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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายหาความสัมพันธ์มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงดู

พฤตกิรรมเสีย่ง และความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรกบัพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่างคอืบดิา

มารดาหรอืผู้ปกครองที่เป็นผู้เลี้ยงดูวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี จํานวน 150 คนที่มภีูมลิําเนาอยู่ในเขตอําเภอวารนิชําราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืแบบสอบถามเกีย่วกบัการเลี้ยงดูวยัรุ่น และพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่น 

มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาความสมัพนัธข์องตวัแปรโดยใชก้ารคาํนวณสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการเลีย้งดบุูตรวยัรุ่น เป็นแบบสรา้งเสรมิความยดึเหนี่ยวผูกพนัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 

36 แบบปกป้องคุม้ครอง รอ้ยละ 21.3 แบบเพิม่พูนความมวีุฒภิาวะ รอ้ยละ 20 แบบสรา้งเสรมิความยดึเหนี่ยวผูกพนั

ร่วมกบัแบบปกป้องคุม้ครองรอ้ยละ 10 แบบสรา้งเสรมิความยดึเหนี่ยวผกูพนัร่วมกบัแบบเพิม่พูนความมวีุฒภิาวะ รอ้ย

ละ 6.7 แบบเพิม่พูนความมวีุฒภิาวะร่วมกบัแบบปกป้องคุม้ครอง รอ้ยละ 4 และ ร่วมกนัทัง้ 3 แบบคอื สรา้งเสรมิความ

ยดึเหนี่ยวผกูพนั เพิม่พนูความมวีุฒภิาวะและปกป้องคุม้ครองรอ้ยละ 2  

 วยัรุ่นในเขตอําเภอวารนิชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี มพีฤตกิรรมเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ เป็นประจาํ รอ้ยละ 20.7

มพีฤตกิรรมการใชย้าเสพตดิเป็นประจํา รอ้ยละ 12 มพีฤตกิรรมความรุนแรงเป็นประจํา รอ้ยละ 10.7 มพีฤตกิรรมเสีย่ง

ทางเพศเป็นประจาํ รอ้ยละ 10 และมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อภาวะซมึเศรา้และการฆา่ตวัตายเป็นประจาํ รอ้ยละ 7.3 

 ดา้นความสมัพนัธ์พบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเสี่ยงในวยัรุ่น(พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

อุบตัเิหตุ พฤตกิรรมความรุนแรง พฤตกิรรมเสีย่งต่อภาวะซมึเศรา้และการฆ่าตวัตาย พฤตกิรรมการใชย้าเสพตดิ และ

พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p < .05) 
 

คาํสาํคญั: รปูแบบการเลีย้งด,ู พฤตกิรรมเสีย่ง, วยัรุ่น 

 

Abstract 

 This research was descriptive Correlational Design Research. The purposes of this study were to 

find out parenting styles, risk behaviors and the correlated betweenparenting style and risk behaviors of 

adolescents. The samples were collected from randomization of 150 parents or guardians who parenting 

adolescents aged between 15-19 years-old who lived inWarinChamrap district, UbonRatchathani province. The 

instruments used were self-administered questionnaires about parenting styles and risk behaviors in 

adolescents and the data was analyzed using Pearson product-moment correlation coefficient. The results of 

the study were the parenting styles of parents and guardians were strengthening attachment 36 %, protection 

21.3%, increasing maturity 20%, strengthening attachment and protection 10%, strengthening attachment and 

increasing maturity 6.7% increasing maturity and protection 4% and all of 3 parenting styles ( strengthening 

attachment, increasing maturity and protection) 2%. 
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The risk behaviors of adolescents in Warin Chamrap district, UbonRatchathani province were accident 

habitual 20.7%, drugs using habitual 12%,violence habitual 10.7%, sexual habitual 10%, depression and suicide 

habitual 7.3%. 

The correlated between parenting styles and risk behaviors in adolescents ( include: accident, 

violence, depression and suicide, drug using, sexual) was statistically significant at 0.05 level. 
 

