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 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
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 ผลการวิจยัพบวา่ 
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 .  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั  . .  นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัอยูก่บัพอ่และแม่  มีพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยักบัญาติหรืออืน ๆ 
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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. 
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บทท ี  

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีครูเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน  และนาํความรู้ 
ในเรืองต่าง ๆ เช่น การนาํความรู้ทีได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจาํวนัโดยให้มี
วิธีการคิดต่อ หรือแนะนาํให้ผูเ้รียนไปหาความรู้เพิมเติม การจดัการเรียนการสอนระดบัเบืองตน้  
ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะพืนฐานการเรียนรู้หลายดา้น ทงัดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  
และการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง หากไม่มีการฝึกฝนหรือใช้ทกัษะดงักล่าว การเรียนในระดับ
ประถมศึกษายอ่มไม่แตกต่างจากการเรียนในระดบัชนัปฐมวยัในโรงเรียนตามทีครูผูส้อนเป็นผูม้อบ
ความรู้ให้ ดงันนัไม่วา่จะเรียนรู้วิชาใดก็ตาม ยอ่มตอ้งรู้จกัการใชท้กัษะเหล่านีอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้
เพราะทักษะดังกล่าวเป็นพืนฐานทีจะนําไปสู่การเพิมพูนความรู้และพัฒนาความรู้จนถึง 
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดใ้นทีสุด 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลียนแปลงเกิดขึนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม  
เศรษฐกิจ หรือ แมก้ระทงัสิงแวดลอ้มทีอยู่ใกลต้วันนัก็ลว้นแต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทุกเพศ  
ทุกวยั ไม่วา่จะเป็นวยัเด็ก วยัผูใ้หญ่  คนวยัทาํงาน หรือแมก้ระทงัคนวยัชรา สําหรับเด็กนนัจะพบวา่
เขาได้รับอิทธิพลจากการมองเห็นตวัอย่างจากผูใ้หญ่ด้วยการกระทาํต่าง ๆ ของผูใ้หญ่นันก็ย่อม
ส่งผลต่อเด็กทงัทางตรงและทางออ้ม การกระทาํต่าง ๆ ทีผูใ้หญ่ในสังคมกระทาํนนัเด็กๆสามารถ
เห็นได้และเลียนแบบได้ รวมทังในปัจจุบนัเทคโนโลยีก็มีความเจริญอย่างรวดเร็วทาํให้เด็กๆ  
สามารถพบเห็นการกระทํา  รับรู้สิงต่าง  ๆ จากสือต่าง  ๆ  เช่น  โทรทัศน์  วิทยุ อินเตอร์เน็ต 
ไดเ้ช่นเดียวกนั การเลียนแบบจากสิงทีเด็กไดเ้ห็นไดพ้บเจอนนั โดยทีเด็กอาจจะไม่เขา้ใจว่าสิงที
ตนเองเห็นนนัเป็นสิงทีดี หรือไม่ดีอยา่งไร เพราะเขาเห็นวา่ผูใ้หญ่ทาํไดเ้ขาก็ตอ้งทาํไดเ้หมือนกนั   
 จากการคิดตามความเข้าใจต่าง ๆ เกียวกบัเด็กและเยาวชนพบว่า สังคมไทยในปัจจุบนั  
เด็กและเยาวชนนนัมีพฤติกรรมกา้วร้าวเพิมมากขึน ดงัตวัอยา่งทีเห็นไดต้ามข่าวหน้าหนงัสือพิมพ ์
ทีมีเด็กและเยาวชนทาํผดิกฎหมายกนัเพิมมากขึนทาํใหส้ังคมไทย  จากความจริงทีวา่เด็กและเยาวชน
เป็นประชากรทีสําคญัของชาติซึงประชากรเหล่านีเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต  ถา้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรทีมีคุณภาพ มีพฤติกรรมทีเหมาะสม
การพฒันาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิงๆขึนก็เกิดขึนได ้ แต่ถา้ประชากรเหล่านีเป็นประชากรที
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ไม่ มี คุณภาพมีพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกต่อไป   
ซึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนทีพบเห็นในสังคมทีไม่มีความเหมาะสมและพบว่าเป็น
ปัญหาสําหรับในสังคมไทยในปัจจุบนัคือ  พฤติกรรมความกา้วร้าวรุนแรง  พฤติกรรมการติดเกม  
พฤติกรรมเทียวกลางคืน  พฤติกรรมการติดการพนนั  เป็นตน้  (เติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 1) 

สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมทีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักนัเพิมขึน ตอ้งขยนัทาํงานเพือ  
ความอยู่รอดของตวัเอง และครอบครัวเป็นหลกั ทาํให้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาทีจะใส่ใจบุตรหลาน 
ของตนเองเท่าทีควรจึงเกิดเป็นช่องว่างของครอบครัวเกิดขึน ส่วนมากเด็กก็จะใช้เวลาอยู่กับ
โทรทศัน์มากกวา่ทีจะไดอ้ยูก่บัพอ่แม่ นอกจากนียงัมีสือประเภทอืน ๆ ทีนบัวา่มีอิทธิพลต่อเด็กและ
เยาวชนเป็นอย่างมาก โดยอาจจะนับได้ว่าปัจจุบนัสือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ เป็นปัจจยัที 5 สําหรับเด็กและเยาวชนทีมีความใกลชิ้ด และสามารถ
เขา้ถึงไดม้ากทีสุด  และปัจจุบนัพอ่แม่จาํนวนมากมกัจะมีการเลียงดูโดยปล่อยให้ลูกอยูก่บัโทรทศัน์
เป็นเวลาวนัละหลายชวัโมงทาํใหเ้ด็กเห็น ไดย้นิและค่อยๆซึมซบัสิงเหล่านนัมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ของพวกเขาเอง  ทาํให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบสือต่าง ๆ ทีเขาพบเห็น ซึงในบางรายนนัอาจจะ
หมดอนาคตเพราะการกระทาํทีตนเองคิดวา่ทาํถูกตอ้งแลว้จากสือทีตนเองพบเห็นและไดป้ฏิบติัตาม  
ตวัอย่างเช่นไปฆ่าคนตายตามเกมทีตนเองเล่นเพราะคิดว่าในเกมทาํได้ จึงเกิดการอยากลองว่า 
ในความเป็นจริงเขาก็จะสามารถทาํไดอ้ยา่งในเกมเช่นกนั  

ดว้ยเหตุนีเด็กและเยาวชนในปัจจุบนัจึงมีพฤติกรรมกา้วร้าวค่อนขา้งมาก เพราะไดพ้บเห็น
แบบอย่างทงัจากบุคคลรอบตวั และสือในดา้นต่าง ๆ และนบัวนัก็ยิงทวีความรุนแรงมากขึนโดยที
สาเหตุ หรือปัจจยัทีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กและเยาวชนนนั มีหลายประการดว้ยกนั ดงันี 
 การใช้ความรุนแรงในครอบครัวนนันบัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้เด็กเกิดพฤติกรรมกา้วร้าว     
ไดเ้ช่นกนั  เด็กทีเติบโตมาจากครอบครัวทีใช้ความรุนแรงในการเลียงดูย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจ      
ของเด็ก  เมือเติบโตขึนมาเป็นผูใ้หญ่เขาก็จะซึมซับเอานิสัยทีชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหา  ชอบใชอ้ารมณ์  ในบางรายนนัตอ้งหนีออกจากบา้นมาเพราะไม่สามารถทนรับความรุนแรง
ทีเกิดขึนกบัตนเองได ้ (วิชา มหาคุณ, 2542 : 1,อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 2)  ลกัษณะ
ของความรุนแรงในครอบครัวทีเกิดขึนกบัตวัเด็กมีหลากหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่  การทาํร้ายร่างกาย
โดยการใชก้าํลงั  เช่น  การตบ  การตี  รวมทงัการใชอ้าวุธจนไดรั้บบาดเจ็บ หรือการใชว้าจาเหยียด
หยาม  หยาบคาย  ดูถูกทาํใหเ้ด็กเกิดความนอ้ยเนือตาํใจ  การใชค้วามรุนแรง  การละเลยไม่ให้ความ
สนใจ  การทาํร้ายทางเพศเชิงอนาจาร  การถูกบงัคบัให้คา้ประเวณี  (คณะกรรมาธิการกิจการสตรี  
เยาวชนและผูสู้งอายุวุฒิ,2549 : 8 ,อา้งถึงในเติมทิพย์ พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 2) โดยส่วนใหญ่ 
มีสาเหตุมาจากบิดามารดา  และสมาชิกในครอบครัวของตวัเด็กเอง  รวมถึงสภาพแวดลอ้มในสังคม
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ของเด็กด้วยการกระทาํรุนแรงต่อเด็กจะส่งผลกระทบต่อเด็กด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
(Martin , 1992 , อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 2)  ผลกระทบของความรุนแรงทีมีต่อเด็ก 
ทําให้เกิดความเครียด ความสะเทือนใจ  รู้ สึกเจ็บปวดทรมาน  บาดเจ็บ  พิการและเสียชีวิต 
เมือเกิดปัญหาขึนก็ยากต่อการรักษาให้หายขาดได ้ ส่วนหนึงกลายเป็นเด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
ทําให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน  (ส่าหรี  จิตตินันท์, 2539  : บทคัดย่อ)  ในขณะที 
(ประณีต ปิยสิรานนท,์2543 : บทคดัยอ่)  ไดม้องภาพสะทอ้นของกลุ่มเด็กทีกระทาํรุนแรงวา่  ปัญหา
ของเด็กเริมจากครอบครัว  พ่อแม่ทีเลียงดูแบบผิด ๆ ไม่เขา้ใจธรรมชาติความตอ้งการของเด็กมี
ปฏิกิริยาตอบโต้เด็กในทางไม่ถูก  หรือชอบลงโทษเด็กแรง ๆ นอกจากเด็กจะลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมความรุนแรงแล้วเด็กยงัต้องเก็บเอาไวไ้ม่สามารถทีจะแสดงออกมาได้  จึงทาํให้เกิด 
การต่อตา้นผูใ้หญ่ ต่อตา้นสังคม มีความกา้วร้าวและสร้างปัญหาให้กบัสังคม เด็กทีมีประสบการณ์
ถูกกระทาํรุนแรงตงัแต่วยัเด็กนนัเด็กจะมีลกัษณะทีเป็นเด็กเก็บกดโดยการทีเด็กจะเรียนรู้การใช้
ความรุนแรงและเก็บความรู้สึกสะสมไว ้ เมือเติบโตเป็นผูใ้หญ่เวลาทีเด็กมีปัญหาเด็กก็มกัจะใช ้
ความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาแทนการใช้เหตุผลในการแกไ้ขปัญหา ส่วนเด็กบางคนจะเลือกใช้
วิธีการหนีออกจากบา้น ใช้ชีวิตเร่ร่อนจนกลายเป็นเด็กจรจดั ประพฤติผิด และสร้างปัญหาให้แก่
สังคม (สุนนัทา  กาญจนพงศ ์, 2540 :  8  อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  2550  :  2) ดงันนัผูว้ิจยั 
จึงคาดวา่การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวน่าจะเป็นปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ได ้  
 เพือนก็เป็นบุคคลทีมีอิทธิพลและเป็นอีกสาเหตุหนึงทีนาํไปสู่พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กได้
เช่นกนั  เพราะวา่เป็นธรรมชาติของเด็กทีตอ้งมีเพือน  แต่วา่การคบเพือนนนัถา้คบเพือนไม่ดีก็ทาํให้
เราไม่ดีตามไปด้วย  แต่ถ้าเราคบเพือนดีเราก็จะได้ดีตามเพือนไปด้วย จากสถิติของกรมพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนปี 2548 พบว่าการคบเพือนเป็นสาเหตุของการกระทาํผิดอันดับที  2   
รองจากการเลียนแบบสือ โดยเด็กจะสนใจคบหาเพือนเพศเดียวกนัและต่างเพศ ถา้เพือนส่วนใหญ่
ในกลุ่มมีการแสดงความรู้สึกในทางกา้วร้าว การแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนนัก็จะมี
แนวโนม้ใน  ทางรุนแรงและอนัตรายเพิมขึนซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (สมพรnสุทศันีย,์ 2530 
: บทคัดย่อ)ทีพบว่าตัวแปรทีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับสูงสุดได้แ ก่  
อิทธิพลจากกลุ่มเพือน  ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดว่าอิทธิพลจากเพือนน่าจะเป็นปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรม
กา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ได ้  
 ในขณะทีการนําเสนอเรืองราว หรือภาพเหตุการณ์ทีมีความรุนแรงแฝงอยู่ตลอดเวลา 
ของสือมวลชน ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ของเด็ก เนืองจากสือเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมของเด็กโดยตรง  เด็กจะซึมซับพฤติกรรม  และเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ จากสือ   
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อนัจะนาํไปสู่การแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว  และพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ได ้สือเป็น
ปัจจัยทีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการก่ออาชญากรรม   และต่อการกระทําความผิดของเด็ก 
และเยาวชน อิทธิพลทีสาํคญัของสือทีเกียวขอ้งกบัปัญหาอาชญากรรม คือ เป็นแหล่งสะทอ้นให้เกิด
ความรู้สึกคล้อยตามทางด้านลบ เพราะสิงทีตนอยากรู้ พร้อมทีจะเรียนรู้ หรือพร้อมทีจะทาํตาม 
ตรงกบัสิงซึงสือไดน้าํมาเผยแพร่ให้เห็นในรูปภาพ ในหนงัสือ ในภาพยนตร์ ในทีวีของสือนี ชแรมม ์
(Schramm , อา้งถึงใน โสภา ชปีลมนัน์, ) นกัอาชญาวิทยาท่านหนึงไดก้ล่าวว่า เด็กได้
เรียนรู้เกียวกบัสิงเป็นลบต่อสังคม หรือพฤติกรรมทีเป็นลบในสังคมผา่นสือสารมวลชนนานาชนิด 
อยา่งไรก็ตามก่อนทีเด็กจะตกอยูใ่นอิทธิพลดงักล่าวไดน้นั เด็กน่าจะตอ้งไดรั้บอิทธิพลดงักล่าวผา่น
มาทางหน่วยอืนมาก่อนแลว้ อนัไดแ้ก่ ครอบครัว โรงเรียน และสิงแวดลอ้มรอบตวัเด็ก การถ่ายทอด 
หรือการรายงานข่าวเป็นประจาํเกียวกับพฤติกรรมของอาชญากร หรือการก่ออาชาญกรรมผ่าน
สือสารมวลชนจึงมีอิทธิพลสูงมากต่อการคลอ้ยตามและกระทาํตาม โดยเฉพาะในภาพยนตร์บาง
ประเภททีแสดงใหเ้ห็นถึงเชาวปั์ญญา ความสามารถอยา่งเยียมยอดของบรรดาอาชญากรทงัหลายยงิ
เป็นอนัตรายมากยิงขึน สือทีสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการสร้างทศันคติ หรือปลูกฝังค่านิยมทางดา้นลบ
ให้กบัเด็กนนั ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์และหนงัสืออ่านเล่นทวัไป
เกียวกบัผูร้้าย ผูดี้ และ/หรือผา่นทางการเสนอข่าวเกียวกบัอาชญากรรมต่าง ๆ สิงเหล่านีเป็นส่วนหนึง
ทียวัยุให้เด็กต้องการเลียนแบบ โดยเฉพาะการกระทาํผิด การประกอบอาชญากรรมของวยัรุ่น
ต่างประเทศทีทาํขึนเป็นภาพยนตร์นนัยิงเป็นอนัตรายต่อเด็กมาก เพราะเยาวชนเหล่านียงัอ่อนดว้ย
ส ติ ปัญญาและ เห ตุผลจะทํา ให้ เ กิ ดการยอม รับคล้อยตาม  เ กิ ดความประทับใจ  และ 
เกิดความภาคภูมิใจทีจะทาํตาม  ดังนันผู ้วิจ ัยจึงคาดว่าอิทธิพลจากสือน่าจะเป็นปัจจัยส่งผล 
ต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ได ้   
 ในขณะเดียวกันครูก็เป็นอีกบุคคลหนึงทีมีความสําคญัรองจากพ่อแม่ของนักเรียน หรือ 
บางทีอาจจะมากกว่าพ่อแม่ของนกัเรียน ครูมีอิทธิพลต่อความคิดและพฒันาการของนกัเรียนมาก  
ถา้เด็กไดรั้บการถ่ายทอดจากครูทีดีก็จะส่งผลต่อการปฏิบติัตนในอนาคตของพวกเขาเหล่านนัอีก
ดว้ย ครูนนัก็เปรียบเหมือนพอ่แม่ของนกัเรียนอีกบุคคลหนึงเพราะใกลชิ้ดและใชเ้วลาอยูก่บันกัเรียน 
วนัละหลายชวัโมง  ดงันนัพฤติกรรมต่าง ๆ ของครูจึงอยู่ในสายตาของนกัเรียน นกัเรียนมองเห็น   
ซึมซบั และทาํตาม  อนึงบุคลิกภาพของครูและนิสัยของครูแต่ละท่านไม่เหมือนกนัทาํให้การปฏิบติั
ตนต่อลูกศิษย์นันก็ย่อมแตกต่างกันออกไป  ดังนันพฤติกรรมการปฏิบัติของครูนันก็จะส่ง 
ผลต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียนได้เหมือนกัน โดยเฉพาะหากครูทีมีการใช้พฤติกรรมรุนแรง 
กา้วร้าวไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกาย หรือทางวาจาก็ตามก็ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
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นกัเรียนทีใกลชิ้ด และมีโอกาสไดซึ้มซับพฤติกรรมของนกัเรียนไดเ้ช่นกนั  ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดว่า
อิทธิพลจากครูน่าจะเป็นปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ได ้  

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก ๆ นันเป็นทีรู้กันดีอยู่ว่าเป็นสิงทีสามารถเกิดขึนได้ทุกเวลา  
ทุกสถานที และกบัเด็กทุกคน เพียงแต่วา่จะเกิดขึนมากหรือน้อยขึนอยูก่บัพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน  
ขึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่และการอบรมเลียงดูของแต่ละครอบครัว ผูว้ิจยัสนใจทีจะเลือก
ศึกษาพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เนืองจากนกัเรียน ชนัประถมศึกษาปีที   กาํลงัย่างเขา้สู่วยัรุ่น 
จึงมีการเปลียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึนกบันักเรียนหลายด้าน นับตงัแต่การเปลียนแปลงด้านร่างกาย  
การให้ความสําคญักบัเพือนมากขึนกวา่ในวยัเด็ก การเป็นอิสระ เชือฟัง  พ่อแม่น้อยลง ประกอบกบั
เด็กนกัเรียนในอาํเภอโพธาราม  มีการรับชมสือต่างๆ มากขึนเช่นเดียวกบัเด็กในเมืองต่าง ๆ ทงัหลาย  
ซึงสือในปัจจุบนัก็มีเรืองราวของความกา้วร้าวอยูม่าก ดงันนัการศึกษานีจึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
และผูที้เกียวขอ้งในการป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาในภายภาคหนา้  
 จากการศึกษาเอกสารวรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้งต่าง ๆ ทาํให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
ถึงการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครูทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมความกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี 
เขต  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เพือนาํผลของการวิจยัไปใช้ในเชิงการป้องกนัพฤติกรรม
กา้วร้าวของนกัเรียนและเพือส่งเสริมใหเ้ขาเป็นผูใ้หญ่ทีดีในอนาคต 
ปัญหาในการวจัิย 

1. การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู และ
พฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  

  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  อยูใ่นระดบัใด 
2. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต               

อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  จาํนวนพี-นอ้ง  สภาพการพกัอาศยั  
ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจา
จากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกาย
จากเพือน  ประเภทของโรงเรียน  แตกต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนัหรือไม่  อยา่งไร 

3. การใช้ความรุนแรงในครอบครัว   อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ   และ          
อิทธิพลจากครู  เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที              
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  หรือไม่  อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพือศึกษาระดบัพฤติกรรมกา้วร้าว  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  
การเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากครู  ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนที                   
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  

2. เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนที   
การประถมศึกษาราชบุรีเขต   อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
เพศ จาํนวนพี–น้อง สภาพการพกัอาศัยของนักเรียน ผูที้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจา
จากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน ประสบการณ์การถูก
กา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และประเภทของโรงเรียน   

3. เพือศึกษาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ    
อิทธิพลจากครู   เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที                      
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี    
สมมติฐานการวจัิย 

1. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีเพศต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั 

2. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีจาํนวนพี-นอ้งต่างกนั  มีพฤติกรรมความกา้วร้าวแตกต่างกนั 

3. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั 

4. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีผูที้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุดต่างกนั มีพฤติกรรม
กา้วร้าวแตกต่างกนั 

5. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว
ต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั 

6. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว
ต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั 
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7. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียนต่างกัน              
มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั   

8. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต             
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ทีมีประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจาจากเพือนทีต่างกัน                   
มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั   

9. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต               
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางกายจากเพือนทีต่างกัน                  
มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั 

10.   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต               
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประเภทของโรงเรียนต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั 

11. การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู  
เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนที                
การประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   
ขอบเขตการวจัิย 
 ในการวิจัยครังนีเป็นการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   
จึงไดก้าํหนดขอบเขต ของการวจิยัไวด้งันี 

1.  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรทีใชศึ้กษาในครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูช่นัประถมศึกษาปีที  6     

ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 255  ของโรงเรียนสังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2          
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษ์          
(มณีวิทยา) โรงเรียนเทศบาลวดัโชค  (ธรรมเสนานีวรคุณ)โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์     
โรงเรียนราษฎร์บาํรุงวิทย์ โรงเรียนแยม้วิทยการ และโรงเรียนเจียไช้ จาํนวนประชากรประมาณ      

  คน (สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต  พ.ศ.    :  เอกสารอดัสาํเนา)   
2.  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขต
พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต   อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 227 คน ซึงผูว้ิจยั
กําหนดขนาดตัวอย่างโดยคํานวณตามสูตรของยามาเน่  (Yamane, 1973, : 725 อ้างถึงใน  
บุญธรรม  กิจป รีดาบ ริ สุท ธิ ,  : )  โดยกําหนดค่าความคลาด เค ลือนร้อยละ    
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ทีระดับความเชือมนัร้อยละ  กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขนัตอน (Multi - stage  
Random Sampling)   

 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้น 
. .1  ขอ้มูลส่วนบุคคล   

  . . .1  เพศ 
  . . .2  จาํนวนพีนอ้ง 
  . . .3  สภาพการพกัอาศยั 
  . . .4  ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด 
  . . .5  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว 
  . . .6  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว 
  . . .7  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน 

. . .8  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน 
  . . .9  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน 
  . . .10  ประเภทของโรงเรียน 
 . .2  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
 . .3  อิทธิพลจากเพือน 

. .4  การเลียนแบบสือ   

. .5  อิทธิพลจากครู 
.2  ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤติกรรมกา้วร้าว 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  เด็กนักเรียนชนัประถมศึกษา  หมายถึง  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขต

พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ทีกําลังศึกษาอยู ่
ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2556   

2. พฤติกรรมก้าวร้าว  หมายถึง พฤติกรรมทีนักเรียนทาํให้ผู ้อืนได้รับบาดเจ็บได้รับ              
ความเสียหาย  ทงัร่างกาย  และจิตใจ  แบ่งเป็น    ประเภท  คือ 
  .   ความกา้วร้าวทางร่างกาย  หมายถึง  การทาํร้ายร่างกายทาํให้บุคคลอืนไดรั้บ   
บาดเจ็บทางดา้นร่างกาย  หรือเป็นการกระทาํทางกายทีทาํให้ผูอื้นไดรั้บความอบัอาย  ใชก้าํลงัหรือ  
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ความแข็งแรงทางกายในการขู่เข็ญ  หรือ  บงัคับให้ผูอื้นทาํตามตนเองถ้าไม่ทาํตามก็จะทาํให ้
ไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกายหรือไดรั้บอนัตราย  รวมถึงการใชก้าํลงักายในการทาํลายทรัพยสิ์นต่าง ๆ    
  .   ความก้าวร้าวทางวาจา  หมายถึง  การพูด  การใช้วาจาทาํให้บุคคลได้รับ           
ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ  ไดแ้ก่  การพูดนินทา  พูดเยาะเยย้  การพูดถากถาง  การพูดประชดประชนั       
พูดยุแหย่ให้คนอืนทะเลาะกัน พูดคาํหยาบคายเมือเกิดการโต้เถียงกัน  การตวาด  การตะคอก   
การพดูข่มขู่เพือแสดงความกา้วร้าว   

3.  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  หมายถึง  การทีสมาชิกในครอบครัว  เช่น  พ่อ-แม่           
พี-น้องทีใช้ความรุนแรงกระทาํทารุณต่อนักเรียน  ได้แก่  การทาํร้ายร่างกาย  การหยิก  การตบ   
การตี  การเตะ  การผลกั  การกระชาก  การเหวียง  การกกัขงับริเวณ  การขวา้งปาสิงของใส่ซึงมีผล 
ทาํใหเ้กิดบาดแผลและรอยฟกชาํต่าง ๆ  และการทาํร้ายจิตใจ  เช่น  การขู่  การตะคอก  การมองดว้ย
สายตาไม่เป็นมิตร  การบงัคบัให้ทาํในสิงทีไม่ชอบ  การดูถูกเหยียดหยาม  เป็นตน้  รวมถึงการที
สมาชิกในครอบครัวใช้วาจาทาํร้ายจิตใจ  ข่มขู่  ตะคอก  ดูถูก  ด่าทอ  ตาํหนิ  หรือใช้วาจาจว้งจาบ
ในลกัษณะอืนต่อนกัเรียน  
 4.  อิทธิพลจากเพือน  หมายถึง  การกระทาํ  หรือ  การแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจา      
และทางกายของเพือนทีอยู่ในชันเรียนเดียวกนั โดยนักเรียนได้กระทาํพฤติกรรมก้าวร้าวต่าง ๆ 
เหล่านันตามอย่างเพือนหรือเพือนเหล่านันบงัคบัหรือเพือนเป็นผูช้ักชวนให้นักเรียนร่วมกระทาํ
พฤติกรรมกา้วร้าวนนัดว้ย  เช่น  การพดูคาํหยาบคาย  การนินทา  การข่มขู่  การชกต่อย  และ การทาํ
ร้ายร่างกายของผูอื้น  หรือการกระทาํกา้วร้าวต่าง ๆ เพือทีจะทาํให้ตนเองเป็นทียอมรับของกลุ่ม
เพือน 

5.  การเลียนแบบสือ   หมายถึง   การกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจา         
และทางกายทีนกัเรียนทาํตามสือต่าง ๆ ทีนาํเสนอเรืองราวเกียวกบัการกระทาํทีแสดงถึงการบงัคบั       
ทางร่างกายต่อผูอื้น การใช้อาวุธและไม่ใช้อาวุธต่อบุคคลอืนทาํให้เขาได้รับความเจ็บปวด 
ทงัร่างกายและจิตใจ  ไดแ้ก่   สือโทรทศัน์   ภาพยนตร์   เกมต่าง ๆ  อินเตอร์เน็ต   การ์ตูน 

6.   อิทธิพลจากครู   หมายถึง   การรับรู้และพบเห็นของนักเรียนเกียวกับการกระทาํ
พฤติกรรม   กา้วร้าวของครูโดยอาจเป็นการกระทาํกา้วร้าวทางกายหรือกา้วร้าวทางวาจาของครูใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีนกัเรียนไดพ้บเห็นในโรงเรียนของนกัเรียนเอง แลว้นกัเรียนนาํมาปฏิบติัตาม 

7.  ขอ้มูลส่วนบุคคล   หมายถึง   ขอ้มูลทีผูว้ิจยักาํหนดไวใ้นตวัแปรตน้เพือทาํการศึกษา
คน้ควา้เกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขต
พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ในทีนีไดแ้ก่ 
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.   เพศ   หมายถึง   เพศของนัก เ รียนชันประถมศึกษาปี ที     สังกัด เขตพืนที 
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีเป็นเพศชาย  หรือเพศหญิง 
 7.   จาํนวนพี-นอ้ง  หมายถึง  จาํนวนพี-นอ้งของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัเขต
พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  นับรวมตวันักเรียนว่าใน
ครอบครัวตนเองเป็นลูกคนเดียว   หรือมีพี-น้องรวมกัน   2 คน  หรือมีพี-น้องรวมกัน  3 คน   
หรือ มีพี-นอ้งรวมกนัมากกวา่ 3  คนขึนไป 

7.3  สภาพการพกัอาศยั  หมายถึง  ลกัษณะการพกัอาศยัของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6      
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทีอาศยัอยู่กบัพ่อและแม่ 
หรืออยูก่บัพอ่หรือแม่ หรือไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่แม่ 

7.4  ผูที้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด  หมายถึง  ผู้ทีดูแลนักเรียนเป็นประจํามี 
ความใกล้ ชิ ดกับนักเรี ยน  หรืออยู่ กับนัก เรี ยนอย่ างใกล้ ชิ ดมากที สุ ด  เ ช่ น  พ่อ  หรือ  แม่   
หรือญาติในครอบครัว  (เช่น ปู่  ย่า หรือ ตา ยาย) และอืน ๆ เช่น พีเลียงทีคอยดูแลนักเรียนอยู ่
เป็นประจาํ     

7.5  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  หมายถึง  การลงโทษ 
ทางกายทีนกัเรียนไดรั้บโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นผูล้งโทษ  ไดแ้ก่  เคย  และไม่เคย 

 .6  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  หมายถึง  การลงโทษ
ทางวาจาทีนกัเรียนไดรั้บโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นผูล้งโทษ  ไดแ้ก่  เคย  และไม่เคย 

7.7  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  หมายถึง  การลงโทษทางวาจาที
นกัเรียนไดรั้บจากครู  เช่น  การดุ  การด่า  ไดแ้ก่  เคย  และไม่เคย 

7.8  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจาจากเพือน  หมายถึง  การทีนักเรียนถูกเพือน
ลอ้เลียน  ละเมิด  หรือจว้งจาบทางวาจา  ไดแ้ก่  เคย  และไม่เคย 

7.9  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน หมายถึง การทีนกัเรียนถูกเพือนทาํร้าย
ร่างกาย  ไดแ้ก่  เคย  และไม่เคย 

7.10  ประเภทของโรงเรียน  หมายถึง  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 สังกัดเขตพืนที              
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีกาํลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
ของรัฐบาล  หรือ  ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนของเอกชน 
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ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
1.  ทาํใหท้ราบระดบัพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนที   

การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี    
2.  ทาํให้ทราบปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที            

สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 
3.  ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว 

ของนกัเรียน 
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บทท ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 การวิจยัเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดั
เขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   ผูว้ิจยัไดศึ้กษา  แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเกียวข้องเพือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั   
ซึงขอเสนอตามลาํดบั ดงันี 
 .  บริบทของชุมชนโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 
 .  ทฤษฎี  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 
  .1  ความหมายของพฤติกรรมกา้วร้าว 
  .   ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าว 
  .   ประเภทพฤติกรรมกา้วร้าว 
  .   ทฤษฎีทางจิตวทิยาเกียวกบัความกา้วร้าว 
  .   งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าวและขอ้มูลส่วนบุคคล 
 .  แนวคิด  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
  .1  ปัจจยัส่งเสริมทีทาํใหเ้กิดความรุนแรงต่อเด็ก 
  .2  ผลกระทบจากการใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก 
  .3  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

