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วัยรุ่นไทยและวัยรุ่นญี่ปุ่นต่างมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลย่อมถูกหล่อหลอมมา
จากสังคมที่ตนอยู่ ในแต่ละสังคมจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนโดยผ่านทางรูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิตไปสู่สมาชิกใน
สังคมนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้คนในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนทัศนคติค่านิยมด้วย  
ดังนั้นแม้จะพบว่าทั้งวัยรุ่นไทยและวัยรุ่นญี่ปุ่นล้วนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่นกัน แต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันในลักษณะและระดับ
ของพฤติกรรมเสี่ยงได้ เนื่องจากสภาพสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน  

         การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นไทยและนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาแนวทางการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นของโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น โดยใช้การวิจัยข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Research) ซึ่งยังไม่
พบว่ามีการศึกษาวิจัยในประเด็นเหล่านี้มาก่อน จะท าให้เกิดความเข้าใจวัยรุ่นที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมกันได้ดีมากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับสามารถน าไปใช้เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงให้กับนักเรียนวัยรุ่นไทยและนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นได้ 
นอกจากนี้การได้ทราบถึงวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นของโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นไทยและนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่น   

2. เพ่ือศึกษาการด าเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นของโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น   
 

 วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Research)  ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียนวัยรุ่นไทย และนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 โดยนักเรียนวัยรุ่นไทยศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 (ไม่รวมโรงเรียนขยายโอกาส) จ านวน 32,002 คน ส่วนนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นศึกษาอยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ชานเมืองนาโกย่า และศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แห่ง ตั้งอยู่ชานเมืองโอซาก้า    
มีจ านวนนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,980 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นไทยมีจ านวน 736 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนแ บบ 
Multistage Stratified Cluster Random Sampling โดยสุ่มโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน จากเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
และเขต 2 มาประเภทละ 1 โรง จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของนักเรียน จ าแนกตามโรงเรียน ระดับชั้น และเพศ       
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมีจ านวน 667 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนแบบ Multistage Stratified 
Random Sampling ตามสัดส่วนของนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและเพศ 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้แก่ ครูแนะแนวในโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานแนะแนว
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 โรงเรียนละ 1 คน และผู้บริหารของโรงเรียนญี่ปุ่นจ านวน 1 คน ส่วน
เอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการแนะแนวของโรงเรียน และของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งรายงานประจ าปีของโรงเรียนด้วย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนวัยรุ่นไทย ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
โรงเรียน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงติดต่อประสานงานกับครูแนะแนวเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหาร
จัดการแนะแนวของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ และท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant interview) คือ ครูแนะ
แนวจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานแนะแนวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 โรงเรียนละ 1 คน 
เกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นของโรงเรียน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละ    
ท าการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
วัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

 ผลการวจิัย 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนวัยรุ่นไทยและนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.70 และ 1.92 ตามล าดับ) 

2. นักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน จริยธรรม สิ่งเสพติด พฤติกรรมทางเพศ สุขอนามัย และพฤติกรรม
เสี่ยงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นสูงกว่านักเรียน
วัยรุ่นไทย ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงด้านความก้าวร้าวรุนแรงไม่แตกต่างกัน 

3. การด าเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นของโรงเรียน พบผลดังนี้ 

 3.1  โรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น ใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน มีการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการในโรงเรียน
ไทยเป็นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ส่วนในโรงเรียนญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นกิจกรรมการแนะแนวชีวิต 
และการให้การปรึกษาด้านการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 

 3.2  โรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น ด าเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงใน 2 ระดับ คือ การป้องกันเบื้องต้น และการ
ป้องกันระดับที่สอง โดยโรงเรียนจะด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ลุกลาม
กลายเป็นปัญหาต่อไป 

ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมที่โรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่นจัดส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันเบื้องต้น มีรูปแบบกิจกรรมเหมือนกัน แต่
การด าเนินกิจกรรมอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือบทบาทของผู้ปกครอง ในโรงเรียนญี่ปุ่นผู้ปกครองจะมี
บทบาทในการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนสูงกว่าในโรงเรียนไทย 

 

 อภิปรายผล 

1.  นักเรียนวัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านจริยธรรม สิ่งเสพติด พฤติกรรมทางเพศ 
ความก้าวร้าวรุนแรง สุขอนามัย และพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังคงมีความใกล้ชิดและ
เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์ จึงท าให้ไม่ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่อยากท าให้พ่อแม่เสียใจ 

2. นักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน และด้านจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสิ่งเสพติด พฤติกรรม
ทางเพศ ความก้าวร้าวรุนแรง สุขอนามัย และพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับน้อย การที่นักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
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การเรียนและด้านจริยธรรมสูงกว่าด้านอ่ืนนั้น น่าจะเป็นเพราะคนญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการศึกษาสูงมาก ท าให้เด็กเกิดความกดดันสูง
ประกอบกับมีปัญหาการรังแกกันของนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียน ท าให้เด็กที่ถูกรังแกอาจไม่อยากไปโรงเรียน และท าให้ผลการเรียนไม่ดี
ได้ โดยพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นที่พบมากที่สุดคือ ด่า พูดเสียดสีให้เจ็บใจ 

3. นักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน จริยธรรม สิ่งเสพติด พฤติกรรมทางเพศ สุขอนามัย และ
พฤติกรรมเสี่ยงโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นสูง
กว่านักเรียนวัยรุ่นไทย ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสูงกว่า
ประเทศไทย มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปในญี่ปุ่นเป็นจ านวนมาก ประกอบกับสภาพสังคมญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้วัยรุ่นญี่ปุ่นเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ สูงกว่าวัยรุ่นไทยไปด้วย 

4.  การด าเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนของโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น พบว่า โรงเรียนจะใช้กระบวนการ
แนะแนวเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โดยมีการด าเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงใน 
2 ระดับ คือ การป้องกันเบื้องต้นและการป้องกันระดับที่สอง ลักษณะของการด าเนินงานจะเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือร่วมกันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงให้กับนักเรียน 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนวัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงรายข้ออยู่ในระดับน้อยเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่นักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมี
พฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยและปานกลางพอๆ กัน โดยพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นไทย คือ เล่น
เกมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ส่วนในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นคือ ไม่อยากเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรจัดโครงการที่เป็นการป้องกัน
เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้เวลาอย่างมี
คุณภาพ หรือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ หรือ วิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2.  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน จริยธรรม สิ่งเสพติด พฤติกรรมทางเพศ และสุขอนามัย
สูงกว่านักเรียนวัยรุ่นไทย ในขณะที่นักเรียนวัยรุ่นไทยและวัยรุ่นญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านความก้าวร้าวรุนแรงไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
พบว่ามีวัยรุ่นไทยเป็นจ านวนมากที่ยึดถือวัยรุ่นญี่ปุ่นเป็นแบบอย่าง ท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมหลายอย่างของวัยรุ่นญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ครอบครัว ครู ควรสร้างความตระหนักให้กับวัยรุ่นไทยในการเลือกรับสื่อที่น าเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นญี่ปุ่น 
ตลอดจนการหลีกเลี่ยงที่จะเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้น รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร รายการ
โทรทัศน์ เป็นต้น  ที่ควรควบคุมไม่ให้มีการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้วัยรุ่นเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงหลายด้าน จึงอาจท าให้ไม่สามารถศึกษารายละเอียดของพฤติกรรม
เสี่ยงในแต่ละด้านได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปนักวิจัยอาจท าการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือจะได้
เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่ละเอียดครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้นักวิจัยอาจใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษา เช่น 
อาจศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเรียน เนื่องจากพบว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพฤติกรรมเสี่ยงด้านอ่ืนๆ หรือศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงด้านความก้าวร้าวรุนแรง เนื่องจากพบว่านักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านนี้ ไม่แตกต่างกัน     เป็นต้น 
นอกจากนั้นอาจท าการศึกษากับประชากรให้ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
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2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการของโรงเรียนเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ให้กับนักเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือจะได้เปรียบเทียบว่าโรงเรียนมีวิธีการด าเนินการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเนื่องจาก
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ครูแนะแนวและผู้บริหารจากเพียง 3 โรงเรียน ท าให้ผลการวิจัยอาจยังขาด
ความสมบูรณ์เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ จึงควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ 
เพ่ิมมากข้ึน โดยอาจท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. จากการที่มีผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและครอบครัวมีผลต่อการพัฒนานักเรียน รวมทั้งการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนด้วย (Faust-Horn, 2003) และจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ปกครองญี่ปุ่นมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสูง จึงควร
ศึกษากระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับประเทศไทยเพ่ือน าผลการวิจัย
มาเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวและโรงเรียนในโรงเรียนไทยต่อไป 

 


