจะมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนแลว ตัวแปรที่มี
ความสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม ซึ่ง
จะไดกลาวละเอียดในหัวขอตอไป ดังนี้ 
 
6. การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
 การคบเพื่อนอยางเหมาะสม หมายถึง การรวมกลุมหรือการคบหาสมาคมกับคนรุนเดียวกัน
ในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในวัยรุน นับไดวาเปนวัยที่เพ่ือนมีอิทธิพลตอตัวเขามาก เด็ก
จะพยายามรวมกลุมกันและสรางโครงสรางของกลุมและวางมาตรฐานแนวปฏิบัติของคนในกลุม โดย
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ดูแบบอยางในสังคมของผูใหญ และเนื่องจากเด็กวัยรุนมีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนมาก ทําใหผลของ
การปฏิสัมพันธมีอิทธิพลตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพของเด็กวัยรุน ผลของการปฏิสัมพันธกับกลุม
เพ่ือนทําใหเด็กมีการรับรูเก่ียวกับตนเองหรือความสามารถของตนเอง  รวมทั้งเด็กในระยะนี้จะรับรู
ลักษณะของความสามารถหรือบุคลิกลักษณะของเพื่อนดวย ความรูสึกเปนที่ยอมรับหรือไมยอมรับใน
กลุมเพ่ือนของเด็กวัยนี้มีผลโดยตรงตอบุคลิกภาพของเด็ก นอกจากน้ีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของเด็กดวยเพราะหากเราคบเพื่อนที่เหมาะสมก็นําไปสูการมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมและสมควรแกวัยและสภาพของเด็ก รวมทั้งพากันไปใชเวลาวางที่มีประโยชน หากคบเพ่ือน
ไมดีก็อาจชักนําไปในทางเสื่อมเสียได  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2540: 105) 
 วัยรุนเปนวัยที่อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต วัยนี้จะใหความสําคัญกับเพ่ือนมาก จะเชื่อ
เพ่ือนมากกวาบิดามารดาหรือวาครู ตองการการยอมรับจากเพื่อน ยอมทําตามความตองการของ
กลุมเพ่ือน (นงลักษณ  โตบันลือภพ. 2539: 24) นอกจากน้ี เด็กวัยรุนตองการสรางมิตรภาพตองการ
เพ่ือนวัยเดียวกัน ดังนั้นเพ่ือนจึงมีความสําคัญมากที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาการในรูปแบบที่ดี 
หรือไมดีก็ได วัยรุนจะมีการปรับตัว เพ่ือใหเขากับเพ่ือน ใหมีความสัมพันธอันดีระหวางกลุมเพ่ือน ซึ่ง 
สุชา จันทรเอม (2536) ไดกลาววา ความตองการดานตางๆ ของวัยรุน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูการ
กระทํา หรือพฤติกรรมตางๆ ซึ่งพฤติกรรมตางๆ ที่เด็กใชแกปญหาน้ัน เกิดมาจากความตองการของ
เขา และบางครั้งนําไปสูความประพฤติที่ขัดตอสังคม ซึ่งความตองการของวัยรุนนั้น ไดแก 1) ความ
ตองการความรัก ความรักที่เด็กวัยรุนตองการน้ัน อาจมีหลายรูปแบบ อาทิ ตองการความรักจากบิดา
มารดา มีความรักเพ่ือนฝูงพวกพอง รักเพ่ือนตางเพศ หรือรักตนเอง อยากประสบความสําเร็จเปนตน 
2) ความตองการอิสระ มีความตองการอยากแสดงออกดวยการเปนตัวของตนเอง ดังนั้นมักจะไมยอม
ใหผูใหญหรือบิดามารดาเขามากาวกายในชีวิตของตนเองมากเกินไปนัก บางคร้ังชอบทําอะไรโดย
ไมใหบิดามารดารูเห็นหรือรับทราบดวย 3) ความตองการรวมกลุม “เพ่ือน” มีอิทธิพลมากและมี
ความสําคัญกับเขามาก ดวยเหตุนี้ ในวัยรุนจึงอยากเปนที่ยอมรับของเพื่อน จึงทําใหตองพยายามทํา
ตัวและประพฤติปฏิบัติใหเหมือนเพ่ือนมากที่สุด ไมวาจะเปนการแตงกาย การแสดงออก รสนิยม 
ความคิดเห็น เปนตน จึงทําใหรูสึกวาเพ่ือนมีความสําคัญมาก   4) ตองการแบบอยางที่ดี แมวาวัยรุน
มีความตองการอิสรเสรี ตองการเปนตัวของตัวเองมากที่สุด แตทวาในเวลาเดียวกันเด็กวัยรุนก็
ตองการคําแนะนําที่เปนแนวทางที่ดีจากผูใหญ หรือผูมีประสบการณมากกวา ดวยเหตุนี้ผูใหญ
โดยเฉพาะบิดามารดา ตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนเปนผูใหคําแนะนํา คอยตักเตือนใน
การประพฤติปฏิบัติ ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไมดี เพ่ือปองกันไมใหวัยรุนเปนผูลองผิดลองถูดวย
ตนเอง 5) ความตองการประสบการณใหมๆ วัยรุนมักมีความตองที่จะทดลองของใหมๆ แปลกๆ ที่ยัง
ไมเคยประสบพบมา มักจะมีความปรารถนาอยางรุนแรง หรืออยากที่จะเขาไปเรียนรูดวยตนเอง 
บางคร้ังอาจเอาตัวเองไปทดลองเพ่ือจะไดเรียนรูสิ่งใหม เหลาน้ีอาจจะกลายเปนเสี่ยงมากเกินไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือถูกหามหรือกีดกันมักตองการเอาชนะ 6) มีความรูสึกรุนแรง วัยรุนมักจะมี
ความรูสึกทางอารมณรุนแรง ไมวาจะเปนดานความรัก ความตองการ  หรือความปรารถนา มักจะ
ตองใหไดรับความสําเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่คาดหวัง หรือในสิ่งที่ฝนเอาไว ทําใหบางครั้งเม่ือพลาด 
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หรือผิดหวังจะมีความรูสึกเสียใจอยางรุนแรง เชน หนีออกจากบาน หรือใชสิ่งอ่ืนเปนเคร่ืองปลอบใจ
เชน สุรา ยาเสพติด นําไปสูความประพฤติที่ขัดตอตอสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีความเชื่อและการปฏิบัติ
ที่ผิดจากทํานองคลองธรรมไดงาย  
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา วัยรุนน้ันเปนวัยที่อยากรูอยากลอง ตองการความรักความเขาใจ 
โดยเฉพาะการยอมรับจากกลุมเพ่ือน ซึ่งหากวา วัยรุนมีการคบเพื่อนก็จะมีการเลียนแบบเพื่อน โดย
การเลียนแบบเพื่อนน้ันก็สามารถนําทฤษฎีความคลายคลึงกันมาอธิบายไดวา เน่ืองจากคนวัย
เดียวกันมีลักษณะตางๆ ที่คลายกันมาก นับตั้งแตอายุ ความคิดอาน ความอยาก ความตองการ   
เปนตน  ความคลายคลึงในลักษณะเหลาน้ี จะเปนเครื่องชักจูงใหบุคคลทําตามเพื่อนในเรื่องอ่ืนๆ 
(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. 2520: 11) 
 อนึ่ง ในกระบวนการถายทอดทางสังคมนั้นถือวา กลุมเพ่ือน (Peer group) เปนอีกกลุมที่มี
อิทธิพลมากเม่ือบุคคลเติบโตเขาสูวัยรุน จากการประชุมสัมมนาระดับชาติเร่ือเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  (ภุมเรียง  สายะวารานนท.  2530)  พบวา รอยละ 85 ของเยาวชน
นอกจากจะใหความม่ันคงความอบอุนทางจิตใจแลว ยังทําใหตนเองไมโดดเด่ียว  และเม่ือมีปญหา
หรือไมสบายใจ  จะยึดเอากลุมเพ่ือนเปนที่ปรึกษาพูดคุยถึงปญหาตางๆ เปนอันดับแรกเพราะตางก็มี
ความรูสึกนึกคิดและความตองการคลายคลึงกัน 
 เม่ือเขาสูวัยรุน เยาวชนจะหางบิดาและเขากลุมเพ่ือนมากข้ึน มีความตองการเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม ตองการใหกลุมเพ่ือนยอมรับมีการเลียนแบบเพ่ือนในกลุม สรางเอกลักษณเฉพาะกลุมของ
กลุมตนขึ้นมา  ถาเขาไปอยูในกลุมที่คํานึงถึงความผาสุกของคนอ่ืน ทําตัวเปนประโยชนสวนรวม แต
ถาเขาไปอยูในกลุมที่มีพฤติกรรมไมพึงปรารถนา เชน ชอบเที่ยวเตร ม่ัวสุมตามแหลงสถานเริงรมย 
เสพสุรายาเสพติด  เยาวชนก็ประพฤติตนเลียนแบบเพื่อนในกลุมนั้นไปดวย (หรรษา  เลาหเสรีกุล. 
2537: 38) 
 ในทางพุทธศาสนานั้น คําวาเพ่ือนตรงกับภาษาบาลีวา มิตร คําวา มิตร มีรากศัพท คํา
เดียวกับคําวา เมตตา ซึ่งมีความหมายวา ความรักใครหวงใยปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข เพราะฉะนั้น 
คําวา มิตร จึงหมายถึง ผูที่รักใครชอบพอกัน ปรารถนาดีตอกัน กลาวคือมีความเมตตาทั้ง ทางกาย 
วาจา ใจ ตอกันทั้งหนาและลับหลัง คําวามิตรนั้น มักมีคําที่ใชแทนกันหลายคํา เชน สหาย แปลวา ผู
ไปดวยกันมีความคิดเห็นเหมือนกัน สขา แปลวา เพ่ือน คือผูคบกันคุนเคยสนิทสนม มิตรมี    1 
จําพวกใหญ คือ มิตรแท และมิตรเทียม มิตรแท มี 4 ประเภท คือ  1) มิตรมีอุปการะ ไดแก เพ่ือนที่มี
บุญคุณ มีลักษณะเปนผูใหญคอยคุมครองปองกันเพ่ือนของตน ทั้งเปนที่พ่ึงของเพ่ือนได มีลักษณะ 
โดยสรุป 4 ประการ  ดังน้ีคือ ปองกันเพ่ือนผูประมาท  หมายถึง มิตรที่ชวยปองกันชีวิตชื่อเสียงและ
เกียรติยศของเพื่อน ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาท หมายถึง มิตรที่คอยแนะนําหามปราม
เพ่ือนเม่ือเห็นเพ่ือนใชจายทรัพยสมบัติไปในทางอบายมุข หรือลงทุนที่มีการเสี่ยงเกินไป เม่ือมีภัยที่
เปนที่พ่ึงพํานักได  หมายถึง มิตรที่คอยอุปการะชวยเหลือเม่ือเพ่ือนตกทุกข  เม่ือเพ่ือนมีภัยก็ใหการ
คุมครองปองกัน เม่ือมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก  หมายถึง  มิตรที่ชวยเหลือเพ่ือน 
เม่ือเพ่ือนมีความจําเปนตองใชเงิน  ออกปากขอยืมเงิน ก็ตอบสนองดวยดี  เสนอใหยืมเกินกวาที่ขอ
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ยืม ไมแสดงความโลภออกมา  2) มิตรรวมสุขรวมทุกข  ไดแก เพ่ือนสนิทเหมือนญาติ ไววางใจกัน 
คอยชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีลักษณะโดยสรุป  4 ประการ ขยายความลับของตนแกเพ่ือน หมายถึง 
ตางฝายตางเผยความลับของตนแกเพ่ือน ถาความลับน้ันมีจุดออนหรือปมดอยก็ชวยกันแกไข และ
เปนการใหความไววางใจซึ่งกันและกัน ปดความลับของเพ่ือนมิใหแพรหลาย  หมายถึง มิตรที่มีความ
จริงใจตอเพ่ือนรักษาน้ําใจซ่ึงกันและอาไวโดยการไมเปดเยความลับของเพื่อนไมใหผูอ่ืนรู  ไมละทิ้ง
ยามวิบัติ  หมายถึง  เม่ือเวลาที่เพ่ือนตกทุกขไดยากก็คอยชวยเหลือไมละทิ้ง  แมชีวิตก็อาจสละแทน
ได  หมายถึง เม่ือเวลาที่เพ่ือนตกอยูในอันตราย  ก็เขาชวยเหลือถึงแมตัวเองจะตองเสี่ยงชีวิตก็ตาม 
3) มิตรแนะนําประโยชน ไดแก เพ่ือนที่คอยแนะนําแตในทางที่ดี มีลักษณะเหมือนครู ลักษณะของ
เพ่ือนเชนน้ีมีอยู 4 ประการ คือ หามไมใหทําชั่ว หมายถึง เห็นเพ่ือนทําความชั่ว เพราะความไมรู 
หรือความประมาทคึกคะนองก็เขาหามปรามแสดงถึงเหตุผล ใหเพ่ือนมีหิริ คือความรังเกียจตอความ
ชั่ว และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่ว  แนะนําใหทําแตความดี หมายถึง นอกจากหาม
ไมใหเพ่ือนทําชั่วแลว ยังสอนเพื่อนใหรูจักคุณความดีสอนใหประพฤติดี ใหฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง 
หมายถึง ถาเพ่ือนยังไมมีความรูในทางหลักธรรมคุณความดีกฎแหงกรรมมากนักก็เลาใหเพ่ือนฟง 
บอกทางสวรรคให ทางสวรรค หมายถึงทางไปสูอนาคตสดใส ดวยการแสวงหาความรูหรือปญญา 4) 
มิตรมีความรักใคร ไดแก เพ่ือนประเภทสหาย มีลักษณะสําคัญ 4 ประการคือ ทุกข ทุกขดวย 
หมายถึง เม่ือเห็นเพ่ือนมีความทุกขไมวาทางใด ทางกาย ใจ ก็ใหความชวยเหลือในทุกดาน 
ปลอบโยน แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ สุข สุข ดวย หมายถึง มิตรที่เห็นเพื่อนมีความสุข ไมวาทาง
กายหรือทางใจก็พลอยยินดีกับเพ่ือนดวย เขาไปแสดงความยินดีดวย โตเถียงผูที่ติเตียนเพ่ือน 
หมายถึง เม่ือเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา ไมวาตอหนาและลับหลัง ก็ชวยพูดจาชี้แจงใหเขาใจซ่ึง
กันและกัน เพ่ือนไมใหเพ่ือนเสียหาย รับรองคนพูด สรรเสริญเพ่ือน หมายถึง เม่ือเห็นคนพูดจา
ชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุน 
 มิตรเทียม มี 4 ประเภท มิตรเทียมมากจากคําวา มิตรปฏิรูป ซึ่งอาจมีความหมายวา คน
เทียมเปนมิตรหรือคนปลอมเปนมิตร ซึ่งมี 4 ประเภท คือ 1) คนปลอกลอก คนประเภทนี้ไมใชมิตร
แตแสดงตัววาเปนมิตร ซึ่งหวังผลประโยชนจากคนที่คบดวย ซึ่งมี 4 ประเภท คือ คิดเอาแตไดฝาย
เดียว คือ คนที่เอาเปรียบ เสียนอย คิดเอาใหมาก คือ เม่ือในกรณีที่มีการลงทุนจะเสียนอยแตพอ
ไดรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนแลว จะรับเอาแตมาก เม่ือมีภัยแกตัวจึงรับทํากิจของเพื่อน คือ
ตามปกติคนประเภทนี้จะไมยอมชวยเหลือใคร แตเม่ือตนประสบปญหาแลวจึงมาแกลงแสดงตัวเปน
มิตร คบเพ่ือนเพราะเห็นแกประโยชนสวนตัว คือ คนประเภทน้ีเปนคนเห็นแกตัวเม่ือคบเพื่อนคนใด
แลวก็จะเห็นแกประโยชนสวนตัวเทาน้ัน 2)  คนดีแตพูด คนดีแตพูดไมถึงกับคนหลอกลวง แตเปนคน
กะลอน คือขอใหไดพูด พูดในสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนมากเปนเรื่องไรสาระ มี 4 ประเภท คือ เก็บ
ของลวงแลวมาปราศรัย คือ พวกที่คอยเรียกรองความสนใจ สวนใหญแลวจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต
มาพูด อางเอาของที่ยังไมมีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทํานองการ
พยากรณ ทําตัวเปนผูรอบรู สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนไมได คือ ถาชวยเหลือคนที่คบกันอยูก็
จะชวยเหลือแบบเลน ใหสิ่งที่ไมมีประโยชน ออกปากพ่ึงไมได คือ เม่ือเพ่ือนตองการพ่ึงเพราะมีความ
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เดือดรอนบางอยาง ก็บายเบ่ียงแบงรับแบงสู 3) คนหัวประจบ คนหัวประจบเปนคนที่คอยตามใจ
เพ่ือน ใหเพ่ือนนั้นเปนผูนําสวนตนนั้นเปนผูตาม เพราหวังผลประโยชนไมวาส่ิงใดก็สิ่งหน่ึง คนจํานพ
วกน้ีมีอยู 4 ประเภท คือ จะทําชั่วก็คลอยตาม คือ เม่ือเห็นเพื่อนทําชั่วก็ไมหามปราม กลับชวย
สนับสนุน จะทําดีก็คลอยตาม คือ เม่ือเพ่ือนทําดีก็เห็นดวยคอยสนับสนุนเอาใจเพื่อน ตอหนาวา
สรรเสริญ คือ คอยยกยองเพ่ือนตอหนาเพ่ือเอาใจเพื่อน ลับหลังนินทาเพ่ือน คือ เม่ือเพ่ือนไมเห็น 
ไมไดยิน กลับนินทาวารายตางๆ 4) คนชักชวนไปในทางฉิบหาย คือ คบเพ่ือนเพ่ืออาศัยเปน
เคร่ืองมือหาความสนุกสนานเพลิดเพลินของตน มีลักษณะ 4 ประการ คือ ชักชวนด่ืมน้ําเมา คือ
ชักชวนใหเพ่ือนด่ืมสุราเมรัย ซึ่งเปนโทษทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ชักชวนเที่ยวกลางคืน เชน เที่ยวตาม
สถานบันเทิงตางๆ ชักชวนใหมัวเมาในการเลน  คือ เลนกีฬาหรือเลนเกมตางๆ ที่มีการพนันอยูดวย 
การใชเวลาไมเกิดประโยชนตอชีวิต ชักชวนเลนการพนัน หมายถึง การชักชวนใหเพ่ือนสนใจเลนการ
พนันลวนๆ อันเปนเหตุแหงความเสื่อม 
 ในทางพุทธศาสนาน้ัน มิตรหรือเพ่ือนเปนผูมีความสําคัญมาก และคําสอนเกี่ยวกับการคบ
เพ่ือนนี้ก็ถือเปนหลักคําสอนที่สงเสริมความเชื่อและการปฏิบัติในเรื่องการคบเพ่ือน และการปฏิบัติตอ
เพ่ือน ใหถูกตองเพ่ือจักไดชวยใหชีวิตประสบความสําเร็จและเปนสิริมงคลกับตัว ตัวอยางเชนใน
มงคลสูตรบทแรกที่วา “การไมคบคนพาล แตเลือกคบบัณฑิตเปนมงคลอยางสูงสุดในชีวิต” สวนใน
พระไตรปฎกน้ัน มีอยูเปนจํานวนมากที่กลาวถึงกัลยาณมิตรไวเพ่ือเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการ
คบหา และการเสวนากับเพ่ือนดี แตความหมายของกัลยาณมิตรนั้นมิไดจํากัดถึงเฉพาะเพ่ือนที่อยูใน
วัยเดียวกันหรือใกลเคียงกัน แตมีความหมายครอบคลุมมากกวาน้ัน  
 จากเอกสารขางตนจะเห็นไดวา การคบเพื่อนในวัยรุนมีความสําคัญคอนขางมาก เพราะเด็ก
ในวัยน้ีจะใหความสําคัญกับเพ่ือน และจะเชื่อเพ่ือนมากกวาบิดามารดาหรือครู ตองการการยอมรับ
การเพ่ือน จึงยอมทําตามความตองการของกลุมเพ่ือน ดังนั้นหากเด็กวัยรุนคบเพ่ือนที่ชักจูงไปในทาง
ที่ไมดีในทางเสื่อมเสียก็อาจจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมเส่ียงที่กอใหเกิดผลเสียตอตนเองและผูอ่ืนได แต
ถาเด็กวัยรุนรูจักเลือกที่จะคบเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ดี ก็อาจจะทําใหพวกเขามีพฤติกรรมดีที่
เหมาะสมมากขึ้นก็เปนได จากท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสรุปไดวาการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม หมายถึง 
การที่วัยรุนมีพฤติกรรมในดานการเลือกเขากลุมเพ่ือน การเลือกคบหาเพื่อนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ไมคลอยตามการชักจูงของเพ่ือนไปในทางเสื่อมเสีย เชน การเลนพนัน การเสพส่ิงเสพติด และการ
หนีเรียน เปนตน ดังนั้นการเลือกคบเพ่ือนของเด็กวัยรุนจึงมีความสําคัญเพราะกลุมเพ่ือนจะมีอิทธิพล
ในการชักจูงใหวัยรุนประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใดทางหนึ่งไดซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็น
วาการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมีความเกี่ยวของกับความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทาง
พุทธศาสนา ดังนี้ 
 หรรษา  เลาหเสรีกุล (2537: 106-176) ศึกษาเรื่องการเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตรของนักเรียนวัยรุน กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 จํานวน 285 คน ที่มีอายุระหวาง 11 – 16 ป พบวา นักเรียน
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ที่ไดรับประโยชนจากกิจกรรมทางพุทธศาสนามาก มีความผาสุกทางจิตใจ และเปนผูที่มีการคบเพ่ือน
อยางเหมาะสมมากกวานักเรียนที่ไดรับประโยชนนอยจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา   
 พระมหาสุข  สุวีโร (2539: 69-72) ไดศึกษาเรื่อง ความสนใจตอการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของพระสงฆ กรณีศึกษาพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา กลุมตัวอยางที่มีความสนใจ
ตอการศึกษาพระปริยัติธรรมมาก ในกลุมที่มีระดับการกระตุนทางการศึกษาจากบุคคลสําคัญสูง จะมี
จํานวนมากกวาในกลุมที่มีระดับการกระตุนทางการศึกษาจากบุคคลสําคัญต่ํา ซึ่งบุคคลสําคัญไดแก 
เจาอาวาสหรือผูปกครองสงฆ ครูสอนพระปริยัติธรรม และเพ่ือนสนิท ที่พระภิกษุสามเณรยึดถือหรือ
คิดวามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด ของตนเอง มีพฤติกรรมชวยกระตุนเราในลักษณะที่สงเสริมใหเกิด
สัมฤทธิผลทางการศึกษา จะชวยใหพระภิกษุสามเณรที่ไดรับแรงกระตุนเชนนั้น เกิดความสนใจตอ
การศึกษาพระปริยัติธรรมมากขึ้น 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา กลาวคือ บุคคล
ที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก บุคคลน้ันมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนามาก สวนบุคคลที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย บุคคลน้ันมีความเชื่อในพุทธศาสนา และ
การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอย ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานไดวา เด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมมากกวาจะมีความเชื่อในพุทธศาสนากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนนอย และ เด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากกวาจะมีการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ซึ่งนอกจากการคบ
เพ่ือนอยางเหมาะสมจะมีความเก่ียวของกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุนแลว ยังพบวาการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมยังมีความเก่ียวของกับระดับ
พฤติกรรมสี่ยงของเด็กวัยรุนดวย ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม
มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน ดังนี้ 
 ผองพรรณ  แวววิเศษ (2534: บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะทางจิตสังคมเพื่อปองกันการ
ทะเลาะวิวาทของวัยรุน โดยกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน พบวา นักเรียนชายที่มีการคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอยกวา นักเรียนที่มีการคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมนอย 
 ประภาสี  สุขทรรศนีย (2536: 95) ศึกษาเรื่องลักษณะการใชและปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การใชสารเสพติดของวัยรุน กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุนอายุ 10 – 21 ป จํานวน 196 คน พบวา เด็ก
วัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก มีความสัมพันธกับการใชสารเสพติด รวมทั้งการคบเพื่อน
อยางเหมาะสมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวอีกดวย 
 พิชัย มณีรักษ (2547: 125-139) ศึกษาการไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา ที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมตามเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา จํานวน 346 คน ผลพบวา 
ปจจัยดานลักษณะสถานการณรวม 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมเบญจธรรม และพฤติกรรม
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กาวราว ในกลุมรวมได 32.6% และ 26% ตามลําดับ โดยตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมเบญจ
ธรรมจากการสรุปผลคือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะ และการ
ไดรับการเรียนการส่ังสอนทางศาสนา ตามลําดับ สวนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมกาวราวนั้น 
ไดแก การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม การไดรับการเรียนการสั่งสอนทางศาสนา และการอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธมามกะ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก เปนผู
ที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา มีทัศนคติตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา และมี
พฤติกรรมเบญจธรรมมากกวานักเรียนประเภทตรงขาม 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยง กลาวคือ ถาบุคคลที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก 
บุคคลน้ันจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงนอย สวนบุคคลที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย บุคคลนั้นจะ
มีระดับพฤติกรรมเส่ียงมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานไดวา เด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมมากกวาจะมีระดับพฤติกรรมเส่ียงนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมนอย 
 กลาวโดยสรุป จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนทั้งหมด จะเห็นไดถึงรายละเอียด
ของปจจัยตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน โดยผูวิจัยเลือกที่จะศึกษา ไดแก
ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพื่อนอยางเหมาะสม สวนตัวแปรที่เปนปจจัยที่มี
ความเกี่ยวของกับตอความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน โดย
ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษา ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว การสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม และจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของในหัวขอตางๆ จึงทํา
ใหผูวิจัยสามารถที่จะสรางกรอบแนวในคิดที่ใชในการวิจัย และ ตั้งสมมติฐานที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีได 
โดยจะไดกลาวในหัวขอตอไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 
 1. เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานแตกตางกันตามตัวแปร ความเชื่อใน
พุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา ดังนี้ 