Keywords:  Parenting Style; Risk behavior; Adolescent 

บทนํา 

 ประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 มปีระชากรกลุ่ม

วยัรุ่นช่วงอายุ 13-18 ปี จาํนวน 17 ลา้นคน คดิเป็น 1 ใน 

5 ของประชากรทัง้หมด [1]จงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 

2557 มีกลุ่มประชากรวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จํานวน 

145,992 คน  เป็นเพศชาย 75,160 คน และเพศหญิง 

70,832 คน อําเภอวารนิชําราบ มปีระชากรวยัรุ่นอายุ 

15-19 ปี จาํนวน 7,874 คน เป็นเพศชาย 3,978 คน เพศ

หญิง 3,896 คน [2]พบว่าวยัรุ่นไทยมพีฤตกิรรมการสูบ

บุหรี่ 11.2 ล้านคน ใช้สารเสพติด 2.6 ล้านคน และดื่ม

แอลกอฮอล์ 2.4 ลา้นคนซึ่งการสูบบุหรี่จะนําไปสู่การใช้

สารเสพตดิชนิดอื่นๆ เพิม่ขึน้ถงึ 4 เท่า เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัผูไ้มสู่บบุหรี ่วยัรุ่นทีม่กีารดืม่สุราจะใชส้ารเสพตดิรอ้ย

ละ 62 ส่วนใหญ่เริม่ดว้ยการสูบบุหรีม่าก่อน  นอกจากนี้ 

ว ัยรุ่นที่มีการดื่มสุราและใช้สารเสพติดร้อยละ 10.7 

จะชกันําไปสู่พฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ ์[1]นอกจากนี้

ว ัยรุ่นยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เสี่ยงต่อการมี

เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

และการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค ์ พฤตกิรรมการใช้ความ

รุนแรงและอาชาญกรรม พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อภาวะ

ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย [3]และพฤติกรรมการขบัขี่

ยานพาหนะทีเ่สีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ [4] ผลกร ะทบ

จากการมพีฤติกรรมเสี่ยงของวยัรุ่นที่สําคญัคือ ภาวะ

สุขภาพของวยัรุ่นรวมถึงคุณภาพชวีติในระยะยาว  และ

พฤติกรรมเสี่ยงนัน้ยงันําไปสู่การกระทําที่ผดิกฎหมาย

และอาชญากรรมข้อมูลจาก สภ.วารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี   เก็บสถิติจากเดือนมกราคม 2557 - 

เมษายน 2559 พบว่ามคีดทีี่วยัรุ่นเป็นผู้กระทําผดิ และ

สามารถจบักุมไดท้ัง้สิน้ 21 ราย เป็นคดลีกัทรพัย ์11 ราย

,รบัของโจร 1 ราย , ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา/พยายามฆ่า 3 

ราย,  ทาํรา้ยร่างกาย 4 ราย ,พรากผูเ้ยาว ์1 ราย ,กระทาํ

ชาํเรา 1 ราย [5] สาเหตุของพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่น เกดิ

จากปจัจยัดา้นตวัวยัรุ่นคอื ขาดความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็น

สาํหรบัวยัรุ่น ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งต่างๆ ใน

การดําเนินชวีติ เช่น ความรูเ้รื่องเพศและการจดัการกบั

อารมณ์ทางเพศของตนเอง ขาดทกัษะในการแก้ปญัหา

ต่างๆ ในชวีติ  ขาดทกัษะการปฏเิสธ ขาดการมกีจิกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ขาดความตระหนัก

และจรงิจงัต่อการป้องกนัตนเอง ขาดการควบคุมตนเอง

ทําให้คล้อยตามเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมได้ ปจัจัยด้าน

สงัคม คืออิทธพิลของกลุ่มเพื่อน ความต้องการเป็นที่

ยอมรบัของเพื่อนและสังคม ค่านิยมทางวัตถุและการ

เลยีนแบบ  และปจัจยัดา้นครอบครวัคอื การประพฤตติน

เป็นแบบอย่างของสมาชกิในครอบครวั ความอบอุ่นของ

ครอบครัวและการปลูกฝงัทัศนคติที่เหมาะสมในการ

ดําเนินชวีติจากการเลี้ยงดูอบรมของครอบครวั [6] การ

อบรมเลี้ยงดูบุตรทีด่ขีองบดิามารดาถือว่าเป็นพื้นฐานที่

สาํคญัยิง่ทีจ่ะช่วยป้องกนัปญัหาพฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะเกดิ

ในวยัรุ่น วยัรุ่นจะมคีุณภาพชวีติทีด่นีัน้ข ึน้อยู่กบัการเลีย้ง

ดู ปจัจุบนัสถาบนัครอบครวัมกีารเปลี่ยนแปลง อนัเป็น

ผลจากการที่บิดามารดามุ่งหารายได้ เพื่อดูแลด้าน

เศรษฐกิจของครอบครวัมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูบุตร 

ครอบครวัเริม่กลายเป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้ ทัง้สงัคม

ยงัมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ซบัซอ้น การเลีย้งดบุูตรใน

ปจัจุบนัจงึมคีวามเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะ

เป็นไปในลกัษณะเชงิลบ มหีลายครอบครวับิดามารดา

ทาํงานจนไม่มเีวลาดูแลลูก ใหลู้กเล่นอยู่แต่ในบา้น เลี้ยง

ลกูดว้ยของเล่นราคาแพง แทบ็เลต็ โทรศพัทม์อืถอื หรอื

โทรทัศน์   ปล่อยให้ลูกเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เ ป็น

เวลานาน ซึ่งทําใหเ้กดิผลกระทบต่อพฒันาการของบุตร 

[7] การเลี้ยงลูกหรอืการสร้างคนที่มคีุณภาพ เป็นงานที่

ยิง่ใหญ่ เป็นกระบวนการทีซ่บัซ้อน มใิช่แค่การหาอาหาร 
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ปกป้องให้ความปลอดภัย และส่งให้ไปเรียนรู้ต่อไปที่

โรงเรียนเท่านัน้ แต่การเลี้ยงลูกยงัสอดแทรกความรกั 

ความผูกพนั เอื้ออาทร สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคน

สองรุ่นใหใ้กลช้ดิกนัแลว้ ยงัมกีารถ่ายทอดประสบการณ์ 

แนวทางการใชช้วี ิตในทุกรูปแบบเพื่อเตรยีมไว้สําหรบั

สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต [8] การส่งเสริมให้

ครอบครัวมีความรัก มีส ัมพันธภาพที่ดี การกําหนด

ขอบเขต การเคารพกนั การจดัหาสิง่ทีด่แีละป้องกนัสิง่ที่

ไม่ด ีมกีารสื่อสารทีด่รีะหว่างกนัในทุกๆ วนั จะเกดิผลดี

ต่อพฤติกรรมของลูก ดงัเช่นการศกึษาของ Virasiri [7] 

พบว่า การจะเลีย้งบุตรใหม้คีวามปลอดภยัจากพฤตกิรรม

เสี่ยงด้านสุขภาพนัน้บดิามารดาต้องปฏบิตัใิน 3 หมวด

คอื หมวดที ่1 การเสรมิสรา้งความยดึเหนี่ยวผกูพนั การ

สือ่สารใหรู้ว้่ารกัและหว่งใย การแสดงความเอาใจใส่ การ

ลดความขดัแย้งลง หมวดที่สอง การเพิม่พูนความมวีุฒิ

ภาวะ  การให้อิสระแก่ เด็กมากขึ้น  เ ปิดโอกาสให้

รบัผิดชอบตัวเองมากขึ้น การปลูกฝงัขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีค่านิยม หมวดทีส่าม การปกป้องคุม้ครอง การ

ควบคุมจํากัดขอบเขต การจัดหาสิ่งแวดล้อมที่ดี การ

ตดิตาม การแสดงใหบุ้ตรรูว้่าปฏบิตัใินสิง่ทีไ่มถู่กต้อง ซึ่ง

พบว่าหากบิดามารดาได้ใช้หลกัการปฏิบตัิการเลี้ยงดู

บุตรพบไดว้่าสามารถป้องกนัการเกดิพฤติกรรมเสีย่งใน

วยัรุ่นได้ และพบว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการบดิามารดา

สงัเกตได้ว่าบุตรวยัรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แสดงออกถึง

ความมัน่คงในชีวิตทัง้ด้านวุฒิภาวะและปราศจาก

พฤตกิรรมเสีย่งดา้นสุขภาพอกีดว้ย  

ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัในการเลีย้งดบุูตร

เพื่อป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงในวยัรุ่น ซึ่งเป็นทรพัยากร

มนุษย์ทีส่ําคญัต่อการพฒันาของประเทศชาตใินอนาคต  

จึงต้องการที่จะศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่น 

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและความสัมพันธ์ระหว่าง

รปูแบบการเลีย้งดบุูตรวยัรุ่นของครอบครวักบัพฤตกิรรม

เ สี่ ย ง ใ น วัย รุ่ น  [ 9 ]  ใ น เ ข ต อํ า เภ อ ว า ริน ชํ า ร า บ  

จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการจดักจิกรรม

โครงการทีช่่วยสรา้งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องใน

การเลีย้งดบุูตรเพื่อป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่นใหก้บั

ครอบครวัสําหรบัเจา้หน้าทีท่างสุขภาพและหน่วยงานที่

ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษารูปแบบการเลีย้งดบุูตรวยัรุ่นของ

บิดามารดาและผู้ปกครองในเขตอําเภอวารินชําราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี  

 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุ่นในเขต

อําเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการ

เลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ในเขต

อําเภอ วารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างผู้เขา้ร่วมการวจิยัคอืครอบครวั

ประกอบด้วยบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครองซึ่งเป็นผู้ให้

