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Abstract

The objectives of this study were 1) to study
self-esteem, anger control, coping behavior, attitude
toward violence and aggressive behavior of Thai
male adolescence, 2) to compare aggressive
behavior of Thai male adolescence by their personal
factors and 3) to study factors that influenced
aggressive behavior of Thai male adolescence. The
samples were 9,620 Thai male adolescence
determined sample size by statistical formula and
randomly selected by three stage cluster random
sampling from vocational education commission,
ministry of education. Collecting data by 5
questionnaires to assess self esteem, anger control,
coping behavior, attitude toward violence and
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aggressive behavior of Thai male adolescence. The
reliability of those questionnaires were .8436, .8743,
.9415, .7786 and .8825 respectively. The major
findings were as follows: 1) Self-esteem, anger
control, coping behavior ,attitude toward violence
and aggressive behavior of Thai male adolescence
were at the moderate level, 2) Thai male adolescence
with differences in age, grade point average, income
per month, father’s educational level, father’s career,
mother’s career and family income per month had
different aggressive behavior with the statistically
significance level at .05, 3) Self-esteem, anger
control and coping behavior had negative correlation
to aggressive behavior of Thai male adolescence
with the statistically significance level at .01, while
attitude toward violence had positive correlation to
aggressive behavior with the statistically significance
level at .05 and 4) Coping behavior, anger control
and self esteem could jointly predict and account
for 38.90 percent of the variance of aggressive
behavior of Thai male adolescence. Research
findings were the beneficial knowledge to family
and related organization for prevention aggressive
behavior of Thai male adolescence.
Keywords: aggressive behavior, anger control,
attitudes toward the violence, coping
behavior, Self-esteem, thai male
adolescence
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาระดับ
ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ
พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา ทัศนคติต่อการใช้
ความรุนแรง และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทย
2) เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทย
ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ 3) ศึกษาตัวแปรร่วม
ทีม่ อี ทิ ธิพลในการท�ำนายพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่
ชายไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยรุ่นชายไทย สังกัด
ส� ำ นั ก งานการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จ�ำนวน 9,620 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรสถิติค�ำนวณและ สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบสาม
ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 5 ชุด
ในการประเมินความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุม
ความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา ทัศนคติตอ่
การใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
วัยรุ่นชายไทย ค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
เท่ากับ .8436 , 8743 , .9415, .7786, และ .8825
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ตามล�ำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับ
ปัญหา ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยอยู่ในระดับปานกลาง
2) เด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีระดับอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม
รายได้ตอ่ เดือน ระดับการศึกษาของบิดา อาชีพของบิดา
อาชีพของมารดาและ รายได้ต่อเดือนของครอบครัว
แตกต่างกันมีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง การควบคุ ม ความโกรธ และพฤติ ก รรม
การจั ด การกั บ ปั ญ หามี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แต่ทศั นคติตอ่ การใช้ความรุนแรง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมี
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ 4) พฤติกรรม
การจั ด การกับปัญหา การควบคุมความโกรธ และ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสามารถร่วมกันท�ำนาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย ได้ร้อยละ
38.90 ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครั ว และองค์กรที่เกี่ย วข้อ งส�ำหรับน�ำใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กวัยรุ่นชายไทย
ค�ำส�ำคัญ: การควบคุมความโกรธ, ความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง, พฤติกรรมการจัดการกับ
ปัญหา, พฤติกรรมก้าวร้าว, ทัศนคติต่อ
การใช้ความรุนแรง, เด็กวัยรุ่นชายไทย
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บทน�ำ
ปัจจุบันปัญหาที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นได้
กลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย การกระท�ำความผิด
และการก่อความรุนแรงในเด็กวัยรุน่ มักมาจากพฤติกรรมความก้าวร้าวทีเ่ ด็ก
ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสอดคล้องกับอัตราเด็กวัยรุ่นถูกส่งเข้าสถานพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระดับอายุ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554
อายุขณะกระท�ำผิดของเด็กวัยรุ่นมีอายุ ระหว่าง 10-14 ปี มีร้อยละ 13.74
แต่อายุของเด็กวัยรุ่นขณะกระท�ำผิด 15-18 ปี มีถึงร้อยละ 86.26 (กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2554 และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน, 2555) ในปี พ.ศ. 2555 อายุขณะกระท�ำผิด ระหว่าง 10-14 ปี
มีรอ้ ยละ 17.82 แต่อายุของเด็กวัยรุน่ ขณะกระท�ำผิด 15-18 ปี มีรอ้ ยละ 82.18
(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2556) พฤติกรรมก้าวร้าวอันน�ำมา
ซึง่ การใช้ความรุนแรงนัน้ ก่อให้เกิดผลเสียมากมายทัง้ ต่อตัวเด็กเอง ครอบครัว
สถาบันการศึกษาและสังคม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
จึงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านแนวคิดที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
วัยรุน่ เป็นช่วงเวลาทีเ่ ด็กจะแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง วัยรุน่ จึงเป็น
วัยแห่งการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ อารมณ์ทตี่ งึ เครียดทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของฮอร์โมนอาจน�ำไปสู่การกระท�ำที่ต่อต้านสังคมและมีความรู้สึกว่าไม่ได้
รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างมากกว่าในวัยอืน่ ๆ (Rogers, 1972) ดังนัน้
วัยรุ่นจึงมีแนวโน้มในการเกิดสภาวะอารมณ์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบที่
สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจ หรือความโกรธ การแสดงความโกรธ
จึงเป็นการแสดงถึงสภาวะจิตใจทีว่ า้ วุน่ และอ่อนแอ ทีท่ ำ� ให้เขามีการกระท�ำ
ทีต่ อบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆ มากกว่าปกติ ซึง่ อารมณ์เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยหนึง่
ทีน่ ำ� ไปสูพ่ ฤติกรรมก้าวร้าว ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาในประชากรเป็น
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เด็กวัยรุ่นชายไทยระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากสถิติตัวบ่งชึ้สถานการณ์
เด็กและเยาวชน (Child watch) ปี 2551-2552 ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ร้อยละของเด็กอาชีวศึกษาชายที่ถูกขู่
กรรโชกทรัพย์/ท�ำร้ายร่างกายในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.42
ในปี พ.ศ. 2549-2550 เป็น ร้อยละ 17.30 ในปี พ.ศ. 2551 -2552
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์, 2552) จากสถิตดิ งั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กนักเรียนอาชีวศึกษาชายสามารถสะท้อนถึงปัญหาของเด็กวัยรุน่ ชายไทย
อันเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญปัญหาหนึง่ ของสังคมไทยทีน่ ำ� ไปสูค่ วามไม่สงบเรียบร้อย
และความไม่ปลอดภัยของสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึง่ สะท้อนให้เห็นรอยต่อของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและความตืน่ ตัวทางเศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่กลับมีชอ่ งว่างระหว่างความเจริญก้าวหน้า
ทางวัตถุกบั คุณภาพชีวติ ของบุคคล ส�ำหรับเหตุผลทีศ่ กึ ษาเฉพาะเด็กวัยรุน่ ชาย
เพราะความแตกต่างทางเพศมีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของบุคคล (Bettencourt
and Miller,1996) งานวิจัยของ Oesterman et al. (1998) พบว่าวัยรุ่นชาย
มักจะใช้การเผชิญหน้าด้วยความก้าวร้าวรุนแรงในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
มากกว่าวัยรุน่ หญิง ความแตกต่างทางเพศทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวนีเ้ ป็น
ผลมาจากระดับฮอร์โมนทางเพศทีช่ อื่ เทสโทสเตอร์โรน ทีส่ งู กว่าในเพศชายซึง่
มีบทบาทก่อให้เกิดความรูส้ กึ อยากแข่งขัน ต่อสู้ (Gladue, 1991) นอกจากนี้
ยังขึ้นอยู่กับความคาดหวังของสังคมที่ให้ความก้าวร้าวเป็นคุณลักษณะ
ปกติของผู้ชาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายมักน�ำมาซึง่ ความรุนแรงในสถานศึกษา
อันเป็นปัญหาที่โรงเรียน ครอบครัว และ ชุมชน มีความกังวล และสนใจที่
ต้องการค�ำตอบเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กวัยรุน่ เหล่านัน้ ข้อสรุปจากการศึกษาวิจยั พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่
พบว่า มีความเกีย่ วข้องกับปัจจัยในระบบต่างๆ ทัง้ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกีย่ วกับ
ระบบครอบครัว กลุม่ เพือ่ น ระบบโรงเรียน ชุมชนและสังคม (อุมาพร ตรังคสมบัต,ิ
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2549) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเป็นเพศชายสติปัญญาไม่ดี
ผลการเรียนต�ำ่ ใช้สารเสพติด ขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ และมีปญ
ั หาทางจิตเวช เป็นต้น
(พรศิริ มูลติชยั , 2541; โอฬาร เอีย่ มประภาส, 2541; พิทกั ษ์พงศ์ น้อยพิทกั ษ์,
2543; วิบลู ย์ศกั ดิ์ ศันสนียเมธา, 2545; จันทนา เทศวัฒนา, 2546) ความรู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเอง (ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์, 2550; Gondolf, 1985;
Toch,1993; Anderson, 1994) การควบคุมความโกรธ (บุญศิริ จนศิรกิ ลุ , 2546;
Olweus, 2005) พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา (ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์, 2550;
Lazarus and Folkman, 1984; and Pierceall and Keim, 2007) และทัศนคติ
ต่อการใช้ความรุนแรง (ผ่องพรรณ แวววิเศษ, 2534; สุชนิ ทร์ ปรีดาสุรยิ ชัย, 2543;
Martin et al.,1994) ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
ระหว่างพ่อแม่ลกู การอบรมเลีย้ งดูทขี่ าดการสอดส่องดูแล ครอบครัวแตกแยก
การทอดทิ้งและการทารุณเด็ก เป็นต้น (ปัทมา ศิริเวช และคณะ, 2541;
ฉลอง สุขจันทร์, 2542; ประถมศิลป์ พันธ์เขียว, 2546; Haapasalo and
Tremblay,1994; Luntzand and Widom, 1994; Aguilar et al, 2000) ปัจจัย
เกีย่ วกับกลุม่ เพือ่ น ได้แก่ การคบเพือ่ นทีเ่ ป็นอันธพาลเกเร การกระท�ำผิดกฎหมาย
และการใช้สารเสพติด (เสรี ภัทรพิศาล, 2545; จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ,
2543; Windle,1994) ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ชุมชนที่ไม่ปลอดภัย
ขาดความผูกพันและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชน เป็นต้น และ
ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ความยากจน ความแตกต่างระหว่างรายได้ และการไม่
บังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง เป็นต้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2549)
อย่างไรก็ตามงานวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลทีเ่ ป็นปัจจัยควบคุมหรือ
ปัจจัยปกป้อง (Protective factors) พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ยังมีการศึกษา
ค่อนข้างน้อย ดังนัน้ ปัญหาในการควบคุมและป้องกันการกระท�ำผิดของเด็ก
และเยาวชนซึง่ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมความก้าวร้าวจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่ควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากพฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นเป็น
ปัญหาส�ำคัญทีข่ ดั ขวางความก้าวหน้าของประเทศ สถานการณ์ทที่ ำ� ให้วยั รุน่
กระท�ำรุนแรงนั้น มักมาจากความโกรธ และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ

199
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง:... | ทิพย์วัลย์ สุรินยา

200
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

ตนเองได้ แนวคิ ด ในด้ า นจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกจึ ง ให้ ค วามสนใจในการใช้
กระบวนการทางความคิดและทัศนคติ ได้แก่ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
(Self-esteem) การควบคุมความโกรธ (Anger control) พฤติกรรมการจัดการกับ
ปัญหา (Coping Behavior) และทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง เป็นต้น เข้ามา
เป็นปัจจัยปกป้อง (Protective factors) ในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว
ของเด็กวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญที่ต้องท�ำอย่างเร่งด่วน คือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเด็กวัยรุ่นโดยสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ
โดยการสร้างเกราะคุม้ กันให้เด็กวัยรุน่ สามารถด�ำเนินชีวติ ไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง
ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย ได้แก่ ความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา และ
ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง การเข้าใจอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวท�ำให้
เราเข้าใจพฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็ก
วัยรุ่นมีความเข็มแข็งทางใจมากขึ้นอันจะน�ำมาซึ่งการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กวัยรุ่นเป็น
แกนส�ำคัญของสังคมไทยในการพัฒนาประเทศในที่สุด
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาระดับความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง
การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา ทัศนคติต่อการใช้
ความรุนแรง และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาตัวแปรร่วมที่มีอิทธิพลในการท�ำนายพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย
วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กวัยรุ่นชายไทยที่ก�ำลังศึกษา
ระดั บ ปวช.1 ถึ ง ปวช.3 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
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กรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550 - 2551
ใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
และกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 285,934 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2550 - 2551
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็นเด็กวัยรุน่ ชายไทยทีก่ ำ� ลังศึกษาระดับปวช.1 ถึง ปวช. 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550 - 2551 โดยมีขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากการค�ำนวณ
ดังนี้
สูตรค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง n = Z pq 2/ d2 (สุรนิ ทร์ นิยมางกูร, 2548)
ก�ำหนดให้ n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
		
Z = ค่าวิกฤตทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 มีคา่ เท่ากับ 1.96
		
P = สัดส่วนของประชากร (ในที่นี้คิด = 0.5 )
		
q = 1 - 0.5 = 0.5
d = ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.01
แทนค่าในสูตรได้ n = 9,604
ในการเก็บข้อมูลได้เพิ่มจ�ำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อง่ายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของแต่ละวิทยาลัย จึงเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง เป็น 9, 620 คน
การสุม่ ตัวอย่างใช้หลักความน่าจะเป็นทางสถิติ ด้วยวิธสี มุ่ แบบสามขัน้ ตอน
(Three stage random sampling) โดยก�ำหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตาม
เขตการปกครอง เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
ขั้นที่ 1 สุ่มจังหวัดจากแต่ละภาคๆ ละ 1 จังหวัดด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายโดยวิธจี บั ฉลาก ได้ 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด นครศรีธรรมราช
ขัน้ ที่ 2 สุม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จากแต่ละจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

201
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง:... | ทิพย์วัลย์ สุรินยา

ที่ละ 4 วิทยาลัย ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยวิธีจับฉลากได้จ�ำนวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสิ้น 20 วิทยาลัย
ขัน้ ที่ 3 สุม่ ตัวอย่างเด็กวัยรุน่ ชายไทยทีศ่ กึ ษาระดับ ปวช. 1 ถึง ปวช. 3
ของแต่ละวิทยาลัย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิทยาลัยละ 481 คน
ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างข้างต้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม 9,620 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามภูมิหลังของเด็กวัยรุ่น ได้แก่ อายุ ระดับชั้น คะแนน
เฉลี่ยสะสม ล�ำดับการเกิด จ�ำนวนพี่น้อง รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดามารดา และ
อาชีพของบิดามารดา
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนา
จากแบบประเมินความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองแบบปลอดวัฒนธรรมของ
Battle (2002) ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ประเมินความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองทัง้ หมด 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าโดยทัว่ ไป
2) ความรู้สึกเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการเรียน 3) ความรู้สึกเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
พ่อแม่และบ้าน 4) ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าเกีย่ วกับสังคม และ 5) ความรูส้ กึ เห็น
คุณค่าเกี่ยวกับตนเอง รวมจ�ำนวนทั้งหมด 25 ข้อ โดยใช้การประเมินเป็น
แบบ ใช่ ไม่ใช่
การให้คะแนน
ข้อความเชิงบวก ตอบใช่ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ ได้ 0 คะแนน
ข้อความเชิงลบ ตอบใช่ได้ 0 คะแนน ตอบไม่ใช่ ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคะแนนโดยรวมของความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยรวมเป็น 3 ระดับ โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด = 25 - 0
อันตรภาคชั้น
3

= 8.33
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น�ำช่วงคะแนนที่ได้จากการค�ำนวณมาจัดเกณฑ์ระดับของความรู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม ดังนี้
คะแนนระหว่าง 16.68 - 25.00 หมายถึง ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับสูง
คะแนนระหว่าง 8.34 - 16.67 หมายถึง ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 - 8.33 หมายถึง ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับต�่ำ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคะแนนรายด้านของความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง 3 ระดับ โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
อันตรภาคชั้น

=

5- 0
3

= 1.66

น� ำ ช่ ว งคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการค� ำ นวณมาจั ด เกณฑ์ ร ะดั บ ระดั บ ของ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองรายด้าน ดังนี้
คะแนนระหว่าง 3.34 - 5.00 หมายถึง ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
รายด้านอยู่ในระดับสูง
คะแนนระหว่าง 1.67- 3.33 หมายถึง ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 - 1.66 หมายถึง ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
รายด้านอยู่ในระดับต�่ำ
3. แบบสอบถามการควบคุ ม ความโกรธ ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาจาก
แบบสอบถามการควบคุมความโกรธของ Burney (2001) ซึ่งประกอบด้วย
ข้อค�ำถามทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีมาตรวัดได้แก่ ท�ำบ่อยมาก ท�ำบ่อย ท�ำบาง
ครั้ง และ ไม่ค่อยจะท�ำ
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การให้คะแนน
		
ท�ำบ่อยมาก ท�ำบ่อย ท�ำบางครั้ง
ข้อความเชิงบวก
4
3
2
ข้อความเชิงลบ
1
2
3

ไม่ค่อยจะท�ำ
1
4

เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคะแนนของการควบคุมความโกรธ
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของการควบคุมความโกรธเป็น 3 ระดับ โดย
ใช้สูตร
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คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
อันตรภาคชั้น

=

51 - 13
3

= 13

น�ำช่วงคะแนนที่ได้จากการค�ำนวณมาจัดเกณฑ์ระดับของการควบคุม
ความโกรธ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 40.02 - 52.00 หมายถึง การควบคุมความโกรธอยู่ใน
ระดับสูง
คะแนนระหว่าง 26.01 - 40.01 หมายถึง การควบคุมความโกรธอยู่ใน
ระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 13.00 - 26.00 หมายถึง การควบคุมความโกรธอยูใ่ น
ระดับต�่ำ
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการกับปัญหา ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาของ Moos (1993) ซึง่ ประกอบด้วย
ข้อความที่ประเมินพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาของเด็กวัยรุ่น 8 ด้านๆ
ละ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เชิงเหตุผล 2) การประเมินใหม่เชิงบวก
3) การหาค�ำแนะน�ำและการสนับสนุน 4) การแก้ทปี่ ญ
ั หาโดยตรง 5) การหลีก
เลีย่ งโดยทางความคิด 6) การยอมรับ 7) การแสวงหาทางเลือกทดแทน และ
8) การปลดปล่อยอารมณ์
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รวมจ�ำนวนทัง้ หมด 40 ข้อ โดยมีมาตรวัดได้แก่ ปฏิบตั บิ อ่ ยมาก ปฏิบตั บิ อ่ ย
ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย
การให้คะแนน
ปฏิบตั บิ อ่ ยมาก ปฏิบตั บิ อ่ ย ปฏิบตั บิ างครัง้ ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
3
2
1
0
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคะแนนโดยรวมของพฤติกรรม
การจัดการกับปัญหา ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของพฤติกรรมการจัดการกับ
ปัญหาโดยรวมเป็น 3 ระดับ โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
อันตรภาคชั้น