 

 ความเชื่อในพุทธศาสนา 
 
 การปฏิบัตตินทางพุทธศาสนา 

 

 

 การอบรมเลีย้งดูแบบพุทธ
จากบิดามารดา 

 การสงเสริมทางพุทธศาสนา
ในโรงเรียน 

o ประเภทโรงเรยีน 
o ปริมาณการจัดกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน 

o ประสบการณการเขา
รวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน 

 การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 

 
พฤติกรรมเสีย่งของวัยรุน 
 
 การเสพสารเสพติด 
 
 พฤติกรรมทางเพศ 
 
 การซึมเศราและการฆาตวัตาย 
 
 พฤติกรรมตอตานสังคม 
 
 พฤติกรรมการเรียน 
 
 อุบัติเหตุจากการใช

ยานพาหนะ 
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  1.1 เด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน
นอยกวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอย 
  1.2 เด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและราย
ดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอย 
 2. เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดานอย 
 3. เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานแตกตางกันตามตัวแปร การสงเสริมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนี้ 
  3.1 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  3.2 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มี
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
  3.3 เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก  มี
พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนนอย  
 4. เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานนอยกวา
เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย 
 5. เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดานอย 
 6. เด็กวัยรุนมีความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาแตกตางกันตาม
ตัวแปร การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนี้ 
  6.1 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  6.2 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมากมีความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียน
อยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
  6.3 เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก มี
ความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการ
เขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
 7. เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมี ความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนา มากกวาเด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย 
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 8. ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม รวมกันทํานาย
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุน   โดย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 
79,365 คน  
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กวัยรุนที่ กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 จํานวน 480 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) มี
ลําดับขั้นในการสุมดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 เลือกเขตโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 3 เขต ไดดังน้ี เขตบางกอกใหญ เขตภาษีเจริญ และ 
เขตบางแค 
 ขั้นที่ 2 แบงโรงเรียนออกเปน 2 กลุม คือ โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ 
โรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ แสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนโรงเรียนแยกตามประเภทโรงเรียน 
 

ประเภทโรงเรียน 
 
 
ขนาดโรงเรียน 

โรงเรียนทีเ่ขารวม
โครงการโรงเรียนวิถี

พุทธ 

โรงเรียนที่ไมไดเขา
รวมโครงการ

โรงเรียนวิถพีุทธ 
รวม 

ขนาดเล็ก (นอยกวา 120 คน) - - 0 
ขนาดกลาง (121 – 600 คน) - 1 1 
ขนาดใหญ (601 - 1,500 คน) 8 8 16 
ขนาดใหญพิเศษ (1,501 คนขึ้นไป) 13 12 25 

รวม 21 21 42 

   
 ขั้นที่ 3 เลือกโรงเรียนในแตละเขตมาเขตละ 2 โรงเรียนรวม 6 โรงเรียน ดังน้ี เขตบางกอก
ใหญ ไดแก โรงเรียนฤทธิณรงครอน และโรงเรียนทวีธาภิเศก เขตภาษีเจริญ ไดแก โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ และโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม และ เขตบางแค ไดแก โรงเรียนราชวินิตบาง
แคปานขํา และโรงเรียนปญญาวรคุณ โดยแบงเปน โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3 
โรงเรียน โดยเปนโรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 2 โรงเรียน และ
โรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3 โรงเรียน โดยเปนโรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน 
และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 2 โรงเรียน แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2  ประเภทโรงเรียนแยกตามเขตการศึกษา 
 

เขต โรงเรียน ประเภทโรงเรียน 
ขนาด 
โรงเรียน 

โรงเรียนฤทธณิรงครอน 
เขารวมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

ใหญ 

บางกอกใหญ 
โรงเรียนทวธีาภิเศก 

ไมเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ใหญ 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
เขารวมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

ใหญพิเศษ 

ภาษีเจริญ 
โรงเรียนจันทรประดิษฐาราม
วิทยาคม 

ไมเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ใหญพิเศษ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา 
เขารวมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

ใหญพิเศษ 

บางแค 
โรงเรียนปญญาวรคุณ 

ไมเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ใหญพิเศษ 

 
 ขั้นที่ 4 เลือกหองเรียนจากแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 2 หอง แบงเปนหองเรียนในชวงชั้นที่ 
3 (มัธยมศึกษาปที่ 2)  1 หองเรียน และ หองเรียนในชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 5)  1 หองเรียน 
รวมหองเรียนทั้งหมดในชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 2) 6 หอง และ หองเรียนในชวงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปที่ 5) 6 หอง รวม 12 หองเรียน 
 ขั้นที่ 5 สุมนักเรียนในหองเรียนที่ไดจากขั้นที่ 3 มาหองเรียนละ 40 คน โดยใหจํานวนของ
หญิงและชายพอๆ กัน  รวม 480 คน ไดกลุมตัวอยางดังแสดงดังตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนกลุมตัวอยางแยกตามโรงเรียน 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
โรงเรียน ชวงชั้นที ่3 

(ม. 2) 
ชวงชั้นที ่4 

(ม. 5) 
รวม 

โรงเรียนที่เขารวมโคงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนฤทธิณรงครอน 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 

 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 

 
80 
80 
80 

โรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 
โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม 
โรงเรียนปญญาวรคุณ 

 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 

 
80 
80 
80 

รวม 240 240 480 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 
8 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป โดยใหนักเรียนกรอกขอมูลเก่ียวกับ 
เพศ ระดับชั้น และ ประเภทของโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยใชแบบสอบถามของสุริยะ พันธดี
(2536) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  4 ระดับ คือ เปน
ประจํา บอยคร้ัง นานๆ ครั้ง ไมเคย โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน 13 ขอ พิสัย
ของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
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ตัวอยางแบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

ขอ 
ขอความ 

 
โรงเรียนของขาพเจา............................ 

เปน 
ประจํา 

บอยคร้ัง 
นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย 

0 มีการจัดใหนักเรียนฝกน่ังสมาธิ     

00 มีการจัดโครงการเขาคายปฏิบัติธรรม     

 
 เกณฑการใหคะแนน 
 มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ เปนประจํา   ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ บอยคร้ัง    ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ นาน ๆ คร้ัง   ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมเคย    ให  1  คะแนน 
  
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.50  คะแนน แปลวา นักเรียนเปนผูที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มี
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 4.00  คะแนน แปลวา นักเรียนเปนผูที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มี
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยใชแบบสอบถามของสุริยะ 
พันธดี (2536)  เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ 
คือ ทุกคร้ัง บอยคร้ัง นอยคร้ัง ไมเคย โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน 13 ขอ พิสัย
ของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
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ตัวอยางแบบสอบถามประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

ขอ 
ขอความ 

 
ขาพเจาเขารวม....................................... 

ทุกครั้ง 
บอย 
คร้ัง 

นอย
คร้ัง 

ไมเคย 

0 การบวชเณรหรือบวชชีพราหมณภาคฤดูรอน
ของโรงเรียน 

    

00 กิจกรรมทางศาสนาที่วัดของโรงเรียน เชน 
การเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 

    

 
 เกณฑการใหคะแนน 
 มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ ทุกคร้ัง   ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ บอยคร้ัง   ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ นอยคร้ัง   ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมเคย   ให  1  คะแนน 
  
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน  
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.50  คะแนน  แปลวา นักเรียนมีประสบการณการเขารวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 4.00  คะแนน แปลวา นักเรียนมีประสบการณการเขารวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก 
 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเชื่อในพุทธศาสนาที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยใชแบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540)  
เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
วิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยาง
ยิ่ง คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยาง
หนึ่ง จํานวน 12 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
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ตัวอยางแบบสอบถามความเชื่อในพุทธศาสนา 
 

ขอ ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 
0 ขาพเจาเชื่อวาการปฏิบัตติามคําส่ังสอน

ของพระพุทธเจาเปนหนทางแหงความสุข
อยางแทจริง 

    

00 การเขาถึงนิพพานเปนสิ่งที่เกินความ
พยายามของมนุษย 

    

 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ขอความทางบวก มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง  ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางเห็นดวย  ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางไมเห็นดวย  ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ให  1  คะแนน 
   
 ขอความทางลบ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง  ให  1  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางเห็นดวย  ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางไมเห็นดวย  ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ให  4  คะแนน 
  
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.50  คะแนน  แปลวา นักเรียนมีความเชื่อในพุทธศาสนานอย 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 4.00  คะแนน แปลวา นักเรียนมีความเชื่อในพุทธศาสนามาก 
  
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยใชแบบสอบถามของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2540) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ปฏิบัติ
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เปนประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัติบางคร้ัง ไมเคยปฏิบัติ โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง 
จํานวน 12 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
 
ตัวอยางแบบสอบถามการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
 

ขอ ขอความ 
ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
บอยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัต ิ

0 ขาพเจาตั้งใจรักษาศลี 5     
00 ขาพเจาสวดมนตไหวพระกอนเขานอน     

000 ขาพเจาอานหนังสือเก่ียวกบัพุทธศาสนา     
 
 เกณฑการใหคะแนน 
 มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ ปฏิบัติเปนประจํา  ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ปฏิบัติบอยคร้ัง  ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ปฏิบัติบางคร้ัง  ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมเคยปฏิบัติ   ให  1  คะแนน 
  
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน  
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.50 คะแนน  แปลวา นักเรยีนมีการปฏิบตัิตนทางพุทธศาสนา
นอย 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 4.00 คะแนน  แปลวา นักเรยีนมีการปฏิบตัิตนทางพุทธศาสนา
มาก 
 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยใชแบบสอบถามของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และ
คณะ (2543) เปนหลักในการนําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ 
คือ จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน 12 
ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
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ตัวอยางแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
 

ขอ ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง 

0 พอแมพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด     
00 พอแมชวนขาพเจาบริจาคส่ิงของแกเด็กยากจน     

 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ขอความทางบวก มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ จริง    ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางจริง  ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางไมจริง ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมจริง   ให  1  คะแนน 
    
 ขอความทางลบ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ จริง    ให  1  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางจริง  ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางไมจริง ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมจริง   ให  4  คะแนน 
   
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน  
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.50  คะแนน  แปลวา นักเรียนไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ
จากครอบครัวนอย 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 4.00  คะแนน แปลวา นักเรยีนไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ
จากครอบครัวมาก 
 
