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บทคดัย่อ   
 การวิจัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนมธัยมศกึษา

ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา สงักดัส�านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา เขต 1 อ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี จ�านวน 121 คน ได้มาโดยการ

สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดรปูแบบ

การอบรมเล้ียงดู 3) แบบวัดการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ 4) แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง และ 5) แบบวัดลักษณะ

ทางจริยธรรม ซ่ึงมค่ีาความเช่ือมั่น ระหว่าง .85-.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติพิรรณา และสถติวิิเคราะห์สหสมัพันธ์

แบบเพียร์สนั ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมค่ีาเฉล่ียคะแนนลักษณะทางจริยธรรม เทา่กบั 3.36 (SD=.63) ซ่ึงจัดอยู่

ในระดบัปานกลาง ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัลักษณะทางจริยธรรม คือ รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมี

ขอบเขตมีความสมัพันธท์างบวก ในระดบัสงู (r=.56, p<.01) และการเหน็คุณค่าในตนเองมคีวามสมัพันธท์างบวก 

ในระดบัปานกลาง (r=.43, p<.01) ในขณะที่รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลย แบบเข้มงวด และแบบ

ยอมตามบุตรมีความสมัพันธท์างลบ ในระดบัปานกลางและระดบัต�่า (r=-.39, r=-.37 และ r=-.24, p<.01 ตาม

ล�าดบั) นอกจากน้ันยังพบว่า การตดิเกมอนิเทอร์เนต็มคีวามสมัพันธท์างลบ ในระดบัปานกลาง (r=-.37, p<.01) 

จากผลการวิจัยมข้ีอเสนอแนะว่า พยาบาล คร ูและบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกบัเดก็วัยรุ่นตอนต้น ควรให้ความส�าคัญ

กบัการส่งเสริมการเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต การเหน็คุณค่าในตนเอง และเฝ้าระวังการตดิเกมอนิเทอร์เเนต็ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบ่มเพาะจริยธรรมในวัยรุ่นตอนต้น ส่งเสริมให้วัยรุ่นมกีารปรับตวัทางจิตสงัคมที่ดี
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Abstract   
 This research aimed to examine factors related to the moral characteristics among junior high school 

students in extended opportunity schools. The Stratified random sampling was used to recruit the samples. 

There included 121 junior high school students in extended opportunity schools from Educational Service 

Area Office 1, Muang, Chonburi Province. Research instruments consisted of 1) a demographic questionnaire, 

2) a parenting styles assessment 3) game addiction screening test 4) the Rosenberg self - esteem scale, and 

5) the moral behavior questionnaire. There Cronbach’s alpha reliabilities ranged from .85 - .91. Data were 

analyzed by using descriptive statistic and Pearson correlation coefficients. The study results showed that the 

sample’s mean score of moral characteristic was at moderate level (M=3.36, SD=.63). Authoritative parent-

ing style had a high level of positive correlation (r = .56, p <.01) and self-esteem had a positive correlation 

at the moderate level (r = .43, p <.01), while the neglectful, authoritarian and indulgent parenting styles were 

negatively related at medium and low levels (r = -. 39, r = -. 37 and r = -. 24, p <.01, respectively). 

Moreover also found that Internet gaming addiction have a negative relationship at the moderate level (r=-

.37, p<.01). These findings suggest that the nurses, teachers, and personnel who work with early adolescents 

should emphasize on the promotion of authoritative parenting style and self - esteem. Game addiction in 

youths should be also concerned and watched out. These ways would cultivate moral characteristics and pro-

mote psychosocial adaptation in early adolescents.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 วัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงเปล่ียนผ่านจากวัยเดก็สูวั่ยผู้ใหญ่ทีม่กีารเปล่ียนแปลงค่อนข้างมาก มกีารปรับตวัเพ่ือประสาน

อตัลักษณแ์ห่งตนให้เข้ากบัสภาวะแวดล้อมทางสงัคม หากวัยรุ่นไม่สามารถปรับตวัได้ตามขั้นของพัฒนาการทางจิตสงัคม 

อาจท�าให้เกดิความขดัแย้งในตน ส่งผลให้เกดิความสบัสนด้านจิตใจ วิตกกงัวล เหน็คุณค่าในตวัเองต�่า ขาดการควบคุม

ในการแสดงออก มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม ท�าให้เกดิปัญหาพฤตกิรรมเสี่ยงตามมา1 สอดคล้องกบัรายงานการส�ารวจ

ของสถาบนัประชากรและสงัคม พบว่า วัยรุ่นร้อยละ 30 มปัีญหาทางอารมณแ์ละจิตใจ 37 คนในแสนคน มปัีญหา

พยายามฆ่าตวัตาย มีพฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรง ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาต�่า ออกจากโรงเรียนกลางคัน ดื่มสรุาและ

เสพยาเสพตดิ2 พฤตกิรรมเหล่าน้ีส่งผลทั้งต่อวัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน และสงัคม ซ่ึงสะท้อนถงึการมปัีญหาด้านจิตสงัคม

และมพีฤตกิรรมต่างๆ ที่สะท้อนการขาดการขดัเกลาด้านจริยธรรมในวัยรุ่น

 วัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน เป็นอกีกลุ่มหน่ึงที่น่าสนใจในการศึกษาถึงประเดน็ทางจริยธรรม โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสงัคม พ่อแม่ของ

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท�าให้ไม่สามารถดูแลบุตรได้เตม็ที่ จากการศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวตามความคิดเหน็

ของผู้บริหาร และครใูนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา พบว่า เกดิจากผู้ปกครองขาดจิตส�านึก และความรับผดิชอบใน

การแก้ไขปัญหาพฤตกิรรม รองลงมา คือ ไม่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่ ขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว และ

