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บทคัดย่อ

การวิ จั ย เชิ ง สำ า รวจภาคตั ด ขวางครั้ ง นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาป˜จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ป˜จจัยที่
มีอิทธิพลและสามารถคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 จำานวน 343 คน
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูล
โดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ช่วงเวลาวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2558
วิเคราะห์โดยการทดสอบสถิตไิ คสแควร์ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบ
มีขนั้ ตอน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นมีพฤติกรรมก้าวร้าวระดับน้อยร้อยละ 76.7
ระดับปานกลางร้อยละ 18.1 และระดับมากร้อยละ 5.2
ป˜จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว
อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของ
ชมรมในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมของชุมชน การรับรู้
ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ (p < 0.05) ป˜จจัยที่มี
อิทธิพลและสามารถร่วมคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น และการรับรู้
ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ โดยสามารถร่วมทำานาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ได้ร้อยละ 29.9 จากงานวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า
ครอบครัว โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ควรร่วมกันป้องกันแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียน โดยเน้นไปที่การเ½้าระวังอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน และการรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: พฤติกรรมก้าวร้าว, นักเรียน, มัธยมศึกษา
ตอนต้น
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ป˜ญหาพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของวัยรุ่นไทย
มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในป˜จจุบัน นับเป็นป˜ญหา
สุขภาพของประเทศที่สำาคัญอย่างหนึ่งและทำาให้เกิด
ความสูญเสียอย่างมากต่อทั้งตัววัยรุ่นเอง บุคคลที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม วัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าวได้รบั บาดเจ็บ
เสียชีวิต และทำาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ส่ ว นใหญ่ มี ป˜ญ หาสุข ภาพจิต เป็นโรคทางจิตเวช
หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากป˜ ญ หาครอบครั ว
สังคม และป˜ญหาอื่น ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม จึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการและ
ความสามารถในด้านต่างๆของตัววัยรุน่ เองอย่างมาก
และยังทำาให้เกิดป˜ญหาอืน่ ทัง้ ต่อตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง
ตามมาอีกมาก พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุน่ ไม่ได้เป็น
เพียงป˜ญหาส่วนบุคคล ครอบครัว หรือสังคม แต่เป็น
ป˜ญหาที่«ับ«้อนเกี่ยวข้องกันในหลายมิติ เกิดจาก
ป˜จจัยหลายประการ ทั้งจากตัววัยรุ่นเอง และป˜จจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่ครอบครัว เพื่อน
โรงเรียน สังคม ค่านิยม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ที่มีผลกระทบต่อกันไปมาอย่างต่อเนื่องและ«ับ«้อน
จนทำาให้วยั รุน่ บางคนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในทีส่ ดุ
จากการรายงานของสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทกั ษ์เด็กเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุในปี
25571 พบว่าเด็กและเยาวชนไทยช่วงอายุระหว่าง
10-12 ปี ประมาณ 4.5 ล้านคน เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม และจากรายงานของสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์2 พบว่าเด็กและเยาวชนไทย
มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10
เมื่อเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550
นอกจากนีย้ งั พบว่าอายุเฉลีย่ ของเด็กทีใ่ ช้ความรุนแรง
จนถึงกระทั่งกระทำาผิดทางก®หมายมีอายุน้อยลง