.   แนวคิด  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากเพือน 
  .1  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากเพือน 

.  แนวคิด  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการเลียนแบบสือ 
.1  การเลียนแบบสือ 

  .2  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการเลียนแบบสือ 
 .  แนวคิดและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากครู 
  .   อิทธิพลของครูต่อการประพฤติปฏิบติัของเด็กต่อความกา้วร้าวของเด็ก 
  .   งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากครู 
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 .  บริบทชุมชนอาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี 

อํา เภอโพธารามตังอยู่ในจังหวัดราชบุรี  มี เ นือทีประมาณ   ตารางกิโลเมตร             
สภาพโดยทวัไปเป็นแบบมรสุม  มี    ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  อาํเภอโพธารามเป็น
ทีราบมีแม่นาํแม่กลองไหลผ่าน และอยู่ในเขตชลประทาน อาณาเขตของอาํเภอโพธารามมีพืนที
ติดต่อกบัอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงันี 

ทิศเหนือ ติดกบั  อาํเภอท่าม่วง  จ. กาญจนบุรี  และอาํเภอบา้นโป่ง จ. ราชบุรี 
ทิศใต ้ ติดกบั  อาํเภอดาํเนินสะดวก  และอาํเภอเมือง จ.ราชบุรี 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  อาํเภอเมืองนครปฐม  และอาํเภอบางแพ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั  อาํเภอจอมบึง 

อาํเภอโพธารามแบ่งพืนทีการปกครองออกเป็น    ตาํบล    หมู่บา้น  ไดแ้ก่   
1. ตาํบลโพธาราม .  ตาํบลชาํแระ 
2. ตาํบลดอนกระเบือง  .   ตาํบลสร้อยฟ้า  
3. ตาํบลหนองโพ .   ตาํบลท่าชุมพล 
4. ตาํบลบา้นเลือก .   ตาํบลบางโตนด 
5. ตาํบลคลองตาคต .   ตาํบลเตาปูน   
6. ตาํบลบา้นฆอ้ง   ตาํบลนางแกว้  
7. ตาํบลบา้นสิงห์ .   ตาํบลธรรมเสน   
8. ตาํบลดอยทราย .   ตาํบลเขาชะงุม้   
9. ตาํบลเจด็เสมียน .   ตาํบลหนองกวาง   
10. ตาํบลคลองข่อย    

 อาํเภอโพธาราม มีจาํนวนประชากรรวม 13 ,  คน (พ.ศ. ) ผูช้าย จาํนวน ,  คน        
ผู้หญิง  6 ,   คน  ความหนานแน่นของประชากร คน / ตารางกิโลเมตรประชากรในพืนที                  
อาํเภอโพธารามประกอบอาชีพหลกั ไดแ้ก่  การเกษตร เช่น ทาํนา ทาํไร่ อาชีพรับจา้ง การเลียงสุกร  
และการเลียงววันม    

การเดินทางมาอาํเภอโพธาราม สามารถทาํได ้ดงันี 
 .   โดยทางรถยนต์  การเดินทางโดยใช้เส้นทางปินเกลา้-นครชยัศรี (ทางหลวงหมายเลข  

) ใช้ทางลาดเส้นทาง    ไปยงัอาํเภอนครชยัศรี  ใช้ทางออกสู่เส้นทาง    ขบัต่อไปยงัเส้น  
เลียวซา้ยเขา้สู่ถนนราษฎรอุทิศ  รวมระยะทาง    กิโลเมตร 
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 . โดยรถประจาํทาง  การเดินทางรถประจาํทาง  มีรถปรับอากาศกรุงเทพ ฯ – ราชบุรี        
รถออกจากสถานีขนส่งสายใต ้ (เก่า)  และรถตูป้รับอากาศกรุงเทพ ฯ – โพธาราม  รถออกจากสถานีรถตู้
(ขา้งหา้งเทสโกโ้ลตสัปินเกลา้)    

 

 
ภาพที  แผนทีอาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
ทีมา : http://www.oceansmile.com/K/Ratburi/Ratchaburi.htm 
ทางด้านการศึกษานันมีโรงเรียนในความดูแลรับผิดชอบของอาํเภอโพธารามประกอบด้วย 

โรงเรียนเทศบาลวดัไทร  (อารี รักษ์มณีวิทยา) โรงเรียนเทศบาลว ัดโชค (ธรรมเสานานีวรคุณ)  
โรงเรียนธารพระพรวทิยานุสรณ์  โรงเรียนแยม้วิทยาการ  โรงเรียนราษฎร์บาํรุงวิทย ์และ โรงเรียนเจียไช ้ 
ผูว้ิจยัในฐานนะครูผูส้อนนักเรียนชันประถมศึกษา และคุณครูอีกหลายคนมีประสบการณ์ตรง 
ในการไดย้นิ ไดฟั้ง นกัเรียนกล่าวคาํหยาบต่อกนั ใชค้าํหยาบคาย บางครังมีปัญหาการทะเลาะวิวาท
ในรงเรียนเกิดขึน  ผู ้วิจ ัย จึงสนใจศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเ รียน 
ชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี      

อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี เป็นอีกพืนทีหนึงทีมีสภาพสังคมทีเปลียนแปลงจากสังคม
ชนบทสู่สังคมเมือง ทาํให้ประชากรในชุมชนตอ้งทาํงานแข่งขนักบัเวลามากขึน จึงทาํให้บุคคล 
ในครอบครัวไม่มีเวลาในการอบรมเลียงดูบุตร และทอดทิงบุตรให้อยู่กบัญาติพีน้อง หรืออืน ๆ 
(เช่น พีเลียง) เด็กจึงมีโอกาสเสียงในการเลือกคบเพือนทีไม่ดี การเลียนแบบสือทีไม่เหมาะสม และ
การเลือกใช้เวลาว่างไปในทางทีไม่ถูกตอ้ง ปัจจุบนัเยาวชนในอาํเภอโพธารามไดรั้บชมสือต่าง ๆ 
มากมาย เช่น อินเตอร์เน็ต เกม โทรศพัท ์แท็บเล็ต ฯลฯ ทาํให้เด็กมีโอกาสเลียนแบบพฤติกรรมต่าง  ๆ 
จากสือมากขึน เนืองจากในอาํเภอโพธาราม มีนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีเริมกา้วเขา้สู่วยัรุ่น
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มากขึน การแสดงออกทางพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนก็มีมากขึนตามไปด้วย จากสาเหตุที
นกัเรียนเริมห่างจากครอบครัวมากขึน เริมมีพฤติกรรมกา้วร้าวตามเพือน หรือทาํพฤติกรรมกา้วร้าว
เลียนแบบเพือนในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้วาจาหยาบคายด่าผูอื้น การทาํร้ายร่างกายผูอื้น      
เมือตนเองไม่พอใจ และชอบก่อเรืองทะเลาะววิาทกบัผูอื้นเมืออยูร่่วมกบัเพือนทีมีพฤติกรรมกา้วร้าว   

.  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเกยีวข้องกบัพฤติกรรมก้าวร้าว 
 .1  ความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าว 

 แมว้่าพฤติกรรม “รุนแรง” และพฤติกรรม “กา้วร้าว” จะถูกใช้แทนกนัอยู่บ่อยครัง  
แต่แทจ้ริงแลว้ทงัสองคาํนนัมีความหมายทีแตกต่างกนัโดยพฤติกรรมกา้วร้าวหมายถึง พฤติกรรมที
ตงัใจจะทาํลายผูอื้นหรือสิงของทงัทางกายและจิตใจในเชิงรุก ขณะทีพฤติกรรมรุนแรงหมายถึง
รูปแบบในการทาํลายผูอื้นหรือสิงของโดยการกระทาํทางกาย พฤติกรรม “กา้วร้าว” ถือไดว้า่เป็น
จุดเริมตน้ทีนาํมาสู่พฤติกรรม “รุนแรง” ส่วนพฤติกรรมความรุนแรงบางอยา่งไม่ถือเป็นพฤติกรรม
กา้วร้าว เพราะมีลกัษณะเป็นการตงัรับ เช่น ความรุนแรงทีเป็นการแกแ้คน้และป้องกนั ผูว้ิจยั 
ขอนาํเสนอความหมายของพฤติกรรมกา้วร้าวตามทีไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายเอาไว ้ดงันี 

กิตติกร  มีทรัพย ์ (2524  :  250,  อา้งถึงใน  ศิริวรรณ  ปุ่นคอน,  2547 : 20)  ให้ขอ้เสนอวา่  
ความก้าวร้าวเป็นคุณสมบัติอย่างหนึงของบุคคลอันจะแสดงออกมาในรูปข่มขู่ กดขี แข่งขัน                
ซึงการแสดงความกา้วร้าวออกมานอ้ยหรือในระดบัอ่อน ๆ ก็จะอยูใ่นลกัษณะประนีประนอม แต่ถา้
ไม่ประนีประนอมเท่าใดก็ยงิระบายความเครียดออกไปไดน้อ้ย  ความกา้วร้าวก็จะตรึงอยูใ่นนิสัย 

อมัพร  โอตระกูล  (2527 :  64)  ไดใ้ห้ความหมายความกา้วร้าวว่า   เป็นพฤติกรรมหรือ           
การกระทาํทีรุนแรงกว่าปกติ  มีผลทาํให้ผูอื้นหรือตนเองเจ็บปวดเกิดความเสียหายทงัทีเจตนาและ       
ไม่เจตนา  นักจิตวิทยาอธิบายว่า  ความก้าวร้าวเป็นส่วนหนึงของการตอบสนองความคบัขอ้งใจ  
หรือความกา้วร้าวเป็นการระบายอารมณ์ทีตึงเครียด  เป็นการช่วยปลดปล่อยความรู้สึกโกรธ  กลวั  
และ ความวติกกงัวลต่างๆ  ทีไม่ดีใหถ่้ายทอดออกมาจากอารมณ์จิตใจ 

สัมฤทธิ  แกว้พูลศรี  (2534 : 11 - 13)  ไดส้รุปวา่  ความหมายของคาํวา่  กา้วร้าว  หมายถึง     
พฤติกรรมอย่างหนึงของบุคคลทีจะแสดงการกระทาํในลกัษณะทีรุนแรงผิดปกติ  เพือตอบสนอง
หรือปลดปล่อยความเครียดความคบัขอ้งใจ  ความโกรธ  และความรู้สึกทีไม่ดีต่างๆ  ซึงการกระทาํ
นนัก่อให้เกิดผลเสียทงัแก่ตนเองและผูอื้นได ้ ซึงการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวเป็นปฏิกิริยาโตต้อบ
ระหว่างการเรียนรู้  และแรงจูงใจทีจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว   ไม่วา่จะแสดงออกทางกายหรือ
วาจาก็เป็นการขจดัความคบัขอ้งใจ  หรือความรู้สึกโกรธต่างๆ  ทีจะเกิดขึนไปสู่ผูอื้น 
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วรรณา  ช่องดารากุล  (  : )  ไดใ้หค้วามหมายวา่  พฤติกรรมกา้วร้าวเป็นพฤติกรรมที
มุ่งร้าย  ทาํใหบ้าดเจบ็  หรือทาํลายบุคคล  สิงของทีไม่พอใจหรือเกลียดชงั  แต่ตอ้งพิจารณาทีเจตนา
ของพฤติกรรมนนั 

สรุปได้ว่า  พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง  พฤติกรรมทีทําให้บุคคลได้รับบาดเจ็บได้รับ 
ความเสียหายทงัทางร่างกายหรือทางจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมทาํลายสิงของ ในทีนีผูว้ิจยัจะเน้น
พฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกมาภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความก้าวร้าวทางร่างกาย  
หมายถึง  การทําร้ายร่างกายทําให้บุคคลอืนได้รับความบาดเจ็บทางด้านร่างกาย  หรือเป็น 
การกระทาํทางกายทีทาํให้ผูอื้นไดรั้บความอบัอายใชก้าํลงัหรือความแข็งแรงทางกายในการขู่เข็ญ  
หรือ  บงัคบัให้ผูอื้นทาํตามตนเองถ้าไม่ทาํตามก็จะทาํให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือได้รับ
อนัตราย รวมถึงการใช้กาํลงักายในการทาํลายทรัพยสิ์นต่างๆ  ความกา้วร้าวทางวาจา  หมายถึง การพูด   
การใช้วาจาทาํให้บุคคลไดรั้บ  ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ  ได้แก่  การพูดนินทา  พูดเยาะเยย้   
การพูดถากถาง  การพูดประชดประชัน  พูดยุแหย่ให้คนอืนทะเลาะกนั พูดคาํหยาบคายเมือเกิด 
การโตเ้ถียงกนั การตวาด การตะคอก การพดูข่มขู่เพือแสดงความกา้วร้าว   

.  ปัจจัยทีก่อให้เกดิพฤติกรรมก้าวร้าว 

พรรณี   ชูทัย   (  :  - )  ได้อธิบายว่า  การทีบุคคลแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
นนัขึนอยูก่บัสาระสาํคญั    ประการ  คือ 

 .   ตัวกําหนดพฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้อันเนืองมาจากการทีบุคคล               
แสดงพฤติกรรมนนัจนเป็นนิสัยและกลายเป็นบุคลิกภาพไปในทีสุด 

 .  แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม  ไดแ้ก่  ความตอ้งการพืนฐานของมนุษยแ์ละ
แรงจูงใจทาํให้จึงเป็นตวักระตุ้นและควบคุมแนวทางพฤติกรรมของบุคคล  ดังนัน  การแสดง
พฤติกรรมจึงเป็นปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งการเรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่กา้วร้าว  (Aggressive) ซึงไม่วา่
จะแสดงออกทางกายหรือวาจานันก็เป็นการขจดัความคับข้องใจ  หรือความรู้สึกโกรธต่างๆ   
ทีเกิดขึนไปสู่ผูอื้น 

.3   ประเภทของพฤติกรรมก้าวร้าว 

อรทยั  ชืนมนุษย ์ (2519 : 95 - 97)  ไดแ้บ่งการแสดงความกา้วร้าวออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่  คือ 
1.  ความก้าวร้าวทีมีต่อสิงภายนอกมกัได้แก่การทาํร้ายผูอื้น หรือสิงของซึงอาจมีตงัแต่ 

การชกฝา  ทําลายข้าวของไปจนถึงการปล้น การฆ่า เป็นต้น โดยเฉพาะการฆ่าผู ้อืนซึงเป็น 
การแสดงออกของ  ความกา้วร้าวทีรุนแรง  นกัจิตวทิยาพบวา่  พฤติกรรมเช่นนีจะมีเพศชายมากกวา่
เพศหญิงถึงเจด็เท่าตวั 
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.  ความก้าวร้าวทีมีต่อตนเอง  จัดเป็นความก้าวร้าวอีกประเภทหนึงทีเป้าหมายของ 
การกระทาํคือตนเอง  อาจมีได้หลายระดับเช่นเดียวกัน  คือ  อาจมีตังแต่ขนัทีไม่รุนแรง เช่น  
ชอบทาํลายตนเองไดแ้ก่พวก  Masochism  คือทีพยายามลงโทษตนเองอยูต่ลอดเวลาหรือมีความสุข
ทีตนเองทุกข ์ทรมาน  จนถึงขนัทีรุนแรง ไดแ้ก่  การฆ่าตวัตาย  (Suicide) 

นพมาศ  ธีรเวคิน  (2534  :  103)  ไดแ้บ่งความกา้วร้าวออกเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 
.  ความกา้วร้าวทีมุ่งร้าย ความกา้วร้าวในรูปแบบทีเด่นชดัในแง่ทีวา่ความตอ้งการทีจะทาํ

ร้ายเขานนัเป็นเป้าหมายขนัตน้  ซึงปกติเกิดจากความเกลียดชงั  หรือ ความเหยียดหยามทีผูก้า้วร้าวมี
ต่อเป้าหมายของตน 

2.  ความก้าวร้าวเพือเป้าหมายบางประการ เป็นความก้าวร้าวทีเกียวข้องกับการทาํร้าย
เช่นกนั  แต่เป้าหมายขนัตน้ก็คือการป้องกนัตนเองหรือเพือเป้าหมายอืนบางประการ 

3.  ความก้าวร้าวทีถือว่าผิดและชัวร้าย คือ ความก้าวร้าวทีมุ่งจะทาํลายและทาํร้าย 
อย่างเดียว  โดยไม่มีเป้าหมายอืนทีดีงาม อย่างไรก็ตามความก้าวร้าวนันล้วนแล้วแต่จะสร้าง 
ความเสียหายไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม     

.    ทฤษฎทีางจิตวทิยาเกยีวกบัความก้าวร้าว 

ไดมี้นกัจิตวทิยาไดใ้หค้าํอธิบายเกียวกบัความกา้วร้าวเอาไวห้ลายทฤษฎีดว้ยกนั  ดงัทีผูว้ิจยั
จะขอยกมามาไว ้ ดงันี 
 .  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์   (Psychoanalytic  Theory)  อธิบายว่า  ความก้าวร้าวเป็น
สัญชาตญาณของมนุษย ์ กลุ่มทียึดแนวความคิดนีไดรั้บอิทธิพลจากซิกมนัด์  ฟรอยด์  ซึงมีแนวคิด
ว่า  มนุษย์มีสัญชาตญาณสองชนิดในตนเองมาตงัแต่เกิด  ได้แก่  สัญชาตญาณแห่งชีวิตซึงเป็น
สัญชาตญาณแห่งความตายเป็นสัญชาตญาณทีคนเราตอ้งการจะตายซึงนาํไปสู่ความกา้วร้าว  และ
สิงมีชีวิตทุกอย่างมีแรงผลกัดนัในตวัทีจะทาํลายชีวิตกลบัไปสู่สภาพไร้ชีวิต  เขาเชือว่าพลงัความ
กา้วร้าวของคนเราสังสมและตอ้งถูกปลดปล่อยออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึง  สังคมจึงตอ้งทาํหนา้ที
ในการทีจะสร้างแนวทางใหค้นเราไดร้ะบายความกา้วร้าวออกมาเป็นสิงทียอมรับกนัได ้ (สิทธิโชค  
วรานุสันติกุล  2542, อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  2550  :  35)  จะเห็นได้ว่ามนุษยมี์แนวโน้ม 
ทีจะกา้วร้าวมาตงัแต่เกิด  และความกา้วร้าวเป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์ ซึงสัญชาตญาณเป็นส่วน
หนึงของ  Id  ซึงเป็นความตอ้งการของร่างกายมนุษยโ์ดยธรรมชาติ ความกา้วร้าวจดัเป็นประเภท
เดียวกนักบัความตอ้งการทางเพศซึงตอ้งมีการระบายออกไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม  
การระบายออกนีอาจจะเป็นในรูปแบบทีสังคมยอมรับ  เช่น  การแข่งขนัต่างๆ  ดา้นกีฬา  ฯลฯ  หรือ
ในทางทีสังคมไม่ยอมรับ  เช่น  การทาํร้ายร่างกาย  ซึงรากฐานของแนวคิดนีเชือวา่ความกา้วร้าวเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

สัญชาตญาณแห่งความตาย  (Death  Instinct) ซึงอาจจะระบายออกโดยการมุ่งร้ายต่อผูอื้น หรือต่อ
ตนเองก็ได ้

2. ทฤษฎคีวามก้าวร้าว (  Aggression  Cues   Theory) 
แนวความคิดนีมาจากเบอร์โควิทซ์   (อ้างถึงใน   ศิ ริวรรณ   ปุ่นคอน ,  2547  :  23)   

ซึงมีรากฐานความเชือทีว่า  ความกา้วร้าวเกิดจากความคบัขอ้งใจ  แต่การแสดงออกมาจะมากหรือ
น้อยหรือไม่แสดงออกเลยนันขึนอยู่กบัสถานการณ์กระตุ้นทีทาํให้เกิดความก้าวร้าว  กล่าวคือ
ลกัษณะภายในของบุคคลกบัสถานการณ์กระตุน้จะตอ้งสัมพนัธ์กนั  นนัคือถา้เกิดความคบัขอ้งใจ
น้อยแต่มีสถานการณ์กระตุ้นมากก็เกิดความก้าวร้าวได้  หรือถ้าเกิดความคับข้องใจมากแต่มี
สถานการณ์กระตุน้นอ้ยก็ไม่เกิดความกา้วร้าว   
 3.  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social   Cognitive   Theory)   
 ในความคิดของกลุ่มปัญญาทางสังคม  เชือว่าธรรมชาติของมนุษยน์นัมีศกัยภาพซึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ทีไดรั้บมาจากทงัทางตรง  (Direct  Experience)  และประสบการณ์ทางออ้ม  
(Indirect  Experience)  ทีมาในรูปแบบต่างๆ กนั  (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย,์  อา้งถึงในเติมทิพย ์ 
พานิชพนัธ์ุ,  :  2550)  สิงทีมนุษยเ์รียนรู้คือความสัมพนัธ์ระหว่างสิงต่าง ๆ  เช่น  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมกบั ผลทีเกิดขึนจากพฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง  ซึงการเรียนรู้
ส่วนหนึงเกิดจากประสบการณ์ตรงของตนเอง  ซึงถือว่าเป็นการได้รับคาํชมเชย  ยกย่อง  หรือ  
ไดรั้บรางวลั  บุคลนนัก็จะจาํการกระทาํนนัไวเ้พือจะไดท้าํในโอกาสต่อไป  แต่หากผลทีเกิดขึนไม่
เป็นทีน่าพอใจ  เช่น  คาํตาํหนิติเตียน  การลงโทษ  บุคคลก็จะจาํและพยายามหลีกเลียงทีจะไม่แสดง
พฤติกรรมนนัอีกในอนาคต  หรืออาจจะปรับเปลียนพฤติกรรมนนัเพือให้เกิดผลดีในอนาคตต่อไป  
(Bandura  1997, อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  2550  :  30)  แนวคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคม  มองวา่การเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาในการแสดงออกหากแต่ไดม้าซึงความรู้
ใหม่  (Acquired)  ถือว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึนแล้วแมจ้ะยงัไม่มีการแสดงออกก็ตาม  จะเห็นได้ว่า  
แบนดูรา เน้นทีการเปลียนแปลงพฤติกรรมภายในโดยไม่จ ํา เ ป็นต้อง มีการแสดงออก   
แต่การแสดงออกของพฤติกรรมก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้แบนดูราเชือว่าพฤติกรรม 
ของคนเราไม่ได้เกิดขึนและเปลียนแปลงเนืองมาจากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มแต่เพียงอย่างเดียว  
หากแต่ว่าตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคล  ปัญญาชีวภาพ  และสิงภายในอืนๆร่วมด้วย  และการร่วมของ
ปัจจยัส่วนบุคคลนันต้องร่วมกันในลักษณะทีกาํหนดซึงกันและกัน  (Reciprocal Determinism)   
กบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม       
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

ทฤษฎีความก้าวร้าวเกิดจากสัญชาตญาณทีติดตัวมาตังแต่กําเนิดของมนุษย์ซึงเป็น
ความรู้สึกทีอยู่ภายในจิตใจโดยตอ้งอาศยัแรงกระตุน้  และแรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  
หรือเหตุการณ์บางอย่างทีนําไปสู่ความก้าวร้าวในรูปแบบต่างๆเสมอ  มนุษย์สามารถเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงต่าง ๆ ระหว่างพฤติกรรมและผลทีจะเกิดขึน  ซึงการเรียนรู้ส่วนหนึงอาจ
เกิดจากประสบการณ์ของตนเองเป็นหลกั 
   .    งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัพฤติกรรมก้าวร้าว  จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 จากการรวบรวมผลงานวิจัยที เกียวข้อง  พบว่ามีผู ้ศึกษาเกียวกับพฤติกรรมก้าวร้าว   
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลไวด้งันี 
 เพศ  เป็นตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าวของเยาวชน ดงัทีมีผลงานวิจยัจาํนวนมาก
ทีไดศึ้กษาพบวา่ เพศเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งต่อพฤติกรรมกา้วร้าว ดงันี 
 แมคโคบี  และแจ็กลีน  (Maccoby  and  Jacklin,   ,  อา้งถึงในวงษเ์ดือน  สายสุวรรณ์,  
2546  :  43)  ไดศึ้กษาและสรุปผลงานวิจยัส่วนใหญ่ พบวา่เพศชายมีความกา้วร้าวมากกวา่เพศหญิง 
นอกจากเป็นเพราะองค์ประกอบทางชีวภาพแลว้  ผูว้ิจยัยงัเชือว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ทาง
สังคมและวฒันธรรมซึงโดยปกติสังคมจะคาดหวงัให้เพศชายและเพศหญิงมีบทบาทต่างกนั  เช่น  
กาํหนดให้เพศชายกล้าหาญ  เข้มแข็ง  เพศชายจึงแสดงพฤติกรรมทีห้าวหาญและรุนแรงกว่า  
นอกจากนีความกา้วร้าวของเพศชายและเพศหญิงยงัแตกต่างกนัตามสภาพการอบรมเลียงดูทีส่วน
ใหญ่บิดามารดาจะให้เสรีภาพ  รักตามใจ  และยอมให้เด็กผู ้ชายก้าวร้าวได้ แต่จะไม่ยอมให้
เด็กผูห้ญิงทาํเช่นนนับิดามารดาประเภทนีจะใชอ้าํนาจควบคุมและเขม้งวดกวดขนักบัเด็กผูช้ายนอ้ย
กวา่เด็กผูห้ญิง 
 วรารัตน์  วิจารณ์ปรีชา  (2550 : บทคัดย่อ, อ้างถึงในกรรณิกา อ่างทอง,  2552 : 49)            
ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรงของนกัเรียน  ในโรงเรียนอาํเภอ
ดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  พบวา่นกัเรียนชายมีการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรงตาํกว่า
นกัเรียนหญิง 
 เอเซล (Oetzel  1962,  อา้งถึงในจามร  สุนทรกิจ  2544 : 40,  อา้งถึงในรพีพร  เพชรรัตน์ 
2550 : 106) ไดศึ้กษากลุ่มตวัอย่างจาํนวนมากในระยะก่อนเขา้เรียนถึงระยะผูใ้หญ่  ดว้ยการสังเกต             
การประมาณค่า  กลวิธีระบายความในใจและแบบสํารวจการรายงานตนเอง  พบว่าเด็กชายส่วน
ใหญ่แสดงความก้าวร้าวมากกว่า เ ด็กหญิง  โดยเฉพาะความก้าวร้าวทางลักษณะท่าทาง                 
และการกระทาํ  เด็กหญิงจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวในรูปแบบของคาํพดูสูงกวา่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า  เพศเกียวขอ้งกบัการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าว
ของนักเรียน  ดังนันผู ้วิจ ัยจึงคาดว่า  เพศน่าจะเป็นตัวแปรทีเกียวข้องต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม
จงัหวดัราชบุรี   

จํานวนพ-ีน้อง   
เรวดี  สิริพลงัคานนท์  (  : ) ไดศึ้กษาวิธีอบรมเลียงดูบุตรของผูที้บุตรมีพฤติกรรม

ก้าวร้าว พบว่าครอบครัวทีมีจาํนวนบุตรตังแต่  คนขึนไป บุตรมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่า
ครอบครัวทีมีบุตรคนเดียว โดยมีสาเหตุมาจากการขาดการอบรมเลียงดู ขาดความรัก ความอบอุ่น
จากบิดามารดา รวมทงัขาดการอบรมสังสอนเรืองค่านิยมทีถูกตอ้งกบัเด็ก  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องพบว่า   จํานวนพี-น้องเกียวข้องกับการเกิด
พฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียน  ดงันนัผูว้จิยัจึงคาดวา่จาํนวนพี-นอ้งน่าจะเป็นตวัแปรทีเกียวขอ้งกบั
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี  

สภาพการพกัอาศัย     
 จิราพร  ไชยเชนทร์  (2552 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 
ทางวาจาของนักเรียนหญิงช่วงชันที   3  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 
สุราษฎร์ธานี   เขต  1 ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนหญิงช่วงชนัที  3  ทีมีสภาพครอบครัวต่างกนั คือ 
บิดามารดาอยู่ดว้ยกนั  บิดามารดาแยกกนัอยู่  และบิดามารดาเสียชีวิต/เสียชีวิตทงัคู่  มีพฤติกรรม
กา้วร้าวทางวาจาแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 โดยกลุ่มทีมีค่าเฉลียพฤติกรรม
กา้วร้าวทางวาจาสูงสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนหญิงทีมีบิดามารดาแยกกนัอยู ่ รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนหญิง
ทีมีบิดาหรือมารดาเสียชีวติ/เสียชีวติทงัคู่ และนกัเรียนหญิงทีมีบิดามารดาอยูร่่วมกนั   
 ลีฟ (Levy 1976 : 17-18, อา้งถึงใน สมพร  สุทศันีย,์ 2530 : 45) ไดศึ้กษาเด็กอายุ 2-6 ปี และ  
2-10 ปี ซึงพ่อตายแต่กาํเนิด เปรียบเทียบกบัเด็กทีมีทงัพ่อและแม่ พบวา่ เด็กทีขาดพ่อเหล่านีจะอยู่
กบัแม่ทีมีอารมณ์เครียด ไม่สนใจใยดีเด็ก เด็กจึงรู้สึกว่าไดรั้บความเกลียดชงั จึงแสดงพฤติกรรม
กา้วร้าวในรูปแบบต่าง ๆ 
 เฮลย ์และ บรอนเนอร์ (Healy and Bronner 1976, อา้งถึงในจิราพร ไชยเชนทร์, 2552 : 67) 
ได้สํารวจเด็กทีแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและกระทําความผิด  ในเมืองบอสตันและชิคาโก  
จาํนวน 4,000 คน พบว่า เด็กเหล่านันมาจากครอบครัวทีบิดามารดาแยกกนัอยู่ หย่าร้างกนั หรือ
เสียชีวติถึงร้อยละ 50   
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จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า  สภาพการพกัอาศยัของนักเรียนเกียวขอ้ง 
กับพฤติกรรมก้าวร้าว  ดังนัน ผูว้ิจยัจึงคาดว่าสภาพการพกัอาศัยน่าจะเป็นตัวแปรทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมกา้วร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   

ผู้ทดูีแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทสุีด   
ไซมอน  และคณะ  (Simons  et  al.  1991  ,  quoted  Muller  1996  :  475  อา้งถึงในวงษ์

เดือน  สายสุวรรณ์,  2546 : 43)  ไดศึ้กษาพบวา่  การอบรมเลียงดูดว้ยความรุนแรงในรุ่นปู่  ยา่ ตา ยาย  
มีความสัมพนัธ์กบัการเลียงดูดว้ยความรุนแรงของผูป้กครองในรุ่นปัจจุบนั   

  จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องพบว่า  ผูที้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด
เกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว  ดงันนั  ผูว้จิยัจึงคาดวา่ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุดน่าจะเป็น
ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   

ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว 

บาวเออร์  (Bouaer,  2549  ,อา้งถึงในกรรณิกา  อ่างทอง,  2552  :  50)  ไดส้ํารวจในกลุ่ม
ตวัอยา่งเยาวชนทีเคยเห็นการทาํร้ายร่างกายการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  พบวา่  มีเด็กถึง 1 ใน 3  
ทียอมรับวา่ในช่วง  1  ปีทีผา่นมา  ตนเคยไปรังแกทาํร้ายคนอืน  และเด็กหญิงเป็นฝ่ายทีไปทาํร้าย
รังแกเพือนหรือเด็กคนอืนๆ  มากกว่าเด็กผูช้าย  นอกจากนนัมีเยาวชน 3 ใน 4 ทีเคยเป็นเหยือ 
ความรุนแรงเคยถูกคนอืนรังแก 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจาก
บุคคลจากครอบครัวนนัเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว  ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดวา่ประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัวน่าจะเป็นตัวแปรทีเกียวข้องต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี   
 ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว 