=

120 - 0
3

= 40
205

น�ำช่วงคะแนนที่ได้จากการค�ำนวณมาจัดเกณฑ์ระดับของพฤติกรรม
การจัดการกับปัญหา โดยรวม ดังนี้
คะแนนระหว่าง 80.02 - 120 .00 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
คะแนนระหว่าง 40.01 - 80.01 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 - 40.00 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
โดยรวมอยู่ในระดับต�่ำ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคะแนนรายด้านของพฤติกรรม
การจัดการกับปัญหา 3 ระดับ โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�ำ่ สุด
อันตรภาคชั้น

=

15 - 0
3

= 5
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น� ำ ช่ ว งคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการค� ำ นวณมาจั ด เกณฑ์ ร ะดั บ ระดั บ ของ
พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา รายด้าน ดังนี้
คะแนนระหว่าง 10.02 - 15.00 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
รายด้านอยู่ในระดับสูง
คะแนนระหว่าง 5.01 - 10.01 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
รายด้านอยู่ในระดับต�่ำ
5. แบบสอบถามทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ เองจากทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ใช้มาตรวัดได้แก่ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จ�ำนวนทัง้ หมด 15 ข้อ
การให้คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข้อความเชิงบวก
4
3
2
1
ข้อความเชิงลบ
1
2
3
4
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการแปลความหมายคะแนนของทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง เป็น 3 ระดับ
โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
อันตรภาคชั้น

=

60 - 15
3

= 15

น�ำช่วงคะแนนที่ได้จากการค�ำนวณมาจัดเกณฑ์ระดับของทัศนคติต่อ
การใช้ความรุนแรง ดังนี้
คะแนนระหว่าง 45.02 - 60.00 หมายถึง ทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง
อยู่ในระดับสูง
คะแนนระหว่าง 30.01 - 45.01 หมายถึง ทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง
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อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 15.00 - 30.00 หมายถึง ทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง
อยู่ในระดับต�่ำ
6. แบบสอบถามพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ
Buss and Perry (1992) ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ประเมินพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ 4 ด้านๆ ละ 5 ข้อ ได้แก่ 1) พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย
2) พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา 3) พฤติกรรมก้าวร้าวทางอารมณ์โกรธ และ
4) พฤติกรรมก้าวร้าวโดยความไม่เป็นมิตร รวมจ�ำนวนทัง้ หมด 20 ข้อ โดยมี
มาตรวัด ได้แก่ เหมือนข้าพเจ้ามากที่สุด เหมือนข้าพเจ้ามาก ไม่เหมือน
ข้าพเจ้ามาก และไม่เหมือนข้าพเจ้ามากที่สุด
การให้คะแนน
เหมือนข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้า ไม่เหมือนข้าพเจ้า ไม่เหมือนข้าพเจ้า
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
4
3
2
1
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการแปลความหมายคะแนนโดยรวมของพฤติกรรมก้าวร้าว
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของพฤติกรรมพฤติกรรมก้าวร้าว โดยรวมเป็น
3 ระดับ โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
อันตรภาคชั้น

=

80 - 20
3

= 20

น�ำช่วงคะแนนที่ได้จากการค�ำนวณมาจัดเกณฑ์ระดับของพฤติกรรม
ก้าวร้าวโดยรวม ดังนี้
คะแนนระหว่าง 60.02 - 80 .00 หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม
อยู่ในระดับสูง
คะแนนระหว่าง 40.01 - 60.01 หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม

207
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง:... | ทิพย์วัลย์ สุรินยา

อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 20.00 - 40.00 หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม
อยู่ในระดับต�่ำ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคะแนนรายด้านของพฤติกรรม
ก้าวร้าว 3 ระดับ โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด =
อันตรภาคชั้น
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20 - 5
3

= 5

ช่วงคะแนนทีไ่ ด้จากการค�ำนวณมาจัดเกณฑ์ระดับระดับของพฤติกรรม
ก้าวร้าว รายด้าน ดังนี้
คะแนนระหว่าง 15.02 - 20.00 หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวรายด้าน
อยู่ในระดับสูง
คะแนนระหว่าง 10.01 - 15.01 หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 5.00 - 10.00 หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวรายด้าน
อยู่ในระดับต�่ำ
ผูว้ จิ ยั น�ำเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ หมด ไปทดลองใช้กบั นักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30
คน จากนั้นน�ำมาหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองโดยวิธีของ Kuder Richardson สูตร KR 20ได้ค่าความเชื่อ
ถือได้เท่ากับ .8436 และหาค่าความเชือ่ ถือได้ของแบบสอบถามการควบคุม
ความโกรธ แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาแบบสอบถาม
ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง และแบบสอบถามพฤติกรรมก้าวร้าวโดยวิธี
Cronbach’s Alpha ได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟา (α) เท่ากับ .8743 , .9415,
.7786, และ .8825 ตามล�ำดับ
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมก้าวร้าว และตัวแปรอิสระ คือ ความรูส้ กึ
เห็นคุณค่าในตนเองการควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
และ ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง
โดยมีนิยามศัพท์ดังนี้
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึงการรับรู้ที่เกิดจากประเมิน
ตนเองเของนักเรียนเกีย่ วกับมิตคิ ณ
ุ ลักษณะต่างๆของทีแ่ สดงถึง ความมีคณ
ุ ค่า
ความส�ำคัญ ความสามารถ การประสบความส�ำเร็จ ความรู้สึกรักตนเอง
ความภาคภูมิใจ และความพึงพอใจในตนเอง การยอมรับนับถือตนเอง
มีความเชื่อมั่นในตนเอง และรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มีประโยชน์ต่อ
สัง คมตลอดจนท� ำ ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ ตนเองและมองตั ว เองเชิ ง บวก
โดยประเมินความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 5 ด้านตามแนวคิดของ Battle
(2002) ได้แก่ ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าโดยทัว่ ไป ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าเกีย่ วกับเรียน
ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าเกีย่ วกับพ่อแม่และบ้าน ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าเกีย่ วกับสังคม
และความรู้สึกเห็นคุณค่าเกี่ยวกับตนเอง
การควบคุมความโกรธ หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในการควบคุม
การตอบสนองต่อความโกรธของตนเองอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิด
ของตนในการจัดการกับอารมณ์โกรธของตนเองตามแนวคิดของ Burney
(2001) เช่น การตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเองไม่ให้โต้ตอบผู้อื่น
ควบคุมน�ำ้ เสียง สีหน้า ท่าทางและค�ำพูดให้แสดงออกมาอย่างมีสติ และสงบ เป็นต้น
พฤติกรรมการจัดการปัญหา หมายถึง การกระท�ำของนักเรียนในการ
ขจัดปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ อยูใ่ นภาวะเครียด วิตกกังวล หรือเป็นอารมณ์ความรูส้ กึ
ทางลบ โดยใช้วธิ ตี า่ งๆ ทีท่ ำ� ให้ความเครียดของตนเองลดลง ซึง่ การจัดการกับ
ปัญหานั้นอาจจะบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลก็ได้ การจัดการกับปัญหาจึง
เป็นการที่นักเรียนใช้เพื่อรักษาสมดุลทางใจเพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่ต่างๆ
ในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมินพฤติกรรมการจัดการปัญหา 8 ด้าน
ตามแนวคิดของ Moos (1993) ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การประเมินใหม่
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เชิ ง บวก การหาค� ำ แนะน� ำ และการสนั บ สนุ น การแก้ ที่ ป ั ญ หาโดยตรง
การหลีกเลีย่ งโดยทางความคิด การยอมรับ การแสวงหาทางเลือกทดแทน และ
การปลดปล่อยอารมณ์
ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนใน
ลักษณะที่ชอบ หรือ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยที่มีต่อการกระท�ำใดๆที่
เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และ
จิตใจ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ นัน้ ซึง่ จะเป็นตัว
ก�ำหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะแสดงพฤติกรรมในวิธีสอดคล้องกับ
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตน
พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง การกระท�ำหรือการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม โดยเป็นการกระท�ำต่อบุคคลอื่นให้ได้
รับความเสียหาย หรือเจ็บปวดทัง้ ทางกาย และจิตใจเพือ่ ปลดปล่อยความเครียด
และระบายความคับข้องใจของตนเองทัง้ ทีเ่ จตนาและไม่เจตนาแสดงออกได้
ทัง้ ทางกาย วาจา ความคิดและจิตใจ โดยประเมินพฤติกรรมก้าวร้าว 4 ด้าน
ตามแนวคิดของ Buss and Perry (1992) ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย
พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา พฤติกรรมก้าวร้าวทางอารมณ์โกรธ และ
พฤติกรรมก้าวร้าวโดยความไม่เป็นมิตร
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และ F-test
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน 3 กลุ่มขึ้นไป วิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ (Multiple comparison) โดยวิธี LSD วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 2 ตัว โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ แบบเพียร์สนั (Pearson
Coefficient Correlation) และวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันท�ำนาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทย โดยวิธี Stepwise Multiple Regression
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ผลการวิจัย
1. เด็กวัยรุ่นชายไทยในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับอายุอยู่ระหว่าง
16-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2 ปี ระดับชัน้ ปวช. 1 คิดเป็นร้อยละ 40.1 ระดับชัน้
ปวช. 2 และ ปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 25.3 ตามล�ำดับ คะแนนเฉลี่ย
สะสมของเด็กวัยรุน่ ชายไทยส่วนใหญ่ อยูร่ ะหว่าง 2.01 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ
39.2 ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 49.9 มีพนี่ อ้ ง 2 -4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.5 มีระดับรายได้ตอ่ เดือน 2001 -3000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.3
มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน ต�่ำกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.6
สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่ อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 79.5
ระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษามารดา ส่วนใหญ่ จบประถมศึกษา
หรือต�ำ่ กว่า คิดเป็นร้อยละ 47.8 และ ร้อยละ 54.9 ตามล�ำดับ อาชีพของบิดา
และอาชีพมารดา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.2
และร้อยละ 36.2 ตามล�ำดับ
2. เด็กวัยรุ่นชายไทยมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและเมือ่ พิจารณารายได้ พบว่า ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง
ด้านการประสบความส�ำเร็จและความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองด้านทัว่ ไปอยู่
ในระดับสูง แต่ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองด้านพ่อแม่และบ้าน ความรูส้ กึ
เห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคม และความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเอง
อยูใ่ นระดับปานกลาง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว
โดยรวมและรายด้านของเด็กวัยรุ่นชายไทยอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดง
ในตาราง 1
3. เด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ รี ะดับอายุ คะแนนเฉลีย่ สะสม รายได้ตอ่ เดือน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ระดับการศึกษาของบิดา อาชีพของบิดา และ
อาชีพของมารดา แตกต่างกันมีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และเด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ อี าชีพของมารดาแตก
ต่างกันมีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 1   ค่าเฉลี่ย (X) และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
               ตัวแปรที่ ศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษา

    

1. ความรู้สึกเห็นคุณค่าโดยรวม
ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าด้าน
การประสบความส�ำเร็จ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าด้านทั่วไป

212
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

      ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบน     การแปลผล
           (X)       มาตรฐาน           (ระดับ)

15.18
3.61

3.75
1.26

ปานกลาง
สูง

3.64
ความรู้สึกเห็นคุณค่าด้านพ่อแม่และบ้าน 3.25
2.64
ความรู้สึกเห็นคุณค่าด้านสังคม
2.01
ความรู้สึกเห็นคุณค่าด้านตนเอง
28.74
2. การควบคุมความโกรธ
54.25
3. พฤติกรรมการจัดการกับโดยรวม
6.75
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล
6.83
การประเมินใหม่เชิงบวก
6.87
การหาค�ำแนะน�ำและการสนับสนุน
6.64
การแก้ที่ปัญหาโดยตรง
6.80
การหลีกเลี่ยงโดยทางความคิด
6.61
การยอมรับ
7.06
การแสวงหาทางเลือกอื่นทดแทน
6.69
การปลดปล่อยอารมณ์
36.22
4. ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง
53.05
5. พฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม
13.24
พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย
13.26
พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา
พฤติกรรมก้าวร้าวทางอารมณ์โกรธ 13.25
พฤติกรรมก้าวร้าวโดยความไม่เป็นมิตร 13.30

.98
1.22
1.17
1.62
7.81
24.36
3.36
3.29
3.37
3.35
3.27
3.15
3.47
3.21
4.51
12.20
3.33
3.17
3.47
3.46

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตาราง 2   การวิ เคราะห์ความแปรปรวนพฤติ กรรมก้าวร้าวของเด็ก
  วัยรุ่นชายไทยจ�ำแนกตามปัจจัย   ส่วนบุคคล (n = 9620)
                
ปัจจัยส่วนบุคคล
    

   จ�ำนวน     ค่าเฉลี่ย     S.D.     ค่า F     Post Hoc Comparison
     (X)
           (LSD)

4056
5314
250
9620
3857
3326
2432
9615
3032
3769
2819
9620
4798
3256
934
632
9620
1327
7746
547
3. มากกว่า 4 คน ขึน้ ไป
9620
รวม
6. รายได้ตอ่ เดือน 1. ต�ำ่ กว่า 2,000 บาท 3806
2. 2,001–3,000 บาท 5033
3. สูงกว่า 3,001 บาท 781
9620
รวม
7649
7. สถานภาพ
1. อยู่ด้วยกัน
564
สมรสของบิดา 2. แยกกันอยู่แต่
มารดา
ไม่ได้ย่าร้าง
825
3. หย่าร้าง
4. บิดาและ/หรือมารดา 582
เสียชีวิต
9620
รวม
1. ระดับอายุ

1. ต�่ำกว่า 16 ปี
2. 16 – 19 ปี
3. 20 ปีขึ้นไป
รวม
2. ระดับชั้น
1. ปวช. 1
2. ปวช. 2
3. ปวช. 3
รวม
3. คะแนนเฉลี่ย 1. ต�่ำกว่า 2.00
สะสม
2. 2.01- 2.99
3. 3.00 ขึ้นไป
รวม
4. ล�ำดับการเกิด 1. คนที่ 1
2. คนที่ 2
3. คนที่ 3
4. คนที่ 4 ขึ้นไป
รวม
5. จ�ำนวนพี่น้อง 1. ต�่ำกว่า 2 คน
2. 2 – 4 คน

50.96
51.36
49.64
51.14
51.18
50.98
51.32
51.14
51.47
51.39
50.61
51.14
51.21
51.17
50.80
51.08
51.14
51.49
51.09
51.13
51.14
51.69
51.29
50.84
51.14
51.09
51.64

8.57 5.98**
9.11
8.54
8.90
8.67 1.08
8.79
9.40
8.90
8.85 8.37**
9.24
8.46
8.90
8.77 0.56
8.94
8.90
8.64
8.90
8.96 1.16
8.83
9.72
8.90
8.69 4.38**
8.96
8.87
8.90
9.00 8.87
8.96

51.18
51.33

8.25
8.48

51.14

8.90

* 2 > 1, 3
* 3 < 1, 2

-

* 3 < 1, 2

-

-

* 3 < 1, 2

-
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ตาราง 2   การวิ เคราะห์ความแปรปรวนพฤติ กรรมก้าวร้าวของเด็ก
  วัยรุน่ ชายไทยจ�ำแนกตามปัจจัย   ส่วนบุคคล (n = 9620) (ต่อ)
    

ปัจจัยส่วนบุคคล

8. รายได้ของ
ครอบครัว
ต่อเดือน
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    จ�ำนวน    ค่าเฉลี่ย     S.D.     ค่า F     Post Hoc Comparison
       (X)
           (LSD)

1. ต�ำ่ กว่า 15,000 บาท
2.15,001 – 25,000 บาท
3. สูงกว่า 25,001บาท
ขึ้นไป
รวม
9. ระดับการศึกษา 1. ประถมศึกษา
ของบิดา
หรือต�่ำกว่า
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ ปวช.
4. อนุปริญญาหรือ ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
หรือสูงกว่า
รวม
10. ระดับการศึกษา 1. ประถมศึกษา
ของมารดา
หรือต�่ำกว่า
2. มัธยมศึกษา
ตอนต้น
3. มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ ปวช.
4. อนุปริญญาหรือ ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
หรือสูงกว่า
รวม
11. อาชีพของบิดา 1. ว่างงาน
2. เกษตรกรรม
3. ธุรกิจส่วนตัว
4. รับราชการ
5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. พนักงานเอกชน
7. อื่น ๆ
รวม

4680
3734
1206

51.91
51.40
50.74

9620
4601

51.14 8.90
53.31 10.77 4.59**

1837
1707

51.36
51.46

8.50
9.87

619
661
184

51.47
50.40
50.96

8.88
8.75
8.60

9609
5282

51.14
51.06

8.90
8.56

1864

51.24

9.01

1192

51.04

9.08

481
641
149
9609
501
3576
1940
860
312
777
1654
9620

9.15 10.82**
8.94
8.79

.85

* 1 > 2, 3

* 1 > 2, 3, 4,
5, 6
* 2 > 5, 6
* 3 > 5, 6
* 4 > 5, 6

-

51.33 9.10
51.21 8.67
52.45 11.60
51.14
53.14
50.87
51.12
51.44
52.52
51.81
50.44
51.14

8.90
9.22 8.62**
8.53
9.58
9.25
8.67
8.77
8.57
8.90

* 1 > 2, 3, 4,
5, 6, 7
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ตาราง 2   การวิ เคราะห์ความแปรปรวนพฤติ กรรมก้าวร้าวของเด็ก
  วัยรุน่ ชายไทยจ�ำแนกตามปัจจัย   ส่วนบุคคล (n = 9620) (ต่อ)
    

ปัจจัยส่วนบุคคล

12. อาชีพของ
มารดา

1. ว่างงาน
2. เกษตรกรรม
3. ธุรกิจส่วนตัว
4. รับราชการ

    จ�ำนวน    ค่าเฉลี่ย     S.D.     ค่า F     Post Hoc Comparison
       (X)
           (LSD)

5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6. พนักงานเอกชน
7. อื่น ๆ
รวม

1030
3479
2134
431
238
781
1525
9618

51.78
50.98
51.14
51.05
51.08
51.56
50.75
51.14

8.86 2.29*
8.64
9.30
9.66
8.37
9.16
8.64
8.90

* 1 > 2, 7

4. ผลการวิจยั พบว่า ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมและรายด้าน
การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางลบ กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซีง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั ผลการวิจยั
แสดงถึงว่า เด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ คี วามรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุม
ความโกรธ และพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาสูงก็จะมี พฤติกรรมก้าวร้าว
ก็จะต�ำ่ ลง ส่วนเด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ ที ศั นคติเชิงบวกต่อการใช้ความรุนแรงสูง
ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงไปด้วย ดังแสดงในตาราง 3
5. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise) ของ
พฤติกรรมการก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยโดยใช้ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง การควบคุมความโกรธพฤติกรรมการจัดการกับปัญหา และทัศคติ
ต่อการใช้ความรุนพบว่า พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา เป็นตัวท�ำนาย
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยได้ดที สี่ ดุ รองลงมาคือ การควบคุม
ความโกรธ และ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองตามล�ำดับโดย พฤติกรรม
การจัดการกับปัญหา การควบคุมความโกรธและความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
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ตาราง 3    คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับพฤติ กรรม       
                ก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ตาราง
     ตัวแปร
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             r             p-value