 ตอนที่ 7 แบบสอบถามการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยใชแบบสอบถามของ หรรษา เลาหเสรีกุล (2537) เปนหลักในการ
นําขอคําถามมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในคร้ังน้ี ซึ่ง
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ จริง คอนขางจริง คอนขางไม
จริง ไมจริง โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน 12 ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
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ตัวอยางแบบสอบถามการคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
 

ขอ ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง 

0 ขาพเจาไมคลอยตามเม่ือเพ่ือนชวนใหทําผิด     

00 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธเพ่ือน เม่ือเพ่ือนชวนให
หนีเรียน 

    

 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ขอความทางบวก มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ จริง    ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางจริง  ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางไมจริง ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมจริง   ให  1  คะแนน 
    
 ขอความทางลบ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ จริง    ให  1  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางจริง  ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ คอนขางไมจริง ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมจริง   ให  4  คะแนน 
   
 เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.50 คะแนน แปลวา นักเรียนมีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมนอย 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 4.00 คะแนน แปลวา นักเรียนมีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมาก  
  
 ตอนที่  8  แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา   
4 ระดับ คือ ประจํา บอยคร้ัง บางครั้ง ไมเคย โดยใหผูตอบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึง จํานวน  30 
ขอ พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 4.00 คะแนน 
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ตัวอยางแบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 
 
ขอ ขอความ ประจํา บอยคร้ัง บางคร้ัง ไมเคย 

 
0 

00 

การเสพสารเสพติด  
ขาพเจาสูบบหุรี่   
ขาพเจาด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 

    

 
0 

00 

พฤติกรรมทางเพศ 
ขาพเจายอมใหเพ่ือนตางเพศจับมือถือแขน 
ขาพเจามีเพศสัมพันธกับเพือ่นตางเพศ 

    

 
0 

00 

การซึมเศราและการฆาตวัตาย 
ขาพเจารูสึกหมดหวังทอแทในชีวติ 
ขาพเจารูสึกไมอยากมีชีวิตอยู 

    

 
0 

00 

พฤติกรรมตอตานสังคม 
ขาพเจาทําลายทรัพยสินของสวนรวม 
ขาพเจาฝาฝนกฎหมาย 

    

 
0 

00 

พฤติกรรมการเรียน 
ขาพเจาหนีเรียนในวิชาที่ไมชอบ 
ขาพเจาไมสนใจในสิ่งที่อาจารยสอน 

    

 
0 
 

00 

อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ   
ขาพเจาไมสวมหมวกกันน็อกเม่ือขับขี่หรอืซอน
ทายมอเตอรไซค   
ขาพเจาเขารวมการแขงขันความเร็วนอก
สนามแขงขัน 

    

 

 เกณฑการใหคะแนน 
 มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ผูที่ตอบ ประจํา    ให  4  คะแนน 
 ผูที่ตอบ บอยคร้ัง   ให  3  คะแนน 
 ผูที่ตอบ บางคร้ัง   ให  2  คะแนน 
 ผูที่ตอบ ไมเคย    ให  1  คะแนน 
   

 เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย นอยกวา 1.50 คะแนน แปลวา นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับต่ํา 
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 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.00 คะแนน แปลวา  นักเรยีนมีพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับ
ปานกลาง 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 คะแนน แปลวา นักเรยีนมีพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับ
คอนขางสูง 
 ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ย มากกวา 3.00 คะแนน แปลวา นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับสูง 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่ตองการวัด ไดแก 
ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางศาสนา 
การถายทอดทางพุทธศาสนาจากครอบครัว และ พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 
 2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาในขอ 1 โดยเขียนนิยามคุณลักษณะที่
ตองการวัด ไดแก ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ความเช่ือในพุทธศาสนา การ
ปฏิบัติตนทางศาสนา การถายทอดทางพุทธศาสนาจากครอบครัว และ พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 
 3. สรางขอคําถามตามที่นิยามไว โดยเขียนใหสอดคลองตามนิยามปฏิบัติการในแตละดาน
ใหครบทุกดาน ไดจํานวนขอคําถามดังนี ้
  3.1 แบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 18 ขอ 
  3.2 แบบสอบถามประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 18 ขอ 
  3.3 แบบสอบถามความเชื่อในพุทธศาสนา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
  3.4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
  3.5 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว โดยมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
  3.6 แบบสอบถามการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมโดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
  3.7 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 37 ขอ 
 4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เปน
ผูพิจารณาความสอดคลองของขอความ รวมทั้งความชัดเจนของภาษา จากน้ันนํามาแกไขปรับปรุง
ใหเหมาะสม 
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 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง (Try out) 
ของผูวิจัย จํานวน 100 คน ไดแก ในชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 2)  50 และ หองเรียนในชวงชั้นที่ 
4 (มัธยมศึกษาปที่ 5) 50 คน รวม 100 คน  นําผลที่ไดมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลว
นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ (Item – Total Correlation) โดยใชสูตรการหาคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation) พบขอคําถามที่ผานเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 
  5.1 แบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนโดย มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 13 ขอ 
  5.2 แบบสอบถามประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนโดย มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 13 ขอ 
  5.3 แบบสอบถามความเชื่อในพุทธศาสนา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 12 ขอ 
  5.4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 12 ขอ 
  5.5 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว โดยมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 12 ขอ 
  5.6 แบบสอบถามการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมโดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 12 ขอ 
  5.7 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 30 ขอ 
 6. นําขอคําถามที่คัดเลือกแลว จากขอ 5 มาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) พบวา มีคาความ
เชื่อม่ันรวมทั้งฉบับและรายดาน ไดดังนี้ 
  6.1 แบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน จํานวน 13 ขอ  มี
คาความเชื่อม่ัน เทากับ .82 
  6.2 แบบสอบถามประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนจํานวน 
13 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .79 
  6.3 แบบสอบถามความเชื่อในพุทธศาสนาจํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .80 
  6.4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา จํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ .85 
  6.5 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว จํานวน 12 ขอ มีคาความ
เชื่อม่ัน เทากับ .85 
  6.6 แบบสอบถามการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมจํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 
.82 
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  6.7 แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน  จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน  เทากับ 
.92 และรายดาน 6 ดานอยูระหวาง .76 ถึง .83 
 7. จัดพิมพเพ่ือนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหนั้น ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห ในการเก็บรวบรมขอมูล 
 2. ติดตอโรงเรียนที่เลือกเปนกลุมตัวอยาง ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนเพื่อนัดหมาย วัน 
เวลา ที่จะนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูล 
 3. เตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนในแตละครั้ง วางแผนดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล และผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง  
 4. อธิบายใหนักเรียนในกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจากการทํา
แบบสอบถาม 
 5. อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหนักเรียนเขาใจกอนลงมือทําแบบสอบถาม 
 6. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. พิจารณาแบบสอบถามที่สมบูรณถูกตองมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนของ
แบบสอบถามแตละขอ ตามที่ไดกําหนดไว 
 2. จัดพิมพขอมูล ในตอนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 บันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล 
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 คํานวณหาคาสถิติพ้ืนฐานในการอธิบายลักษณะตัวแปร ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 คํานวณหาคาเปรียบเทียบ โดยใชการวิเคราะหหาคา t–test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 1 - 7 
  3.3 คํานวณหาคาการทํานายโดยใชการวิเคราะหแบบทดสอบแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N  แทน  จํานวนเด็กวัยรุนในกลุมตัวอยาง 
     แทน คะแนนคาเฉลี่ย 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
 R2  แทน คาอํานาจในการทํานาย 
 Beta แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร 
 p  แทน ระดับความมีนัยสําคัญ 
 *  แทน ความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 **  แทน  ความมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ***  แทน  ความมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การเสนอคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ตามตัวแปร 
เพศ ระดับการศึกษา และประเภทของโรงเรียน และการเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความเชื่อทางพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การ
อบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนประสบการณ
การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
 ตอนที่ 2 การเสนอคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน 
 ตอนที่ 3 การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน 
โดยจําแนกตามตัวแปร ความเชื่อทางพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธจากครอบครัว การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพื่อนอยางเหมาะสม
ของเด็กวัยรุน 
 ตอนที่ 4 การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อทางพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน โดยจําแนกตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว การสงเสริม
ทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
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 ตอนท่ี 5 การเสนอผลการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนโดยรวม และรายดานของ
เด็กวัยรุน เม่ือใชทํานาย 7 ตัว ไดแก ประเภทของโรงเรียน ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว และ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม โดยใช
วิธีถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การเสนอคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ตามตัวแปร 
เพศ ระดับการศึกษา และ ประเภทของโรงเรียน และการเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความเชื่อทางพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การ
อบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของ
เด็กวัยรุน 
  1.1 การเสนอคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ตามตัวแปร เพศ 
ระดับการศึกษา และประเภทของโรงเรียน ผลปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  จํานวน (คน) และรอยละของเด็กวัยรุน ตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา และประเภท    

ของโรงเรียน 
 

ชาย หญิง รวม  
ประเภทของโรงเรียน 

 
ระดับชั้น จํานวน

(คน) 
รอยละ จํานวน

(คน) 
รอยละ จํานวน

(คน) 
รอยละ 
 

ม.ตน 
ม.ปลาย 

51 
57 

10.81 
12.08 

73 
68 

15.47 
14.41 

124 
125 

26.27 
26.48 

โรงเรียนที่เขารวม
โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ รวม 108 22.88 141 29.87 249 52.75 

ม.ตน 
ม.ปลาย 

80 
63 

16.95 
13.35 

34 
46 

7.20 
9.75 

114 
109 

24.15 
23.09 

โรงเรียนที่ไมไดเขา
รวมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ รวม 143 30.30 80 16.95 223 47.25 

รวม 251 53.18 221 46.82 472 100 

  
 จากตาราง 4 สรุปไดวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งน้ีเปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 472 คน แบงเปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
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โรงเรียนวิถีพุทธจํานวน 249 คน (รอยละ 52.75) และเปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่
ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจํานวน 223 คน (รอยละ 47.25) โดยในกลุมเด็กวัยรุนที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 141 คน (รอย
ละ 29.87) เปนเพศชายจํานวน 108 คน (รอยละ 22.88) และ แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายและมัธยมศึกษาตอนตนพอๆ กัน คือ 125 คน (รอยละ 26.48) และ 124 คน (รอยละ 26.27) 
ตามลําดับ และในกลุมเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 143 คน (รอยละ 30.30) เปนเพศหญิงจํานวน 80 คน (รอยละ 16.95) 
และ แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 114 คน (รอยละ 24.15) เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 109 คน (รอยละ 23.09)  
  
  1.2 การเสนอคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกตาม
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  ความเชื่อทางพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธจากครอบครัว ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ประสบการณการเขา
รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน ผลปรากฏดัง
ตาราง 5 
 
ตาราง 5  การเสนอคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนน จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา  
 

ตัวแปร   S.D. ระดับ 
1. ความเชื่อทางพุทธศาสนา   
2. การปฏิบัตตินทางพุทธศาสนา  
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว  
4.ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน  
5. ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน

โรงเรียน  
6. การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 

3.34 
2.37 
3.15 
3.28 

 
2.99 
2.84 

.38 

.46 

.44 

.53 
 

.43 

.46 

มาก 
นอย 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

  
 จากตาราง 5 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไว สรุปไดวา เด็กวัยรุนมีความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาอยูในระดับมาก (  = 3.34 , S.D. = .38 ) มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาอยูใน
ระดับนอย (  = 2.37,S.D. = .46)  ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวอยูในระดับมาก 
(  = 3.15 , S.D. = .44) ไดรับปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนอยูในระดับมาก 
(  = 3.28 , S.D. = .53) มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนอยูในระดับ
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มาก (  = 2.99 , S.D. = .43) และ มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 2.84 , 
S.D. = .46)   
 
 ตอนที่ 2 การเสนอคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน ผลปรากฏดังตาราง 6 
  
ตาราง 6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน

ของเด็กวัยรุนในกลุมรวม 
 

พฤติกรรมเส่ียง   S.D. ระดับ 
1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.29 
1.47 
1.65 
1.32 
1.98 
1.63 

2.51 
2.87 
3.49 
2.79 
3.13 
3.06 

ต่ํา 
ต่ํา 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 1.56 13.93 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 6 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไว สรุปไดวา เด็กวัยรุนมีพฤติกรรม
เส่ียงโดยรวม ( =1.56,S.D.=13.93)  และมีพฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย(  
= 1.65 , S.D. = 3.49) ดานพฤติกรรมการเรียน (  = 1.98 , S.D. = 3.13) และดานอุบัติเหตุจาก
การใชยานพาหนะ (  = 1.63 , S.D. = 3.06) อยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมเส่ียงดานการ
เสพสารเสพติด(  = 1.29 , S.D. =  2.51)  ดานพฤติกรรมทางเพศ(  = 1.47 , S.D. = 2.87)  
และดานพฤติกรรมตอตานสังคม (  = 1.32 , S.D. = 2.79) อยูในระดับต่ํา  
  
 ตอนที่ 3 การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน 
โดยจําแนกตามตัวแปร ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพื่อนอยางเหมาะสม
ของเด็กวัยรุน 
  3.1  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรความเชื่อในพุทธศาสนา เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1.1 เด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธ
ศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอย 
ผลปรากฏดังตาราง 7 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตัวแปรความ
เชื่อในพุทธศาสนา 

 

ความเชื่อในพุทธศาสนา 

มาก 
n = 235 

นอย 
n = 237 

พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.22 
1.40 
1.57 
1.22 
1.94 
1.55 

2.00 
2.40 
3.04 
2.10 
2.87 
2.69 

1.36 
1.54 
1.72 
1.41 
2.01 
1.71 

2.90 
3.25 
3.85 
3.28 
3.36 
3.34 

-2.98** 
-2.63** 
-2.42** 
-3.62*** 
-1.41 
-3.00** 

.002 

.005 

.008 

.000 

.081 

.002 
รวม 1.48 10.91 1.63 16.12 -3.40*** .001 

 
 จากตาราง 7 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่มีความเช่ือในพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวมและรายดานตางกัน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.1 ยกเวนพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียนซ่ึง
พบวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียนไม
แตกตางกัน  
  
  3.2  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1.2 เด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทาง
พุทธศาสนานอย ผลปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8  เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตัวแปร  
     การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
 

การปฏิบัตตินทางพุทธศาสนา 

มาก 
n = 213 

นอย 
n = 259 

พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 
 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.32 
1.49 
1.60 
1.31 
1.92 
1.62 

2.69 
3.16 
3.54 
2.86 
3.16 
3.25 

1.27 
1.46 
1.69 
1.32 
2.02 
1.64 

2.35 
2.62 
3.44 
2.75 
3.08 
2.90 

1.07 
.54 

-1.44 
-.28 

-1.84* 
-.43 

.143 

.294 

.076 

.389 

.033 

.331 
รวม 1.54 15.13 1.57 12.88 -.61 .272 

 
 จากตาราง 8 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาตางกันมี พฤติกรรม
เสี่ยงโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1.2 ยกเวน พฤติกรรม
เส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรม
เส่ียงดานพฤติกรรมการเรียนนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.2 เพียงบางสวน 
  
  3.3  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2 เด็กวัยรุนที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็ก
วัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดานอย ผลปรากฏดังตาราง 9 
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ตาราง 9  เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตัวแปร  
     การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา 
 

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก 
บิดามารดา 

มาก 
n = 259 

นอย 
n = 213 

พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.22 
1.41 
1.56 
1.31 
1.90 
1.58 

2.14 
2.71 
3.16 
2.52 
3.11 
3.01 

1.38 
1.55 
1.75 
1.40 
2.07 
1.69 

2.85 
3.02 
3.79 
3.05 
3.09 
3.10 

-3.46*** 
-2.64** 
-2.97** 
-3.03** 
-2.95** 
-1.90* 

.001 

.005 

.002 

.002 

.002 

.030 
รวม 1.49 12.95 1.64 14.66 -3.62*** .000 

  
 จากตาราง 9 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดาตางกัน
มีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานตางกัน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ
จากบิดามารดามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบพุทธจากบิดามารดานอย อยางนอยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ
ที่ 2 
  3.4  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรประเภทของโรงเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 3.1 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูใน
โรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผลปรากฏดังตาราง 10 
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ตาราง 10  เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตวัแปร  
     ประเภทของโรงเรียน 
 

ประเภทของโรงเรียน 

โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ 
n = 249 

โรงเรียนที่ไมได
เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

n = 223 

พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.27 
1.43 
1.61 
1.29 
1.34 
1.63 

2.26 
2.74 
3.47 
2.53 
2.89 
3.01 

1.31 
1.52 
1.68 
1.34 
2.02 
1.63 

2.77 
3.00 
3.51 
3.06 
3.36 
3.12 

-.87 
-1.69* 
-1.04 
-.90 
-1.49 
-.12 

.191 

.046 

.149 

.184 

.068 

.452 
รวม 1.53 13.49 1.59 14.37 -1.32 .095 

  
 จากตาราง 10 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนประเภทตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.1 ยกเวน พฤติกรรมเส่ียง
ดานพฤติกรรมทางเพศ โดยพบวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
มีพฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมทางเพศนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขารวม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 3.1 เพียงบางสวน 
  
  3.5  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 3.2 เด็ก
วัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก มีพฤติกรรม
เส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ผลปรากฏดังตาราง 11 
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ตาราง 11  เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตวัแปร     
     ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

ปริมาณการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียน 
มาก 

n = 249 
นอย 

n = 223 
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.23 
1.42 
1.57 
1.25 
1.94 
1.61 

1.93 
2.50 
3.07 
2.22 
2.88 
2.93 

1.36 
1.53 
1.74 
1.39 
2.02 
1.65 

3.01 
3.22 
3.86 
3.29 
3.38 
3.20 

-2.63** 
-2.02* 
-2.61** 
-2.59** 
-1.37 
-.69 

.005 

.022 

.005 

.005 

.085 

.245 
รวม 1.50 11.40 1.61 16.15 -2.52** .006 
 
 จากตาราง 11 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานแตกตางกัน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยู
ในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน
นอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนานอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3.2 ยกเวน พฤติกรรมเส่ียงดาน
พฤติกรรมการเรียน และ ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ ซึ่งพบวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูใน
โรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน 
และ ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะไมแตกตางกัน 
  
