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The purposes of this study were 1) to examine the History of Being Punished, Students’ perception of 
Aggressive Behavior of the Fathers, Imitation from Friends, Imitation from the Medias, and  the Aggressive 
Behavior of male students, 2) to compare the Aggressive Behavior of male students of different grade level, 
academic achievement, father’s drinking habit, and family economic status, 3) to investigate the variables determine 
the Aggressive Behavior of the students. The sample comprised 362 male students, derived by a stratified random 
sampling technique. The questionnaires were constructed by the researcher. Data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, One-way ANOVA, and stepwise multiple regression analysis.

The results were :
1. History of Being Punished, Students’ Perception of Aggressive Behavior of the Fathers, Imitation 

from Friends, Imitation from the Medias, and the Aggressive Behavior of male students were in a minimal level.
2. The Aggressive Behavior of male students of different academic achievement was statistically 

different, at a significant level of 0.05.
3. Imitation from Friends, Imitation from the Medias, Students’ Perception of Aggressive Behavior of 

the Fathers and History of Being Punished of the male students were the predictors of Aggressive Behavior of the 
students of 66.9 %, at a statistical level of 0.001.

4. Imitation from the Medias, Imitation from Friends, and Students’ Perception of Physical 
Aggressive Behavior of the Fathers were the predictors of Physical Aggressive Behavior of the students of 62.9%, 
at a statistical level of 0.001.

5. Imitation from Friends, Imitation from the Media and History of Being Punished Verbally were the 
predictors of Verbal Aggressive Behavior of the students of 59.4%, at a statistical significant level of 0.001.
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอม ทั้งทางกาย

ภาพและทางสังคมในปจจุบัน ไดสงผลกระทบอยางมากตอกลไกการทํางานของสถาบันทางสังคม 
ซ่ึงประกอบดวย สถาบันครอบครัว กลุมเพื่อน สถาบันการศึกษา ส่ือสารมวลชน และสภาพ 
แวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของปจเจกบุคคล รวมไปถึงกลุมบุคคลหรือองคกรทางสังคม
อ่ืนๆ ที่ปจเจกบุคคลไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี
ผลกระทบตอความรุนแรงของสภาพปญหาทั้งทางสังคมและพฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคม
ที่มุงพัฒนาไปสูความเปนสังคมเมือง มีกระบวนการพัฒนาที่มุงเนนความทันสมัย (Modernization)
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงประการเดียว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาตามแนวทางดังกลาว สงผลกระทบตอสถาบันทาง
สังคม ซ่ึงแตเดิมสังคมไทย เปนสังคมจารีต (Traditional Society) ที่สถาบันทางสังคมมีบทบาท
สําคัญในการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความ
ตองการและบรรทัดฐานของสังคม แตปจจุบันองคกรดังกลาวไมสามารถทําหนาที่เชนที่เคยกระทํา
มาในอดีตได การเสยีสมดลุของสถาบนัทางสงัคมเชนนี ้กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงกบัพฤตกิรรมตางๆ 
ของบุคคลและเกิดปญหาขึ้นมากมาย สภาพปญหาดังกลาวนับวาเปนอุบัติการณที่ชัดเจนและรุนแรง
มากในกลุมวัยรุนของสังคมที่ทันสมัย (Modernized Society) (เรืองชัย ทรัพยนิรันดร 2546 : 6)  มี
เด็กวัยรุนจํานวนไมนอยที่ประพฤติตนเปนนักเลงสอไปในทางอันธพาล  มีกิริยาทาทางแข็งกระดาง 
กาวราว วาจาหยาบคาย บางก็แสดงออกดวยการแตงกาย  และอากัปกิริยาเปนที่สะดุดตาแกผูพบเห็น 
มีการจับกลุมพกอาวุธของมีคม ยกพวกตีกัน ทํารายกัน มีการประพฤติผิดกฎหมาย และมีการทําราย
รางกายเกิดขึ้นในอัตราที่บอยมากขึ้น

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ยังมีผลกระทบตอสุขภาพจิต
และพัฒนาการที่ปกติของเยาวชนดวย เพราะระบบความชวยเหลือทางสังคมที่เคยมีมาในอดีตได
คอยๆ หมดไป และครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลง จากโครงสรางครอบครัวขยาย (Extended 
family) มาเปนครอบครัวเดี่ยว (Nueclear family) ทําใหเด็กขาดที่พึ่งไมมีทางเลือก (เรืองชัย   
ทรัพยนิรันดร 2546 : 6)
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วัยรุนเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญของชีวิต ทามกลางการเปนหัวเล้ียวหัวตอนี้มีทั้ง 
จุดออนและจุดแข็งที่ควรเขาใจและใหความสําคัญ  เปนตนวา  วัยรุนมีอารมณรุนแรงและผันผวน
แปรเปลี่ยนไดงาย มีพัฒนาการทางเพศเกิดขึ้น ทําใหอยากรูอยากเห็นและสนใจเรื่องเพศมากกวาวัย
เด็ก มีสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามอิทธิพลของฮอรโมนทางเพศที่เร่ิมปฏิบัติหนาที่ในวัยนี้  
วัยรุนมีพัฒนาการทางสมองเทาเทียมกับผูใหญ ทําใหคิดหาเหตุผลตางๆ ไดไมแพผูใหญ เปนวัยที่
กําลังแสวงหาเอกลักษณแหงตนหรือกําลังคนหาตัวเอง เปนวัยที่ชอบเลียนแบบ อยากลอง ใหความ
สําคัญตอเพื่อนสูงมาก เร่ิมตอตานอํานาจผูใหญ  เร่ิมมีโลกของตนเอง  ตองการความเปนสวนตัว  
และดวยเหตุที่เปนหัวเล้ียวหัวตอระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญนี้ก็ทําใหวัยรุนมีความ 
สับสนในตนเองดวย ไมแนใจวาเมื่อใดควรจะทําตัวเปนเด็ก  เมื่อใดควรจะเปนผูใหญ  ทั้งนี้ความ
คาดหวังของบุคคลรอบขางก็มีสวนทําใหวัยรุนสับสนในบทบาทของเขามากขึ้น ดวยประเด็นตางๆ 
ที่กลาวมานี้จึงทําใหวัยรุนเองมีความเสี่ยงตอปญหาตางๆ มากมายหลายเรื่องดวยกัน  ปญหาหนึ่งที่
นาจับตามองและใหความสําคัญก็คือปญหาพฤติกรรมกาวราวรุนแรง

ปญหาความรุนแรงในกลุมวัยรุนมีมานานแลว  แตเดิมปญหานี้มักจะเปนไปในลักษณะ
ของการยกพวกตีกันระหวางกลุมวัยรุนตางสถาบัน/ตางสี   โดยเฉพาะในกลุมอาชีวะ  แตปญหา
ความรุนแรงในปจจุบันไดแผขยายออกไปยังกลุมวัยรุนที่อายุนอยลง เชน  การทํารายรางกายกันใน
โรงเรียน  และยังขยายออกไปเปน การใชความรุนแรงเพื่อแกปญหา  เชน  การใชความรุนแรงเพื่อ
แกปญหาเกี่ยวกับความรัก  ประเด็นความรุนแรงของวัยรุนตกเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ
รายวันตลอดมา  ดังจะเห็นไดจาก  สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ไดสํารวจความ
เส่ียงในการใชความรุนแรงเพื่อการแกปญหาของนักเรียนชายในระดับมัธยมปลายและสายอาชีพใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2546 พบวา  ในชวง 3 เดือน
ที่ผานมา  กลุมตัวอยางรอยละ 46.0 เคยทะเลาะกับบิดามารดา/ผูปกครอง  เชนเรื่อง  การเที่ยวเตร  
กลับบานดึก กลับบานชา การไมไปเรียน คาใชจาย และการคบเพื่อน รอยละ 40.0 เคยทะเลาะกับครู
อาจารย เชน  การฝาฝนระเบียบ คําส่ัง การแตงกายผิดระเบียบ การมาเรียนสาย การไมทําการบาน 
การไมไปเรียน และการสงการบานไมทัน รอยละ 19.2 และรอยละ 17.1 เคยทะเลาะกับเพื่อนรวม
สถาบันและนักเรียนตางสถาบัน ตามลําดับ เชน เร่ือง การไมชอบหนากัน ไมกินเสนกัน เขาใจกัน
ผิด คุยกันไมรูเร่ือง การดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันของกันและกัน  และการกระทบกระทั่งดวย
คําพูดและทางรางกาย  เปนตน (สมทรัพย สุขอนันต 2546 : 5)
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พฤติกรรมกาวราวรุนแรง อาจเกิดจากเหตุหลายประการดวยกัน เปนตนวา การอบรม
เล้ียงดู เด็กที่มาจากครอบครัวที่บิดามารดาเขมงวดกวดขันเกินไป บิดามารดาเจาระเบียบหรือ 
เครงครัดเกินไป หรือบิดามารดารักและตามใจ หรือปลอยปละละเลยมากเกินไป ทําใหเด็กคิดวา 
ตนเองจะตองไดรับสิ่งตางๆ จากเพื่อนเหมือนที่ไดจากบิดา มารดา เมื่อไมไดตามความตองการของ
ตนก็จะแสดงความกาวราว

นอกจากนี้ การเรียนรูพฤติกรรมจากตนแบบที่มีความกาวราวรุนแรง ก็อาจจะทําใหเกิด
การเอาอยางหรือลอกเลียนแบบไดคอนขางงาย ดังที่พบเห็นกันทั่วไปวาเด็กที่เติบโตขึ้นจาก 
ครอบครัวที่นิยมใชความกาวราวรุนแรง  เด็กเหลานั้นก็จะมีพฤติกรรมไปในดานนั้นเชนกัน แตเดิม
เคยมีความเชื่อกันวาเปนเรื่องของพันธุกรรม ตอเมื่อมีการศึกษากันอยางกวางขวางพบวา เปนเรื่อง
ของการเรียนรูจากตนแบบมิใชเปนเรื่องของพันธุกรรม  นอกจากนั้นแลว เด็กที่เคยมีประวัติถูก
ทารุณกรรมมากอน เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็มักจะกระทําการรุนแรงตอผูอ่ืน หรือกระทําทารุณกรรม
ตอคูสมรส และบุตรของตนเชนกัน (ศิริบูรณ  สายโกสุม  2532 : 3)

การลงโทษก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความกาวราว จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
กาวราวของเด็กวัยรุน โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาโดยใชวิธีการลงโทษ หรือมี 
ทัศนคติในการเลี้ยงดูลูกในลักษณะของ “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” โดยเนนการลงโทษเปนทางออก
ในการแกปญหา แสดงใหเห็นวา บิดามารดาของเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง มักใชการลงโทษ
เปนวิธีแกพฤติกรรมที่เปนปญหา และมักทําใหเด็กเกิดความคับของใจขึ้นบอยครั้ง (ศิริบูรณ 
สายโกสุม 2532 : 2) บิดามารดาอาจคิดวาส่ิงที่ตนกระทํากับบุตรเปนสิ่งที่ไมรายแรง เปนการทําเพื่อ
อบรมใหเด็กมีความประพฤติดี  แตเด็กอาจจะรับรูแตกตางออกไป  เด็กอาจจะรับรูวา การลงโทษ
โดยการตี การใชกําลัง เปนวิธีการแกปญหา เมื่อโตขึ้นจะเปนเด็กมีปญหาดานอารมณ ความรูสึก
มีคุณคาในตนเองต่ํา และมีความกาวราวสูง (Isaranurug et al. 1998, อางถึงใน ภาวิดา  
พิทักษอรามวงศ  2544 : 26)

ในขณะที่พอแมใชการลงโทษเปนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมลูกนั้น การกระทํา
ของพอแมเองจะเปนแบบอยางของความกาวราว การลงโทษทําใหเกิดความเจ็บปวดทั้งทางรายกาย
และจิตใจ และสามารถกระตุนใหเกิดปฏิกิริยากาวราว  ความกระดางโหดรายรุนแรงของพอแมอาจ
ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ทางสังคมได (Eerkowitz 1975, อางถึงใน ศิริบูรณ สายโกสุม 2532 : 2) และขณะเดียวกันพอแมที่ใช
การลงโทษเปนประจํา ยอมเปนแบบอยางทางสังคมที่ไมเหมาะสมกับลูก เด็กเรียนรูจากการแสดง
ออกของพอแมมากกวาจากการอบรมสั่งสอน    จากการศึกษาของอิรอน และคณะ (Eron  et al 1971, 
อางถงึใน ศริิบรูณ    สายโกสมุ 2532 : 2)    ทีศ่กึษาในกลุมยวุอาชญากร   ซ่ึงพอมีการเลี้ยงดูที่เขมงวด
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และใชความรุนแรง  เด็กมีแนวโนมที่จะเกเรและกอกวน  เมื่อนักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยมเด็กเหลานี้ 
และใหเด็กบรรยายถึงพอของเขา เด็กจะบอกถึงลักษณะของพอที่ชอบลงโทษ พอมีนิสัยกอกวน
สรางปญหา แสดงใหเห็นวายุวอาชญากรเหลานี้มีพฤติกรรมที่รุนแรงคลายคลึงกับพอของตน จะ
เห็นไดวาวัยรุนเปนวัยที่ชอบเลียนแบบ โดยเฉพาะวัยรุนชายมักเลียนแบบพอของตนเอง ไมวาจะ
เปนพฤติกรรมปกติที่พอปฏิบัติอยู หรือพฤติกรรมกาวราวของพอ

การเลียนแบบสื่อ การนําเสนอเรื่องราวหรือภาพที่มีความรุนแรงแฝงอยูตลอดเวลาของ
ส่ือมวลชนทุกวันนี้ สงผลโดยตรงตอการรับรูของเด็ก กวาเด็กจะเติบโตขึ้นเปนผูใหญ มักพบกับ
เร่ืองที่มีความรุนแรงจนเกิดเปนความเคยชิน และคอยๆ ซึมซับจนมองเห็นความรุนแรงเปนเรื่อง
ปกติในที่สุด  จากผลของการสํารวจของสวนดุสิตโพลส เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับ
วัยรุนในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  พบวา  ส่ือทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอการเลียนแบบของเด็ก
วัยรุนสูงสุด โดยมีสถิติคิดเปนรอยละของขอมูลที่เปนเพศชาย  43.47  และเพศหญิง  49.32  ซ่ึงหาก
จะถามวาวัยรุนไทยดูโทรทัศนมากนอยเพียงใด ก็จะพบวาดูกันมาก   (สมทรัพย  สุขอนันต  2546 : 
5)    และผลศึกษา พฤติกรรมวัยรุน  วัยมันส ป 2000 โดยฟลอเรนต อองก   (เรืองชัย  ทรัพยนิรันดร 
2543 : 23) พบวา ความบันเทิงจากทางโทรทัศน ถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของวัยรุนไทย 
โดยวัยรุนไทยจํานวน 89% ดูโทรทัศนทุกวัน

การเลียนแบบเพื่อน เปนสาเหตุหนึ่งที่โนมนําไปสูการมีพฤติกรรมกาวราวของวัยรุน  
วัยรุนจะสนใจคบหาเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ ถาเพื่อนสวนใหญในกลุมมีการแสดงความ
รูสึกในทางกาวราว การแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กวัยรุนกลุมนั้นจะมีแนวโนมในทางรุนแรง
และอันตราย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สมพร  สุทัศนีย  (2530 : บทคัดยอ) ที่พบวาตัวแปรที่
เปนสาเหตุของพฤติกรรมกาวราวในระดับสูงสุดไดแก อิทธิพลจากกลุมเพื่อน

ครอบครัวเปนหนวยที่สําคัญที่สุดของสังคม ครอบครัวนับวาเปนสถาบันสังคมที่มีความ
สําคัญอันดับแรกในการสรางลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก ถาภายในบานหรือครอบครัวมี
ความผาสุก ทุกคนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเปนอยางดี พอแมมีความหวงใยลูก คอยเอาใจใส
ดูแลและพยายามอบรมบมนิสัยในทางดีใหแกลูก และทําตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก ยอมทําให
ลูกมีความรักความผูกพันกับพอแม มีความอบอุน และมีแตความสุข รวมทั้งไดรับแตส่ิงที่ดีงาม
เขามาในชีวิต  ทําใหเด็กเจริญเติบโตดวยดี ในทางตรงขามหากครอบครัวที่พอแมไมมีความสามัคคี  
เสียสละ และใหอภัยซ่ึงกันและกัน มีการทะเลาะวิวาทกันบอยๆ เด็กก็ยอมรับนิสัยกาวราว พดูจา
หยาบคาย ชอบทะเลาะวิวาท เด็กที่อยูในครอบครัวที่พอแมเปนโรคประสาท จูจี้ขี้บน เด็กก็มักจะ
ขาดความมั่นคงทางอารมณ  เด็กที่อยูในครอบครัวที่พอแมชอบเลนการพนันหรือดื่มสุรา เด็กอาจติด
นิสัยชอบเลนการพนันหรือดื่มสุราไปดวย หรือเด็กที่พอแมหยาราง แตกแยก หรือไมไดอยูรวมกัน 
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เด็กก็มักจะติดนิสัยแข็งกระดางหรือกลายเปนอันธพาลเกเร เพื่อหาทางชดเชยความตองการที่ขาดไป  
เปนตน  หรือเด็กกําพราพอแม หรือพอแมถึงแกกรรมทั้งสองคน ก็ทําใหเด็กขาดความรักความ
อบอุน และเกิดมีปญหาทางความประพฤติไดเชนกัน ครอบครัวที่พอแมเขมงวดกวดขันมากเกินไป
หรือตามใจลูกมากเกินไป ก็จะทําใหเด็กเสียนิสัยและประพฤติผิดไดงาย  นอกจากนี้ ครอบครัวที่
ยากจนและมีลูกมาก ทําใหพอแมดูแลไมทั่วถึง  เด็กก็ไดรับความเดือดรอน อยูในภาวะทุกขยาก
ลําบาก เด็กที่ขาดความอบอุนมั่นคงทางจิตใจ เมื่อเติบโตขึ้นก็จะกลายเปนเด็กที่มีปญหาทางความ
ประพฤติ  (สุชา จันทรเอม 2544 : 19)

ภาวะความกาวราวของวัยรุนในสังคมปจจุบัน มีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่กอใหเกิด
ความเดือดรอนและอันตรายตอผูอ่ืน และทั้งที่กอใหเกิดอันตรายตอตัววัยรุนเอง และมีแนวโนมของ
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ หากเยาวชนวัยรุนของประเทศชาติสวนหนึ่งมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรง ไมเปนที่ยอมรับของสังคม ก็จะสรางความหนักใจแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทําใหประเทศชาติ
ตองเสียท้ังเวลาและเงิน เพื่อดําเนินการปองกันแกไข จึงถือไดวา พฤติกรรมกาวราวของวัยรุนเปน
ปญหาสําคัญที่ควรไดรับการศึกษาและทําความเขาใจ เพื่อจะไดหาแนวทางปองกันไมใหวัยรุน
กระทําปญหานี้ตอไป

