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คาํสาํคญั :  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว / อิทธิพลจากเพือน / การเลียนแบบสือ / อิทธิพลจากครู / พฤติกรรม 
   กา้วร้าว / นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
      รักขณาวรรณ  เสาทอง : ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    

สงักดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : 
ผศ.ดร.  สมทรัพย ์ สุขอนนัต,์  ผศ.ดร.  นวลฉว ี ประเสริฐสุข  และ  อ.ดร.  นงนุช  โรจนเลิศ.  14  หนา้. 
  
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา  )  ระดบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  
อิทธิพลจากครู  และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    )  เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน             
ชนัประถมศึกษาปีที    จาํแนกตามเพศ   จาํนวนพี-น้อง  สภาพการพกัอาศยั  ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด  ประสบการณ์
การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูก
กา้วร้าวทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และ
ประเภทของโรงเรียน  )  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากครู  เป็นตวัแปรใน
การทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษามีจาํนวน    คน  ไดม้าจากการสุ่ม
แบบแบ่งชนัภูมิ  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 .  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน                 
ชนัประถมศึกษาปีที    อยูใ่นระดบันอ้ย  และอิทธิพลจากครูอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 .  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั  . .  นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัอยูก่บัพอ่และแม่  มีพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยักบัญาติหรืออืน ๆ 
เมือจาํแนกตาม  เพศ จาํนวนพี-น้อง ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูก
กา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และประเภทของโรงเรียน ไม่พบความแตกต่าง   
 .  การเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากเพือน  สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษา 
ปีที    ไดร้้อยละ  .   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
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KEY  WORD :  VIOLENCE  IN  THE  FAMILY / INFLUENCE  FROM  FRIENDS/ IMITATION  FROM  THE   
MEDIA / INFLUENCE  FROM  TEACHERS / AGGRESSIVE  BEHAVIOR  OF  PRATHOM  6   
STUDENTS   

  RAKKANAWAN  SAOTONG :  FACTORS  EFFECTING  THE  AGGRESSIVE  BEHAVIOR  OF  
 PRATHOM  6  STUDENTS , OFFICE  OF  EDUCATION  RATCHABURI  AREA  2, PHOTHARAM  DISTRICT, 

RATCHABURI  PROVINCE.  THESIS  ADVISORS  :  ASST.  PROF.  SOMSAP  SOOKANAN,  Ph.D.,  ASST.  PROF.  
NUANCHAVEE  PRASERTSUK, Ph.D. AND  NONGNUCH  ROCHANALERT,  Ed.D.  114 pp. 
 The  purposes  of  this  research  were  )  to  study  level  of  violence  in  the  family,  influence  from  friends,  
imitation  from  media,  influence  from  teachers  and  aggressive  behaviors  of  prathom    students,  )  to  compare  aggressive  
behaviors  of  prathom  6  students  by  gender,  number  of  siblings,  dwelling  state,  closed  care  taker, physical  punishment   
from  family  members,  verbal  punishment  from family  members,  verbal  punishment from  school,  verbal  aggression  from  
friends,  physical  aggression  from  friends,  and  type  of  school,  )  to  study  violence  in  the  family,  influence  from  friends,  
imitation  from  the  media,  influence  from  teachers  as  predictors  of  aggressive  behavior  of  prathom  6  students.  Samples  
were   children derived  by  stratified  random  sampling  technique.  Construction  questionnaires  were  used  to  collect  data.  
Data  were  analyzed  for  percentage,  mean,  standard,  deviation,  t-test,  One-Way  ANOVA  and  Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis.   

The  results  were  : 
.  Violence  in  the  family,  influence  from  friends,  imitation  from  the  media  of  prathom  6  students  were  at  

minimal  level,   aggressive  behaviors  was  in  the  low  level,  and  influence  from  teachers  was  in  a  very  minimal  level.   

.  Aggressive  behaviors  of  prathom  6  students  with  different  dwelling  state  was  significantly different  at  a  

statistical level  of  .05. Students who lived with father and mother were more aggressive than those who lived with relatives and 

others. However, when classified by gender,  number  of  siblings, closed  care  taker, physical  punishment   from  family  
members,  verbal  punishment  from family  members,  verbal  punishment from  school,  verbal  aggression  from  friends,  
physical  aggression  from  friends,  and  type  of  school they were not significantly  different.       

.  Imitation  from  the  media  and  influence  from  friends  predicted  the  aggressive  behavior  of  prathom  6  

students  at  a  percentage  of  24.3,  with  a  statistical  significant  level  of  .001. 

 

 
 

Department  of  Psychology  and  Guidance Graduate  School,      Graduate School, Silpakorn University 

Studens’s  signature........................................................              Academic Year  2013 

Thesis  Advisors’  signature  .............................................. ..................................... .. ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 วิทย า นิพน ธ์ฉบับ นีสํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง เ ป็นอย่ า ง ดี ยิ งด้ว ยคว ามก รุณาอย่ า ง ดี ยิ ง จ าก                   
ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.สมทรัพย์  สุขอนันต์  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข  
อาจารย ์ ดร. นงนุช  โรจนเลิศ  อาจารย ์ ดร.กมล  โพธิเยน็  อาจารย ์ ดร.  อาดมั  นีละไพจิตร  และ           
รองศาสตราจารยลิ์ขิต  กาญจนาภรณ์ ทีไดเ้สียสละเวลาให้ความช่วยเหลือ  คอยให้คาํปรึกษาและ 
ให้คาํแนะนําในด้านต่างๆ  ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์      
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนีดว้ย 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้า ทีสํานักงานเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุ รี เขต      
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีใหข้อ้มูลเกียวกบัจาํนวนของเด็กนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที     

 ขอขอบพระคุณคณะครูของโรงเรียนเทศบาลวดัไทร  (อารีรักษ)์  โรงเรียนเทศบาลวดัโชค  
(ธรรมเสนานีวรคุณ)  โรงเรียนแยม้วิทยการ โรงเรียนราษฎร์บาํรุงวิทย ์ และโรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์   
ทีใหค้วามร่วมมือในการช่วยเก็บขอ้มูลใหก้บัผูว้จิยั 

 ขอขอบพระคุณคุณครูเลิศลักษณ์  กมลเพชร  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนแยม้วิทยการ           
ทีคอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการเป็นทีปรึกษาตลอดระยะเวลา ในการทาํวทิยานิพนธ์ 

 และท้ายทีสุดขอกราบขอบพระคุณครอบครัวทีขา้พเจา้รัก  ทีให้การสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษามาโดยตลอด  ขอขอบคุณเพือนๆ  พีๆ   และทุกๆคนทีคอยให้กําลังใจ   ตลอดจน 
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและสุดความสามารถ  รวมถึงช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีกําลังใจและ 
ความเขม้แขง็  ตลอดจนสามารถต่อสู่กบัทุกสิงทุกอยา่งมาจนถึงวนันี 
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