กําเนิดและ/หรอืทําหน้าที่เลี้ยงดูเด็กวยัรุ่นในครอบครวั

อย่างต่อเนื่องจนถงึปจัจุบนั โดยวยัรุ่นในการดูแล มอีายุ

ระหว่าง 15-19 ปีสามารถสื่อสารอ่านออกเขยีนได้และ

ยนิดเีขา้ร่วมการศกึษา ในการคาํนวณจํานวนประชากร

และกลุ่มตวัอย่าง สําหรบัการศกึษาทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อ

หาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร Green SB. (1991) [10] 

กล่าวถึงสูตรคํานวณขนาดตวัอย่างในสมการทํานายค่า

จากหลายตัวแปร ที่ต้องการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรผลลพัธก์บัตวัแปรตน้แต่ละตวั 

n> 104 + m โดยที ่m = จาํนวนตวัแปรตน้ 

ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรผลลพัธ์กบัตัวแปรต้นแต่ละตัว มตีัวแปรในการ

วจิยัทัง้สิน้จาํนวน 6 ตวั   

 ดงันัน้ n > 104 +6                                                                                            

   n > 110 

 และผูว้จิยัต้องการทีจ่ะเพิม่ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล อีก 40 คน ดังนัน้

ผูว้จิยัจงึกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 150 คน 
  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายหา

ค ว า ม สั ม พั น ธ์  ( descriptive correlational design)  มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงดู พฤติกรรม

เสีย่งของวยัรุ่น ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดู

บุตรวัยรุ่นกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ในเขตอําเภอ 
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วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษา เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วจิยัปรบัปรุงขึ้นจาก

แบบสอบถามการปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงดูลูกเพื่อการ

ป้องกนัปญัหาพฤติกรรมเสี่ยงในวยัรุ่น ของเสาวคนธ์ วี

ระศริ ิ[7] และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัการเลี้ยงดูบุตรและพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่น

นํามาใชส้อบถามบดิามารดาหรอืผูป้กครอง เกีย่วกบัการ

ปฏบิตักิารเลีย้งดวูยัรุ่น และพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่น แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

  ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทัว่ไป ของบิดา

มารดาและครอบครวั    

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการปฏบิตัิในการ

เลีย้งดบุูตรของบดิามารดาหรอืผูป้กครอง  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมเสี่ยง

ของวยัรุ่น  

การหาคุณภาพของเครื่องมอืวิจัย มกีารหา

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จาํนวน 2 ท่าน  ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการพยาบาล

ครอบครวั และการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา

ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และมีการหา

ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามทีป่รบัตาม

ขอ้คดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒไิปทดลองใช้  (Try-Out) กบั

บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีความคล้ายคลึงกับ

ผู้เข้าร่วมศึกษา จํานวน 30  คน คํานวณหาค่าความ

เที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coeffcient) ได ้0.8   

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

พื้นที่ในการวิจัยคือเขตตําบลเมืองศรีไค 

ตําบลธาตุ และตําบลโพธิใ์หญ่ อําเภอวารินชําราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานีผู้ว ิจยัเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  7 กรกฎาคม – 31 

สงิหาคม 2559  

โดยก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย ผู้ว ิจ ัยได้ขอ

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์  จาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขใบรับรอง UBU-

REC-13/2559วนัที่ให้ใบรบัรอง 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

และส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย จากคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยัง

โ ร งพ ย าบาล ส่ ง เ ส ริม สุ ข ภ าพ ตํ าบล เมือ งศ รี ไ ค 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลธาตุ และ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลตําบลโพธิใ์หญ่ อําเภอ

วารนิชําราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ก่อนการเขา้ร่วมวจิยั 

ผูว้จิยัไดช้ี้แจงสทิธิข์องผูเ้ขา้ร่วมวจิยั ชี้แจงวตัถุประสงค์

รวมถึงวธิกีารในการศกึษาใหไ้ดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอ  

และใหล้งลายมอืชือ่ยนิยอมเขา้ร่วมในการศกึษา  

การวิเคราะหข้์อมลู 

1.ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 

2.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ การ

คํานวณสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson 

product-moment correlation coefficient)   
 

ผลการวิจยั 

 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง   

จากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน มคีวามเกี่ยวพนั

กบัวยัรุ่นเป็นบดิา 40 คน (รอ้ยละ 26.7)  มารดา 83 คน 

(รอ้ยละ 55.55) และอื่นๆ (ปู่ย่าตายาย) 27 คน (รอ้ยละ 

18) อายุของกลุ่มตวัอย่าง 30-40 ปี จาํนวน 26 คน (รอ้ย

ละ 17.3) อายุ 41-50 ปี จํานวน 83คน (รอ้ยละ 55.55) 