  3.6  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ขอ 
3.3 เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก มีพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนนอย ผลปรากฏดังตาราง 12 
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ตาราง 12  เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตวัแปร  
     ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

ประสบการณการเขารวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาใน

โรงเรียน 
มาก 

n = 241 
นอย 

n = 231 

พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 
 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.25 
1.44 
1.60 
1.27 
1.94 
1.63 

2.11 
2.81 
3.18 
2.42 
2.99 
3.13 

1.33 
1.50 
1.69 
1.37 
2.02 
1.63 

2.86 
2.94 
3.77 
3.12 
3.26 
2.99 

-1.73* 
-1.02 
-1.47 
-1.97* 
-1.35 
0.37 

.043 

.155 

.072 

.025 

.089 

.485 

รวม 1.52 12.62 1.59 15.13 -1.58 .053 

 
 จากตาราง 12 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่ไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 
3.3 ยกเวน พฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพติด และดานพฤติกรรมการตอตานสังคม โดยพบวา
เด็กวัยรุนที่ไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเสพ
สารเสพติด และดานพฤติกรรมการตอตานสังคม นอยกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับประสบการณการเขารวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันผลการวิจัยน้ีจึงสอดคลอง
กับสมมติฐานขอที่ 3.3 เพียงบางสวน 
  
  3.7  การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
ตามตัวแปรการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ขอ 4 เด็กวัยรุนที่มีการคบเพื่อน
อยางเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมนอย ผลปรากฏดังตาราง 13 
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ตาราง 13  เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน จําแนกตามตวัแปร  
     การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
 

การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
มาก 

n = 273 
นอย 

n = 199 
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 

  S.D   S.D 

t p 

1. ดานการเสพสารเสพติด 
2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
3. ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
6. ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 

1.11 
1.31 
1.49 
1.13 
1.79 
1.47 

0.89 
1.99 
2.93 
1.43 
2.38 
2.42 

1.54 
1.69 
1.86 
1.57 
2.23 
1.85 

3.36 
3.47 
3.89 
3.60 
3.55 
3.49 

-8.79*** 
-6.98*** 
-5.64*** 
-8.10*** 
-7.68*** 
-6.55*** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

รวม 1.38 8.58 1.79 16.55 -9.51*** .000 

  
 
 จากตาราง 13 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมตางกันมีพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและพฤติกรรมเส่ียงรายดานแตกตางกัน โดยเด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมี
พฤติกรรมเส่ียโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 
 
  3.8  การเสนอผลสรุปการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียง เพ่ือใหเห็นภาพรวมของผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุนตามตัวแปร 2 กลุม คือ กลุม
ที่ 1 ไดแก ความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน กลุมที่ 2 ไดแก 
การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และ การคบเพ่ือน
อยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน ผูวิจัยจึงไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 7 ถึง 13 เปนตาราง
รวม  ผลปรากฏดังตาราง 14 
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ตาราง 14  คาสถิติ t ของการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม ( y )และ รายดาน (y1 ถึง y6) ของ 
     เด็กวัยรุน จําแนกตามตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ y y1 y2 y3 y4 y5 y6 

จํานวนผล
การ

ทดสอบท่ี
สอดคลอง

กับ
สมมติฐาน 

กลุมท่ี 1 
  1.ความเชื่อในพุทธ
ศาสนา 
  2.การปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนา 

 
-3.40*** 

 
-.61 

 
-2.98** 

 
1.07 

 
-2.63** 

 
.54 

 
-2.42** 

 
-1.44 

 
-3.62*** 

 
-.28 

 
-1.41 

 
-1.84* 

 
-3.00** 

 
-.43 

 
6/7 

 
1/7 

กลุมท่ี 2 
  1.การอบรมเล้ียงดู
แบบพุทธจากบิดา
มารดา 
  2.ประเภทของ
โรงเรียน 
  3.ปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน 
  4.ประสบการณ
การเขารวมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน 
  5.การคบเพ่ือน
อยางเหมาะสม 

 
-3.62*** 

 
 

-1.32 
 

-2.52** 
 
 

-1.58 
 
 
 

-9.51*** 

 
-3.46*** 

 
 

-.87 
 

-2.63** 
 
 

-1.73* 
 
 
 

-8.79*** 

 
-2.64** 

 
 

-1.69* 
 

-2.02* 
 
 

-1.02 
 
 
 

-6.98*** 

 
-2.97** 

 
 

-1.04 
 

-2.61** 
 
 

-1.47 
 
 
 

-5.64*** 

 
-3.03** 

 
 

-.90 
 

-2.59** 
 
 

-1.97* 
 
 
 

-8.10*** 

 
-2.95** 

 
 

-1.49 
 

-1.37 
 
 

-1.35 
 
 
 

-7.68*** 

 
-1.90* 

 
 

-.12 
 

-.69 
 
 

0.37 
 
 
 

-6.55*** 

 
7/7 

 
 

1/7 
 

5/7 
 
 

2/7 
 
 
 

7/7 

 
หมายเหตุ  ตัวแปรตาม y  คือ พฤติกรรมเส่ียงโดยรวม 
     y1  คือ พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด 
     y2  คือ พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมทางเพศ 
     y3  คือ พฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
     y4  คือ พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
     y5  คือ พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน 
     y6  คือ พฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ 
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 จากตาราง 14 สรุปไดวา  
 ตัวแปรในกลุมที่ 1 ไดแก ความเชื่อในพุทธศาสนา มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและรายดานของวัยรุนทุกดาน ยกเวนพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน (y5)  
 การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน ไมเก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและ
รายดานของเด็กวัยรุนยกเวนพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน (y5) และ  
 ตัวแปรใน กลุมที่ 2 ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา มีความเก่ียวของกับ
พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของวัยรุนทุกดานของเด็กวัยรุน   
 การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน แบงเปน ประเภทของโรงเรียน ไมเก่ียวของกับ
พฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุนยกเวนพฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมทางเพศ(y2) 
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน  มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและ
รายดานของวัยรุนทุกดาน ยกเวนพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน(y5) และพฤติกรรมเสี่ยง
ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ(y6) และ ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ไมเก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน ยกเวนพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเสพสารเสพติด (y1) และ ดานพฤติกรรมตอตานสังคม (y4) 
 การคบเพื่อนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและ
รายดานของวัยรุนทุกดาน 
  โดยสรุปจะสังเกตไดวาตัวแปรอิสระทุกตัวมีความเก่ียวของหรือสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวมหรือรายดานอยางนอย 1 ดาน โดยตัวแปรที่เก่ียวของหรือสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม
และรายดานของเด็กวัยรุนมากที่สุด คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม และ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ
จากบิดามารดา (เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดาน ทั้ง 6 ดาน) รองลงมาคือ ความ
เชื่อในพุทธศาสนา (เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดาน ทั้ง 5 ดาน)  ปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน (เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดาน ทั้ง 4 ดาน)  
ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน (เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงรายดาน 
2 ดาน) การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา (เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงรายดาน 1 ดาน) และ ประเภท
ของโรงเรียน (เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงรายดาน 1 ดาน) ตามลําดับ 
  
 ตอนที่ 4 การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน โดยจําแนกตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริม
ทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
  4.1 การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน ตามตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอ 6.1 เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีความเชื่อในพุทธศาสนา 
และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดา
มารดานอย ผลปรากฏดังตาราง 15 
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ตาราง 15  เปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัตตินทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน  
     จําแนกตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา 
 

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดา 

มาก 
n = 259 

นอย 
n = 213 

ลักษณะทางพุทธศาสนา 

  S.D   S.D 

t p 

1. ความเชื่อในพุทธศาสนา 
2. การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 

3.40 
2.48 

.31 

.45 
3.26 
2.25 

.44 

.44 
-3.88*** 
-5.54*** 

.000 

.000 

 
 จากตาราง 15 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา
ตางกันมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาตางกัน โดย เด็กวัยรุนที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดานอยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5 
 
  4.2  การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน ตามตัวแปรประเภทของโรงเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 6.1 เด็กวัยรุนที่
เรียนอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผล
ปรากฏดังตาราง 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

ตาราง 16  เปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัตตินทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน   
     จําแนกตามตัวแปร ประเภทของโรงเรียน 
 

ประเภทของโรงเรียน 

โรงเรียนที่เขารวม
โครงการโรงเรียน

วิถีพุทธ 
n = 249 

โรงเรียนที่ไมได
เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

n = 223 

ลักษณะทางพุทธศาสนา 

  S.D   S.D 

t p 

1. ความเชื่อในพุทธศาสนา 
2. การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 

3.36 
2.40 

.34 

.45 
3.31 
2.35 

.43 

.47 
-1.43 
-1.22 

.077 

.112 
 
 จากตาราง 16 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนประเภทตางกันมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานขอ 6.1 
 
  4.3  การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน ตามตัวแปรปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานขอ 6.2 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมาก มีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียน
อยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ผลปรากฏดังตาราง 17 
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ตาราง 17  เปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัตตินทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน  
     จําแนกตามตัวแปร ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน 

มาก 
n = 249 

นอย 
n = 223 

ลักษณะทางพุทธศาสนา 

  S.D   S.D 

t p 

1. ความเชื่อในพุทธศาสนา 
2. การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 

3.37 
2.49 

.41 

.48 
3.29 
2.24 

.35 

.39 
-2.59 ** 
-6.50*** 

.005 

.000 

 
 จากตาราง 17 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาตางกันมีความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาแตกตางกัน โดยเด็ก
วัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมีความเชื่อในพุทธศาสนา
และมีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนานอยอยางนอยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 
6.2 
 
  4.4  การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน ตามตัวแปรประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานขอ 6.3 เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน
มาก มีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณ
การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ผลปรากฏดังตาราง 18 
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ตาราง 18  เปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัตตินทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน  
     จําแนกตามตัวแปร การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 

การเขารวมกจิกรรมทาง 
พุทธศาสนาในโรงเรียน 
มาก 

n = 241 
นอย 

n = 231 
ลักษณะทางพุทธศาสนา 

  S.D   S.D 

t p 

1. ความเชื่อในพุทธศาสนา 
2. การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 

3.35 
2.52 

.42 

.46 
3.32 
2.23 

.34 

.40 
-1.03 
-7.35*** 

.152 

.000 

 
 จากตาราง 18 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนตางกันมีความเชื่อในพุทธศาสนาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตมีการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาตางกัน โดยเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในโรงเรียนมากมีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึง
สอดคลองกับสมมติฐานขอ 6.3 เพียงบางสวน 
 
  4.5  การเสนอผลการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน ตามตัวแปรการคบเพื่อนอยางเหมาะสม เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 7 เด็กวัยรุน
ที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก มีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวา
เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย ผลปรากฏดังตาราง 19 
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ตาราง 19  เปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัตตินทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน 
     จําแนกตามตัวแปร การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม 
 

การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 

มาก 
n = 273 

นอย 
n = 199 

ลักษณะทางพุทธศาสนา 
 

  S.D   S.D 

t p 

1. ความเชื่อในพุทธศาสนา 
2. การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 

3.44 
2.37 

3.19 
2.39 

3.19 
2.39 

.36 
.41 

-7.43*** 
.31 

.000 

.378 
 
 จากตาราง 19 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมตางกันมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนาตางกัน โดยเด็กวัยรุนที่คบเพื่อนอยางเหมาะสมมากมีความเชื่อในพุทธศาสนามากกวาเด็ก
วัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  แตเด็กวัยรุนที่คบเพ่ือน
อยางเหมาะสมมากมีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาไมแตกตางจากกลุมเด็กวัยรุนที่คบเพื่อนอยาง
เหมาะสมนอย ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 เพียงบางสวน 
 
  4.6  การเสนอผลสรุปการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทาง
พุทธศาสนาของเด็กวัยรุน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเชื่อในพุทธศาสนา 
และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน จําแนกตามตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ
จากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็ก
วัยรุน ผูวิจัยจึงไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 15 ถึง 19 เปนตารางรวม ผลปรากฏดัง
ตาราง 20 
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ตาราง 20  คาสถิติ t ของการเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธ 
     ศาสนาของเด็กวัยรุน จําแนกตามตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา  
     การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และ การคบเพื่อนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ความเชื่อใน
พุทธศาสนา 

การปฏิบัตติน
ทางพุทธ
ศาสนา 

1. การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา 
2. ประเภทของโรงเรียน 
3. ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
4. ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
5. การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 

-3.88 *** 
-1.43 
-2.59 ** 
-1.03 
-7.432 *** 

-5.54 *** 
-1.22 
-6.50 *** 
-7.35 *** 
   .31 

 
 จากตาราง 20 สรุปไดวา ตัวแปรที่เก่ียวของหรือสงผลตอความเชื่อในพุทธศาสนาและการ
ปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุนคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา และปริมาณ
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน สวนการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมีความเก่ียวของกับ
ความเชื่อในพุทธศาสนาของเด็กวัยรุนเทาน้ัน สวนตัวแปรประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนมีความเก่ียวของกับการการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุนเทาน้ัน 
สวนตัวแปรประเภทของโรงเรียนไมมีความเก่ียวของกับความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุนเลย 
  
 ตอนท่ี 5 การเสนอผลการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุนโดยรวม และรายดานของ
เด็กวัยรุน เม่ือใชทํานาย 7 ตัว ไดแก ประเภทของโรงเรียน ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว และ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม โดยใช
วิธีถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลปรากฏดังตาราง 21 
(ตารางสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรที่ศึกษา หรือ Interco relation Matrix แสดงไวในภาคผนวก 
ก) 
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ตาราง 21  แสดงคา Beta ของตัวแปรที่มีนัยสําคัญในการรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม 
     และรายดานของเด็กวัยรุน พรอมเปอรเซ็นตการทํานายของแตละสมการ 
 

ตัวทํานาย 
พฤติกรรมเส่ียง 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
% การ
ทํานาย 

พฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม 
 
พฤติกรรมเสี่ยงรายดาน 
  1.ดานการเสพสารเสพติด 
  2. ดานพฤติกรรมทางเพศ 
  3. ดานการซึมเศรา และการฆา
ตัวตาย 
  4. ดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
  5. ดานพฤติกรรมการเรียน 
  6. ดานอุบัติเหตุจากการใช
ยานพาหนะ 

- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
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-.54 *** 
-.42 *** 
-.34 *** 

 
-.50 *** 

 
-.46 *** 

 
-.36 *** 

30 
 
 

30 
17 
13 
 

25 
 

20 
 

13 
จํานวนสมการที่ตัวทํานาย
สามารถทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญ 

 
0/7 1/7 0/7 1/7 3/7 0/7 7/7  

 
หมายเหตุ ตัวทํานาย  x1  คือ ประเภทของโรงเรียน 
    x2  คือ ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
    x3  คือ การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน 
    x4  คือ ความเชื่อในพุทธศาสนา 
    x5  คือ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา 
    x6  คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
    x7  คือ การคบเพื่อนอยางเหมาะสม  
 
 จากตาราง 21 เม่ือใชตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัว ไดแก ประเภทของโรงเรียน ปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ความเชื่อใน
พุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว และ การคบ
เพ่ือนอยางเหมาะสม รวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน โดยใชวิธี
ถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปรที่สามารถ



 96 

รวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมของเด็กวัยรุน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี 2 
ตัวแปร คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม (Beta = -.54) และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา  (Beta = 
-.08)  ซึ่งแสดงวา ถาเด็กวัยรุนมีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามาก
ขึ้นเทาใดก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมนอยลงเทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมของเด็กวัยรุนได รอยละ 30 และเมื่อวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงในแตละดาน
พบวา  
 พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด มีตัวแปร 2 ตัวที่สามารถรวมกันทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม (Beta = -.54) และปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน (Beta = -.08) ซึ่งแสดงวา ถาเด็กวัยรุนมีการคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมและไดเรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากขึ้นเทาใดก็จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพติดนอยลงเทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติดของเด็กวัยรุนได รอยละ 30 
 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมทางเพศ มีเพียง 1 ตัวแปรท่ีสามารถทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 คือ การคบเพื่อนอยางเหมาะสม (Beta = -.42) ซึ่งแสดงวา ถาเด็ก
วัยรุนมีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากขึ้นเทาใดก็จะมีพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมทางเพศ
นอยลงเทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมทางเพศของเด็ก
วัยรุนได รอยละ 17  
 พฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย มีตัวแปร 2 ตัวที่สามารถรวมกันทํานาย
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม (Beta = -.34) และการ
ปฎิบัติตนทางพุทธศาสนา (Beta = -.11) ซึ่งแสดงวา ถาเด็กวัยรุนมีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก
ขึ้นเทาใดก็จะมีพฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตายนอยลงเทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาว
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตายของเด็กวัยรุนได รอยละ 
13  
 พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมตอตานสังคม มีเพียง 1 ตัวแปรที่สามารถทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม (Beta = -.50) ซึ่งแสดงวา ถาเด็ก
วัยรุนมีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากข้ึนเทาใดก็จะมีพฤติกรรมเส่ียงดานการตอตานสังคมนอยลง
เทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมตอตานสังคมของเด็กวัยรุน
ได รอยละ 25  
 พฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมการเรียน มีตัวแปร 3 ตัวที่สามารถรวมกันทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 คือ การคบเพื่อนอยางเหมาะสม  (Beta = -.46)  การปฎิบัติตนทาง
พุทธศาสนา  (Beta = -.14)  และ ความเชื่อในพุทธศาสนา (Beta = .11) ซึ่งแสดงวา ถาเด็กวัยรุนมี
การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา และ มีความเช่ือในพุทธศาสนามากขึ้น
เทาใดก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมการเรียนนอยลงเทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียนของเด็กวัยรุนได รอยละ 20  
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 พฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ มีเพียง 1 ตัวแปรที่สามารถทํานายได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม (Beta = -.36) ซึ่งแสดงวา
ถาเด็กวัยรุนมีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากขึ้นเทาใดก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงดานอุบัติเหตุจากการ
ใชยานพาหนะนอยลงเทาน้ัน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุจาก
การใชยานพาหนะของเด็กวัยรุนได  รอยละ 13 
 โดยสรุปจะสังเกตไดวา เม่ือใชตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ไดแก ประเภทของโรงเรียน ปริมาณ
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ความ
เชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว และ การ
คบเพ่ือนอยางเหมาะสม รวมกันทํานายพฤติกรรมสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน โดยใชวิธี
ถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis)  พบวาตัวแปรที่มีอํานาจใน
การทํานายพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานมากที่สุด คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็ก
วัยรุน (x7) ซึ่งสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานไดทุกดาน รองลงมาคือ การปฏิบัติ
ตนทางพุทธศาสนา (x5) ซึ่งสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดาน ได 2 ดาน และตัว
แปรความเชื่อในพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน (x4)  และ ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน (x2) ซึ่งสามารถทํานายพฤติกรรมรายดานได 1 ดาน ทั้ง 2 ตัวแปร 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และรายดานของเด็กวัยรุน โดยจําแนกตามตัว
แปร ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดา
มารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็ก
วัยรุน โดยจําแนกตามตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนา
ในโรงเรียน และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน 
 4. เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนโดยรวม และ
รายดานของเด็กวัยรุน 
 
สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 
 1. เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานแตกตางกันตามตัวแปร ความเชื่อใน
พุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา ดังนี้ 
  1.1 เด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน
นอยกวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอย 
  1.2 เด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและราย
ดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอย 
 2. เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดานอย 
 3. เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานแตกตางกันตามตัวแปร การสงเสริมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนี้ 
  3.1 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  3.2 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มี
ปรมิาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
  3.3 เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก  มี
พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนนอย  
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 4. เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานนอยกวา
เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย 
 5. เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดามากมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดานอย 
 6. เด็กวัยรุนมีความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาแตกตางกันตาม
ตัวแปร การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนี้ 
  6.1 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  6.2 เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมากมีความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียน
อยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
  6.3 เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก มี
ความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการ
เขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย 
 7. เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมี ความเชื่อในพุทธศาสนา และ การปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนา มากกวาเด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย 
 8. ความเชื่อในพุทธศาสนา การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน การคบเพ่ือนอยางเหมาะสม รวมกันทํานาย
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนได  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 
79,365 คน  
  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กวัยรุนที่ กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  
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ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 จํานวน 480 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 
8 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป โดยใหนักเรียนกรอกขอมูลเก่ียวกับ เพศ 
ระดับชั้น และ ประเภทของโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน จํานวน 13 ขอ 
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  4 ระดับ คือ เปนประจํา บอยคร้ัง นานๆ 
คร้ัง ไมเคย มีคาความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .82 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน
จํานวน 13 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ทุกครั้ง 
บอยคร้ัง นอยคร้ัง ไมเคย มีคาความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .79 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเชื่อในพุทธศาสนา จํานวน 12 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวย คอนขาง
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .80 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา จํานวน 12 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติ
บางคร้ัง ไมเคยปฏิบัติ มีคาความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .85 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว จํานวน 12 ขอ ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ จริง คอนขางจริง คอนขาง  ไม
จริง ไมจริง มีคาความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .85 
 ตอนที่ 7 แบบสอบถามการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม จํานวน 12 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง มีคา
ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .82 
 ตอนที่ 8 แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน  จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ประจํา บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย มีคาความ
เชื่อม่ันแบบแอลฟา (Alpha – Coefficient) เทากับ .92 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหนั้น ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห ในการเก็บรวบรมขอมูล 
 2. ติดตอโรงเรียนที่เลือกเปนกลุมตัวอยาง ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนเพื่อนัดหมาย วัน 
เวลา ที่จะนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูล 
 3. เตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนในแตละครั้ง วางแผนดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล และผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง  
 4. อธิบายใหนักเรียนในกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจากการทํา
แบบสอบถาม 
 5. อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหนักเรียนเขาใจกอนลงมือทําแบบสอบถาม 
 6. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. พิจารณาแบบสอบถามที่สมบูรณถูกตองมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนของ
แบบสอบถามแตละขอ ตามที่ไดกําหนดไว 
 2. จัดพิมพขอมูล ในตอนที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 บันทึกลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล 
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 คํานวณหาคาสถิติพ้ืนฐานในการอธิบายลักษณะตัวแปร ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 คํานวณหาคาเปรียบเทียบ โดยใชการวิเคราะหหาคา t – test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 - 7 
  3.3 คํานวณหาคาการทํานายโดยใชการวิเคราะหแบบทดสอบแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และมีพฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัว
ตาย ดานพฤติกรรมการเรียน และดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ อยูในระดับปานกลาง และมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ และดานพฤติกรรมตอตานสังคม อยู
ในระดับต่ํา  
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 2. เด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน
ตางกัน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดาน
นอยกวาเด็กวัยรุนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.1 ยกเวนพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียนซึ่งพบวาเด็กวัยรุนที่
มีความเชื่อในพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียนไมแตกตางกัน  
 3. เด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1.2 ยกเวน พฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมการ
เรียน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมการ
เรียนนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.2 เพียงบางสวน 
 4. เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดาตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยรวมและรายดานตางกัน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา
มากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจาก
บิดามารดานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 
 5. เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนประเภทตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.1 ยกเวน พฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมทางเพศ 
โดยพบวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีพฤติกรรมเส่ียงดาน
พฤติกรรมทางเพศนอยกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันผลการวิจัยน้ีจึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3.1 เพียง
บางสวน 
 6. เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาตางกันมี
พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานแตกตางกัน โดยพบวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มี
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุน
ที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3.2 ยกเวน พฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมการเรียน และ 
ดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ ซึ่งพบวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานพฤติกรรมการเรียน และ ดานอุบัติเหตุจากการ
ใชยานพาหนะไมแตกตางกัน 
 7. เด็กวัยรุนที่ไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาตางกันมีพฤติกรรม
เสี่ยงโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.3 ยกเวน พฤติกรรม
เสี่ยงดานการเสพสารเสพติด และดานพฤติกรรมการตอตานสังคม โดยพบวาเด็กวัยรุนที่ไดรับ
ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด และ
ดานพฤติกรรมการตอตานสังคม นอยกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทาง
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พุทธศาสนานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ขอที่ 3.3 เพียงบางสวน 
 8. เด็กวัยรุนที่ มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและ
พฤติกรรมเสี่ยงรายดานแตกตางกัน โดยเด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมีพฤติกรรม
เส่ียโดยรวมและรายดานนอยกวาเด็กวัยรุนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 
 9. เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดาตางกันมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาตางกัน โดย เด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ
จากบิดามารดามากมีความเชื่อในพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดานอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5 
 10. เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนประเภทตางกันมีความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติ
ตนทางพุทธศาสนาไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 6.1 
 11. เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาตางกันมี
ความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาแตกตางกัน โดยเด็กวัยรุนที่เรียนอยูใน
โรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมีความเชื่อในพุทธศาสนาและมีการปฏิบัติ
ตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนานอยอยางนอยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 6.2 
 12. เด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนตางกันมี
ความเชื่อในพุทธศาสนาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตมีการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาตางกัน โดยเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมากมี
การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยน้ีจึงสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 6.3 เพียงบางสวน 
 13. เด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมตางกันมีความเชื่อในพุทธศาสนาตางกัน โดยเด็ก
วัยรุนที่คบเพื่อนอยางเหมาะสมมากมีความเช่ือในพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่คบเพื่อนอยาง
เหมาะสมนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  แตเด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากมี
การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาไมแตกตางจากกลุมเด็กวัยรุนที่คบเพ่ือนอยางเหมาะสมนอย 
ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 เพียงบางสวน 
 14. เม่ือใชตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ไดแก ประเภทของโรงเรียน ปริมาณการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาในโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน ความเชื่อในพุทธศาสนา 
การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว และ การคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสม รวมกันทํานายพฤติกรรมสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน โดยใชวิธีถดถอยพหุคูณ
แบบเปนขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis)  พบวาตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานาย
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พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานมากที่สุด คือ การคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน(y7) 
รองลงมาคือ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา(y5)  ความเชื่อในพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน(y4)  และ 
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน(y2) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้มีคําถามของการวิจัย 3 ขอ คือ 1. เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและราย
ดานอยูในระดับใด (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 1)  2. การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา 
การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุนมีอิทธิพลตอ
ความเชื่อและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กหรือไม (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 3)  และ 
3. มีปจจัยใดบางที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน(สอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 
4) ดังนั้นผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามคําถามของการวิจัย 3 ขอ ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบวาเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงโดยรวม และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการ
ซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมการเรียน และดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ อยูใน
ระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ และดาน
พฤติกรรมตอตานสังคม อยูในระดับต่ํา  สอดคลองกับผลการวิจัยของ วันเพ็ญ  นุยสุข (2552: 90) 
ซึ่งศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 จํานวน 787 คน จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเส่ียงโดย
รวมอยูในระดับคอนขางนอย (เทียบไดกับพฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลางของผลการวิจัยในครั้งนี้)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการใชสารเสพติด ดาน
พฤติกรรมทางเพศ อยูในระดับเสี่ยงนอยหรือไมเสี่ยง (เทียบไดกับพฤติกรรมเส่ียงระดับต่ําของ
ผลการวิจัยในครั้งนี้) สวนพฤติกรรมเส่ียงดานอุบัติเหตุ ดานการตอตานสังคม และดานพฤติกรรมการ
เรียนอยูในระดับเสี่ยงคอนขางนอย (เทียบไดกับพฤติกรรมเส่ียงระดับต่ําของผลการวิจัยในคร้ังน้ี) ซึ่ง
จากผลการวิจัยจะสังเกตไดวา สามารถแบงกลุมของพฤติกรรมเส่ียงตามระดับพฤติกรรมเส่ียงได 2 
กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมของพฤติกรรมเส่ียงที่มีระดับพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับต่ํา ไดแก 
พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ และดานพฤติกรรมตอตานสังคม  
และ กลุมที่ 2 เปนกลุมของพฤติกรรมเสี่ยงที่มีระดับพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับปานกลาง ไดแก 
พฤติกรรมเสี่ยงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมการเรียน และดานอุบัติเหตุจาก
การใชยานพาหนะ  การที่ผลการวิจัยของพฤติกรรมเส่ียงทั้ง 2 กลุมอยูในระดับแตกตางกันทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากในกลุมของพฤติกรรมเส่ียงที่ 1 เปนกลุมของพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอสังคมอยางเดนชัด
และเปนพฤติกรรมที่ทุกสถาบันทางสังคมใหความสําคัญในการวางแผนปองกันหรือแกไข ไมวาจะ
เปนในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือแมกระทั่งระดับชาติสวนพฤติกรรมเส่ียงในกลุมที่ 2 เปน
กลุมของพฤติกรรมเสี่ยงที่มีกระทบตอสังคมในระดับรองลงมาโดยสังคมอาจจะมองวาเปนพฤติกรรม
เส่ียงที่มีผลกระทบเปนสวนบุคคลมากกวา จึงไมไดใหความสําคัญในการวางแผนปองกันหรือแกไข
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มากเทากับพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมแรก ทําใหเด็กวัยรุนรับรูถึงผลกระทบ และ พิษภัยของพฤติกรม
เสี่ยงในกลุมที่ 1 มากกวา พฤติกรรมเส่ียงในกลุมที่ 2 เด็กวัยรุนจึงมีพฤติกรรมเส่ียงในกลุมที่ 1 ไดแก 
พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ และดานพฤติกรรมตอตานสังคม 
นอยกวา พฤติกรรมเสี่ยงในกลุมที่ 2 ไดแก ดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมการ
เรียน และดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ จึงทําใหผลการวิจัยในครั้งน้ีเห็นไดอยางชัดเจนวา
ระดับพฤติกรรมเส่ียงในกลุมของพฤติกรรมเส่ียงกลุมที่ 2 มีระดับพฤติกรรมเส่ียงที่มากกวากลุมของ
พฤติกรรมเส่ียงกลุมที่ 1 ดังนั้นทุกฝายที่เก่ียวของกับเด็กวัยรุนควรใหความสําคัญในการที่จะเฝาระวัง 
วางแผน และหาแนวทางแกไขตอไป โดยเฉพาะพฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย 
ดานพฤติกรรมการเรียน และดานอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะของเด็กวัยรุน ซึ่งก็ไมควรที่จะ
ละเลย พฤติกรรมเส่ียงในกลุมแรกไดแก  พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทาง
เพศ และดานพฤติกรรมตอตานสังคม ถึงแมจากการวิจัยจะพบวามีระดับพฤติกรรมเสี่ยงในดาน
ดังกลาวอยูในระดับต่ําก็ตาม ทุกฝายควรรวมมือชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กวัยรุนอยาง
ใกลชิดเพราะสภาพสังคมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับพฤติกรรมของเด็ก
วัยรุนก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเชนกัน 
 2. จากการศึกษาพบวาตัวแปรที่เก่ียวของกับความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุนคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา และปริมาณการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา
มากกวามีความเชื่อในพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวา และเด็กวัยรุนที่เรียน
อยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมากมีความเชื่อในพุทธศาสนา 
และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่มีปริมาณการจัดกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 5 และ ขอ 6.2  และ 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุริยะ พันธดี (2536: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ถายทอดทางพุทธศาสนาในโรงเรียนกับจิตลักษณะและพฤติกรรมกาวราวในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 540 คน พบวา นักเรียนที่ไดรับประสบการณทางพุทธศาสนาจากโรงเรียนมาก 
และมีครูเปนแบบอยางที่ดีทางพุทธศาสนามากเปนผูที่มีการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาสูงกวานักเรยีน
กลุมอ่ืน ๆ และ นักเรียนที่บิดามารดามีความใกลชิดกับศาสนามากจะมีความเชื่อทางพุทธศาสนาและ
การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามากกวานักเรียนที่บิดามารดามีความใกลชิดกับศาสนานอย ทั้งนี้
เน่ืองจากสถาบันครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งกับเด็กในการที่จะปลูกฝง
และขัดเกลาใหเด็กเปนดีของสังคม เพราะการที่เด็กจะเจริญเติบโตไปเปนคนดีไดนั้นตองอาศัย
ครอบครัว ครอบครัวประกอบไปดวยพอและแม ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดที่เด็กรักและเช่ือฟง 
ดังน้ันถาพอและแมไดอุทิศเวลาของตนในการอบรมขัดเกลานิสัยเด็กและใหความเอ็นดูแกเด็กอยาง
เพียงพอแลวเด็กก็จะประพฤติตนในทางที่ดีมากกวาที่จะประพฤติตนไปในทางที่เสียหาย  (สุชา  
จันทนเอม. 2542: 34) โดยเฉพาะถายิ่งถาเด็กวัยรุนไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว 
โดยมีพอและแมคอยใหคําแนะนํา สนับสนุน และสงเสริมใหเด็กปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ



 106 

พุทธศาสนา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กดวยแลว ก็จะทําใหเด็กคอย ๆ ซึมซับและเรียนรูใน
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาและนําหลักธรรมคําสอนที่ตนเชื่อมาปฏิบัติตามเหมือน
พุทธศาสนิกชนทั่วไป สอดคลองกับ เซียร (Sears. 1988: 159 – 197) ที่กลาววาพอแมมีอิทธิพลใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเปนอยางยิ่ง เพราะพอแมมีหนาที่ในการฝกวินัยและใหแรงเสริมกับ
พฤติกรรมของเด็ก พอแมเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็ก ถาพอแม
ไดอุทิศเวลาในการอบรม ขัดเกลานิสัยเด็กใหความรักความอบอุนอยางเพียงพอ เด็กก็จะมีพฤติกรรม
ในทางที่ดี อยางไรก็ตาม ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปถึงแมครอบครัวจะเปนสถาบันแรกที่ให
ความสําคัญในการอบรบเลี้ยงดูเด็กและมีอิทธิพลตอความเชื่อ และ พฤติกรรมตางๆ ของเด็กวัยรุน
แตโรงเรียนก็เปนสถาบันอีกแหงหน่ึงที่มีสวนรวมรับผิดชอบในตัวเด็กมากที่สุดเพราะในวันหนึ่งๆ 
เด็กใชเวลาอยูที่โรงเรียนและรวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมากพอๆ กับอยูที่บาน แตดวยสภาพ
ทางสังคมที่อาจทําใหครอบครัวซึ่งถือวาเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก ไมมี
เวลารับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางสมบูรณ (สุริยะ พันธดี. 2536: 2) กลาวคือ ทั้งบิดา
มารดาตองออกไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว จึงทําใหบิดามารดามีเวลาในการ
เลี้ยงดูบุตรนอยลง โอกาสในการปลูกฝงหรือถายทอดลักษณะทางสังคมใหกับบุตร โดยเฉพาะการอบ
รบเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวจึงมีนอยลงไปดวย โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมในลําดับ
รองลงมาที่ตองมีบทบาทมากขึ้นในการจัดกิจกรรมทางศาสนาตาง ๆ ใหวัยรุนไดรับประสบการณทาง
ศาสนาตางๆ  เพ่ือปลูกฝงคานิยมความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติตนทางศาสนาใหกับวัยรุน 
เพราะตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตจิตใจศาสนาก็ยังเปนที่พ่ึงทางใจ นอกจากนี้แลวศาสนายังเปนเครือ่งชี้
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนแกมนุษยใหมุงสูความดีอีกดวย 
 3. จากการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและพฤติกรรมเสี่ยงรายดาน
ของเด็กวัยรุน ไดแก พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพสารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ  ดานการ
ซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมตอตานสังคม ดานพฤติกรรมการเรียน และ ดานอุบัติเหตุ
จากการใชยานพาหนะ โดยแบงตัวแปรเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแก ความเชื่อในพุทธศาสนาและ
การปฏิบัติทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน ซึ่งเปนปจจัยทางจิตลักษณะของเด็กวัยรุน และกลุมที่ 2 
ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา การสงเสริมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และการคบ
เพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน ซึ่งเปนปจจัยทางจิตสังคมของเด็กวัยรุน โดยศึกษาวิเคราะหแยก
เปน 2 ลักษณะ พบวา 
  3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน จําแนกตามตัวแปร
อิสระทีละตัว โดยใช t-test พบวาตัวแปรอิสระทุกตัวจากทั้ง 2 กลุมตัวแปร มีความเก่ียวของกับ
พฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมหรือพฤติกรรมเสี่ยงรายดานอยางนอย 1 ดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยพบวาตัวแปรทางจิตลักษณะของเด็กวัยรุนที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและราย
ดานของเด็กวัยรุนมากที่สุด คือ ความเชื่อในพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน และ พบวาตัวแปรทางจิต
สังคมของเด็กวัยรุนที่เก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุนมากที่สุด คือ การคบ
เพ่ือนอยางเหมาะสม และการอบรมเล้ียงดูแบบพุทธจากบิดามารดา ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ พิชัย มณีรักษณ (2547: 140-141) ซึ่งศึกษาเรื่องการฝกอบรมทางพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมตามเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 346 คน จาก
การศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนามากเปนนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม
เบญจธรรมมากกวา มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา และมีพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา
นักเรียนที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานอย  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะจากบิดา
มารดามากเปนนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม
กาวราวนอยกวา และมีพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมาม
กะนอย และ นักเรียนที่มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมาก เปนนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม
เบญญจธรรมมากกวา มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมกาวราวนอยกวา และมีพฤติกรรมเบญจธรรม
มากกวานักเรียนที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมนอย 
  3.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือทํานายพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดาน โดยใชตัวแปรอิสระทุกตัวจากทั้ง 2 กลุม
ตัวแปร รวม 7 ตัวแปร พบวาสําหรับตัวแปรจิตลักษณะของเด็กวัยรุนที่สามารถทํานายพฤติกรรม
เส่ียงโดยรวมและพฤติกรรมเส่ียงรายดานไดจํานวนมากครั้งที่สุด คือ การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา
ของเด็กวัยรุน รองลงมาคือ ความเชื่อในพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน และตัวแปรจิตสังคมของเด็กวัยรุน 
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและพฤติกรรมเส่ียงรายดานไดจํานวนมากครั้งที่สุด คือ การ
คบเพ่ือนอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ พิชัย มณีรักษณ (2547: 140-141) ซึ่งศึกษาเรื่องการฝกอบรมทางพุทธศาสนาที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมตามเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 346 คน จาก
การศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การไดรับการเรียนการสั่งสอนทาง
ศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะ และการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม รวมกับ ปจจัยดานจิต
ลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก สุขภาพจิตที่ดี ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมกาวราวได 26.7% โดยตัวทํานายที่สําคัญในกลุมตัวแปรจิต
ลักษณะเดิมคือ ความเชื่อทางพุทธศาสนา ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน และสุขภาพจิตที่ดี 
ตามลําดับ และตัวทํานายที่สําคัญในกลุมตัวแปรลักษณะสถานการณ คือการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม 
การไดรับการเรียนการสั่งสอนทางศาสนา และการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมามกะ ตามลําดับ  
 จากผลการวิจัยทั้ง 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหเปรียบเทียบและการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ พบผลที่สอดคลองกันอยางชัดเจนวาในบรรดาตัวแปรทั้ง 7 ตัวที่นํามาศึกษาความเก่ียวของ
กับ พฤติกรรมเส่ียง ตัวแปรที่พบผลเกี่ยวของชัดเจนที่สุดคือ การคบเพื่อนอยางเหมาะสม ชี้ใหเห็นวา 
เพ่ือนมีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กวัยรุนเปนอยางมาก กลาวคือ ถาเด็กวัยรุนคบ
กับเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไมดี เด็กวัยรุนก็จะมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไมดีที่เบี่ยงเบนดวย เพราะ
เด็กวัยรุนเปนชวงวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือน และมีความภักดีตอกลุมเพ่ือน ดังนั้นถา
หากเด็กวัยรุนไปรวมตัวหรือไปคบอยูกับกลุมเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไมดีก็อาจจะนําไปในทางที่เส่ือมเสีย
ได ถึงแมวาเด็กบางคนอาจจะไมอยากทําอะไรไมดี แตเม่ืออยูในกลุมก็ไมกลาที่จะขัดเพ่ือนเพราะกลัว
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วาเพ่ือนจะโกรธ หรืออาจมีเพ่ือนในกลุมบางคนพูดจาสบประมาทก็ทําใหเด็กวัยรุนตองยอมปรับตัว
เขากลุม ตองยอมทําพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมดีไปดวย(สุชา  จันทนเอม. 2542: 118) กลาวคือเม่ือเด็ก
โตขึ้น เด็กจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพ่ือนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน คานิยมของกลุมเพ่ือนจึงมี
อิทธิพลตอการเลียนแบบของแตละบุคคลในเรื่องบรรทัดฐาน แบบแผนพฤติกรรมและเจตคติมากกวา
หนวยทางสังคมอ่ืน ซึ่งบางครั้งอาจจะขัดแยงกับบรรทัดฐานของสังคมสวนรวม ทั้งน้ีเพราะการติดตอ
สัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อนมีความใกลชิดและยาวนาน จนเด็กวัยรุนยึดถือบรรทัดฐานของ
กลุมมาเปนแบบอยาง ดังจะเห็นไดจากเม่ือตอนสมัยเด็ก ๆ พอและแมเปนส่ิงแรกที่เด็กเจริญรอยตาม 
แตเม่ือยางเขาสูวัยรุนเด็กจะหันไปสูแบบอยางของกลุมเพ่ือนมากกวา เพราะเด็กใหความสําคัญกับ
กลุมเพ่ือนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับสุชา จันทนเอม (2542: 153-154) ที่กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนของเด็กวัยรุนไววา เด็กวัยรุนพยายามที่จะหาเพื่อนที่อยูในรุนราวเดียวกัน มีรสนิยม
เหมือนกัน เพ่ือจะไดเอาไวคบหาสมาคมพูดคุย สังสรรคกัน โดยที่กลุมของเด็กวัยรุนมีอิทธิพลอยาง
มากตอพฤติกรรม การแตงกาย กิริยาทาทาง มีความพยายามที่จะเลียนแบบกันเพ่ือใหเกิดลักษณะ
ประจํากลุมขึ้น แมวาการกระทําน้ันจะทําเพ่ือความโกเก และเพื่อใหเกิดเปนจุดเดนขึ้น และอาจขัดตอ
สายตาของผูใหญก็ตาม ดังน้ันการคบเพ่ือนจึงมีอิทธิพลเปนอยางมากในการกําหนดบทบาท 
ความรูสึกนึกคิด ซึ่งทําใหเด็กวัยรุนคลอยตาม หรือเลียนแบบจนอาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมเส่ียงตาง 
ๆ ได  
 อยางไรก็ดีสําหรับตัวแปรอ่ืน โดยเฉพาะ ความเช่ือในพุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบ
พุทธจากบิดามารดา ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และประสบการณการเขา
รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน แมจะพบผลจากการเปรียบเทียบวามีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน แตเม่ือนํามาวิเคราะหถดถอยพหุคูณกลับพบวา
ตัวแปรเหลาน้ีสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานไดนอยหรือไมสามารถทํานายได 
การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ีไมไดหมายความวาผลการวิจัยจะขัดแยงกัน และไมไดหมายวาตัวแปร
เหลาน้ีจะไมมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของวัยรุน แตเปนไปไดวา
ถึงแมวาตัวแปรเหลาน้ีจะไมมีผลทางตรงตอระดับพฤติกรรมเสี่ยงแตอาจสงผลทางออมโดยผานตัว
แปรการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน โดยผูวิจัย
สันนิษฐาน ดังน้ี 1. สําหรับตัวแปรความเชื่อทางพุทธศาสนา ผูวิจัยคาดวานาจะสงผลทางออมโดย
ผานตัวแปร การคบเพื่อนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุน เพราะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวาตัว
แปรการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุนมีความเกี่ยวของกับความเชื่อในพุทธศาสนา (ตาราง 
19) ซึ่งอธิบายไดจากกรอบของการวิจัยวาการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมสงผลตอความเชื่อในพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุน แตในทางกลับกันก็อาจเปนไปไดวา ความเชื่อทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุนก็
สงผลตอการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของเด็กวัยรุนเชนเดียวกัน ดังน้ันอิทธิพลของตัวแปรความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาจึงสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนโดยผานตัวแปรการคบเพื่อนอยางเหมาะสม 
ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของ หรรษา เลาหเสรีกุล (2537: 223) ซึ่งศึกษาการเรียนในโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตยกับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตรของนักเรียนวัยรุน จํานวน 
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285 คน พบวา นักเรียนที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนามาก จะมี
การคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมากดวย 2. สําหรับตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา 
ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน และประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน อาจสงผลทางออมโดยผานตัวแปร การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของเด็กวัยรุน
เพราะจากผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวาตัวแปรดังกลาวมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติตนทางพุทธ
ศาสนาของเด็กวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตาราง 15 ถึง ตาราง 20) สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พระมหาสัญญา  สวัสด์ิไธสง (2549: 190) ซึ่งศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของ
บาน วัด โรงเรียน และจิตลักษณะที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่เขารวมโครงการคายพุทธบุตร จํานวน 485 คน พบวา เด็กวัยรุนที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ มีปริมาณกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมากกวา เปนผูที่มีมีการ
ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันมากกวา  
 อน่ึงเปนที่นาสังเกตวาตัวแปรประเภทของโรงเรียน เปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่ไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุนไดเลย  ทั้งน้ีอาจเปนไปไดวาในปจจุบัน
สถาบันการศึกษาตางๆ ไดใหความสําคัญในการขัดเกลาใหเด็กวัยรุนมีความรูควบคูกับคุณธรรม ไม
วาโรงเรียนนั้นจะจัดอยูในโรงเรียนประเภทใด จะเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
หรือไม ซึ่งแตละโรงเรียนก็ไดมีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการจัดกิจกรรมและประสบการณ
การเขารวมกิจกรรมของเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนตางประเภทกัน พบวาโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท 
คือ โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ มีปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง   สถิติ .05 และ
เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนตางประเภทกันมีประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (ภาคผนวก ก ตาราง 22) จึงทําใหไมวาเด็กจะเรียนอยูใน
โรงเรียนที่จัดอยูในประเภทใดก็ไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาไมแตกตาง
กัน ทําใหเด็กมีความเชื่อและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาไมแตกตางกัน ทําใหเด็กวัยรุนมี
พฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานในกลุมรวมไมแตกตางกัน เพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนมุงใหเด็ก
วัยรุนไดรับความรู และไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีโรงเรียนจัดขึ้นทําให
เด็กเปนทั้งคนเกงทางดานวิชาการ และเปนคนดีของสังคมไปพรอมๆกัน และดวยอิทธิทางพุทธ
ศาสนาจากคําส่ังสอน การอบรมเลี้ยงดูเพ่ือปลูกฝงความเชื่อทางพุทธศาสนานี้เองที่ทําใหเด็กวัยรุนมี
ความละอายและความเกรงกลัวตอผลของการกระทําของตนเองที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง และรูจักเลือก
วาพฤติกรรมไหนเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรละเวน และพฤติกรรมไหนเปนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
เพ่ือไมใหขัดตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา หรือขัดแยงกับสังคม   
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากการศึกษาระดับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน พบวา เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียง
โดยรวมและพฤติกรรมเส่ียงดานการซึมเศราและการฆาตัวตาย ดานพฤติกรรมการเรียน และดาน
อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะ อยูในระดับปานกลาง  ดังน้ันทุกฝายควรตองหาแนวทางแกไขและ
ลดพฤติกรรมเหลาน้ีอยางเรงดวน สวนพฤติกรรมเส่ียงดานอ่ืน ๆ ไดแก พฤติกรรมเส่ียงดานการเสพ
สารเสพติด ดานพฤติกรรมทางเพศ และดานพฤติกรรมการตอตานสังคม ถึงแมจากการวิจัยจะพบวา
มีระดับพฤติกรรมเส่ียงในดานดังกลาวอยูในระดับต่ําก็ไมควรละเลยทุกฝายควรรวมมือชวยกัน
สอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กวัยรุนอยางใกลชิดเพราะสภาพสังคมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เชนเดียวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุนก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเชนกัน 
 2. จากการศึกษาพบวาตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมและรายดานของเด็กวัยรุน 
คือ การคบเพื่อนอยางเหมาะสม และ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา ดังนั้นพอและแมตอง
ใหความรักและความอบอุนแกลูก ใหการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ และจะตองประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกลูก เพราะเด็กจะดีหรือไมสวนหน่ึงก็ขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูของพอแม ประกอบกับพอ
แมอาจจะตองทําความรูจักกับเพ่ือนๆของลูกโดยอาจจะอนุญาตใหเพ่ือนๆ ของลูกมารวมสนุกในงาน
สังสรรคที่บานในวันหยุด ก็จะทําใหลูกไดรูสึกถึงการยอมรับของพอแม และยังชวยใหผูใหญไดมี
โอกาสศึกษานิสัยใจคอเพ่ือนของลูก ๆ เพ่ือคอยสอดสองดูแลและคอยดูวาลูกของตนคบอยูกับเพ่ือน
ประเภทใด ซึ่งเปนการชวยแนะนําการคบเพ่ือนใหลูกไดอีกทางหนึ่งโดยพอและแมตองพยายามชักจูง
ชี้แจงอยางละมุนละมอมวาเพ่ือนที่เขาคบนั้นเปนบุคคลประเภทใดและมีผลตอชีวิตของเขาอยางไร 
 นอกจากน้ี โรงเรียนตองตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการถายทอดทางพุทธศาสนาใหกับ
นักเรียน โดยสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนใหยิ่ง ๆ ขึ้นซึ่งอาจทําในลักษณะที่ชักจูงให
เด็กสนใจ เชน จัดบอรด ติดคําขวัญที่เก่ียวของกับพุทธศาสนา อีกทั้งจัดประสบการณทางพุทธ
ศาสนาในลักษณะตาง ๆ เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูมากที่สุด อันจะเกิดผลดีตอลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมของเด็ก 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ผลจากการศึกษาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา ตัวแปรบางตัว ไดแก ความเชื่อใน
พุทธศาสนา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากบิดามารดา ปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน และประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน มีความเก่ียวของกับ
พฤติกรรมเส่ียง แตเม่ือทํานายพรอมกับตัวแปรอ่ืนก็พบวาไมสามารถทํานายได ซึ่งไมไดหมายความ
วาตัวแปรเหลาน้ีไมมีความสําคัญตอพฤติกรรมเส่ียงพฤติกรรมเสี่ยง เพราะอาจเปนไปไดวา ตัวแปร
เหลาน้ีแมจะไมมีผลทางตรงตอพฤติกรรมเส่ียงแตอาจสงผลทางออมโดยผานตัวแปรบางตัว เชน การ
คบเพื่อนอยางเหมาะสม เปนตน จึงควรมีการศึกษาตัวแปรดังกลาวอีกคร้ังและวิเคราะหโดยใชสถิติ
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ขั้นสูง ตอไปเชน เปนการศึกษาโดยการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) 
เปนตน 
 2. การศึกษาครั้ ง น้ี เปนการศึกษาเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนที่ เรียนอยู ในโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษากับ กลุมเด็กวัยรุนที่ไมไดเขาเรียนในสถาบันการศึกษา หรือกลุม
เด็กวัยรุนที่อาศัยอยูในตางจังหวัด เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลภาพรวมของเด็กวัยรุนในประเทศไทยซึ่ง
จะนําไปสูการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการปองกันพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุนตอไป 
 3.  ควรที่จะมีการศึกษากลุมตัวอยางในตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงของเด็ก
วัยรุน เชน ความฉลาดทางอารมณ อิทธิพลของสื่อตาง ๆ รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ ที่ยังไมเคยมีใครศึกษา
มากอน เปนตน 
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ตารางสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรที่ศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง 22 คาสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรที่ศึกษา (Intercorrelation Matrix) 
 

ตัวแปร 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.ความเชื่อในพุทธศาสนา -.06 .22** .15** .05 .41** -.22** -.16** -.13** -.23** -.07 -.15** -.20** 
2.การปฏิบัติตนทางพุทธศาสนา  .29** .31** .35** -.04 .02 .01 -.09* -.01 -.13** -.02 -.05 
3.การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัว   .17** .16** .31** -.18** -.16** -.19** -.16** -.15** -.11* -.20** 
4.การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียน    .61** .14** -.15** -.12* -.12** -.14** -.07 -.08 -.14** 
5.ประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพทุธ

ศาสนาในโรงเรียน 
    .05 -.09 -.07 -.07 -.09 -.06 -.01 -.08 

6.การคบเพื่อนอยางเหมาะสม      -.55** -.42** -.34** -.50** -.41** -.36** -.54** 
7.พฤติกรรมเสี่ยงดานการเสพสารเสพติด       .67** .45** .69** .44** .47** .77** 
8.พฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมทางเพศ        .47** .66** .48** .50** .79** 
9.พฤติกรรมเสี่ยงดานการซึมเศราและการฆา

ตัวตาย 
        .51** .51** .47** .75** 

10.พฤติกรรมเสี่ยงดานการตอตานสังคม          .56** .56** .84** 
11.พฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมการเรียน           .58** .77** 
12.พฤติกรรมเสี่ยงดานอุบัติเหตุจากการใช

ยานพาหนะ 
           .77** 

13.พฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม             
 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001
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ผลการวิเคราะหขอมูลเพิม่เติม 
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ตาราง 23 เปรียบเทียบปริมาณการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนและประสบการณ 
การเขารวมกจิกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนจําแนกตามตวัแปรประเภทของโรงเรียน 

 

ประเภทของโรงเรียน 

โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ 
n = 249 

โรงเรียนที่ไมได
เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

n = 223 

การสงเสริมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน 

 

X S.D X S.D 

t p 

1. ปริมาณการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

2. ประสบการณการเขารวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

3.27 
 

3.10 

5.46 
 

.45 

3.19 
 

5.52 

.5.58 
 

6.41 

1.95 
 

1.03 

.052 
 

.302 

 
 จากตาราง 22 สรุปไดวา เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียนประเภทตางกันไดรับปริมาณ
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนและไดรับประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนไมตางกันที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติ.ิ05 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 
1. รศ.ประณต  เคาฉิม   ภาควิชาจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารยวิธัญญา  วัณโณ   ภาควิชาจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยอังคเรศ  อิทธิปาทานันท  หัวหนางานแนะแนว 
      โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห 
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คุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
(คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน) 
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ตาราง 24 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามกิจกรรมในโรงเรียน 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 18 ขอ  = .84 

  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 13 ขอ  = .82 
 
 

ขอ 
ขอความ 

 
โรงเรียนของขาพเจา........................................ 