วงษเ์ดือน  สายสุวรรณ์  (2546 : 91)  ไดน้าํเสนอวา่ การทีบิดามารดาลงโทษบุตรทางวาจา 
เมือโตขึนเด็กก็จะเป็นเด็กกา้วร้าว มีปัญหา และเมือโตเป็นบิดามารดาก็จะไปทาํพฤติกรรมกา้วร้าว
กบัลูกของตนเองต่อไป จากทีบิดามารดาพูดเสียดสี ถากถาง ดูถูก สิงเหล่านีก็จะฝังแน่นในใจเด็ก 
และปรากฏออกมาในพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก แมเ้พียง 1 ครังใน 10 ของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา
มารดากบัลูกทีกา้วร้าวรุนแรงก็เพียงพอทีจะทาํใหเ้ด็กเป็นคนกา้วร้าวมีนิสัยอนัธพาลได ้ 
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ประภสัสร  ชโลธร  (2550 : 85) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง
ของเด็กช่วงชนัที  3  พบวา่ ถา้ครอบครัวของเด็กนกัเรียนมีการกระทาํรุนแรงในครอบครัวมากก็จะ
ทาํใหเ้ด็กนกัเรียนมรพฤติกรรมกา้วการกระทาํรุนแรงมากขึนดว้ย เด็กทีเห็นพฤติกรรมของบุคคลใน
ครอบครัวทีชอบใช้ความกา้วร้าวทางวาจาในการแกปั้ญหา ไม่วา่จะเป็นการด่าทอ การใช้คาํหยาบ
คาย ต่อกนัในครอบครัวก็มีแนวโนม้ทีเด็กจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวเหล่านีมากขึนดว้ย เนืองจาก
เด็กไดซึ้มซับพฤติกรรมกา้วร้าวจากบุคคลในครอบครัว เมือโตขึนจะเป็นคนทีมีพฤติกรรมกา้วร้าว 
เป็นบุคคลทียอมรับความกา้วร้าวรุนแรงและรับรู้วา่เป็นเรืองธรรมดา เด็กทีเติบโตจากครอบครัวทีมี
ความกา้วร้าวรุนแรง ยอ่มมีจิตใจหยาบกระดา้ง กา้วร้าวรุนแรงหรือมีอารมณ์ไม่มนัคงในดา้นจิตใจ    

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจาก
บุคคลในครอบครัวนนัเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว  ดงันนั  ผูว้ิจยัจึงคาดวา่ประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัวน่าจะเป็นตวัแปรทีเกียวขอ้งต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี 

ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน   

 รุ่งฤดี  แก้วคง  (  : - ) ได้ศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาจากโรงเรียน 
พบว่า พฤติกรรมของครูเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจาของนกัเรียน 
ในโรงเรียน พฤติกรรมทีแสดงออก ไดแ้ก่ ความจงเกลียดจงชังของครูต่อเด็ก การลงโทษ การดุ  
การด่า การพูดหยาบคาย ขาดการดูแลเอาใจใส่ และการเป็นแบบอย่าง ทาํให้เด็กเป็นคนเฉือยชา 
ต่อการแกปั้ญหา เป็นปฏิปักษต่์อคนอืน และมีพฤติกรรมกา้วร้าวกา้วร้าว  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจาก
โรงเรียนนันเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมก้าวร้าว  ดงันันผูว้ิจยัจึงคาดว่าประสบการณ์การถูกลงโทษ 
ทางวาจาจากโรงเรียนน่าจะเป็นตัวแปรทีเกียวข้องต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   

ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางกายจากเพอืน 

รพีพร  เพชรรัตน์  (2550 : บทคดัย่อ,อา้งถึงในกรรณิกา อ่างทอง,  2552  :  50)  ไดศึ้กษา
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อผูอื้นของวยัรุ่นในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  พบวา่วยัรุ่นทีมี
เพือนสนิททีมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผูอื้นจะมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผูอื้น
มากกวา่วยัรุ่นทีมีเพือนสนิททีไม่มีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบว่า  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจาก
เพือนนนัเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว  ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดวา่ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกาย
จากเพือนน่าจะเป็นตวัแปรทีเกียวขอ้งต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6  
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 

 ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจาจากเพอืน   
 ชนัญญา  เงินเมือง (  : ) กล่าวว่า พฤติกรรมก้าวร้าวทางด้านวาจาของเด็ก 
 จะแสดงออกต่อเพือนดว้ยการล่วงเกินทางวาจา เช่น ชอบด่าเพือน พูดจาหยาบคาย และในปัจจุบนั
จะเห็นเด็กและเยาวชนแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวตามอยา่งเพือนทีมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์จนทาํ
ใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าว และใชค้วามรุนแรงในการตดัสินปัญหามากขึน  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องพบว่า  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจา 
จากเพือนเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าว  ดงันนั  ผูว้ิจยัจึงคาดว่าประสบการณ์การถูกลงโทษทาง
วาจาจากเพือนน่าจะเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6   
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   
 ประเภทของโรงเรียน 

 รพีพร  เพชรรัตน์ (  : 51) จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผูอื้นของ
วยัรุ่นในอาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  พบวา่ วยัรุ่นทีเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู ้อืนไม่แตกต่างจากวัยรุ่นทีเรียน 
ในโรงเรียนสังกดัคณะกรรมการอาชีวศึกษา   
 ส่วนพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที     ของโรงเรียนรัฐบาล 
และโรงเรียนเอกชน ยงัไม่มีผูท้าํการศึกษาวจิยั จึงยงัไม่มีผลการวิจยัมารองรับ แต่ไดมี้การสัมภาษณ์
คณะครูทีสอนนกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทีผูว้จิยัทาํการศึกษา  พบวา่ในปัจจุบนันกัเรียน
มีพฤติกรรมกา้วร้าวมากขึน เช่น การพดูคาํหยาบ การด่าเพือน การชกต่อย การรังแกผูอื้น  เป็นตน้  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องพบว่า  ลักษณะสังกัดของสถานศึกษาน่าจะมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อผูอื้น  ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดวา่ประเภทของโรงเรียน
น่าจะเป็นตวัแปรทีเกียวขอ้งต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัเขตพืนที
การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   
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.   แนวคิด   และงานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว    

 ครอบครัวเป็นหน่วยพืนฐานทางสังคมแห่งแรกของบุคคล  ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลทีมี
ความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต  มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและเป็นทีพึงทางจิตใจทีดีทีสุดของสมาชิกใน
ครอบครัวทงัในยามปกติและเมือเกิดความทอ้แทห้รือผิดหวงั  ความรัก  ความผูกพนัในครอบครัว       
จึงเป็นสิงทีทําให้ทุกคนมีความสุข   ปลอดภัยได้รับการดูแล   (รุจา   ภู่ไพบูลย์,  2537  :  8)                       
แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างทีหวงั  มีเหตุการณ์รุนแรงหลายอย่างทีเกิดขึนทาํให้ครอบครัวเป็น         
เขตอนัตรายสําหรับสมาชิกในครอบครัว  (วิชา  มหาคุณ  และวชัรินทร์  ปัจเจกวิญ ูสกุล,  2533  :  8)  
โดยเฉพาะเด็กทีอายุตาํกวา่  18  ปี  ทียงัไม่สามารถดูแลหรือรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องตน
ไดท้งัหมดและตอ้งการการดูแลจากผูใ้หญ่ในครอบครัว  สภาพการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยหลายด้าน   
มีการใชค้วามรุนแรงในลกัษณะต่างๆ เกิดขึนในครอบครัว  เช่น สามีทาํร้ายภรรยา  ผูสู้งอายุถูกทุบตี 
บิดามารดาทาํร้ายร่างกาย  จิตใจ  และทอดทิงบุตร  (ไข่มุก  มลิทอง,  2539  :  อ้างถึงในเติมทิพย ์  
พานิชพนัธ์ุ,  2550  :  40)  ความรุนแรงต่อเด็กมีทงัการใชอ้าํนาจบงัคบัหรือใชก้าํลงัทาํร้าย  ทาํให้เด็ก
ไดรั้บบาดเจ็บทงัร่างกายและจิตใจ  บางครังถึงพิการและเสียชีวิต  (Murata  1990,  Martin  1992  ,
อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 40)  นอกจากนียงัรวมถึงการทีบิดามารดากระทาํอนัตรายแก่
ร่างกายและจิตใจ  ทอดทิงเด็ก  และการประพฤติผิดศีลทางเพศกบัเด็ก  (Chiocca ,1988 ,อา้งถึงใน
เติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  2550 : 40) การเฆียนตีทีรุนแรงโหดร้าย หรือดุร้ายตามความรู้สึกของตนเอง
โดยทวัไป อนัมิใช่ลกัษณะ    ของการอบรมสังสอนซึงมีผลทาํให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ของผูถู้กกระทาํรวมถึง การดุด่า  การปฏิเสธให้ความสนใจ  การเลียงดูไม่เหมาะสม  การทอดทิงซึง
มีผลกระทบต่อสุขอนามยัและจิตใจของเด็กทาํให้เจริญเติบโตช้า  ขาดการเอาใจใส่  ขาดความรัก 
ความอบอุ่น  (Evatt  1986,  Franklin  1987,  Newberger  1982,  Murata  1990;  Brucker  1991,  
Martin  1992,  Humphreys,  1997  ,อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  2550  :  40)  โดยสามารถสรุป
ความหมายการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กได ้ 4  ดา้น  คือ 
 1.  ดา้นร่างกาย  (Physical  abuse)  หมายถึง  การกระทาํหรือพฤติกรรมของบิดามารดาต่อ
ร่างกายของบุตรจากการลงโทษทางกายทีรุนแรงเกินสมควรตามความรู้สึกของบุตร   ทาํให้เกิด        
ความเจ็บปวด  เช่น  หยิกจนเขียว  ตบ  เตะ  จบัตวัเขย่า  เฆียนตีด้วยไม้  เข็มขดั  สายยาง  ผลัก  
เหวยีง  กระชาก  มดั  ขงั  ขวา้งปาสิงของใส่  ทุบดว้ยมือ  ต่อย  มีผลใหเ้กิดบาดแผล  หรือ  รอยฟกซาํ 
 2.  ด้านจิตใจ  (Emotional  abuse)  หมายถึง  การกระทาํหรือพฤติกรรมของบิดามารดา      
ทีแสดงด้วยวาจาหรือท่าทางต่อบุตรแล้วทาํให้บุตรรู้สึกขาดความรัก  เสียใจ  น้อยใจ  เกิดความ
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หวาดกลวั  เช่น  การขู่ตะคอก  ดุด่า  ตวาดดว้ยเสียงดงั  มองดว้ยสายตาไม่เป็นมิตร  รังเกียจ  บงัคบั
ใหท้าํในสิงทีไม่ชอบดูถูกเหยยีดหยามเปรียบเทียบกบัคนอืน 
 3.  ดา้นการเลียงดูบุตรทีไม่เหมาะสม  (Child  maltreatment)  หมายถึง  การกระทาํทีบิดา
มารดาไม่ให้การเลียงดูบุตรอย่างพอเพียง  เช่น  การปล่อยให้บุตรทียงัไม่สามารถดูแลตนเองไดอ้ยู่
ตามลาํพงั  ไม่สนใจดูแลดา้นอาหาร  ความสะอาดของร่างกาย  สิงแวดลอ้ม  การพกัผ่อน สุขภาพ  
การศึกษา การไต่ถามทุกขสุ์ข  การปกป้องคุม้ครองภยัอยา่งพอเพียง  การใชแ้รงงานทีไม่เหมาะสม
ต่อเด็ก 
 4.  ดา้นการละเมิดทางเพศ  (Sexual  abuse)  หมายถึง  การกระทาํของบิดามารดาต่อเด็กที
แสดงถึงการตอบสนองความตอ้งการทางเพศโดยทีบุตรยงัไม่เขา้ใจ  ไม่ยินยอม  เช่น  การแอบดู
บุตรขณะเปลียนเสือผา้  หรืออาบนาํ  การพุดคุยเรืองลามกอนาจาร  การชีให้ดูภาพเปลือย  การกอด
จูบลูบคลาํร่างกายไปจนถึงระดับรุนแรงโดยการจบัตอ้งอวยัวะเพศ  การมีเพศสัมพนัธ์กับบุตร   
เป็นตน้ 

.    ปัจจัยทีก่อให้เกดิความรุนแรงต่อเด็ก 
 จากการศึกษาความรุนแรงต่อเด็ก  พบว่า  ปัจจยัส่งเสริมทีทาํให้เกิดความรุนแรงต่อเด็กมี
สาเหตุมาจากครอบครัว  บิดามารดาและตวัเด็กเอง  ซึง บราวน์ (Browne 1995, อา้งถึงในเติมทิพย ์          
พานิชพนัธ์ุ,  2550  :  41)   เสนอรูปแบบในการศึกษาสาเหตุทีทาํใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กไว้
หลายรูปแบบ  ดงัรายละเอียดดงันี 
 . .1  รูปแบบความบกพร่องทางจิต (Psychopathic Model) การใช้ความรุนแรงเกิดจาก 
การ     ทีผูก้ระทาํมีบุคลิกภาพผิดปกติ ซึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ต่อตา้นสังคม และปัจจยัที
ส่งเสริมไดแ้ก่ การทีเด็กไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบิดามารดา บิดามารดามีปัญหาทางดา้นจิตใจ 
 . .2  รูปแบบสังคมและสิงแวดลอ้ม  (Social  and  Environment  Model)  สภาพสังคมและ
สิงแวดล้อมเป็นปัจจยัภายนอกทีก่อให้เกิดปัญหารุนแรงในครอบครัวได้จากความตึงเครียดใน           
การดาํเนินชีวิตประจาํวนั  เช่น  ค่าแรงตาํ  ภาวะว่างงาน  ชุมชนแออดั  โดยสิงเหล่านีจะพบได ้           
ในครอบครัวทีมีการใชค้วามรุนแรง 
 . .3  รูปแบบเฉพาะของผู ้ทีตกเป็นเหยือ  (Special  Victim  Model)  เด็กทีถูกกระทํา
รุนแรงโดยบิดามารดาอาจมีบุคลิกภาพบางอยา่งทีผลกัดนัให้ถูกใชค้วามรุนแรง  เช่น  เด็กทีเกิดมา
จากมารดาตงัครรภผ์ิดปกติ  การเลียงดูเด็กทียากลาํบาก  ลกัษณะร่างกายของเด็กเกิดก่อนกาํหนดที
ไม่น่าสนใจ  พิการหรือเด็กแรกเกิดทีนาํหนกัตวันอ้ย 
 . .4  รูปแบบทางจิตสังคม   ( Psychosocial  Model)   ในปัจจุบันนีการศึกษาเ รือง 
ความรุนแรงต่อเด็กมักจะหลีกเลียงการอธิบายถึงความผิดปกติทางด้านจิตใจหรืออิทธิพล 
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ของสิงแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียวแต่จะเปลียนไปเป็นรูปแบบทีพยายามผสมผสานบุคลิกลกัษณะและ
สภาพความเป็นอยูข่องบิดามารดาทีกระทาํรุนแรงต่อเด็กเขา้ดว้ยกนั  การใชค้วามรุนแรงไม่สามารถ
อธิบายด้วยปัจจยัใดปัจจยัหนึงเพียงอย่างเดียวได้  และเป็นผลของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
อิทธิพลของสังคมและสิงแวดลอ้ม  รูปแบบจิตสังคมเป็นการรวมรูปแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
 ในการศึกษาค รัง นี   ผู ้วิ จ ัยขอส รุปปัจจัย ที เ ป็นสา เหตุทํา ให้ ครอบครัวกระทํา 
ความรุนแรงต่อเด็กได้ว่า  ผูก้ระทาํทีมีบุคลิกภาพทีผิดปกติเป็นผลมาจากการต่อตา้นทางสังคม  
ซึงจะส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาทีมีปัญหาทางด้านจิตใจ ส่วนทางด้าน
สังคมและสิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัภายนอกทีก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคมขนัรุนแรงทีจะทาํให้บุคคลใน
ครอบครัวเกิดความตึงเครียด  โดยสิงเหล่านีจะพบได้จากครอบครัวทีใช้ความรุนแรง เด็กทีถูก
กระทําการรุนแรงจากบิดามารดาอาจมีบุคลิกลักษณะบางอย่างทีคอยผลักดันให้เกิดการใช ้
ความรุนแรง เด็กประเภทนีอาจเกิดจากความผิดปกติภายในครรภม์ารดาส่งผลให้ในปัจจุบนัการใช้
ความรุนแรงต่อเด็กไม่สามารถอธิบายดว้ยปัจจยัใด ๆ ได ้
 .   ผลกระทบต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 
 . .   ผลกระทบต่อเด็ก 
  .  ปัญหาและพฒันาการทางดา้นร่างกายของเด็ก  ซึงเกิดจากการถูกกระทาํรุนแรง  
โดยการลงโทษเฆียนตี  ทาํร้ายร่างกาย  บางรายอาจรุนแรงถึงขนัเสียชีวิต  การใช้ความรุนแรง           
ทางร่างกายจะส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กไดใ้นทนัที  เช่น  การหวาดผวา  และอาการทางประสาทอืนๆ  
นอกจากการทีเด็กถูกทารุณทางร่างกายจะปรากฏบาดแผลตามเนือตวัและผิวหนงั  เช่น  รอยฟกชาํ    
รอยไหม้  รอยข่วน  บวม  มีการกระทบกระเทือนทางสมอง  ได้แก่  อาการเลอะเลือน  หรือ   
การพฒันาชะงกัไป  เช่น  ขนาดของศีรษะเติบโตช้ากว่าปกติ  มีการกระทบกระเทือนต่ออวยัวะ
ภายใน  ได้แก่  อาการช็อก  อาการปวดทอ้ง อาการอืดบวมหรือเลือดออกภายใน  มีการบาดเจ็บ 
ของกระดูก  อาการเจบ็หรือบวมเมือมีการเคลือนไหว 
  .  ปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ของเด็ก  ซึงเกิดจากการใชค้วามรุนแรงทงัทางร่าย
กายและจิตใจ  โดยเฉพาะการทาํร้ายทางจิตใจนันสามารถส่งผลต่อการพฒันาทางด้านอารมณ์
พฤติกรรมและสติปัญญาของเด็ก  เช่น  ทาํใหเ้ด็กรู้สึกวา่ขาดความรัก  ความอบอุ่น  วา้เหว ่ ส่งผลให้
เป็นคนเก็บกดเก็บตวั  และเซืองซึมไม่พูดจากบัใคร  บางครังอาจกา้วร้าวหงุดหงิดเกิดการต่อตา้น
รุนแรงกบัผูใ้หญ่ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีแสดงปัญหาทางอารมณ์ทีผิดปกติอืนๆ  เช่น  การใช ้
สารเสพติด  การเป็นอนัธพาล  การหนีออกจากบา้น  (Martin  ,  อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  

  :  )  จากการศึกษาของ  วชิา  มหาคุณ  และวชัรินทร์  ปัจเจกวญิ ูสกุล,  ( )  พบวา่เด็กที
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ถูกกระทาํทารุณกรรมจากบิดามารดาจะมีบุคลิกภาพกา้วร้าว  ชอบทะเลาะววิาทกบัพีนอ้งและคนอืน
ทีอ่อนแอกวา่ 
  .  ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว  การทีเด็กถูกทาํร้ายทารุณกรรม
รุนแรงทงัทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจจะสะสมใหเ้ด็กเรียนรู้วธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ย          
ความรุนแรงใช้กาํลงัในการตดัสินแทนทีจะใช้เหตุผลมีผลทาํให้เด็กกลายเป็นคนต่อตา้นสังคม         
นิสัยก้าวร้าว  อาจจะกระทาํผิดหรือก่ออาชญากรรมซึงกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปได้ใน
อนาคต  (Murata  ,  อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,  0)   
 . .2   ผลกระทบต่อครอบครัว 
 รุจา  ภู่ไพบูลย ์( ) และพรรณี  เอือวฒันา, (  ,อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 
46) ไดเ้สนอผลกระทบต่อครอบครัวอนัเนืองมาจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กว่า  ครอบครัวทีมี
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะไม่สามารถทาํหน้าทีครอบครัวได้สมบูรณ์เพราะ
สัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูกทาํลาย  ครอบครัวไม่มีความสงบสุข  เหินห่าง               
ขาดความสามคัคี  และความไวว้างใจซึงกนัและกนัเกิดความแตกร้าว  ครอบครัวลักษณะนีจะ             
ไม่สามารถดาํเนินอยูอ่ยา่งปกติในสังคมได ้ ระบบครอบครัวขาดความสมดุลในทีสุดก็จะแตกสลาย
และแยกทางกนัไป   
 การศึกษาของวชิา  มหาคุณ  และวชัรินทร์ ปัจเจกวิญ ูสกุล  ( )  พบวา่เด็กทีถูกกระทาํ
ทารุณกรรมจากบิดามารดาร้อยละ    หนีออกจากบา้นเพราะไม่ตอ้งการอยู่ในครอบครัวทีไม่มี
ความสุข 
 . .   ผลกระทบต่อสังคม 
 . การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  เช่น  การทะเลาะวิวาท  ด่าทอ  ทุบตี  ขวา้งสิงของ           
จะก่อใหเ้กิดความรําคาญรบกวนเพือนบา้น  และความสงบสุขของคนในชุมชน 
 .  ปัญหาเด็กเร่ร่อนถูกทอดทิง  ซึงเกิดจากครอบครัวทีแตกแยกทาํให้ภาพลกัษณ์ของสังคม
และประเทศชาติไม่ดี  ขาดการพฒันา  และเด็กทีเร่ร่อนยงักลายเป็นผูที้สร้างปัญหาให้กบัสังคมและ     
คนในสังคมทาํให้รัฐสูญเสียทรัพยากรบุคคล  ขาดอนาคตของชาติทีเป็นคนดีของชาติ  และเสีย
ค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหามาก 
 .   งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว     
 จากการทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้องกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็ก  พบวา่  งานวจิยัทีเกียวขอ้งมีดงันี 
 พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ   (  : )  ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบต่อความรุนแรงใน
ครอบครัวและความกา้วร้าวของเยาวชนไทย   พบวา่บิดาหรือมารดาของเยาวชนดืมสุรายิงทาํให้มี
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ความรุนแรงในครอบครัว  ซึงความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วร้าว
ของเยาวชนไทย  และความรุนแรงดังกล่าวทําให้เยาวชนมีระดับการยอมรับความรุนแรง 
ในครอบครัวไดม้ากยงิขึนดว้ย 
 จิราพร  ไชยเชนทร์  (  : , อา้งถึงใน พรเพญ็ เพชรสุข  : ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมี
ผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความกา้วร้าวของวยัรุ่น พบวา่ ความมนัคงทางอารมณ์
ขอบุคคลในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความรุนแรงในครอบครัว แสดงว่าถ้าบุคคลใน
ครอบครัวมีอารมณ์ไม่มนัคงจะส่งผลต่อการใช้ความกา้วร้าวต่อสมาชิกในครอบครัว จะยิงทาํให้
วยัรุ่นรับรู้และยอมรับความกา้วร้าวในครอบครัวสูง 
 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ผูว้ิจยัจึงคาดว่าการใช้ความรุนแรง ในครอบครัวน่าจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 

.  แนวคิด และงานวจัิยทีเกยีวข้องกบัอทิธิพลจากเพอืน 

 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  ถือวา่เป็นวยัทีกาํลงัเจริญเติบโตขึนไปเป็นผูใ้หญ่  เป็นวยัที
กาํลงัอยากรู้อยากลองในสิงใหม่ๆทีตนเองกาํลงัจะตอ้งพบเจอต่อไปในอนาคต ไม่วา่จะเป็นสถานที
เรียนใหม่ๆ  การพบปะกบัผูค้นทีมากขึน การเจอเพือนใหม่ๆในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของตนเอง 
นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 จึงให้ความสําคญักบัเพือน และเพือนก็มีอิทธิพลกบันักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  6 เป็นอยา่งมาก  ดงันนัการทีนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 รู้จกัการคบเพือนทีดี
นันก็จะส่งผลดีต่อตวันักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 เอง แต่ถ้านักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6  
ไม่รู้จกัการคบเพือนทีดีนนัก็จะส่งผลร้ายต่อตวันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 เอง  กลุ่มเพือนจึงมี
อิทธิพลในการเป็นตัวต้นแบบและชักจูงให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ  อิทธิพลกลุ่มเพือนมีผลต่อ
พฤติกรรมทงัใน    แง่บวกและแง่ลบ  ถา้ไดรั้บการเสริมแรงทีไม่เหมาะสมนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  6 ก็จะมีแนวโนม้ในการกระทาํความผดิไดง่้าย 
 ผ่องพรรณ  แวววิเศษ  (   ,อ้างถึงในจิราพร  ไชยเชนทร์,  2552  :  53)  ได้กล่าวถึง  
สาเหตุของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนกัเรียนว่ามาจากกลุ่มเพือน หากนกัเรียนอยู่ในกลุ่มเพือน 
ทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อเหตุทะเลาะวิวาทก็ทาํให้นกัเรียนเอาแบบอย่างเพือนได ้ สรุปไดว้่า
เพือนมีอิทธิพลต่อชีวติจิตใจของนกัเรียนมาก  ขณะทีสถาบนัครอบครัวมีอิทธิพลนอ้ยลง  กลุ่มเพือน
อาจชกัจูงเด็กให้ประพฤติปฏิบติัตนไปในทางทีดีและในทางเสือมเสียไดท้งันนั  เพือนจึงเป็นปัจจยั
หนึงทีส่งผลต่อการทีนกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมกรรมทีกา้วร้าวไม่เหมาะสม  
 พฤติกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่เกิดจากการทีบุคคลเลียนแบบมาจากตวัแบบทงัหลายใน
สังคม โดยอาศยัการสังเกต ซึงปกติแลว้ตวัแบบทีมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบนนัมกัจะเริมตน้มาจาก
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ตวัแบบทีมีความใกลชิ้ดต่อบุคคลนนัก่อน เช่น พ่อแม่ พีนอ้ง ครู อาจารย ์ เป็นตน้ และขยายไปถึง
บุคคลทีมีชือเสียงและบุคคลทีตนชืนชมเช่น ดารา นกัร้อง นกัแสดง เป็นตน้ นอกจากนียงัรวมไปถึง
ตวัแบบทีเป็นเรืองตามในหนงัสือ ภาพยนตร์โทรทศัน์ ตาํนาน หรือตวัแบบจากคาํบอกเล่าอีกดว้ย 
ซึงการเลียนแบบจดัเป็นการเรียนรู้ชนิดหนึงทีอาจเกิดขึนโดยไม่รู้ตวั ความศรัทธาในตวับุคคลอาจทาํ
ให้เกิดการเลียนแบบบุคลิกท่าทางดว้ยความชืนชม เช่น การเลียนแบบผูที้มีชือเสียง เป็นตน้ 
โดยทวัไปการเลียนแบบมกัจะเกิดขึนเสมอในชีวิตประจาํวนั (สุวรี ศิวะแพทย,์2549) ซึงเป็นสิงที
บุคคลไดพ้บเห็นเหตุการณ์จากการกระทาํนนั ซึงเรียกวา่ “ตวัแบบ” โดยมนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตวัอยู่เสมอ ซึงทงัตวัเขาและสภาพแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและมี
ความสําคญัไม่ยิงหยอ่นกวา่กนั ซึงตวัแบบมีผลทาํให้มนุษยเ์กิดการเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ 
จนสามารถแสดงพฤติกรรมคลา้ยกบัตวัแบบได ้ (เกษตรชยั และหีม, 2554 : 6) 
 การคบเพือนเป็นสิงจาํเป็นและความสําคญัสําหรับเด็ก  เพราะการทีเด็กมีเพือนจะทาํให้
ตนเองรู้สึกว่าตนเองมีพรรคพวก  ตนเองเป็นทียอมรับและเป็นส่วนหนึงของกลุ่มทาํให้เด็กเกิด 
ความเข้มแข็ง   ความมันใจ   และมีอํานาจมากขึนทําให้ลดความเห็นแก่ตัวลง   ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผูอื้น มีการช่วยเหลือผูอื้น ทาํใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจและมนัใจในตนเองมากขึน  
และเด็กในวยันีจะพยายามทาํหลายสิงหลายอยา่งใหเ้ป็นทียอมรับของเพือน  ทาํตามอยา่งเพือน  เช่น  
เรืองเสือผา้ ทรงผม  ดนตรี  รองเทา้  ภาษาแสลง  เป็นตน้  
 จากทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง  ผูว้ิจ ัยจึงคาดว่าอิทธิพลจากเพือนน่าจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   
 .   งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัอทิธิพลจากเพอืน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวกับอิทธิพลจากเพือนและพฤติกรรมก้าวร้าว  พบว่า  
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  มีดงันี 
 เกษตรชยั และหีม (2554 : 9) กล่าววา่ กลุ่มเพือนเป็นกลุ่มทางสังคมทีก่อให้เกิดการเรียนรู้
ในการปรับตวัเขา้กบัสังคม โดยการคบเพือนเป็นสิงทีสําคญัมากและมีอิทธิพลต่อตวัเขา เมือเด็กได้
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะสร้างกิจกรรมและสร้างกฎเกณฑ์ของกลุ่ม (สุพล วงัสินธ์, 2529  :  อา้งถึงใน
เกษตรชยั และหีม, 2554 : 9) กลุ่มเพือนเป็นวฒันธรรมย่อยทีสอนให้เด็กเรียนรู้สิงต่าง ๆ รู้จกั
ช่วยเหลือตนเองได ้ ตอ้งการความเป็นตวัของตวัเองมากขึน ตอ้งการอิสระมากขึน ตลอดจน
พฒันาการทางสติปัญญาพฒันาขึนจนถึงระดบัเขา้ใจว่าการปฏิบติัตนของพ่อแม่ถูกตอ้งเหมาะสม
หรือไม่ และเริมรู้ว่าพ่อแม่ใช้อาํนาจบงัคบัให้ทาํสิงต่างๆมากเกินไปเคร่งครัดวินัยมากเกินไป  
ขาดการยอมรับหรือบางครังทอดทิงใหเ้ด็กแกปั้ญหาเอง การรับรู้เช่นนีทาํให้เด็กคบัขอ้งใจจึงหนัไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

หากลุ่มเพือน (สมพร สุทศันีย,์ 2530  เกษตรชยั และทีม, (2554 : 9) ทงันีเนืองจากกลุ่มเพือนสามารถ
ทีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กได้ เช่น ให้การยอมรับและความเป็นเจา้ของ ให้ประสบการณ์ 
และหารางวลัสนองความตอ้งการได ้ 
 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง   สรุปได้ว่า   อิทธิพลจากเพือนนนัมีผลต่อพฤติกรรม
กา้วร้าวของเด็ก  เนืองจากเด็กจะมีพฤติกรรมการติดเพือนตอ้งการการยอมรับจากเพือนจึงมีการทาํ
กิจกรรมต่างๆคลา้ยคลึงกนัเพือคงความสัมพนัธ์ทีดีของสมาชิกในกลุ่มไว ้ ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดว่า
อิทธิพลจากเพือนอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดั
เขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   