ทุกฝ่ายขาดความร่วมมอืกนัในการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างจริงจัง3 และการศกึษาพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ของนักเรียน

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมหนีเรียนและติดโทรศัพทใ์นระดับมากที่สดุ มี

พฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมทางเพศในระดับมาก และมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด พฤติกรรมติดการพนัน 

พฤตกิรรมลักขโมย พฤตกิรรมการโกหก และพฤตกิรรมฟุ้งเฟ้อ ในระดบัปานกลาง4 ดงัน้ัน ลักษณะทางจริยธรรม

ของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาจึงเป็นสิ่งที่ส �าคัญและสงัคมควรให้ความสนใจ 

 ลักษณะทางจริยธรรมเป็นความประพฤตทิี่เรียบร้อยดงีาม การปฏบิตัติามข้อบงัคับ กฎเกณฑข์องสงัคม และ

กฎหมาย การมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลตามความจริง การมีปฏสิมัพันธก์บัผู้อื่นได้เหมาะสม การรู้ จักกาละเทศะ 

สามารถควบคุมอารมณแ์ละพฤตกิรรมของตนเองได้ และรู้ จักช่วยเหลือผู้อื่น ซ่ึงเป็นคุณสมบตัทิี่ส �าคัญในการพัฒนา

บุคลิกภาพของมนุษย์ การพัฒนาจริยธรรมมอีงค์ประกอบส�าคัญทั้งปัจจัยภายในและภายนอกตวับุคคล คือ การอบรม

เล้ียงดูที่เหมาะสมจากครอบครัว การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตวั การปลูกฝงั ขดัเกลาและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการ

พิจารณาถงึความถูก-ผดิ หรือการมจีริยธรรมน่ันเอง5 ดงัน้ัน การเรียนรู้ทางจริยธรรมจึงเป็นการเรียนรู้ทางสงัคมน่ันเอง 

จากแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning theory) ของ Bandura6 อธบิายว่า การเรียนรู้ทางสงัคมเป็น

ปฏสิมัพันธร์ะหว่างตัวบุคคลกบัสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ การเหน็คุณค่าในตนเอง และปัจจัยภายนอก ได้แก่ รปูแบบ

การเล้ียงดู และการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ เป็นตวัแปรที่น่าสนใจ เหมาะกบัยุคสมัยและประเดน็ทางสงัคมที่เกดิขึ้น น่าจะมี

ความเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนต้น   

 ปัจจัยทีน่่าจะมผีลต่อลักษณะทางจริยธรรมในวัยรุ่นตอนต้นมทีัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในทีส่ �าคัญ 

คือ การเหน็คุณค่าในตนเอง วัยรุ่นที่มองคุณค่าในตนเองต�่าและรับรู้ ว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสงัคม จะมพีฤตกิรรม

ก้าวร้าวรนุแรง ลักขโมย ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และมพีฤตกิรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น ใช้สารเสพตดิ กระท�าความผดิ มปัีญหา

ท้องเมื่อไม่พร้อม เป็นต้น ซ่ึงเป็นปัญหาที่สะท้อนการขาดการพัฒนาตนเองด้านการปรับตวัทางจิตสงัคม และคุณธรรม

จริยธรรม7 พบการศกึษาที่ใกล้เคียงว่า การเหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามสมัพันธท์างลบกบัพฤตกิรรมก้าวร้าว8 ดงัน้ัน

การเหน็คุณค่าในตนเองน่าจะมคีวามสมัพันธก์บัลักษณะทางจริยธรรมในวัยรุ่นตอนต้น ส�าหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผล

ต่อลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนต้น คือ รปูแบบการเล้ียงดู ซ่ึงเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมของพ่อแม่ 

ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ อารมณ์ พฤติกรรม และการสร้างจิตส�านึกของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังค่านิยม 
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คุณธรรมและจริยธรรม9 รปูแบบการเล้ียงดูพัฒนามาจากแนวคิดของ Baumrind10 ประกอบด้วย 4 รปูแบบ คือ รปูแบบ

การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบตามใจ และรปูแบบ

การอบรมเล้ียงดูแบบทอดทิ้ง มีการศึกษาพบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมีขอบเขตหรือการเล้ียงดูแบบ

เอาใจใส่มีความสมัพันธท์างบวกกบัอตัลักษณท์างศีลธรรมและพฤติกรรมทางสงัคมในวัยรุ่น ส่วนการอบรมเล้ียงดู

แบบยอมตามบุตรและการอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดของแม่มีความสมัพันธ์ทางลบกบัอตัลักษณ์ทางศีลธรรมและ

พฤติกรรมทางสังคมในวัยรุ่น11 การติดเกมอินเทอร์เนต็เป็นปัจจัยภายนอกอีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อลักษณะทาง

จริยธรรมเช่นกนั เน่ืองจาก การเล่นเกมตดิต่อกนัเป็นเวลานาน จดจ่อในการเล่นเพ่ือต้องการเอาชนะ ส่งผลกระทบ

ต่อสขุภาพ วิถชีีวิต พัฒนาการและพฤตกิรรมของวัยรุ่นตอนต้น เพราะการเล่มเกมท�าให้รู้สกึสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ สมอง

จึงหล่ังสารโดปามนีที่ท�าหน้าที่ให้รู้สกึมคีวามสขุออกมา เมื่อหยุดเล่นสมองจะยังคงต้องการสารโดปามนี จึงเป็นเหตุ

ให้เดก็พยายามท�าทุกวิธกีารที่จะไปเล่นเกมอกี เกดิอารมณแ์ปรปรวน การควบคุมตนเองลดลง ท�าตามความต้องการ

ของตนเอง จนกลายเป็นพฤตกิรรมก้าวร้าว หรือขาดส�านึกความถูกต้อง12 จึงกล่าวได้ว่าการตดิเกมอนิเทอร์เนต็น่าจะมผีล