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม
ความรู้สึกเห็นคุณค่าด้านการประสบความส�ำเร็จ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าโดยทั่วไป
ความรู้สึกเห็นคุณค่าเกี่ยวกับพ่อแม่และบ้าน
ความรู้สึกเห็นคุณค่าเกี่ยวกับสังคม
ความรู้สึกเห็นคุณค่าเกี่ยวกับตนเอง
การควบคุมความโกรธ
พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาโดยรวม
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล
การประเมินใหม่เชิงบวก
การหาค�ำแนะน�ำและการสนับสนุน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การหลีกเลี่ยงโดยทางความคิด
การยอมรับ
การแสวงหาทางเลือกอื่นที่พอใจ
การปลดปล่อยอารมณ์
ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง

-.206**
-.149**
-.138**
-.177**
-.205**
-.150**
-.266**
-.618**
-572**
-.569**
-.545**
-.598**
-.552**
-.567**
-.601**
-.540**
.126*

.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.050

ตนเองสามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 โดยสามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยได้รอ้ ยละ 38.90 ดังแสดงในตาราง 4
อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยโดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise) ของ
พฤติกรรมการก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยโดยใช้ความรูส้ กึ เห็น
คุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรม การจัดการกับ
ปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงเป็นตัวท�ำนาย
  

ตัวท�ำนาย

พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาโดยรวม
การควบคุมความโกรธ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม
ค่าคงที่ (Constant)
R = .623

R2 .389

  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย        ค่า t         p
คะแนนดิบ คะแนน
(B) มาตรฐาน
(Beta)