.  แนวคิด  และงานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการเลยีนแบบสือ 

 .   การเลยีนแบบสือ 

 สือเป็นปัจจยัทีสําคญัทีมีส่วนกระตุน้ให้เกิดการก่ออาชญากรรมและต่อการกระทาํผิดของ    
เด็กและเยาวชน  อิทธิพลทีสําคญัของสือทีเกียวขอ้งกบัปัญหาอาชญากรรม  คือ  เป็นแหล่งสะทอ้น
ใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตามทางดา้นลบ  เพราะสิงทีเด็กอยากรู้  พร้อมทีจะเรียนรู้  หรือพร้อมทีจะทาํ
ตามไดถู้กนาํมาเผยแพร่ให้เห็นเป็นรูปภาพในหนงัสือ  ในภาพยนตร์ ในทีวี  ชแรมม์  (Schramm  

,  อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ ,    :  )  นักอาชญาวิทยาได้กล่าวว่า  เด็กได้เรียนรู้
เกียวกบัสิงทีเป็นลบ  ต่อสังคมหรือพฤติกรรมทีเป็นลบในสังคมทีผา่นสือนานาชนิด  อยา่งไรก็ตาม
ก่อนทีเด็กจะตกอยู่ในอิทธิพลดงักล่าว  เด็กน่าจะตอ้งได้รับอิทธิพลดงักล่าวผ่านทางหน่วยอืนมา
ก่อนแลว้  ไดแ้ก่  ครอบครัว  โรงเรียน  และสิงแวดลอ้มรอบตวัเด็ก  ดงันนัเมือมีการถ่ายทอดหรือ
รายงานข่าวเป็นประจาํเกียวกบัพฤติกรรมอาชญากร  หรือการก่ออาชญากรรมผา่นสือทาํให้สือเป็น
ช่องทางทีมีอิทธิพลสูงมากต่อการคลอ้ยตามและกระทาํตาม  ยงิในภาพยนตร์บางประเภททีแสดงให้
เห็นถึงเชาวปั์ญญา  ความสามารถอยา่งยอดเยียมของบรรดาอาชญากรทงัหลายยิงเป็นอนัตรายมาก  
สือทีมีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติ  หรือปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนนันส่วนใหญ่  ได้แก่  
ภาพยนตร์  โทรทศัน์  วิทยุ  หนงัสือพิมพ ์และหนงัสืออ่านเล่นทีมีเนือหาเกียวกบัผูร้้าย  การเสนอ
ข่าวเกียวกบัอาชญากรรมต่างๆ  รายการภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัอาชญากรรม
ประเภทรุนแรงโหดร้ายสิงเหล่านีเป็นส่วนหนึงทียวัยุให้เกิดการเลียนแบบของเด็กและเยาวชน  
สําหรับภาพยนตร์ต่างประเทศนนัยิงเป็นอนัตรายต่อเด็กมากเพราะเนือเรืองและการดาํเนินเรืองน่า
ประทบัใจและเกิดความภูมิใจทีจะทาํ 
 วิภา  อุดมฉนัท ์ (2538  :    -  ,  อา้งถึงในริชณิน  อินทรทูต,    :  )  กล่าวถึง  
อิทธิพลของโทรทศัน์ทีมีต่อเด็กไวว้า่  บทบาทของโทรทศัน์ทีมีต่อเด็กแต่ละคนไม่เท่ากนั  เด็กทีมี
ประสบการณ์ชีวิตเขา้กบัเพือนฝูงได้  ชอบไปโรงเรียน  มีครอบครัวทีอบอุ่น  มกัจะดูโทรทศัน์            
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แต่เพียงพอดีไม่มากจนเกินไป  แต่ก็มีเด็กไม่น้อยทีแตกต่างไป  เช่น  ขาดความรัก  ความอบอุ่น          
คบเพือนน้อย  มีปมดอ้ย  เด็กเหล่านีนอกจากจะชอบเก็บตวัมีความรู้สึกเก็บกดและยงัแสดงออก          
ในลกัษณะทียึดโทรทศัน์เป็นเพือนแกเ้หงา  เด็กจาํพวกนีจะดูโทรทศัน์มากกวา่ทีจะทาํกิจกรรมอืน
ใดทงัหมด  โทรทศัน์นอกจากจะแยง่เวลาของเด็กไปจากการเรียนรู้อย่างเห็นไดช้ดัแลว้  ผลเสียทีมี              
ผูศึ้กษาวิจยักนัมากคือ  ผลต่อการพฒันาทางความคิด  สติปัญญา  และการรับรู้ทางสังคมของเด็ก
ไม่ไดส่้งผลใหเ้ด็กมีประสบการณ์ทีสร้างสรรคขึ์นนอกจากความคิดอยากเอาตามอยา่ง  เนืองจากเด็ก
มีวิวฒันาการทางสมองและการรับรู้เป็นขนัเป็นตอน  ประสบการณ์ชีวิตก็ต่างกบัผูใ้หญ่  ปฏิกิริยา
ของผูใ้หญ่ต่อสิงทีเห็นในจอโทรทศัน์นนัจะไม่ได้เป็นไปอย่างฉับพลนัทนัที  โดยเฉพาะถ้าเป็น
รายการทีมีเนือหาในเชิงปลุกเร้าหรือไม่เป็นทีสบอารมณ์แลว้  ปฏิกิริยาของผูใ้หญ่มกัจะหลีกเลียง
การเผชิญหน้า กบัมนัในขณะนนั  หลงัจากนาํไปขบคิดอีกครังโดยเปรียบเทียบกบัประสบการณ์
และความรู้ของตนเองแลว้จึงค่อยเลือกทีจะเชือหรือไม่เชือในสิงทีเห็น  แต่เด็กไม่สามารถควบคุม
ตนเองไดอ้ย่างผูใ้หญ่เพราะระดบัการพฒันาของสติปัญญาของเด็กยงัไปไม่ถึง  เด็กจึงไม่สามารถ
ชะลอปฏิกิริยาต่อสิงทีไดรั้บรู้ไดเ้หมือนผูใ้หญ่  เวลาเด็กดูโทรทศัน์จึงมกัจะดูแบบทุ่มเทใจลงไปกบั
สิงทีไดรั้บรู้ 

ดงันนัจึงสรุปไดว้า่  สือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะการกระทาํหรือการแสดง
พฤติกรรมกา้วร้าวทางดา้ยกายและทางดา้นวาจาของเด็กทีทาํตามอย่างจากสือทีนาํเสนอเรืองราว
ต่างๆ  ทีเกียวกบัความรุนแรงทงัเสียง  และภาพ  

.   งานวจัิยเกยีวกบัการเลยีนแบบสือ 

 จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวข้องกับการเลียนแบบสือทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว  
พบวา่  งานวจิยัทีเกียวขอ้งมีดงันี   
 เกษตรชยั และหีม (2554 : 9)  ไดก้ล่าวว่าการเลียนแบบสือเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อเด็กใน
ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก เพราะเด็กมีเวลาพบปะ พูดคุยกบัเพือนนอ้ยลง ซึงเด็กจะเกิดการเรียนรู้แบบ
แผนพฤติกรรมในสังคมผ่านสือมวลชนทีส่งผลต่อความรู้ ทศันคติ และการกระทาํของเด็กทงั
ทางตรงและทางออ้ม ดงัผลการศึกษาทีวา่สือมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรม ซึง
อาจเกิดขึนในหลายระดบั ตงัแต่ความรู้ ค่านิยม และทศันคติ จนกระทงัทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
พฤติกรรม ดงันันสือมวลชนโดยเฉพาะโทรทศัน์และเกมมีอิทธิพลต่อเด็กมาก เพราะเด็กชอบ
เลียนแบบและแสวงหาสิงแปลกใหม่น่าตืนเตน้ จนเป็นปัจจยัสําคญัทีกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 
การรังแก  
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 ประไพรัตน์  วีระพงศ์เศรษฐ์  (   :  บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาวิจยัเรืองพฤติกรรมก้าวร้าว    
ในรายการประเภทละครและภาพยนตร์ทางโทรทศัน์  พบว่าลกัษณะต่างๆ ของพฤติกรรมกา้วร้าว     
รวม    ลกัษณะทีปรากฏในรายการละครและภาพยนตร์ทางโทรทศัน์ทงั    ประเภท  คือ ละคร
ไทย  รายการภาพยนตร์สําหรับเด็ก  รายการภาพยนตร์ชุด  และรายการภาพยนตร์เรืองยาวทีแพร่
ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง    ช่อง    ช่อง    และช่อง    พฤติกรรมกา้วร้าวทีปรากฏ          
ในรายการทงั     ประเภทของทุกช่องทุกสถานีรวมกนั  พบวา่มีปริมาณคิดเป็น  .   %  ของเวลา
แพร่ภาพรายการประเภทละครและภาพยนตร์ทงัหมด  มีความถีในการปรากฏพฤติกรรมกา้วร้าว
เฉลีย   ครัง  ทุกๆ  .   นาที  และปรากฏสมาํเสมอทงัวนั  พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาพบได้
บ่อยครัง กวา่พฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย 
 สมบัติ   จันทรวง  (   :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรืองความรุนแรงในจอโทรทัศน์  
ยาพิษยคุพฒันา  จากการวจิยัพบวา่  อิทธิพลของโทรทศัน์ต่อผูช้มมีหลายประการดงัต่อไปนี คือ 
 .  ความรู้สึกชินชาต่อการใชค้วามรุนแรงในชีวิตจริงเมือดูรายการทางโทรทศัน์ทีมีเนือหา
รุนแรงแลว้  ผูช้มทีอยูใ่นวยัเด็กจะมีความรู้สึกชินชาต่อการใชค้วามรุนแรง 
 .  การบ่มเพาะนิสัยนิยมความรุนแรง  การชมรายการบนัเทิงทางโทรทศัน์ทีมีความรุนแรง    
ซาํแลว้ซาํเล่า  นอกจากจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ยินดียินร้ายต่อทารุณโหดร้ายและการใชก้าํลงั
รุนแรงแลว้ยงัค่อยๆลดอารมณ์หวนัไหวต่อความรุนแรงของผูช้มลงไป  และทาํให้รู้สึกวา่พฤติกรรม     
ทีรุนแรงนนัเป็นสิงปกติ  และเหมาะกบัในบางสถานการณ์ดว้ย 
 ดงันนัจึงสรุปไดว้า่  อิทธิพลจากสือมีผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กทาํให้เด็กเลียนแบบ
สิงทีตนได้พบเห็นในจอโทรทศัน์ การเห็นความรุนแรงในรายการโทรทศัน์จะทาํให้เด็กเรียนรู้
พฤติกรรมดงักล่าวและจดจาํได ้  นานนบัเป็นเดือนๆ หลงัจากทีไดดู้รายการผ่านไปแลว้และแมว้่า
จะไม่มีการดูซาํอีกเลย แมเ้ด็กจะมีชีวติครอบครัวทีดี  คือมีพร้อมทงัพอ่แม่  ทีรักลูก  และมีแบบอยา่ง
ทีดีของผูที้ไม่นิยมความรุนแรงก็ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่เด็กๆจะปลอดภยัจากผลของความรุนแรง
ทีปรากฏในจอโทรทัศน์ ความรุนแรงทีปรากฏในจอโทรทัศน์สามารถส่งผลทางด้านทศันคติ     
และพฤติกรรมอนัยาวนานแก่ผูช้ม  และการทีเด็กได้ดูโทรทศัน์มากในวยัเด็กจะมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัพฤติกรรมทีรุนแรงหลงัจากทีเด็กจบการศึกษาไปแลว้  เด็ก ๆ มกัเลียนแบบการใชค้วาม
รุนแรงทีเพิงไดเ้ห็นในจอโทรทศัน์ในการเล่น  แมว้า่จะมีโอกาสเลือกเล่นของเล่นอย่างอืนทีไม่ใช่
ของเล่นประเภททีใช้ความรุนแรง  ซึงความรุนแรงทีแสดงในจอโทรทศัน์  อาจทาํให้เด็กบางคน     
มีความรุนแรงเพิมขึนเป็นสองเท่าของความรู้สึกเดิมก่อนทีจะไดดู้รายการนนัๆ 
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 จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้ทีไดก้ล่าวมาจะเห็นไดว้า่ การเลียนแบบสือ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนเนืองจากปัจจุบนัเด็กสามารถบริโภคสือทุกประเภทได้
อย่างเสรี  และไม่มีขีดจาํกัด  รวมถึงสือเองก็ไม่ได้ถูกควบคุมในเรืองเนือหาทีมีความรุนแรงใน
ขณะทีพอ่แม่ผูป้กครองก็ตอ้งใชเ้วลาไปกบัการทาํงานหารายไดเ้พือใชใ้นการดาํรงชีพ  ดงันนัผูว้ิจยั
จึงคาดวา่ การเลียนแบบสือของนกัเรียนน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าว  

.  แนวคิดและงานวจัิยทเีกยีวข้องกบัอทิธิพลจากครู 

 .   อทิธิพลของครูต่อการประพฤติปฏิบัติของเด็กและต่อความก้าวร้าวของเด็ก 

 นรรัชต์  ฝันเชียร (2552). เด็กในระดบัชันอนุบาลนนั ครูถือเป็นตน้แบบทางจิตวิทยา 
ทีสําคญัไม่ยิงหยอ่นไปกวา่ พ่อแม่ หรือบุคคลใกลชิ้ดในครอบครัว เพราะครูก็เป็นผูห้นึงทีเด็กไดมี้
โอกาส พบเห็นบ่อย การทีเด็กไดพ้บปะคุณครูอยูเ่ป็นประจาํ ก็จะทาํให้พวกเขาไดเ้รียนรู้จากการ
แสดงพฤติกรรมโดยทัวไปของครู  อนัเป็นสิงหนึงทีมีอิทธิพลอย ่างมากกบัการแสดง
พฤติกรรม  และรวมไปถึงการพฒันาบุคลิกภาพของเด็ก  ซึงถ้าครูผูส้อนคนนันเป็นคนสุภาพ
อ่อนโยน พดูจาดี เด็ก ๆ ทีครูผูน้นัสอนจะมีแนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรมดงักล่าว และมีโอกาสที
จะมีบุคลิกภาพ   ทีเหมาะสมต่อไปในอนาคต แต่ในทางตรงขา้มกนั ถ้าครูผูส้อนเป็นคนขี
โมโห  หงุดหงิดง่าย และชอบแสดงออก  ดว้ยความรุนแรง เด็กทีครูสอนก็มีสิทธิทีจะซึมซับ
พฤติกรรมดงักล่าว และส่งผลใหก้ลายเป็นพฤติกรรมทีเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต อีกทงัพฤติกรรม
ทีแสดงออกถึงความรุนแรงต่อเด็กเหล่านี ยงัทาํให้เกิดผลเสียต่อทศันคติทีดีของเด็กในการทีจะมา
โรงเรียน เพราะการทีมาโรงเรียนแลว้ตอ้งเผชิญความรุนแรงเช่นนนั แมว้า่จะเป็นการลงโทษของครู
ต่อพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของเด็ก    ทางจิตวทิยาก็ยงัมองวา่เป็นวธีิการลดพฤติกรรมไม่ดีของเด็กที
ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นกั เพราะการกระทาํนีจะทาํให้เกิดปัญหาตามมา นนัก็คือ เด็กมีอคติกบัการไป
โรงเรียน และหลีกหนีทีจะมาโรงเรียน ซึงความรู้สึกนีของเด็กถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้เหมาะสมแลว้ 
สิงนีก็จะทาํให้เด็กไม่ชอบทีจะเรียนรู้ และมีอคติต่อการเรียนในระดบัต่อๆไปอีกดว้ย ผลทีตามมาก็
คือปัญหาใหญ่  อยา่งปัญหาในดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนนนัเอง  

ครูทีกระทาํรุนแรงต่อเด็ก ซึงอยา่งนอ้ยก็คือการกระทาํความรุนแรงดว้ยวาจา เช่น การใช้
เสียงดัง คาํหยาบคาย   หรือการต่อว่าประณาม ซึงก็นับว่าเป็นการกระทาํทีไม่เหมาะสมนัก 
พฤติกรรมทีไม่ดีของครูเหล่านี นอกจากทางรัฐจะตอ้งมีระเบียบเขม้งวด และทางโรงเรียนจะตอ้ง   
มีการตรวจสอบและดาํเนินมาตรการใหช้ดัเจนแลว้ ผูป้กครองก็ตอ้งเป็นแรงผลกัดนัอีกอยา่งหนึงใน
การดูแลการทาํงานของครูไม่ให ้กระทาํเกินกวา่เหตุ  
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 .   งานวจัิยทเีกยีวกบัอทิธิพลจากครู 

ปาริชาติ  นิยมพงษ์  และคณะ  (2535  :  บทคดัยอ่)  ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของครูวา่เป็น
ปัจจยัทีมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  4  
จงัหวดับึงกาฬ  โดยส่งผลทางบวก  การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพไดน้นัยอ่มเกิดจากคุณภาพ
การสอนของครู  ครูและนกัเรียนเป็นสิงแวดลอ้มอีกอยา่งหนึงทีมีบทบาทต่อตวันกัเรียน  กล่าวคือ  
ครูเป็นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อนักเรียน  คําพูดและการกระทําของครูมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด  
ตลอดจนการส่งเสริมวฒิุภาวะของนกัเรียนเป็นอยา่งยงิ  ความรัก  ความเขา้ใจ  และความเมตาทีครูมี
ต่อนกัเรียนจะช่วยพฒันาให้นกัเรียนเจริญงอกงามไปในทางทีดี  ดงันนัครูจึงควรสร้างสัมพนัธภาพ
ทีดีเป็นกนัเอง  ยอมรับ  และใหก้าํลงัใจแก่นกัเรียน  ส่งเสริมให้นกัเรียนใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที  
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเอง  มีความมนัคงทางจิตใจ  สุขภาพจิตดี  เพราะวา่พฤติกรรม
ทีแสดงความจงเกลียดจงชงัของครูต่อเด็กทาํใหเ้ด็กเป็นคนเฉือยชาต่อการแกปั้ญหา  เป็นปฏิปักษต่์อ
คนอืน   ก้าวร้าว   และตัวพฤติกรรมครูเป็นตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว  
พฤติกรรมครูไดแ้ก่  การลงโทษ  ขาดการดูแลเอาใจใส่และเป็นแบบอยา่ง   

ยี  (Yee, 1971 : 41-42, อา้งถึงใน ปิยศรี  บวรธนสาร, 2550 : 41 ) ได้ศึกษาปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างครูกบันกัเรียนมีอิทธิพลต่อการประสบความสําเร็จอย่างไร โดยแยกเป็นเด็กสองพวก คือ 
พวกทีถือครูเป็นศูนย์กลาง  และผู ้ที ถือนัก เ รียนเป็นศูนย์กลาง  พบว่าพฤติกรรมทีแสดง 
ความจงเกลียดจงชงัของครูต่อเด็ก เป็นคนเฉยเมย ถอยหนี เฉือยชาต่อการแกปั้ญหา เป็นปฏิปักษ ์
กบัคนอืน มีพฤติกรรมกา้วร้าว  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบวา่  อิทธิพลจากครูนนัส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
นนัก็คือถ้าครูแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมเด็กก็จะเลียนแบบในสิงทีเหมาะสม  แต่หากครูแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวเด็กก็อาจเลียนแบบความก้าวร้าวเหล่านันจากครูได้เช่นกัน  ดังนันผูว้ิจ ัย 
จึงคาดวา่นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม     
จงัหวดัราชบุรี  ทีมีอิทธิพลจากครูต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั   

ผู ้วิ จ ัย ในฐานนะค รูผู ้สอนนัก เ รี ยนชันประถม ศึกษา  และ คุณค รู อีกหลายคน 
มีประสบการณ์ตรงในการได้ยิน ได้ฟัง นักเรียนกล่าวคาํหยาบต่อกนั ใช้คาํหยาบคาย บางครัง 
มีปัญหาการทะเลาะววิาทในรงเรียนเกิดขึน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าว
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี      
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จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่มีปัจจยัหลายประการ
ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ในงานวิจยันีครังนีผูว้ิจ ัยได้แบ่ง
พฤติกรรมกา้วร้าวออกเป็น  ประเภท คือ . ความกา้วร้าวทางร่างกาย  และ . ความกา้วร้าวทางวาจา  
โดยพบว่าปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกดัเขต
พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี มีทงัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ จาํนวนพี-น้อง สภาพการพกัอาศยั ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ประสบการณ์การถูกลงโทษ
ทางกายจากบุคคลในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว 
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน 
ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน และประเภทของโรงเรียน และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว    อิทธิพลจากเพือน   การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู   
ดงัแสดงในกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงันี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
-  เพศ 
- จาํนวนพี-นอ้ง 
- สภาพการพกัอาศยั 
- ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
- ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว 
- ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว 
- ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน 
- ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน 
- ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน 
- ประเภทของโรงเรียน 

 
 

 

 

 

    พฤติกรรมก้าวร้าว 

 
 

- การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
- อิทธิพลจากเพือน 
- การเลียนแบบสือ  
- อิทธิพลจากครู 
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บทท ี 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัครังนี  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (Descriptive Research)  เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อ
พฤติกรรมความกา้วร้าวของเด็กนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี โดยมีนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนที
การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี เป็นหน่วยของการวิเคราะห์  
(Unit  of  Analysis) และเพือให้การวิจยัครังนีบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนด
ระเบียบวธีิดาํเนินการวจิยัไวด้งันี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ตวัแปรทีศึกษา 
 3.  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 4.  การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีใช้ศึกษาในครังนี  ได้แก่  นักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ชันประถมศึกษาปีที 6   
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุ รี  จํานวน  6 โรงเ รี ยน  คื อโรงเ รี ยนเทศบาลวัดไทรอารี รั กษ์  (มณีวิทยา )   
และโรงเ รียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ )  โรง เ รียนธารพระพรวิทยานุสรณ์   
โรงเรียนราษฎร์บาํรุงวทิย ์ โรงเรียนแยม้วิทยการ  และโรงเรียนเจียไช ้ รวมทงัสินจาํนวนประชากร  
52  คน  (สาํนกังานเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 : 2556) 
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2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูช่นัประถมศึกษาปีที  6         
ภาคเรียนที   1  ปีการศึกษา  2556  ทงั  6  โรงเรียน  ซึงผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช ้         
สูตรยามาเน่  (Yamane)  ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  95  ยอมให้เกิดความคลาดเคลือนร้อยละ  5         
ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง  227  คน  ดงันี 

สูตร n = N 
             1 + N (e)2 

 n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 

 e = ค่าความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึนเท่ากบั .05 

แทนค่าในสูตร n =             526 

         1 +     (526)(0.05)2 

 n =  526 

              1 + 1.31 

  =  คน 
จากการคาํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัครังนี  ประมาณ  227  คน 

 การสุ่มตวัอย่างทีใช้สําหรับการวิจยัครังนีใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน  โดยผูว้ิจยักาํหนด             
กลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน  และจาํแนกตามเพศให้ได้  227 คน             
ดงัตารางที  1  
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ตารางท ี 1   แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

ลาํดับท ี ชือสถานศึกษา 
ประชากร  (คน) กลุ่มตัวอย่าง  (คน) 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

1. โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษ ์ (มณีวทิยา) 58  25 26 

2. โรงเรียนเทศบาลวดัโชค  (ธรรมเสนานีวรคุณ)   12 7 

3. โรงเรียนธารพระพรวทิยานุสรณ์  5 2 2 

4. โรงเรียนราษฎร์บาํรุงวทิย ์ 5  11 11 

5. โรงเรียนแยม้วทิยการ 67 47 29 20 

6. โรงเรียนเจียไช ้ 103 84 46 36 

รวม 284 242 125 102 

รวมทงัหมด 526 227 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เพือเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ย
วิธีการจบัฉลากรายชือนักเรียนตามคุณสมบติัทีกาํหนดให้ได้ตามจาํนวนทีระบุไวใ้นตามตาราง
ขา้งตน้     
2.  ตัวแปรทศึีกษา 
 ตัวแปรอสิระ  ไดแ้ก่ 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

  1.1  เพศ 

   -  เพศชาย 

   -  เพศหญิง 

  1.   จาํนวนพีนอ้ง  (รวมตนเอง) 
   -  เป็นลูกคนเดียว 

   -  2  คน 

   -    คน 
   -  มากกวา่  3  คนขึนไป 

  .   สภาพการพกัอาศยั 
   -  อยูก่บัพอ่และแม่ 
   -  อยูก่บัพอ่หรือแม่ 
   -  อยูก่บัญาติ  และอืนๆ  
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  .   ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด 

   -  พอ่ 

   -  แม่ 
   -  ญาติในครอบครัว  (เช่น  ปู่   ยา่  ตา  ยาย)  และอืนๆ  (เช่น  พีเลียง) 
  .5  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว 

   -  เคย 

   -  ไม่เคย 
  .6  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว 

   -  เคย 
   -  ไม่เคย 
  .7  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจา  (เช่น ถูกดุ ถูกวา่ ถูกเอด็ )  จากโรงเรียน 
   -  เคย 

   -  ไม่เคย 

  .8  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจา  (เช่น ถูกตวาด ถูกลอ้ชือพอ่แม่)จากเพือน 
    -  เคย 
   -   ไม่เคย 

  1.9   ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกาย   (เช่น ถูกชก ถูกหยกิ)   จากเพือน 

   -  เคย 

   -  ไม่เคย 

  . 0  โรงเรียนทีนกัเรียนกาํลงัศึกษา 
   -  โรงเรียนรัฐบาล 

   -  โรงเรียนเอกชน 
 2.  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

 3.  อิทธิพลจากเพือน 

 4.  การเลียนแบบสือ 

 5.  อิทธิพลจากครู 

 ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤติกรรมกา้วร้าว 
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3.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใช้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการศึกษาครังนี  เป็นแบบสอบถามที
ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  แบบสอบถาม
ดงักล่าวแบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ประกอบดว้ย 
 ส่วนที  1  แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที          
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี  ได้แก่  เพศ           
จาํนวนพี-นอ้ง  สภาพการพกัอาศยั  ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดทีสุด  ประสบการณ์การถูกลงโทษ   
ทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  
ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  ประเภทของโรงเรียน  เป็นแบบสอบถามในลกัษณะ
ใหเ้ลือกตอบจาํนวน  10  ขอ้   
 ส่วนที  2  แบบสอบถามการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เป็นแบบสอบถามที
ผูว้ิจ ัยสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  จาํนวน  27  ขอ้ 

 ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scales)  มี  5   ระดบั   คือ 

 จริงทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 

 ค่อนขา้งจริง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบค่อนขา้งมาก 

 จริงปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 

 ไม่ค่อยจริง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบเล็กนอ้ย 

 ไม่จริงเลย หมายถึง  ขอ้ความนนัไม่ตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบเลย  

 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อความทีแสดงถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  จากตอบ 
มากทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด  จะให้คะแนน   5,4,3,2,  และ  1  ตามลาํดบั  ผูที้ไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้
รับรู้วา่มีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวมากกวา่ผูที้ไดรั้บคะแนนนอ้ย 
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 ในการประเมินระดบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนจากการวิเคราะห์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  ตามเกณฑ์ของเบสท ์       
(Best  1981 : 170 - 182)  ดงันี 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูต้อบรับรู้วา่มีการใชค้วามรุนแรง          

ในครอบครัวในระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง  ผูต้อบรับรู้วา่มีการใชค้วามรุนแรง 

ในครอบครัวในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลียตงัแต่  2.50 – 3.49 หมายถึง  ผูต้อบรับรู้วา่มีการใชค้วามรุนแรง 

ในครอบครัวในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียตงัแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง  ผูต้อบรับรู้วา่มีการใชค้วามรุนแรง 

ในครอบครัวในระดบัมาก 

ค่าเฉลียตงัแต่  4.50 – 5.00 หมายถึง  ผูต้อบรับรู้วา่มีการใชค้วามรุนแรง 

ในครอบครัวในระดบัมากทีสุด 

ส่วนที  3  แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากเพือนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที         
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เป็นแบบสอบถามที
ผูว้ิจ ัยสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  จาํนวน  16  ขอ้ 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัประเมินค่า  (Rating  Scales)  มี  5  ระดบั  คือ 

มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบมากทีสุด 

มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบค่อนขา้งมาก 

ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบปานกลาง 

นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบเล็กนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
เกณฑ์การให้คะแนน  ขอ้ความทีแสดงถึงการไดรั้บอิทธิพลจากเพือน จากตอบมากทีสุด

จนถึงน้อยทีสุด  จะให้คะแนน  5,4,3,2  และ  1  ตามลาํดับ  ผูที้ได้คะแนนมากจะเป็นผูที้ได้รับ
อิทธิพลจากเพือนมากกวา่ผูที้ไดรั้บคะแนนนอ้ย 

ในการประเมินระดบัอิทธิพลจากเพือน  ผูว้จิยักาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน  
จากการวเิคราะห์อิทธิพลจากเพือน  ตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best  1981 : 179 - 182)  ดงันี 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.00 – 1.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากเพือนในระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากเพือนในระดบันอ้ย 
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ค่าเฉลียตงัแต่  2.50 – 3.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากเพือนในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียตงัแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากเพือนในระดบัมาก 

ค่าเฉลียตงัแต่  4.50 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากเพือนในระดบัมากทีสุด 

 ส่วนที  4  แบบสอบถามเกียวกับการเลียนแบบสือของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที               
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เป็นแบบสอบถามที
ผูว้ิจ ัยสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  จาํนวน  18  ขอ้ 

ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบวดัประเมินค่า  (Rating   Scales)   มี   5   ระดบั   คือ 

มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบมากทีสุด 

มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบค่อนขา้งมาก 

ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบปานกลาง 

นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบเล็กนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบนอ้ยทีสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อความทีแสดงถึงการเลียนแบบสือ  จากตอบมากทีสุดจนถึง 
นอ้ยทีสุด  จะให้คะแนน  5,4,3,2  และ  1  ตามลาํดบั  ผูที้ไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้มีการเลียนแบบ
สือมากกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 

ในการประเมินระดบัการเลียนแบบสือ  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน
จากการวเิคราะห์การเลียนแบบสือ  ตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best  1981 : 179 - 182)  ดงันี 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.00 – 1.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเลียนแบบสือในระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเลียนแบบสือในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลียตงัแต่  2.50 – 3.49  หมายถึง ผูต้อบมีการเลียนแบบสือในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียตงัแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเลียนแบบสือในระดบัมาก 

ค่าเฉลียตงัแต่  4.50 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบมีการเลียนแบบสือในระดบัมากทีสุด 

 

ส่วนที  5  แบบสอบถามเกียวกับอิทธิพลจากครูของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที                     
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เป็นแบบสอบถาม
ผูว้ิจ ัยสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ จาํนวน  7  ขอ้ 
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ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัประเมินค่า  (Rating  Scales)  มี  5  ระดบั  คือ 
มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบมากทีสุด 

มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบค่อนขา้งมาก 

ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบปานกลาง 

นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบเล็กนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบนอ้ยทีสุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  ขอ้ความทีแสดงถึงอิทธิพลจากครู จากตอบมากทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด     
จะให้คะแนน  5,4,3,2  และ  1  ตามลาํดบั  ผูที้ไดค้ะแนนมากทีสุดจะเป็นผูที้ไดรั้บอิทธิพลจากครู
มากกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 