จากการบูรณาการเอกสารและวรรณกรรมตางๆ นั้น พบวา พฤติกรรมกาวราวของวัยรุน
เกิดขึ้นเพราะมีเหตุและปจจัยหลายประการ สําหรับผูที่สนใจจะศึกษาพฤติกรรมดังกลาว ก็สามารถ
เลือกประเด็นการศึกษาไดหลายแนวทาง ในฐานะที่ผูวิจัยปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุขมูลฐาน
ของชุมชน และไดตระหนักในปญหาพฤติกรรมกาวราวรุนแรงของวัยรุนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โดยเฉพาะนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากเด็กนักเรียนวัยนี้ เปนวัยที่มีอารมณ
แปรปรวนอยางรุนแรง ตองการที่จะกาวราวหรือรุกรานผูอ่ืน ตองการสัมฤทธิผล ตองการการแสดง
ออก ตองการเปนที่ยอมรับในสังคม ประกอบกับสถานศึกษาของนักเรียนเหลานี้ตั้งอยูในเขตเมือง 
เชน เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความเจริญทางดานวัตถุ 
เปนแหลงที่รวมของการทองเที่ยวและการจับกลุมของวัยรุนตางๆ  เอื้อตอการกระทําพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนวัยรุน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ วาเปน
ตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ หรือไม ผลจากการศึกษาสามารถนําไปทํานาย
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจะสามารถใชเปนแนวทางใน
การปองกันปญหา (Prevention) ไมใหเกิดพฤติกรรมกาวราวรุนแรงกอปญหาใหกับชุมชน และ
สังคมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการสงเสริมใหนักเรียนวัยรุนสามารถควบคุมตนเองได มี
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ทักษะในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม อีกทั้งยังเปนแนวทางในการสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 
เขาไปในตัวบุคคล เพื่อใหนักเรียนวัยรุนสามารถยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางปกติสุข (Resilience) 
อันเปนการชวยลดปญหาสังคมในระยะยาวตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตาม

การรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิดกับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว

3. เพื่อศึกษาประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตาม
การรับรูของนักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อน  และการเลียนแบบสื่อ  ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ

4. เพื่อศึกษาประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน  และการเลียนแบบสื่อ  ที่สงผลตอ 
พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

5. เพื่อศึกษาประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน  และการเลียนแบบสื่อ  ที่สงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

ปญหาในการวิจัย
1. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของ

นักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ อยูในระดับ
ใด
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2. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประจวบคีรีขันธ ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิด
กับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว แตกตางกันมีพฤติกรรม
กาวราวแตกตางกันหรือไม อยางไร

3. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
หรือไม อยางไร

4. ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ สงผลตอพฤติกรรมกาวราว
ทางกายของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประจวบคีรีขันธหรือไม อยางไร

5. ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของ
บิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ สงผลตอพฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธหรือไม อยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประจวบคีรีขันธที่มีระดับชั้นแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน
2.  นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประจวบคีรีขันธที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน
3.  นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประจวบคีรีขันธที่มีความใกลชิดกับบิดาแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน
4.  นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประจวบคีรีขันธที่บิดามีพฤติกรรมการดื่มสุราแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน
5.  นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประจวบคีรีขันธที่มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราว 
แตกตางกัน
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6.  ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของ 
นักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของ 
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ

7.  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ เปนปจจัยที่สงผลตอ 
พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

8.  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ เปนปจจัยที่สงผลตอ 
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษา ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรม

กาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน  และการเลียนแบบสื่อ  ที่สงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ ไดแก นกัเรยีนชายระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2547 โดยกําหนด
คุณสมบัติทั่วไปของประชากรวาตองเปนนักเรียนชายที่พักอาศัยอยูกับบิดาเปนหลัก

จํานวนประชากรที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามนักเรียน มีจํานวน 
ประชากรตามคุณสมบัติที่กําหนด ทั้งส้ิน  3,839  คน

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ไดแก นกัเรยีนชายระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2547 ที่มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปตามที่ผูวิจัยกําหนด จํานวน 362 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน 
(Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 กลุมตัวอยางไดมา
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โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของโรงเรียนและ
ระดับชั้น

3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย

3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล
3.1.1.1 ระดับชั้น
3.1.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
3.1.1.3 ความใกลชิดกับบิดา
3.1.1.4 พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา
3.1.1.5 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

3.1.2 ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย
3.1.2.1 ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
3.1.2.2 ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา

3.1.3 พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
3.1.3.1 พฤตกิรรมกาวราวทางกายของบดิาตามการรบัรูของนกัเรยีนชาย
3.1.3.2 พฤตกิรรมกาวราวทางวาจาของบดิาตามการรบัรูของนกัเรยีนชาย

3.1.4 การเลียนแบบเพื่อน
3.1.5 การเลียนแบบสื่อ

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย
3.2.1 พฤติกรรมกาวราวทางกาย
3.2.2 พฤติกรรมกาวราวทางวาจา

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยาม 

ความหมายของคําตางๆ ดังตอไปนี้
1. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย  หมายถึง ประสบการณการถูกลงโทษของ

นักเรียนชายตั้งแตวัยเด็กจนถึงปจจุบัน ในขณะที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัว โดยใชวิธีการลงโทษใหไดรับอันตรายหรือความเจ็บปวดทางดานรางกายและหรือจิตใจ 
แบงออกเปน 2  ดาน คือ
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1.1 ประวัติการถูกลงโทษทางกาย  หมายถึง การที่นักเรียนชายเคยไดรับการลงโทษ
ดวยการใชกําลัง ส่ิงของหรืออาวุธ เปนเครื่องมือในการกระทําตอรางกาย  ทําใหไดรับอันตรายหรือ
ความเจ็บปวดทางดานรางกายและหรือจิตใจ

1.2 ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา หมายถึง การที่นักเรียนชายเคยไดรับการ 
ลงโทษดวยวาจา คําพูด ที่มีลักษณะเกรี้ยวกราด หรือเสียดสี เยาะเยย หรือการแสดงออกทางวาจาใน
ลักษณะอื่นที่ทําใหเกิดความรูสึกกดดัน โกรธ  นอยใจ เสียใจ หรือเกิดความหวาดกลัว

2. พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย หมายถึง การไดยิน  
ไดเห็น และเขาใจของนักเรียนชายตอการกระทาํทางกายและทางวาจาของบิดา ที่มีเจตนาใหผูอ่ืน 
ไดรับความเจบ็ปวดทางรางกายและหรอืจติใจตามการรบัรูของนกัเรยีน  แบงเปน  2  ดาน คือ

2.1 พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย หมายถึง  การ
ไดยิน ไดเห็น และเขาใจ ของนักเรียนชายตอพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายของบิดา ที่ทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเจ็บปวดทางรางกายและหรือจิตใจ เชน ชกตอยผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนบาดเจ็บ หรือแสดง 
พฤติกรรมทําลายสิ่งของ  เปนตน

2.2 พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย หมายถึง การ
ไดยิน ไดเห็น และเขาใจของนักเรียนชายตอการพูดหรือการใชวาจาของบิดา ที่ทําใหบุคคลอื่น
กระทบกระเทือนใจ หรือกลัว   เชน  การพูดจาเกรี้ยวกราด พูดคําหยาบคาย พูดเยาะเยย พูดดูถูก พูด
ขูตะคอก  เปนตน

3. การเลียนแบบเพื่อน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจา
และทางกายของนักเรียนชาย ที่ทําตามอยางหรือเอาอยางเพื่อนนักเรียนดวยกัน เชน การพูดคําหยาบ  
การพูดนินทา  การพูดขมขู การชกตอย หรือทํารายรางกายผูอ่ืน เปนตน

4. การเลียนแบบสื่อ  หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจา
และทางกายของนักเรียนชาย ที่ทําตามตัวอยางบทบาทที่ส่ือตางๆ นําเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราว เชน หนังสือพิมพ หนังสือการตูน โทรทัศน เกมคอมพิวเตอร เปนตน

5. พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย หมายถึง การกระทําใดๆ ของนักเรียนชาย ที่ 
ทําใหบุคคลอื่นไดรับความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บทางดานรางกายหรือทางดานจิตใจ และจะมีการ
แสดงออกโดยการใชคําพูดและ/หรือการใชรางกายกระทํา พฤติกรรมกาวราวในงานวิจัย แบงเปน 2 
ดาน คือ

5.1 พฤติกรรมกาวราวทางกาย หมายถึง การกระทําที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ
ทางกาย  เชน การผลัก  ตบตี  ทุบ เตะ กระชาก  ขวางปาสิ่งของใส หรือแสดงพฤติกรรมทําลาย
ส่ิงของ
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5.2 พฤติกรรมกาวราวทางวาจา หมายถึง การกระทําโดยการแสดงออกทางวาจา 
น้ําเสียงและทาที ที่ทําใหผูอ่ืนกระทบกระเทือนใจ ไดแก การพูดจาหยาบคาย  เกรี้ยวกราด การพูดจา
ดูถูก การพูดประชดประชัน  ดา  การพูดยุแหย  การพูดขมขู  เปนตน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบระดับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
2. ทําใหทราบปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
3. ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการปองกันปญหา (Prevention) ไมใหเกิด 

พฤติกรรมกาวราวรุนแรงกอปญหาใหกับชุมชน และสังคมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการนํา
ผลของการวิจัยไปประยุกตใชในสถานการณจริงตอไป 
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บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

                   การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงขอเสนอตาม
ลําดับ ดังนี้
                   1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน

- ความหมายของวัยรุน
- ลักษณะพัฒนาการของเด็กวัยมัธยมศึกษาหรือวัยรุน
- ความตองการของวัยรุน

                   2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราว
- ความหมายของความกาวราว
- วัยรุนกับพฤติกรรมกาวราว
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความกาวราว

                   3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงโทษ
- ความหมายของการลงโทษ
- การลงโทษเด็ก
- รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของพอแมที่มีผลตอพฤติกรรมวัยรุน
- รูปแบบของการลงโทษ
- ผลกระทบจากการลงโทษ

                  4.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลียนแบบ
- ความหมายของการเลียนแบบ
- การเลียนแบบและการเรียนรูทางสังคม
- การเลียนแบบเพื่อน
- การเลียนแบบสื่อ

                   5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา
- งานวิจัยเกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวของวัยรุน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล
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- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการลงโทษ
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวของบิดา
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลียนแบบเพื่อน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลียนแบบสื่อ

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุน
ความหมายของวัยรุน
คําวา “วัยรุน” ตรงกับคําวา Adolescence ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพทเดิมมาจากภาษา

ละตินวา  Adolescere  ซ่ึงหมายความวา  เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ
สุชา  จันทนเอม  (2529 : 2)  ใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุน คือ  วัยที่ส้ินสุดความ

เปนเด็ก  เปนวัยที่เปนสะพานไปสูวัยผูใหญ  ไมมีเสนขีดที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด  
แตเรากําหนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรูปรางเปนสําคัญ

เฮอรลอค  (Hurlock  1967,  อางถึงใน ภัทรีนาฎ  บุญชู  2543  : 10)  ไดอธิบายไววา  
การที่เด็กบรรลุถึงวุฒิภาวะขั้นนี้ไมใชจะเจริญแตทางรางกายดานเดียวเทานั้น  ทางจิตใจก็เจริญ
งอกงามไปดวย  นั่นคือ  จะตองมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานไปพรอมๆ กัน  ไดแก  รางกาย อารมณ  
สติปญญา  และสังคม

สโตน  และเชิรช (Stone and Church  1968 : 5) กลาววาวัยรุนเปนชวงวัยที่เด็กจะพัฒนา
ไปสูความเปนผูใหญ  ทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เด็กเริ่มใหความสนใจตน
เอง  คนหาตนเอง  แสวงหาคานิยมและปรัชญาชีวิต  และในเวลาเดียวกันก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยว
กับตนเองไปดวย  สวนทางดานจิตใจนั้นเด็กวัยรุนจะพัฒนาความรูสึกนึกคิดและอารมณแตกตางไป
จากวัยเด็ก ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิด
ความแปรปรวนทางอารมณ  วัยรุนจึงมีการแสดงออกทางดานอารมณไมวาจะเปนรัก  โกรธ  ดีใจ  
เสียใจ  คอนขางจะรุนแรง

ฮอลล  (Hall 1904, อางถึงใน โสภา ชปลมันน 2543 : 109) กลาวถึงวัยรุนวาเปนวัยของ
พายุบุแคมและความกดดัน วัยรุนเปนวัยของการกระทําที่เหมือนเด็กแตก็เหมือนผูใหญดวย ระยะ
เวลาของวัยรุนจัดวาเปนระยะที่ยาวนานคือเริ่มตั้งแตวัยเด็กตอนปลายจนยางเขาสูวัยผูใหญ เพราะ
ฉะนั้นในชวงวัยรุนจึงยังคงมีการแสดงออกถึงการกระทําที่ยังเปนเด็กอยูหลายอยาง แมวาจะเปน
เวลาที่เด็กกําลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  ก็ตาม วัยรุนถูกจัดวาเปนชวงเวลาที่บุคคลไมสมควรไดรับ
การปฏิบัติเยี่ยงเด็ก แตก็ยังไมพรอมที่จะไดรับการปฏิบัติดังเชนผูใหญ ชวงเวลาจึงคาบเกี่ยวอยูใน
ระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ ซ่ึงนําไปสูปญหาดานการปฏิบัติตนอยางมากมาย
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สรุปไดวาวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ เปนวัยที่มีการ
พัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนวัยที่เต็มไปดวยพลัง  มีความ
ตองการที่จะเปนอิสระ อยากลอง อยากเลียนแบบ มีอารมณเปลี่ยนแปลงไดงาย

วัยรุน เปนวัยครึ่งเด็กครึ่งผูใหญ กลาวไดวาเปนวัยที่มักมีปญหากับวัยอ่ืนๆ ทั้งกับวัยเด็ก 
วัยผูใหญ หรือแมกระทั่งกับวัยรุนดวยกันเอง เพราะวัยรุนเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
มากที่สุด และเปนระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต ตอมเพศตางๆ เร่ิมขับฮอรโมนเพศ เพื่อกอใหเกิด
ความสมบูรณของอวัยวะเพศ ซ่ึงเปนระยะของการแตกเนื้อหนุมสาว การเขาสูวัยรุนของทั้งสองเพศ
นั้นไมพรอมกัน เพศชายและเพศหญิงจะมีอัตราการเจริญเติบโตแตกตางกัน โดยทั่วไปเด็กชายจะ
เขาสูระยะวัยรุนชากวาเด็กหญิงประมาณ 2 ป การเปลี่ยนแปลงของรางกายวัยรุนอยางรวดเร็วนี้ ทํา
ใหวัยรุนประสบกับปญหาการปรับตัว การเขาสังคม และปญหาดานอารมณ การเปลี่ยนแปลงของ
ตอมตางๆ ภายในรางกายของวัยรุน มีผลกอใหเกิดการผันแปรทางดานอารมณ วัยรุนจึงมักมีอารมณ
รุนแรง โกรธงาย เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปราง และการยอมรับของสังคม 
กลัวเพื่อนไมยอมรับเขากลุม เด็กวัยนี้ไมชอบการขูบังคับ และมักมีขอขัดแยงกับพอแมเสมอ เพราะ
เด็กวัยรุนอยากทําตัวเปนผูใหญ เพื่อที่จะไดทําอะไรตามใจตนเอง ที่สําคัญคือตองการใหผูอ่ืน
ยอมรับ

พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ดําเนินมาอยางตอเนื่องจากวัยทารก (แรกเกิด  - 2 ขวบ)  
วัยเด็กตอนตน (3 – 5 ขวบ) วัยเด็กตอนกลาง (6 – 9 ป) วัยเด็กตอนปลาย (10 – 12 ป) และพัฒนาเขา
สูวัยรุน (13 – 20 หรือ 24 ป) ซ่ึงระยะที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ วัยเด็กตอนปลายและวัยรุน
ตอนตน ถาเด็กในระยะวัยนี้ไดรับการเลี้ยงดูมาอยางดี เมื่อเขาสูวัยรุนก็จะมีปญหานอย และหาก 
ผูใหญปฏิบัติตอเด็กวัยรุนอยางเหมาะสม เด็กวัยรุนก็จะเติบโตเปนผูใหญที่ดี (สุชา จันทรเอม  
2544 :74)

สุวัทนา  อารีพรรค  (2524 : 607)  แบงระยะของวัยรุนไว  3 ระยะ ดังนี้
1.  วัยรุนตอนตน เร่ิมตั้งแตระยะใกลแตกเนื้อหนุมแตกเนื้อสาว  ซ่ึงมีการเจริญเติบโต

ของรางกายอยางรวดเร็ว  อันเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและเปนการเริ่มตนของวัยแตกเนื้อหนุม
แตกเนื้อสาว  แตวัยนี้จะยังไมรับรูตอการเปลี่ยนแปลงเทาใดนัก  วัยรุนยังมีลักษณะหลายอยางที่เปน
เด็ก  เชน  ยังอยูในกลุมเพื่อนเพศเดียวกัน  และยังมีบานเปนศูนยกลางชีวิต

2.  วัยรุนตอนกลาง  เปนระยะหลังจากเริ่มวัยแตกเนื้อหนุมเนื้อสาวไปอีก 12-18 เดือน  
เปนระยะที่เขาจะเริ่มสนใจเพศตรงกันขาม  ทําใหความสัมพันธกับกลุมเพื่อนเพศเดียวกันเริ่ม
หางเหินไป ทั้งยังเปนระยะของการกระดางกระเดื่องและยอมตาย ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของวัยรุน 
คือ กระดางกระเดื่องตอคําส่ังของพอแมและผูใหญ แตจะคลอยตามกฎเกณฑ อุดมการณ และมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

ความจงรักภักดีตอกลุมเพื่อน เขาจะเริ่มสํารวจเร่ืองเพศมากขึ้นเรื่อยๆ และทดสอบความสามารถ
ทางเพศของตนมากกวาจะตองการมีความสนิทแนนแฟนกับใคร  นั่นคือความรักและความตองการ
ทางเพศอาจเปนคนละเรื่องกันเลยทีเดียว จากเปลี่ยนแปลงหลายๆ อยางที่เกิดขึ้นกับตัวเขาทําใหเขา
มีอารมณหวั่นไหว ปนปวนงาย ไวตอความรูสึกบีบคั้น และมีความลังเล

3. วัยรุนตอนปลาย  เปนชวงที่ใกลเขามาสูความเปนผูใหญ วัยรุนจะเริ่มหันเหสนใจ
อนาคตของตน  เด็กหนุมจะสนใจเกี่ยวกับอาชีพและเด็กสาวก็สนใจงานที่จะไมเปนอุปสรรคตอ
ชีวิตสมรส ดังนั้นวัยรุนระยะนี้จึงมีการเลือกอาชีพและคูครอง ซ่ึงจะชวยใหเอกลักษณหรือความเปน
ตัวของตัวเองมั่นคงยิ่งขึ้น และมีความสามารถจะสนิทแนนแฟนกับเพศตรงกันขาม เมื่อถึงปลายวัย
รุนเขาจะสามารถยอมรับขอบเขตของตนเองและยอมรับคําแนะนําจากผูอ่ืน

สรุปไดวา วัยรุนมีความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง สามารถคิดอยางมีเหตุผล มีอุดมการณ  
มีเอกลักษณของตนเองหรือมีความคิดเปนของตนเอง สามารถควบคุมอารมณของตนเองได 
ตองการเปนอิสระ ไมตองการใหผูใหญเอาใจใสตนเหมือนครั้งเปนเด็ก สามารถชวยตนเองได และ
มีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมกับเพศของตน โดยการเลียนแบบบทบาท
ของผูใหญทั้งชายและหญิง เด็กวัยรุนชายจะเลียนแบบบทบาทของผูใหญที่เปนชาย เด็กวัยรุนหญิง
จะเลียนแบบบทบาทของผูใหญที่เปนหญิง นอกจากนี้วัยรุนยังปรารถนาที่จะสรางความสัมพันธกับ
เพื่อนรุนเดียวกันทั้งที่เปนเพศเดียวกันและตางเพศ