ต่อพฤตกิรรมไม่เหมาะสมและลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนต้น 

 การมองถงึปัญหาจิตสงัคม พฤตกิรรมก้าวร้าว และพฤตกิรรมเสี่ยงในวัยรุ่นตอนต้น ควรพิจารณา ตั้งแต่ต้นน�า้ 

กลางน�า้ และปลายน�า้ ต้นน�า้ กล่าวคือ การอบรมเล้ียงดูและสั่งสอนให้วัยรุ่นดูแลตนเองทั้งสขุภาพกาย จิตใจ และ

สงัคม ซ่ึงครอบครัวมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความรักความอบอุ่น กลางน�า้ คือ เมื่อเดก็เข้าสู่ระบบการศึกษา 

โรงเรียนเป็นแหล่งที่หลอมรวมการปรับตัวทางสงัคม ทั้งกบัเพ่ือน ครู ระบบการเรียนการสอน ซ่ึงครอบครัวและ

โรงเรียนต้องประสานความร่วมมอืในการดูแลเดก็ให้มจีริยธรรมพ้ืนฐานเพ่ือสร้างจิตส�านึกที่ด ีรวมถงึการส่งเสริมสขุภาพ

กายและจิต เพ่ือสร้างภมูคุ้ิมกนัทางใจในการเผชิญปัญหาต่างๆ หากวัยรุ่นปรับตวัไม่เหมาะสม จะส่งผลต่อความเครียด 

วิตกกงัวลสงู และจะเป็นปัญหาปลายน�า้ คือ มีปัญหาด้านสขุภาพจิตและจิตเวชที่ต้องเข้ารับการบ�าบัดรักษา เช่น 

พฤติกรรมเกเร ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลวัยรุ่น มีทั้งบทบาทด้านการส่งเสริม 

ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสขุภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตสงัคม โดยเฉพาะบทบาทของพยาบาลที่ท�างานประสานงาน

กบัการดูแลสขุภาพเดก็ในโรงเรียน เช่น พยาบาลอนามยัชุมชนในงานอนามยัโรงเรียน พยาบาลประจ�าโรงเรียน เป็นต้น 

 ในปัจจุบันวัยรุ่นนอกจากจะมีปัญหาด้านสขุภาพร่างกายโดยทั่วไป ยังมีปัญหาด้านจิตใจที่แสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงเป็นประเดน็ที่ครูและผู้ปกครองขอค�าปรึกษาจากพยาบาลในงานอนามัย

โรงเรียน และพยาบาลประจ�าโรงเรียน ดงัน้ัน พยาบาลที่ปฏบิตังิานกบัวัยรุ่นต้องมกีารบูรณาการปัญหาทางสงัคมที่

อาจส่งผลต่อสขุภาพของวัยรุ่น โดยเฉพาะการพิจารณาเร่ืองประเดน็ทางจริยธรรม จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่าน 

พบการศึกษาถึงประเดน็และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะทางจริยธรรมในวัยรุ่นตอนต้นน้อยมาก โดยเฉพาะใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสงัคม 

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศกึษาลักษณะทางจริยธรรมในกลุ่มนักเรียนที่ค่อนข้างมี

ข้อจ�ากดัในโอกาสและการพัฒนาตนเอง 

 คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศกึษาปัจจัยคัดสรร ได้แก่ การเหน็คุณค่าในตนเอง รปูแบบการเล้ียงดูแบบเข้มงวด รปูแบบ

การเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต รปูแบบการเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลย รปูแบบการเล้ียงดูแบบยอมตามบุตร 

และการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ ถงึความสมัพันธก์บัลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาที่ได้จะท�าให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสถาบนัการศกึษา ที่สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

ลักษณะทางจริยธรรมที่ดแีละการปรับตวัทางจิตสงัคม การจัดกจิกรรมพัฒนาหลักสตูร และการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมลักษณะทางจริยธรรมในวัยรุ่นตอนต้น ข้อมูลเหล่าน้ี พยาบาลอนามัยชุมชนและ

พยาบาลประจ�าโรงเรียน สามารถน�ามาบูรณาการในการดูแลสขุภาพวัยรุ่น รวมถงึให้ค�าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือในการ
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ปรับตวัทางจิตสงัคมของวัยรุ่นทั้งในระดบัครอบครัว โรงเรียนและชุมชน รวมถงึการศกึษาวิจัยเพ่ิมเตมิ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นต่อไป

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

เขตพ้ืนที่อ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี

 2. เพ่ือศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ การเหน็คุณค่าในตนเอง รปูแบบการเล้ียงดูแบบเข้มงวด 

รปูแบบการเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต รปูแบบการเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลย รปูแบบการเล้ียงดูแบบยอม

ตามบุตร และการติดเกมอนิเทอร์เนต็ กบัลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษา เขตพ้ืนที่อ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี

นยิามศพัท์
 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถงึ ความรู้สกึและการรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกบัการยอมรับนับถอืตนเอง เหน็คุณค่า

ของตนเอง และเช่ือมั่นในตนเอง ประเมนิโดยใช้แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง ของโรเซนเบร์ิก (Rosenberg Self-esteem 

Scale) ฉบบัภาษาไทยของ Wongpakaran & Wongpakaran13

 รูปแบบการเล้ียงดู หมายถงึ การรับรู้ของวัยรุ่นถงึวิธกีารทีพ่่อแม่ หรือผู้ปกครองปฏบิตัต่ิอวัยรุ่น การมปีฏสิมัพันธ ์

การถ่ายทอดวัฒนธรรม ทศันคต ิความเช่ือ ความรู้ ในด้านการดูแลทางกาย วาจาเพ่ืออบรมสั่งสอน การดูแลด้วยใจใน