ในการประเมินระดบัอิทธิพลจากครู  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน
จากการวเิคราะห์พฤติกรรมกา้วร้าว  ตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best 1981 : 179 - 182)  ดงันี 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.00 – 1.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากครูในระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากครูในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลียตงัแต่  2.50 – 3.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากครูในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียตงัแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากครูในระดบัมาก 

ค่าเฉลียตงัแต่  4.50 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บอิทธิพลจากครูในระดบัมากทีสุด 
 

ส่วนที  6  แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที                
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เป็นแบบสอบถาม
ผูว้ิจ ัยสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  จาํนวน  42  ขอ้ 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัประเมินค่า  (Rating  Scales)  มี  5  ระดบั  คือ 

มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบมากทีสุด 

มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบค่อนขา้งมาก 

ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบปานกลาง 

นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบเล็กนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อความทีแสดงถึงพฤติกรรมก้าวร้าว  จากตอบมากทีสุดจนถึง 

น้อยทีสุด  จะให้คะแนน 5,4,3,2  และ 1 ตามลาํดบั  ผูที้ได้คะแนนมากทีสุดจะเป็นผูที้ได้รับ
พฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 

ในการประเมินระดับพฤติกรรมก้าวร้าว  ผูว้ิจยักําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คะแนนจากการวเิคราะห์พฤติกรรมกา้วร้าว  ตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best 1981 : 179 - 182)  ดงันี 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.00 – 1.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บพฤติกรรมกา้วร้าวในระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลียตงัแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บพฤติกรรมกา้วร้าวในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลียตงัแต่  2.50 – 3.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บพฤติกรรมกา้วร้าวในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียตงัแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บพฤติกรรมกา้วร้าวในระดบัมาก 

ค่าเฉลียตงัแต่  4.50 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบไดรั้บพฤติกรรมกา้วร้าวในระดบัมากทีสุด 

4.  การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 ในการวจิยัครังนี  ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาเครืองมือ  โดยกาํหนดขนัตอน  ดงันี 

 1.  ศึกษาค้นควา้เอกสาร  งานวิจยั  และวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการใช้ความรุนแรง             
ในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู  และพฤติกรรมกา้วร้าวของ         
เด็กนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี  เพือนาํมาสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะ  สาํหรับเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  สร้างแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามนิยามศพัทเ์ฉพาะและวตัถุประสงคข์องการ
วิจัย และตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยอาจารย์ทีปรึกษาและ
ผูท้รงคุณวฒิุรวมทงัสิน จาํนวน 3 ท่าน 
 3.  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนและไดรั้บการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช ้ (Try out)       
กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี  ซึงอยู่ในกลุ่มประชากรทีศึกษาแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  จาํนวน  30  
คน   
 4.  หาค่าความเชือมัน  (Reliability)  ของแบบสอบถามเกียวกับการใช้ความรุนแรง                
ในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู  และพฤติกรรมกา้วร้าวของ
นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี  โดยใช้สัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค  (Cronbach’s  alpha  coefficient)  โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามดงันี 
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  4.1  แบบสอบถามเกียวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของนักเรียน                  
ชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต  2  อําเภอโพธาราม   
จงัหวดัราชบุรี มีขอ้คาํถาม  จาํนวน  7  ขอ้  วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้ .9467 
  4.2  แบบสอบถามอิทธิพลจากเพือนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที                   
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม    จงัหวดัราชบุรี  มีขอ้คาํถาม        
จาํนวน  16  ขอ้  วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้ .9649 
  4.3  แบบสอบถามการเลียนแบบสือของนัก เรียนชันประถมศึกษาปีที                  
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี  มีข้อคาํถาม          
จาํนวน  18  ขอ้  วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้ .9297 
  .   แบบสอบถามอิทธิพลจากครูของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขต
พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม    จงัหวดัราชบุรี  มีขอ้คาํถาม  จาํนวน  17  ขอ้    
วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้ .9170   

  4.   แบบสอบถามพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที                  
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อําเภอโพธาราม   จังหวดัราชบุรีมีข้อคาํถาม            
จาํนวน  42  ขอ้  วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้ .9323 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี   ผู ้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการนํา
แบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตามขนัตอนต่อไปนี  

 1.  ผูว้ิจยัทาํหนังสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทาํหนังสือ                     
ขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  เพือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย การใชแ้บบสอบถาม  

 2.  ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทีไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัทียอมรับได้
ไป ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ในวนัที   16 – 20 กนัยายน    
 3.  ผูด้าํเนินการวิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 227 คน ได้รับ
แบบสอบถาม คืนมาจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.  ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   พบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์      
ทุกชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 
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6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพือการวิจยัทางสังคมศาสตร์  
ดงันี 

1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย  เพศ  จาํนวนพี-นอ้ง  สภาพการพกั
อาศัย   ผูที้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทีสุด  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลใน
ครอบครัว   ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน ประสบการณ์การถูก
กา้วร้าวทางกายจากเพือน  ประเภทของโรงเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนที
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยใช้การแจกแจงความถี และ ค่า
ร้อยละ 

2.  การวิเคราะห์ระดบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบ
สือ   อิทธิพลจากครู  และพฤติกรรมก้าวร้าวของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนที                     
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยใช้ค่าเฉลีย  (Mean)  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  
ทีมี  เพศ  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษ
ทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์
การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และ ประเภทของ
โรงเรียนทีต่างกนัโดยใชก้ารทดสอบ ค่าที  (t – test  Independent)  ส่วนนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที 6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีจาํนวนพี-นอ้ง  
สภาพการพกัอาศยั ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุดทีแตกต่างกนั  โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว  (One–Way ANOVA)   ซึงหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  จะทาํการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยวธีิของเชฟเฟ่  (Scheffe’ test for all possible comparison) 

4.  การวเิคราะห์ปัจจยัทีสามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่  การใชค้วาม
รุนแรงในครอบครัวอิทธิพลจากเพือนและการเลียนแบบสือ อิทธิพลจากครู โดยใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัขนัของการเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression) 
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บทท ี 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ผูว้ิจยัขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
การวิจัย เ รือง  “ปัจจัย ที ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนัก เ รียนชันประถมศึกษาปีที   6               
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี” โดยนาํขอ้มูลทีได้
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2556  ในสถานทีศึกษาทีสังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  227  คน  มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยการใชต้ารางการบรรยาย  จาํแนกออกเป็น  4 ตอน มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 
 ตอนที  1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ จาํนวนพี-นอ้ง 
สภาพการพกัอาศยั ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจาก
บุคคลในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว ประสบการณ์การ
ถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน ประสบการณ์การ
ถูกกา้วร้าวทาวกายจากเพือน และ ประเภทของโรงเรียน โดยค่าความถีและค่าร้อยละ  
 ตอนที   การวิ เคราะห์ ระดับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพื อน 
การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู  และพฤติกรรมกา้วร้าว โดยใชค้่าเฉลีย ( X  ) และส่วนเบียงเบนมาจรฐาน (S.D.)  
 ตอนที  3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมก้าวร้าว จาํแนกตามเพศ   
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจาก
บุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจา 
จากเพือน ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และประเภทของโรงเรียน โดยใชก้ารทดสอบค่า
ทางสถิติ t-test  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมก้าวร้าวจาํแนกตาม 
จาํนวนพี-นอ้ง สภาพการพกัอาศยั  ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุทีแตกต่างกนั โดยทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
จะทดสอบรายคู่โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé test for all possible comparisons) 
 ตอนที  4  การวเิคราะห์พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบสือ  
และอิทธิพลจากครู เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ใชก้ารวิเคราะห์การถาถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญั
ของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

48 



49 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันี 

X1  แทน การใชค้วามรุนแรงแรงในครอบครัว 
X2  แทน อิทธิพลจากเพือน 
X3  แทน การเลียนแบบสือ 
X4  แทน อิทธิพลจากครู 
Y  แทน พฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจาและทางกาย 
X    แทน ค่าเฉลีย  (Mean) 

n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.  แทน ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
F  แทน ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน  F  -  distribution 
t  แทน ค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย  t  -  distribution 
r  แทน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
R  แทน สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (Multiple  R) 
R2  แทน ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R  Square) 
Adj  R2  แทน ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted  R  Square) 
S.E.  แทน ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานของการทาํนาย  (Standard  Error  

    of  the Estimation) 
R2  Change แทน ประสิทธิภาพในการทํานายทีเพิมขึนเมือเพิมตัวแปรอิสระ 

    ในสมการถดถอย 
b  แทน ค่าสัมประสิทธิการถดถอย  (Regression  Coefficient) 
Beta  แทน ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของตวัทาํนายในรูปคะแนน 

มาตรฐาน  (Standardized  Regression  Coefficient) 
Constant  (a) แทน ค่าคงที 
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ตอนท ี 1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  ซึงเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6    
ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2556  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2    
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรีทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน    คน  ดงัมีรายละเอียดในตารางที  2 
 
ตารางที     แสดงจาํนวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที           
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามเพศ  
จํานวนพี-น้อง   สภาพการพักอาศัยของนักเรียน   ผู ้ที ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจา
จากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูก
กา้วร้าวทางวาจาจากเพือน ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และประเภทของโรงเรียน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
125 
102 

 
55.1 
44..9 

 จาํนวนพี-นอ้ง 
1. ลูกคนเดียว 
2. 2 คน 
3. 3 คน 
4. มากกวา่ 3คน ขึนไป 

 
49 
112 
44 
22 

 
21.6 
49.3 
19.4 
9.7 

 สภาพการพกัอาศยัของนกัเรียน 
1. อยูก่บัพอ่และแม่ 
2. อยูก่บัพอ่หรือแม่ 
3. อยูก่บัญาติและอืนๆ 

 
140 
39 
48 

 
61.7 
17.2 
21.1 
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ตารางท ี   (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
 ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด 

1. พอ่ 
2. แม่ 
3. ญาติในครอบครัวและอืนๆ 

 
30 
142 
55 

 
13.2 
62.6 
24.2 

ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว 
1. เคย 
2. ไม่เคย 

 
202 
25 

 
89.0 
11.0 

ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว 
1. เคย 
2. ไม่เคย 

 
193 
34 

 
85.0 
15.0 

ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน 
1. เคย 
2. ไม่เคย 

 
212 
15 

 
93.4 
6.6 

ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน 
1. เคย 
2. ไม่เคย 

 
175 
52 

 
77.1 
22.9 

ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน 
1. เคย 
2. ไม่เคย 

 
161 
66 

 
70.9 
29.1 

ประเภทของโรงเรียน 
1. รัฐบาล 
2. เอกชน 

 
65 

162 

 
28.6 
71.4 

รวม 227 100.0 
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จากตารางที    พบว่ากลุ่มตวัอย่างนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ส่วนมากเป็นเพศชายจาํนวน  คน  
คิดเป็นร้อยละ   .   มีพี-น้อง    คน  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ   .   อาศัยอยู่กับ 
พ่อและแม่  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .   ผูที้ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดมากทีสุดคือ แม่                
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลใน
ครอบครัว  จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจาก
บุคคลในครอบครัว จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0  เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจา
จากโรงเรียน จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4  เคยมีประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจา 
จากเพือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .1 เคยมีประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางจากเพือน  
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .9 และศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเอกชน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .  

 
ตอนที    การวิเคราะห์ค่าเฉลียของคะแนน  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน              
การเลียนแบบสือ   อิทธิพลจากครู   พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที            
สังกดัเขตพนืทกีารประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี   
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
อิทธิพลจากเพือน   การเลียนแบบสือ   อิทธิพลจากครู   พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเ รียน                    
ชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม                  
ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  227  คน  ดงัแสดงในตารางที     
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ตารางท ี   แสดงค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี   การใช้ความรุนแรงในครอบครัว   อิทธิพลจากเพือน   การเลียนแบบสือ           
อิทธิพลจากครู   
 

ตัวแปร ค่าเฉลยี 
( X  ) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าระดับ 

พฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียน 
- ดา้นวาจา 
-  ดา้นร่างกาย 

2.0012 
.  

1.8706 

.489 

.530 

.208 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
- ดา้นร่างกาย 
-  ดา้นวาจา 

.  
1.7269 
1.8706 

.  

.416 

.433 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

อิทธิพลจากเพือน .  . 1 นอ้ย 
การเลียนแบบสือ .  .  นอ้ย 
อิทธิพลจากครู .  .  นอ้ยทีสุด 
  
 จากตาราง ที     จากตารางก ลุ่มตัวอย่า งของนัก เ รียนชันประถมศึกษาปี ที                     
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชุบรี  มีพฤติกรรมกา้วร้าว
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  ( X  =  . )  โดยมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้านวาจาและด้านร่างกาย             
อยู่ในระดับน้อย   ( X    =  . ,1.8706  ตามลําดับ)  มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว       
อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสืออยูใ่นระดบัน้อย  ( X    =  . , . , .   ตามลาํดบั)  
และมีอิทธิพลจากครูอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ( X    =   . ) 
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ตอนที    การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที          
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามเพศ  
จํานวนพี-น้อง  สภาพการพักอาศัย  ผู้ทีดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด  ประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลใน
ครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าว         
ทางวาจาจากเพอืน  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางกายจากเพอืน  และประเภทของโรงเรียน       
       

.   การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที       
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามเพศ  
โดยการใช ้ t-test  ดงัตารางที   

 
ตารางท ี 4  แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X   S.D. t 
ชาย 

 
หญิง 

125 
 

102 

2.0145 
 

1.9848 

.540 
 

.421 

 
.454 

  
 จากตารางที   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี  
เขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 
 

.   การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที        
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามจาํนวน
พี-นอ้ง  โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  ANOVA)  ดงัตารางที  -  
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ตารางที      แสดงค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และค่าระดับของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน         
ชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อําเภอโพธาราม           
จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามจาํนวน  พี-นอ้ง 
 

จํานวนพ-ีน้อง จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลยี 
( X  ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ค่าระดับ 

เป็นลูกคนเดียว  .  .  นอ้ย 
  คน  .  .  นอ้ย 
  คน  .  . 6 นอ้ย 

มากกวา่    คนขึนไป  .  .  นอ้ย 
 

จากตารางที    พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนที           
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามจาํนวน  พี-นอ้ง  พบวา่
ทีเป็นลูกคนเดียว  2  คน  3  คน  และมากกว่า  3  คนขึนไป  มีพฤติกรรมกา้วร้าวอยู่ในระดบัน้อย  
( X    =  . , . , .   และ  .   ตามลาํดบั)   

 
ตารางท ี   แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี            
จาํแนกตามจาํนวนพี-นอ้ง   
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

.319 
53.721 

.106 

.241 
.442 

รวม 226 54.040  
 
จากตารางที    เมือวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน                

ชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม           
จงัหวดัราชบุรีจาํแนกตามจาํนวนพี-น้อง  พบว่า  นกัเรียนทีมีจาํนวนพี-น้องต่างกนั  มีพฤติกรรม
กา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 
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   .   การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที      
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จาํแนกตามสภาพการพกัอาศยั  
โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  ANOVA)  ดงัตารางที  -  
 
ตารางที    แสดงค่าเฉลีย   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และค่าระดับของพฤติกรรมก้าวร้าว             
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามสภาพการพกัอาศยั 
 

สภาพการพกัอาศัย จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลยี 
( X  ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ค่าระดับ 

อยูก่บัพอ่แม่ 140 2.0510 .512 นอ้ย 
อยูก่บัพอ่หรือแม่ 39 2.0348 .535 นอ้ย 
อยูก่บัญาติและอืนๆ  1.8284  .449 นอ้ย 

 
จากตารางที   7 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการ

ประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามสภาพการพกัอาศยั  พบวา่
ทีมีสภาพการพกัอาศยัอยู่กบัพ่อและแม่  อยูก่บัพ่อหรือแม่  และอยู่กบัญาติหรืออืนๆ  มีพฤติกรรม
กา้วร้าวอยูใ่นระดบันอ้ย  ( X    =  . ,  .0348,  1.8284  ตามลาํดบั)   

 
ตารางที     แสดงการวิ เคราะ ห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมก้าว ร้าวของนัก เ รียน                       
ชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม            
จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามสภาพการพกัอาศยั   
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

1.825 
52.215 

.913 

.223 
3.915** 

รวม 226 54.040  
**  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
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จากตารางที     เมือวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน               
ชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จาํแนกตาม
สภาพการพกัอาศยั   พบว่านกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe‘)  ดงัตารางที   

 
ตารางที    การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  ของต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน         
ชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต     จังหวัดราชบุรี            
จาํแนกตามสภาพการพกัอาศยั  
 

สภาพการพกัอาศัย อยู่กบัพ่อและแม่ 
( X   =  2.0510) 

อยู่กบัพ่อหรือแม่ 
( X    =  2.0348) 

อยู่กบัญาติและอนืๆ 
( X    =  1.8284) 

อยู่กบัพ่อและแม่ 
( X    =  2.0510) -   

อยู่กบัพ่อหรือแม่ 
( X    =  2.0348) .0162 -  

อยู่กบัญาติและอนืๆ 
( X    =  1.8284) .2226* .2064 - 

*   มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั   .05 

จากตารางที   9  ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน             
ชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  
จาํแนกตามสภาพการพกัอาศยั พบวา่นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัอยูก่บัพ่อและแม่กบัอยูก่บัญาติ
และอืน ๆ มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยนกัเรียนทีมี
สภาพการพกัอาศยัอยูก่บัพ่อและแม่ มีพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัอยู่
กบัญาติหรืออืนๆ ( X    =  2.0510, 1.8284  ตามลาํดบั)  นอกนนัไม่พบความแตกต่าง 
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.   การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที      
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จาํแนกตามผูที้ดูแลนักเรียน     
อย่างใกล้ชิดมากทีสุด   โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ( One-Way  ANOVA)                        
ดงัตารางที  -  

 
ตารางที  10  แสดงค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และค่าระดับของพฤติกรรมก้าวร้าว               
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  
จาํแนกตามผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด  
 

ผู้ทดูีแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทสุีด จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลยี 
( X  ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ค่าระดับ 

พอ่  2.1825 .535 นอ้ย 
แม่ 142 1.9961 .502 นอ้ย 
ญาติในครอบครัว   ( เช่น  ปู่  ย่า  ตา  ยาย)  
และอืนๆ(เช่น  พีเลียง)  

55 .  . 9 นอ้ย 

 
จากตารางที 10  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  

  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามผูที้ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดมากทีสุด ทีมีผูดู้แลนกัเรียนอย่าง
ใกลชิ้ด คือ  พอ่  แม่   ญาติในครอบครัว  (เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย)  และอืน  ๆ (เช่น พีเลียง)  มีพฤติกรรมกา้วร้าวอยูใ่นระดบั
นอ้ย  ( X    =  . , .   และ  .   ตามลาํดบั)   

 
ตารางที   11  แสดงการวิ เคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมก้าว ร้าวของนัก เ รียน                      
ชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม                 
จาํแนกตามผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด         
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
 

.  
.  

.  

.  
.  

รวม 226 54.040  
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จากตารางที  เมือวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน

ประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  
จาํแนกตามผูที้ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดมากทีสุด  พบว่านกัเรียนทีมีผูดู้แลอย่างใกลชิ้ดมากทีสุด
ต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 

 
 .   การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที       
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   จาํแนกตาม
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  โดยการ  t-test  ดงัตารางที 2 
 
ตารางที  2  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี             
จาํแนกตามประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  
 
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว n X   S.D. t 
เคย 
 
ไม่เคย 

202 
 

25 

2.0011 
 

2.0019 

.491 
 

.486 

 
-.008 

 
 
จากตารางที   2   กลุ่มตัวอย่างนัก เ รียนชันประถมศึกษาปี ที  สังกัด เขตพืนที                      

การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว พบวา่ นกัเรียนทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจาก
บุคคลในครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 

 
 .6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที       
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   จาํแนกตาม
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  โดยการ  t-test  ดงัตารางที 3 
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ตารางที  3  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี             
จาํแนกตามประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว  
 
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว n X   S.D. t 
เคย 
 
ไม่เคย 

193 
 

34 

1.9988 
 

2.0147 

.502 
 

.412 

 
-.175 

 
จากตารางที   3   กลุ่มตัวอย่างนัก เ รียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนที                      

การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว นกัเรียนทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคล
ในครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 

 
 .7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที       
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   จาํแนกตาม
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  โดยการ  t-test  ดงัตารางที 4 
 
ตารางที  4  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี             
จาํแนกตามประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน   
 
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน n X   S.D. t 
เคย 
 
ไม่เคย 

212 
 

15 

2.0000 
 

2.0175 

.495 
 

.409 

 
-.133 

 
 

จากตารางที   4   กลุ่มตัวอย่างนัก เ รียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนที                      
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  พบวา่  นกัเรียนทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน
ต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 
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3.8  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที           

สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตาม
ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  โดยการใช ้ t-test  ดงัตารางที  15   

 
ตารางที  15  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2   อาํเภอโพธาราม   จาํแนกตามประสบการณ์          
การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน   
 

ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจาจากเพอืน n X   S.D. t 
เคย 
 
ไม่เคย 

 
 

 

1.9906 
 

2.0366 

.502 
 

.447 

 
-.595 

 
จากตารางที  5  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี

เขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน  
พบว่า  นกัเรียนทีมีประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือนต่างกนัมีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่
แตกต่างกนั 

3.9  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที           
สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จําแนกตามประสบการณ์            
การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน โดยการใช ้ t-test  ดงัตารางที  16       

     
ตารางที  16   แสดงการเปรียบเทียบประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือนของนักเรียน           
ชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
จาํแนกตามประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน 
 
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากเพอืน n X   S.D. t 
เคย 
 
ไม่เคย 

 
 

 

1.9926 
 

2.0202 

.502 
 

.463 

 
-.385 
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จากตารางที  16  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี

เขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  
พบว่า นักเรียนทีมีประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางกายจากเพือนต่างกันมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
ไม่แตกต่างกนั  

 
3.10   แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษา        

ปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตาม
ประเภทโรงเรียนโดยการใช ้ t-test  ดงัตารางที  17       

 
ตารางที  17  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประเภท
ของโรงเรียน 
 
โรงเรียนทีนักเรียนกาํลงัศึกษา จํานวน  (คน) X   S.D. t 
โรงเรียนรัฐบาล 
 
โรงเรียนเอกชน 

 
 

 

.  
 

.  

.  
 

. 9 

 
.  

 
 จากตารางที  17  พบว่านกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษา
ราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตามประเภทของโรงเรียน  พบวา่ นกัเรียนที
ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนประเภทต่างกนั มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที    การวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  (X1)  อิทธิพลจากเพือน  
(X2)  การเลยีนแบบสือ  (X3)  อทิธิพลจากครู  (X4)  ทส่ีงผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว  (Y)  ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม           
จังหวดัราชบุรี   
 
 .   การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  (X1)  
อิทธิพลจากเพือน  (X2)  การเลียนแบบสือ  (X3)  อิทธิพลจากครู  (X4)  กบั  พฤติกรรมกา้วร้าว  (Y)           
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม            
ดงัตารางที  18   
 
ตารางที   18  แสดงการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างการใช้ความรุนแรง                  
ในครอบครัว(X1)  อิทธิพลจากเพือน   (X2)  การเลียนแบบสือ  (X3)  อิทธิพลจากครู  (X4)               
กบั  พฤติกรรมกา้วร้าว  (Y)   
 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 

Y 1.00     
X1 .244** 1.00    
X2 .401** .445** 1.00   
X3 .418** .296** .378** 1.00  
X4 .361** .429** .448** .491** 1.00 

 **  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 

จากตารางที   18  พบว่า   การใช้ความรุนแรงในครอบครัว   อิทธิพลจากเพือน                  
การเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากครู  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อําเภอโพธาราม            
จงัหวดัราชบุรี  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   (r  =  . ,. ,.   และ  .   ตามลาํดบั)  
โดยพบว่า  การเลียนแบบสือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชันประถมศึกษา      
ปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธารามมากทีสุด  (r  =  . )  
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 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ  พบว่า  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว        
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอิทธิพลจากเพือน   การเลียนแบบสือ   และอิทธิพลจากครู                  
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   (r  =  . ,.   และ  .   ตามลาํดบั)  อิทธิพลจากเพือน     
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากครูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  
.   (r  =  .   และ  .   ตามลาํดบั)  การเลียนแบบสือมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอิทธิพลจากครู
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .   (r  =  . ) 
 
 .   การวิเคราะห์ตวัแปร  ได้แก่  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน                  
การเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากครูทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษา     
ปีที     สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี                  
ดงัตารางที  19 
 
ตารางท ี 19  แสดงการวเิคราะห์ตวัแปร  ไดแ้ก่  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน         
การเลียนแบบสือ  และอิทธิพลจากครูทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

  สังกดัเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปร  (Stepwise) 
 
ลาํดบัทีของการนาํตวัแปรเขา้สมการ R R2 Adj 

R2 
R  

Square  
change 

b Beta t 

การเลียนแบบสือ  (X3) 
อิทธิพลจากเพือน  (X2)   

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.329 

.  
.311 
.  

. *** 

. *** 

Constant  (a)  =  .            S.E.  =  .             F  =  . *** 

***  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 
 จากตารางที   19  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ            
ของตัวแปรทีนําเข้าสมการ  พบว่า  ตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน                
ชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี
ไดแ้ก่  การเลียนแบบสือ (X3)  และอิทธิพลจากเพือน (X2) โดยตวัแปรการเลียนแบบสือ  (X ) ไดรั้บ
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การคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัที   สามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนไดร้้อยละ  .    
เป็นตวัแปรทีทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าว  (Y) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   
 

อิทธิพลจากเพือน  (X2)  เป็นตัวแปรทีได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับที    
สามารถทํานายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเ รียนชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนที                 
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  ไดเ้พิมขึนร้อยละ  .   โดยการเลียนแบบสือ  (X3)   
และอิทธิพลจากเพือน  (X2)  สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

  สังกัด เขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุ รี เขต     อํา เภอโพธาราม   ได้ร้อยละ   .                       
โดยมีค่าสัมประสิทธิในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted  R2) เท่ากบั  .   และ  .   ตามลาํดบั  
มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย  (Standard  Error  of  the  Estimate)  เท่ากบั  .  
  
 สมการทีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร              
ทีนาํเขา้สมการ  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย   
ในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .   +  .   (X3)  +  .   (X2) 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = .   (X3)  +  .   (X2) 
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 บทท ี  
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรือง  “ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที                  
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี”  มีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบสือ อิทธิพลจากครู และ
พฤติกรรมกา้วร้าว โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าว   จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  
จาํนวนพี-น้อง  สภาพการพกัอาศยั  ผูที้ดูแลนกัเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด  ประสบการณ์การถูก
ลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลใน
ครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทาง
วาจาจากเพือน ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  และประเภทของโรงเรียน  รวมถึง
ศึกษาว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู  
เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียน  
 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน    คน กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้น
การศึกษา  จาํนวน  คน ไดม้าจากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สูตรของยามาเน่,  
(Yamane   : -   อา้งถึงในบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ,   : )  ทีระดบัความเชือมนัร้อย
ละ    ยอมใหเ้กิดความคลาดเคลือนร้อยละ    และการใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชนัภูมิ  (Stratified  Random  Sampling)  
 
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่  ร้อยละ (%)  ค่าเฉลีย  ( X  )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบค่าที  (t-test)  
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี 
 .  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชายจาํนวน  คน  
คิดเป็นร้อยละ .   มีพี-นอ้ง   คน  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สภาพการพกัอาศยัของ
นกัเรียนส่วนมากอยูก่บัพอ่และแม่ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด
มากทีสุด  คือ  แม่ จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .  นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษ
ทางกายจากบุคคลในครอบครัว จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  นกัเรียนเคยมีประสบการณ์
การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ  85.0  นกัเรียนเคยมี
ประสบการณ์ถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน จาํนวน  212  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.   นกัเรียนเคยมี
ประสบการณ์ถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ  .   นกัเรียนเคยมี
ประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ .   และโรงเรียน
ทีนกัเรียนกาํลงัศึกษาอยูส่่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .     
 .  การวิเคราะห์ระดบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบสือ  
อิทธิพลจากครู  และพฤติกรรมก้าวร้าวของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีระดับการใช ้    
ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู   และพฤติกรรม
กา้วร้าวอยูใ่นระดบันอ้ย  ( X    =  . ,  . ,  และ  .   ตามลาํดบั) ส่วนอิทธิพลจากครูอยูใ่นระดบั
นอ้ยทีสุด  ( X    =  . )   
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที             
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  จาํแนกตาม  เพศ  
จํานวนพี-น้อง   สภาพการพักอาศัยของนักเรียน   ผู ้ที ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากทีสุด  
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว  ประสบการณ์การถูกทางวาจาจาก
ครอบครัว  ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าว        
ทางวาจาจากเพือน  ประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางกายจากเพือน  และประเภทของโรงเรียน         
ทีนกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู ่ พบวา่  
 .   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2     
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   ทีมีเพศต่างกนั   มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั 
 .   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2     
อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี   ทีมีจาํนวนพี-นอ้งต่างกนั   มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั   

3.3  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2     
อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี   ทีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั   มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั  
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นกัเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัอยู่กบัพ่อและแม่  มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่านักเรียนทีมีสภาพ    
การพกัอาศยัอยูก่บัญาติและอืนๆ นอกนนัไม่พบความแตกต่าง 

3.4  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2    
อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี   ทีมีผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วกา้วร้าว
ไม่แตกต่างกนั    

3.5  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2    
อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี   ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัว
ต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั   

3.6  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2     
อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี   ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว
ต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั   

3.7  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2     
อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี   ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียนต่างกนั       
มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั            

3.8  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2     
อาํเภอโพธาราม   จังหวดัราชบุรี   ทีมีประสบการณ์การถูกก้าวร้าวทางวาจาจากเพือนต่างกัน            
มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั   

3.9  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2      
อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูก้าวร้าวทางกายจากเพือนต่างกัน  
มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั   

3.10  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2   
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   ทีมีโรงเรียนทีนักเรียนกาํลงัศึกษาทีแตกต่างกัน  มีพฤติกรรม
กา้วร้าวไม่แตกต่างกนั     
 .  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากเพือน  สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อําเภอโพธาราม            
จงัหวดัราชบุรี  ไดร้้อยละ  .   อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.  
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อภิปรายผลการวจัิย  
.  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียของตัวแปรทีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  คะแนนเฉลียของ           

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากครู  และ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี    
เขต  2   อาํเภอโพธาราม   จงัหวดัราชบุรี  สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี 
 .   การใช้ความรุนแรงในครอบครัวนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนที      
การประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  พบวา่อยูใ่นระดบันอ้ย ( X    = . )  
ทงัทางดา้นร่างกายและดา้นวาจา  แสดงให้เห็นวา่  ครอบครัวของนกัเรียนไม่ไดใ้ชค้วามรุนแรงใน
การอบรมเลียงดูบุตร-หลาน  แมว้่าจะมีข้อคาํถามบางข้อได้ค่าเฉลียสูงกว่าขอ้อืน ๆ เช่นขอ้ที 6     
( X    =  2.34)   ขอ้ที 20 “คนในครอบครัวมกัพูดจาให้นักเรียนน้อยใจ” ( X    =  2.08)  และ ขอ้ที 24  
“คนในครอบครัวตาํหนินกัเรียนต่อหนา้คนอืน” ( X    =  2.05)  ก็ถือวา่เป็นเรืองปกติในการอบรมเลียง
ดูบุตร-หลานเพือทาํใหเ้ป็นเด็กดี  ไม่สร้างพฤติกรรมกา้วร้าวในรูปแบบต่างๆทีจะก่อให้เกิดปัญหาที
จะตามมาในภายหลงั  เพราะการเลียงดูบุตร-หลานของคนไทยนนัถือคติทีวา่  “รักววัให้ผกู  รักลูกให้ตี”  
ซึงจะทาํใหบุ้ตร-หลานเกิดความกลวั  เกิดความหลาบจาํในการทีจะไม่ทาํตนไม่ดีทีจะส่งผลดีต่อตวั
นกัเรียนเอง นอกจากนีผลการวจิยัยงัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ .  เป็นลูก  คน ร้อยละ .  
อยู่กับพ่อและแม่ ร้อยละ .  แม่ดูแลอย่างใกล้ชิด ร้อยละ  ถูกบุคคลในครอบครัวลงโทษ 
ทางกาย และร้อยละ  ถูกบุคลในครอบครัวลงโทษทางวาจา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรเพ็ญ  
เพชรสุขศิริ  (  : )  ได้ศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความ
กา้วร้าวของเยาวชนไทย   พบว่าบิดาหรือมารดาของเยาวชนดืมสุรายิงทาํให้มีความรุนแรงใน
ครอบครัว  ซึงความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วร้าวของเยาวชนไทย 
และความรุนแรงดงักล่าวทาํให้เยาวชนมีระดบัการยอมรับความรุนแรงในครอบครัวไดม้ากยิงขึน
ดว้ย และงานวิจยัจิราพร  ไชยเชนทร์  (  : , อา้งถึงใน พรเพญ็ เพชรสุข  : ) ไดศึ้กษา
ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความกา้วร้าวของวยัรุ่น พบวา่ ความมนัคงทาง
อารมณ์ขอบุคคลในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความรุนแรงในครอบครัว แสดงวา่ถา้บุคคล
ในครอบครัวมีอารมณ์ไม่มนัคงจะส่งผลต่อการใชค้วามกา้วร้าวต่อสมาชิกในครอบครัว จะยิงทาํให้
วยัรุ่นรับรู้และยอมรับความกา้วร้าวในครอบครัวสูง ดงันนัผลการศึกษาจึงพบวา่การใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  อยูใ่นระดบันอ้ย 
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 .   อิทธิพลจากเพือน   พบว่าอยู่ในระดับน้อย  ( X    =  . ) แสดงว่านัก เ รียน                     
ชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี               
มีการกระทาํพฤติกรรมก้าวร้าวตามอย่างเพือนทีนกัเรียนคบหาอยู่ดว้ยเป็นจาํนวนน้อย โดยทีเป็น
เช่นนีอธิบายได้ว่านักเรียน ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กับครอบครัวจึงทาํให้นักเรียนได้รับอิทธิพลจาก     
การเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ จากเพือนนอ้ย อยา่งไรก็ตามนกัเรียนก็มีการเลียนแบบเพือนในบาง
ขอ้ทีมาค่าเฉลียสูงกวา่ขอ้อืน ๆ เช่น คือขอ้คาํถามทีวา่  “นกัเรียนพูดคาํหยาบตามเพือน”  ( X    =  . )  
“เมือเพือนชกัชวนกนัไปแกลง้คนอืนนกัเรียนจะร่วมทาํดว้ย”  ( X    =  . )  ทงันีอาจทาํไปเพือใหต้นเป็น
ทียอมรับของกลุ่ม  นอกจากนีผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ .  เป็นลูก  คน ร้อยละ .  
อยู่กับพ่อและแม่ ร้อยละ .  แม่ดูแลอย่างใกล้ชิด ร้อยละ  ถูกบุคคลในครอบครัวลงโทษ 
ทางกาย และร้อยละ  ถูกบุคลในครอบครัวลงโทษทางวาจา ซึงนกัเรียนมีแม่ดูแลอย่างใกล้ชิด  
ให้ความรัก ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี เนืองจากแม่เป็นเพศทีมีความอ่อนโยน จึงเอาใจใส่ลูก  
คอยซกัถามลูกตลอดวา่ลูกมีปัญหาอยา่งไรหรือไม่ ถึงแมว้า่นกัเรียนร้อยละ .  จะถูกเพือนกา้วร้าว
ทางวาจา และร้อยละ .   ถูกเพือนก้าวร้าวทาววาจา ก็จะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 
ของนัก เ รียนเพราะนัก เ รียนได้รับภู มิ คุ้มกันที ดีจากครอบครัว   สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ (ผอ่งพรรณ  แวววิเศษ,   ,อา้งถึงในจิราพร  ไชยเชนทร์, 2552 : 53)  ไดก้ล่าวถึง  สาเหตุ
ของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนว่ามาจากกลุ่มเพือน หากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเพือนทีมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อเหตุทะเลาะวิวาทก็ทาํให้นกัเรียนเอาแบบอยา่งเพือนได ้ สรุปไดว้า่เพือน
มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของนกัเรียนมาก  ขณะทีสถาบนัครอบครัวมีอิทธิพลนอ้ยลง กลุ่มเพือนอาจ
ชกัจูงเด็กให้ประพฤติปฏิบติัตนไปในทางทีดีและในทางเสือมเสียไดท้งันนั เพือนจึงเป็นปัจจยัหนึง
ทีส่งผลต่อการทีนกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมกรรมทีกา้วร้าวไม่เหมาะสม  ดงันนัผลการศึกษาจึงพบวา่
อิทธิพลจากเพือนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต     
อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 .   การเลียนแบบสือ  พบว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลียนแบบสือ
อยู่ในระดบัน้อย ( X   =  . )  มีบางข้อคาํถามทีนักเรียนเลียนแบบสือมากกว่าขอ้อืน ๆ คือ 
ขอ้  7  “นกัเรียนเลียนแบบนาํเสียงทีแขง็กระดา้งของตวัละครต่าง ๆ ” ( X   =  .98)  ขอ้ 2 “นกัเรียน
นาํคาํหยาบคายทีนกัเรียนดูจากโทรทศัน์มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั”  ( X   =  .96)  ขอ้ 4 “นกัเรียนนาํ
ท่าทางการใช้ความรุนแรงจากอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั” ( X   =  .95)  ขอ้ 6  “นกัเรียน
เลียนแบบการกระทาํผิดจากตวัละครในโทรทศัน์” ( X   =  .89) และข้อ 15 “นักเรียนนําคาํพูด
หยาบคายจาก โทรทศัน์ ภาพยนตร์ เกม หรือ หนงัสือการ์ตูน มาใช้ในชีวิตประจาํวนั”  ( X   =  .95) 
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชแรมม ์ (Schramm  ,  อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ,    :  )  
นกัอาชญาวทิยาไดก้ล่าววา่  เด็กไดเ้รียนรู้เกียวกบัสิงทีเป็นลบ  ต่อสังคมหรือพฤติกรรมทีเป็นลบใน
สังคมทีผา่นสือนานาชนิด  อยา่งไรก็ตามก่อนทีเด็กจะตกอยูใ่นอิทธิพลดงักล่าว  เด็กน่าจะตอ้งไดรั้บ
อิทธิพลดังกล่าวผ่านทางหน่วยอืนมาก่อนแล้ว  ได้แก่  ครอบครัว  โรงเรียน  และสิงแวดล้อม
รอบตวัเด็ก  ดงันนัเมือมีการถ่ายทอดหรือรายงานข่าวเป็นประจาํเกียวกบัพฤติกรรมอาชญากร  หรือ
การก่ออาชญากรรมผ่านสือทาํให้สือเป็นช่องทางทีมีอิทธิพลสูงมากต่อการคลอ้ยตามและกระทาํ
ตาม  ยิงในภาพยนตร์บางประเภททีแสดงให้เห็นถึงเชาวปั์ญญา  ความสามารถอย่างยอดเยียมของ
บรรดาอาชญากรทงัหลายยิงเป็นอนัตรายมาก  สือทีมีอิทธิพลต่อการสร้างทศันคติ  หรือปลูกฝัง
ค่านิยมให้กบัเยาวชนนนัส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  ภาพยนตร์  โทรทศัน์  วิทยุ  หนงัสือพิมพ ์และหนงัสือ
อ่านเล่นทีมีเนือหาเกียวกบัผูร้้าย  การเสนอข่าวเกียวกบัอาชญากรรมต่างๆ  รายการภาพยนตร์หรือ
โทรทศัน์ทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมประเภทรุนแรงโหดร้ายสิงเหล่านีเป็นส่วนหนึงทียวัยุ
ให้เกิดการเลียนแบบของเด็กและเยาวชน  สําหรับภาพยนตร์ต่างประเทศนนัยิงเป็นอนัตรายต่อเด็ก
มากเพราะเนือเรืองและการดาํเนินเรืองน่าประทบัใจและเกิดความภูมิใจทีจะทาํ  และวิภา  อุดมฉนัท ์ 
(2538  :    -  ,  อา้งถึงในริชณิน  อินทรทูต,    :  )  กล่าวถึง  อิทธิพลของโทรทศัน์ทีมี
ต่อเด็กไวว้า่  บทบาทของโทรทศัน์ทีมีต่อเด็กแต่ละคนไม่เท่ากนั  เด็กทีมีประสบการณ์ชีวิตเขา้กบั
เพือนฝงูได ้ ชอบไปโรงเรียน  มีครอบครัวทีอบอุ่น  มกัจะดูโทรทศัน์ แต่เพียงพอดีไม่มากจนเกินไป  
แต่ก็มีเด็กไม่นอ้ยทีแตกต่างไป  เช่น  ขาดความรัก  ความอบอุ่น คบเพือนนอ้ย  มีปมดอ้ย  เด็กเหล่านี
นอกจากจะชอบเก็บตวัมีความรู้สึกเก็บกดและยงัแสดงออก ในลกัษณะทียึดโทรทศัน์เป็นเพือนแก้
เหงา  เด็กจาํพวกนีจะดูโทรทศัน์มากกว่าทีจะทาํกิจกรรมอืนใดทงัหมด โทรทศัน์นอกจากจะแย่ง
เวลาของเ ด็กไปจากการเ รียน รู้อย่าง เ ห็นได้ชัดแล้ว   ผลเสียที มีผู ้ศึกษาวิจัยกันมากคือ   
ผลต่อการพฒันาทางความคิด สติปัญญา และการรับรู้ทางสังคมของเด็กไม่ได้ส่งผลให้เด็กมี
ประสบการณ์ทีสร้างสรรคขึ์นนอกจากความคิดอยากเอาตามอยา่ง  เนืองจากเด็กมีวิวฒันาการทาง
สมองและการรับรู้เป็นขนัเป็นตอน ประสบการณ์ชีวิตก็ต่างกบัผูใ้หญ่ ปฏิกิริยาของผูใ้หญ่ต่อสิงที
เห็นในจอโทรทศัน์นนัจะไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งฉบัพลนัทนัที โดยเฉพาะถา้เป็นรายการทีมีเนือหาในเชิง
ปลุกเร้าหรือไม่เป็นทีสบอารมณ์แลว้  ปฏิกิริยาของผูใ้หญ่มกัจะหลีกเลียงการเผชิญหน้ากบัมนัใน
ขณะนนั  หลงัจากนาํไปขบคิดอีกครังโดยเปรียบเทียบกบัประสบการณ์และความรู้ของตนเองแลว้
จึงค่อยเลือกทีจะเชือหรือไม่เชือในสิงทีเห็น  แต่เด็กไม่สามารถควบคุมตนเองไดอ้ยา่งผูใ้หญ่เพราะ
ระดบัการพฒันาของสติปัญญาของเด็กยงัไปไม่ถึง  เด็กจึงไม่สามารถชะลอปฏิกิริยาต่อสิงทีไดรั้บรู้
ไดเ้หมือนผูใ้หญ่  เวลาเด็กดูโทรทศัน์จึงมกัจะดูแบบทุ่มเทใจลงไปกบัสิงทีไดรั้บรู้ ดงันนัผลการศึกษา
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จึงพบว่าอิทธิพลจากเพือนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษา
ราชบุรีเขต   อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 .   อิทธิพลจากครู  พบวา่นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษา
ราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยทีสุด  ( X    =  .3 )          
แสดงให้เห็นว่านกัเรียน แสดงการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายและทางวาจาตาม
อย่างครูทีสอนนักเรียนน้อยมาก  แม้จะมีข้อคาํถามบางข้อทีมีค่าเฉลียสูงกว่าข้ออืน ๆ   ได้แก่  
คาํถามทีวา่  “นกัเรียนลอ้ชือพอ่แม่เพือนเพราะเห็นครูเรียกนกัเรียนดว้ยถอ้ยคาํเหล่านนั”   ( X    =  .  )  
และ “นกัเรียนถูกครูตาํหนิวา่โง่  นกัเรียนจึงนาํไปใชก้บัเพือนบา้ง  ( X    =  .  )  นอกจากนีผลการวิจยั
พบวา่ ร้อยละ  .   ถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน แต่ไม่ส่งผลต่อการซึมซบัพฤติกรรมกา้วร้าว
ของครูเนืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ   และร้อยละ  ถูกบุคคลในครอบครัวลงโทษทางกาย
และทางวาจาจากบุคคลในครอบครัวมาแล้ว นักเรียนรับรู้ถึงพฤติกรรมการถูกลงโทษว่าสิงที
ครอบครัวลงโทษถือเป็นเรืองปกติเวลาทีบุคคลในครอบครัวว่ากล่าวตกัเตือน เมือนักเรียนถูก
ลงโทษจากครู นกัเรียนก็ถือวา่เป็นเรืองปกติทวัไปไม่ไดเ้ก็บพฤติกรรมของครูนนัมาเลียนแบบทีจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมกา้วร้าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาริชาติ  นิยมพงษ์  และคณะ  (2535  :  
บทคดัยอ่)  ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของครูวา่เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรม
กา้วร้าวของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  4  จงัหวดับึงกาฬ  โดยส่งผลทางบวก  การเรียนการสอนจะ
มีประสิทธิภาพไดน้นัยอ่มเกิดจากคุณภาพการสอนของครู  ครูและนกัเรียนเป็นสิงแวดลอ้มอีกอยา่ง
หนึงทีมีบทบาทต่อตวันักเรียน  กล่าวคือ  ครูเป็นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อนักเรียน  คาํพูดและการ
กระทาํของครูมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด  ตลอดจนการส่งเสริมวุฒิภาวะของนักเรียนเป็นอย่างยิง  
ความรัก  ความเขา้ใจ  และความเมตาทีครูมีต่อนกัเรียนจะช่วยพฒันาให้นกัเรียนเจริญงอกงามไป
ในทางทีดี  ดงันนัครูจึงควรสร้างสัมพนัธภาพทีดีเป็นกนัเอง  ยอมรับ  และให้กาํลงัใจแก่นกัเรียน  
ส่งเสริมให้นกัเรียนใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที  ทาํให้นกัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเอง  มีความ
มนัคงทางจิตใจ  สุขภาพจิตดี  เพราะวา่พฤติกรรมทีแสดงความจงเกลียดจงชงัของครูต่อเด็กทาํให้
เด็กเป็นคนเฉือยชาต่อการแกปั้ญหา  เป็นปฏิปักษ์ต่อคนอืน  กา้วร้าว  และตวัพฤติกรรมครูเป็นตวั
แปรทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกา้วร้าว  พฤติกรรมครูไดแ้ก่  การลงโทษ  ขาดการดูแลเอาใจใส่
และเป็นแบบอยา่ง และงานวจิยัของย ี (Yee, 1971 : 41-42, อา้งถึงใน ปิยศรี บวรธนสาร, 2550 : 41 ) 
ไดศึ้กษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียนมีอิทธิพลต่อการประสบความสําเร็จอย่างไร โดยแยก
เป็นเด็กสองพวก คือ พวกทีถือครูเป็นศูนยก์ลาง และผูที้ถือนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง พบวา่พฤติกรรม
ทีแสดงความจงเกลียดจงชังของครูต่อเด็ก เป็นคนเฉยเมย ถอยหนี เฉือยชาต่อการแกปั้ญหา เป็น
ปฏิปักษ์กบัคนอืน มีพฤติกรรมก้าวร้าว ดงันันอิทธิพลจากครูจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 
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ของนกัเรียน ดงันนัผลการศึกษาจึงพบวา่อิทธิพลจากครูของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    สังกดัเขต
พืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 .   พฤติกรรมก้าวร้าว   พบว่า   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนที              
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี อยู่ในระดบัน้อย  ( X    =  .  )  
แสดงว่านกัเรียน มีการแสดงออกของพฤติกรรมกา้วร้าวทีทาํให้บุคคลได้รับบาดเจ็บทงัทางด้าน
ร่างกายและจิตใจไม่มากนัก  แมจ้ะมีคะแนนเฉลียของคาํถามบางขอ้ ทีมีค่าเฉลียสูงกว่าขอ้อืน ๆ               
คือขอ้คาํถามทีวา่  “นกัเรียนตะโกนเสียงดงั”  ( X    =  .  )  “นกัเรียนใชค้าํพดูซาํเติมเพือนเมือทาํผิดพลาด” 
( X   =  2.27 )   “นกัเรียนชอบตบหวัเพือน”  ( X    =  .  )  และ “นกัเรียนชอบตีหลงัเพือนแรงๆเวลาทีไม่
พอใจ”  ( X    =  .  ) แต่โดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีความกา้วร้าวอยู่ในระดบัน้อย พฤติกรรมกา้วร้าวที
ปรากฏนีอาจอธิบายไดว้า่การทีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมเหล่านีออกมาบางครังบางคราวเพือทีจะทาํ
ให้ตนเองเป็นทีสนใจและเป็นทียอมรับของสมาชิกในกลุ่ม เมือพิจารณาในภาพรวม  และ
องคป์ระกอบยอ่ยทงัสองดา้น  สามารถอธิบายไดว้า่  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   สังกดัเขตพืนที
การประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรม
กา้วร้าวทางกายและทางวาจาอยู่ในระดบัน้อย  และนักเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 

.  เป็นลูก  คนในครอบครัว ร้อยละ  .  อยูก่บัครอบครัวเป็นหลกั  ร้อยละ .  มีแม่เป็นผูที้
ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดมากทีสุด ร้อยละ  และร้อยละ  นกัเรียนเคยถูกลงโทษทางกาย และ
ทางวาจาจากบุคคลในครอบครัว ร้อยละ .  เคยถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน ร้อยละ .  และ
ร้อยละ .  มีประสบการณ์ถูกลงโทษทางวาจา และทางกายจากเพือน การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวอยูใ่นระดบัน้อย  อิทธิพลจากเพือนอยู่ในระดบันอ้ย  การเลียนแบบสืออยูใ่นระดบัน้อย  
และอิทธิพลจากครู  อยู่ในระดับน้อยมาก สามารถอธิบายได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวเป็นหลกั และมีแม่เป็นผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุด ซึงแม่จะเป็นผูที้คอยดูเอาใจ
ใส่นกัเรียน คอยชีแนะในดา้นต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียน คอยเป็นกาํลงัใจ เป็นทีปรึกษาให้กบันกัเรียนใน
ทุกเรือง คอยซักถามนกัเรียนอยู่เสมอว่า นกัเรียนมีปัญหาหรือไม่กบัเพือน ครู รวมถึงบุคคลต่าง ๆ  
ทีอยูร่อบตวัของนกัเรียน แนะนาํวธีิการเลือกคบเพือน ถึงแมว้า่ในบางครังนกัเรียนอาจจะถูกลงโทษ
ทงัทางวาจาและทางกายจากบุคคลในครอบครัวก็ตาม แต่นกัเรียนก็รับรู้ว่าเป็นการลงโทษทีบุคคล
ในครอบครัวทาํลงไปเป็นเรืองปกติทีถูกลงโทษเมือนกัเรียนทาํผิด นกัเรียนรับรู้วา่เป็นการกระทาํที
แสดงออกถึงความรัก อยากเห็นนกัเรียนเป็นคนดี และรู้จกัการดาํเนินชีวิตไปในทางทีดี สําหรับใน
ดา้นของสือต่าง ๆ นนัไม่ส่งต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียน เพราะนกัเรียนมีแม่ทีดูแลนกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ดช่วยอบรม สังสอน ชีแนะ ให้นกัเรียนรับรู้ถึงประโยชน์ และโทษของสือต่าง ๆ ทาํให้
นกัเรียนไดรั้บชมสือทีดีจากการให้คาํแนะนาํของแม่ แมว้่านกัเรียนจะถูกลงโทษจากทางโรงเรียน
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แต่นกัเรียนก็ไม่ไดซึ้มซบัการกระทาํของครูมาเป็นแบบอยา่ง เพราะนกัเรียนคิดวา่เป็นเรืองปกติทีถูก
ลงโทษเมือทาํผิด ทีครูทาํไปเพราะความรัก อยากเห็นลูกศิษยเ์ป็นคนดี  ดงันนั การใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัว อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบสือ และอิทธิพลจากครูจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
กา้วร้าวนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    เพราะนกัเรียนมีภูมิคุม้กนัทีดีจากครอบครัวเป็นหลกั   

.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั  สามารถอภิปรายผล  ไดด้งันี 
 .   จากสมมติฐานข้อที  1 ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ทีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมก้าวร้าว
แตกต่างกนั  ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนทีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั  ซึงไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานทีตงัไว ้ สามารถอธิบายได้ว่าเด็กชายและเด็กหญิงทีอาํเภอโพธาราม ร้อยละ .   
เป็นลูก  คน ดงันนับุคคลในครอบครัวทาํใหบุ้คคลในครอบครัวนนัแบ่งปันความรักให้ลูกทงั  คน 
จึงไม่มีลูกคนใดคนหนึงทีจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเพราะครอบครัวได้ให้ความรัก  
ความห่วงใย  ใส่ใจบุตรอย่างเท่าทียมกันจึงไม่ส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแมคโคบี  และแจ็กลีน  (Maccoby  and  Jacklin,   ,  อา้งถึงในวงษ์
เดือน  สายสุวรรณ์,  2546  :  43)  ได้ศึกษาและสรุปผลงานวิจยัส่วนใหญ่ พบว่าเพศชายมีความ
กา้วร้าวมากกวา่เพศหญิง นอกจากเป็นเพราะองคป์ระกอบทางชีวภาพแลว้  ผูว้ิจยัยงัเชือวา่ส่วนใหญ่
เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมและวฒันธรรมซึงโดยปกติสังคมจะคาดหวงัให้เพศชายและเพศหญิงมี
บทบาทต่างกนั  เช่น  กาํหนดให้เพศชายกลา้หาญ  เขม้แข็ง  เพศชายจึงแสดงพฤติกรรมทีห้าวหาญ
และรุนแรงกว่า  นอกจากนีความก้าวร้าวของเพศชายและเพศหญิงยงัแตกต่างกนัตามสภาพการ
อบรมเลียงดูทีส่วนใหญ่บิดามารดาจะใหเ้สรีภาพ  รักตามใจ  และยอมให้เด็กผูช้ายกา้วร้าวได ้แต่จะ
ไม่ยอมให้เด็กผูห้ญิงทาํเช่นนนับิดามารดาประเภทนีจะใช้อาํนาจควบคุมและเขม้งวดกวดขนักบั
เด็กผูช้ายน้อยกว่าเด็กผูห้ญิง หรือ วรารัตน์  วิจารณ์ปรีชา (2550 : บทคดัย่อ, อา้งถึงในกรรณิกา 
อ่างทอง,  2552 : 49 ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรงของนกัเรียน  
ในโรงเรียนอาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  พบว่านกัเรียนชายมีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทาํรุนแรงตาํกวา่นกัเรียนหญิง และ เอเซล (Oetzel  1962,  อา้งถึงในจามร  สุนทรกิจ  2544 : 40,  
อา้งถึงในรพีพร  เพชรรัตน์ 2550 : 106) ไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากในระยะก่อนเขา้เรียนถึง
ระยะผูใ้หญ่  ดว้ยการสังเกต การประมาณค่า  กลวิธีระบายความในใจและแบบสํารวจการรายงาน
ตนเอง  พบว่าเด็กชายส่วนใหญ่แสดงความกา้วร้าวมากกว่าเด็กหญิง โดยเฉพาะความกา้วร้าวทาง
ลกัษณะท่าทาง และการกระทาํ  เด็กหญิงจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวในรูปแบบของคาํพดูสูงกวา่ 
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.   จากสมมติฐานข้อที  ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีจาํนวนพี-นอ้งต่างกนั มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวแตกต่างกัน  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนทีมีจาํนวนพี-น้องต่างกนั  มีพฤติกรรมก้าวร้าว      
ไม่แตกต่างกันซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตงัไว  ้ สามารถอธิบายได้ว่า  ร้อยละ .   ของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทีมีจาํนวนพี-น้อง  คน ทาํให้บุคคลในครอบครัวให้ความรักกบันกัเรียนได้
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนันจาํนวนพี-น้องในการศึกษาครังนีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรวดี  สิริพลงัคานนท์  (  : ) ไดศึ้กษาวิธีอบรม
เลียงดูบุตรของผูที้บุตรมีพฤติกรรมก้าวร้าว พบว่าครอบครัวทีมีจาํนวนบุตรตงัแต่  คนขึนไป  
บุตรมีพฤติกรรมกา้วร้าวมากกว่าครอบครัวทีมีบุตรคนเดียว โดยมีสาเหตุมาจากการขาดการอบรม
เลียงดู ขาดความรัก ความอบอุ่นจากบิดามารดา รวมทงัขาดการอบรมสังสอนเรืองค่านิยมทีถูกตอ้ง
กบัเด็ก  
 .   จากสมมติฐานข้อที  ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 อําเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี  ทีมีสภาพการพักอาศัยต่างกัน              
มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกนั  ผลการวิจยัสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที  3 ทีตงัไวโ้ดยพบว่า 
นักเรียนทีมีสภาพการพกัอาศยัอยู่กบัพ่อและแม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่านักเรียนทีมีสภาพ 
การพกัอาศยัอยูก่บัญาติและอืนๆ นอกนนัไม่พบความแตกต่างทีเป็นดงันี อาจเนืองมาจากนกัเรียนที
อยู่กบัพ่อและแม่เกิดพฤติกรรมกา้วร้าวมากกว่านกัเรียนทีอยู่กบัพ่อหรือแม่  และอยู่กบัญาติหรือ
อืนๆ  เนืองจากพ่อและแม่อาจเขม้งวดกวดขนั มีกฎเกณฑ์กบัลูกมากเกินไปทาํให้ลูกมีปฏิกิริยา
โตต้อบต่อพ่อแม่  หรือบางครอบครัวอาจจะปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนทาํให้นกัเรียนคบเพือน
กา้วร้าวทาํตามเพือนทีไม่ดี หรือเสพสือทีกา้วร้าวมากเกินไปจนทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรมกา้วร้าว
ได้มากกว่า  ส่วนนักเรียนทีอาศยัอยู่กับญาติและอืนๆ  เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยกว่าเนืองจาก
นกัเรียนตอ้งเกรงใจบุคคลเหล่านันและตอ้งฝึกฝนและเรียนรู้การดาํเนินชีวิตดว้ยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถทาํตามอาํเภอใจของตนเอง ผลการวจิยัในขอ้นี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจิราพร  
ไชยเชนทร์  (2552  :  บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจาของ
นักเรียนหญิงช่วงชันที  3  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต  1 
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนหญิงช่วงชนัที 3 ทีมีสภาพครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจา
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05   



76 

.   จากสมมติฐานข้อที   ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดต่างกนั
มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั  ผลการวจิยั  พบวา่  นกัเรียนทีมีผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดต่างกนั  
มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั  ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ สามารถอธิบายไดว้่า 
ร้อยละ  .  มีแม่เป็นผูที้ดูแลใกลชิ้ดมากทีสุด แม่เป็นบุคคลทีมีความอ่อนโยน เขา้ใจบุตรมากกวา่ผู ้
เป็นพ่อ เพราะผูเ้ป็นพ่อทาํหน้าทีหลกั คือการทาํงานหาเงินมาเลียงครอบครัว ส่วนแม่จึงมีบทบาท
หนา้ทีในการดูแลบุตรอยา่งเตม็ที แม่จะทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาใหก้บัลูกในทุกเรือง อบรมสังสอนให้
ลูกเป็นคนดี ใหค้วามรักความอบอุ่นแก่ลูก จึงทาํให้ลูกไม่มีการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวออกมา  ใน
การศึกษาครังนีจึงพบว่าการทีนักเรียนมีผูที้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกา้วร้าวทีแตกต่างกนัของนกัเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไซมอน  และคณะ  (Simons  
et  al.  1991  ,  quoted  Muller  1996  :  475  อา้งถึงในวงษเ์ดือน  สายสุวรรณ์,  2546 : 43)  ไดศึ้กษา
พบว่า  การอบรมเลียงดูดว้ยความรุนแรงในรุ่นปู่  ยา่ ตา ยา มีความสัมพนัธ์กบัการเลียงดูดว้ยความ
รุนแรงของผูป้กครองในรุ่นปัจจุบนั   