ลักษณะพัฒนาการของเด็กวัยมัธยมศึกษาหรือวัยรุน
สุรางค โควตระกูล (2537 : 64) ไดแบงพัฒนาการของเด็กวัยมัธยมศึกษาหรือวัยรุนออก

เปน 4 ดาน ไดแก พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการทางเชาวปญญา พัฒนาการทางบุคลิกภาพ และ
พัฒนาการทางอารมณและสังคม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้

1. พัฒนาการทางรางกาย
1.1 วัยรุนจะเริ่มตนมีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย มีการเปลี่ยนแปลงทาง

ความสูงและน้ําหนักอยางรวดเร็วมาก (Growth Spurt) การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความแตกตางระหวาง
เพศ  เด็กหญิงจะเริ่มเมื่ออายุระหวาง 8 –10 หรืออายุเฉล่ียประมาณ 11 ป ซ่ึงเร็วกวาเด็กชายประมาณ 
2 ป  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วของเด็กชายจะเริ่มราวๆ อายุ 10 - 16 ป  หรืออายุเฉล่ีย
ประมาณ 13 ป

1.2 การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ  ก็จะเร่ิมในวัยแรกรุน (Puberty) เนื่องจาก
ฮอรโมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่ตอมพิทจูอิทารี (Pituitary  Gland) หรือตอมใตสมองไดสรางขึ้น  
เด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของรังไขและมีการตกไข (Ovulation) และการเพิ่มฮอรโมนที่เรียกวา 
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อีสโทรเจนส (Estrogens) ในสายเลือด  สําหรับเด็กชายจะมีการเพิ่มขนาดของอวัยวะสืบพันธุ  และ
มีการสรางเซลลสืบพันธุและเพิ่มฮอรโมนของผูชายที่เรียกวาแอนโดรเจนส (Androgens)

1.3 การเปลี่ยนแปลงทุติยภูมิทางเพศ (Secondary  Sex  Characteristics) จะปรากฏ
เปนระยะการแตกเนื้อหนุมสาว เด็กหญิงจะเพิ่มขนาดของหนาอก สะโพก มีรูปรางอวบขึ้น และมี
เอว เด็กชายจะมีไหลกวางขึ้น มีกลามเนื้อที่แข็งแรง การเปลี่ยนของเสียง จะเห็นไดชัดในเด็กชาย คือ 
เสียงหาวและแปรง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผิวหนัง โดยเฉพาะหนา เด็กหญิงวัยรุน
บางคนจะมีสิวเต็มหนา  ดังที่คํากลาววามี “สิวสาว” เด็กชายบางคนก็จะมีสิวเหมือนกัน ทั้งชายและ
หญิงจะมีขนขึ้นตามรางกาย  แขน  ขา  และรอบอวัยวะสืบพันธุและหนาเปนตน

1.4 อัตราการเจริญเติบโตของสวนตางๆ ของรางกาย  อาจจะเกิดขึ้นไมพรอมกัน
หรือเวลาเดียวกัน  ตัวอยางเชน  เด็กบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเทา  ทั้งยาวและใหญขึ้น  
แตสวนอื่นของรางกายยังไมเปลี่ยนแปลง  บางคนจะรูสึกวาแขน ขายาวขึ้นอยางรวดเร็วแตไหลยัง
คงเดิม  เด็กวัยรุนมักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  และมักจะรูสึกตัวอยู
เสมอวารางกายของตนกําลังเปลี่ยนแปลง และคิดวาคนอื่นจะคิดอยางไรเกี่ยวกับรูปรางของตน  เด็ก
วัยรุนบางคนไมมีความพอใจเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของตน  เชน  อยากเตี้ยลงหรืออยากสูงขึ้น

1.5 เด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วสุดยอดราวๆ 12 ป  สวน
เด็กชายจะมีระยะสุดยอดของการเจริญเติบโตราวๆ 14 ป  หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะเริ่มชาลง  
แตทั้งชายหญิงจะยังคงเจริญเติบโตตอไป ทั้งทางดานความสูงและน้ําหนัก  เด็กชายสวนมากจะหยุด
การเจริญเติบโตราวๆ อายุ 21 ป แตบางคนก็ยังคงเปลี่ยนแปลง โตไดไมหยุดจนถึงอายุ 25 ป  
สําหรับเด็กหญิงจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุราวๆ 17 ป  แตบางคนก็ยังคงจะเจริญเติบโตตอไป
จนถึงอายุ 21 ป  อยางไรก็ตาม  ความแตกตางในการเจริญเติบโตทั้งอายุและเวลาก็มีมาก  เด็กหญิงที่
มีรางกายเจริญเติบโตชาตอนวัยแรกรุนมักจะไมมีปญหาในการปรับตัว สวนเด็กชายถารางกายเจริญ
เติบโตชาจะมีปญหาในการปรับตัว  และมักจะเขากับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันไมได  มักจะรูสึกวา
ตนมีปมดอย  และมีพฤติกรรมที่ตองการเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน  สวนเด็กชายที่มีความเจริญ
เติบโตเร็วกวาเพื่อนจะเปนผูที่ปรับตัวไดดี  เปนที่ยอมรับของเพื่อนฝูง  และมักจะเปนผูนํา  มีความ
เชื่อมั่นในตนเองและมีพฤติกรรมเปนผูใหญ  เด็กหญิงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของรางกายเร็วกวา
เพื่อนๆ  และอยูช้ันต่ํากวาชั้น ป.6 จะเปนผูที่มีปญหาในการปรับตัว  แตถาเด็กหญิงที่มีการเจริญเติบ
โตเร็วแตช้ันเรียนชั้นสูง คือ ป.6 หรือ ม.1 เด็กจะไมมีปญหาในการปรับตัว เปนตน

2. พัฒนาการทางเชาวนปญญา
พีอาเจต (Piaget 1954 : 135) ใหช่ือขั้นพัฒนาการของเด็กวัยรุนหรือวัยมัธยมศึกษา

วา ขั้นพัฒนาการกระทําในลักษณะที่เปนทางการ (Formal Operations) แตพัฒนาการทางสติปญญา
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ของเด็กวัยแรกรุนบางคนยังอยูระหวางขั้นพัฒนาการกระทําที่เห็นไดชัด (Concrete Operations) 
และขั้นพัฒนาการกระทําในลักษณะที่เปนทางการ (Formal Operations) แตในที่สุดก็จะถึงขั้น
พัฒนาการกระทําในลักษณะที่เปนทางการ (Formal Operations) ซ่ึงเด็กจะสามารถคิดไดแบบผูใหญ

ขั้นพัฒนาการกระทําที่เห็นไดชัด (Concrete Operations) เปนขั้นพัฒนาการการเกิด
ความคิดรวบยอด อยางใชเหตุผลเปนรูปธรรม เด็กวัยนี้เร่ิมมีความสามารถในการสรางกฎเกณฑ 
รูจักแบงส่ิงแวดลอมออกเปนหมวดหมูได

ขั้นพัฒนาการกระทําในลักษณะที่เปนทางการ (Formal Operations) เปนการพัฒนา
ระดับความเขาใจอยางมีวิจารณญาณ ระยะนี้พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็ก พัฒนา
ขึ้นสูระดับวุฒิภาวะสูงสุด คือ เด็กวัยนี้จะเริ่มคิดเหมือนผูใหญ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เปน
พัฒนาการขั้นนามธรรม

เนื่องจากเด็กวัยรุนสามารถที่จะคิดส่ิงที่เปนนามธรรมได เด็กวัยนี้จึงมีความสนใจ
ในปรัชญาชีวิต ศาสนา สามารถที่จะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ สามารถคิดเหตุผลไดทั้ง 
อนุมานและอุปมานและจะมีหลักการ เหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และ
มนุษยธรรม การสอนเด็กวัยรุนควรจะทาทายใหเด็กรูจักคิด

3. พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
เด็กวัยนี้เปนวัยที่สนใจตนเอง อยากรูวาตนคือใคร  ซ่ึงเปนคําถามที่ตอบไดยาก  เด็ก

วัยรุนจะตองมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและยอมรับ และจะตองมีความเขาใจ
บทบาทของตนในสังคม  และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ถาเด็กวัยนี้สามารถจะตอบคําถามวาตน
คือใครได  ก็จะไมมีปญหาในการปรับตัว  จะมีความคิดเปนของตนเอง  และไมตามอยางเพื่อนใน
ทางที่ผิด นอกจากนี้จะมีจุดประสงคของชีวิตที่แนนอนเกี่ยวกับอาชีพ  อิริคสัน  เรียกวัยรุนวา 
Identity vs Role  Confusion  เด็กที่ไมรูจักวาตนคือใคร  จะเผชิญกับปญหาที่อิริคสันเรียกวา Identity  
Crisis เด็กจะรูสึกสับสนในบทบาทของตนในสังคม  มีปญหาในการปรับตัวกับเพื่อนรวมวัย  ทั้ง
เพศชายและหญิง  เพราะมีทัศนคติตอตนเองในทางลบ  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และทําใหเด็ก
วัยนี้มีปญหาในการเรียน  ไมมีจุดประสงคของชีวิต อิริคสัน  กลาววาสังคมปจจุบันมีความโนมเอียง
ที่จะสงเสริมใหเด็กวัยรุนมีปญหาที่จะคนพบวาตนคือใคร เพราะมีบทบาทตางๆ ในสังคมที่เด็กวัย
รุนจะสํารวจไปเรื่อยๆ  โดยไมมีการผูกมัดตนเองวาบทบาทที่ตนควรจะเลือกคืออะไร ในวัฒนธรรม
บางแหง  หรือสังคมโบราณมักจะมีการชวยเด็กวัยรุนเลือกบทบาทที่จะเปนผูใหญ โดยมีพิธีกรรม
เปนพิเศษ
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4. พัฒนาการทางอารมณและสังคม
อารมณของเด็กวัยรุน คอนขางรุนแรงและเปลี่ยนแปลงงาย ความตึงเครียดของ

อารมณเด็กวัยรุน  บางครั้งจะเนื่องมาจากการปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  ความไม
ชอบ หรือไมพอใจในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางอารมณของวัยรุนมีความสัมพันธกับ
พัฒนาการทางดานรางกาย ถาเด็กวัยรุนมีวุฒิภาวะเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกายเร็ว ก็จะชวย
พัฒนาการทางอารมณและสังคมใหเร็วข้ึนดวย เนื่องจากวัยรุนคอนขางจะเอาตัวเองเปนศูนยกลาง
เหมือนวัยอนุบาล  แตแตกตางกันโดยที่วัยอนุบาลไมไดคํานึงวาคนอื่นจะคิดอยางไร  สวนวัยรุนมัก
จะหวงวาคนอื่นจะคิดอยางไร  โดยเฉพาะเพื่อนรวมวัย  เด็กวัยรุนที่มีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว  มัก
จะมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต คือ มักจะมีความรูสึกซึมเศรา (Depression) วัยรุนหญิงจะมีปญหา
เกี่ยวกับความรูสึกซึมเศรามากกวาวัยรุนชาย ความรูสึกซึมเศราอาจจะเปนเหตุใหเด็กวัยรุนมีปญหา
ทางความประพฤติ  เชน  ทดลองยาเสพติด  และถารุนแรงก็อาจจะถึงกับพยายามฆาตัวเอง

เพื่อนรวมวัยมีความสําคัญตอวัยรุนมาก วัยรุนมักจะคบเพื่อนที่มีความสนใจและมี
คานิยมรวมกัน การคบเพื่อนของวัยรุนหญิงมักจะจริงจัง และมีเพื่อนสนิทที่จะปรับทุกขสุขกันได 
สวนวัยรุนชายอาจจะเปนเพื่อนที่รวมสนุก  แตมักจะไมสนิทเหมือนวัยรุนหญิง นอกจากเด็กวัยรุน
ชายและหญิงจะมีเพื่อนเพศเดียวกันแลว  เด็กวัยรุนเริ่มสนใจที่จะมีเพื่อนตางเพศ  การคบเพื่อนตาง
เพศอาจจะมีหลายระดับ เปนตนวา เปนเพื่อนกันแบบคบเพื่อนเพศเดียวกัน หรืออาจจะชอบกันแบบ
คูรัก  มีความสัมพันธที่คอนขางจะจริงจัง

ความตองการของวัยรุน
จากการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายทางดานรางกายและอารมณของวัยรุนจึงมีผลทําให

ความตองการของวัยรุนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  เร่ิมจากการที่ไมยึดครอบครัวเปนหลักเหมือนใน
สมัยเด็กๆ  ที่พอแมมีอิทธิพลตอเด็กอยางมากในการสรางทัศนคติและความประพฤติตางๆ  ความ
ตองการของวัยรุนในชวงนี้เกิดจากคานิยมของกลุมเพื่อนที่ตนเปนสมาชิก กลุมเพื่อนเปนกลุมที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอวัยรุน  โดยวัยรุนจะยึดและกําหนดความตองการของตนใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุม โสภา  ชปลมันน (2543 : 116) แบงความตองการของวัยรุน ไวดังนี้

1. ความตองการทางกาย เปนความตองการทางดานปจจัยส่ี คือ อาหาร เครื่องนุงหม  
ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เนื่องจากเปนวัยที่ยังเลี้ยงตนเองไมได ตองพึ่งพาผูใหญตลอดเวลา วัยรุนจึง
ตองการไดรับความมั่นใจวาจะไดรับการเลี้ยงดู คุมครอง ปองกัน จนสามารถชวยตัวเองตอไปได

2.  ความตองการทางดานจิตใจ   เปนความตองการที่มองเห็นไมได  จับตองไมได  แต
ความตองการแบบนี้มีสวนสําคัญอยางมาก  แยกออกไดเปน
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2.1 ความตองการความรัก  วัยรุนตองการความรักจากบุคคลหลายฝาย  เชน จากพอ
แม  ญาติพี่นอง  จากครูอาจารย  จากเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ  การตองการความรักนี้อาจ
เปนเพราะวาตนเองคิดวามีคนสนใจและรักตัวนอยลง  ซ่ึงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
อารมณและจิตใจที่ไมคอยมั่นคง  ไมมั่นใจในความมีคาของตนเอง  คิดวาคนอื่นจะมองไมเห็น 
สิ่งเหลานี้  จึงอยากเรียกรองใหเขารักและสนใจตัวเองมากขึ้น

2.2 ความตองการอยากรูและทดลองเกี่ยวกับเรื่องเพศ วัยรุนจะมีความสนใจใน
เร่ืองเพศและเพื่อนตางเพศ  เปนวัยที่ตองการความรูความเขาใจทางเพศอยางถูกตอง  ถาถูกกีดกันจะ
แสดงออกทางออมโดยการปดบัง  หรือโดยการหาความรูอยางไมถูกวิธี  นอกจากความสนใจแลว  
วัยรุนยังอยากทดลองเกี่ยวกับเรื่องเพศอีกดวย  เพราะเปนวัยที่สนใจเพื่อนตางเพศ  รักแบบหลงใหล 
ใฝฝน  และเปนความรักแบบรุนแรงไมคอยมีเหตุผล

2.3 ความตองการอิสรภาพมากขึ้น สําหรับความตองการอิสรภาพนั้นจะรุนแรงมาก
ในวัยนี้  วัยรุนตองการเปนตัวของตัวเอง  ตองการตัดสินใจ  วางแผน  วางโครงการของชีวิต  และ
อยากลงมือทําดวยตนเอง  จะไมยอมใหผูใหญมากาวกายในชีวิตของตน  และมักคิดวาผูใหญไม 
เขาใจความตองการของตน

2.4 ความตองการเปนที่ยอมรับในสังคม  วัยนี้เปนวัยที่อยากใหสังคมยอมรับ   
ยกยอง  หรือชมเชย  อยากมีช่ือเสียง  อยากเดน  อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอยาง  เพื่อจะเปน
ประโยชนตอสังคมแตก็ทําไดสําเร็จคอนขางยาก  เพราะขาดระบบในการทํางาน  ขาดวิจารณญาณ
ในตัวเอง ดังนั้น ผูใหญจะตองหาสาเหตุแหงปญหาและแนวทางแกไข

2.5 ความตองการการรวมกลุม วัยนี้เปนวัยที่เพื่อนมีความสําคัญมาก  เปนวัยที่
อยากใหเพื่อนยอมรับจึงทําตามเพื่อน  แมวาบางครั้งจะขัดกับความรูสึกสวนตัวก็ตาม

2.6 ความตองการประสบการณใหมๆ  ความตองการนี้อาจจะรุนแรงมากในวัยนี้  
เชน ตองการคบเพื่อนใหมๆ ตองการทดลองสิ่งตางๆ ตามเพื่อน เชน การเดินขบวน การติด 
ส่ิงเสพยติด  ฯลฯ

2.7 ความตองการมีอนาคต  ตองการมีความสําเร็จ  วัยรุนเปนวัยที่เร่ิมสนใจอาชีพ
ตางๆ  อยากรับผิดชอบ  อยากพึ่งตนเอง  มีจุดมุงหมายในอนาคต  มีการวางแผนวาสําเร็จการศึกษา
แลวจะประกอบอาชีพอะไร

2.8 ความตองการแบบอยางที่ดี  ถึงแมวาวัยรุนจะชอบความเปนอิสระ แตก็ยังอยาก
ไดคําแนะนําจากผูใหญที่ดี  อยากเลียนแบบผูใหญ  ซ่ึงจะเห็นไดจากเด็กชายที่ตองการพอมาเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิต  เด็กหญิงก็ตองการแมเชนกัน  ฉะนั้น  ผูใหญจึงตองเปนตัวอยางที่ดีให
แกเด็ก  ตองคอยนําทาง  คอยตักเตือนเมื่อเด็กทําผิด  และใหรางวัลเมื่อทําดี
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กลาวโดยสรุป วัยรุนเปนวัยที่มีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานรางกาย มีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบรูณ ในการทําหนาที่ตางๆ ไดเชน
เดียวกับผูใหญ แตการพัฒนาดานจิตใจยังไมเจริญเทียบเทามาตรฐานของผูใหญ ความไมสัมพันธ
ของพัฒนาการสองดานนี้ เปนสวนสําคัญในการแยกวัยรุนจากวัยผูใหญ มีผลทําใหผูที่อยูในวัยนี้ตอง
เผชิญกับปญหาในการปรับตัว สงผลทําใหวัยรุนแสดงพฤติกรรมหรือกระทําพฤติกรรมที่สังคมไม
ยอมรับ เชน แสดงความกาวราว เกเร เปนตน ผูวิจัยจึงมุงประเด็นการศึกษาในกลุมนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงผูวิจัยเล็งเห็นวา เปนวัยชวงตอของวัยเด็กกับวัยผูใหญ และเปนระยะวิกฤต
ของการปรับตัว เปนวัยที่ควรใหความสนใจ เพื่อปองกันพฤติกรรมดังกลาวอันอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมกาวราว
ความหมายของความกาวราว
ความกาวราวเปนการกระทําที่นักจิตวิทยาและบุคคลโดยทั่วๆ ไปใหความสนใจกันมาก  