อายุ 51-60 ปี จาํนวน 23 คน (รอ้ยละ 15.3)  อายุ 61-70 

ปี จํานวน 14 คน (รอ้ยละ 9.3) อายุ 71-80 ปี จํานวน 3 

คน (รอ้ยละ 2) และอายุ 81-90 ปี จํานวน 1 คน (รอ้ยละ 

0.7)  สถานภาพสมรส โสด 6 คน(รอ้ยละ 4) สมรส 118 

คน (รอ้ยละ 78.7) หมา้ย 22 คน (รอ้ยละ 14.7)และอื่นๆ 

(แยกกนัอยู่) 4 คน (ร้อยละ 2.7) ระดบัการศึกษา จบ

การศกึษาระดบัประถมศกึษาตอนต้น(ป.4) จํานวน 30 

คน (ร้อยละ 20)ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.6) จํานวน 

58 คน (รอ้ยละ 38.7)    มธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 24 

คน (ร้อยละ 16) มธัยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 24 คน 

(ร้อยละ 16) ปวช.จํานวน 3 คน (ร้อยละ 2) ปวส./

อนุปรญิญา จาํนวน 3 คน (รอ้ยละ 2) ปรญิญาตร ีหรอืสูง

กว่า จํานวน 8 คน (รอ้ยละ 5.3) อาชพีของกลุ่มตวัอย่าง

แม่บ้าน จํานวน 17 คน (ร้อยละ 11.3) เกษตรกรรม 

จํานวน 83 คน (ร้อยละ 55.3) รบัจ้าง 25 คน (ร้อยละ 

16.7) คา้ขาย จํานวน 17 คน (รอ้ยละ 11.3) ขา้ราชการ 

จาํนวน 8 คน (รอ้ยละ 5.3) 
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 2. ข้อมูลทัว่ไปของครอบครวั  

จาํนวนพีน้่องของวยัรุ่น(รวมตวัวยัรุ่น ) พีน้่อง 

1 คน จํานวน 50 คน (ร้อยละ 33.3)พี่น้อง 2 คน จํานวน 

74 คน(รอ้ยละ 49.3)พีน้่อง 3 คน จํานวน 23 คน (รอ้ยละ 

15.3)พีน้่อง 4 คนจาํนวน 1 คน (รอ้ยละ 0.7) พีน้่อง 5 คน

จํานวน 2 คน (รอ้ยละ 1.3) อายุของวยัรุ่นทีเ่ลี้ยงดู 15 ปี 

จาํนวน 16 คน (รอ้ยละ10.7) อายุ 16-17 ปี จาํนวน 35 คน 

(ร้อยละ 23.3) อายุ 18-19 ปี จํานวน 99 คน(ร้อยละ 66)

เพศของวยัรุ่นทีเ่ลี้ยงดู เพศชาย จํานวน 93 คน (รอ้ยละ 

62) เพศหญิง จํานวน 55 คน (ร้อยละ 36.7) เพศที่ 3 

(ทอม/กะเทย) จํานวน 2 คน (ร้อยละ 1.3) สมาชิกใน

ค ร อ บ ครัว  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บิด า ม า ร ด า แล ะ บุ ต ร  

85 ครอบครัว (ร้อยละ 56.7) เฉพาะบิดาและบุตร 4 

ครอบครัว (ร้อยละ 2.7) เฉพาะมารดาและบุตร 12 

ครอบครวั (ร้อยละ 8) บดิามารดาบุตรรวมญาติด้วย 45 

ครอบครวั คดิ(รอ้ยละ 30) และมแีต่ญาตไิม่มบีดิามารดา 

4 ครอบครวั (รอ้ยละ 2.7) ผูท้ ีม่หีน้าที่หลกัในการเลี้ยงดู

ว ัยรุ่นในครอบครัวบิดา จํานวน 59 คน (ร้อยละ39.3) 