การให้ความรักความอบอุ่น เพ่ือให้วัยรุ่นเจริญเตบิโตอย่างดทีั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นที่ยอมรับของสงัคม 

รปูแบบการอบรมเล้ียงดูม ี4 ลักษณะ คือ 1) รปูแบบการเล้ียงดูแบบเข้มงวด (ควบคุม แต่ไม่ตอบสนองความรู้สกึเดก็) 

2) รปูแบบการเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต (ควบคุม และตอบสนองความรู้สกึเดก็) 3) รปูแบบการเล้ียงดูแบบ

ปล่อยปะละเลย (ไม่ควบคุม และไม่ตอบสนองความรู้สกึเดก็) และ 4) รปูแบบการเล้ียงดูแบบยอมตามบุตร (ไม่ควบคุม 

แต่ตอบสนองความรู้สกึเดก็) ประเมนิโดยใช้แบบวัดรปูแบบการอบรมเล้ียงดู โดยใช้ของ นวลปราง อรณุจิต และ

ศริิกญัญา แก่นทอง14

 การตดิเกมอนิเทอร์เนต็ หมายถงึ พฤตกิรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นที่ใช้ระยะเวลานานและมากเกนิไป 

ไม่สามารถควบคุมเวลาได้ ท�าให้ไม่สนใจท�ากจิกรรมอื่น และรู้สกึหงดุหงดิหรือโกรธเมื่อถูกขดัขวางไม่ให้เล่น ประเมนิ

โดยใช้แบบวัดการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ (ฉบบัเดก็และวัยรุ่น) พัฒนาขึ้นโดย ชาญวิทย์ พรนภดล, บณัฑติ ศรไพศาล, 

กุสมุาวด ีค�าเกล้ียง และเสาวนีย์ พัฒนอมร15

 ลักษณะทางจริยธรรม หมายถงึ ความคิดเหน็ของวัยรุ่นที่มต่ีอลักษณะทางจริยธรรมของตนเอง เช่น ความรับผดิชอบ 

ความซ่ือสตัย์ ความมเีหตผุล ความกตญัญูกตเวท ีความอตุสาหะ ความสามคัคี เป็นต้น ประเมนิโดยใช้แบบวัดลักษณะ

ทางจริยธรรม โดยใช้ของ จตพุร จันทร์ทพิย์วารี16

วิธีด�าเนนิการวิจยั
         การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบวิเคราะห์ความสมัพันธ ์ (correlational design) เพ่ืออธบิายความสมัพันธ์

ระหว่างปัจจัยคัดสรรกบัลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

เขตพ้ืนที่อ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี โดยเกบ็ข้อมูลระหว่างเดอืนมกราคม - มนีาคม พ.ศ. 2562 ประชากรที่ศกึษา 

คือ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ปีการศกึษา 2561 สงักดัส �านักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา เขต 1 อ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี จ�านวน 8 โรงเรียน จ�านวน 1,558 คน สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(stratified random sampling) เร่ิมจากการสุ่มโรงเรียนจ�านวน 4 โรงเรียนจากทั้งหมด 8 โรงเรียน จากน้ันก�าหนด
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จ�านวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนของจ�านวนต่อนักเรียนแต่ละช้ัน และสุ่มตวัอย่างในแต่ละช้ันจากนักเรียนในแต่ละห้อง

ของทั้ง 4 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบง่าย ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรของ Tabachnick and Fidell17 ได้ขนาด

กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 121 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมคีวามสมคัรใจและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วม

การวิจัย สามารถอ่านและเขยีนภาษาไทยได้ และไม่มโีรคทางกายและจิตจากการวินิจฉัยโดยแพทย์

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา
         แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ช้ันปี เกรดเฉล่ียสะสม ศาสนา สถานภาพของครอบครัว 

รายได้ของครอบครัว รายได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง จ�านวนสมาชิกในครอบครัว กจิกรรมที่ท�าในเวลาว่าง การได้รับข้อมูล

เร่ืองพฤตกิรรมทีด่งีาม การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในสงัคม และการใช้โปรแกรมในโทรศพัท์

มอืถอืหรือแทบ็เลต็

         แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง ของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg Self-esteem Scale) ฉบับภาษาไทยของ 

Wongpakaran & Wongpakaran13 มข้ีอค�าถามจ�านวน 10 ข้อ เป็นข้อความทางด้านบวกและข้อความทางด้านลบ 

อย่างละ 5 ข้อ ซ่ึงข้อค�าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ตั้งแต่ 1-4 โดย 4 หมายถงึ เหน็ด้วยอย่างย่ิง จนถงึ 1 

หมายถงึ ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง ค่าคะแนนสงู หมายถงึ การเหน็คุณค่าในตนเองมาก ค่าคะแนนน้อย หมายถงึ การเหน็คุณค่า

ในตนเองน้อย ซ่ึงแบบสอบถามมค่ีาความเช่ือมั่นเทา่กบั .91

 แบบวัดรปูแบบการอบรมเล้ียงดู ของ นวลปราง อรณุจิต และศริิกญัญา แก่นทอง14 มีข้อค�าถามจ�านวน 16 ข้อ 

ตามพฤตกิรรมการเล้ียงดูทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวด การอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมี

ขอบเขต การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย การอบรมเล้ียงดูแบบยอมตามบุตร ซ่ึงข้อค�าถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดบั ตั้งแต่ 1-4 โดย 4 หมายถงึ ตรงมากที่สดุ จนถงึ 1 หมายถงึ ตรงน้อยที่สดุ ค่าคะแนนมาก 

หมายถงึ ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบน้ันอยู่ในระดบัสงู ค่าคะแนนน้อย หมายถงึ ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบน้ันอยู่ใน