จึงมีผูแสวงหาคําตอบวาทําไมมนุษยจึงกาวราว  ซ่ึงก็มีผูใหความหมาย  และตั้งทฤษฎีของความ 
กาวราวไวมากดังนี้

เดโช  สวนานนท  (2520 : 12)  ใหความหมายของความกาวราว คือ การกระทําที่ 
จงเกลียดจงชังเปนการกระทําที่กอใหเกิดความกลัวและหนีภัยในอีกฝายหนึ่ง  เมื่ออีกฝายหนึ่งไม
หวั่นไหวก็จะนําไปสูการใชกําลังเขาตอสูกัน

กิติกร  มีทรัพย  (2524 : 250)  ใหขอเสนอวา  ความกาวราวเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของ
บุคคลอันจะแสดงออกมาในรูปขมขู  กดขี่  แขงขัน  ซ่ึงการแสดงความกาวราวออกมานอยหรือใน
ระดับออนๆ ก็จัดอยูในลักษณะประนีประนอม  แตถาประนีประนอมมากเทาใด  ก็ยิ่งระบาย
ความเครียดออกไปไดนอยความกาวราวก็จะตรึงอยูในนิสัย

เครือวัลย  ขจรพันธุ  (2524 : 73)  กลาววา  ความกาวราวเปนกิริยาตอบสนองตอความ
ไมสมหวัง  เด็กที่มีกิริยากาวราวอยูเสมอเปนเด็กที่มีความคับของใจและถูกลงโทษอยางแรง  ถามี
บิดามารดาที่มีนิสัยเปนคนกาวราวและไมคงเสนคงวาแลว  เด็กจะมีความกาวราวเสมอ

บัสส (Buss 1961 : 1 - 7)  อธิบายความหมายของความกาวราววา  “ความกาวราวเปน
การตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนในรูปของการกระทําอยางทันที โดยมีเจตนาจะทําใหผูอ่ืนเจ็บ
ปวด”  บัสสแบงความกาวราวออกเปนสองชนิดคือ
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1. ความกาวราวทางกาย  (Physical  Aggression)  เปนความกาวราวที่แสดงออกโดย
ใชอวัยวะทางกาย เชน แขน ขา ฟน หรือใชอวัยวะทางกายรวมกับอาวุธ เชน มีด ปน เพื่อทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเจ็บปวด

2.  ความกาวราวทางวาจา  (Verbal  Aggression)  เปนการตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุน
โดยใชถอยคําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวด  ซ่ึงจําแนกออกเปนสองลักษณะดวยกันคือ

2.1 การปฏิเสธ  ในการปฏิเสธมักจะแสดงทาทางประกอบดวย เชน หลบหนา
แสดงทาทางรังเกียจ  ไมยอมเขากลุม  สวนคําพูดที่ใชในการปฏิเสธไดแก  การพูดตรงๆ เชน  “ออก
ไปเดี๋ยวนี้”   หรือการพูดใหราย  เชน  “ฉันไมชอบคุณ”  รวมกับการแสดงอารมณเพื่อทํารายความ 
รูสึกของผูอ่ืน

2.2 การบังคับ การพูดบังคับเปนสัญลักษณของการกระทําใหผูอ่ืนไดรับความ 
เจ็บปวด  สําหรับการบังคับนี้  บุคคลเรียนรูการบังคับจากการสังเกต  หรือ  การเลียนแบบจากการ
กระทําของบุคคลอื่น  เชน  บิดา  มารดา  ครู  ผูปกครอง  เปนตน

สรุปไดวา พฤติกรรมกาวราว หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับ
ความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บทางดานรางกายหรือทางดานจิตใจ และจะมีการแสดงออกโดยการใชคํา
พูดหรือการใชรางกายกระทํา

วัยรุนกับพฤติกรรมกาวราว
ดังไดกลาวมาแลววา วัยรุน เปนวัยที่อยูกึ่งกลางระหวางการพัฒนาจากวัยเด็กไปสูวัย 

ผูใหญโดยมีการพัฒนาทางดานรางกาย เพื่อเขาสูวัยเจริญพันธุอยางเต็มที่ พรอมๆ กับการพัฒนาทาง
ดานจิตใจ ทําใหชวงวัยนี้ถือเปนชวงแหงวัยวิกฤต (Critical period) เพราะเปนชวงชีวิตที่เหมือน
กําลังเดินเขาสูทางโคง โอกาสที่จะพลิกคว่ําหรือประสบอุบัติเหตุมีมากกวาในวัยอ่ืน และในวัยนี้ยัง
เปนวัยที่ตองประสบกับปญหาในการปรับตัวเปนอยางมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่กาวจากเด็ก
สูความเปนผูใหญอาจทําใหเกิดความรูสึกกังวล สับสนในบทบาทของตนเองอีกทั้งเปนวัยที่มีการ
พัฒนาทุกดาน เปนวัยที่เต็มไปดวยพลัง มีความตองการเปนอิสระ อารมณรุนแรงและผันผวน 
เปล่ียนแปลงไดงาย พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นก็เปนพฤติกรรมที่มาจากพลังในตัวของเขาเอง  
อาจแสดงออกมาในลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นกวาวัยอ่ืนๆ นั่นคือ วัยรุนมีแนวโนมที่จะแสดง 
พฤติกรรมกาวราวออกมาไดงายกวาวัยอ่ืน ในขณะที่ความคิด  ความยับยั้งชั่งใจมีนอยกวาวัยผูใหญ 
พฤติกรรมกาวราวที่วัยรุนแสดงออก ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นที่สามารถทําใหตนเองหรือผูอ่ืนพิการ
หรือเสียชีวิตได เชน การทะเลาะวิวาท ยกพวกทํารายกัน เปนตน ในทางจิตวิทยา เด็กวัยรุนที่มี
ปญหามักชอบแสดงพฤติกรรมกาวราว ทําลายสิ่งของ การทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน และการ
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ฝาฝนระเบียบของสังคม  (สุชา จันทนเอม 2541 : 11 - 12) พฤติกรรมกาวราวของวัยรุนดังกลาว 
หากไมไดรับการชวยเหลือ หรือไมสามารถปรับพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมได ก็จะทํา
ใหวัยรุนมีพฤติกรรมกาวราว ติดตัวไปจนกระทั่งถึงวัยผูใหญ

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความกาวราว
      จากการศึกษาคนควาของนักจิตวิทยาหลายทานซึ่งมีแนวความคิดตางๆ กันออกไป  เกิด
เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความกาวราวหลายทฤษฎีดวยกัน  สามารถสรุปเปนทฤษฎีใหญๆ ไดดังนี้คือ

1. แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีอธิบายความกาวราวจากมุมมองของสัญชาติญาณ
แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีของฟรอยด ที่วาความกาวราวของบุคคลมีมาแต

กําเนิด และเห็นวาความกาวราวเกิดจากสัญชาติญาณแหงการดํารงพันธุ (Sexual Instincts) นั่นคือ
เมื่อไมไดรับการบําบัดความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศแลว คนเราจะเกิดความกาวราวได กอน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฟรอยดเคยเชื่อวาสัญชาติญาณของมนุษยมีสองประเภทคือ สัญชาติญาณ
แหงการดํารงพันธุ และสัญชาติญาณแหงการดํารงตน (Ego Instincts) ตอมาภายหลังความคิดของ 
ฟรอยดเกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไป จึงเอาสัญชาติญาณแหงการดํารงพันธุไปรวมกับสัญชาติญาณ
แหงการดํารงตน แลวใชช่ือเสียใหมวา  สัญชาติญาณแหงการดํารงชีวิต  (Life  Instincts)  และ
สัญชาติญาณแหงการทําลายชีวิต หรือสัญชาติญาณแหงการตาย  (Death  Instincts) ขึ้นมาคูกัน  
นอกจากนี้ฟรอยด  ยังไดกลาวถึงเรื่องมาโซคิสซึม  (Masochism) วาเปนแนวโนมที่บุคคลจะเพิ่ม
ความรูสึกพึงพอใจจากการทําลายตน  ซ่ึงมีผลมาจากความตองการทําลายหรือกาวราวผูอ่ืน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะความกาวราวตอคนอื่นนั้นไมสามารถแสดงออกมาไดงายๆ จึงหันมาทําลายตนเอง  
ฟรอยดใหความเห็นวาบุคคลที่มีลักษณะเชนนี้เปนเพราะมีความรูสึกผิด (Guilt Feeling) ติดอยูในจิต
ไรสํานึก  (Unconscious)  เปนตนวา  เมื่อยังเด็กเคยถูกพอแมผูมีอํานาจเหนือตนลงโทษ  เด็กตองการ
จะทํารายพอแมเปนการตอบแทนแตก็แสดงออกไมได  จึงตองหันมาทํารายตนเอง  สวนซาดิสซึม 
(Sadism)  นั้นเปนแนวโนมของพวกที่มีสัญชาติญาณในการทําลายหรือกาวราว ที่ชอบแสดงออกตอ
คนอื่น   ฟรอยด  จึงมีความเห็นวาอยาใหบุคคลมีความกดดันและความกาวราวไวมากๆ ควรจะหา
ทางปลอยความกาวราวไปในทางที่สังคมยอมรับ  และไมเปนที่เดือดรอนตอผูอ่ืน (สุนีย ธีรวิรุฬห 
2542 : 36 - 37)

2.   แนวคิดหรือทฤษฎีความกาวราวที่อธิบายจากมุมมองซ่ึงเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
นักจิตวิทยาที่เชื่อในแนวคิดหรือทฤษฎีนี้มีความเห็นวา สภาพแวดลอมทําใหบุคคล

เกิดความคับของใจซึ่งกอใหเกิดความกาวราว ซ่ึงแบงความคิดออกเปนสองแนวทางคือ (สุนีย  
ธีรวิรุฬห 2542 : 36 - 37)
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2.1 สมมติฐานความกาวราวที่มาจากความคับของใจ (Frustration Aggressive  
Hypothesis)  มาจากความเชื่อของ ดอลลารดและมิลเลอร (Dollard and Miller) วาความกาวราวของ
บุคคลมีสาเหตุมาจากความคับของใจ  เขาไดอธิบายความหมายของความคับของใจวาเปนความรูสึก
หรือพฤติกรรมที่เกิดจากบุคคลถูกขัดขวางไมใหบรรลุผลสําเร็จ  สรุปวาเมื่อคนเราถูกขัดใจ  ซ่ึงเมื่อ
สะสมไวจะเกิดเปนความกาวราวไดในที่สุด  ความกาวราวก็มักจะเปนผูที่ทําใหเกิดความคับของใจ
นั่นเอง

2.2  ทฤษฎีสัญญาณความกาวราว  (Aggression  Cues  Theory)  แนวความคิดนี้มา
จาก  เบอรโควิทซ  (Berkowitz)  ซ่ึงมีรากฐานความเชื่อที่วา  ความกาวราวเกิดจากความคับของใจ  
แตการแสดงออกจะมากหรือนอยหรือไมแสดงออกเลยนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณกระตุนที่ทําใหเกิด
ความกาวราว  กลาวคือลักษณะภายในของบุคคลกับสถานการณกระตุนจะตองสัมพันธกัน  นั่นคือ
ถาเกิดความคับของใจนอย  แตมีสถานการณกระตุนมากก็เกิดความกาวราวได  หรือถาเกิดความ 
คับของใจมากแตมีสถานการณกระตุนนอย  ก็ไมเกิดความกาวราว

3. แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีอธิบายความกาวราวจากมุมมองของทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคม

เซียรส (Sears 1969 : 159 – 197) เชื่อวาพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรูทางสังคม โดย
เฉพาะการเลียนรูพฤติกรรรมทางสังคมจากพอแม พอแมมีอิทธิพลในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
เปนอยางยิ่ง เพราะพอแมมีหนาที่ในการฝกวินัยและใหแรงเสริมแกพฤติกรรมของเด็ก โดยปกติแลว 
พฤติกรรมของคนเกิดจากแรงขับภายใน ไดแก ความตองการพื้นฐานและสิ่งเราภายนอก เชน การ
ใหความรัก การลงโทษ

สําหรับพฤติกรรมกาวราวนั้น เซียรสเชื่อวาเปนพฤติกรรมที่ไปสูเปาหมายหรือเกิด
จากแรงจูงใจที่มีอยูในตัวคน และเกิดจากประสบการณ การเห็นตัวแบบ และการไดรับแรงเสริม 
เซียรสมีทรรศนะวาการอธิบายพฤติกรรมกาวราวนั้นตองอธิบายในลักษณะที่เผชิญหนากัน ใน
กระบวนการอบรมเลี้ยงดูนั้นเด็กตองเผชิญหนากับพอแม การอบรมที่ไมเหมาะสมจะขัดขวางไมให
เด็กไปสูเปาหมาย เด็กก็จะเกิดความคับของใจและโตตอบความคับของใจอยางรุนแรง และหากเด็ก
ไดรับการลงโทษพฤติกรรมดังกลาวเด็กก็จะเห็นตัวแบบที่กาวราว

อัลเบิรท แบนดูรา (Albert Bandura 1977, อางถึงใน ปนีตา  นิตยาพร 2543 : 15)  
กลาววา  การที่มนุษยมีวิถีหรือแนวทางปฏิบัติหรือพฤติกรรมทางสังคมในรูปแบบตางๆ  ไมไดเปน
ส่ิงที่ติดตัวมาตามธรรมชาติ  แตมนุษยตองมีการเรียนรูส่ิงเหลานั้นดวยตนเอง  การเรียนรูของมนุษย
เกิดขึ้นได  2  ลักษณะ  คือ
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1. การเรียนรูจากประสบการณตรง  หมายถึง  การที่มนุษยนั้นไดมีโอกาสประสบ
กับเหตุการณที่นําไปสูการกระทํานั้น   ในฐานะของผูกระทําหรือผูถูกกระทําดวยตนเอง  ซ่ึงในชีวิต
จริงของมนุษยกิจกรรมในการเรียนรูโดยตรงมีอยูไมมากนัก

2. การเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) หรือการเรียนรูโดยการ
เลียนแบบ  (Learning by Imitation)  หรือการเรียนรูโดยผานรูปแบบ  (Learning Through 
Modeling)  หมายถึง  การที่มนุษยนั้นไดพบเห็นเหตุการณทางการกระทํานั้น หรือการกระทํานั้น
จากบุคคลอื่น ซ่ึงแบนดูรา เรียกวาตัวแบบ (Model) โดยมีแนวคิดเบื้องตนวา มนุษยจะมีปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมรอบๆ  ตัวเขาอยูเสมอ  ซ่ึงทั้งตัวเขาและสภาพแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอกัน  
และมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  ดังนั้น  การเรียนรูจากการสังเกตจึงเปนการเรียนรูที่เกิด
จากผลทางการปฏิสัมพันธ  (Interaction)    ระหวางมนุษยและสภาพแวดลอมนั้นเอง

อยางไรก็ตามที่มนุษยจะเลือกหรือไมเลือกกระทําอะไร เพื่อตอบสนองตอส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดขึ้นอยูกับผลทางการกระทําจากตัวแบบนั้น  กลาวคือ  ถามนุษยมีการเรียนรูไมวาจะดวยวิธีใด
เราก็จะไดเรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นดวย  ถาผลจากการกระทํานั้นเปนบวก  หรือรางวัล  
(Reward)  โดยอาจเปนสิ่งที่สัมผัสแตะตองได  เชน  ของขวัญ  ขนม  เงิน  ฯลฯ  หรือเปนสิ่งที่
แตะตองไมได เชน การยอมรับจากผูอ่ืน ความชื่นชมยินดีหรือแมแตทําใหเกิดความพึงพอใจตอ
ผูกระทําก็ถือเปนการสนับสนุนใหเขาเลือกตอบสนองดวยพฤติกรรม  หรือการกระทําอันนั้น  และ
ถึงแมวาผลจากการกระทําที่เปนบวกหรือรางวัล (Reward) จะไมเกิดขึ้นทุกครั้งก็สามารถทําให
พฤติกรรมนั้นคงอยูได ซ่ึงจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมรางวัลที่ไดมาอยางไมสม่ําเสมอนี้ จะมี
อิทธิพลมากที่สุดในการคงอยูของพฤติกรรม และกอใหเกิดการกระทําพฤติกรรมในความถี่สูงสุด
ดวย

ในทางตรงกันขาม  ถาผลของการกระทํานั้นเปนลบ  (Punishment)  หรือเมื่อกระทํา
แลวถูกลงโทษ  ถูกตําหนิติเตียน  หรือไมไดรับการยอมรับ  ก็จะเปนการผลักดันใหเขาไมเลือกหรือ
ไมกระทําพฤติกรรมนั้นในการตอบสนอง ซ่ึงแบนดูราเรียกสิ่งที่สนับสนุนหรือจูงใจจากตัวแบบให
เกิดพฤติกรรมหรือการกระทํามากขึ้นหรือนอยลงนี้วา  การเสริมแรง  (Reinforcement)

การเรียนรูของมนุษยที่ไดมาจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น ในการ 
ตอบสนองตอสถานการณตางๆ  และทายสุดนําไปสูการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึง
ปรากฏออกมาในรูปของการเลียนแบบสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ  ดังนี้

1. เปนการเลียนแบบจากภายนอก (Imitation) และอยูในระดับผิวเผิน  โดยจะ
แสดงปฏิกิริยาทาทางเหมือนอยางตัวแบบ  เชน  การเลียนแบบการแตงกายจากตัวละคร  ทาทางใน
การเดิน  การวิ่ง  ฯลฯ
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2. เปนการเลียนแบบในระดับละเอียดที่มุงเนนทางดานจิตใจ (Identification) โดย
มีความตองการที่จะเปนเหมือนตัวแบบ และเลือกเอาคุณลักษณะบางประการของตัวแบบมาเปน
ของตน  เชน  การเลียนแบบการพูด การแตงกาย ลักษณะทาทาง เปนตน
 อัลเบิรท แบนดูรา (Albert Bandura 1977, อางถึงใน ปนีตา  นิตยาพร 2543 : 16 - 
17) ไดกลาวถึง  กระบวนการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย  วามีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนของการสังเกตเห็น (Attention  Process) เปนเงื่อนไขจําเปนประการ
แรกในการเรียนรูที่มนุษยจะตองมีโอกาสไดพบเห็น ไดสังเกต หรือไดรับสัมผัสกับตัวแบบนั้น 
เสียกอน เนื่องจากการรับรูทางมนุษยมีขอบเขตจํากัด ตัวแบบที่จะเราใหสังเกตเห็นนั้นตองเปน 
ตัวแบบที่มีความนาสนใจ  และโดดเดนพอสมควร  อยางไรก็ตามเขาจะตองเอาใจใส  (Attention)  
รับรูการกระทําของตัวแบบนั้นดวย  ทั้งจะตองมองวาการกระทํานั้นเปนสิ่งไมผิดหรือเลว  แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคล  ดังนั้น  ตัวแบบที่จะมีแรงจูงใจที่ดีใหเกิดการเลียนแบบนั้น  
นอกจากจะตองมีความนาสนใจและความโดดเดนแลวยังตองไดรับการประเมินคาไปในทางดี  
กระทําการไดงาย  เปนการกระทําที่มีใหเห็นบอย  และมีประโยชน

2. ขั้นตอนของการจดจํา  (Retention  Process)  เมื่อมีการสังเกตเห็นและใสใจแล
วจะตองมีการจดจําซึ่งเปนการเก็บรูปแบบของการกระทําจากตัวแบบไว  โดยมีการลงรหัสเก็บไว
ในรูปของสัญลักษณภาพ  (Visual)  หรือตัวภาษา  (Verbal)  อยางเปนหมวดหมู  และเมื่อเผชิญกับ 
สถานการณจริงก็จะสามารถสรางพฤติกรรมขึ้นมาใหม  (reproduce)  ตามแบบอยางที่เคยเห็นมา
จากตนแบบ