-.319
-.110
-.187
70.051

-.638 -74.778**
-.071 -8.164**
-.058 -7.066**

.000
.000
.000

F = 2037.654 Sig. of F= .000

สมการการท�ำนายในรูปคะแนนมาตรฐาน
พฤติกรรมก้าวร้าว = - .638 พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา - .071
การควบคุมความโกรธ - .058 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
(2550) ซึง่ พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนชายในศูนย์ฝกึ และอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมาอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของศิรวิ รรณ ปุน่ คอน (2547) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ระดับมัธยมสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขัณฑ์
อยู่ในระดับต�่ำ, งานวิจัยของสุชาดา โลหมาศ (2547) ที่พบว่า พฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต�่ำ และงานวิจัยของ
จินห์จุฑา วิเศษสมวงศ์ (2548) ที่พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของ
วัยรุน่ ชายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตอยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ แสดงว่า
วัยรุน่ ทีเ่ รียนสายสามัญมีพฤติกรรมก้าวร้าวต�ำ่ กว่าวัยรุน่ ทีเ่ รียนสายอาชีวศึกษา
หรือวัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นศูนย์ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชนทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสภาพ
แวดล้อมทางการศึกษา สภาพสังคม ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง และ
อิทธิพลของค่านิยม วัฒนธรรมและกลุม่ เพือ่ นของวัยรุน่ ทีศ่ กึ ษาในสายสามัญ
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และสายอาชีวศึกษาแตกต่างกัน
ในทางวิชาการความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าวคือความพยายามของ
บุคคลในการส่งสิง่ เร้าในทางลบออกไปจากบุคคลหนึง่ ไปยังบุคคลอืน่ ๆ โดย
มีความตัง้ ใจหรือมีความคาดหวังทีจ่ ะท�ำให้ผอู้ นื่ ได้รบั อันตราย ความเสียหาย
หรือความเจ็บปวดทั้งทางกาย และจิตใจเพื่อปลดปล่อยความเครียดและ
ระบายความคับข้องใจของตนเอง การกระท�ำดังกล่าวท�ำให้บคุ คลอืน่ ๆ หลีกหนี
หรือหลีกเลี่ยงจากผู้กระท�ำพฤติกรรมนั้น (Buss, 1961 ; Feshback, 1970;
Bjorkqvist ,1985; Baron & Byrne, 1987) จากค�ำจ�ำกัดความนี้จะเห็น
ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวมีความหมายใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ กล่าวคือ 1) ความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะท�ำร้ายเหยือ่ (Green, 2001) ดังนัน้ ความก้าวร้าวจึงเป็นผลของการกระท�ำ
ทีเ่ จตนากระท�ำของบุคคล และ 2) เหยือ่ ถูกกระตุน้ ให้หลีกหนีหรือหลี ก เลี่ ย ง
การถูกกระท�ำ ดังนั้น ความก้าวร้าวจึงเป็นสิ่งที่ผู้ถูกกระท�ำไม่ยินยอม ใน
งานวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแบบประเมินพฤติกกรมก้าวร้าวของ Buss & Perry
(1992) ซึง่ แบ่งพฤติกรรมก้าวร้าว เป็น 4 ด้านกล่าวคือ 1) พฤติกรรมก้าวร้าว
ทางกาย (Physical Aggression) 2) พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา (Verbal
Aggression) 3) พฤติกรรมก้าวร้าวทางอารมณ์โกรธ (Anger Aggression)
และ 4) พฤติกรรมก้าวร้าวโดยความไม่เป็นมิตร (Hostility Aggression)
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยทั้ง 4 ด้าน
และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. เด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันได้แก่ ระดับอายุ
คะแนนเฉลี่ยสะสมรายได้ต่อเดือน รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ระดับ
การศึกษาของบิดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา มีพฤติกรรมก้าวร้าว
แตกต่างกัน ซึง่ จะได้อภิปรายผลการวิจยั ตามปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ รี ะดับอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวแตกต่างกัน โดยทีเ่ ด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ รี ะดับอายุ 16-19 ปี มีคะแนน
พฤติกรรมการก้าวร้าวสูงกว่าเด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีอายุ ต�่ำกว่า 16 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ (2543) ที่พบว่าปัจจัย
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ด้านอายุมคี วามเกีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และ
Lober & Stouthamer-Loeber (1998) ที่พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นตามอายุจากวัยเด็กเล็กสู่วัยเด็กตอนกลาง ตอนปลายและ
วัยรุน่ ตอนต้นสูว่ ยั รุน่ ตอนกลาง เมือ่ วัยรุน่ มีระดับอายุ 20 ปีขนี้ ไป ซึง่ เป็นช่วง
วัยรุ่นตอนปลาย พฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นจะลดลง ในวัยรุน่
ตอนกลางและตอนต้น อาจขาดการควบคุมตนเองมาก การแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กในวัยนี้จะเปิดเผยและแสดงออกมาทางกาย
ค่อนข้างมาก แต่เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายเด็กจะมีความคิดในการใช้
เหตุผลมากขึ้น และมีกระบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้น ดังนั้นการแสดงออกของ
เด็กจะออกมาเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลมากกว่า การแสดงออกทางกาย
ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวร้าวที่รุนแรงกว่า
ผลการวิ จัย พบว่า เด็ก วัย รุ่นชายไทยที่มีร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม
ต�่ำกว่า 2.00 มีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงกว่า เด็กวัยรุน่ ชายไทยมีระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสม 2.01-2.99 และ สูงกว่า 3.00 ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของรพีพฒ
ั น์ ศรีมาลา (2546) และจิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ (2543) ที่ พบว่า
ปัจจัยด้านผลการเรียนมีความเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษา และหรรษา สุภาพจน์ (2540) พบว่า วัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจะมีความเครียดมากกว่าวัยรุน่ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ่
และ วัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการควบคุมความโกรธมากกว่า
วั ย รุ ่ น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นปานกลางและวั ย รุ ่ น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ Surekha (2008) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักเรียน เด็กที่มีความก้าวร้าว
มักจะร่วมมือกับเพือ่ นน้อยและไม่สามารถท�ำตามค�ำสัง่ ของครูได้ผลทีต่ ามมา
จึงท�ำให้ตามบทเรียนไม่ทันผลการเรียนจึงต�่ำลง และผลการเรียนที่ต�่ำลง
ท�ำให้เด็กเกิดความรูส้ กึ โกรธตนเองและเพือ่ น การช่วยเด็กจ�ำเป็นต้องพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางการศึกษา ไม่ใช่เพียงแต่การพัฒนา
หลักสูตรเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของผูส้ อนด้วยเพือ่ เอือ้ อ�ำนวย
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ต่อการพัฒนาการมีวินัยในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความสามารถในการวิเ คราะห์เ หตุผลและการปรั บ ตั วที่ ดีข องเด็ ก
การประสบความส�ำเร็จทางการศึกษาช่วยท�ำให้วัยรุ่นภาคภูมิใจในตนเอง
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมบุคลิกภาพและศักยภาพของบุคคล
ผลการเรียนที่ดีเป็นการแสดงถึงการประสบความส�ำเร็จในชีวิตอย่างหนึ่ง
ของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีจะขาดความภาคภูมิใจในตนเองและ
มีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงในการท�ำสิ่งไม่ดีได้ง่าย
ผลการวิจัย พบว่า เด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีระดับการศึกษาของบิดา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน โดยพบว่า เด็กวัยรุ่นชายไทย
ที่มีบิดามีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงกว่า
เด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีบิดาที่ระดับการศึกษาสูงกว่าทุกระดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ อัจฉราภรณ์ เทศปุระ (2524) ที่พบว่า เด็กและเยาวชนที่
กระท�ำผิดซ�้ำมีการศึกษาของบิดามารดาต�่ำ และ สมพร สุทัศนีย์ (2530) ที่
พบว่า ระดับการศึกษาของพ่อแม่มคี วามสัมพันธ์กบั การกระท�ำผิดของวัยรุน่
และระดั บ การศึ ก ษาของพ่ อ แม่ ส ่ ง ผลต่ อ ความก้ า วร้ า วของเด็ ก และ
จิ ร พั ฒ น์ พรหมสิทธิการ (2543) ที่พบว่า ปัจจัยระดับการศึกษาของพ่อแม่
มีความเกีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา การศึกษาทีด่ ี
ของพ่ อ แม่ มี ส ่ ว นช่ ว ยในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการเรี ย นของเด็ ก
(Schoon, 2006) การศึกษาของพ่อแม่จึงส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียน
ของเด็ก นักเรียนทีม่ พี อ่ แม่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเข้าวิทยาลัยมีการปรับตัว
ต�่ำกว่านักเรียนที่มีพ่อแม่เรียนหนังสือเข้าวิทยาลัย เนี่องจากพ่อแม่มี
ประสบการณ์และสามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหาในการเรียน
กับเพือ่ น หรืออาจารย์ (Riehl,1994) การให้คำ� ปรึกษาของพ่อแม่มสี ว่ นท�ำให้
พฤติกรรมการต่อต้านสังคมและความก้าวร้าวของวัยรุน่ น้อยลง การทีพ่ อ่ แม่
มีเวลาในการให้ค�ำแนะน�ำหรือค�ำปรึกษามีบทบาทส�ำคัญต่อความก้าวร้าว
ของวัยรุ่น พ่อแม่ที่ไม่สามารถท�ำบทบาทนี้ได้เป็นการเพิ่มโอกาสให้วัยรุ่น
ใช้เวลากับกลุม่ เพือ่ นมากขึน้ และมีโอกาสทีจ่ ะชักน�ำไปมีพฤติกรรมทางลบได้
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ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ บี ดิ าว่างงานมีพฤติกรรมก้าวร้าว
สูงกว่าเด็กวัยรุน่ ชายไทยทีบ่ ดิ าประกอบอาชีพในกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ (2543) ทีพ่ บว่าอาชีพของบิดามีความ
เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทั้งนี้เนือ่ งจากบิดา
ถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบและหาเลีย้ งครอบครัว เมือ่ บิดาว่างงาน
จึงไม่สามารถหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบรูณท์ ำ� ให้เกิดความเครียดและมีแนวโน้มใน
การใช้ความรุนแรงและถ่ายโอนมายังวัยรุน่ ได้ ในขณะทีก่ ารท�ำงานนอกบ้าน
ของแม่ถูกมองจากสังคมว่าแม่ไม่สามารถท�ำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวได้
อย่างสมบรูณ์ การไม่มงี านท�ำของพ่อก็ถกู มองจากสังคมว่าพ่อไม่สามารถท�ำ
หน้าทีใ่ นการเลีย้ งดูครอบครัวได้อย่างสมบรูณเ์ ช่นกัน (Patterson et. al, 1994)
ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยรุน่ ชายไทยทีม่ รี ายได้ครอบครัวต่อเดือน สูงกว่า
25,001 บาท มีพฤติกรรมก้าวร้าวต�่ำกว่าเด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และต�่ำกว่า 15,000 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ (2543) ที่พบว่ารายได้
ครอบครัวมีความเกีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และ
จินห์จุฑา วิเศษสมวงศ์ (2548) Patterson et al. (1994) และ Farrington
(2001) ทีพ่ บว่านักเรียนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยูใ่ นระดับต�ำ่
และระดับการศึกษาของบิดามารดาอยูใ่ นระดับต�ำ่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวมาก ดังนั้นสถานทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมก้าวร้าวและการต่อต้านสังคมของเด็ก พ่อแม่ที่มีรายได้ต�่ำมีส่วน
ท�ำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวและการต่อต้านสังคม โดยความยากจนมี
อิทธิพลต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวทีย่ ากจนไม่สามารถที่
จะให้บุตรของตนเองเรียนในโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะโรงเรียนที่มี
สิง่ แวดล้อมทีด่ นี นั้ ส่วนใหญ่มคี า่ ใช้จา่ ยในการเรียนทีส่ งู กว่า ท�ำให้เด็กอยูใ่ น
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้มพี ฤติกรรมก้าวร้าวได้ นอกจากนัน้ สถานทางเศรษฐกิจ
สังคมทีต่ ำ�่ ยังมีความสัมพันธ์กบั การศึกษาต�ำ่ ของพ่อแม่ ซึง่ ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัด
ในการได้งานทีม่ คี า่ ตอบแทนทีด่ ี ดังนัน้ พ่อแม่เหล่านีจ้ งึ มีอาชีพทีม่ รี ายได้นอ้ ย
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ไม่มนั่ คง และว่างงาน Patterson et al. (1992) กล่าวว่าครอบครัวทีม่ รี ายได้นอ้ ย
จะมีความเครียดมาก พ่อแม่มกั มีเวลาน้อยในการอบรมสัง่ สอนเด็กและมีแนว
โน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับเด็ก
ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆของเด็กวัยรุ่นชายไทย ได้แก่ ระดับชั้น
ล�ำดับการเกิด จ�ำนวนพีน่ อ้ ง สถานภาพสมรสบิดามารดา และระดับการศึกษา
ของมารดาไม่มผี ลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทย ซึง่ สอดคล้อง
กับการวิจยั ของจินฑ์จฑ
ุ า วิเศษสมวงศ์. (2548) และภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์
(2550) ที่พบว่าล�ำดับการเกิด จ�ำนวนพี่น้อง ลักษณะครอบครัวและระดับ
การศึกษาของมารดาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น ทั้งนี้อาจ
จะเป็นเพราะกลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาศึกษาซึง่ มีสภาพแวดล้อม
ทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าเรี ย นและกลุ ่ ม เพื่ อ นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ดั ง นั้ น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับกลุ่มเพื่อน การเกิดตัวตนและศักดิ์ศรี
ของสถาบันและกลุม่ ท�ำให้วยั รุน่ เกิดพฤติกรรมทีใ่ กล้เคียงกับพฤติกรรมของ
กลุ่มส่งผลให้พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นใกล้เคียงกัน ความแตกต่างใน
ระดับชัน้ ล�ำดับการเกิด และจ�ำนวนพีน่ อ้ งของวัยรุน่ จึงไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็ก สิ่งที่ส�ำคัญของวัยรุ่นคือการแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง
ต้องการเป็นอิสระจากพ่อแม่และต้องการการยอมรับจากกลุม่ วัยรุน่ จะเชือ่ ฟัง
เพื่อนมากกว่าครอบครัวหรือบิดามารดา ดังนั้นอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนจึงมี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ วั ย รุ ่ น มากกว่ า ครอบครั ว และด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ผ ลท� ำ ให้
สถานภาพสมรสของบิดามารดาไม่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น
นอกจากนีใ้ นสังคมไทยให้ความส�ำคัญต่อมารดาในการเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการเลี้ยงดูเด็ก ดังนั้น ผู้หญิงไม่ว่าจะมีการศึกษาอยู่ในระดับใดจะให้
ความส�ำคัญต่อบทบาทในการแลบุตรและพยายามท�ำตามความคาดหวังของ
สังคมส่งผลให้ระดับการศึกษาของมารดาไม่มผี ลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุน่
3. ปัจจัยร่วมทีม่ อี ทิ ธิพลในการท�ำนายพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่
ชายไทย
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา เป็นตัวท�ำนาย
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พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยได้ดที สี่ ดุ รองลงมาคือ การควบคุม
ความโกรธ และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองตามล�ำดับโดย พฤติกรรม
การจัดการกับปัญหา การควบคุมความโกรธและความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองสามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 โดยสามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยได้ร้อยละ 38.90
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
ทางลบ กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยซึ่งแสดงว่าวัยรุ่นที่มี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงขึน้ ผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี สุวะมาตย์ (2544) สุพัตรา พันธุวร (2546);
ภั ควดี ปรีชาประพาฬวงศ์ (2550); Gondolf,1985; Toch,1993; Anderson,
1994; Donnellan et al., 2005) ระดับของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สัมพันธ์กับแนวโน้มของบุคคลที่จะมีประสบการณ์และ
การแสดงความโกรธและความก้าวร้าว ทั้งนี้เพราะความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองเป็น ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากการประเมินตนเองเกีย่ วกับมิตคิ ณ
ุ ลักษณะต่างๆ
ของบุคคลที่แสดงถึง ความมีคุณค่า ความส�ำคัญ ความสามารถ การประสบ
ความส�ำเร็จ ความรู้สึกรักตนเอง ความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจในตนเอง
การยอมรับนับถือตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และการรับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถ มีประโยชน์ตอ่ สังคมตลอดจนการได้รบั การยอมรับจากสังคม
(Rosenberg ,1979, Coppersmith ,1984, and Battle ,2002) วัยรุ่นที่มี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำจะพยายามเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองโดย
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพือ่ ข่มบุคคลอืน่ (Toch, 1993) ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
แหล่งของความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองตามปกติหาได้ยากส�ำหรับเด็กกลุม่ นี้
ความก้าวร้าวจึงเป็นแหล่งที่เด็กใช้เป็นแหล่งทดแทนของความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง นอกจากนีค้ วามรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองยังมีความเกีย่ วข้อง
กับความโกรธของบุคคล บุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ จะมอง
ตนเองและคนรอบข้างในทางลบ ท�ำให้มแี นวโน้มในการใช้ความรุนแรงและ
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ก้าวร้าวด้วย ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมีประโยชน์มากมายต่อบุคคล
บุคคลที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีสุขภาพดีและมีความสุข
(Taylor & Brown, 1988) แต่บคุ คลทีม่ คี วามรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ จะมี
ความทุกข์ใจและซึมเศร้า บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะรู้สึกดีเกี่ยวกับ
ตนเองและจัดการกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่
บุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ จะมองโลกในแง่รา้ ย ดังนัน้ จึงควรมี
โปรแกรมในการส่งเสริมความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้กับเด็ก เพราะ
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันของวัยรุ่นต่อปัญหาที่
เป็นการสะท้อนถึงการเจ็บป่วยของสังคม
ผลการวิจัยพบว่า การควบคุมความโกรธ มีความสัมพันธ์ทางลบ กับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
Del Veccio & O’Leary (2004) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่มีการควบคุม
ความโกรธต�ำ่ จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ความโกรธเป็นอารมณ์ทางลบ
ที่แตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของความโกรธและระยะเวลาของ
ความโกรธและมักเกีย่ วข้องกับการกระตุน้ ทางอารมณ์และการรับรูท้ ผี่ ดิ ของบุคคล
การควบคุมความโกรธจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้พฤติกรรมก้าวร้าวของ
บุคคลลดลง Burney (2001) กล่าวว่า การควบคุมความโกรธ (Anger control)
เป็นวิธีที่บุคคลแสดงออกเพื่อควบคุมการตอบสนองความโกรธให้ช้าลง
เป็นวิธกี ารทางพฤติกรรมและความคิดทีถ่ กู ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ใน
การแสดงความโกรธทั้งในรูปของความโกรธที่เป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมาย
และความโกรธในรูปของการตอบสนอง ความสามารถในการควบคุมความโกรธ
ช่วยให้การตอบสนองทีร่ นุ แรงของบุคคลน้อยลงเนือ่ งจากบุคคลได้มเี วลาใน
การคิดและกลั่นกรองกระบวนการตอบสนองของบุคคลได้ดีขี้น Burney
(2001) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า วัยรุ่นที่มีระดับของการควบคุมความโกรธสูง
จะสามารถใช้กระบวนการและทักษะทางความคิดในการจัดการพฤติกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความโกรธ ในทางกลั บ กั น วั ย รุ ่ น ที่ มี ร ะดั บ การควบคุ ม
ความโกรธต�่ ำ จะขาดทั ก ษะและกลยุ ท ธ์ ท างความคิ ด พฤติ ก รรมที่ มี
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ประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสิ่งเร้าที่กระตุ้นความโกรธ การฝึกอบรมให้วัยรุ่นมี
การควบคุมความโกรธจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดความรุ่นแรงและ
ความก้าวร้าวในวัยรุน่ ได้ เป้าหมายหลักจึงเป็นการสอนให้วยั รุน่ รูว้ ธิ ปี อ้ งกัน
และส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักการควบคุมความโกรธและการจัดการพฤติกรรม
ของตนอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญสิ่งเร้าที่กระตุ้นความโกรธ กลยุทธ์
การควบคุมความโกรธสามารถลดการตอบสนองทางลบเมื่อบุคคลแสดง
ความโกรธ เช่นงานวิจัยของ ทัศไนย วงศ์สุวรรณ (2544) พบว่าการให้
ค�ำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมมีผลต่อการลดความโกรธของนักเรียนวัยรุน่ และงานวิจยั ของ หรรษา
สุภาพจน์ (2548) ได้ศกึ ษาความโกรธและผลการฝึกควบคุมความโกรธของวัยรุน่
พบว่าวัยรุน่ กลุม่ ทดลองทีเ่ ข้าร่วมการฝึกควบคุมความโกรธมีความโกรธต�่ำ
กว่าวัยรุ่นกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกควบคุมความโกรธ
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการจัดการกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางลบ
กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์ (2550),
Lazarus & Folkman, 1984, Tao et al., 2000 และ Pierceall & Keim, 2007)
ซึ่งแสดงว่าเด็กวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาสูงจะมี
พฤติกรรมก้าวร้าวต�ำ่ พฤติกรรมการจัดการปัญหาเป็นการกระท�ำของบุคคล
ในการขจัดปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ อยูใ่ นภาวะเครียด วิตกกังวล หรือเป็นอารมณ์
ความรู้สึกทางลบ โดยใช้วิธีต่างๆ ที่ท�ำให้ความเครียดของตนเองลดลง
ซึ่งการจัดการกับปัญหานั้นอาจจะบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลก็ได้ เด็กวัยรุ่น
ชายไทยใช้การจัดการกับปัญหารักษาสมดุลทางใจเพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีต่ า่ งๆ
ในชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยในการวิ จั ย นี้ ป ระเมิ น พฤติ ก รรม
การจัดการปัญหา 8 ด้านตามแนวคิดของ Moos (1993) ได้แก่ การวิเคราะห์
เชิงเหตุผล การประเมินใหม่เชิงบวก การหาค�ำแนะน�ำและการสนับสนุน
การแก้ทปี่ ญ
ั หาโดยตรง การหลีกเลีย่ งโดยทางความคิด การยอมรับ การแสวงหา
ทางเลือกทดแทน และการปลดปล่อยอารมณ์ พฤติกรรมการจัดการกับ
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ปัญหามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของบุคคล เพราะพฤติกรรมก้าวร้าว
เป็นผลที่เกิดจากความคับข้องใจ (Frustration) อันเนื่องมาจากการที่บุคคล
ถูกขัดขวางไม่ให้บรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของตน (Dollard et al.,
1939 cited in Green, 2001) และความคับข้องใจที่เกิดขึ้นท�ำให้บุคคลเกิด
ความเครียดและมีพฤติกรรมตอบสนองทีก่ า้ วร้าว ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลมีพฤติกรรม
ในการจัดการกับปัญหาทีท่ ำ� ให้ตนเองคับข้องใจได้สงู ท�ำให้ความเครียดของ
บุคคลลดลงอันส่งผลให้ความก้าวร้าวลดลงได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชฎาธาร ค�ำเนียม (2545) พบว่า ความเครียดมีผลต่อความโกรธของวัยรุ่น
และงานวิจัยของ เกษตรชัย และหีม และอุทิศ สังขรัตน์ (2555) ที่ พบว่า
นักเรียนที่มีความคับข้องใจสูงจะมีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นสูงด้วย วัยรุ่น
เป็นวัยของการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ดังนัน้
จึงเป็นการง่ายส�ำหรับวัยรุ่นในการเผชิญกับสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียด
วัยรุ่นจึงมีรูปแบบของพฤติกรรมในการจัดการกับความเครียดมากมายทั้ง
วิธกี ารจัดการทางอารมณ์เพือ่ ลดความเครียด (palliative) และการจัดการกับ
ปัญหาโดยตรง (Direct coping) (Lazarus & Folkman, 1984) เช่น งานวิจัย
ของ ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์ (2550), Hirsch (1985) และMcCubben &
Patterson (1987) ที่พบว่าวัยรุ่นใช้วิธีการจัดการกับปัญหาหลายวิธี เช่น
การจัดการกับปัญหาโดยตรง การผ่อนคลายความเครียด การขอความช่วยเหลือ
จากเพือ่ น และการมีความคิดและทัศนคติทางบวกต่อปัญหาและการแก้ปญ
ั หา
การควบคุมความคิด การสนับสนุนจากสังคม การหันเหความสนใจ เป็นต้น
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยครั้งนี้ที่พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาชายก็ใช้รูปแบบ
การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ การเรียนรูท้ จี่ ะใช้วธิ กี ารจัดการกับปัญหา
ในหลายๆ รูปแบบเป็นประโยชน์ตอ่ วัยรุน่ ในการจัดการกับความเครียดของ
ตนเอง วัยรุน่ ทีก่ า้ วร้าวจะขาดทักษะในการแก้ปญ