ระดบัน้อย ซ่ึงแบบสอบถามมค่ีาความเช่ือมั่นเท่ากบั .85 

 แบบวัดการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ (ฉบบัเดก็และวัยรุ่น) พัฒนาขึ้นโดย ชาญวิทย์ พรนภดล, บณัฑติ ศรไพศาล, 

กุสมุาวด ีค�าเกล้ียง และเสาวนีย์ พัฒนอมร15 มข้ีอค�าถามจ�านวน 16 ข้อ ซ่ึงข้อค�าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั 

ตั้งแต่ 0-3 โดย 3 หมายถงึ ใช่เลย จนถงึ 0 หมายถงึ ไม่ใช่เลย การแปลความหมายคะแนนแยกตามเพศ ค่าคะแนนสงู 

หมายถงึ มกีารตดิเกมมาก ค่าคะแนนน้อย หมายถงึ มกีารตดิเกมน้อย ซ่ึงแบบสอบถามมค่ีาความเช่ือมั่นเทา่กบั .88 

         แบบวัดลักษณะทางจริยธรรม ของ จตุพร จันทร์ทพิย์วารี16 มีข้อค�าถามจ�านวน 26 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น

เทา่กบั .91 ซ่ึงข้อค�าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ 1-5 โดย 5 หมายถงึ ปฏบิตัพิฤตกิรรมน้ันเป็นประจ�า 

จนถงึ 1 หมายถงึ ไม่เคยปฏบิตัพิฤตกิรรมน้ันเลย การแปลความหมายคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถงึ วัยรุ่นมพีฤตกิรรมจริยธรรมน้อยที่สดุ

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถงึ วัยรุ่นมพีฤตกิรรมจริยธรรมน้อย

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถงึ วัยรุ่นมพีฤตกิรรมจริยธรรมปานกลาง

 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถงึ วัยรุ่นมพีฤตกิรรมจริยธรรมสงู

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถงึ วัยรุ่นมพีฤตกิรรมจริยธรรมสงูที่สดุ

         งานวิจัยน้ีผู้วิจัยไม่ได้ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา เน่ืองจากแบบวัดทุกฉบับผ่านการตรวจสอบความตรง

ของเน้ือหาเรียบร้อยแล้ว ส�าหรับการหาค่าความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้นไปหาความเที่ยงใน

กลุ่มนักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างจ�านวน 

30 ราย แล้วน�ามาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สมัประสทิธิ์แอลฟาของ Cronbach 
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         การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) 

ร่วมกบัการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างตามจ�านวนที่ต้องการ คือ 121 คน และท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสมัพันธข์องตวัแปรด้วยสถติิ

วิเคราะห์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient)

ผลการวิจยั
         นักเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมีจ�านวน 121 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.2 และเพศชาย ร้อยละ 48.8 อายุเฉล่ีย 

14 ปี 3 เดอืน ก�าลังศกึษาในระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 2 ร้อยละ 36.4 รองลงมาระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 1 ร้อยละ 35.5 

ตามล�าดบั ผลการศกึษาเฉล่ียสะสม (GPA) มคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.15 นับถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 สถานภาพสมรส

ของบดิามารดา อยู่ด้วยกนั ร้อยละ 55.4 รายได้ของครอบครัว 5,001–10,000 บาทต่อเดอืน ร้อยละ 33.9 รองลง

มา 10,001–15,000 บาทต่อเดอืน ร้อยละ 28.1 รายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 84.3 ค่าเฉล่ียของรายได้

นักเรียนที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อวันเทา่กบั 73.26 บาท รายได้ต่อวันของนักเรียนที่ได้รับจากผู้ปกครองเพียงพอ ร้อย

ละ 90.9 จ�านวนสมาชิกในครอบครัวมพ่ีีน้องร่วมกนั 2 คน ร้อยละ 47.9 รองลงมามพ่ีีน้องร่วมกนั 3 คน ร้อยละ 

20.7 

         กจิกรรมที่ท�าในเวลาว่าง คือ การเล่นเกม คิดเป็นร้อยละ 55.4 ของกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาฟังเพลง ร้อยละ 46.3 

ของกลุ่มตวัอย่าง และดูหนัง ร้อยละ 44.6 ของกลุ่มตวัอย่าง ตามล�าดบั การได้รับข้อมูลเร่ืองพฤตกิรรมที่ดงีาม การอยู่ร่วม

กบัผู้อื่นในสงัคม หน้าที่และความรับผดิชอบในสงัคม ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากบดิาหรือมารดา ร้อยละ 82.6 ของกลุ่มตวัอย่าง 

รองลงมาคร ูร้อยละ 52.9 ของกลุ่มตวัอย่าง และการอบรมจากค่ายต่างๆ เช่น ค่ายลูกเสอื ค่ายจิตอาสา เป็นต้น ร้อยละ 39.7 

ของกลุ่มตวัอย่าง ตามล�าดบั และการใช้โปรแกรมในโทรศพัทม์อืถอืหรือแทบ็เลต็ ส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์/ การ์ตนู/ 

คลิปวิดโีอ (youtube) เฉล่ีย 3.12 ช่ัวโมง/วัน (SD=2.62) รองลงมาสื่อสงัคมออนไลน์ (facebook, line, instagram) 

2.41 ช่ัวโมง/วัน (SD=2.42) เกมออนไลน์ 1.99 ช่ัวโมง/วัน (SD=2.20) ค้นหาข้อมูลหรือเล่นอนิเทอร์เนต็ไปเร่ือยๆ 

.71 ช่ัวโมง/วัน (SD=1.24) และซ้ือสนิค้าออนไลน์ .09 ช่ัวโมง/วัน (SD=.33) ตามล�าดบั

          ผลการศึกษาลักษณะทางจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมจริยธรรมในระดับสงู 

ระดบัปานกลาง และระดบัน้อย ร้อยละ 45.5, 34.7 และ 12.4 ตามล�าดบั และมค่ีาเฉล่ียของพฤตกิรรมจริยธรรม

ในระดบัปานกลางเทา่กบั 3.36 (SD=.63) ดงัแสดงในตารางที่ 1

ตารางที ่1 ช่วงคะแนน ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดบัพฤตกิรรมจริยธรรมของกลุ่มตวัอย่าง (n=121)

พฤตกิรรมจริยธรรม ช่วงคะแนน จ�านวน (n) ร้อยละ

     ระดบัน้อยที่สดุ

     ระดบัน้อย

     ระดบัปานกลาง

     ระดบัสงู

     ระดบัสงูมากที่สดุ

1.00 – 1.80

1.81 – 2.60

2.61 – 3.40

3.41 – 4.20

4.21 – 5.00

  2

15

42

55

  7

  1.7

12.4

34.7

45.5

  5.8

M=3.36, SD=.63

 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรที่ศกึษา พบว่า การเหน็คุณค่าในตนเองในภาพรวมมคีะแนนเฉล่ีย 28.05 

(SD=3.51) การอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดในภาพรวมมคีะแนนเฉล่ีย 7.36 (SD=2.85) การอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระ

อย่างมีขอบเขตในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 11.87 (SD=3.07) การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลยในภาพรวมมี
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คะแนนเฉล่ีย 7.51 (SD=2.64) การอบรมเล้ียงดูแบบยอมตามบุตรในภาพรวมมคีะแนนเฉล่ีย 7.80 (SD=2.78) 

การติดเกมอนิเทอร์เนต็ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 17.18 (SD=9.66) และลักษณะทางจริยธรรมในภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ีย 3.36 (SD=.63) ดงัแสดงในตารางที่ 2

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสยัของตวัแปรที่ศกึษา (n=121)

ตวัแปร Mean SD possible range actual range

1. การเหน็คุณค่าในตนเอง

2. รปูแบบการอบรมเล้ียงดู

          2.1 แบบเข้มงวด

          2.2 แบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต

          2.3 แบบปล่อยปะละเลย

          2.4 แบบยอมตามบุตร

3. การตดิเกมอนิเทอร์เนต็

4. ลักษณะทางจริยธรรม 

28.05

  7.36

11.87

  7.51

  7.80

17.18

  3.36

3.51

2.85

3.07

2.64

2.78

9.66

  .63

 10-40

 

4-16

4-16

4-16

4-16

0-48

1-5

19-37

4-16

4-16

4-15

4-16

0-37

1.23–4.77

 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยคัดสรรกบัลักษณะทางจริยธรรม พบปัจจัยที่มคีวามสมัพันธใ์นทางบวก ได้แก่ รปูแบบ

การอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขตมคีวามสมัพันธท์างบวก ในระดบัสงู (r=.56, p<.01) และการเหน็คุณค่า

ในตนเองมคีวามสมัพันธท์างบวก ในระดบัปานกลาง (r=.43, p<.01) ในขณะที่ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธใ์นทางลบกบั

ลักษณะทางจริยธรรม ได้แก่ รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลย และแบบเข้มงวด มคีวามสมัพันธท์างลบ 

ในระดบัปานกลาง (r=-.39 และ r=-.37, p<.01 ตามล�าดบั) ส่วนรปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบยอมตามบุตร 

มคีวามสมัพันธท์างลบ ในระดบัต�่า (r=-.24, p<.01) และการตดิเกมอนิเทอร์เนต็มคีวามสมัพันธท์างลบ ในระดบัปานกลาง 

(r=-.37, p<.01) ดงัแสดงในตารางที่ 3

ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรที่ศกึษากบัลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา (n=121)

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r)

1. การเหน็คุณค่าในตนเอง

2. รปูแบบการอบรมเล้ียงดู

    2.1 แบบเข้มงวด

    2.2 แบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต

    2.3 แบบปล่อยปะละเลย

    2.4 แบบยอมตามบุตร

3. การตดิเกมอนิเทอร์เนต็

  .43**

-.37**

  .56**

-.39**

-.24**

-.37**

*p<.05   **p<.01

อภิปรายผล
 จากการศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยคัดสรรกบัลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น
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ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สามารถน�ามาอภิปรายผล ดงัน้ี

         ผลการศกึษาลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา พบ

ว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมจริยธรรมในระดบัสงู ร้อยละ 45.5 รองลงมาระดบัปานกลาง ร้อยละ 34.7 โดยมค่ีาเฉล่ีย

ของพฤตกิรรมจริยธรรมในระดบัปานกลางเทา่กบั 3.36 (SD=.63) เมื่อพิจารณากลุ่มตวัอย่าง พบว่า มพีฤตกิรรม

จริยธรรมในระดบัปานกลางขึ้นไป ร้อยละ 86 ทั้งน้ีอาจอธบิายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเร่ืองพฤตกิรรม

ที่ดงีาม การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม หน้าที่และความรับผดิชอบในสงัคม จากบดิาหรือมารดา ร้อยละ 82.6 ของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยบดิามารดาอยู่ด้วยกนั ร้อยละ 55.4 รองลงมาแยกกนัอยู่ ร้อยละ 19.8 ซ่ึงสถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัที่มี

ความส�าคัญในการอบรมเล้ียงดู ปลูกฝงัความเช่ือ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และศลีธรรมอนัดงีามให้กบัวัยรุ่น9 และ

ร้อยละ 14 เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มพีฤตกิรรมจริยธรรมในระดบัน้อยลงมา เน่ืองจากพ่อแม่ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษา มฐีานะยากจน จากข้อมูลทั่วไป พบว่า ร้อยละ 33.9 มรีายได้ของครอบครัว 5,001–10,000 บาท