3. ขั้นตอนแรงจูงใจ  หรือการเสริมแรง  (Motivational  Process  or  
Reinforcement  Process) การแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบออกมาใหปรากฏตองอาศัย 
แรงจูงใจพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงในทางบวกหรือรางวัล (Reward) จะเปนสิ่งลอใจใหแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมาจนกลายเปนแบบแผนพฤติกรรมใหมประจําตัว ดังนั้นเมื่อจําเปนตองเผชิญ
หนากับสิ่งเรา  โอกาสที่พฤติกรรมใหมจะถูกแสดงออกมา (Probability) ก็จะมีสูงกวาพฤติกรรม
อ่ืนๆ แตถาเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงในทางลบ  (Punishment)  ก็จะกลายเปนตัวขัดขวาง
ไมใหมนุษยเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมนั้นออกมา  หรือมีโอกาสที่จะเลียนแบบนอยลง
 สภาพแวดลอมทางสังคมของมนุษยที่มีอิทธิพลตอการหลอหลอมใหเกิดการเรียนรู 
และนําไปสูพฤติกรรมหรือการกระทํา เมื่อมองตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning 
Theory)  จะพบวาสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนตัวแบบ  (Model)  ใหมนุษยสามารถเรียนรู   
เลียนแบบ  และจูงใจใหกระทําพฤติกรรมใดๆ ไดมากที่สุดก็คือ  ตัวมนุษย
         อัลเบิรท แบนดูรา ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแบบที่มีตอผูสังเกตดังนี้
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1. ผูสังเกตจะเกิดพฤติกรรมใหม เมื่อผูสังเกตไดเห็นการกระทําของตัวแบบซึ่ง 
ผูสังเกตไมเคยพบเห็นหรือสนใจการกระทําแบบนี้มากอน ผูสังเกตจะรวบรวมรูปแบบของการ
กระทําใหมนี้ในรูปแบบสัญลักษณและถายทอดออกมาเปนพฤติกรรมใหม

2. ผูสังเกตจะมีหลักเกณฑการแสดงพฤติกรรมใหมเกิดขึ้น ในสถานการณที่ผู
สังเกตเห็นการกระทําของตัวแบบในลักษณะตางๆ  เชน  การตัดสินใจ  ภาษาทาทาง  เปนตน  จาก
นั้นผูสังเกตจะทดสอบการกระทําตามตัวแบบลักษณะตางๆ ภายใตสภาพการณตางๆ และถาการ
ตอบสนองสงผลทางบวกผูสังเกตก็จะรวมรูปแบบ ลักษณะของตัวแบบในรูปตางๆ แลวนํามาสราง
เปนหลักเกณฑใหม

3. ผูสังเกตจะมีความคิดและพฤติกรรมสรางสรรค การมีตัวแบบจะชวยสนับสนุน
การพัฒนาเชิงสรางสรรค เพราะเมื่อผูสังเกตเห็นตัวแบบกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งผูสังเกต
อาจใชประสบการณตางๆ ที่มีอยู ประกอบกับการกระทําของตัวแบบ มาพัฒนาความคิดหรือ 
พฤติกรรมใหมขึ้นมา อยางไรก็ตามยังมีขอมูลจํากัดสําหรับตัวแบบเชิงสรางสรรค  ถาตัวแบบเชิง
สรางสรรคมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ หรือผูสังเกตมีทักษะจํากัด พฤติกรรมสรางสรรคก็จะไมมี
อิทธิพลเพียงพอที่จะทําใหผูสังเกตกระทํา  หรือแสดงพฤติกรรมตาม

4. การยับยั้งการแสดงพฤติกรรมหรือการลดความกลัวที่จะแสดงพฤติกรรม  การ
ที่ไดเห็นตัวแบบถูกลงโทษ ผูสังเกตจะมีแนวโนมไมแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้น และในทํานอง
เดียวกันถาไดเปนตัวแบบทําพฤติกรรมที่ไมถูกตองและไมถูกหามปรามแลวผูสังเกตก็มีแนวโนมที่
จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ

5. ผูสังเกตจะกระทําตามตัวแบบมากขึ้น การมีตัวแบบจะมีอิทธิพลตอการกระทํา
หรือแสดงพฤติกรรมมากขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ  ถาผูสังเกตไดเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรม
หนึ่งและไดรับรางวัลผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะกระทําตามมากขึ้น ในทํานองเดียวกันถาผูสังเกตได
เห็นตัวแบบที่แสดงความกาวราว และไดรับการยกยองวาเปนสิ่งที่ดี ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะแสดง 
พฤติกรรมตามมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นการเสนอตัวแบบในสังคมจําเปนตองมีความระมัดระวังอยาง
ยิ่ง  เพราะอาจจะมีผลตอการเพิ่มพฤติกรรมทางลบไดเชนเดียวกัน

6. ตัวแบบมีอิทธิพลทางดานอารมณ การมีตัวแบบนี้นอกจากจะสงผลตอการ
กระทําตามตัวแบบแลว ยังมีผลตออารมณของผูสังเกตใหรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก และกระตุนใหเกิด
อารมณคลอยตามไปดวย

7. การเอื้ออํานวยใหเกิดการกระทําตามตัวแบบ การกระทําของตัวแบบที่ผูสังเกต
มีความสนใจและชื่นชมอยูแลว จะเอื้ออํานวยใหผูสังเกตนั้นๆ กระทําตามตัวแบบมากขึ้น
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 อัลเบิรท แบนดูรา กลาวย้ําในเรื่องนี้วา  ตัวแบบ (Model)  ที่ทําใหมนุษยเกิดการ
เรียนรูและมีพัฒนาการทางพฤติกรรมนั้นมาจาก  “ทั้งในบาน  ในโรงเรียน  สนามเด็กเลน  หนังสือ
อานเลน  และจากโทรทัศนของทุกบาน”
            นักจิตวิทยาสังคมไดเรียกการเรียนรูของมนุษยจากตัวแบบนี้วา การถายทอดทาง
สังคม  (Socialization) ซ่ึงหมายความถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมขึ้น
ใน ตัวมนุษยทุกเพศทุกวัย  อันเนื่องมาจากมนุษยนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสังคมนั้นเอง

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความกาวราวจะเห็นไดวาความกาวราวมีสาเหตุตางๆ กัน 
เชน แนวคิดที่อธิบายความกาวราวจากมุมมองของสัญชาติญาณ ซ่ึงใหแนวคิดวาความกาวราวเปน
สัญชาติญาณของมนุษย ทฤษฎีกาวราวที่อธิบายจากมุมมองซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมีแนวคิดวา 
พฤติกรรมกาาวราวเกิดจากความคับของใจหรือมีสถานการณมากระตุนใหแสดงพฤติกรรมกาวราว 
อีกทั้งการเรียนรูจากตัวแบบ ก็ทําใหเกิดความกาวราวได

4. แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีอธิบายความกาวราวจากมุมมองของทฤษฎีความผูกพัน
         ปฏิสัมพันธระหวางพอแมกับเด็กจะบงบอกความผูกพันที่มีตอกัน เปนที่ยอมรับกัน
วา  ความสัมพันธที่มีตอกันระหวางพอแมลูก มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็ก โบวลบี (Bowlby,  
อางถึงใน พรรณพิมล  หลอตระกูล 2537 : 1)  จิตแพทยชาวอังกฤษไดอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับความ 
ผูกพันโดยเนนวา พอแมมีบทบาทเปนผูปกครองใหความปลอดภัยกับเด็ก และตัวเด็กเองก็มีลักษณะ 
บางประการที่จะกําหนดพฤติกรรมตอบสนองจากผูใหญ ทั้งผูดูแลและเด็กตางก็มีความผูกพันซึ่งกัน
และกัน (reciprocally  attached) และความผูกพันที่เกิดขึ้น จะพัฒนาตามอายุและคงอยูตลอดไป
          องคประกอบแสดงความผูกพัน  ประกอบดวย 4 สวน

1. องคประกอบทางสังคม (Social Components) ปฏิสัมพันธทางสังคมที่มีตอกัน
2. องคประกอบทางอารมณ (Emotional Components)  ซ่ึงมีสวนรวมในความ

สัมพันธ ตางก็รูสึกถึงความผูกพันทางอารมณที่มีตอกัน
             3. องคประกอบทางความคิด (Cognitive Components) ทั้งสองฝายจะเกิด 
Cognitive scheme เปนแบบแผนของความผูกพัน (working model)  ซ่ึงกําหนดวาแตละฝายจะมี
รูปแบบความสัมพันธตอกันอยาง ไร

4.  องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavior Components) ผูดูแลและเด็กจะมี
พฤติกรรมที่บงบอกไดถึงความผูกพันที่มีตอกันไว

ในขวบปแรก เด็กจะมีพฤติกรรมที่บงบอกความผูกพัน  เชน  การรองไหเมื่อมีความ
ตองการจากภายใน  พยายามใกลชิดสัมพันธ  พฤติกรรมเหลานี้จะถูกจัดรูปแบบใหมีเปาหมายตอ
ผูดูแลเฉพาะเจาะจง  แมมักจะเปนคนแรก  เมื่อเกิดความผูกพันที่แนนแฟนขึ้น  ลักษณะพฤติกรรมที่
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บงบอกความผูกพันจะลดนอยลง  แตถาสภาวะความผูกพันถูกส่ันคลอนจะกระตุนใหเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ตองการความใกลชิด  เชน  ในเด็กทั่วไป  อยูในสภาพแวดลอมที่คุนเคยและปลอดภัย  
เด็กอาจจะเพียงตองการอยูในหองกับผูดูแล  โดยยังทํากิจกรรมตามปกติ  แตถาเด็กเจ็บปวยหรืออยู
ในสภาพที่ไมคุนเคย  รูสึกไมปลอดภัย  เด็กจะตองการความใกลชิด  และการสัมผัสจากผูดูแลมาก
ขึ้น  เมื่อมีการเจริญพัฒนามากขึ้นองคประกอบดานความคิด (Cognitive) จะมีบทบาทมากขึ้น เด็ก
ปกติจะมีรูปแบบความผูกพันที่มั่นคง  สามารถแยกจากผูดูแลไดหางไกลและนานขึ้น

คุณภาพของความผูกพันจะมีสวนเกี่ยวของกับมโนภาพแหงตน (Self concept) 
รวมทั้งความคาดหวังและทัศนคติตอการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น  คนที่มีความผูกพันที่ดีในวัย
เด็กจะมีความมั่นคงทางอารมณ  มองตนเองอยางมีคุณคา  สามารถมีปฏิสัมพันธในทางบวกกับผูอ่ืน
และใหคุณคากับการมีความสัมพันธที่มั่นคง  คนที่มีประสบการณความผูกพันที่ไมดี  รูสึกไมเปนที่
รัก  ถูกปฏิเสธ  มองตัวเองวาไมมีคุณคา  มีความสัมพันธในทางลบกับผูอ่ืนซึ่งจะทําใหรูสึกวา 
ตนเองถูกปฏิเสธอีก

ลักษณะของความผูกพัน
แอนสเวอรธ (Ainsworth , อางถึงใน  พรรณพิมล  หลอตระกูล  2537 : 2)  ไดทํา

การศึกษาทดลองเกี่ยวกับสัมพันธภาพและความผูกพันระหวางพอแมกับเด็ก โดยการสราง 
สถานการณจําลอง (Strange Situation) จัดใหพอแมและเด็กเลนอยูดวยกัน หลังจากนั้นไดแยก 
พอแมออกจากหอง แลวใหเจาหนาที่ที่เด็กไมคุนเคยเขาไปเลนกับเด็ก ตอมาใหพอแมกลับมาใน
หองอีกครั้งหนึ่ง แลวใชกลองวีดีโอสังเกตพฤติกรรมของเด็กหลังจากแยกพอแมออกไปเพื่อดูวิธีการ
ที่เด็กใชในการปรับตัว  ผลการทดลองพบวา  สามารถแยกลักษณะความผูกพันออกเปน 3 แบบ  
ดวยกัน  คือ

1. ความผูกพันที่มีลักษณะความมั่นคง (secure) เด็กจะแสดงความรูสึกกังวลเมื่อ
พอแมแยกจากไป  ถูกทิ้งใหอยูในที่ไมคุนเคย  แตสามารถใหความสนใจสํารวจสิ่งแวดลอมและเมื่อ
พอแมกลับเขามา  เด็กจะลดความสนใจสิ่งแวดลอม  หันมาสนใจพอแม

2. ความผูกพันที่มีลักษณะหลีกเลี่ยง (avoiding)  เด็กจะหลบหนา ถอยหนี มาก
กวาจะแสวงหาความใกลชิดผูกพันจากพอแม เพราะเด็กเรียนรูวาความผูกพันนี้ ไมสามารถปลด
ปลอยความรูสึกเครียดได  เมื่อพอแมกลับเขามา  เด็กจะใหความสนใจพอแมนอย

3. ความผูกพันที่มีลักษณะไมมั่นใจ  (ambivalent)  ความรูสึกตองการความใกล
ชิดจะถูกกระตุนตลอดเวลา  เด็กจะกังวลมากทั้งเวลาที่พอแมแยกจากและกลับมา  ไมสามารถให
ความสนใจสํารวจสิ่งแวดลอมได
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            จากการศึกษาของแอนสเวอรธ  (Ainsworth, อางถึงใน  พรรณพิมล  หลอตระกูล  
2537 : 2)  พบวา เด็กทั่วไปมีความผูกพันแบบมั่นคง 65 % แบบหลีกเลี่ยง  21 % แบบไมมั่นใจ 14 %  
ซ่ึงในการศึกษาระยะหลังพบวามีเด็กบางสวนไมสามารถจัดเขากลุมใดได บางครั้งมีลักษณะปนกัน
ของความผูกพันแบบที่ 2  และมีการศึกษาในเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางทารุณ  ในเด็กที่ปวย  ในเด็ก
ที่มีแมเปนโรคซึมเศรา พบวามีความผูกพันอีกลักษณะหนึ่ง คือ ความผูกพันที่มีลักษณะสับสน  
(disorganized) เด็กกลุมนี้มีความสับสนตอการมีความผูกพันไมวาตนเองมีบทบาทอยางไร ในความ
สัมพันธเด็กไมสามารถปรับตัวตอการแยกจากและการกลับเขามาของพอแม เด็กจะมีพฤติกรรมที่
อธิบายไมไดวาจะแสดงพฤติกรรมอยางไรซึ่งแสดงถึงความสับสน หวาดกลัว  มักพบในเด็กที่ไดรับ
การเลี้ยงดูอยางทารุณ  เปนความผูกพัน  ที่มีความมั่นคงนอยที่สุด  และอาจจะมีปญหาสุขภาพจิตได
มากที่สุด

โบวลบี  (Bowlby 1969 : 282) ไดกลาวถึงโครงสรางของระบบความผูกพันวา 
พัฒนาการดานจิตใจของเด็กเกิดจากความสัมพันธที่ไดจากการดูแลเอาใจใส  ความผูกพันใกลชิด  
และการสัมผัสทางกายซึ่งจะทําใหเด็กรูสึกวาไดรับความปลอดภัย  สวนพฤติกรรมที่ไมเปนไปตาม
ระบบของความผูกพันดังกลาวเชน การทารุณ  การกระทําที่ทําใหรูสึกขัดแยง  การใชคําพูดที่รุนแรง  
จะเปนสาเหตุที่ไปกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม ผูที่ไดศึกษาทฤษฎีความ 
ผูกพัน  หลายทานไดเสนอขอคิดเห็นวารูปแบบของความสัมพันธที่กอใหเกิดความรุนแรงนั้นเกิด
ขึ้นบนพื้นฐานที่วาความเจ็บปวดของบุคคลที่ไดรับจากผูอบรมเลี้ยงดู โดยสามารถสังเกตไดจาก
พฤติกรรมที่ผิดปกติซ่ึงคาดวาจะเกิดตามมาโดยธรรมชาติจากผลของระบบความผูกพันที่ไมกอให
เกิดความปลอดภัย (วงษเดือน สายสุวรรณ 2546 : 33) สอดคลองกับสมทรัพย สุขอนันต (Somsap  
Sookanan 1994 : 40) ที่มีความคิดเห็นวานาจะเปนไปไดที่ความแตกตางในคุณภาพความผูกพันของ
บุคคลเปนผลที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู เด็กที่ไดรับการดูแลจากครอบครัวเปนอยางดี เด็กจะมีความ
ผูกพันในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย ในทางตรงขามถาเด็กถูกเลี้ยงดูอยางทารุณ  หรือทอดทิ้งจะทําให
เด็กเกิดการกระทบกระเทือนใจ และมีผลตอการผิดปกติของความผูกพัน ซ่ึง เอนสเวอรท และคณะ  
(Ainsworth  et  al.  1978, quoted  in Somsap  Sookanan 1994 : 40) กลาวไววา  เมื่อพิจารณาธรรม
ชาติของการถูกกระทํารุนแรงทางกาย การถูกทอดทิ้งทั้งทางรางกายและจิตใจ นาจะเปนไปไดวาเด็ก
จากครอบครัวดังกลาว  จะเผชิญกับความผูกพันแบบวิตกกังวลหลีกหนี
 การอบรมเลี้ยงดูบุตร มีรูปแบบที่หลากหลาย แตการเลี้ยงดูบุตรดวยการลงโทษนับ
เปนวิธีการที่มีลักษณะของการใชความรุนแรง ซ่ึงวิธีการดังกลาวนอกจากจะนําไปสูความวิตกกังวล  
แลว ยิ่งไปกวานั้นความเจ็บปวดจากการลงโทษอาจนําไปสูความโกรธ  โบลวบี  (Bowlby 1973 : 
471)  ไดกลาววา ความโกรธเปนธรรมชาติการตอบสนองของเด็กตอความสัมพันธอันเนื่องมาจาก
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ความผูกพันที่ไมราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังวาความผูกพันจะกอใหเกิดความปลอดภัยแต
ไมเปนไปตามที่คาดหวังไวนั้นความโกรธจะสะสมอยูอยางมั่นคงและเมื่อความโกรธนั้นแผขยาย
เพิ่มมากขึ้นก็จะกลายมาเปนความกาวราวทั้งนี้เพื่อเรียกรองใหไดรับการตอบสนองใหเปนที่พึงพอ
ใจและจะกอตัวปนลักษณะประจําตัวของเด็ก จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวาความโกรธเปนการ
ทํางานที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหวางสัมพันธภาพความผูกพัน ในขณะที่ความกาวราวเปนการทํางานที่
ไมเปนปกติซ่ึงจะทําใหการเกิดความผูกพันหยุดชะงักลง นั่นหมายความวาระบบการทํางานที่ผิด
ปกติของความโกรธจะเปนรากฐานของความผูกพันแบบวิตกกังวล  ซ่ึงความผูกพันในลักษณะดัง
กลาวอาจจะเชื่อมโยงไปสูการใชวิธีการลงโทษในการอบรมเลี้ยงดูบุตร

3.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการลงโทษ
ความหมายของการลงโทษ
การลงโทษ  (Punishment)  เปนสิ่งที่นักจิตวิทยาใหความสนใจและมีการศึกษาวิจัยกัน

อยางกวางขวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการอบรมเลี้ยงดูซ่ึงเนนความสําคัญของวิธีการที่บิดา
มารดาใชลงโทษเด็กเปนอันดับแรก  (Hoffman 1963, อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคณะ  
2528 : 10)  การลงโทษที่ไดมีการศึกษาไวนั้น  ผูที่ศึกษาไดใหความหมายของการลงโทษไวดังนี้

บูทซิน  (Bootzin 1975,  อางถึงใน  อาภา  จันทรสกุล และ อัญชัญ  เกียรติบุตร  2530 : 
42)  กลาวไววา  การลงโทษ  หมายถึง  การใหส่ิงที่เราใดๆ  แกบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมแลวทําใหความถี่ของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงอยูลดลง

คูเปอร  และคณะ  (Cooper et al. 1887,  อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543 : 40)  
กลาวไววา  การลงโทษ  หมายถึง  การใหผลกรรมหลังจากการแสดงพฤติกรรมทําใหพฤติกรรมนั้น
ลดลงหรือยุติลง  ซ่ึงผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไมจําเปนที่จะตองเปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ  หากแตจะเปน
อะไรก็ไดที่ตามหลังพฤติกรรมนั้นแลวทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง

สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (2531 : 66 - 67)  กลาวไววา  การลงโทษ  หมายถึง  การใหส่ิง
ที่นาหลีกเลี่ยงแกบุคคล  อาทิเชน  การตี  การดุดา  การจําคุก  ฯลฯ  หรือการถอดถอนสิ่งที่บุคคล
ชอบออกไป  เชน  การปรับเงิน  การตัดเงินเดือน  การเสียสิทธิ์บางอยางที่เคยมี  ฯลฯ  เปนตน 
ทั้งสองประการนี้ชวยลดความถี่ของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นกอนการลงโทษได

ประเทือง  ภูริภัทราคม  (2535 : 202)   กลาวไววา  การลงโทษ  หมายถึง  การใหผล
กรรมที่อินทรียไมตองการ  หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรียตองการออกภายหลังที่อินทรียแสดง
พฤติกรรม ซ่ึงการกระทําดังกลาวมานั้นมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง
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สรุปไดวา การลงโทษ หมายถึง การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค วิธีการลงโทษอาจมีทั้งการลงโทษทางรางกาย เชน เฆี่ยนตีดวยไมเรียว 
ตีดวยมือ การลงโทษดวยวาจา เชน ดุ ดา วากลาว ตักเตือน เปนตน
 การลงโทษเด็ก
 ปญหาการอบรมเลี้ยงดูและการปลูกฝงทัศนคติและนิสัยที่ดีใหแกเด็กนั้น  สวนใหญเกิด
จากการที่ผูปกครองไมไดคํานึงวาตนเองมีอิทธิพลตอการปลูกฝงทัศนคติและนิสัยตางๆ ทั้งดานดี
และเลวใหแกเด็กของตน บางครั้งผูใหญกระทําตอเด็กเพื่อหวังใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงาม เหมาะสม  
แตผลกลับตรงกันขาม เชน พอแมพยายามเลี้ยงลูกอยางมีหลักการ และอยางเปนวิชาการ และ
คาดหวังจากลูกมากเกินไปจนถึงขั้นจัดตารางชีวิตใหลูกเดินแทบทุกยางกาว ซ่ึงมักจะขัดกับ
ธรรมชาติของเด็กๆ   ที่ตองการพึ่งตนเองและอิสรภาพ  ทําใหบางครั้งลูกกลายเปนหุนยนตที่คอยให
คนกดปุมใหทํางาน  แตในทางตรงกันขาม  ผูใหญที่รูวาตนเองมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอ
การกอใหเกิดนิสัยที่ดีและเลวใหเด็กไดมาก จึงพยายามทําตนเปนตัวอยางที่ดี ปลูกฝงนิสัยใหเด็ก
ควบคุมตนเองได ใชการอธิบายเหตุผลและใหความรักสนับสนุนแทนการลงโทษ จึงสามารถ
ปลูกฝงคุณธรรมตางๆ  ใหเด็ก และชวยใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ควบคุมตนเองได
 การลงโทษดวยวิธีที่เหมาะสมยังจําเปนสําหรับการอบรมเลี้ยงดู  เชน  การเฆี่ยนตีนั้นยัง
ควรใชแกเด็กเล็ก  ถึงเจ็ดขวบเพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู  กลัวเจ็บ  กังวลเมื่อทําไมดี  และเขาใจเรื่อง
ส่ิงที่ดีไดงาย  แตผูใหญตองมีเทคนิคในการใชการลงโทษชนิดนี้  คือตองตีเด็กเพียงเพื่อใหเจ็บกาย   
ตีดวยความรัก  ไมโกรธ  เกลียด  หรือโมโห   ส่ิงที่นาสนใจอีกประการหนึ่งที่นักจิตวิทยาสมัยใหม
ใหความสําคัญในการควบคุมเด็ก  คือ  การเพิกเฉยพฤติกรรมที่ไมดี  แตใหความสนใจและรางวัลแก
พฤติกรรมที่ดีแทน
 วิธีการอบรมเลี้ยงดู  และการลงโทษของพอแมที่กระทําตอเด็กนั้น  มีความสําคัญและมี
ผลกระทบตอบุคลิกภาพของเด็ก  ดังนั้น  การที่สามารถทําใหเด็กเริ่มตนดวยดีในเรื่องความรัก  
เทากับวาเขาไดเร่ิมตนชีวิตไปแลวคร่ึงหนึ่ง

สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งพอแมจะมีอิทธิพลตอเด็กวัยรุนทั้งในดานทัศนค
ติ คานิยม  การวางแผนอาชีพในอนาคต  ตลอดจนอัตมโนทัศน  (Self-concept)  ของเด็กวัยรุน  ทั้งนี้
เพราะวัยรุนไดซึบซาบความคิดเห็น  ความรูสึก  และรับผลของการกระทําจากพอแมมาตั้งแตวัยเด็ก  
ดังนั้นพอแมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรม  ทั้งในดานความคิด
และการกระทําของเด็กวัยรุน
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รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของพอแมท่ีมีผลตอพฤติกรรมวัยรุน
นักจิตวิทยาใหความสนใจศึกษาวิธีการอบรมของพอแม ที่มีผลกระทบตอพฤติกรรม

วัยรุน  โดยเริ่มจากกลุมทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud 1950) แนะนํา
พอแมวา การที่พอแมใชวิธีการลงโทษอยางรุนแรงกับเด็กจะทําใหเด็กไมจดจําพฤติกรรมของพอแม
มาปฏิบัติตาม  รวมทั้งยังสรางความรูสึกเกลียดชังพอแมดวย ซ่ึงการที่เด็กเกิดการตอตานไมยอมรับ
ทัศนคติคานิยมและพฤติกรรมของพอแมนี้ จะมีผลทําใหเด็กทําตามอยางสังคม (Socialization) ที่ไม
ดี ตอมา  กลุมนักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social – Learning Theory) เชน เซียรส แมคโคบี 
(Sears Maccoby) และเลวิน (Levin) เซียรส โรล (Sears Rau) และ อัลเพิรต (Alpert) เนนถึงความ
สําคัญของเทคนิคในการสรางระเบียบวินัยของพอแม วาจะมีผลตอพัฒนาการทางสังคมของเด็ก นัก
จิตวิทยากลุมนี้แนะนําวาพอแมไมเพียงแตชวยกลอมเกลาพฤติกรรมของเด็กโดยตรงแตเด็กยังซึม
ซาบทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมของพอแมตนโดยผานการเรียนรูจากการสังเกต เพราะฉะนั้น 
การศึกษาเทคนิคในการสรางระเบียบวินัยที่พอแมใชในการเลี้ยงดูบุตรจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเรา
เขาใจพฤติกรรมของเด็กและพอแม  ดังนั้นจะเห็นไดวา  นักจิตวิทยาแนวคิดตางๆ  ไดใหความสนใจ
ตอรูปแบบตางๆ ที่พอแมใชในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวาจะมีผลตอพฤติกรรมของเด็ก  และพฤติกรรม
เมื่อเด็กเติบโตขึ้น  (ประไพพรรณ  ภูมิวุฒิสาร 2530 : 187 - 193)

จากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด  ฟรอยด  (Sigmund Freud 1949) ไดแบงขั้น
พัฒนาการเปน  5 ขั้นดวยกัน  ในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยแตละวัย  ซ่ึงเปนการพัฒนาไปสู
พฤติกรรมที่พึงประสงค เร่ิมตั้งแตวัยแรกเกิดถึงวัยรุน โดยเฉพาะพัฒนาการขั้นพึงพอใจในอวัยวะ
เพศ (Phallic Stage) ชวงอายุ 4 - 5 ป วัยกอนเรียน ความพึงพอใจของเด็กวัยนี้อยูที่อวัยวะเพศ  เด็กจะ
จับตองลูบคลําอวัยวะเพศของตนเอง ระยะนี้ฟรอยด กลาววา เด็กผูชายมีปมเอดิปส (Oedipus  
Complex) นั่นคือ เด็กมีความรูสึกผูกพันตอแม ตองการที่จะเปนเจาของแมแตเพียงคนเดียว เกลียด
พอ แตขณะเดียวกันก็รูวาพอและแมรักกัน และตนเองก็ดอยกวาพอทุกอยางทั้งดานกําลังและอํานาจ  
ฉะนั้นเด็กจึงพยายามเลียนแบบทําตัวใหเหมือนพอทุกอยาง จะเปนลักษณะเด็กชาย “ติดแม” และ  
“เอาอยางพอ” เปนพิเศษ  ชวงเวลานี้  ฟรอยดเชื่อวาเปนชวงเวลาวิกฤต  (Critical  period)  สําหรับ
การเลียนแบบบทบาททางเพศใหคลอยตามเพศของตน  ดังนั้น ในขั้นพัฒนาการนี้  ถาบิดาปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ชอบใชอํานาจกับสมาชิกในครอบครัว แสดงพฤติกรรมกาวราว เชน พูดจา
เกรี้ยวกราด พูดคําหยาบคาย หรือชอบทําลายสิ่งของ เด็กก็จะปฏิบัติตนตามอยางตัวแบบผานจากวัย
เด็กเขาสูวัยรุน นอกจากนี้ จะพบวาวัยรุนเปนวัยแหงการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง มักนิยม
เลียนแบบ โดยเฉพาะจากบุคคลที่ใกลชิดในครอบครัว เพื่อตองการการยอมรับ ผูที่ทําหนาที่เปน
หัวหนาครอบครัว "บิดา" มีสวนทําใหวัยรุนมีอัตมโนทัศนทางลบ (Negative Self-concept) 
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เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ ในครอบครัวมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย หรือประสบปญหาการ
วางงาน ทําใหเกิดภาวะเครียด และมักจะแสดงพฤติกรรมหรือกระทําทารุนกรรมกับบุตรของตน
โดยไรเหตุผล พฤติกรรมเหลานี้ทําใหเด็กเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่บิดาแสดงตอตนเอง มี
พฤติกรรมกาวราว และมีความโกรธแคนในพฤติกรรมกาวราวรุนแรงของบิดา

จากการศึกษาของ ประไพพรรณ  ภูมิวุฒิสาร (2530 : 187 – 193) ไดกลาวถึงวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กวา เปนองคประกอบประการสําคัญที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมของเด็ก เอลเดอร 
(Elder) ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยศึกษาเด็กวัยรุน 7,350 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 
6) กลุมตัวอยางมาจากระดับสถานะเศรษฐกิจและสังคม ขนาดครอบครัว  และพื้นฐานการศึกษาของ
พอแมแตกตางกัน เอลเดอรไดแบงชนิดของการอบรมเลี้ยงดูของพอแมโดยละเอียดเปน 7 ชนิด ดังนี้

แบบแผนของเอลเดอร (Elder 1962) เก่ียวกับชนิดการอบรมเลี้ยงดูของพอแม

ชนิดของการอบรมเลี้ยงดู ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู
1.  แบบเผด็จการ
(Autocratic)
2.  แบบพอแมเปนใหญ
(Authoritarian)
3.  แบบประชาธิปไตย
(Democratic)
4.  แบบเสมอภาค
(Equalitarian)
5.  แบบเงียบเฉย
(Permissive)

         พอแมจะเปนผูบอกใหวัยรุนทําอะไร  และไมใหโอกาส
เด็กคิดหรือแสดงออกดวยตนเอง
         พอแมจะบอกใหเด็กวัยรุนทํา  แตยังฟงความคิดเห็นของ
เด็กวัยรุน
         พอแมจะใหโอกาสเด็กวัยรุนตัดสินใจหรือออกความคิด
เห็น  แตการตัดสินใจขั้นสุดทายยังตองขึ้นกับพอแม
         พอแมและวัยรุนจะมีความเกี่ยวพันในการตัดสินใจเทากัน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุน
         วัยรุนจะสามารถตัดสินใจทุกอยางดวยตัวเอง พอแมไม
ตองมีสวนในการรูเห็น แตอยางไรก็ตามลักษณะนี้พอแมยัง
ตองการฟงความคิดเห็นของวัยรุนและใหคําแนะนํา

6.  แบบเสรีนิยม
(Laissez-Faire)

7.  แบบละเลย
(Ignoring)

วัยรุนจะตัดสินใจทุกอยางดวยตัวเองและไมตองการฟง
ความคิดเห็นจากพอแม  พอแมจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพฤติกรรม
วัยรุน
         วัยรุนจะตัดสินใจเอง  และพอแมก็ไมสนใจวาวัยรุนจะมี
การตัดสินใจเปนอยางไร
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ผลของการศึกษาของเอลเดอรพอสรุปได 2 ประการดวยกันคือ ประการแรก เอลเดอร  
พบวา เด็กวัยรุนจะมองวาพอมีลักษณะเผด็จการ (Autocratic) หรือมีลักษณะแบบพอเปนใหญ   
(Authoritarian)  มากกวาแม  สวนแมจะถูกมองวามีลักษณะเงียบเฉย  ลักษณะเสรีนิยม  และลักษณะ
ละเลยมากกวาพอ และเอลเดอร ยังพบอีกวาในครอบครัวที่ขนาดใหญ (มีสมาชิกในครอบครัวมาก)  
จะนิยมใชลักษณะแบบเผด็จการ และแบบพอแมเปนใหญมากกวาในครอบครัวที่มีขนาดเล็ก  
ประการที่ 2 เอลเดอรไดพยายามศึกษาวาเด็กวัยรุนจะมีการตอบสนองตอชนิดของการอบรมเลี้ยงดู
จากพอแมในลักษณะที่แตกตางกันอยางไร ในเรื่องนี้ เขาพบวาพอแมที่อบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย  (Democratic)  และแบบเสมอภาค  (Equalitarian)  นั้น  เด็กวัยรุนจะเกิดความรูสึกได
รับความเปนธรรมมากกวากลุมอ่ืนๆ  และพอที่มีลักษณะพอแมเปนใหญ (Authoritarian) จะถูกมอง
วามีความเปนธรรมมากกวาแมที่มีลักษณะพอแมเปนใหญ (Authoritarian) สวนแมที่มีลักษณะเงียบ
เฉย (Permissive) จะถูกมองวามีความเปนธรรมมากกวาพอที่เงียบเฉย (Permissive) ซ่ึงความ
แตกตางนี้จะเปนไปไดทั้งวัยรุนหญิงและชาย  และในทุกสถานะเศรษฐกิจและสังคม

จากผลของการศึกษาเรื่องนี้ เอลเดอรแนะนําวา พอสามารถจะควบคุมวัยรุนไดนานเทา
ที่ตองการถาพอรับฟงเหตุผลของเด็กวัยรุนบาง (ลักษณะแบบพอแมเปนใหญ)  (Authoritarian) แต
พอแมจะประสบปญหาขัดแยงกับวัยรุนถาพอมีลักษณะแบบเผด็จการ  (Autocratic)  เพราะลักษณะ
การเลี้ยงดูแบบนี้เปนแบบที่พอแมจะยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็กวัยรุนนอยมาก

นอกจากนี้ยังมีผูสนใจศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแม ที่มีผลกระทบตอพฤติกรรม
ของวัยรุนอีกหลายทาน เชน เอลเดอร (Elder) ศึกษาพบวาพอแมที่แสดงความรักกับวัยรุนตลอดเวลา 
จะทําใหวัยรุนสามารถพัฒนาการสรางความสัมพันธที่ดีและเหมาะสมกับผูอ่ืน  มีความมั่นใจในเอก
ลักษณแหงตน  และมีความภูมิใจในตัวเอง ไวเนอร (Weiner) เคแกนและมอสส (Kagan and Moss)  
ศึกษาพบวา  พอแมที่เกลียดชังและปฏิเสธลูก  จะสงผลใหเด็กมีปญหาทางการเรียน มีความสัมพันธ
กับเพื่อนและผูใหญไมดี  มีปญหาทางอารมณซ่ึงมักจะแสดงออกทางกาย และเปนเด็กที่มีพฤติกรรม
ที่เปนปญหา นอกจากนั้น เคแกนและมอสส (Kagan and Moss)  ยังศึกษาพบวา พอแมที่เล้ียงเด็ก
อยางเขมงวด (Restrictive) จะสงผลใหเด็กขาดความกระตือรือรน  ขาดความคิดสรางสรรค มีความ
ยืดหยุนในการแกปญหานอย ตลอดจนขัดขวางการเรียนในโรงเรียนใหไดดี  อยางไรก็ตาม เคแกน
และมอสส (Kagan and Moss) ออฟฟแมน (Hoffman)  เอลเดอร (Elder) พบวาในครอบครัวที่เล้ียงดู
แบบใหเด็กอยูในวงจํากัดแตครอบครัวนั้นมีความรักและความอบอุนใหเด็กจะทําใหเด็กมีพฤติ
กรรมสุภาพ เรียบรอย พึ่งพิงสูง ชอบทําตามกลุม รวมถึงไมคอยมีพฤติกรรมกาวราว และไมคอย
แขงขันกับกลุมเพื่อนมากนัก  แตถาครอบครัวที่เล้ียงดูแบบทั้งใหความรัก และใหโอกาสเด็ก จะทํา
ใหเด็กเปนตัวของตัวเองอยางเหมาะสมกับวัย มีการแสดงออกทางสังคมอยางเหมาะสม เปนอิสระ
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เปนตัวของตัวเอง ไมคอยทําตามกลุม แตจะมีความกาวราวมากกวาการเลี้ยงดูแบบใหเด็กอยูในวง
จํากัด นอกจากนั้นยังพบวาพฤติกรรมกาวราว เปนผลเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมโดย
เฉพาะอยางยิ่งในพอแมที่ละทิ้ง ปฏิเสธลูก แมกคอรด และโซลา (McCord and Zola)  ศึกษาพบวา
พอแมที่ปฏิเสธ (Rejected)  เด็กจะทําใหเด็กเกิดความคับของทางจิตใจ  และนําไปสูพฤติกรรม
กาวราว