โดยพบมากในช่วงอายุ 12-18 ปี ความรุนแรงที่พบ
ในสังคมป˜จจุบันเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน พบมาก
ในโรงเรียนในลักษณะของการทะเลาะวิวาทระหว่าง
เพื่อนร่วมโรงเรียนและต่างโรงเรียน รายงานความ
รุนแรงของเด็กและเยาวชนจากสถิติของกรมพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน3 พบว่าในปี พ.ศ. 2556
มีเด็กที่กระทำาความผิดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหมด
36,763 คดี เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 มีจำานวน
31,684 คดี สำ า หรั บ ป˜ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
ก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน มีรายงานจากการศึกษา
ของ ประภัสสร ชโลธร4 ได้ศึกษาป˜จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกระทำารุนแรงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่าป˜จจัยทีส่ ง่ ผล
ประกอบด้วย ระดับของการรับรู้อุปสรรคในชีวิต
การกระทำารุนแรงของนักเรียน การศึกษาของ ศรัญญา
อิชิดะ5 ที่ศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียน
วัยรุ่น พบว่าป˜จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรง
คือ ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน และ
มองว่าเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญ
สำาหรับจังหวัดนนทบุรีมีรายงานว่าเด็กและ
เยาวชนทีก่ ระทำาความผิดรวมทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2555
จำานวน 390 คดี และในปี พ.ศ. 2556 จำานวน
486 คดี เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 เป็นอันดับ 3
ของเขต 10 และเป็นคดีทเี่ กีย่ วกับยาเสพติดประเภท
ยาบ้า 175 คดี เป็นอันดับ 2 ของเขต 103 โดยที่
อำาเภอปากเกร็ดเป็นอำาเภอทีม่ โี รงเรียนสังกัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนที่มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ
ในจังหวัดนนทบุร6ี และผูว้ จิ ยั เป็นครูในโรงเรียนมัธยม
แห่งหนึง่ ในเขตอำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมก้าวร้าวและป˜จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตอำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือ่ นำาข้อมูล
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ที่ได้จากการศึกษามาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำาเภอปากเกร็ด
ได้นำาไปวางแผนในการจัดโปรมแกรมที่เหมาะสม
สำาหรับการป้องกัน และลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก
โดยในห้องทีม่ จี าำ นวนนักเรียนเกินขนาดความต้องการ
จากการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั จะให้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด
โดยมีสัดส่วนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

วิธีการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำารวจแบบตัดขวาง
(Cross-Sectional Survey Research) ประชากร
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นทั้ ง เพศชาย
และหญิงทีก่ าำ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนที่อยู่อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2557 การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การ
คำานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Daniel
WW7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำานวน
343 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ในอำาเภอปากเกร็ดที่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
«ึ่งมีจำานวน 14 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
โรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษาพื้นฐาน และสังกัด
การศึกษาเอกชน «ึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) เพื่อเลือกโรงเรียนที่จะเป็น
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลากรายชื่อ
ของโรงเรียนมากลุ่มละ 1 โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3 คำานวณสัดส่วนนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียน โดยใช้สัดส่วนตามสูตรหา (Sample size
for proportion allocation)
ขั้นตอนที่ 4 ในแต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1, 2 และ 3 ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน และสุม่ เลือก

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถาม «ึง่ พัฒนา
ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้แนวคิด Ecological Model ของ Mcleroy8
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั «ึง่ เป็นแบบวิเคราะห์
หาป˜จจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวโดยมี
ป˜จจัยประกอบด้วย ป˜จจัยระดับบุคคล ป˜จจัยระดับ
ระหว่างบุคคล ป˜จจัยระดับสถาบัน ป˜จจัยระดับชุมชน
และป˜จจัยระดับสังคม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
7 ส่วน เมื่อผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่านแล้ว ผู้วิจัยได้นำา
แบบสอบถามชุดนี้ไปทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try
Out) โดยนำาไปทดลองใช้กบั นักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น«ึ่งไม่ใช่กลุ่มที่จะทำาการศึกษา
จำานวน 30 คน จากนั้นนำามาหาค่าความเชื่อมั่น
โดยการคำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค
(Cronbach’s alpha coeﬃcient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
- ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักเรียน ได้แก่ เพศ ระดับชั้น ความเพียงพอ
ของรายได้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับป˜จจัยระดับ
บุคคล ได้แก่ แบบวัดความภูมิใจในตนเอง จำานวน
10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.69 การแปลผล
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. มีความภูมิใจในตนเอง
ในระดับมาก 2. มีความภูมิใจในตนเองในระดับ
ปานกลาง 3. มีความภูมใิ จในตนเองในระดับน้อย และ
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แบบประเมินพฤติกรรมการติดเกม จำานวน 12 ข้อ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.68 การแปลผลแบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี้ 1. มีพฤติกรรมติดเกม 2. ไม่มี
พฤติกรรมติดเกม
- ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับป˜จจัยระดับ
ระหว่างบุคคล ได้แก่ แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว
จำ า นวน 10 ข้ อ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.74
การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ 1. มีสัมพันธภาพกับ
คนในครอบครัวในระดับดี 2. มีสัมพันธภาพกับคน
ในครอบครัวในระดับปานกลาง 3. มีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนในครอบครัวในระดับไม่ดี และแบบประเมิน
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน จำานวน 10 ข้อ ได้ค่าความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.75 การแปลผลโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
1. กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลมาก 2. กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพล
ปานกลาง 3. กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลน้อย
- ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับป˜จจัยระดับ
สถาบัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม
ในโรงเรียน จำานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.85 การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. เข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนในระดับมาก 2. เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนในระดับปานกลาง 3. เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนในระดับน้อย
- ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับป˜จจัยระดับ
ชุมชน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมของชุมชน จำานวน 10 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 การแปลผลแบ่งเป็น
3 ระดับ ดังนี้ 1. ในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมในระดับดี
2. ในชุมชนมีสง่ิ แวดล้อมในระดับปานกลาง 3. ในชุมชน
มีสิ่งแวดล้อมในระดับไม่ดี
- ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับป˜จจัยระดับ
สังคม ได้แก่ การรับรูค้ วามก้าวร้าวจากสือ่ ต่างๆ จำานวน
10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 การแปลผล
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. ในชุมชนมีสิ่งแวดล้อม
ในระดับดี 2. ในชุมชนมีสง่ิ แวดล้อมในระดับปานกลาง

3. ในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมในระดับไม่ดี
- ส่วนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ก้าวร้าว จำานวน 10 ข้อ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .92
การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. พฤติกรรมก้าวร้าว
ในระดับมาก 2. พฤติกรรมก้าวร้าวในระดับปานกลาง
3. พฤติกรรมก้าวร้าวในระดับน้อย

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยการใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
เพือ่ สรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาอธิบายลักษณะทัว่ ไป
ของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
ตาราง และการใช้สถิตวิ เิ คราะห์ เพือ่ หาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลป˜จจัยระดับบุคคล ป˜จจัยระดับระหว่าง
บุคคล ป˜จจัยระดับสถาบัน ป˜จจัยระดับชุมชน และ
ป˜จจัยระดับสังคมกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise
Multiple Regression Analysis) เพื่อหาป˜จจัยที่
สามารถคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อพิจารณาทางจริยธรรม

ผูว้ จิ ยั ชีน้ าำ เสนอโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้คำา
รับรองตามระเบียบการวิจยั «ึง่ ได้รบั การพิจารณาและ
อนุมัติตามเอกสารรับรอง เลขที่ MUPH 2015-036
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 «ึ่งผู้เข้าร่วม
การวิจยั ทุกคนได้ลงนามในเอกสารยินยอมการเข้าร่วม
การวิจัย ก่อนที่จะเริ่มเก็บข้อมูลการวิจัย วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2558
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ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำาแนก
ตามเพศ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเป็น เพศหญิงร้อยละ 57.1
และเพศชายร้อยละ 42.9 โดยมีการกระจายตาม
ระดับการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
คื อ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาที่ 1 และ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาที่ 2 ร้อยละ 33.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 3 ร้อยละ 33.5 สำาหรับรายได้ของนักเรียนที่ได้รับ
จากครอบครัว พบว่า ร้อยละ 55.9 มีรายได้ที่ได้รับ
ระหว่าง 2,000-4,000 บาท รองลงมา ได้รบั น้อยกว่า

2,000 บาท (ร้อยละ 37.9) มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ
6.1) ที่ได้รับมากกว่า 4,000 บาท ความเพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในแต่ละเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีเพียงพอ
เหลือเก็บ ร้อยละ 84.5 รองลงมามีเพียงพอไม่เหลือเก็บ
ร้อยละ 11.4 ไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.1 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่าประมาณครึง่ หนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.50 ร้อยละ 57.2
รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ร้อยละ 37.6
และส่วนน้อยทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ต่าำ กว่า 2.50 ร้อยละ 5.2
(Table 1)