มารดา 75 คน (ร้อยละ 50) ปู่ย่าตายาย จํานวน 16 คน  

(ร้อยละ 10.7)รายได้ของครอบครวัเพียงพอไม่มหีนี้สิน 

จาํนวน 25 ครอบครวั (รอ้ยละ 16.7) เพยีงพอแต่มหีนี้สนิ 

จํานวน93 ครอบครวั  (ร้อยละ 62) ไม่พอใช ้จํานวน 22 

คน (ร้อยละ 14.7) และต้องหยิบยืมพึ่งพาบุตรหรอืคน

อื่นๆ จํานวน 10 ครอบครวั (รอ้ยละ 6.7) ครอบครวัไดร้บั

ความรูเ้กีย่วกบัการเลี้ยงดูเด็กวยัรุ่น จากบุคคลอื่น เช่น 

พ่อแม่ ปู่ย่า หรือเห็นจากการกระทําของคนอื่นๆ มี

จํานวน 109 คน (ร้อยละ 72.6) คน้หาจากหนังสอื ตํารา 

สือ่ อื่นๆ หรอืขอคําแนะนําจากเจา้หน้าทีท่างสุขภาพ/ครู 

จํานวน 52 คน (ร้อยละ 34.6) ไม่เคยหาจากแหล่งอื่นๆ 

เคยถูกเลี้ยงดูมาเช่นไร ก็ปฏบิตัิแบบนัน้ จํานวน46 คน 

(รอ้ยละ 30.6) 

 3. ผลการศึกษารปูแบบเล้ียงดบูตุรของ

บิดามารดาหรือผู้ปกครอง  

 รูปแบบการเลี้ยงดูบุตรวยัรุ่นของบดิามารดา

และผูป้กครองมคีวามหลายหลาย และในบางครอบครวัมี

การใชรู้ปแบบการเลี้ยงดูหลายแบบ ดงัแสดงในตารางที่ 

1 

 

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาหรือ

ผูป้กครองในเขตอําเภอวารนิชาํราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี 
 

รปูแบบเลี้ยงด ู จาํนวน

(คน) 

ร้อย

ละ 

1. แบบสรา้งเสรมิความยดึเหน่ียว

ผกูพนั 

54 36.0 

2. แบบเพิม่พูนความมวีุฒภิาวะ 30 20.0 

3. แบบปกป้องคุม้ครอง   32 21.3 

4. แบบสรา้งเสรมิความยดึเหน่ียว

ผกูพนัรว่มกบัแบบเพิม่พนูความ

มวีุฒภิาวะ 

10 6.7 

5. แบบสรา้งเสรมิความยดึเหน่ียว

ผกูพนัรว่มกบัแบบปกป้อง

คุม้ครอง 

15 10.0 

6. แบบเพิม่พูนความมวีุฒภิาวะ

รว่มกบัแบบปกป้องคุม้ครอง 

6 4.0 

7. แบบสรา้งเสรมิความยดึเหน่ียว

ผกูพนัรว่มกบัแบบเพิม่พนูความ

มวีุฒภิาวะและแบบปกป้อง

คุม้ครอง 

3 2.0 

 

 4. ผลการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของวยัรุ่น 

 ผูว้จิยัไดแ้บ่งประเภทของพฤตกิรรมเสีย่งเป็น 

5 กลุ่ม [6] ดงันี้ 1)พฤตกิรรมเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ การ

มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยไม่สวมหมวก

กนัน็อค และการไม่ปฏบิตัิตามกฎจราจร 2)พฤติกรรม

ความรุนแรง ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมพฤตกิรรมกลุ่มทีม่คีวาม

กา้วรา้วรุนแรง การทาํรา้ยร่างกาย การพกพาอาวุธ  การ

ทําลายขา้วของสาธารณะ 3) พฤตกิรรมทีเ่สี่ยงต่อภาวะ

ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ได้แก่ การแสดงออกถึง

ความเครียดและความวิตกกังวล การแยกตัว 4) 

พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ได้แก่ การลอง การใช้ยา  

เสพตดิ บุหรี ่เหลา้ หรอือยู่ในกลุ่มเพือ่นทีใ่ชย้าเสพตดิ 5)

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศ ได้แก่ มแีฟนเร็วเกนิไป มกีาร

สัมผัสแตะเนื้ อต้องตัว กอดจูบ อยู่ก ันตามลําพัง มี

เพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั วยัรุ่นอายุ 15 - 19 ปีในการ

ปกครองของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 150 คนมพีฤติกรรม

เสีย่งดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  พฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุ่นในเขตอําเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

พฤติกรรมเส่ียง ทาํเป็นประจาํ ทาํเป็นบางครัง้ ไม่เคยทาํ 

จาํนวน(คน) ร้อยละ จาํนวน(คน) ร้อยละ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

อบุตัเิหตุ   31 20.7 74 49.3 45 30.0 

ความรนุแรง   16 10.7 25 16.7 109 72.7 

ภาวะซมึเศรา้ 

และการ 

ฆา่ตวัตาย 

11 7.3 20 13.3 119 79.3 

การใชย้า 

เสพตดิ   

18 12.0 26 17.3 106 70.7 

พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ   15 10.0 26 17.3 109 72.7 

5. ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของรปูแบบการเล้ียงดู

บตุรกบัพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น  

พบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูบุตรกบัพฤติกรรม

เสีย่งในวยัรุ่น คอื อุบตัเิหตุ ภาวะซมึเศรา้และการฆ่าตวั

ตาย พฤตกิรรมการใชย้าเสพตดิ และพฤตกิรรมเสีย่งทาง

เพศ มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยทางสถติิทีร่ะดบั .001 

แต่รูปแบบการเลี้ยงดูบุตรกบัพฤติกรรมความรุนแรงใน

วัย รุ่ น  มีค ว ามสัมพันธ์ กัน อ ย่ า งมีนั ย ทางสถิติที ่

ระดบั .05 ดงัแสดงในตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ของรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรกบั

พฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุน่     
 

คะแนนพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น คะแนน

พฤติกรรม 

การเลีย้งดบูตุร 

1.พฤตกิรรมเสีย่งต่ออบุตัเิหตุ  <0.001*** 

2.พฤตกิรรมความรนุแรง  <0.05* 

3.พฤตกิรรมเสีย่งต่อภาวะซมึเศรา้

และการฆา่ตวัตาย 

<0.001*** 

4.พฤตกิรรมการใชย้าเสพตดิ <0.001*** 

5.พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ  <0.001*** 

หมายเหตุ: p<0.001*** , p<0.01** ,  p<0.05* 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูของ

วยัรุ่นของครอบครวั เป็นแบบเสรมิสรา้งความยดึเหนี่ยว

ผู้พ ันมากที่สุดจํานวน 54 ครอบครัว  (ร้อยละ 36) 

ประกอบไปด้วยพฤติกรรม การสื่อสารให้รู้ว่าร ักและ

ห่วงใย การแสดงความเอาใจใส่ ซึง่สอดคลอ้งกบัค่านิยม

ในการเลีย้งดบุูตรของสงัคมไทยทีม่มีาแต่ชา้นาน แต่มถีงึ 

34 ครอบครัว(ร้อยละ 22.7) ที่ใช้รูปแบบการเลี้ยงดู

มากกว่า 1 รูปแบบ ซึ่งเป็นผลมาจากสังคมปจัจุบัน 

ความสัมพันธ์ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ครอบครัวไทยในปจั จุบันมีความแตกต่างไปจาก

ครอบครวัไทยในอดตี บดิามารดา ผูป้กครองต้องทํางาน

หนักมากขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า และค่า

ครองชพีทีสู่งขึน้ มเีวลาใหก้บับุตรน้อยลง ส่งผลใหค้วาม

ใกล้ชิดสนิทสนมตามแบบธรรมเนียมไทยลดลง บิดา

มารดา ผู้ปกครองก็มวีิธีการเลี้ยงดูหลานที่แตกต่างไป

จากเดมิ บดิามารดา โดยเฉพาะในครอบครวัที่ปู่ย่าตา

ยาย เป็นผูเ้ลี้ยงดูวยัรุ่นแทนบดิามารดา (จํานวน 27 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 18) ผูส้งูอายทุีเ่ป็นวยัอนัควรจะไดร้บัการ

ดแูลเอาใจใส่จากลูกหลาน ไดถู้กปรบัเปลีย่นบทบาทและ

รบัภาระมากขึ้นในการทําหน้าที่แทนบิดามารดาของ

วัยรุ่น ทําให้ส่งผลต่อรูปแบบการเลี้ยงดูที่ผสมผสาน 

เนื่องจากต้องทําหน้าทีเ่ป็นทัง้บดิามารดาและปูย่่าตายาย

ในเวลาเดยีวกนั [11] 

 พฤติกรรมเสี่ยงของวยัรุ่นในอําเภอวารินชํา

ราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ทัง้ 5 ดา้น คอื พฤตกิรรมเสีย่ง

ต่ออุบตัเิหตุเป็นประจํา 31 คน(รอ้ยละ 20.7) พฤตกิรรม 

พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเป็นประจํา 18 คน( ร้อยละ 

12) มพีฤตกิรรมความรุนแรงเป็นประจาํ 16 คน (รอ้ยละ 
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10.7)  มพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศเป็นประจํา 15 คน(รอ้ย

ละ 10) และมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อภาวะซมึเศรา้และการฆ่า

ตวัตายเป็นประจํา 11 คน (รอ้ยละ 7.3) พฤตกิรรมเสีย่ง

ในวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่พบได้เสมอ วัยรุ่นมักจะมี

พฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาไดห้ลายรปูแบบวยันี้จะพบปญัหา