จะเห็นไดวาวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตลอดจนวิธีการฝกระเบียบวินัยใหเด็ก จะมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของเด็กวัยรุน  การรับรูของเด็กวัยรุนวาพอแมใชวิธีใดในการอบรม  หรือพอแมปฏิบัติ
ตอตนอยางไรจะสําคัญมากตอพัฒนาการในระยะวัยรุน  เพราะการรับรูของเด็กตอพฤติกรรมที่พอ
แมปฏิบัติตอตนจะมีผลตอความรูสึกวาตนเองเปนที่รักและเปนที่ตองการของพอแมหรือไม  ถาเด็ก
รูสึกเปนที่รักและเปนที่ตองการก็จะไมทําใหเกิดปญหา  และยังทําใหเด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง
และรูสึกวามีคุณคา ในทางตรงขามถาเด็กรับรูวาพอแมปฏิบัติตอตนไมดี ตนไมเปนที่ตองการของ
พอแมก็จะพัฒนาความรูสึกไมมีคุณคาในตนเอง มีความภูมิใจในตัวเองต่ํา ซ่ึงจะเปนผลตอ
พฤติกรรมอันไมพึงประสงคอ่ืนๆ อีกตอไป

 

 รูปแบบของการลงโทษ
        รูปแบบของการลงโทษที่ไดมีการศึกษากันไวนั้นมีอยูดวยกันหลายประเภท ในที่นี้
ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการลงโทษที่นักจิตวิทยาไดมีการศึกษากันไว  ดังนี้

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2524 : 130) ไดแบงรูปแบบของ
การลงโทษออกเปน 2 ประเภท คือ

1.  การลงโทษทางกาย  หมายถึง  การทําใหเด็กเจ็บตัว  เชน หยิก ตบ ตี เตะ โดยผู
ลงโทษใชอํานาจทางกายของตนซึ่งมีมากกวาเขาขมเด็ก ในการลงโทษทางกายนั้นผูลงโทษจะใช
วาจากลาวสั่งสอนนอยหรือไมใช  ซ่ึงทําใหเด็กทราบแตเพียงวาขณะนั้นตนไดกระทําในสิ่งที่ผูเล้ียง
ดูไมพอใจแตไมทราบเหตุวาทําไมการกระทําของตนจึงกอใหเกิดความไมพอใจนั้นๆ หรือใน
บางครั้งอาจไมทราบวาพฤติกรรมใดที่ตนกระทําแลวเปนสาเหตุใหถูกลงโทษทางรางกายอยูใน
ขณะนั้น

2.  การลงโทษทางจิต  หมายถึง  การแสดงความไมพอใจ เสียใจ  และผิดหวังที่เด็กทํา
ผิด มีการใชวาจากลาวติเตียน  เพิกเฉยไมสนใจเด็กไปชั่วขณะ  นอกจากนี้อาจตัดสิทธิ์บางประการที่
เด็กเคยไดรับ  เชน คาขนม  ของขวัญวันเกิด  หรืออ่ืนๆ  ในบางครั้งอาจกลาวเปนเชิงขูวาจะมีการ
พรากเด็กไปจากตนเสีย การลงโทษทางจิตมักประกอบไปดวยการวากลาวอบรมสั่งสอนซึ่งเปนการ
อธิบายชี้แจงใหเด็กเห็นถึงความเหมาะสมของพฤติกรรม
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ลัดดา  ปฏิเวธวรรณกิจ (2533 : 15)  ไดแบงการลงโทษออกเปน  2  ประเภท  คือ
1.  การลงโทษทางกาย  หมายถึง  การทําใหเด็กเจ็บตัว  เชน หยิก ตบ ตี เตะ  โดยผูลง

โทษใชอํานาจทางกายของตนซึ่งมีมากกวาเขาขมเด็ก
2.  การลงโทษทางจิต  หมายถึง  การแสดงความไมพอใจ เสียใจ  และผิดหวังที่เด็กทํา

ผิด  มีการใชวาจากลาวติเตียน  เพิกเฉยไมสนใจเด็กไปชั่วขณะ  นอกจากนี้อาจตัดสิทธิ์บางประการ
ที่เด็กเคยไดรับ  เชน คาขนม  ของขวัญวันเกิด  หรืออ่ืนๆ  ในบางครั้งอาจกลาวเปนเชิงขูวาจะมีการ
พรากเด็กไปจากตนเสีย

สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต  (2543 : 218 - 230)  กลาววา   การลงโทษนั้นมีเทคนิคและวิธี
การลงโทษอยูดวยกันหลายวิธี  ดังนี้

1.  การลงโทษโดยการทําใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกาย  (Physical  Pain)  เชน  การ
เฆี่ยนตีโดยการใชไมเรียวหรือมือ โดยอาจจะตีที่มือ ขา หรือกนของเด็กที่กระทําพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม การลงโทษโดยวิธีการเฆี่ยนตีนั้น มีการนําไปใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ครอบครัว

2. การตําหนิ (Reprimands) เปนการใชคําหรือประโยคกับบุคคลเพื่อใหเขาหยุด
พฤติกรรมบางอยาง  เชน  “อยา”  “หยุด”  “อยาทําส่ิงนั้น”  “ฉันตองการใหเธอหยุดคุย”  ซ่ึงการ
ตําหนินั้นเปนวิธีการลงโทษที่นิยมใชกันมากในสังคมทั่วไป  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการตําหนินั้น
ทําไดงายและมักจะไดผล  (Reed  et  al.  1975,  อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 220)  
การตําหนินั้นถาไมใชควบคูไปกับการลงโทษวิธีอ่ืนๆ  แลวประสิทธิภาพของการตําหนิจะลดลง
อยางรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันถาใชการตําหนิมากเกินไป ประสิทธิภาพของการตําหนิก็จะลดลงเชน
กัน  นอกจากนี้ยังพบอีกวาผลของการใชการตําหนินั้นมักจะไดผลที่ไมแนนอน บางครั้งก็ทําหนาที่
ระงับพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ  แตบางครั้งก็กลับไปทําหนาที่เพิ่มพฤติกรรมที่ถูกตําหนินั้น

3.  การใชเวลานอก  (Time  Out)   เปนวิธีการลงโทษอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางมาก  
การใชเวลานอก  หมายถึง  การถอดถอนโอกาสที่บุคคลจะไดรับการเสริมแรงทางบวก  หรือการ
สูญเสียตัวเสริมแรงที่บุคคลนั้นกําลังไดอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง  เมื่อบุคคลกระทําพฤติกรรมบาง
อยางอันจะทําใหการกระทําพฤติกรรมนั้นลดลงในอนาคต  (Foxx  1982,  อางถึงใน  สมโภชน  
เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 223) การใชเวลานอกนั้นไมจําเปนที่จะตองเอาบุคคลออกไปอยูในสภาพการณ
ที่จัดขึ้น  หากแตตองทําใหบุคคลนั้นสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการเสริมแรงในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
ซ่ึงเปนผลทําใหพฤติกรรมที่กระทําแลวสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการเสริมแรงลดลง (Nelson and 
Rutherford  1983, อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 223)
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4.  การปรับสินไหม  (Response  Cost)  เปนวิธีการลงโทษที่ถอดถอนตัวเสริมแรงทาง
บวกออกไปหลังจากที่บุคคลกระทําพฤติกรรมบางอยาง ทําใหพฤติกรรมนั้นลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ตอไปในอนาคต ตัวเสริมแรงที่ถูกถอดถอนออกไปมักจะเปนตัวเสริมแรงประเภทเบี้ยอรรถกร ได
แก  แตม เบี้ย  ดาว  หรือเงิน  นอกจากนี้ยังรวมถึงการสูญเสียสิทธิพิเศษบางอยาง  ตลอดจน
สถานภาพทางสังคมอีกดวย  ซ่ึงตัวเสริมแรงนี้อาจจะมีอยูที่ตัวบุคคลนั้นแลวหรือเปนสิ่งที่บุคคลนั้น
จะไดรับในเวลาตอมา  (Pazulinec et al. 1983, อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 227)  เชน 
การไมใหไปเที่ยวในวันเสารและอาทิตย  เนื่องจากเมื่อสัปดาหที่แลวกลับบานผิดเวลา  เปนตน

5.  การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิด (Overcorrection) เปนวิธีการลงโทษที่ใหผูที่
ทําผิดแกไขพฤติกรรมที่เขาทําผิด โดยการแกไขหรือปรับปรุงสภาพการณที่เขาทําผิดใหมากกวาที่
เคยเปนอยูมากอนที่เขาจะทําผิด  เปนรูปแบบของการลงโทษในลักษณะของการใหการศึกษา  ให
โอกาสบุคคลที่กระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน เมื่อเด็กเคี้ยว
หมากฝรั่งแลวเอากากหมากฝรั่งไปติดใตโตะ ก็ตองใหเขาทําความสะอาดโตะของเขารวมทั้งโตะ
ของคนอื่นในหองนั้นดวย  และใหเขาเคี้ยวหมากฝรั่งแลวนําเอากากหมากฝรั่งนั้นไปทิ้งที่ถังขยะซ้ํา
แลวซํ้าอีก  (Foxx and Azrin,  อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 229)   การลงโทษดวยวิธี
แกไขใหถูกตองเกินกวาที่ผิดนี้ นับวามีประโยชนอยางมากในการทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น  และสามารถนําไปใชไดกับพฤติกรรมที่เปนปญหาหลายๆ อยาง  เชน  พฤติ
กรรมกาวราว  พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาความสะอาด เปนตน (Ollendick and Matson, อาง
ถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 230)
           เด็กที่ถูกลงโทษทางกายเสมอๆ  จะเกิดผลเสียในภายหลัง การเลี้ยงดูแบบลงโทษทาง
กายเปนประจํานี้  มักจะมีความสัมพันธกับการที่เด็กไปกอความผิด  การลงโทษที่รุนแรงนอกจากจะ
ทําใหเด็กเกิดความอาฆาตมาดรายตอผูใหญแลว ยังจะไปขัดขวางความสามารถในการแกปญหาของ
เด็กไดอีก  และความอาฆาตมาดรายที่เด็กมีตอพอแมนี้จะแผขยายไปสูส่ิงอ่ืนๆ ที่อยูแวดลอมเขาเมื่อ
เขายางเขาสูวัยรุน  โดยเฉพาะในเด็กวัยรุนชาย

ผลกระทบจากการลงโทษ
          การอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยการใชวิธีการลงโทษไมวาจะเปนการลงโทษทางกายหรือการ
ลงโทษดวยการใชวาจาซึ่งเปนการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะของการใชความรุนแรงยอมสงผลกระทบ
เกิดขึ้นไดหลายประการ ดังที่นักวิชาการไดสรุปถึงผลกระทบจากการใชความรุนแรงตอเด็ก (พรรณี 
เอื้อวัฒนา  2542 : 28 - 29) ไวดังนี้
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1. ผลกระทบตอเด็ก
1.1 ผลกระทบทางรางกาย  ซ่ึงเกิดจากการถูกลงโทษเฆี่ยนตี  ทํารายรางกาย    เด็ก

ที่ถูกลงโทษทางกายจะปรากฏบาดแผลตามเนื้อตัวและผิวหนัง  เชน  รอยชํ้า  รอยไหม  รอยขวน  
บวม  เปนตน บางกรณีอาจรุนแรงจนเกิดความพิการทางรางกาย  ทางสมอง  หรือถึงแกชีวิต

1.2 ผลกระทบทางจิตใจและพฤติกรรม  เด็กจะแสดงอาการหวาดผวา  กลัว  เมื่อ
พอแมหรือผูใหญเขามาใกลหรือสัมผัสตัว เกิดพฤติกรรมถดถอย เชน ปสสาวะรดที่นอน  พัฒนาการ
ทางภาษาชา  บางรายแสดงพฤติกรรมกาวราวเปนอันธพาล  รังแกและทํารายคนอื่น  โดยเฉพาะคน
ที่ออนแอกวาหรือสัตว  มีปญหาการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  เด็กบางคนซึมเศรา  เก็บกด  แยกตัว
ทํารายตนเอง  มีปญหาการเรียน  สมาธิส้ัน  เรียนไมดี  ไมอยากกลับบาน  หนีออกจากบาน  หรือใช
สารเสพติด  เปนตน

2. ผลกระทบตอสังคม  การลงโทษเด็กนําไปสูปญหาสังคมในระดับที่กวางออกไป  
เชน เด็กที่ถูกลงโทษอยางรุนแรงจะหนีออกจากบานกลายเปนเด็กเรรอนขอทาน  งายตอการถูก 
ชักจูงไปสูปญหาอาชญากรรมหรือโอกาสที่จะทําผิดกฎหมายไดสูงมาก  ซ่ึงกระทบกระเทือนตอ 
สวัสดิภาพของสังคมนําไปสูความไมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2531 : 67 - 73) กลาวไววาการลงโทษนั้นเปนดาบสองคม   
ผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษนั้นมีทั้งคุณและโทษ  โดยสรุปผลของการลงโทษไว  ดังนี้

ผลในทางบวก
1. ทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหยุดลงทันที  ในเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะ

กอใหเกิดอันตรายแกตัวเองหรือผูอ่ืน  การลงโทษดวยความรุนแรงอยางเพียงพอจะสามารถทําให
หยุดพฤติกรรมเชนนั้นไดทันที

2. การลงโทษ จะทําใหผูลงโทษสามารถจําแนกไดอยางรวดเร็ววาพฤติกรรมใดไม
ควรกระทํา

3. การลงโทษเปนตัวอยางใหแกคนอื่นๆ  ไดวาไมควรประพฤติเชนนั้น  จากการศึกษา
ของ แบนดูรา  พบวา  ตัวอยางหรือตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมไมพึงประสงคแลวถูกลงโทษมีผล 
ทําใหผูชมเรียนรูที่จะไมทําพฤติกรรมอยางนั้นอีก

ผลในทางลบ
1. การลงโทษ อาจจะเปนสาเหตุของการแผขยายความกลัวผูลงโทษ  หรือส่ิงเราที่ 

ลงโทษไปสูส่ิงอ่ืนได
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2. การลงโทษ อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการปรับตัวแบบหลีกหนีออกไปจาก
สถานการณที่เปนการลงโทษ เชน วัยรุนถูกแมดุเกิดความนอยใจจึงผูกคอตาย  หรือหนีออกจากบาน  
เปนตน

3. การลงโทษ ทําใหเด็กที่ถูกลงโทษเกิดความกาวราว การลงโทษทางกายมีผลนํามา
ซ่ึงความกาวราว และตัวการสําคัญที่เปนเหมือนพาหนะนําไปสูความกาวราวคือการเลียนแบบจาก 
ผูลงโทษ

4. การลงโทษ มีผลทําใหผูถูกลงโทษเกิดความรูสึกวาตนเองจะไมมีคาหรือถูกลดคา
ลง  นักจิตวิทยาไดทําการวิจัยพบวาภายหลังจากถูกลงโทษใหมๆ  บุคคลจะเขียนเกี่ยวกับตัวเองใน
ทางลบมากขึ้นกวาปกติซ่ึงเปนผลที่เกิดขึ้นระยะสั้นภายหลังจากการลงโทษ ผลกระทบนี้อาจเปนไป
ในระยะยาวไกล ในกรณีที่การลงโทษมีความรุนแรงตอจิตใจของผูถูกลงโทษเปนอยางยิ่ง เปน
ประสบการณที่เปรียบเสมือนบาดแผลในใจที่ยากแกการลืม

สกินเนอร  (Skinner 1962, อางถึงใน อาภาพรรณ  ถาวโรฤทธิ์ 2542 : 95) ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับผลกระทบของการลงโทษเด็ก  ไวดังนี้

1. การลงโทษอาจเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาอารมณรุนแรงตางๆ  เชน  ความกลัว 
ความโกรธ ความวิตกกังวล ความหวาดระแวง  อารมณเหลานี้มักเปนสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมที่
ผิดปกติ

2. เด็กที่ถูกบิดามารดาตีบอยๆ มักจะมีพฤติกรรมแยกตัวเอง  หลีกเลี่ยงการพบปะกับ
บุคคลอื่น

3. การลงโทษทําใหผูรับโทษมีพฤติกรรมเก็บกด  โดยแสดงพฤติกรรมกาวราวใน
รูปแบบตางๆ  ขึ้นมาทดแทนความรูสึกของการถูกลงโทษ

การลงโทษเปนกลไกการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงชวยควบคุมความกาวราวได
เพียงไร  นักจิตวิทยาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการเด็ก ไดทําการศึกษาผลของ
การลงโทษที่มีตอพฤติกรรมกาวราว และสรุปวาการลงโทษมีความจํากัด ในการหยุดยั้งพฤติกรรม 
กาวราว และมีผลหยุดยั้งพฤติกรรมนั้นๆ ไดเพียงชั่วคร้ังชั่วคราว นั่นคือ จะมีผลใหเก็บกด 
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนานั้น ตราบเทาที่ยังมีการลงโทษอยูแตไมอาจขจัดพฤติกรรมที่ไม 
พึงปรารถนาออกไปจากตัวบุคคลนั้นได  จึงไมอาจประกันไดวาจะไมมีพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาไมมีการลงโทษอีก  นั่นหมายความวาผลของการลงโทษขึ้นอยูกับการคงอยู
ของการลงโทษ  อยางไรก็ตาม  การลงโทษอาจมีผลในทางลบเพราะนําไปสูความวิตกกังวล เชน 
กลัวการลงโทษในอนาคต การลงโทษจึงทําใหเกิดผลขางเคียง คือเกิดการวางเงื่อนไขเกี่ยวกับความ
กลัว กระตุนใหเกิดความกาวราว และเรียนรูที่จะตอบสนองดวยการหนี การหลีกเลี่ยง เปนตน
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4.   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเลียนแบบ
ความหมายของการเลียนแบบ

   มิลเลอร (Miller 1967, อางถึงใน สวนา  พรพัฒนกุล 2525 : 17) กลาววา การเลียนแบบ
เปนขบวนการที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไปแสดงพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  สามารถเขากันไดโดยใช
ส่ือหรือเครื่องมือที่เหมาะสม  การเลียนแบบจะเกิดขึ้นจากการพอใจในการเรียนรู ผลจากการเรียนรู
ที่นาพอใจนี้เองทําใหเกิดแรงขับในการเลียนแบบขึ้น

การเลียนแบบมักเริ่มตั้งแตระยะเริ่มตนของชีวิต กินเวลายาวนานมากจนบางครั้งอาจ
เปนไปตลอดระยะเวลาชั่วชีวิตก็เปนได ในขณะที่เด็กมีพัฒนาการไปพรอมๆ กันทั้งทางดานอารมณ 
สังคม กายและสติปญญา  และบรรลุวุฒิภาวะเปนขั้นๆ  ไปนั้น  เด็กจะคอยๆ  เลียนแบบพอแมและ
รับเอาคุณลักษณะตางๆ เขาไว เมื่อสังคมของเด็กกวางขวางเด็กอาจลอกเลียนแบบจากบุคคลอื่น  
อยางไรก็ตามแมเด็กจะเลียนแบบจากพอแมและบุคคลอื่น แตพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ 
เด็กแตละคนไมไดเหมือนกับตัวแบบ (Model) ของเด็กไปทุกอยาง เด็กจะรับเอามาปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงอาจมีความคลายคลึงกันหรือแตกตางไปจากตัวแบบก็ได

ในวัยเด็กการเลียนแบบจะเปนการเลียนแบบในสิ่งที่ไดเห็นและไดยินมา  ถาโชคดีเขาก็
จะไดรับส่ิงที่ดี  แตถาส่ิงที่ไมดีมีความดึงดูดความสนใจของเขาไดมากกวาเด็กก็จะลอกเลียนส่ิงนั้น
มาดวย  และเมื่อเขาโตขึ้นขบวนการเลียนแบบก็จะขยายกวางออกไป  การเลียนแบบนี้  อาจเปนการ
เลียนแบบหรือลอกแบบจากบุคคลอื่นโดยตั้งใจ (Intentional Imitation) หรือไมไดตั้งใจ  
(Unintentional  Imitation)  หรือทําในขณะที่ไมรูสึกตัว  (Unconscious)  ก็ได