Table 1 Number and Percentage of Personal Factors (n = 343)
Factors
Sex
Female
Male
Education level
Secondary 1
Secondary 2
Secondary 3
Student income/month (bath)
2,000-4,000
< 2,000
> 4,000
Mean = 2,323 S.D. = 1512.41 Max = 15,000 Min = 600
Sufficiency of income
Suﬃcient with save
Suﬃcient without save
Not suﬃcient
Grade point average
2.50-3.50
> 3.50
< 2.50
Mean = 3.22 S.D. = 0.488 Max = 4.00 Min = 2.00

Number

Percentage

196
147

57.1
42.9

114
114
115

33.2
33.2
33.5

192
130
21

55.9
37.9
6.1

290
39
14

84.5
11.4
4.1

196
129
18

57.2
37.6
5.2
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พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่

มีคะแนนการมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 76.7 รองลงมามีพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับ
ปานกลางร้อยละ 18.1 และมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ในระดับมากร้อยละ 5.2 (Table 2)

Table 2 Level of Aggressive Behavior (n = 343)
Total
Number
Percentage
263
76.7
62
18.1
18
5.2

Level of Aggressive behavior
Low (10-59)
Moderate (60-79)
High (80-100)
Mean = 45.60 S.D. = 16.93 Max = 100 Min = 20
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างæ กับ
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น อำาเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation
Coeﬃcient) พบว่า ป˜จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ประกอบด้วย ป˜จจัยระดับระหว่างบุคคล
ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น
ป˜จจัยระดับสถาบัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมรมในโรงเรียน ป˜จจัยระดับชุมชน ได้แก่
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และป˜จจัยระดับสังคม ได้แก่
การรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ (Table 3)
ปัจจัยทีส่ ามารถคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี
จากการศึ ก ษาป˜ จ จั ย ที่ ส ามารถคาดทำ า นาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรปี ระกอบด้วย อิทธิพล
ของกลุ่มเพื่อน และการรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อ
ต่างๆ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression) พบว่ามีตัวแปร
ทำานาย 2 ตัวแปร ได้แก่ อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น และ
การรับรูค้ วามก้าวร้าวจากสือ่ ต่างๆ สามารถร่วมทำานาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 29.9
โดยตัวแปร อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (Beta = 1.038)
สามารถคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มากที่สุด และการรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ
(Beta = 0.416) (Table 4)
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Table 3 Coeﬃcient Correlation among Personal Factors, Interpersonal Factors, Institute
Level Factors, Community Level Factors, Social Level Factors and Happiness of
Aggressive Behavior by Pearson’s Product Moment Correlation Coeﬃcient (n = 343)
Factors

Factors Influencing Aggressive Behavior
Coefficient correlation(r)
p-value

Interpersonal Factor
- Family relationship
- Inﬂuence of friends
Institute level Factor
- Participation in school club activity
Community level Factor
- Community’s environment
Social level Factor
- Aggressiveness from mass media perception
*Significance

-0.191
0.517

<0.001*
<0.001*

-0.132

0.015*

-0.246

<0.001*

0.408

<0.001*

at p < 0.05

Table 4 Stepwise Multiple Regression Analysis between Aggressive Behavior of Secondary
School Students Pakkret District Nonthaburi Province (n = 343)
Predictor
Inﬂuence of friends
Aggressiveness from mass media perception
Constant = 16.307
*Significance

B
1.038
0.416

Beta
0.417
0.206

t
8.037
3.963

p-value
<0.001*
<0.001*

at p < 0.05, R2 = 0.299

ดังนั้นจึงสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อใช้
ในการคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีได้ดังนี้