ต่อเดอืน ท�าให้ต้องท�างาน หารายได้มาจุนเจือครอบครัว จึงไม่สามารถดูแลบุตรได้เตม็ที่

 การศกึษาน้ีพบว่า การเหน็คุณค่าในตนเองเป็นตวัแปรที่มคีวามสมัพันธท์างบวกกบัลักษณะทางจริยธรรมของ

เดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ในระดบัปานกลาง (r=.43, p<.01) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติแิสดงว่า วัยรุ่นที่เหน็คุณค่าในตนเองสงูจะท�าให้มลัีกษณะทางจริยธรรมสงู อธบิายได้ว่า การเหน็

คุณค่าในตนเองเป็นการรับรู้ของวัยรุ่นว่าตนมีคุณค่า มคีวามพอใจและนับถอืตนเอง มองโลกในแง่ด ีสามารถเผชิญ

อปุสรรคและจัดการกบัปัญหาต่างๆ ด้วยความมั่นใจ สามารถด�าเนินชีวิตได้ตามที่ตนปรารถนา ช่วยให้สามารถปรับ

ตัวอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธภิาพ อกีทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้น�าไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกดิ

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกบัการศกึษาของ Lee and Jang8 พบ

ว่า วัยรุ่นที่เหน็คุณค่าในตนเองและเข้าใจความรู้สกึของผู้อื่นจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย ซ่ึงความก้าวร้าวของวัยรุ่น

เป็นพฤตกิรรมไม่พึงประสงค์ที่เป็นปัญหาทางจริยธรรม

 จากผลการศกึษาที่พบว่า การเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขตมคีวามสมัพันธท์างบวกระดบัสงูกบัลักษณะ

ทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ในระดบัสงู (r=.56, p<.01) 

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิแสดงว่า วัยรุ่นที่ได้รับการเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขตจะท�าให้มลัีกษณะทางจริยธรรม

สงู อธบิายได้ว่า การเล้ียงดูในรปูแบบน้ี พ่อแม่จะใช้เหตผุลมากกว่าอารมณ ์มเีวลาให้กบัลูก และปฏบิตัต่ิอลูกด้วยความอ่อน

โยน เอื้ออาทร รวมถงึการเป็นแบบอย่างที่ด ีท�าให้ลูกรู้สกึว่าพ่อแม่รักและหวังดกีบัตน จึงเรียนรู้ในสิง่ที่พ่อแม่ถ่ายทอด

ด้วยความยินดี และมีทศันคติที่ดีต่อการแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถงึการมีจริยธรรม18 ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษา

ของ Fatima, Dawood and Munir11 พบว่า วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมีขอบเขตจะมีอตัลักษณ์

ทางศลีธรรมและพฤตกิรรมทางสงัคมที่ด ีนอกจากน้ี จากการศกึษาน้ี ยังพบว่า รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลย

และรปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดมคีวามสมัพันธท์างลบ ในระดบัปานกลางกบัลักษณะทางจริยธรรม (r=-.39 

และ (r=-.37, p<.01) อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิตามล�าดบั และรปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบยอมตามบุตรมีความ

สมัพันธท์างลบ ลักษณะทางจริยธรรมในระดบัต�่า (r=-.24, p<.01) อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิอธบิายได้ว่า วัยรุ่นที่

ได้รับการเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลยจะรู้สกึว่าพ่อแม่ไม่มเีวลาให้ตน ท�าให้สายสมัพันธร์ะหว่างลูกกบัพ่อแม่มน้ีอย ลูก

จึงไม่สนใจค�าสั่งสอนของพ่อแม่18 ท�าให้วัยรุ่นมปัีญหาด้านบุคลิกภาพและจิตสงัคม ควบคุมอารมณไ์ม่ได้ ขาดจุดมุ่ง

หมายในชีวิต มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และก้าวร้าว19 ส�าหรับวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดมักจะมีสภาวะ

อารมณไ์ม่ค่อยด ี โกรธง่าย ไม่เป็นมิตร ขาดความคิดริเร่ิม และขาดความเป็นผู้น�า แต่ถ้าได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบ

ยอมตามบุตรมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เป็นตัวของตัวเอง และมีความสามารถทางสงัคมต�่า10 ซ่ึงผลการศึกษาน้ี

สอดคล้องกบัการศึกษาที่พบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบยอมตามบุตรและการอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดของแม่ท�าให้

วัยรุ่นมอีตัลักษณท์างศลีธรรมและพฤตกิรรมทางสงัคมที่ไม่ดี11
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 การตดิเกมอนิเทอร์เนต็เป็นอกีตวัแปรหน่ึงที่มคีวามสมัพันธท์างลบกบัลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับปานกลาง (r=-.37, p<.01) แสดงว่า ย่ิงวัยรุ่นติดเกม

อนิเทอร์เนต็มากกจ็ะท�าให้วัยรุ่นมลัีกษณะทางจริยธรรมน้อย อธบิายได้ว่า การเล่นเกมตดิต่อกนัเป็นเวลานาน จดจ่อ

ในการเล่นเพ่ือต้องการเอาชนะ ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ วิถชีีวิต พัฒนาการและพฤตกิรรมของวัยรุ่นตอนต้น เมื่อถูกบงัคับ

ให้เลิกเล่นวัยรุ่นจะมอีารมณห์งดุหงดิ ไม่เช่ือฟัง เกดิความขดัแย้งระหว่างเดก็และพ่อแม่ ก้าวร้าว รนุแรง ขาดการฝึกฝน

ระเบยีบวินัยและความรับผดิชอบ เสี่ยงต่อการตดิการพนัน กลายเป็นคนชอบโกหก ลักขโมย หลอกลวง20 ดงัเช่น 