.   จากสมมติฐานข้อที 5 ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทาง
กายจากบุคคลในครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนทีมี
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมก้าวไม่แตกต่างกนั   
ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ สามารถอธิบายไดว้า่นกัเรียนส่วนใหญ่ไดรั้บการเลียงดูจาก
บุคคลในครอบครัวดว้ยความรักและความเขา้ใจ แมจ้ะมีการลงโทษเฉพาะทางกาย และ เฆียนตีบา้ง 
แต่การกระทาํเหล่านันเป็นไปดว้ยความคิดของบุคคลในครอบครัวตามทศันคติของโบราณทีว่า  
“รักววัให้ผูก  รักลูกให้ตี”  เป็นการกระทาํทีไม่รุนแรงเกินไป และทาํเพือควบคุมกาํกบันักเรียน     
เมือนักเรียนแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมออกมาจึงทาํให้บุคคลในครอบครัวทาํโทษเพือเป็น 
การตกัเตือนนักเรียน และนักเรียนก็รับรู้การทีถูกลงโทษนันเป็นเรืองปกติ ไม่ได้คิดว่าเป็นการ
ลงโทษอย่างรุนแรงสําหรับนักเรียน  ดงัทีจะเห็นได้ว่าร้อยละ  ถูกบุคคลในครอบครัวลงโทษ 
ทางกาย แต่นักเรียนก็ไม่ไดแ้สดงพฤติกรรมกา้วร้าวออกมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบาวเออร์  
(Bouaer,  2549  ,อา้งถึงในกรรณิกา  อ่างทอง,  2552  :  50)  ไดส้ํารวจในกลุ่มตวัอยา่งเยาวชนทีเคย
เห็นการทาํร้ายร่างกายการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  พบวา่  มีเด็กถึง 1ใน3 ทียอมรับวา่ในช่วง  1  
ปีทีผา่นมา  ตนเคยไปรังแกทาํร้ายคนอืน  และเด็กหญิงเป็นฝ่ายทีไปทาํร้ายรังแกเพือนหรือเด็กคน
อืนๆ  มากกวา่เด็กผูช้าย  นอกจากนนัมีเยาวชน 3 ใน 4 ทีเคยเป็นเหยอืความรุนแรงเคยถูกคนอืนรังแก 
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.6  จากสมมติฐานข้อที  6 ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทาง
วาจาจากบุคคลในครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนทีมี
ประสบการณ์การถูกลงโทษโดยการดุด่าจากบุคคลในครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกนั  
ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว  ้สามารถอธิบายได้ว่านักเรียนร้อยละ  ถูกบุคคลใน
ครอบครัวลงโทษทางวาจา แต่นกัเรียนไม่ไดน้าํวาจาทีถูกลงโทษนนัมาแสดงออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมกา้วร้าว เพราะนกัเรียนคิดว่าการลงโทษของบุคคลในครอบครัวนนัเป็นเรืองปกติ เมือ
เวลาทําผิดต้องถูกลงโทษ สอดคล้องกับงานวิจัยของวงษ์เดือน  สายสุวรรณ์  (2546 : 91)   
ไดน้าํเสนอว่า การทีบิดามารดาลงโทษบุตรทางวาจา เมือโตขึนเด็กก็จะเป็นเด็กก้าวร้าว มีปัญหา 
และเมือโตเป็นบิดามารดาก็จะไปทาํพฤติกรรมกา้วร้าวกบัลูกของตนเองต่อไป จากทีบิดามารดาพูด
เสียดสี ถากถาง ดูถูก สิงเหล่านีก็จะฝังแน่นในใจเด็ก และปรากฏออกมาในพฤติกรรมกา้วร้าวของ
เด็ก แมเ้พียง 1 ครังใน 10 ของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดากบัลูกทีกา้วร้าวรุนแรงก็เพียงพอทีจะ
ทาํให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวมีนิสัยอนัธพาลได้ และงานวิจยัของประภสัสร  ชโลธร  (2550 : 85)        
ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาํรุนแรงของเด็กช่วงชนัที  3  พบวา่ ถา้ครอบครัว
ของเด็กนกัเรียนมีการกระทาํรุนแรงในครอบครัวมากก็จะทาํให้เด็กนกัเรียนมรพฤติกรรมกา้วการ
กระทาํรุนแรงมากขึนดว้ย เด็กทีเห็นพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวทีชอบใช้ความกา้วร้าวทาง
วาจาในการแกปั้ญหา ไม่วา่จะเป็นการด่าทอ การใชค้าํหยาบคาย ต่อกนัในครอบครัวก็มีแนวโนม้ที
เด็กจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวเหล่านีมากขึนด้วย เนืองจากเด็กได้ซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าวจาก
บุคคลในครอบครัว เมือโตขึนจะเป็นคนทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นบุคคลทียอมรับความกา้วร้าว
รุนแรงและรับรู้วา่เป็นเรืองธรรมดา เด็กทีเติบโตจากครอบครัวทีมีความกา้วร้าวรุนแรง ยอ่มมีจิตใจ
หยาบกระดา้ง กา้วร้าวรุนแรงหรือมีอารมณ์ไม่มนัคงในดา้นจิตใจ    

.   จากสมมติฐานข้อที  7  ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกลงโทษทาง
วาจาจากโรงเรียนต่างกัน  มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน   ผลการวิจัยพบว่า   นักเรียนทีมี
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียนต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วไม่แตกต่างกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานทีตงัไว  ้ สามารถอธิบายเพิมเติมได้ว่านักเรียนร้อยละ .  ถูกลงโทษทางวาจาจาก
โรงเรียน แต่ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมานัน เพราะส่วนมากคิดว่าเป็นเรืองปกติเพราะถูก
บุคคลในครอบครัวลงโทษทางวาจาถึงร้อยละ  แต่นกัเรียนคิดวา่เป็นเรืองปกติของทางโรงเรียนที
มีสิทธิอบรมสังสอนนกัเรียนทีทาํความผิด และถูกลงโทษ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งฤดี แกว้คง 
(  : - ) ไดศึ้กษาพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจาจากโรงเรียน  พบวา่ พฤติกรรมของครูเป็นปัจจยั
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ทีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจาของนกัเรียนในโรงเรียน พฤติกรรมทีแสดงออก 
ไดแ้ก่ ความจงเกลียดจงชงัของครูต่อเด็ก การลงโทษ การดุ การด่า การพูดหยาบคาย ขาดการดูแล
เอาใจใส่ และการเป็นแบบอย่าง ทาํให้เด็กเป็นคนเฉือยชาต่อการแกปั้ญหา เป็นปฏิปักษต่์อคนอืน 
และมีพฤติกรรมกา้วร้าวกา้วร้าว  

.   จากสมมติฐานข้อที  8 ทีว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจาจาก
เพือนต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนทีมีประสบการณ์การถูก
กา้วร้าวทางวาจาจากเพือนต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วไม่แตกต่างกนั  ซึงไม่สอดคลอ้ง  กบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 
สามารถอธิบายไดว้า่อาจเป็นเพราะนกัเรียนร้อยละ .  อยูก่บัพ่อและแม่เป็นหลกั อยูใ่นครอบครัว
ทีมีความอบอุ่น ร้อยละ .  มีแม่เป็นผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด จึงไดรั้บการอบรมสังสอนในการเลือกคบ
เพือน ถึงแมร้้อยละ .  จะถูกกา้วร้าวทางวาจาจากเพือน แต่นกัเรียนก็ไม่ไดแ้สดงพฤติกรรมกา้ว
ราวตามอยา่งเพือน เพราะนกัเรียนไดรั้บการอบรมสังสอนจากครอบครัวเป็นอยา่งดีใน  การปรับตวั
เข้ากับสังคมเพือน แม้จะถูกล้อเลียนด้วยวาจาบ้างจากเพือน แต่นักเรียนก็เข้าใจ และแยกแยะ 
การกระทาํเหล่านนัได ้อีกทงัการดูแลอย่างใกลชิ้ดจากครู และทางโรงเรียนก็มีส่วนทาํให้นกัเรียน
เหล่านันมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรพีพร  เพชรรัตน์  (2550 : 
บทคดัยอ่,อา้งถึงในกรรณิกา อ่างทอง,  2552  :  50)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อผูอื้น
ของวยัรุ่นในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  พบวา่วยัรุ่นทีมีเพือนสนิททีมีพฤติกรรมการใชค้วาม
รุนแรงต่อผูอื้นจะมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผูอื้นมากกว่าวยัรุ่นทีมีเพือนสนิททีไม่มี
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง   
 .   จากสมมติฐานข้อที   9  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที     สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  อาํเภอโพธาราม  ทีมีประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกายจากเพือน
ต่างกนั มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั  ผลการวจิยั  พบวา่นกัเรียนทีมีประสบการณ์การถูกกา้วร้าว
ทางกายจากเพือนต่างกนั  มีพฤติกรรมกา้วไม่แตกต่างกนั  ซึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 
สามารถอธิบายได้ว่าอาจเป็นเพราะนักเรียนมีความอบอุ่นในครอบครัวเป็นอย่างดีจึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางดา้นบวกของนกัเรียนอีกดว้ย  ร้อยละ .  นกัเรียนอาศยัอยูก่บัพ่อและแม่เป็นหลกั
ทาํให้นกัเรียนไดรั้บการอบรมสังสอนเป็นอย่างดี ในการเลือกคบเพือน รวมถึงสถาบนัครอบครัว
เป็นสถาบนัทีสําคญัเป็นอนัดบัแรกทีนักเรียนจะเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆทงัภายในครอบครัวและ
สังคมภายนอก ถา้สถาบนัครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  และสังสอนแต่สิงทีดีให้กบันกัเรียน
แล้วนันพวกเขาก็จะสามารถดาํรงชีวิตในสังคมอย่างสงบสุขไม่มีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาใน
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รูปแบบต่าง  ๆเมือนกัเรียนเกิดปัญหาต่างๆนกัเรียนก็จะกลา้ทีจะมาปรึกษาปัญหาต่างๆกบัครอบครัว
ไดเ้ป็นอย่างดี  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิกา  อ่างทอง  (2552 : 79)  ทีไดศึ้กษาพฤติกรรม
การป้องกนัการกระทาํรุนแรงของนกัเรียนวยัรุ่นในอาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  พบว่า
นักเรียนวยัรุ่นทีมีประสบการณ์ในการถูกรังแกทางกายจากเพือนแตกต่างกัน  มีพฤติกรรม 
การป้องกนัการกระทาํรุนแรงไม่แตกต่างกนั    
 .   จากสมมติฐานข้อที  10 นักเรียนชันประถมศึกษาปีที   สังกัดเขตพืนทีการ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  ทีกาํลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนต่างกนัต่างกนั 
มีพฤติกรรมกา้วร้าวแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนทีศึกษาอยูโ่รงเรียนต่างกนั มีพฤติกรรม
กา้วไม่แตกต่างกนั  ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ สามารถอธิบายไดว้่า นกัเรียนร้อยละ 

.  ถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียนแต่นกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าวออกมา เพราะร้อยละ  
ถูกลงโทษทางวาจาจากครอบครัวถือวา่เป็นเรืองปกติ เพราะโรงเรียนตอ้งคอยช่วยเหลือดูแลนกัเรียน
ในดา้นต่าง ๆ ใหค้วามรัก ความเขา้ใจ ความห่วงใยกบัลูกศิษย ์ในปัจจุบนันีโรงเรียนต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชนต่างก็พยายามดูแล เขม้งวดกวดขนันกัเรียน อบรมสังสอน
ไม่ให้นักเรียนเป็นคนก้าวร้าว ทาํให้นักเรียนทีเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐ และนักเรียนทีเรียนอยู่ใน
โรงเรียนเอกชน มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของรพีพร  เพชรรัตน์ 
(  : 51) จากการศึกษาพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อผูอื้นของวยัรุ่นในอาํเภอเมือง  จงัหวดั
สงขลา  พบว่า วยัรุ่นทีเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมี
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อผูอื้นไม่แตกต่างจากวยัรุ่นทีเรียนในโรงเรียนสังกดัคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา   
 .  จากสมมติฐาน ทีว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัว   อิทธิพลจากเพือน การเลียนแบบสือ  
และอิทธิพลจากครู  เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    
สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี  
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 ผลการวิจยัพบว่า  การเลียนแบบสือ  อิทธิพลจากเพือน  สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรม
กา้วร้าวไดร้้อยละ  .   สามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัต่อไปนี 
 .   การเลียนแบบสือเป็นตัวแปรทีได้รับกา รคัด เ ลือกเข้าสมการเป็นลําดับที               
สามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวไดร้้อยละ .  จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่สือต่างๆนนั
มีบทบาทต่อการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือ 
ดา้นวาจา ซึงก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่างๆทีจะส่อความรุนแรงเพิมมากขึน ซึงจาก
ผลการวจิยัทีพบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลียนแบบสือกบัพฤติกรรมกา้วร้าวมีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวก (r  =  . )  แสดงวา่นกัเรียนส่วนมากใชเ้วลาอยูก่บัสือเรียนรู้สิงใหม่ๆทีเกิดขึนจากสือต่างๆ 
นําเสนอสือได้กลายเป็นส่วนหนึงของสังคมในยุคปัจจุบัน การบริโภคสือของนักเรียนเกิด 
ความสนุกสนาน  เพลิดเพลินมากจนเกินไป  รวมถึงการทีบางครอบครัวปล่อยให้นกัเรียนอยูก่บัสือ
เหล่านีมากเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลนักเรียนจึงทาํให้นักเรียนเลียนแบบสือในการทาํพฤติกรรม
กา้วร้าว  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ศิริวรรณ  ปุ่นคอน  (    :  )  ทีพบวา่การเลียนแบบสือเป็นตวั
แปรทีสามารถทาํนายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนได้ นอกจากนียงัสอดคล้องกับการศึกษา
ทดลองภาคสนามของ      บารอน และ ไบม ์ (Baron  and  Byme  ,  อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ    :  

) ได้ทดลองกบัเด็กชายวยัรุ่นอายุ  -   ปี  โดยให้เด็กกลุ่มหนึงดูภาพยนตร์ทีมีเนือหาสาระ
ก้าวร้าวมาก  และอีกกลุ่มหนึงดูภาพยนตร์ทีมีเนือหาสาระไม่ก้าวร้าว  โดยให้เด็กแต่ละกลุ่มดู
ภาพยนตร์วนัละเรืองเป็นเวลา  วนัติดต่อกนัจากนนัให้เด็กปฏิบติัตวัตามปกติ  ปรากฏว่าเด็กทีดู
ภาพยนตร์ทีมีเนือหาสาระกา้วร้าวสูงแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่เด็กในกลุ่มทีดูภาพยนตร์ทีมี
เนือหาสาระไม่กา้วร้าว  อิทธิพลทีสาํคญัของสือทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าวนนัเป็นอีกทางหนึง
ทีทาํใหน้กัเรียนอยากรู้ อยากเห็น  อยากทาํตามเพราะเป็นสิงทีนกัเรียนอยากเรียนรู้ พร้อมทีจะเรียนรู้ 
หรือพร้อมทีจะทาํตามโดยทีไม่ไดคิ้ดไตร่ตรองให้ดีว่าสิงทีไดเ้ห็นจากสือนนัเป็นสิงทีควรกระทาํ 
หรือเป็นสิงทีไม่ควรกระทาํ สือจึงเป็นอีกปัจจยัหนึงทีสําคญัทีมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมกา้วร้าวออกมาทงัทางดา้นร่างกายและทางวาจา 
 .   อิทธิพลจากเพือนเป็นตัวแปรทีได้รับการคัดเ ลือกเข้าสมการเป็นลําดับที              
สามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวเพิมขึนร้อยละ 6.9 ซึงจากผลการศึกษาพบวา่ อิทธิพลจากเพือนกบั
พฤติกรรมกา้วร้าวมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก  (r  =  . )  สอดคลอ้งกบั  กอร์ดอน  (Gordon    :  ,   
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อา้งถึงในเติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ    :  ) เด็กในวยันีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเพือนมากเพราะเด็กเริมมี
อิสระจากผูใ้หญ่และเริมใชชี้วิตในกลุ่มเพือนมากขึน  ประกอบกบัเด็กสามารถช่วยเหลือตวัเองได้
มากขึนและตอ้งการอิสระมากขึน เด็กสามารถรับรู้ถึงระดบัทีเขา้ใจวา่การปฏิบติัของพ่อแม่ถูกตอ้ง
สมเหตุสมผลหรือไม่  และเริมเรียนรู้ว่าพ่อแม่บงัคบัใชอ้าํนาจบงัคบัให้ทาํสิงต่างๆมากเกินไปหรือ
เปล่า  ทาํใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกวา่ตนเองถูกทอดทิงหรือเป็นปัญหาของคนในครอบครัวทาํให้เด็กเกิด
ความน้อยเนือตาํใจจึงหันไปหากลุ่มเพือนแทนซึงเด็กคิดว่าเพือนน่าจะให้คาํปรึกษากับเด็กได้
มากกวา่พอ่แม่ของเด็กเอง  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ  ปุ่นคอน  (   :   อา้งถึงใน
เติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ    :  )  ทีวา่การเลียนแบบเพือนเป็นตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ
เป็นลาํดบัที    สามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้างทางกายของนกัเรียนชาย จะเห็นไดว้า่เด็กรวมกลุ่ม
กบัเพือนทาํสิงทีไม่ดีก็จะทาํให้เด็กทาํพฤติกรรมทีไม่ดีตามไปด้วย  เพราะเพือนอาจจะถ่ายทอด
ความคิดหรือวิธีการกระทาํความผิดในรูปแบบต่างๆให้เด็กกระทาํผิดเพิมขึนมากกว่าเดิมอีกดว้ย  
และ  เอือประโยชน์ต่อการกระทาํผดิของเด็กมากขึนอีกดว้ย  กลุ่มเพือนจึงเป็นอีกตวัแปรหนึงทีเป็น
ตวัแบบใหเ้ด็กกระทาํพฤติกรรมกา้วร้าวมากขึน 
 .  การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ไม่ถูกเลือกเขา้สมการในการทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าว
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี แสดงว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมก้าวร้าว 
ของนกัเรียนกลุ่มนีได ้ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัเรียนร้อยละ  และร้อยละ  คิดวา่การถูกลงโทษ
ทางกาย และทางวาจาเป็นเรืองปกติทีทาํกนัมาตงัแต่ในอดีต  แต่ทีบุคคลในครอบครัวลงโทษตนเอง
เพราะเกิดจากความรัก ความปรารถนาดีทีอยากให้นกัเรียนเป็นคนดี ซึงในการลงโทษนนับุคคลใน
ครอบครัวมีการอธิบายให้เหตุผลว่าทาํไมต้องลงโทษนักเรียนจึงทาํให้นักเรียนเข้าใจใจการถูก
ลงโทษ และไม่นาํพฤติกรรมเหล่านนัมาแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมกา้วร้าว  เมือพิจารณา
ความสัมพันธ์จากงานวิจัยครังนี  พบว่า  การใช้ความรุนแรงในครอบครัวของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  มีความสัมพนัธ์กนัน้อย (r =. ) จึงเป็นเหตุผลทาํให้การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สังกัดเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต   
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ไม่ร่วมทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าว 
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 .  อิทธิพลจากครู ไม่ถูกเลือกเขา้สมการในการทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
แสดงวา่การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนกลุ่มนีได ้
ทงันีอาจเป็นเพราะว่า นกัเรียนร้อยละ   ครูมีบทบาหน้าทีในการให้ความรู้ คาํแนะนาํ รวมถึงการ
สอนให้นกัเรียนรู้จกัการใช้ทกัษะชีวิตในดา้นต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การนาํความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ ดงันนัการทีนกัเรียนร้อยละ .  ถูกลงโทษทางวาจาจากโรงเรียน นกัเรียน
ถือว่าเป็นเรืองปกติทีครูจะให้คาํแนะนํา อบรมสังสอนให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนจึงไม่นํา
พฤติกรรมกา้วร้าวของครูมาใชใ้นการเลียนแบบอยา่ง แต่นกัเรียนจะนาํแบบอยา่งทีดีของครูมาปรับ
ใช้ในการดาํเนินชีวิตของตนเอง และเมือพิจารณาความสัมพนัธ์จากงานวิจยัครังนี พบวา่ อิทธิพล
ของครูต่อนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  มีความสัมพนัธ์กนัน้อย (r =. )  จึงเป็นเหตุผลทาํให้ 
อิทธิพลของครู ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ไม่ร่วมทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าว 
 
ข้อเสนอแนะของการวจัิย 
 .  จากการวิจยั  พบว่า  การเลียนแบบสือเป็นตวัแปรทีสามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าว
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี   ดงันนัสถาบนัครอบครัวจึงเป็นสถาบนัหลกัทีตอ้งเอาใจใส่ในการดูแลบุตร-หลาน
ในการตระหนกัถึงปัญหาในการบริโภคสือต่างๆของนกัเรียนควรคดัเลือกสือทีมีความเหมาะสมกบั
วยัของเด็ก  และมีเวลาใส่ใจทีจะดูสือไปพร้อมกบันกัเรียนดว้ย  เพราะผูป้กครองเป็นบุคคลทีใกลชิ้ด
กบันักเรียนมากทีสุดจะได้แนะนาํการบริโภคสือต่างๆของนักเรียนว่ามีความเหมาะสม  หรือไม่
เหมาะสมกบัเด็กเพือทีเด็กจะไดมี้แนวคิดในกาตดัสินเลือกบริโภคสือทีมีความเหมาะสมกบัตนเอง
ดว้ย  ผูป้กครองควรใหค้วามสนใจกบันกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดเนืองจากการระยะเวลาในการบริโภคสือ
นนัยอ่มส่งผลต่อทกัษะความจาํของนกัเรียนดว้ย ในขณะเดียวกนัทางโรงเรียนก็ควรจะตอ้งหนัมาให้
ความรู้ ขอ้แนะนาํ ในการเลือกบริโภคสืออยา่งชาญฉลาดแก่เด็กและเยาวชน โดยชีให้เห็นประโยชน์
ของการเลือกบริโภคสือทีดี และชีใหเ้ห็นโทษของสือทีสร้างผลกระทบในทางเสียหายแก่เด็กไดด้ว้ย   
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 . จากการวจิยั พบวา่  อิทธิพลจากเพือนเป็นตวัแปรทีสามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวของ
นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม
จงัหวดัราชบุรี ดังนัน ครอบครัวจึงควรหันมาสนใจนักเรียนให้มากขึน เพือเป็นการปูพืนฐานที
สําคญัในการดาํเนินชีวิตต่อไปในภาคหนา้ การทีนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัครอบครัวเป็นสิงที
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัครอบครัวเป็นอยา่งดี เพราะครอบครัวเป็นพืนฐานแรกของการดาํเนินชีวิต
ของนกัเรียน ถา้นกัเรียนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลย ก็จะไม่มีสือ หรือสิงแวดลอ้ม
รอบ ๆ ตวัของนกัเรียนมาทาํให้นกัเรียนเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวออกมาไดอ้ยา่งแน่นอน  โรงเรียนก็
เปรียบเป็นเหมือนบา้นหลงัที  ของนกัเรียนทีรองลงมาจากครอบครัว ครูควรสอนทกัษะชีวิต่าง ๆ 
ให้กบันกัเรียน เช่น การสอนให้นกัเรียนเลือกรับชมสือทีเหมาะสมกบัตนเอง การรู้จกัเลือกปฏิเสธ
สิงทียวัยุต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ หรือ เกิดพฤติกรรมกา้วร้าวออกมา เพือเป็นภูมิคุม้กนัทีดีให้กบั
นักเรียนในการทีนักเรียนจะดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ถ้าครอบครัว โรงเรียน ร่วมมือกันปู
พืนฐานทีดีให้กบันกัเรียน ผูว้ิจยัเชือว่าการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวในรูปแบบต่าง ๆ ของนกัเรียน 
ก็จะลดนอ้ยลงไปไดเ้ช่นกนั     
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 
 จากการทีผู ้วิจ ัย ศึกษาตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมก้าวร้าวขิงนัก เรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต  อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทาํ
ใหผู้ว้จิยัมีขอ้เสนอแนะการทาํวจิยัครังต่อไป ดงันี 
 .  ควรมีการศึกษาตวัแปรอืน ๆ เพือจะไดส้ามารถทาํนายพฤติกรรมกา้วร้าวไดม้ากขึน เช่น 
พฤติกรรมการเล่นเกม พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของนกัเรียน 
 .   ควรมีการศึกษาพฤติกรรมกา้วร้าวของนกั เรียนทังใน  และนอกเขตเทศบาล 
เมืองโพธารามทงัหมด เพือให้ขอ้มูลการวิจยัครบถว้นสมบูรณ์มากขึน เพือให้เกิดประโยชน์ และ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไปในภายหนา้ 
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แบบสอบถามทใีช้ในการวจัิย 



89 

แบบสอบถาม 

เรือง  ปัจจัยทส่ีงผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  

สังกดัเขตพนืทกีารประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี 

คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 

 . แบบสอบถามฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที    สังกดัเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 
 ส่วนที    แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 ส่วนที    แบบสอบถามเกียวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที   
 ส่วนที    แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากเพือนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 ส่วนที    แบบสอบถามเกียวกบัการเลียนแบบสือของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 ส่วนที    แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากครูของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 ส่วนที    แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 .  ขอความร่วมมือให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามตรงตามความเป็นจริงเกียวกบัตวันกัเรียน
มากทีสุด  และกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
 .  การวเิคราะห์ขอ้มูลจะทาํในลกัษณะส่วนรวม  ไม่เกิดผลเสียต่อตวันกัเรียนแต่ประการใด  
หากแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรียนและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป 
 .  ผูว้จิยัขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครังนี  ดว้ยความตงัใจอยา่ง
ครบถว้น 

นางสาวรักขณาวรรณ  เสาทอง 

นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต  สาขาจิตวทิยาชุมชน 

ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เรือง  ปัจจัยทส่ีงผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  
สังกดัเขตพนืทกีารประถมศึกษาราชบุรีเขต    อาํเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี 

ตอนท ี   แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม   ใหน้กัเรียนตอบคาํถามในแต่ละขอ้โดยทาํเครืองหมาย  √  ลงใน      
ทีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนตามทีเป็นจริง  และตอ้งตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ 

1.  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศใด 
       เพศชาย   
       เพศหญิง 

2.  นกัเรียนมีพีนอ้งกีคน  ( นบัรวมตวันกัเรียนดว้ย ) 
เป็นลูกคนเดียว 

  คน 
3   คน 

  คนขึนไป              
3.  สภาพการพกัอาศยัของนกัเรียนเป็นอยา่งไร 

อยูก่บัพอ่และแม่ 
อยูก่บัพอ่ 
อยูก่บัแม่ 
อยูก่บัญาติ  (เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า) 
อืนๆ ……………………………………………… 

4. ผูที้ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากทีสุดเป็นใคร  ( ตอบเพียงคาํตอบเดียว ) 
พอ่ 
แม่ 
ญาติในครอบครัว  ( เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย ) 
อืนๆ  ( เช่น พีเลียง ) 

5. นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายจากบุคคลในครอบครัวหรือไม่ 
เคย    ไม่เคย  

6. นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัวหรือไม่ 
เคย     ไม่เคย 
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7. นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางวาจา (เช่น ถูกดุ ถูกวา่ ถูกเอด็ )  จากโรงเรียนหรือไม ่
เคย 
ไม่เคย 

8. นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางวาจา (เช่น ถูกตวาด ถูกลอ้ชือพอ่แม่ )  
จากเพือนหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

9. นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การถูกกา้วร้าวทางกาย (เช่น ถูกชก ถูกหยกิ )  จากเพือน
หรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

10. โรงเรียนทีนกัเรียนกาํลงัศึกษาอยูเ่ป็นโรงเรียนประเภทใด 
โรงเรียนรัฐบาล    
โรงเรียนเอกชน  
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ตอนท ี   
 แบบสอบถามเกียวกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
คาํอธิบายประกอบแบบสอบถาม  ให้นกัเรียนทาํเครืองหมาย   √   ในช่องทีตรงกบัวิธีการของบิดา
มารดา หรือ   ผูที้นกัเรียนไดพ้กัอาศยัอยูด่ว้ยปฏิบติัต่อนกัเรียน โดยเลือกตอบตามเกณฑต่์อไปนี 
 มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนขา้งมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 
 นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเล็กนอ้ย 
 นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัไม่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเลย 

ข้อที การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

การใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนด้านร่างกาย 

. 
นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวทาํร้ายร่างกายจนไดรั้บ
บาดเจบ็ 

     

. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวทาํร้ายโดยการผลกั  
เหวยีง  กระชาก 

     

. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัว  เตะ  ตี  ตบ      
4. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวขวา้งปาสิงของกระทบ

ร่างกายจนเจบ็  (เกิดบาดแผล หรือรอยฟกซาํ) 
     

5. 
นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวหยกิจนเขียวชาํตาม
ร่างกาย 

     

6. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวตีดว้ย ไมเ้รียว ไมบ้รรทดั 
หรือไมแ้ขวนเสือ  เขม็ขดั  เป็นตน้     

     

7. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวตีทนัทีเมือทาํใหเ้ขาโกรธ      
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ข้อที การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

8. นกัเรียนเคยถูกกกัขงับริเวณไม่ใหอ้อกนอกบา้น      

9. นกัเรียนเคยถูกคนในครัวครอบครัวแสดงอาการไม่ใส่ใจ
ดว้ยการมองนกัเรียนอยา่งเยน็ชา 

     

10. นกัเรียนถูกคนในครอบครัวบงัคบัใหไ้ปเรียนพิเศษทงัๆที
นกัเรียนเหนือยมากแลว้ 

     

11. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวมองดว้ยสายตาทีดุดนั  
โกรธแคน้ 

     

การใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนด้านวาจา 

12. 
นกัเรียนเคยถูกเปรียบเปรยวา่นกัเรียนดอ้ยกวา่คนใน
ครอบครัว 

     

13. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวใชค้าํพดูดูถูกเหยยีดหยาม      
14. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวต่อวา่ทนัทีเมือทาํให้เขาไม่

พอใจโดยไม่ฟังเหตุผลก่อน 
     

15. 
นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวต่อวา่ วา่ไม่น่าเกิดมาเป็น
ลูก-หลานของเขาเลย 

     

16. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวขู่วา่จะไม่รัก      

17. นกัเรียนถูกคนในครอบครัวด่าวา่ดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคาย      

18. 
นกัเรียนถูกคนในครอบครัวขู่วา่จะส่งไปอยูก่บัคนอืนถา้
นกัเรียนทาํตวัไม่ดี 

     

19. 
เวลานกัเรียนตอ้งการปรึกษาปัญหากบัคนในครอบครัว
ปรากฏวา่ไม่มีใครรับฟังปัญหาของนกัเรียน 

     



94 

ข้อที การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

20. คนในครอบครัวมกัพดูจาให้นกัเรียนนอ้ยใจ      

21. 
คนในครอบครัวใชว้าจารุนแรงด่าวา่นกัเรียนเมือเขาไม่
พอใจนกัเรียน 

     

22. 
คนในครอบครัวใชว้าจาด่าทอนกัเรียนดว้ยถอ้ยคาํที
รุนแรง 

     

23. 
คนในครอบครัวใชค้าํพดูประชดประชนัเวลาทีเขาไม่
พอใจ 

     

24. คนในครอบครัวตาํหนินกัเรียนต่อหนา้คนอืน      

25. พี-นอ้งในครอบครัวพดูถึงนกัเรียนในแง่ลบ      

26. 
นกัเรียนถูกคนในครอบครัวพดูถึงจุดอ่อนของนกัเรียนทาํ
ใหน้กัเรียนรู้สึกอบัอาย 

     

27. คนในครอบครัวตะคอกเสียงดงัใส่เมือทาํใหเ้ขาโกรธ      



95 

ตอนท ี   แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากเพือน 
คาํอธิบายประกอบแบบสอบถาม   :  ให้ทาํเครืองหมาย   √ ในช่องทีตรงกับการปฏิบติัของตวั
นกัเรียน   โดยเลือกตอบตามเกณฑต่์อไปนี 
 มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนขา้งมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 
 นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเล็กนอ้ย 
 นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัไม่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเลย   

ข้อที อทิธิพลจากเพอืน 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

. นกัเรียนแสดงท่าทางนกัเลงตามอยา่งเพือน      

. นกัเรียนชกต่อยกบัผูอื้นตามคาํแนะนาํของเพือน      

. กลุ่มของนกัเรียนชอบใชก้าํลงัข่มขู่ผูอื้นเพือใหไ้ดสิ้งที
ตอ้งการ 

     

. นกัเรียนพดูคาํหยาบคายในกลุ่มเพือตอ้งการใหเ้ป็นที
ยอมรับ 

     

. เมือเพือนชกัชวนใหแ้กลง้สัตวน์กัเรียนทาํตามคาํชกัชวน
ของเพือน 

     