Y = a + b1x1 + b2x2
แทนค่า Y = 16.307 + 1.038 (อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น)
+ 0.416(การรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ)
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จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 76.7 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับน้อย รองลงมา
ร้อยละ 18.1 มีพฤติกรรมก้าวร้าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
และร้อยละ 5.2 มีพฤติกรรมก้าวร้าวอยูใ่ นระดับมาก
อธิ บ ายได้ ว่ า ถึ ง แม้ ว่ า ธรรมชาติ จ ะมอบความ
เปลีย่ นแปลงหลายๆอย่างมากมายในช่วงวัยรุน่ นี้ ทำาให้
ชีวิตดูสับสน วุ่นวาย แต่ธรรมชาติก็มอบสติป˜ญญา
ทีเ่ พิม่ พูนขึน้ มาด้วยเช่นกัน สติปญ
˜ ญาจะพัฒนาสูงขึน้
จนมีความคิดเป็นแบบรูปธรรม หมายถึงความสามารถ
เรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ลกึ «ึง้ ขึน้ เข้าใจสิง่ ที่
เป็นรูปธรรมได้ เช่น ในด้านปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ตัง้ สมมติฐาน ความเป็นไปได้ การคาดการณ์ การค้นหา
ข้อมูลและนำาเหตุผลมาอ้างอิง มองสิ่งต่างๆได้ตาม
ความเป็นจริงมากขึ้น ทำาให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
«ึง่ ศรีเรือน แก้วกังวาล9 อธิบายว่าการทีพ่ อ่ แม่อบรม
จริยธรรมโดยผ่านการสอนสอดแทรกเข้าไปในวิถชี วี ติ
ประจำาวันตั้งแต่เด็กในเรื่องของอะไรที่ควรทำาและ
ไม่ควรทำา อะไรเรียกว่าทำาดี ทำาไม่ดี โดยระยะแรก
เด็ ก จะทำ า ตามเพราะต้ อ งการความรั ก จากพ่ อ แม่
เมือ่ เติบโตขึน้ เด็กจะทำาดีเพือ่ ให้ได้การยอมรับในสังคม
ทีโ่ รงเรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิรวิ รรณ
ปุน่ คอน10 ทีศ่ กึ ษาป˜จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชายระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับน้อย
สำาหรับป˜จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ในเด็กนักเรียน พบว่า เป็นป˜จจัยที่มีความสำาคัญ
มากทีส่ ดุ «ึง่ สามารถอธิบายได้ตามทฤษ®ีความก้าวร้าว

ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูท้ างสังคมของ Bandura11 ทีเ่ ชือ่
ว่าเด็กไม่ได้เรียนรูค้ วามก้าวร้าวโดยตรงจากผูป้ กครอง
เพียงอย่างเดียว แต่เด็กจะเลียนแบบผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลต่อ
ตนเอง ถ้าเด็กได้เห็นตัวอย่างความก้าวร้าว และมี
พฤติกรรมนั้นบ้าง และได้รับรางวัล เด็กก็จะแสดง
พฤติกรรมนั้นอีก แต่ถ้าได้รับการลงโทษเด็กก็จะเลิก
แสดงพฤติกรรมนั้น อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ส่งผล
อย่างมากในนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยรุน่ การมีเพือ่ นทีด่ ี
ก็จะช่วยกันสนับสนุนในทางทีด่ ี ช่วยเหลือ«ึง่ กันและกัน
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น แตกต่างจากกลุ่ม
เพื่อนที่เกเร ชักชวนกันไปในทางที่ผิด สร้างความ
เดือดร้อนให้กับสังคมเพียงเพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับ
จากกลุ่ม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภัสสร
ชโลธร4 พบว่า อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนเป็นตัวแปรที่
จะส่งเสริมให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ร้อยละ 72.0
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ ว นป˜ จ จั ย อี ก ด้ า นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ก้าวร้าวของเด็กนักเรียน คือ การรับรู้ความก้าวร้าว
จากสื่อต่างๆ «ึ่งอธิบายได้จากทฤษ®ีความก้าวร้าว
ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura11 ที่
อธิบายความก้าวร้าวออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเกิด
ความก้าวร้าว ตัวกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าว และ
การเสริมแรงทีท่ าำ ให้ความก้าวร้าวคงอยู่ โดยการรับรู้
ความก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความก้าวร้าวนัน่ เอง «ึง่ ในยุคป˜จจุบนั พบว่า สือ่ ต่าง ๆ
ทั้งรายการทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือโ¦ษณา
ต้องการที่จะขายเนื้อหาที่ชักชวนให้คนสนใจ จึงมี
การแสดงความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คาำ นึงถึง
ความเหมาะสมของสังคมไทย เมื่อนักเรียนรับสื่อมา
ก็จะนำาไปปฏิบตั ติ ามเพราะเห็นตัวอย่างทีใ่ นสือ่ นัน่ ทำา
ก็คิดว่าทำาได้ถูกต้อง «ึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ประภัสสร ชโลธร4 ที่พบว่า อิทธิพลจากสื่อ
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มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการกระทำ า รุ น แรง
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และการศึกษาของสิริภิญญ์
อินทรประเสริฐ12 พบว่า อิทธิพลจากสือ่ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชนในระดับ
ปานกลาง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง
0.50-0.68)
นอกจากนี้ยังพบว่าป˜จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กนักเรียน คือ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว«ึ่ง อุมาพร ตรังคสมบัติ13 กล่าวว่า
ครอบครัวเป็นป˜จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างยิง่ ในการก่อให้เกิด
พฤติกรรมก้าวร้าว ลักษณะของครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมก้าวร้าว คือ ครอบครัวที่มีความผูกพัน
ที่ไม่ดี ป˜จจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการพัฒนาทาง
อารมณ์และสังคมของเด็ก และพฤติกรรมของเด็ก
โดยเฉพาะในครอบครัวที่ขาดการประคับประคอง
ทางสังคม (social support) หรือขาดทรัพยากรอืน่ ๆ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กและสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่
กับเด็กจะถูกกระทบและส่งผลให้เกิดการเพาะบ่ม
พฤติกรรมรุนแรงได้ และพฤติกรรมการเล่นเกม
ประกายเพชร สุภะเกษ14 พบว่า ป˜จจัยที่มีความ
สัมพันธ์ตอ่ การติดเกมคือ กลุม่ เพือ่ น อย่างมีนยั สำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า การนี่นักเรียน
อยู่ ใ นช่ ว งวั ย รุ่ น เมื่ อ เพื่ อ นทำ า นั ก เรี ย นก็ จ ะทำ า ตาม
ให้เหมือนเพื่อน แล้วต้องการที่จะแข่งขันเล่นเกม
ให้เก่งกว่าเพือ่ นสามารถเอาชนะเพือ่ นได้เพือ่ ให้เพือ่ น
ยอมรับในความสามารถในการเล่นของตนเอง
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชมรมในโรงเรียน
เป็นป˜จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความรุนแรง
ของเด็กนักเรียนเช่นเดียวกัน อุมาพร ตรังคสมบัต13
ิ
ให้ข้อสรุปว่า การเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมหรือที่
สังคมยอมรับ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมกับโรงเรียน กิจกรรม
นอกหลักสูตร กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมชุมชน

เป็นป˜จจัยปกป้องต่อพฤติกรรมอันธพาล การเข้าร่วม
กิจกรรมกับครอบครัวและกิจกรรมชมรมของโรงเรียน
นอกเหนือไปจากกิจกรรมกีฬา มีผลในการลดโอกาส
เกิดพฤติกรรมรุนแรง
ป˜ จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนที่ นั ก เรี ย น
อาศัยอยู่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรง
โดยชุมชนที่แข็งแกร่ง มีก®ระเบียบ มีความสัมพันธ์
ทีม่ คี วามไว้วางใจกัน และมีความเป็นปƒกแผ่น เป็นป˜จจัย
สำาคัญทีจ่ ะเอือ้ ให้เด็กเติบโตขึน้ ไปได้ดี การศึกษาพบว่า
หากชุมชนขาดสภาวะดังกล่าว เด็กจะเรียนหนังสือ
ไม่ค่อยดี และจะต้องออกจากโรงเรียนก่อนเรียนจบ
ในอัตราสูง อุมาพร ตรังคสมบัติ13
ป˜จจัยที่สามารถคาดทำานายพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น อำาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า อิทธิพลของ
กลุม่ เพือ่ น เป็นป˜จจัยทีส่ ามารถคาดทำานายพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนได้มากทีส่ ดุ อธิบายได้จากทฤษ®ี
การเรียนรูท้ างสังคม11 ทีก่ ล่าวว่าการได้รบั แรงเสริมของ
กลุ่มเพื่อน ทั้งการแสดงความพึงพอใจ การให้คำาชม
การส่งเสียงเชียร์ ส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ในระดับสูง เพราะการให้แรงเสริมดังกล่าวทำาให้เด็ก
พึงพอใจ ภาคภูมิใจ ตนได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ
มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับเพื่อน นอกจากนี้
การเลี ย นแบบเพื่ อ นสามารถส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
ก้าวร้าวของนักเรียนได้ เพราะนักเรียนที่อยู่ในช่วง
วัยรุ่นจะให้ความสำาคัญต่อเพื่อนสูงมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมระหว่างกันทำาตามกัน «ึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของศิริวรรณ ปุ่นคอน10 ที่พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อต้องการทำาให้
ตนเป็นทีส่ นใจ เป็นทีย่ อมรับของกลุม่ เพือ่ น ส่วนป˜จจัย
ด้านอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมก้าวร้าวอธิบายได้
จากทฤษ®ีแรงเสริม (Reinforcement Theory) ที่
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นำาเสนอโดย Klapper15 ทีก่ ล่าวว่าความรุนแรงในสือ่
ต่างๆ แม้ไม่ได้มสี ว่ นเพิม่ หรือลดความเป็นไปได้ในการ
แสดงพฤติกรรมรุนแรงของผู้รับสารอย่างเด่นชัด
แต่มีผลในการเสริมความก้าวร้าวรุนแรงที่มีอยู่แล้ว
ของผูร้ บั สาร และสอดคล้องกับการศึกษาของสิรภิ ญ
ิ ญ์
12
อินทรประเสริฐ ที่พบว่า อิทธิพลจากสื่อมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชน
ในระดับปานกลาง โดยพบความรุนแรงด้านเนื้อหา
ที่พบบ่อยเป็นอันดับแรกคือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ
ภาพยนตร์และหนังสือพิมพ์

สรุปและข้อเสนอแนะ
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จากผลการศึกษาพบว่า ป˜จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมความก้าวร้าวในเด็กนักเรียน อำาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คือ สัมพันธภาพในครอบครัว
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมรมในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมของชุมชน และ
การรับรูค้ วามก้าวร้าวจากสือ่ ต่างๆ ป˜จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
และสามารถคาดทำ า นายพฤติ ก รรมความรุ น แรง
ในเด็กนักเรียน คือ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และการ
รับรูค้ วามก้าวร้าวจากสือ่ ต่าง ๆ จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน ให้มีการเ½้าระวังเกี่ยวกับการ
คบเพื่อน และการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
อย่างใกล้ชดิ พ่อ แม่ ผูป้ กครองควรเสริมสร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว ให้คำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ
สำาหรับโรงเรียนควรส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลด
การเกิดพฤติกรรมรุนแรงในเด็กลงได้
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This cross—sectional survey research
aimed to study the factors inﬂuencing
aggressive behaviors among secondary school
in Pak Kret district Nonthaburi. A total of
343 students of secondary school level 1, 2,
and 3 were selected using a multiple stage
sampling technique. Data were collected
through self-administered questionnaires from
February 20th- March 3rd, 2015 and analyzed
by Chi-square Tests, Pearson’s Product
Moment Correlation Coeﬃcient and Stepwise
Multiple Regression. The results revealed that
76.7 % of the sample reported having low
level of aggressive behaviors, 18.1% having
moderate aggressive behaviors and 5.2%
having high level of aggressive behaviors.
Significant factors (p < 0.05) associated with

aggressive behaviors comprised family relationship, inﬂuencing friends, participation in
schools club activities, environment of the
community, and aggressiveness from mass
media perception. In addition, factors predicting
the aggressive behaviors of secondary school
students were inﬂuence of friends, and
aggressiveness from mass media perception.
The prediction percentage was 29.0. Findings
from this study recommend that families,
schools and related organizations should
cooperate to protect and decrease aggressive
behaviors among secondary students by close
observation of the inﬂuence of friends and
aggressiveness from mass media perception.
Keywords: Aggressive behaviors, student,
secondary school
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