คา t คา r หมายเหตุ 

1 มีการจัดอบรมธรรมะใหกับนักเรียน 4.26 .37 ตัดทิ้ง 
2 มีการจัดใหนักเรียนฝกน่ังสมาธิ 3.54 .36 คัดไว 
3 มีการจัดโครงการเขาคายปฏิบัตธิรรม 3.83 .40 คัดไว 

4 
มีการจัดใหนักเรียนบวชเณรหรือบวชชพีราหมณภาค
ฤดูรอน 

6.08 .42 คัดไว 

5 พานักเรียนไปทัศนะศึกษาที่วัด 5.48 .50 ตัดทิ้ง 
6 มีการจัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่วัด 

เชน การเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 
5.39 .52 คัดไว 

7 มีการนิมนตพระสงฆมาสอนในรายวิชาพุทธศาสนา 3.58 .25 ตัดทิ้ง 
8 มีการนิมนตพระสงฆมาเทศนใหนักเรียนฟง 6.74 .51 คัดไว 
9 มีการจัดใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชนแกสังคม 6.47 .54 คัดไว 

10 
มีการทําบุญตกับาตรในวันสําคัญตางๆ เชน วันขึ้นป
ใหม เปนตน 

6.90 .56 คัดไว 

11 มีการจัดใหมีพิธีการประกาศตนเปนพุทธมามกะ 7.33 .55 คัดไว 
12 ฝกใหนักเรียนรูจักการสํารวมกาย วาจา และใจ 5.85 .55 คัดไว 

13 
มีการจัดใหนักเรียนสวดมนตเพ่ือระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ 

3.90 .46 คัดไว 

14 จัดใหมีการแขงขันการตอบปญหาธรรมะในโรงเรียน 4.69 .46 คัดไว 
15 มีการจัดใหนักเรียนเขารวมการสอบธรรมะศึกษา 5.47 42 คัดไว 
16 มีการจัดใหนักเรียนเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 2.87 .21 ตัดทิ้ง 
17 จัดใหมีชมรมพุทธศาสนาในโรงเรียน 6.52 .37 ตัดทิ้ง 

18 
จัดใหนักเรียนจัดนิทรรศการในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

7.37 .42 คัดไว 
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ตาราง 25 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน 
 

ขอ 
ขอความ 

 
ขาพเจาเขารวม........................................ 

คา t คา r หมายเหตุ 

1 การฝกอบรมธรรมะของโรงเรียน 4.73 .43 ตัดทิ้ง 
2 การฝกน่ังสมาธิของโรงเรียน 3.92 .36 คัดไว 
3 โครงการเขาคายปฏิบัตธิรรมของโรงเรียน 6.20 .51 คัดไว 

4 
การบวชเณรหรือบวชชีพราหมณภาคฤดูรอนของ
โรงเรียน 

5.98 .42 คัดไว 

5 การทัศนะศึกษาที่วัดของโรงเรียน 3.89 .28 ตัดทิ้ง 
6 กิจกรรมทางศาสนาที่วัดของโรงเรียน เชน การเวียน

เทียนในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 
5.62 .44 คัดไว 

7 การเรียนวิชาพุทธศาสนาทีมี่พระอาจารยมาสอน 2.17 .12 ตัดทิ้ง 
8 การฟงเทศนจากพระสงฆของโรงเรียน 3.72 .38 คัดไว 
9 การบําเพ็ญประโยชนแกสังคมของโรงเรียน 3.70 .34 คัดไว 

10 
การทําบุญตักบาตรที่โรงเรยีนในวันสําคญัตางๆ เชน 
วันขึ้นปใหม เปนตน 

5.24 .50 คัดไว 

11 พิธีการประกาศตนเปนพุทธมามกะของโรงเรียน 5.39 .43 คัดไว 

12 
การฝกใหนักเรียนรูจักการสํารวมกาย วาจา และใจ 
ของโรงเรียน 

6.47 .61 คัดไว 

13 
การสวดมนตของโรงเรียน เพ่ือระลึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ 

2.44 .26 คัดไว 

14 การแขงขันการตอบปญหาธรรมะในโรงเรียน 6.39 .44 คัดไว 
15 การสอบธรรมะศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น 4.61 .40 คัดไว 
16 การเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยที่โรงเรียนจัด 3.78 .24 ตัดทิ้ง 
17 กิจกรรมของชมรมพุทธศาสนาในโรงเรียน 7.18 .40 ตัดทิ้ง 
18 นิทรรศการในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของโรงเรียน 6.42 .52 คัดไว 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 18 ขอ  = .81 

  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 13 ขอ  = .79 
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ตาราง 26 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามความเชื่อของนักเรียน 
 
ขอ ขอความ คา t คา r หมายเหตุ 

1 
ขาพเจาเชื่อวาการปฏิบัตติามคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาเปนหนทางแหงความสุขอยางแทจริง 

7.97 .44 คัดไว 

2 
บุญกุศลเปนส่ิงเดียวที่ขาพเจาสามารถนําติดตวัไปได
ทุกภพทุกชาต ิ

5.18 .42 คัดไว 

3 
ขาพเจาเชื่อวานรก สวรรค และภพภูมิตาง ๆเปนเรื่อง
งมงาย 

3.50 .30 ตัดทิ้ง 

4 
การเขาถึงนิพพานเปนสิ่งที่เกินความพยายามของ
มนุษย 

3.73 .27 คัดไว 

5 
เราควรพูดปดได หากคําพูดนั้นทําใหเราไดรับ
ประโยชน 

2.99 .22 ตัดทิ้ง 

6 การสวดมนตไหวพระเปนการกระทําที่ไรสาระ 3.16 .40 ตัดทิ้ง 

7 
ขาพเจาเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม (ทําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่ว) 

5.61 .47 คัดไว 

8 
พระสงฆชวยใหขาพเจาใกลชิดและมีความเชื่อใน
ศาสนามากยิ่งขึ้น 

4.47 .30 ตัดทิ้ง 

9 
ขาพเจาเชื่อในพระคุณของ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ 

7.73 .59 คัดไว 

10 สังคมจะสงบสขุถาทุกคนรักษาศลีหา 5.41 .43 คัดไว 

11 
พุทธธรรมเปนเรื่องลาสมัยและไมเหมาะสมกับ
สังคมไทยในปจจุบัน 

499 .41 คัดไว 

12 
เราไมสามารถนําหลักพุทธธรรมมาแกไขปญหาของ
สังคมได 

4.71 .25 ตัดทิ้ง 

13 
ขาพเจาเชื่อวาศาสนาสามารถคงอยูไดถึงแมจะไมมี
พระสงฆสืบทอดศาสนา 

2.90 .18 ตัดทิ้ง 

14 ขาพเจาเชื่อวาการเวียนวายตายเกิดเปนเร่ืองไรสาระ 6.89 .56 คัดไว 
15 มนุษยเราเม่ือเกิดมาแลวควรหาความสุขอยางเต็มที่ 

เพราะเม่ือตายก็จบเพียงแคนั้น 
4.27 .31 ตัดทิ้ง 

16 
ขาพเจาเชื่อวาความไมประมาทเปนทางแหง
ความสําเร็จ 

3.42 .31 คัดไว 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 
ขอ ขอความ คา t คา r หมายเหตุ 
17 เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติของเรายอมมีสาเหตุ

จากการกระทําของ   เราเอง แมวาเราจะรูสาเหตุ
หรือไมก็ตาม 

3.35 .26 คัดไว 

18 บุคคลที่ทําชัว่ยอมไดรับผลจากการทําความชั่วเสมอ 
เพียงแตชาหรือเร็วเทาน้ัน 

6.47 .47 คัดไว 

19 หลักคําสอนในศาสนาชวยกลอมเกลาใหมนุษยรูจัก
เกรงกลัวตอการทําความชัว่ 

7.35 .50 คัดไว 

20 
ขาพเจาเปนคนดีไดโดยไมตองสนใจในคาํส่ังสอนของ
พระพุทธเจา 

5.06 .39 ตัดทิ้ง 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 20 ขอ  = .79 

  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 12 ขอ  = .80 
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ตาราง 27 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามการปฏิบัตติวัในชีวติประจําวันของนักเรียน 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 20 ขอ  = .86 

  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 12 ขอ  = .85 
 
 

ขอ ขอความ คา t คา r หมายเหตุ 

1 
ขาพเจาใหอภัยกับผูที่กลาวคําขอโทษเม่ือรูวาตนเอง
ทําผิด 

3.31 .21 ตัดทิ้ง 

2 ขาพเจาใหเพ่ือนยืมอุปกรณการเรียน 3.46 .30 ตัดทิ้ง 
3 ขาพเจาทําบญุตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา 6.62 .55 คัดไว 
4 ขาพเจาตั้งใจรักษาศลี 5 6.79 .55 คัดไว 
5 ขาพเจาดูรายการเก่ียวกับพุทธศาสนาทางโทรทัศน 4.89 .56 คัดไว 
6 ขาพเจาฝกน่ังสมาธิ 4.53 .37 คัดไว 
7 ขาพเจาสวดมนตไหวพระกอนเขานอน 4.48 .41 คัดไว 
8 ขาพเจาไปทําบุญทีว่ัด 5.26 .53 คัดไว 
9 ขาพเจาชวยเหลือกิจกรรมของวัด 5.53 .61 คัดไว 
10 ขาพเจาสนทนาธรรมกับผูรูหรือพระสงฆ 5.04 .50 คัดไว 

11 
ขาพเจายึดหลักคําสอนของพระพุทธเจาเปนแนวทาง
ปฏิบัต ิ

6.45 .48 ตัดทิ้ง 

12 ขาพเจาอานหนังสือเก่ียวกบัพุทธศาสนา 6.62 .59 คัดไว 
13 ขาพเจาเขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา 5.54 .50 คัดไว 
14 ขาพเจาชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม 6.68 .46 ตัดทิ้ง 
15 ขาพเจาละเวนจากการฆาและการทรมานสัตว 4.48 .36 ตัดทิ้ง 
16 ขาพเจาทําบญุตักบาตร 5.61 .48 คัดไว 
17 ขาพเจาเขารวมกิจกรรมที่วัดในวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา                          (เชน ฟงธรรม รักษาศีล 
เวียนเทียน) 

7.83 .53 คัดไว 

18 ขาพเจาฟงธรรมะทางรายการวิทย ุ 5.81 .58 คัดไว 

19 
ขาพเจาไมยอมพูดปดถึงแมจะทําใหตนเองพนจาก
ความผิด 

2.14 .31 ตัดทิ้ง 

20 ขาพเจาไมด่ืมสุรา หรือ สิ่งที่ทําใหเกิดความมึนเมา 3.41 .18 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 28 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 20 ขอ  = .84 

  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 12 ขอ  = .85 

ขอ ขอความ คา t คา r หมายเหตุ 
1 พอแมพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด 5.35 .53 คัดไว 
2 พอแมชวนขาพเจาบริจาคส่ิงของแกเด็กยากจน 5.62 .52 คัดไว 

3 
พอแมบอกขาพเจาวาการทาํบุญใสบาตรเปนการ
กระทําที่ไมคุมคา 

2.82 .22 ตัดทิ้ง 

4 พอแมสอนไมใหขาพเจาทํารายสัตว 2.70 .12 ตัดทิ้ง 
5 พอแมใชใหขาพเจาไปซ้ือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 3.38 .25 ตัดทิ้ง 

6 
พอแมเปดรายการธรรมะทางสื่อตางๆใหขาพเจาดู 
หรือฟง 

6.02 .52 คัดไว 

7 พอแมสอนใหขาพเจารูจักการใหอภัย 4.77 .50 คัดไว 
8 พอแมอธิบายใหขาพเจาเขาใจเร่ืองบาปบุญคุณโทษ 4.90 .51 คัดไว 
9 พอแมสอนใหขาพเจาน่ังสมาธิ 8.70 .63 คัดไว 
10 พอแมไมเคยเปดรายการเกี่ยวกับพทุธศาสนาทางสื่อ

ตางๆใหขาพเจาดู หรือฟง 
7.36 .51 ตัดทิ้ง 

11 พอแมสอนใหขาพเจาสวดมนตกอนนอน 6.95 .60 คัดไว 
12 พอแมแนะนําใหขาพเจารักษาศลี 5 7.58 .56 คัดไว 
13 พอแมชวนขาพเจารวมใสบาตรพระสงฆ 5.63 .52 คัดไว 

14 
พอแมไมเคยพาขาพเจาไปรวมกิจกรรมทางศาสนาที่
วัด 

5.20 .50 คัดไว 

15 
พอแมบอกวาการน่ังสมาธิทําใหขาพเจาเสียเวลาใน
การทบทวนบทเรียน 

4.65 .37 ตัดทิ้ง 

16 พอแมเลาประวัตบิุคคลท่ีปฏบิัตติามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาและประสบความสําเร็จใหขาพเจาฟง 

4.55 .40 ตัดทิ้ง 

17 พอแมนําขาพเจาสวดมนตไหวพระกอนเขานอน 8.09 .50 คัดไว 
18 ขาพเจาเห็นพอแมทําผิดศีล 4.42 .31 คัดไว 
19 พอแมพาขาพเจาไปฟงธรรมที่วัด 5.40 .45 ตัดทิ้ง 

20 
พอแมของขาพเจาด่ืมสุรา หรือ เคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล 

3.75 .22 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 29 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามการคบเพื่อนของนักเรียน 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 20 ขอ  = .82 

  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 12 ขอ  = .82 
 
 

ขอ ขอความ คา t คา r หมายเหตุ 
1 ขาพเจาไมคลอยตามเม่ือเพ่ือนชวนใหทําผิด 5.75 .34 คัดไว 
2 ขาพเจาปฏิเสธถาเพ่ือนชวนใหทดลองเสพสิ่งเสพติด 3.14 .16 ตัดทิ้ง 
3 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธเพ่ือน เม่ือเพ่ือนชวนใหหนีเรียน .70 .48 คัดไว 
4 ขาพเจาดูหนังสือที่ไมเหมาะสมที่เพ่ือนนํามา 5.19 .28 ตัดทิ้ง 
5 ขาพเจายอมทําตามที่เพ่ือนสั่ง ถึงแมวาครูจะหาม 8.62 .63 คัดไว 
6 ขาพเจายอมพูดเท็จเพ่ือชวยเหลือเพ่ือน 4.95 .40 ตัดทิ้ง 
7 ขาพเจาเลือกคบเพ่ือนที่มีความประพฤตดีิ 6.26 .52 คัดไว 
8 ขาพเจาตามใจเพ่ือนเพราะกลัววาเพ่ือนจะเลิกคบ 5.74 .31 ตัดทิ้ง 
9 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธ ถาเพ่ือนชวนเลนการพนัน 5.86 .46 คัดไว 
10 ขาพเจาไปเทีย่วกลางคืนกับเพ่ือน 4.06 .54 คัดไว 
11 ขาพเจาเขารวมกลุมเพ่ือนที่หนีเรียน 4.26 .61 คัดไว 
12 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธ ถาเพ่ือนชวนใหด่ืมแอลกอฮอล 5.43 .52 คัดไว 
13 เพ่ือนสนิทของขาพเจาถูกอาจารยติเตียนเน่ืองจากไม

ปฏิบัตติามกฎของโรงเรียน 
6.24 .47 คัดไว 

14 กลุมเพ่ือนสนิทของขาพเจาไมเที่ยวกลางคืน 3.24 .29 ตัดทิ้ง 
15 ขาพเจาหลีกเลี่ยงเพ่ือนเม่ือรูวาเพ่ือนเสพยาเสพติด 2.75 .24. คัดไว 
16 ขาพเจาเลือกคบเพ่ือนทีต่ั้งใจเรียน 6.37 .50 คัดไว 

17 
ขาพเจาเลือกคบเพ่ือนที่ปฏบิัตติามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

6.83 .60 คัดไว 

18 ขาพเจาเขารวมกิจกรรมที่วัดในโอกาสตางๆตามคํา
ชักชวนของเพ่ือน 

3.34 .22 ตัดทิ้ง 

19 
ขาพเจาปฏิเสธ ถาเพ่ือนชวนไปทะเลาะววิาทกับกลุม
อ่ืน 

4.84 .32 ตัดทิ้ง 

20 
ขาพเจาเชื่อทีเ่พ่ือนบอกมากกวาครูอาจารย หรือ
ผูปกครอง 

4.59 .28 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 30 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามพฤติกรรมของนักเรียน 
 

 
 
 

 
ขอ 

 
ขอความ 

 
คา t คา r หมายเหตุ 

1 ขาพเจาสูบบหุรี่ 2.06 .50 คัดไว 
2 ขาพเจาด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 10.64 .54 คัดไว 
3 ขาพเจาเสพสารเสพติดที่ผดิกฎหมาย เชน กัญชา 

ยาบา หรือ เฮโรอีน เปนตน 
1.43 .35 ตัดทิ้ง 

4 
ขาพเจาเขาไปในแหลงที่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล 

7.09 .66 คัดไว 

5 ขาพเจาไปกับกลุมเพ่ือนที่เสพยาเสพติด 3.12 .66 คัดไว 
6 ขาพเจาเขาไปในแหลงที่มีการขายยาเสพติด 2.52 .59 คัดไว 
7 ขาพเจาไปเทีย่วกลางคืนกับเพ่ือนตางเพศเพียงลําพัง 1.43 .44 ตัดทิ้ง 
8 ขาพเจายอมใหเพ่ือนตางเพศจับมือถือแขน 10.94 .52 คัดไว 
9 ขาพเจาอานหนังสือและดูภาพยนตรที่เก่ียวของกับ