. นกัเรียนพดูคาํหยาบตามเพือน      

. เมือเห็นเพือนเถียงครูนกัเรียนก็ช่วยเถียงดว้ย      

. เมือนกัเรียนเห็นเพือนแกลง้คนอืนนกัเรียนก็จะเขา้ไปร่วม
ทนัที 

     

. เมือนกัเรียนเห็นเพือนด่าผูอื้นนกัเรียนก็จะด่าตามเพือน      
. นกัเรียนคุยโทรศพัทด์ว้ยคาํหยาบคายตามอยา่งทีเพือนพูด      
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ข้อที อทิธิพลจากเพอืน 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

. เมือเพือนชกัชวนกนัไปแกลง้คนอืน  นกัเรียนจะร่วมทาํ
ดว้ย 

     

. เมือนกัเรียนเห็นเพือนพูดจาจว้งจาบผูอื้นนกัเรียนก็จะทาํ
เช่นนนัดว้ย 

     

13. เมือนกัเรียนเห็นเพือนแกลง้ผูอื้น  นกัเรียนก็จาํไวเ้พือ
นาํไปทาํบา้ง 

     

. เมือเพือนชกัชวนใหน้กัเรียนไปรังแกผูอื้น  นกัเรียนจะทาํ
ตาม 

     

. เพือนบงัคบัใหพ้ดูจาใส่ร้ายผูอื้นแต่นกัเรียนก็ทาํตาม      

16. เพือนบงัคบัใหไ้ปแกลง้คนอืนนกัเรียนก็ยอมทาํตาม      
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ตอนท ี   แบบสอบถามเกียวกบัการเลียนแบบสือ  
คาํอธิบายประกอบแบบสอบถาม    :  ให้นกัเรียนทาํเครืองหมาย   √   ในช่องทีตรงกบัการปฏิบติั
ของตวันกัเรียน   โดยเลือกตอบตามเกณฑต่์อไปนี 
 มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนขา้งมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 
 นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเล็กนอ้ย 
             นอ้ยทีสุด            หมายถึง              ขอ้ความนนัไม่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเลย 
 

ข้อที การเลยีนแบบสือ 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

. นกัเรียนนาํตวัอยา่งการชกต่อยทีนกัเรียนดูจากโทรทศัน์มาใช้
ในชีวติประจาํวนั 

     

. นกัเรียนนาํคาํพดูหยาบคายทีนกัเรียนดูจากโทรทศัน์มาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

     

. นกัเรียนเลียนแบบการต่อสู้จากการเล่นเกมมาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

     

. นกัเรียนนาํท่าทางการใชค้วามรุนแรงจากอินเตอร์เน็ตมาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

     

. เมือนกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูนทีมีการใชค้วามรุนแรงนกัเรียน
จะนาํมาใชก้บัเพือนๆในชนัเรียน 

     

. นกัเรียนเลียนแบบการกระทาํผดิจากตวัละครในโทรทศัน์      

. นกัเรียนเลียนแบบนาํเสียงทีแขง็กระดา้งของตวัละครต่างๆ      

. นกัเรียนเลียนแบบการรังแกผูอื้นจากหนงัสือการ์ตูน      

. นกัเรียนเลียนแบบการใชอ้ารมณ์รุนแรงจากสือต่างๆ  เช่น  
โทรทศัน์อินเตอร์เน็ต หรือ  หนงัสือการ์ตูน 
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ข้อที การเลยีนแบบสือ 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

. นกัเรียนเลียนแบบการใชอ้าวุธต่างๆจากสือต่างๆ  เช่น  
โทรทศัน์  ภาพยนตร์  อินเตอร์เน็ต  เกม  หรือ  หนงัสือการ์ตูน 

     

. นกัเรียนนาํคาํหยาบคายทีไดย้นิจากตวัละครมาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

     

12. นกัเรียนเลียนแบบการทาํลายสิงของในบา้นจากสือต่างๆ  เช่น  
โทรทศัน์   

     

13. นกัเรียนนาํคาํดุด่าวา่กล่าวจากสือต่างๆ  จากหนงัสือการ์ตูน  มา
ใชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

14. นกัเรียนนาํการพดูจาสองแง่สองง่ามจาก  โทรทศัน์  ภาพยนตร์  
เกม  หรือ  หนงัสือการ์ตูน  มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

15. นกัเรียนนาํคาํพดูหยาบคายจาก  โทรทศัน์  ภาพยนตร์  เกม  
หรือ  หนงัสือการ์ตูน  มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

. นกัเรียนเลียนแบบการใชส้ายตาทีมองผูอื้นไม่เป็นมิตรจาก
โทรทศัน์  หรือ  ภาพยนตร์  มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

. นกัเรียนนาํการใชอ้ารมณ์รุนแรงจากสือต่างๆทีพบเห็นและได้
ยนิมาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

18. นกัเรียนเลียนแบบการทาํให้ผูอื้นอบัอายจากโทรทศัน์  หรือ  
หนงัสือการ์ตูน      มาใชใ้นชีวติประจาํวนั          
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ตอนท ี   แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากครู 

คาํอธิบายประกอบแบบสอบถาม  :  ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย   √   ในช่องทีตรงกบัการปฏิบติัของ
ตวันกัเรียน   โดยเลือกตอบตามเกณฑต่์อไปนี 
 มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนขา้งมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 
 นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเล็กนอ้ย 
 นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัไม่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเลย 
 

ข้อที อทิธิพลจากครู 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

. นกัเรียนพดูคาํหยาบเพราะเห็นตวัอยา่งจากครู      

. นกัเรียนพดูจาตะคอกใส่เพือนเพราะเห็นครูพดู      

. นกัเรียนจาํวธีิการลงโทษจากครูมาใชก้บัเพือนของนกัเรียน      

. นกัเรียนวา่เพือนดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคายเพราะเห็นครูพดู      

. เมือนกัเรียนถูกครูทาํท่าเฉยชาใส่ตอนครูโกรธ   นกัเรียนจึง
นาํไปใชก้บัเพือน 

     

. นกัเรียนถูกครูตาํหนิวา่โง่  นกัเรียนจึงนาํไปวา่เพือนบา้ง      

. 
นกัเรียนลอ้ชือพอ่แม่เพือนเพราะเห็นครูเรียกนกัเรียนดว้ย
ถอ้ยคาํเหล่านนั 

     

8. 
นกัเรียนหยกิเพือนเวลาไม่พอใจเพราะเห็นครูหยกิเด็กๆใน
หอ้งเรียน 

     

9. นกัเรียนไล่เพือนออกจากกลุ่มเมือไม่พอใจเพราะเห็นครูไล่
เพือนออกนอกห้องเรียนเวลาทีครูไม่พอใจ 

     

10. นกัเรียนใชแ้ปรงลบกระดานปาใส่เพือนเพราะเห็นครูทาํ      
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ข้อที อทิธิพลจากครู 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

11. นกัเรียนฉีกสมุดการบา้นเพือนเมือโกรธเพราะเห็นครูทาํเมือ
เพือนทาํการบา้นผดิ 

     

12. นกัเรียนปาสมุดการบา้นเพือนลงพืนเพราะเห็นครูทาํ      

. 
นกัเรียนแสดงอารมณ์เกรียวกราดใส่เพือนเพราะเห็นครูทาํเวลา
ทีครูไม่พอใจ 

     

. นกัเรียนปาของเพือนออกนอกหอ้งเพราะเห็นครูทาํ      

. นกัเรียนพดูจามึงกกูบัเพือนเพราะครูพดูกบันกัเรียนมึงกเูช่นกนั      

. 
เมือนกัเรียนไม่พอใจเพือนนกัเรียนจะยกขาใส่เพือนเพราะเห็น
ครูทาํ 

     

. 
นกัเรียนนาํตวัอยา่งการทะเลาะกนัของครูมาใชเ้มือทะเลาะกบั
เพือน 
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ตอนท ี   แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าว 
คาํอธิบายประกอบแบบสอบถาม  :  ให้ทาํเครืองหมาย   √   ในช่องทีตรงกบัความจริงการปฏิบติั
ของตวันกัเรียน   โดยเลือกตอบตามเกณฑต่์อไปนี 
 มากทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มาก  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนขา้งมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 
 นอ้ย  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเล็กนอ้ย 
 นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัไม่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนเลย 
 

ข้อที พฤติกรรมก้าวร้าว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา 
. นกัเรียนพดูเยาะเยย้เมือคนอืนทาํผดิ      
. นกัเรียนพดูจาเสียดสีใหค้นอืนไดรั้บความอบัอาย      
. นกัเรียนพดูยแุหยใ่หเ้พือนทะเลาะกนั      
. นกัเรียนใชค้าํหยาบคายพดูเมือไม่พอใจ      
. นกัเรียนพดูด่าทอ  หรือข่มขู่จะทาํร้ายใหผู้อื้นไดรั้บบาดเจ็บ      
. นกัเรียนพดูจาประชดประชนัเมือไม่พอใจ      
. นกัเรียนตะคอกเพือนดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคายเมือเกิดความไม่

พอใจ 
     

. นกัเรียนด่าวา่เพือนดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรง      

. นกัเรียนชอบใชอ้ารมณ์เกรียวกราดกบัเพือน      
. นกัเรียนจะตวาดเพือนเมือเพือนไม่ทาํตามทีนกัเรียนสัง      
. นกัเรียนลอ้ชือพอ่แม่ของเพือน      
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ข้อที พฤติกรรมก้าวร้าว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

. นกัเรียนต่อวา่เพือนเมือเพือนทาํใหโ้กรธดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคาย      

. เมือเพือนมาแหยน่กัเรียนจะใชถ้อ้ยคาํหยาบคาบโตต้อบ      

. เมือนกัเรียนไม่ชอบเพือนคนไหน  นกัเรียนจะพดูจากบัเพือน
ดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคาย 

     

. 
นกัเรียนพดูโตต้อบดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรงเมือคนอืนทาํในสิงทีขดั
ใจนกัเรียน 

     

. นกัเรียนชอบใชค้าํพดูดูถูกเพือน      

. นกัเรียนวิจารณ์เพือนต่อหนา้คนอืนจนทาํใหเ้พือนอบัอาย      

. นกัเรียนนาํปมดอ้ยของเพือนมาลอ้      
19. นกัเรียนข่มขู่คนทีอ่อนแอกวา่      
20. นกัเรียนกล่าวคาํหยาบคายใส่คนทีนกัเรียนไม่ชอบ      

1. นกัเรียนพดูจาข่มขู่ผูอื้นเพือใหไ้ดใ้นสิงทีนกัเรียนตอ้งการ      
22. นกัเรียนตะคอกเพือนเวลาทีเพือนมาขอความช่วยเหลือ      

3. นกัเรียนใชค้าํพดูยแุหยเ่พือใหเ้พือนทะเลาะกนั      

4. 
เมือถูกครูดุนกัเรียนจะหนัมาทะเลาะกบัเพือนหรือพดูจาหยาบ
คายกบัเพือน 

     

25. นกัเรียนใชค้าํพดูซาํเติมเพือนเมือทาํผดิพลาด      

6. 
เมือนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนเขียนด่าเพือนในเศษกระดาษแลว้
ส่งต่อใหเ้พือนคนอืนอ่านเพือใหเ้พือนคนนนัเกิดความอบัอาย 

     

27. นกัเรียนตะโกนเสียงดงั      
28. นกัเรียนตะคอกเพือนเสียงดงัเมือตอ้งการสิงทีตนเองตอ้งการ      
พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย 

. เมือนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะขวา้งปาสิงของใส่เพือน      
30. นกัเรียนชอบทาํลายสิงของของผูอื้น      
31. นกัเรียนทาํลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน      
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ข้อที พฤติกรรมก้าวร้าว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทสุีด 

32. นกัเรียนแกลง้เพือนโดยใชค้วามรุนแรง      
33. เมือเพือนทาํใหน้กัเรียนโกรธ  นกัเรียนจะชกต่อยเพือน      

34. 
เมือนกัเรียนทะเลาะกบัเพือนนกัเรียนจะใชก้าํลงัในการตดัสิน
ปัญหา 

     

35. เวลาทีนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะหยกิ  ตี  หรือตบเพือน      

36. 
เมือนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะแสดงออกทางสีหนา้ท่าทาง
ทนัที 

     

37. นกัเรียนชอบทาํลายสิงของของผูอื้น      

38 
นกัเรียนชอบบงัคบัใหเ้พือนทาํในสิงทีตนเองตอ้งการ  ถา้เพือน
ไม่ทาํใหน้กัเรียนจะทาํร้ายเพือนทนัที 

     

39. 
ขณะเล่นกบัเพือนอยูถ่า้นกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะชกต่อย
เพือนทนัที 

     

40. นกัเรียนแกลง้ขดัขาเพือนให้ลม้สร้างความอบัอายใหก้บัเพือน      
41. นกัเรียนชอบตบหวัเพือน      
42. นกัเรียนชอบตีหลงัเพือนแรงๆเวลาทีไม่พอใจ      
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ภาคผนวก  ข 
แสดงค่าเฉลยี  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

และค่าระดับรายข้อของแบบสอบถามทใีช้ในการวจัิย 
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ตารางท ี 0  แสดงค่า เฉลีย ( X  )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าระดบัรายขอ้การใชค้วามรุนแรง 
     ในครอบครัว 

ข้อที การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 
การใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนด้านร่างกาย 

. 
นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวทาํร้ายร่างกายจนไดรั้บ
บาดเจบ็ 

1.52 .772 นอ้ย 

. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวทาํร้ายโดยการผลกั  เหวยีง  
กระชาก 

1.49 .749 
นอ้ย
ทีสุด 

. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัว  เตะ  ตี  ตบ 1.83 .835 นอ้ย 
4. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวขวา้งปาสิงของกระทบ

ร่างกายจนเจบ็  (เกิดบาดแผล หรือรอยฟกซาํ) 
1.58 .802 นอ้ย 

5. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวหยกิจนเขียวชาํตามร่างกาย 1.58 .891 นอ้ย 
6. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวตีดว้ย ไมเ้รียว ไมบ้รรทดั 

หรือไมแ้ขวนเสือ  เขม็ขดั  เป็นตน้     
2.34 .944 นอ้ย 

7. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวตีทนัทีเมือทาํใหเ้ขาโกรธ 1.75 .919 นอ้ย 
8. นกัเรียนเคยถูกกกัขงับริเวณไม่ใหอ้อกนอกบา้น 1.56 .852 นอ้ย 
9. นกัเรียนเคยถูกคนในครัวครอบครัวแสดงอาการไม่ใส่ใจดว้ย

การมองนกัเรียนอยา่งเยน็ชา 
1.69 .799 นอ้ย 

10. นกัเรียนถูกคนในครอบครัวบงัคบัใหไ้ปเรียนพิเศษทงัๆที
นกัเรียนเหนือยมากแลว้ 

1.89 1.005 นอ้ย 

11. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวมองดว้ยสายตาทีดุดนั  โกรธ
แคน้ 

1.74 .880 นอ้ย 

การใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนด้านวาจา 

12. 
นกัเรียนเคยถูกเปรียบเปรยวา่นกัเรียนดอ้ยกวา่คนใน
ครอบครัว .  .  นอ้ย 

13. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวใชค้าํพดูดูถูกเหยยีดหยาม .  .  นอ้ย 
14. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวต่อวา่ทนัทีเมือทาํให้เขาไม่

พอใจโดยไม่ฟังเหตุผลก่อน 
.  .  นอ้ย 
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ข้อที การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 

15. 
นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวต่อวา่ วา่ไม่น่าเกิดมาเป็น
ลูก-หลานของเขาเลย 

.  .  นอ้ย 

16. นกัเรียนเคยถูกคนในครอบครัวขู่วา่จะไม่รัก .  .  นอ้ย 
17. นกัเรียนถูกคนในครอบครัวด่าวา่ดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคาย .  .  นอ้ย 

18. 
นกัเรียนถูกคนในครอบครัวขู่วา่จะส่งไปอยูก่บัคนอืนถา้
นกัเรียนทาํตวัไม่ดี 

.  .  นอ้ย 

19. 
เวลานกัเรียนตอ้งการปรึกษาปัญหากบัคนในครอบครัว
ปรากฏวา่ไม่มีใครรับฟังปัญหาของนกัเรียน 

.  .  นอ้ย 

20. คนในครอบครัวมกัพดูจาให้นกัเรียนนอ้ยใจ .  .  นอ้ย 

21. 
คนในครอบครัวใชว้าจารุนแรงด่าวา่นกัเรียนเมือเขาไม่
พอใจนกัเรียน 

.  .  นอ้ย 

22. คนในครอบครัวใชว้าจาด่าทอนกัเรียนดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรง .  .  นอ้ย 
23. คนในครอบครัวใชค้าํพดูประชดประชนัเวลาทีเขาไม่พอใจ .  .  นอ้ย 
24. คนในครอบครัวตาํหนินกัเรียนต่อหนา้คนอืน .  .  นอ้ย 
25. พี-นอ้งในครอบครัวพดูถึงนกัเรียนในแง่ลบ .  .  นอ้ย 

26. 
นกัเรียนถูกคนในครอบครัวพดูถึงจุดอ่อนของนกัเรียนทาํให้
นกัเรียนรู้สึกอบัอาย 

.  .  นอ้ย 

27. คนในครอบครัวตะคอกเสียงดงัใส่เมือทาํใหเ้ขาโกรธ .  .  นอ้ย 
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ตารางท ี 1  แสดงค่าเฉลีย  ( X  )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และค่าระดบัรายขอ้ของ อิทธิพลจากเพือน 

 
ข้อที อทิธิพลจากเพอืน ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 

. นกัเรียนแสดงท่าทางนกัเลงตามอยา่งเพือน .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนชกต่อยกบัผูอื้นตามคาํแนะนาํของเพือน .  .  นอ้ย 

. กลุ่มของนกัเรียนชอบใชก้าํลงัข่มขู่ผูอื้นเพือใหไ้ดสิ้งที
ตอ้งการ 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนพดูคาํหยาบคายในกลุ่มเพือตอ้งการใหเ้ป็นทียอมรับ .  .  นอ้ย 

. เมือเพือนชกัชวนใหแ้กลง้สัตวน์กัเรียนทาํตามคาํชกัชวนของ
เพือน 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนพดูคาํหยาบตามเพือน .  .  นอ้ย 

. เมือเห็นเพือนเถียงครูนกัเรียนก็ช่วยเถียงดว้ย .  .  นอ้ย 

. เมือนกัเรียนเห็นเพือนแกลง้คนอืนนกัเรียนก็จะเขา้ไปร่วม
ทนัที 

.  .  นอ้ย 

. เมือนกัเรียนเห็นเพือนด่าผูอื้นนกัเรียนก็จะด่าตามเพือน .  .  นอ้ย 
. นกัเรียนคุยโทรศพัทด์ว้ยคาํหยาบคายตามอยา่งทีเพือนพูด .  .  นอ้ย 
. เมือเพือนชกัชวนกนัไปแกลง้คนอืน  นกัเรียนจะร่วมทาํดว้ย .  .  นอ้ย 
. เมือนกัเรียนเห็นเพือนพูดจาจว้งจาบผูอื้นนกัเรียนก็จะทาํ

เช่นนนัดว้ย 
.  .  นอ้ย 

13. เมือนกัเรียนเห็นเพือนแกลง้ผูอื้น  นกัเรียนก็จาํไวเ้พือนาํไป
ทาํบา้ง 

.  .  นอ้ย 

. เมือเพือนชกัชวนใหน้กัเรียนไปรังแกผูอื้น  นกัเรียนจะทาํตาม .  .  นอ้ย 

. เพือนบงัคบัใหพ้ดูจาใส่ร้ายผูอื้นแต่นกัเรียนก็ทาํตาม .  .  นอ้ย 
16. เพือนบงัคบัใหไ้ปแกลง้คนอืนนกัเรียนก็ยอมทาํตาม .  .  นอ้ย 
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ตารางท ี 2   แสดงค่าเฉลีย  ( X  )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และค่าระดบัรายขอ้ของการเลียนแบบสือ 

ข้อที การเลยีนแบบสือ ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 
. นกัเรียนนาํตวัอยา่งการชกต่อยทีนกัเรียนดูจากโทรทศัน์มา

ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนนาํคาํพดูหยาบคายทีนกัเรียนดูจากโทรทศัน์มาใช้
ในชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบการต่อสู้จากการเล่นเกมมาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนนาํท่าทางการใชค้วามรุนแรงจากอินเตอร์เน็ตมาใช้
ในชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

. เมือนกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูนทีมีการใชค้วามรุนแรง
นกัเรียนจะนาํมาใชก้บัเพือนๆในชนัเรียน 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบการกระทาํผดิจากตวัละครในโทรทศัน์ .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบนาํเสียงทีแขง็กระดา้งของตวัละครต่างๆ .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบการรังแกผูอื้นจากหนงัสือการ์ตูน .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบการใชอ้ารมณ์รุนแรงจากสือต่างๆ  เช่น  
โทรทศัน์อินเตอร์เน็ต หรือ  หนงัสือการ์ตูน 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบการใชอ้าวุธต่างๆจากสือต่างๆ  เช่น  
โทรทศัน์  ภาพยนตร์  อินเตอร์เน็ต  เกม  หรือ  หนงัสือ
การ์ตูน 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนนาํคาํหยาบคายทีไดย้นิจากตวัละครมาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

12. นกัเรียนเลียนแบบการทาํลายสิงของในบา้นจากสือต่างๆ  
เช่น  โทรทศัน์   

.  .  นอ้ย 

13. นกัเรียนนาํคาํดุด่าวา่กล่าวจากสือต่างๆ  จากหนงัสือการ์ตูน  
มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

14. นกัเรียนนาํการพดูจาสองแง่สองง่ามจาก  โทรทศัน์  
ภาพยนตร์  เกม  หรือ  หนงัสือการ์ตูน  มาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 
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ข้อที การเลยีนแบบสือ (X) (S.D.) ค่าระดับ 
15. นกัเรียนนาํคาํพดูหยาบคายจาก  โทรทศัน์  ภาพยนตร์  เกม  

หรือ  หนงัสือการ์ตูน  มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 
.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนเลียนแบบการใชส้ายตาทีมองผูอื้นไม่เป็นมิตรจาก
โทรทศัน์  หรือ  ภาพยนตร์  มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนนาํการใชอ้ารมณ์รุนแรงจากสือต่างๆทีพบเห็นและ
ไดย้นิมาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

.  .  นอ้ย 

18. นกัเรียนเลียนแบบการทาํให้ผูอื้นอบัอายจากโทรทศัน์  หรือ  
หนงัสือการ์ตูน  มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั     

.  .  นอ้ย 
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ตารางท ี 3  แสดงค่าเฉลีย  ( X  )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าระดบัรายขอ้ของอิทธิพลจากครู 

ข้อที อทิธิพลจากครู ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 
. นกัเรียนพดูคาํหยาบเพราะเห็นตวัอยา่งจากครู .  .  นอ้ยทีสุด 
. นกัเรียนพดูจาตะคอกใส่เพือนเพราะเห็นครูพดู .  .  นอ้ยทีสุด 
. นกัเรียนจาํวธีิการลงโทษจากครูมาใชก้บัเพือนของนกัเรียน .  .  นอ้ยทีสุด 
. นกัเรียนวา่เพือนดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคายเพราะเห็นครูพดู .  .651 นอ้ยทีสุด 
. เมือนกัเรียนถูกครูทาํท่าเฉยชาใส่ตอนครูโกรธ   นกัเรียนจึง

นาํไปใชก้บัเพือน 
1.44 .691 นอ้ยทีสุด 

. นกัเรียนถูกครูตาํหนิวา่โง่  นกัเรียนจึงนาํไปวา่เพือนบา้ง 1.54 .693 นอ้ย 

. 
นกัเรียนลอ้ชือพอ่แม่เพือนเพราะเห็นครูเรียกนกัเรียนดว้ย
ถอ้ยคาํเหล่านนั 

1.56 .752 นอ้ย 

8. 
นกัเรียนหยกิเพือนเวลาไม่พอใจเพราะเห็นครูหยกิเด็กๆใน
หอ้งเรียน 

1.42 .669 นอ้ยทีสุด 

9. นกัเรียนไล่เพือนออกจากกลุ่มเมือไม่พอใจเพราะเห็นครูไล่
เพือนออกนอกห้องเรียนเวลาทีครูไม่พอใจ 

1.45 .685 นอ้ยทีสุด 

10. นกัเรียนใชแ้ปรงลบกระดานปาใส่เพือนเพราะเห็นครูทาํ 1.31 .574 นอ้ยทีสุด 
11. นกัเรียนฉีกสมุดการบา้นเพือนเมือโกรธเพราะเห็นครูทาํเมือ

เพือนทาํการบา้นผดิ 
1.23 .625 นอ้ยทีสุด 

12. นกัเรียนปาสมุดการบา้นเพือนลงพืนเพราะเห็นครูทาํ 1.34 .634 นอ้ยทีสุด 

. 
นกัเรียนแสดงอารมณ์เกรียวกราดใส่เพือนเพราะเห็นครูทาํเวลา
ทีครูไม่พอใจ 

1.34 .669 นอ้ยทีสุด 

. นกัเรียนปาของเพือนออกนอกห้องเพราะเห็นครูทาํ 1.30 .695 นอ้ยทีสุด 

. นกัเรียนพดูจามึงกกูบัเพือนเพราะครูพดูกบันกัเรียนมึงกเูช่นกนั 1.48 .795 นอ้ยทีสุด 

. 
เมือนกัเรียนไม่พอใจเพือนนกัเรียนจะยกขาใส่เพือนเพราะเห็น
ครูทาํ 

1.26 .614 นอ้ยทีสุด 

. 
นกัเรียนนาํตวัอยา่งการทะเลาะกนัของครูมาใชเ้มือทะเลาะกบั
เพือน 

1.40 .783 นอ้ยทีสุด 
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ตารางท ี 4  แสดงคา่ เฉลีย ( X  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัรายขอ้ของพฤติกรรมกา้วร้าว 

ข้อที พฤติกรรมก้าวร้าว ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 
พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา 

. นกัเรียนพดูเยาะเยย้เมือคนอืนทาํผดิ .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนพดูจาเสียดสีใหค้นอืนไดรั้บความอบัอาย .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนพดูยแุหยใ่หเ้พือนทะเลาะกนั .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนใชค้าํหยาบคายพดูเมือไม่พอใจ .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนพดูด่าทอ  หรือข่มขู่จะทาํร้ายใหผู้อื้นไดรั้บบาดเจ็บ .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนพดูจาประชดประชนัเมือไม่พอใจ .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนตะคอกเพือนดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคายเมือเกิดความไม่
พอใจ 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนด่าวา่เพือนดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรง .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนชอบใชอ้ารมณ์เกรียวกราดกบัเพือน .  .  นอ้ย 
. นกัเรียนจะตวาดเพือนเมือเพือนไม่ทาํตามทีนกัเรียนสัง .  .  นอ้ย 
. นกัเรียนลอ้ชือพอ่แม่ของเพือน .  .  นอ้ย 

. 
นกัเรียนต่อวา่เพือนเมือเพือนทาํใหโ้กรธดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบ
คาย 

.  .  นอ้ย 

. เมือเพือนมาแหยน่กัเรียนจะใชถ้อ้ยคาํหยาบคาบโตต้อบ .  .  นอ้ย 

. เมือนกัเรียนไม่ชอบเพือนคนไหน  นกัเรียนจะพดูจากบั
เพือนดว้ยถอ้ยคาํทีหยาบคาย 

.  .  นอ้ย 

. 
นกัเรียนพดูโตต้อบดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรงเมือคนอืนทาํในสิงที
ขดัใจนกัเรียน 

.  .  นอ้ย 

. นกัเรียนชอบใชค้าํพดูดูถูกเพือน .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนวิจารณ์เพือนต่อหนา้คนอืนจนทาํใหเ้พือนอบัอาย .  .  นอ้ย 

. นกัเรียนนาํปมดอ้ยของเพือนมาลอ้ .  .  นอ้ย 
19. นกัเรียนข่มขู่คนทีอ่อนแอกวา่ .  .  นอ้ย 
20. นกัเรียนกล่าวคาํหยาบคายใส่คนทีนกัเรียนไม่ชอบ .  .  นอ้ย 
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ข้อที พฤติกรรมก้าวร้าว ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 
1. นกัเรียนพดูจาข่มขู่ผูอื้นเพือใหไ้ดใ้นสิงทีนกัเรียนตอ้งการ .  .  นอ้ย 

22. นกัเรียนตะคอกเพือนเวลาทีเพือนมาขอความช่วยเหลือ .  .  นอ้ย 
3. นกัเรียนใชค้าํพดูยแุหยเ่พือใหเ้พือนทะเลาะกนั .  .  นอ้ย 

4. 
เมือถูกครูดุนกัเรียนจะหนัมาทะเลาะกบัเพือนหรือพดูจา
หยาบคายกบัเพือน 

.  .  นอ้ย 

25. นกัเรียนใชค้าํพดูซาํเติมเพือนเมือทาํผดิพลาด .  .  นอ้ย 

6. 
เมือนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนเขียนด่าเพือนในเศษกระดาษ
แลว้ส่งต่อใหเ้พือนคนอืนอ่านเพือให้เพือนคนนนัเกิดความ
อบัอาย 

.  .  นอ้ย 

27. นกัเรียนตะโกนเสียงดงั .  .  นอ้ย 

28. 
นกัเรียนตะคอกเพือนเสียงดงัเมือตอ้งการสิงทีตนเอง
ตอ้งการ 

.  .  นอ้ย 

พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย 
. เมือนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะขวา้งปาสิงของใส่เพือน .  .  นอ้ย 

30. นกัเรียนชอบทาํลายสิงของของผูอื้น .  .  นอ้ย 
31. นกัเรียนทาํลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน .  .  นอ้ย 
32. นกัเรียนแกลง้เพือนโดยใชค้วามรุนแรง .  .  นอ้ย 
33. เมือเพือนทาํใหน้กัเรียนโกรธ  นกัเรียนจะชกต่อยเพือน .  .  นอ้ย 

34. 
เมือนกัเรียนทะเลาะกบัเพือนนกัเรียนจะใชก้าํลงัในการ
ตดัสินปัญหา 

.  .  นอ้ย 

35. เวลาทีนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะหยกิ  ตี  หรือตบเพือน .  .  นอ้ย 

36. 
เมือนกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะแสดงออกทางสีหนา้ท่าทาง
ทนัที 

.  .  นอ้ย 

37. นกัเรียนชอบทาํลายสิงของของผูอื้น .  .  นอ้ย 

38 
นกัเรียนชอบบงัคบัใหเ้พือนทาํในสิงทีตนเองตอ้งการ  ถา้
เพือนไม่ทาํใหน้กัเรียนจะทาํร้ายเพือนทนัที 

.  .  นอ้ย 

39. 
ขณะเล่นกบัเพือนอยูถ่า้นกัเรียนไม่พอใจนกัเรียนจะชกต่อย
เพือนทนัที 

.  .  นอ้ย 
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ข้อที พฤติกรรมก้าวร้าว ( X  ) (S.D.) ค่าระดับ 

40. 
นกัเรียนแกลง้ขดัขาเพือนให้ลม้สร้างความอบัอายใหก้บั
เพือน 

.  .  นอ้ย 

41. นกัเรียนชอบตบหวัเพือน .  .  นอ้ย 
42. นกัเรียนชอบตีหลงัเพือนแรงๆเวลาทีไม่พอใจ .  .  นอ้ย 
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