ไดบ่้อยและรุนแรง ซึง่ถา้ไมไ่ดร้บัการช่วยเหลอืแกไ้ขกจ็ะ

ลุกลามกลายเป็นปญัหาใหญ่และเกดิผลเสยีร้ายแรงต่อ

ตนเองและผูอ้ื่นได้ [6] จากกลุ่มตัวอย่าง มคีรอบครวัที่

ห ย่ า ร้ า ง แ ล ะ แ ย ก กั น อ ยู่ ถึ ง  2 6  ค ร อ บ ค รั ว  

(ร้อยละ 17.4)ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบของครอบครวั การ

ล่มสลายของสถาบนัครอบครวั และการหย่ารา้ง ของบดิา

มารดาได้ส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชน ทีไ่มส่ามารถหา “ตวัแบบทีด่”ี เพือ่เป็นแบบอย่าง

ในการดําเนินชวีติ เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตได ้ทํา

ใหว้ยัรุ่นในต้องแสวงหาความสุขทางกายและทางใจ จาก

วตัถุหรอืบุคคลภายนอกครอบครวักนัมากขึ้น ทําให้มี

ความเสี่ยงต่อการถูกชกันําไปตามอิทธิพลสื่อและกลุ่ม

เพื่อนไดโ้ดยง่าย ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมเสีย่งดงัทีก่ล่าวมา 

[12] ประกอบกบัในอําเภอวารนิชําราบ ซึ่งถอืเป็นชุมชน

กึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมอืง เนื่องจากตัง้อยู่ไม่ไกลจากตัว

เมืองอุบลราชธานี มีสถานประกอบการต่างๆ ที่เป็น

แหล่งรวมของวยัรุ่น เช่น ร้านเหล้า ผบั รา้นเกมส์ ร้าน

อินเตอร์เ น็ต ฯลฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

พ ฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ข อ ง วั ย รุ น  [13] น อ ก จ า ก นี้ 

สือ่เทคโนโลยใีนสงัคมยุคปจัจุบนั ยงัเปิดกวา้งและเขา้ถงึ

ไดง้่าย ทัง้ภาพยนตร์ โทรทศัน์ อนิเตอร์เนตเป็นต้น สื่อ

เหล่านี้มผีลกระทบต่อพฤตกิรรมของวยัรุ่น เพราะเป็น

ตวักลางในการเสนอตัวแบบให้แก่วยัรุ่น ถ้าสื่อเหล่านี้

เสนอข่าว ขอ้เทจ็จรงิ หรอืภาพของเรื่องราวทีข่าดความ

รอบคอบ เสนอตวัแบบทีไ่ม่เหมาะสมวยัรุ่นจะเลยีนแบบ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ไ ป  ย่ อ ม เ ป็ น ส า เ ห ตุ 

ใหม้พีฤตกิรรมเสีย่งตามมา [14] 

 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเลี้ยงดูบุตร

วยัรุ่นกบัพฤติกรรมเสี่ยงในวยัรุ่น รูปแบบการเลี้ยงดูมี

ความสมัพนัธ์อย่างมนีัยทางสถิตกิบัพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุ พฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายพฤติกรรมการใช้ยา           

เสพตดิและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อย่างมนีัยทางสถิต ิ

(p< .05)ซึ่งตรงกบัการศึกษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบ

การเลี้ยงดูกบัพฤติกรรมที่เป็นปญัหาของเด็กในเมอืง

หลวงของอิหร่าน [9]การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบการเลี้ยงดูกบัพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่น [15] และ

การศกึษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการเลี้ยงดูกบัการ

กระทําผดิกฎหมาย [16] ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่ารูปแบบการเลีย้งดู

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมเสีย่งและพฤตกิรรมที่เป็น

ปญัหาของเด็ก วยัรุ่นและมคีวามสมัพนัธ์กบัการกระทํา

ผดิกฎหมาย 

 

สรปุและเสนอแนะ 

 การวจิยัครัง้นี้ได้แสดงถึงรูปแบบการเลี้ยงดู

บุตรวยัรุ่นของครอบครวั  และสถานการณ์พฤติกรรม

เสี่ยงของวัยรุ่น ในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี และได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบการเลี้ยงดูและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ทางสุขภาพหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

สามารถนําข้อมูลนี้มาใช้ในการวางแผนช่วยเหลอืบดิา

มารดาหรอืผูป้กครอง ใหม้คีวามพรอ้มในการอบรมเลี้ยง

ดูบุตร เพื่อป้องกันการเกิดปญัหาพฤติกรรมเสี่ยงของ

วยัรุ่น และควรมกีารศกึษาทีเ่ฉพาะเจาะจงถงึรปูแบบและ

วธิกีารเลี้ยงดบุูตรทีเ่หมาะสมกบับรบิทในการป้องกนัและ

แกไ้ขพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุ่นต่อไป 
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