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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิ
วัตน และวิเคราะหผลกระทบจากการรับรูสื่อในยุคโลกาภิวัตนตอการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน โดยไดดําเนินการวิจัยทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบผสม
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนสาธิต
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 1,200 คน สวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพไดดําเนินการสัมภาษณกลุมครูและกลุม
ผูป กครองของเยาวชนในกลุมโรงเรียนที่ศึกษาดังกลาวขางตน จํานวน 60 คน รวมทั้งการสังเกตภาคสนาม
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา ผูทรงคุณวุฒิใหความหมายพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน
ไดแก การเสพยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศ การขายบริการทางเพศ การทะเลาะวิวาท การลักขโมย การดูการตูน/ภาพยนตร
ลามก การเลียนแบบความรุนแรงในภาพยนตร/TV. การเลนคอมพิวเตอรในรูปแบบที่ไมเหมาะสม การชอบความทาทาย
และชอบเสีย่ ง และการมีพฤติกรรมรักรวมเพศ และผลการวิจัยพบวา เยาวชนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลาว
นอย สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้งการคบเพื่อนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดรับรูสื่อในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งไดแก การเลนอินเทอรเน็ต การเลนเกมส
Online และการใชบริการเพื่อนคุยทางโทรศัพท ซึ่งพบวา ผลกระทบจากการรับรูในยุคโลกาภิวตั น มีทั้งทางดานบวกและ
ดานลบ ผลกระทบดานบวกการใชสื่อยุคโลกาภิวัตนชวยใหมีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว คนหาขอมูลตาง ๆ ไดงาย ในดาน
ลบการเปดรับอินเตอรเน็ต พบวา มี Web Site บาง Web ทีม่ เี นือ้ หายั่วยุทางเพศและเปดอยางอิสระ ไมมีการควบคุม รวมทั้ง
เกมส Online บางเกมสที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม สงผลกระทบทําใหเยาวชนเลียนแบบลักษณะความรุนแรงของเกมสได
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. สรางสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง โดยทุกฝายควรรวมมือกันอยางจริงจังในการแสวงหาแนวทาง
แกไขปญหาความไมมั่นคงของครอบครัว และครอบครัวควรดูแลเอาใจใสการคบเพื่อนของบุตร คอยใหคําแนะนําปรึกษา
แกบุตรอยางใกลชิด
2. ภาครัฐและภาคเอกชนตองรวมมือกันในการจัดการกับปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใชสื่อ
ในยุคโลกาภิวัตนของเยาวชน โดยการกําหนดเปนมาตรการในการควบคุมสื่อในยุคโลกาภิวตั นทุกประเภท
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ABSTRACT
This study was to investigate the nature and causes of deviant juvenile behaviors
in current globalization, to analyze the impact of increased exposure to global
communications on these behaviors, and to propose approaches of prevention and solutions to
these behaviors through both quantitative and qualitative studies using mixed sampling
techniques.
A questionnaire was used in quantitative data collection and distributed to 1,200
students of secondary schools under The General Education Department, the Office of Private
Education, Ministry of Education, and the demonstration schools under the Ministry of
University Affairs. Also interviews were used in qualitative studies and distributed to 60
teachers and parents of these agencies as well as fieldwork observations.
It was found in this study that experts have defined deviant juvenile behaviors as
referring to drug use, illicit sex, prostitution, quarrels, theft, watching of pornographic
cartoons, imitation of violence from cinema/T.V., accessing pornography via the internets
indulging in overly risk-taking behaviors and practicing homosexuality. It was found in the
study that the juvenile sample group had little deviant behavior. Deviant behavior was
cultivated through poor nurturing and relations within family as well as associating with
friends who behaved deviantly and particularly from exposure to global communications, i.e.,
surfing the Internet, games on line, and commercial phone services such as sex and gambling
lines. It was also found that the impacts of globalization were both positive and negative.
The positive impacts were the speed and convenience of global communications, and
information retrieval. The negative impacts in being exposed to the Internet were that some
websites contained contents of sexual arousal openly and freely with no controls. Also, some
games online contained improper contents and encouraged imitation by juveniles of the
violent nature of the games.
It is recommended that
(1) Family institutions should be strengthened so that all parties seriously
collaborate in seeking solutions for family security, and the family should be attentive to
children’s associations and consult closely with their children.
(2) The government and private sectors should collaborate in handling
problems and impacts of exploiting global communication among juveniles by imposing
measures controlling all kinds of global communications.
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