เรื่องการมีเพศสัมพันธ 
8.66 .47 คัดไว 

10 ขาพเจามีเพศสัมพันธกับเพือ่นตางเพศ 2.13 .68 คัดไว 

11 
ขาพเจาแสดงความรักดวยการโอบกอดกับเพ่ือนตาง
เพศ 

5.07 .65 คัดไว 

12 ขาพเจาอยูกับเพื่อนตางเพศในทีล่ับตาผูอ่ืน 4.61 .70 คัดไว 
13 ขาพเจารูสึกหมดหวังทอแทในชีวติ 10.55 .40 คัดไว 
14 ขาพเจารูสึกไมอยากมีชีวิตอยู 7.57 .45 คัดไว 
15 ขาพเจาพยายามฆาตัวตาย 2.94 .66 ตัดทิ้ง 
16 ขาพเจารูสึกเหงาและเศราเวลาอยูคนเดียว 11.73 .47 คัดไว 
17 ขาพเจารูสึกไมอยากพบปะผูคน 6.78 .49 คัดไว 
18 ขาพเจาไมพอใจกับชวีิตทีเ่ปนอยู 7.27 .45 คัดไว 
19 ขาพเจามีเรื่องทะเลาะววิาทกับเพ่ือนในโรงเรียน 682 .52 ตัดทิ้ง 

20 
ขาพเจาเขารวมการทะเลาะวิวาทกับกลุมอ่ืนตาง
โรงเรียน 

2.48 .50 คัดไว 
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ตาราง 30  (ตอ) 
 

ขอ 
 

ขอความ 
 

คา t คา r หมายเหตุ 

21 ขาพเจาทําลายทรัพยสินของสวนรวม 5.81 .55 คัดไว 
22 ขาพเจาฝาฝนกฎหมาย 3.78 .53 คัดไว 
23 ขาพเจาไมขามถนนในทางมาลายหรือสะพานลอย 7.80 .51 ตัดทิ้ง 
24 ขาพเจาขีดเขยีนกําแพงหรือส่ิงของสาธารณะ 5.46 .51 คัดไว 
25 ขาพเจาฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 9.13 .78 คัดไว 
26 ขาพเจาหนีเรียนในวิชาที่ไมชอบ 1.73 .38 คัดไว 
27 ขาพเจาลอกการบานเพ่ือน 9.19 .40 คัดไว 
28 ขาพเจามาโรงเรียนสาย 2.68 .25 ตัดทิ้ง 
29 ขาพเจาลืมทํางานสงอาจารย 8.01 .58 คัดไว 
30 ขาพเจาแอบหลับในชั้นเรียน 9.70 .60 คัดไว 
31 ขาพเจาไมสนใจในสิ่งที่อาจารยสอน 9.22 .62 คัดไว 

32 
ขาพเจาไมสวมหมวกกันน็อกเม่ือขับขี่หรอืซอนทาย
มอเตอรไซค 

9.66 .58 คัดไว 

33 
ขาพเจาใชโทรศัพทมือถือขณะขึ้นหรือลงจากรถ
โดยสาร 

8.56 .50 คัดไว 

34 ขาพเจาเขารวมการแขงขันความเร็วนอกสนามแขงขัน 3.38 .40 คัดไว 
35 ขาพเจาเมาแลวขับ 1.36 .37 ตัดทิ้ง 

36 
ขาพเจาน่ังหรือซอนทายมอเตอรไซคมากกวา 2 คนขึ้น
ไป 

8.11 .60 คัดไว 

37 ขาพเจาฝาฝนกฎจราจร เชน ขับรถยอนศร เปนตน 3.87 .52 คัดไว 
 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 37 ขอ  = .93 
  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ  = .92 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุน 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้ประกอบไปดวยขอคําถามตาง ๆ ทีกํ่าหนดใหเลือกตอบตามความเปนจริง 
ตามความคิด หรือ ความรูสึกของนักเรียน เน่ืองจากแบบสอบถามนี้ไมใชแบบทดสอบจึงไมมีคําตอบ
ในขอใดถูกหรือผิด 
 2. ขอความกรุณานักเรียนตอบใหตรงกับความเปนจรงิมากที่สุด และตอบใหครบถวนทุก
ตอน และจะไมมีผลกระทบ             ใด ๆ ตอนักเรียน ทั้งน้ีเพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามที่
สามารถจะนําไปวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยใหเกิดประโยชนไดสูงสุด 

3. แบบสอบถามนี้จะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ  
4. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 8 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
  ตอนที่ 2 กิจกรรมในโรงเรียน 
  ตอนที่ 3 การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน 
  ตอนที่ 4 ความเช่ือของนักเรียน 
  ตอนที ่5 การปฏิบัตติวัในชวีิตประจําวันของนักเรียน 
  ตอนที ่6 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 
  ตอนที ่7 การคบเพื่อนของนักเรียน 
  ตอนที่ 8 พฤติกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      จรรยาภรณ  โชคชัยฐานนนัท 
      นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
         คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
คําชี้แจง: กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงใน   หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 มากที่สุด 
 

 1. เพศ 
    ชาย   หญิง 

 
 2. โรงเรียน ......................................................................................... 

 
 3. ระดับชั้น 

    มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 4. ประเภทของโรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู 
    โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนระบบปกติทัว่ไป 
    ไมแนใจ หรือ ไมทราบ        

 
 5. นักเรียนนับถอืศาสนาพุทธ  

   ไมใช   
   (ไมตองตอบหนาถัดไป  ขอบคุณที่ใหความมือในการตอบแบบสอบถาม) 
   ใช  (กรุณาตอบแบบสอบถามในหนาถัดไป) 
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ตอนที่ 2  กิจกรรมในโรงเรียน 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอตอไปน้ี ซึ่งจะบรรยายกิจกรรมที่อาจจัดขึ้นในโรงเรียน โดยให 

นักเรียนพิจารณาวาโรงเรยีนของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมดังกลาวบอยคร้ังเพียงใด 
แลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองของขอความในแตละขอใหตรงกับความเปนจริง
มากที่สุด  

 

ขอ 
ขอความ 

 
โรงเรียนของขาพเจา........................................ 

เปน 
ประจํา 

บอยคร้ัง 
นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย 

1 มีการจัดใหนักเรียนฝกน่ังสมาธิ     

2 มีการจัดโครงการเขาคายปฏิบัตธิรรม     

3 
มีการจัดใหนักเรียนบวชเณรหรือบวชชพีราหมณ
ภาคฤดูรอน 

    

4 มีการจัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่
วัด เชน การเวียนเทียนในวนัสําคัญทางศาสนา 
เปนตน 

    

5 มีการนิมนตพระสงฆมาเทศนใหนักเรียนฟง     

6 มีการจัดใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชนแกสังคม     

7 มีการทําบุญตกับาตรในวันสําคัญตางๆ เชน วันขึ้น
ปใหม เปนตน 

    

8 มีการจัดใหมีพิธีการประกาศตนเปนพุทธมามกะ     

9 ฝกใหนักเรียนรูจักการสํารวมกาย วาจา และใจ     

10 มีการจัดใหนักเรียนสวดมนตเพ่ือระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ 

    

11 จัดใหมีการแขงขันการตอบปญหาธรรมะใน
โรงเรียน 

    

12 มีการจัดใหนักเรียนเขารวมการสอบธรรมะศึกษา     

13 จัดใหนักเรียนจัดนิทรรศการในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 
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ตอนที่ 3 การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอ ซึ่งจะบรรยายกิจกรรมที่อาจจัดขึ้นในโรงเรียน โดยใหนักเรียน 

พิจารณาวา นักเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดังกลาวของโรงเรียนมากนอยเพียงใด 
แลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองของขอความในแตละขอใหตรงกับความเปนจริง
มากที่สุด  

 

ขอ 
ขอความ 

 
ขาพเจาเขารวม........................................ 

ทุกครั้ง บอยคร้ัง 
นอย
คร้ัง 

ไมเคย 

1 การฝกน่ังสมาธิของโรงเรียน     

2 โครงการเขาคายปฏิบัตธิรรมของโรงเรียน     

3 การบวชเณรหรือบวชชีพราหมณภาคฤดูรอนของ
โรงเรียน 

    

4 กิจกรรมทางศาสนาที่วัดของโรงเรียน เชน การ
เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 

    

5 การฟงเทศนจากพระสงฆของโรงเรียน     

6 การบําเพ็ญประโยชนแกสังคมของโรงเรียน     

7 การทําบุญตักบาตรที่โรงเรยีนในวันสําคญัตางๆ 
เชน วันขึ้นปใหม เปนตน 

    

8 พิธีการประกาศตนเปนพุทธมามกะของโรงเรียน     

9 การฝกใหนักเรียนรูจักการสํารวมกาย วาจา และใจ 
ของโรงเรียน 

    

10 การสวดมนตของโรงเรียน เพ่ือระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ 

    

11 การแขงขันการตอบปญหาธรรมะในโรงเรียน     

12 การสอบธรรมะศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น     

13 นิทรรศการในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของ
โรงเรียน 
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ตอนที่ 4 ความเช่ือของนักเรียน 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอตอไปน้ี แลวพิจารณาวานักเรยีนรูสึกเห็นดวยกับขอความ 

ดังกลาวมากนอยเพียงใด แลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองของขอความในแตละ 
ขอใหตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด  

 

ขอ ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

คอนขาง
เห็นดวย 

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1 ขาพเจาเชื่อวาการปฏิบัตติามคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาเปนหนทางแหงความสุขอยางแทจริง 

    

2 บุญกุศลเปนส่ิงเดียวที่ขาพเจาสามารถนําติดตวัไป
ไดทุกภพทุกชาต ิ

    

3 การเขาถึงนิพพานเปนสิ่งที่เกินความพยายามของ
มนุษย 

    

4 ขาพเจาเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม (ทําดีไดดี ทําชั่ว
ไดชั่ว) 

    

5 ขาพเจาเชื่อในพระคุณของ พระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ 

    

6 สังคมจะสงบสขุถาทุกคนรักษาศลีหา     

7 พุทธธรรมเปนเรื่องลาสมัยและไมเหมาะสมกับ
สังคมไทยในปจจุบัน 

    

8 ขาพเจาเชื่อวาการเวียนวายตายเกิดเปนเร่ืองไร
สาระ 

    

9 ขาพเจาเชื่อวาความไมประมาทเปนทางแหง
ความสําเร็จ 

    

10 เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติของเรายอมมี
สาเหตุจากการกระทําของ   เราเอง แมวาเราจะรู
สาเหตุหรือไมก็ตาม 

    

11 บุคคลที่ทําชัว่ยอมไดรับผลจากการทําความชั่ว
เสมอ เพียงแตชาหรือเร็วเทาน้ัน 

    

12 หลักคําสอนในศาสนาชวยกลอมเกลาใหมนุษยรูจัก
เกรงกลัวตอการทําความชัว่ 
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ตอนที่ 5 การปฏิบัตติวัในชวีิตประจําวันของนักเรียน 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอตอไปน้ี  แลวพิจารณาวาในชวีิตประจําวันของนักเรียนมีการ 

ปฏิบัติตนตามขอความดังกลาวมากนอยเพียงใดแลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย      
ลงในชองของขอความในแตละขอใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  

 

ขอ ขอความ 
ปฎิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
บอยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัต ิ

1 ขาพเจาตั้งใจรักษาศลี 5     

2 ขาพเจาดูรายการเก่ียวกับพุทธศาสนาทางโทรทัศน     

3 ขาพเจาฝกน่ังสมาธิ     

4 ขาพเจาสวดมนตไหวพระกอนเขานอน     

5 ขาพเจาไปทําบุญทีว่ัด     

6 ขาพเจาชวยเหลือกิจกรรมของวัด     

7 ขาพเจาสนทนาธรรมกับผูรูหรือพระสงฆ     

8 ขาพเจาอานหนังสือเก่ียวกบัพุทธศาสนา     

9 ขาพเจาเขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา     

10 ขาพเจาทําบญุตักบาตร     

11 ขาพเจาเขารวมกิจกรรมที่วัดในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา (เชน ฟงธรรม รักษาศีล เวียนเทยีน) 

    

12 ขาพเจาฟงธรรมะทางรายการวิทย ุ     
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ตอนที่ 6 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอตอไปน้ี  แลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองของขอความ 

ในแตละขอใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
 
หมายเหตุ  : พอแม  หมายถึง บุคคลทีเ่ลี้ยงดูหรือมีความใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด ซึ่ง
อาจจะเปนพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองทาน หรือคนอ่ืนที่แทนพอแมก็ได  
 

ขอ ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง 

1 พอแมพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด     

2 พอแมชวนขาพเจาบริจาคส่ิงของแกเด็กยากจน     

3 พอแมเปดรายการธรรมะทางสื่อตางๆใหขาพเจาดู 
หรือฟง 

    

4 พอแมสอนใหขาพเจารูจักการใหอภัย     

5 พอแมอธิบายใหขาพเจาเขาใจเร่ืองบาปบุญคุณโทษ     

6 พอแมสอนใหขาพเจาน่ังสมาธิ     

7 พอแมสอนใหขาพเจาสวดมนตกอนนอน     

8 พอแมแนะนําใหขาพเจารักษาศลี 5     

9 พอแมชวนขาพเจารวมใสบาตรพระสงฆ     

10 พอแมไมเคยพาขาพเจาไปรวมกิจกรรมทางศาสนา
ที่วัด 

    

11 พอแมนําขาพเจาสวดมนตไหวพระกอนเขานอน     

12 ขาพเจาเห็นพอแมทําผิดศีล     
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ตอนที่ 7 การคบเพื่อนของนักเรียน 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอตอไปน้ี แลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองของขอความ 

ในแตละขอใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
 

ขอ ขอความ จริง 
คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง 

1 ขาพเจาไมคลอยตามเม่ือเพ่ือนชวนใหทําผิด     

2 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธเพ่ือน เม่ือเพ่ือนชวนใหหนี
เรียน 

    

3 ขาพเจายอมทําตามที่เพ่ือนสั่ง ถึงแมวาครูจะหาม     

4 ขาพเจาเลือกคบเพ่ือนที่มีความประพฤตดีิ     

5 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธ ถาเพ่ือนชวนเลนการพนัน     

6 ขาพเจาไปเทีย่วกลางคืนกับเพ่ือน     

7 ขาพเจาเขารวมกลุมเพ่ือนที่หนีเรียน     

8 ขาพเจาไมกลาปฏิเสธ ถาเพ่ือนชวนใหด่ืม
แอลกอฮอล 

    

9 เพ่ือนสนิทของขาพเจาถูกอาจารยติเตียนเน่ืองจาก
ไมปฏิบัตติามกฎของโรงเรียน 

    

10 ขาพเจาหลีกเลี่ยงเพ่ือนเม่ือรูวาเพ่ือนเสพยาเสพติด     

11 ขาพเจาเลือกคบเพ่ือนทีต่ั้งใจเรียน     

12 ขาพเจาเลือกคบเพ่ือนที่ปฏบิัตติามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
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ตอนที่ 8 พฤติกรรมของนักเรียน 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแตละขอตอไปน้ี  แลวพิจารณาวานักเรียนมีการปฏิบัติตนตาม 

ขอความดังกลาวมากนอยเพียงใดแลวกรุณาใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองของขอความ 
ในแตละขอใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  

 

 
ขอ 

 
ขอความ 

 
ประจํา 

 
บอยคร้ัง 

 
บางคร้ัง 

 
ไมเคย 

 

1 ขาพเจาสูบบหุรี่     

2 ขาพเจาด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล     

3 ขาพเจาเขาไปในแหลงที่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล     

4 ขาพเจาไปกับกลุมเพ่ือนที่เสพยาเสพติด     

5 ขาพเจาเขาไปในแหลงที่มีการขายยาเสพติด     

6 ขาพเจายอมใหเพ่ือนตางเพศจับมือถือแขน     

7 ขาพเจาอานหนังสือและดูภาพยนตรที่เก่ียวของกับเรื่องการ
มีเพศสัมพันธ 

    

8 ขาพเจามีเพศสัมพันธกับเพือ่นตางเพศ     

9 ขาพเจาแสดงความรักดวยการโอบกอดกับเพ่ือนตางเพศ     

10 ขาพเจาอยูกับเพื่อนตางเพศในทีล่ับตาผูอ่ืน     

11 ขาพเจารูสึกหมดหวังทอแทในชีวติ     

12 ขาพเจารูสึกไมอยากมีชีวิตอยู     

13 ขาพเจารูสึกเหงาและเศราเวลาอยูคนเดียว     

14 ขาพเจารูสึกไมอยากพบปะผูคน     

15 ขาพเจาไมพอใจกับชวีิตทีเ่ปนอยู     

16 ขาพเจาเขารวมการทะเลาะวิวาทกับกลุมอ่ืนตางโรงเรียน     

17 ขาพเจาทําลายทรัพยสินของสวนรวม     
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ตอนที่ 8 พฤติกรรมของนักเรียน(ตอ) 

ขอ 
 

ขอความ 
 

ประจํา บอยคร้ัง บางคร้ัง ไมเคย 

18 ขาพเจาฝาฝนกฎหมาย     

19 ขาพเจาขีดเขยีนกําแพงหรือส่ิงของสาธารณะ     

20 ขาพเจาฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน     

21 ขาพเจาหนีเรียนในวิชาที่ไมชอบ     

22 ขาพเจาลอกการบานเพ่ือน     

23 ขาพเจาลืมทํางานสงอาจารย     

24 ขาพเจาแอบหลับในชั้นเรียน     

25 ขาพเจาไมสนใจในสิ่งที่อาจารยสอน     

26 ขาพเจาไมสวมหมวกกันน็อกเม่ือขับขี่หรอืซอนทาย
มอเตอรไซค 

    

27 ขาพเจาใชโทรศัพทมือถือขณะขึ้นหรือลงจากรถโดยสาร     

28 ขาพเจาเขารวมการแขงขันความเร็วนอกสนามแขงขัน     

29 ขาพเจาน่ังหรือซอนทายมอเตอรไซคมากกวา 2 คนขึ้นไป     

30 ขาพเจาฝาฝนกฎจราจร เชน ขับรถยอนศร เปนตน     

 
ขอบคุณที่ใหความรวมมือคะ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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