ั หาซึง่ ท�ำให้วยั รุน่ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาที่เผชิญได้ และบางครั้งเด็กจะรับรู้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสังคม
และขาดการรับรูค้ วามเชือ่ มโยงระหว่างพฤติกรรมของเขากับผลทีไ่ ด้รบั ดังนัน้
พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาของวัยรุ่นจึงมีผลต่อการปรับตัวเข้ากับ
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สิ่ ง แวดล้อมของเด็ก การจัดการกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพย่อมท�ำให้
ความเครียดลดลงอันมีผลท�ำให้การใช้ความก้าวร้าวลดลงด้วย ซึง่ สนับสนุน
ผลการวิจยั ที่ พบว่า พฤติกรรมในการจัดการกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางลบ
กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย
แม้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนจะพบว่าทัศนคติ
ต่อการใช้ความรุนแรงไม่ได้เป็นปัจจัยร่วมในการท�ำนายพฤติกรรมก้าวร้าว
แต่ผลการวิจัยในเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรผลการวิจัยพบว่าทัศนคติต่อ
การใช้ความรุนแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัย
รุ่นชายไทยซึ่งแสดงว่าวัยรุ่นที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ความรุนแรงมี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
ผ่องพรรณ แวววิเศษ (2534) พบว่า ทัศนคติต่อการวิวาทเป็นตัวท�ำนาย
ที่ส�ำคัญ นักศึกษาที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทะเลาะวิวาทจะมีพฤติกรรม
ทะเลาะวิวาทสูง งานวิจัยของสุชนิ ทร์ ปรีดาสุริยชัย (2543) ทีพ่ บว่า ค่านิยม
ทีม่ ผี ลต่อการทะเลาะวิวาท คือ ค่านิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปญ
ั หา และ
ค่านิยมว่าการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องปกติ และงานวิจัยของ Martin et al.
(1994) ที่ศึกษาปัจจัยบุคคลและครอบครัวกับความก้าวร้าวและพฤติกรรม
การท�ำร้ายของวัยรุน่ อาฟริกนั อเมริกนั พบว่า ทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความก้าวร้าวของวัยรุ่น นอกจากนี้งานวิจัยที่
ศึกษาทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงกับพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นล้วน
สนับสนุนความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงกับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น (Dill et al, 1997; Anderson & Bushman,
2002; Epps & Kendall, 1995; Dodge & Crick,1990) ทัศนคติต่อการใช้
ความรุนแรงของวัยรุน่ จึงเป็นตัวแปรหนึง่ ทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดแนวโน้มของวัยรุน่
ในการทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวของวัยรุน่ ได้ (Fazio & Petty, 2007)
วัยรุน่ จะใช้ทศั นคติของตนเองในการประเมินสิง่ ต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ตัวตัวเอง บุคคลอืน่
และสิ่งแวดล้อม (Petty & Cacioppo, 1986) ดังนั้น ทัศนคติจึงเกี่ยวข้องกับ
การใช้ความรุนแรงและเป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดความรูส้ กึ และความคิด
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ของวัยรุน่ ต่อสถานการณ์และการกระท�ำต่างๆทีอ่ ยูแ่ วดล้อมวัยรุน่ และท�ำให้
เราสามารถท�ำนายพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุน่ ได้ (Petty and Cacioppo, 1981)
ผลการวิจยั นีเ้ ป็นประโยชน์ในการจัดโปรแกรมในโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในการป้องกันความก้าวร้าวในวัยรุน่ โดยกระตุน้ ให้เด็กมีทศั นคติทางลบต่อ
การใช้ความรุนแรงและสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือ
ใช้สันติวิธี
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สรุป
ผลการศึกษาในครั้งนี้ท�ำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในงานวิจยั ครัง้ นี้
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้เน้นทีป่ จั จัยระดับบุคคลซึง่ เป็นปัจจัยปกป้อง (Protective factors)
ทีส่ ำ� คัญต่อการป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทยได้แก่ ความรูส้ กึ
เห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหา
และทัศนคติตอ่ การใช้ความรุนแรง ผลงานวิจยั สามารถน�ำไปใช้ในการสร้าง
โปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุน่ ชายไทย โดยการป้องกัน
อาจเริม่ จากการวิเคราะห์กลุม่ เสีย่ งและวางแผนในการจัดโปรแกรมการป้องกัน
ให้กับเด็ก เพราะปัจจัยปกป้องเหล่านี้จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีส�ำหรับวัยรุ่น
ในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ปัจจัยส่วนบุคคลบางประการ เช่นอายุ คะแนน
เฉลี่ยสะสม รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา อาชีพ
ของบิดาและมารดาของวัยรุ่นมีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น และ
พฤติกรรมจัดการกับปัญหา การควบคุมความโกรธ และความรูส้ กึ เห็นคุณค่า
ในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าวและสามารถร่วมกัน
ท�ำนายพฤติกรรมของเด็กวัยรุน่ ชายได้ และผลการวิจยั ชีว้ า่ เด็กวัยรุน่ ชายไทย
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เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะความก้าวร้าว
ของเด็ ก อยู ่ ร ะดั บ ปานกลาง หากได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ที่ ถู ก ต้ อ งเด็ ก
จะมี พ ฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมมากขึ้ น เพราะพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วเกิ ด จาก
กระบวนการเรียนรูข้ องเด็ก แต่ในทางตรงข้ามหากไม่ได้รบั การช่วยเหลือที่
เหมาะสมก็มีความเสี่ยงที่จะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้
1. ระดับครอบครัว
1.1 ครอบครัวควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทักษะในการจัดการกับ
ปั ญหาให้กับวัยรุ่น โดยที่ครอบครัวควรปลูกฝังให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ถึงวิธี
การในการจัดการกับปัญหาหลายๆ วิธี เพื่อเด็กจะได้มีวิธีการที่หลากหลาย
ในการรับมือกับปัญหาที่ผ่านมาในชีวิตและสามรถขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ
อยู่ในภาวะเครียด หรือวิตกกังวล โดยใช้วิธีต่างๆ ที่ท�ำให้ความเครียดของ
ตนเองลดลง การแก้ปญ
ั หาจะมีเกตุผลมากขึน้ และเมือความเครียดของวัยรุน่
ลดลงโอกาสของการมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวจะน้อยลงด้วย นอกจากนี้พ่อแม่
ควรสร้างบรรยากาศในครอบครัวความรักใคร่ผกู พัน ซึง่ จะส่งผลต่อเนือ่ งให้
วัยรุ่นมีกระบวนการคิดด้วยเหตุและผลในการแก้ปัญหาและใช้วิธีการอื่นๆ
ในการจัดการปัญหาทดแทนการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
1.2 ครอบครัวควรพัฒนาทักษะในการควบคุมความโกรธให้แก่
วัยรุน่ ให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบทางลบของอารมณ์โกรธทีม่ ตี อ่ ตนเอง และ
ฝึกให้เด็กมีความสามารถในการควบคุมความโกรธเพือ่ ช่วยให้การตอบสนอง
ที่รุนแรงของวัยรุ่นลดลงและมีการตอบสนองที่ดีขึ้น ครอบครัวต้องปล่อยให้
เกิดการแสดงอารมณ์โกรธในครอบครัวยาวนาน สิ่งที่ควรท�ำคือครอบครัว
ต้องจัดการกับความโกรธทีเ่ กิดขึน้ ให้เร็วทีส่ ดุ โดยการใช้เทคนิคการควบคุม
ความโกรธอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีทักษะในเรื่องนี้ควรขอความรู้และ
ค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกครอบครัว
1.3 ครอบครัวควรส่งเสริมความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่วัย
รุ่นอย่างเหมาะสมเพื่อให้วัยรุ่นมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มองตัวเองเชิง
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บวกและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะเป็นปัจจัยปกป้องและเป็นภูมิคุ้มกันต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าวทีร่ นุ แรง โดยพ่อแม่ควรชืน่ ชมเด็กเมือ่ ท�ำสิง่ ดีๆ ค้นหาจุดเด่น
ของเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงจุดเด่นของตนออกมา ลดการต�ำหนิ
เด็กอย่างไม่มีเหตุผล หรือการสร้างปมด้อยให้กับเด็ก
1.4 พ่อแม่ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยไม่เป็นตัว
แบบของความรุนแรงในครอบครัวและไม่ให้แรงเสริมทางบวกต่อการใช้
ความรุนแรง เพือ่ ให้วยั รุน่ เรียนรูว้ า่ การใช้ความรุนแรงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
และมีทัศนคติทางลบต่อการใช้ความรุนแรง
2. ระดับสถาบันการศึกษา
2.1 ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของวั ย รุ ่ น มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุน่ ได้แก่ อายุ คะแนนเฉลีย่ สะสม รายได้ตอ่ เดือน
ของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา อาชีพของบิดาและมารดาของวัยรุน่
ดังนัน้ สถาบันการศึกษาควรมีระบบและกลไกในการเฝ้าระวังกลุม่ เสีย่ ง เช่น
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะมี
การปรับตัวต�่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ กลุ่มเด็กวัยรุ่นชาย อายุ 16 -19 ปี คะแนน
เฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 2.00 และมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวต�่ำ
เพือ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในสถาบันการศึกษาจะได้พฒ
ั นาระบบในการช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนในกลุม่ นี้ เช่น พัฒนาระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาหรือ อาจารย์แนะแนว
และพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ พัฒนาให้นกั เรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ทีล่ ดลงสถาบันการศึกษาควรมีระบบและกลไกในการเฝ้าระวังกลุม่ เสีย่ งเพือ่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในสถาบันการศึกษาจักได้พฒ
ั นาระบบในการช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ เช่น พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาโครงการ
หรือกิจกรรมเพือ่ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 สถาบันการศึกษาควรสอดแทรกความรูเ้ รือ่ งทักษะ การควบคุม
ความโกรธ และทักษะและวิธกี ารต่างๆ ในการจัดการกับปัญหา และความรูส้ กึ
เห็นคุณค่าในตนเองเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะเหล่านี้
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และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อตนเองสามารถควบคุมอารมณ์
โกรธของตนและมีวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา
3. ระดับสังคม
3.1 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรจัดโปรแกรมทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความเข้ม
แข็งของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยการจัดฝึกอบรมทักษะต่างๆ เช่นทักษะ
ทางสังคมให้เด็กวัยรุ่น ทักษะในการจัดการกับปัญหา ทักษะในการควบคุม
ความโกรธ การเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้กับวัยรุ่นและปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติทางลบต่อการใช้ความรุนแรง โดยมีการสนับสนุนทางสังคมใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับทักษะการควบคุมความโกรธ
พฤติกรรมการจัดการปัญหา และความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองให้กบั วัยรุน่
และครอบครัว
3.2 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับปัจจัยทีเ่ ป็นภูมคิ มุ้ กันต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของวัยรุ่น เช่น ทักษะการควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการปัญหา
และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และวัยรุ่นเพื่อ
จะได้ตระหนักถึงอิทธิพลขององค์ประกอบเหล่านั้นที่เกื้อหนุนท�ำให้เกิด
ความเข้มแข็งของบุคคลซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้
3.3 จัดให้มีหน่วยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาส�ำหรับวัยรุ่นที่มีปัญหาที่
เกีย่ วกับพฤติกรรมก้าวร้าวให้มากขึน้ และทัว่ ถึง เพือ่ ให้บริการกับวัยรุน่ หรือ
ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ
3.4 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีนโยบายพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรม
เชิงบวกให้กบั วัยรุน่ โดยสนับสนุนงบประมาณและสร้างโปรแกรมในการพัฒนา
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ และพฤติกรรม
การจัดการกับปัญหาให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจยั และ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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