การศกึษาของ Weaver21 พบว่า วัยรุ่นที่ตดิเกมอนิเทอร์เนต็จะมพีฤตกิรรมการนอนไม่หลับ ส่งผลให้สมองส่วนคิด 

(cerebral cortex) ถูกท�าลาย ความจ�าลดลง กลายเป็นสมองส่วนอยากที่อยู่เหนือสมองส่วนคิด จะมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม 

อารมณเ์ปล่ียนแปลงง่าย เช่น ก้าวร้าว หงดุหงดิ ควบคุมตนเองไม่ได้ จากการถูกห้ามเล่นเกม เกดิเป็นอารมณก้์าวร้าว 

ดงัน้ัน พฤตกิรรมที่ควบคุมตนเองไม่ได้ อารมณท์ี่ไม่มั่นคง และการท�างานของสมองส่วนคิดลดลง จึงส่งผลต่อลักษณะ

ทางจริยธรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื้อร้ัน ไม่เช่ือฟัง ท�าผดิกฎระเบยีบ และต่อต้านสงัคม เป็นต้น ผลการศกึษาคร้ังน้ี

สอดคล้องกบัการศกึษาในประเทศนอร์เวย์ ซ่ึงพบว่า คนที่เสพตดิเกมจะมลัีกษณะของคุณธรรมจริยธรรมน้อย22 และ

การศึกษาในวัยรุ่นที่พบว่า เดก็ที่ติดเกมจะมีการพัฒนารูปแบบทางสงัคมแบบใหม่ที่ท�าให้มีลักษณะการแสดงออก

ของตนเองที่ขาดจริยธรรม ไม่ค�านึงถงึมารยาทและกฎเกณฑท์างสงัคม23   

 จากการศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยคัดสรรกบัลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา พบว่า รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขตและการเหน็คุณค่า

ในตนเองมีความสมัพันธท์างบวกกบัลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงทั้งสองปัจจัยน้ี 

เป็นปัจจัยทางจิตสงัคมทางบวกที่ส�าคัญในการหล่อหลอมให้วัยรุ่นได้เรียนรู้การแสดงพฤติกรรมที่มีการใช้เหตุผล

มากกว่าอารมณ ์และการเป็นแบบอย่างที่ดจีากบดิามารดา การใช้เหตผุล มเีจตคตทิี่ด ีมองเหน็คุณค่าในบุคลลอื่นและตนเอง 

สามารถปรับตัวให้เหมาะสมทั้งต่อสถานการณท์ี่สมหวังและผดิหวังด้วยความรู้สกึเช่ือมั่นในตนเอง จึงควรสนับสนุน

ให้มกีารพัฒนาและส่งเสริมทั้งสองปัจจัยน้ีในการดูแลเดก็วัยรุ่นตอนต้น ส�าหรับรปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวด 

รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปะละเลย รปูแบบการอบรมเล้ียงดูแบบยอมตามบุตร และการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ 

พบว่ามคีวามสมัพันธท์างลบกบัลักษณะทางจริยธรรม จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สงัคมควรให้ความสนใจในการเฝ้าระวังวัย

รุ่นที่เตบิโตมาทา่มกลางการเล้ียงดูดงักล่าว อาจส่งผลด้านลบต่อการเจริญเตบิโตและพัฒนาการทางสงัคม จนอาจส่งผล

ต่อจิตใจ ภาวะสขุภาพจิต และการพัฒนาตนเองทางจริยธรรมได้ ดงัน้ัน พยาบาลและบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกบัวัยรุ่น

ตอนต้น ควรให้ความส�าคัญกบัการส่งเสริมการเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต การเหน็คุณค่าในตนเอง และเฝ้า

ระวังการติดเกมอนิเทอร์เนต็ เพ่ือเป็นแนวทางในการบ่มเพาะจริยธรรมในวัยรุ่นตอนต้นเพ่ือป้องกนัปัญหาทางจิต

สงัคมของวัยรุ่นต่อไป

ขอ้เสนอแนะ
 จากผลงานการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมข้ีอเสนอแนะดงัต่อไปน้ี

 1. พยาบาลอนามยัชุมชนในงานอนามยัโรงเรียน พยาบาลประจ�าโรงเรียน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการดูแล

วัยรุ่นตอนต้น สามารถน�าปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัลักษณะทางจริยธรรมของเดก็นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา ได้แก่ การส่งเสริมปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดูแบบให้อสิระอย่างมขีอบเขต และการเหน็

คุณค่าในตนเอง มาเป็นแนวทางในการให้ค�าแนะน�าและพัฒนากจิกรรมเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นมคุีณธรรม จริยธรรม มี

การปรับตวัทางจิตสงัคมที่ด ี รวมถงึเฝ้าระวังปัจจัยด้านการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ เพ่ือป้องกนัการเกดิพฤตกิรรมเสี่ยง

ต่างๆ และปัญหาด้านจิตสงัคมต่อไป 
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 2. ผู้บริหารสถานศกึษาหรือบุคลากรที่ปฏบิตังิานเกี่ยวข้องกบัวัยรุ่นตอนต้น สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบายและกจิกรรมเพ่ือเพ่ิมลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่น การให้ความรู้กบัผู้ปกครองเกี่ยว

กับการอบรมเล้ียงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขต การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นเหน็คุณค่าในตนเอง และ

ตระหนักถงึผลกระทบของการตดิเกมและเฝ้าระวังการตดิเกมอนิเทอร์เนต็ เพ่ือป้องกนัการเกดิปัญหาจากพฤตกิรรม

เสี่ยงต่างๆ และส่งเสริมให้วัยรุ่นมกีารปรับตวัด้านจิตสงัคมที่ด ี

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ

ขอขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนและครทูี่อ�านวยความสะดวกในการเข้าเกบ็ข้อมูล และกลุ่มตวัอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมอื

และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยคร้ังน้ี 
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