การเลียนแบบสําหรับเด็กเปนไปไดโดยงาย เด็กจะยึดถือแบบฉบับของผูใหญ  ถาผูใหญ
ทําตัวใหเด็กเห็น  เด็กก็มักจะเอาอยาง ดังนั้นการที่เด็กทําตนไมดีจะโทษเด็กฝายเดียวไมได จําตอง
โทษตัวแบบ  เพราะเด็กยึดเอาตัวแบบเปนหลักสําคัญในการแสดงพฤติกรรมตางๆ

องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งของการเลียนแบบก็คือการดํารงชีวิตอยูในสังคม
นั้นนาน  สภาพแวดลอมบีบบังคับใหเอาแบบอยางของสังคมเพื่อความอยูรอดของชีวิต นอกจากนี้
โดยสภาพที่แทจริงของมนุษยมักมองตนเองและมองโลกจากแงมุมของตนเองและกลุมคนที่ตน
เขารวมดวย  ดังนั้น เมื่อตองการทําตนใหเขากับกลุมคนใดก็มักจะยึดถือแบบฉบับของคนกลุมนั้น  
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของชนหมูนั้น

การเลียนแบบและการเรียนรูทางสังคม
มิลเลอร (Miller 1967, อางถึงใน สวนา  พรพัฒนกุล 2525 : 19) ไดทําการทดลอง 

เกี่ยวกับการเลียนแบบและการเรียนรูทางสังคมของมิลเลอร  สรุปไดวา  พฤติกรรมการเลียนแบบ
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เปนกฎการเรียนรูที่มาจากเงื่อนไขทางสังคมซึ่งไดรับรางวัลในการตอบสนอง  จากการศึกษา  
มิลเลอรไดจัดแบงองคประกอบสําคัญในการเรียนรูทางสังคมไวเปน 4 ประการคือ

1.  แรงขับ  (Drive)  ไดแก  แรงภายในที่กระตุนใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อรางกาย
เกิดความตองการที่จําเปน  (Needs)  ขึ้น  แรงขับนี้แยกเปนแรงขับปฐมภูมิ  ซ่ึงไดแกแรงขับที่มีมา
แตเกิดไมสลับซับซอน สวนใหญมาจากความตองการทางกาย  สวนแรงขับทุติยภูมิคอนขาง
ซับซอน  เกิดจากการเรียนรูหรือแรงจูงใจทางสังคม  แรงขับสองชนิดนี้ทําใหคนพยายามเลียนแบบ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูขึ้น  มิลเลอรสรุปวาความตองการทางสังคมมีรากฐานมาจากแรงขับในรูปแบบ
ตางๆ  และแรงขับจะผลักดันใหบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมตางๆ  ออกมา  แตแรงขับที่สําคัญ
ตอการเลียนแบบ  (Drive to Imitate)  เปนแรงขับที่มีผลตอการเรียนรูมากที่สุด  ดังแสดงใหเห็น
ตอไปนี้

2. ส่ือ (Cue) ไดแก เครื่องชี้บอกที่จะกําหนดวาการตอบสนองของบุคคลที่เกิดใน
สภาวะเชนไร  ที่ใด  เมื่อใด  และจะทําอยางไรบาง  ส่ือนี้จะบอกแนวทางในการตอบสนองที่แนชัด
และเฉพาะเจาะจง  ส่ือจะเหมือนกับแรงขับเฉพาะสวนที่ทําหนาที่ เปนสิ่งเราแบบเดียวกัน 
พฤติกรรมการเลียนแบบจะเปนเสมือนสื่อที่ใชในการเรียนรูทางสังคม ส่ือจะนําไปสูการไดรับ
รางวัลหรือการถูกลงโทษ  คุณคาของสื่อจะมีตอการเรียนรูทางสังคมของบุคคลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ความชัดเจนและความเหมาะสมตามพฤติกรรมของตัวแบบรวมทั้งความสัมพันธระหวางตัวแบบ
และผูสังเกตดวย

3. การตอบสนอง  (Response)  ขบวนการการตอบสนองตอส่ิงเราของบุคคลอาจเกิด
ขึ้นจากการตอบสนองภายใน  ซ่ึงไมตองอาศัยส่ือเปนเครื่องชี้แนวทางในการตอบสนองนั้นก็ได  
เชน  เด็กอาจสงเสียงรองออกมาโดยไมตองอาศัยส่ือ  แตตอมาเมื่อมีการตอบสนองเสียงนั้นทําให
เกิดรูสึกสนุกหรือไดรับความสนใจจากผูใหญ  การตอบสนองในตอนนี้จะแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

พฤติกรรมของบุคคลอื่นเปนสื่อ  (Cue) ส่ือกอใหเกิดการตอบสนอง
ในบุคคล  (Internal Response)

ลดแรงขับและกระตุนให
เลียนแบบในพฤติกรรมอื่นๆ

เลียนแบบสําเร็จ
ไดรางวัล
(Reward)

กอใหเกิดการแรงขับเพื่อ
การเลียนแบบ

(Drive to Imitate)
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เสียงที่รูสึกสนุกจะเปรียบเหมือนสื่อ และความสนใจเอาใจใสที่ไดรับจากผูใหญเปรียบเสมือน
รางวัล ในตอนนี้การเรียนรูจะเกิดขึ้น ซ่ึงเปนขบวนการที่เกิดจากการตอบสนองเดิมรวมกับสิ่งที่
เรียนรูใหม  การเรียนรูทางสังคมของเด็กก็จะพัฒนาไปในทํานองเดียวกันนี้  คือการทําแบบลองถูก
ลองผิดของการตอบสนองซึ่งอาจมาจากมีส่ือเปนเครื่องชี้แนวทางหรือไมก็ตาม  การเรียนรูโดยการ
เลียนแบบหรือสังเกตจากบุคคลอื่นจะชวยลดความผิดพลาดนั้นลง

มิลเลอรไดแสดงใหเห็นวาการตอบสนองของบุคคลนั้นเกิดจากการตอบสนองที่เคย
ทําโดยมีส่ือหรือไมก็ตามแตผลของการตอบสนองนี้จะเปนสื่อช้ีแนวทาง  จากนั้นการตอบสนอง
ภายในตัวบุคคลที่ เกิดขึ้นจะทําใหเกิดเปนแรงขับ ซ่ึงเมื่อประกอบกับสื่อแลวทําใหเกิดการ
ตอบสนองภายนอก  และเมื่อไดรางวัลก็จะเกิดการเรียนรูขึ้น

4.  รางวัล  (Reward)    เมื่อเกิดการตอบสนองภายนอกแลวและไดรับรางวัล  รางวัลจะ
เปนเครื่องมือที่ตัดสินวาการตอบสนองนั้นๆ  เหมาะสมหรือไม  การไดรับรางวัลจะทําใหแรงขับลด
ลงและเกิดการเรียนรูวาการตอบสนองถูกวิธี  คุณคาของรางวัลจะมากนอยเพียงใดก็อยูที่การสังเกต
และการเรียนรูโดยการเลียนแบบจากสังคมนั่นเอง

การเลียนแบบเพื่อน
           เพื่อนถือวามีความสําคัญตอวัยรุนมาก เพราะนอกจากครอบครัวแลว วัยรุนจะมีความ
ใกลชิดกับเพื่อนมากที่สุด  มีการเลียนแบบพฤติกรรมระหวางกัน ทําตามกัน การอยูรวมกันเปนกลุม 
เปนพวก  ยอมทําใหวัยรุนในกลุมเดียวกันมีคานิยมที่เหมือนกัน มีทัศนคติที่คลายกัน ทําพฤติกรรม
เหมือนกัน และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเห็นวาถาวัยรุนรวมกลุมอยูในกลุมเพื่อนที่ไมดีก็
จะทําใหมีพฤติกรรมไมดีไปดวย ทั้งนี้เพราะกลุมเพื่อนจะถายทอดเทคนิควิธีการกระทําผิดหรือคอย
ชวยเหลือสงเสริมใหกระทําผิดหนักขึ้นกวาเดิม  สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดความตื่นเตน และให
ประโยชนรวมกันในการกระทําผิด กลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลในการเปนตัวแบบและชักจูงใหกระทํา
พฤติกรรมตางๆ และถากลุมเพื่อนมีการกระทําที่แสดงออกถึงความกาวราว โอกาสในการที่เขาจะมี
พฤติกรรมกาวราวสูงนั้น ยอมเปนไปไดมากขึ้น

อิริคสัน (Erikson 1963, อางถึงใน ประไพพรรณ   ภูมิวุฒิสาร 2530 : 159) นักจิตวิทยา
พัฒนาการที่มีช่ือเสียงทานหนึ่งไดทําการศึกษาหาความสัมพันธเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานจิตใจ
ของวัยรุน กับปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม อิริคสันใหความเห็นวา วัยรุนเปนชวงของการเลียนแบบ 
การเลียนแบบเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลเกิดความสงสัยในบทบาทเกี่ยวกับ “ตนเอง” เนื่องจากขอมูลที่
เขาไดรับไมสามารถตอบคําถามขอสงสัยเกี่ยวกับตัวเอง หรือเกี่ยวกับเปาหมายชีวิตของเขาไดอยาง
ชัดเจนถูกใจ
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                  วูลฟ เกโก และเทอรแมน  (Wolf, Gego, and Terman, อางถึงใน โสภา  ชปลมันน 2536 : 
114)  ไดเนนใหเห็นเกี่ยวกับความเขาใจตนเองและการสําคัญของตนเองของวัยรุน  ที่ทําใหเด็กลด
บทบาทความสัมพันธกับพอแมลง  และเพิ่มความตองการที่จะเขาไปมีความสัมพันธในกลุมเพื่อน
แทน  และจุดนี้เองที่เร่ิมนําเด็กใหเขาไปสูการกระทําที่เปนการลบได  หากเด็กไปไดคานิยมที่ผิดจาก
กลุม  คือ  กลับชื่นชมในสิ่งที่ผิดวาเปนสิ่งดีควรแกการยกยอง  พฤติกรรมจากแกงคที่เด็กชื่นชมก็จะ
เปนตัวกระตุนนําเด็กไปสูการกระทําความผิด  หรือกระทําในสิ่งที่ขัดตอระเบียบและกฎเกณฑที่
สังคมกําหนดไว

การคบเพื่อนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมากสําหรับวัยรุน เพราะการมีเพื่อนจะทําใหวัยรุน
รูสึกวาตนเองมีพรรคพวก  เปนที่ยอมรับและเปนสวนหนึ่งของกลุม ทําใหเกิดความเขมแข็ง มั่นใจ 
และมีอํานาจมากขึ้นทําใหลดการเห็นแกตัวลง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   มีการชวยเหลือ
ผูอ่ืนทําใหเพิ่มความภาคภูมิใจและมั่นใจใหกับตนเอง  และเด็กวัยนี้พยายามทําหลายส่ิงหลายอยาง
ใหเปนที่ยอมรับของเพื่อน  ทําตามแบบเพื่อน  เชน  เร่ืองของแฟชั่นเสื้อผา  ทรงผม  ดนตรี  รองเทา  
ภาษาแสลง  เปนตน

กลาวโดยสรุป การเลียนแบบเพื่อนของวัยรุน มักจะเลียนแบบการกระทําหรือการแสดง
พฤติกรรมเชนเดียวกับเพื่อนที่คบหาอยูดวยกัน การทําตามอยางหรือเอาอยางเพื่อนดวยกัน เชน การ
พูดคําหยาบ  การพูดนินทา  การพูดขมขู การชกตอย หรือทํารายรางกายผูอ่ืน เปนตน

การเลียนแบบสื่อ
ส่ือเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนกระตุนใหใหเกิดการกออาชญากรรม และตอการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชน  อิทธิพลที่สําคัญของสื่อที่เกี่ยวของกับปญหาอาชญากรรม คือ เปน
แหลงสะทอนใหเกิดความรูสึกคลอยตามทางดานลบ  เพราะส่ิงที่ตนอยากรู  พรอมที่จะเรียนรูหรือ
พรอมที่จะทําตามตรงกับสิ่งซ่ึงส่ือไดนํามาเผยแพรใหเห็นในรูปภาพในหนังสือ  ในภาพยนตร  ใน
ทีวีของสื่อนี้  ชแรมม  (Schramm 1960, อางถึงใน โสภา  ชปลมันน 2536 : 143) นักอาชญาวิทยา
ทานหนึ่งไดกลาวไดวา  เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเปนลบตอสังคมหรือพฤติกรรมที่เปนลบในสังคม
ผานสื่อสารมวลชนนานาชนิด  อยางไรก็ตามกอนที่เด็กจะตกอยูในอิทธิพลดังกลาวไดนั้น  เด็ก
นาจะตองไดรับอิทธิพลดังกลาวผานมาทางหนวยอ่ืนมากอนแลว  อันไดแก  ครอบครัว  โรงเรียน  
และส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก  การถายทอด  หรือการรายงานขาวเปนประจําเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
อาชญากร  หรือการกออาชญากรรมผานสื่อสารมวลชนจึงมีอิทธิพลสูงมากตอการคลอยตามและ
กระทําตามโดยเฉพาะในภาพยนตรบางประเภทที่แสดงใหเห็นถึงเชาวนปญญา  ความสามารถอยาง
เยี่ยมยอดของบรรดาอาชญากรทั้งหลาย  ยิ่งเปนอันตรายมากยิ่งขึ้น  ส่ือที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
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สรางทัศนคติ หรือปลูกฝงคานิยมทางดานลบใหกับเยาวชนนั้น สวนใหญไดแก ภาพยนตร  
โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพและหนังสืออานเลนทั่วไปเกี่ยวกับผูราย  ผูดี  และ/หรือผานทางการ
เสนอขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมตางๆ  หนังสืออานเลนที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  รายการภาพยนตร
หรือโทรทัศนที่เปนหนังอาชญากรรมประเภทรุนแรงโหดราย ส่ิงเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ยั่วยุให
เยาวชนตองการเลียนแบบ โดยเฉพาะการกระทําผิด การประกอบอาชญากรรมของวัยรุนใน
ตางประเทศที่ทําขึ้นเปนภาพยนตรนั้น  ยิ่งเปนอันตรายตอเด็กวัยรุนมากเพราะเยาวชนเหลานี้ยังออน
ดวยสติปญญาและเหตุผลจะทําใหเกิดการยอมรับคลอยตาม เกิดความประทับใจและเกิดความ
ภาคภูมิใจที่จะทําตาม อิรอน  (Eron 1982, อางถึงในโสภา ชปลมันน 2536 : 143) ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับภาพยนตร  เรื่องราว  หรือสารคดีที่เกี่ยวของกับความรุนแรง  การตอสูและฆากันพบวา  จะ
มีความสัมพันธกับระดับความกาวราวในจิตใจของเด็ก  ยิ่งดูมากขึ้นเทาไร  เด็กจะยิ่งมีความกาวราว
เพิ่มขึ้นมากเทานั้น  ดูแผนภูมิที่ 1 ประกอบ

 โอกาสไดดูหนัง สารคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงตอสูฆากันทางทีวีนอย
 โอกาสไดดูหนัง สารคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงตอสูฆากันทางทีวี
  พอสมควร  (ปานกลาง)
  โอกาสไดดูหนัง สารคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงตอสูฆากันทางทีวีมาก

270   --

220   --

170   --

               เด็กหญิง   เด็กชาย
เพศ

แผนภูมิที่ 1 โอกาสการดูภาพยนตร หรือสารคดีที่เกี่ยวของกับความรุนแรง การตอสู
ฆากัน  จะมีความสัมพันธกับระดับความกาวราวในจิตใจของเด็ก

ที่มา  :  Eron 1982, อางถึงใน โสภา  ชปลมันน, บุคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโนมสูพฤติกรรม
ปกติและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอ. เอส. 
พร้ินติ้ง เฮาส, 2536), 144.

ระดับ
ความ
กาว
ราวใน
จิตใจ
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การแสดงออกทางคําพูดหรือกริยาทาทาง เปนสิ่งที่สามารถเรียนรูไดโดยการสังเกต ซ่ึง
ส่ิงที่ปรากฏในภาพยนตร โทรทัศน หรือส่ือตางๆ ก็จะประกอบไปดวยพฤติกรรมทุกรูปแบบของ
มนุษย ดังนั้น ถาเด็กหรือวัยรุนเกี่ยวของกับสื่อเหลานั้น ก็จะพบเห็นแบบอยางของพฤติกรรม
มากมายหลายประเภท

จากการวิจัยพบวาเด็กสวนใหญจะอยูหนาจอโทรทัศนอยางนอยวันละ 2 ช่ัวโมง ยิ่งเด็ก
เจริญเติบโตขึ้นยิ่งใชเวลาหนาจอโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเด็กอายุ 16 ป จะใชเวลาอยูกับ
โทรทัศนมากกวาอยูที่โรงเรียน และส่ิงที่เขาไดยินไดฟง หรือไดพบเห็นในโทรทัศน ไดกลายมาเปน
แบบอยางทางพฤติกรรมอยางกวางขวางใหกับเด็ก ในสมัยกอนครอบครัวชนช้ันกลางมีโอกาส 
จํากัดที่จะไดเห็นความกาวราวรุนแรง แตในปจจุบันเด็กสามารถเห็นรูปแบบความรุนแรงอยาง
หลากหลาย เชน เห็นภาพการฆากัน การตีรันฟนแทง  การทําลาย เปนตน ดังนั้น แบบอยางจาก
โทรทัศน จึงทําใหเด็กและผูใหญมีโอกาสที่จะเรียนรูแบบความกาวราวไดโดยไมจํากัด จากการ
ศึกษาภาคสนามไดแสดงใหเห็นวา การไดดูความรุนแรงจากจอโทรทัศนเพิ่มพูนความกาวราวใน
การมีความสัมพันธระหวางบุคคล  (Parke and others 1975, อางถึงใน ศิริบูรณ  สายโกสุม 2532 : 29 
- 30)

วิภา อุตมฉันท (2538 : 106 - 107, อางถึงใน ริชณิน  อินทรทูต 2545 : 22) กลาวถึง 
อิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอเด็กไววาบทบาทของโทรทัศนมีตอเด็กแตละคนไมเทากัน เด็กที่มี
ประสบการณชีวิตเขากับเพื่อนฝูงได ชอบไปโรงเรียน มีครอบครัวที่อบอุน  มักจะดูโทรทัศนแต
เพียงพอดีไมมากจนเกินไป  แตก็มีเด็กไมนอยที่แตกตางไป เชน ขาดความรัก  ความอบอุน คบเพื่อน
นอย  มีปมดอย  เด็กเหลานั้นนอกจากจะชอบเก็บตัว มีความรูสึกเก็บกดและยังแสดงออกในลักษณะ
ที่ยึดโทรทัศนเปนเพื่อนแกเหงา เด็กจําพวกนี้จะดูโทรทัศนมากกวาทํากิจกรรมอื่นใดทั้งหมด  
โทรทัศนนอกจากจะแยงเวลาของเด็กไปจากการเรียนรูอยางเห็นไดชัดแลว ผลเสียที่มีผูศึกษาวิจัยกัน
มากคือผลตอการพัฒนาทางความคิด สติปญญา และความรับรูทางสังคมของเด็ก ไมไดชวยใหมี
ประสบการณที่สรางสรรคขึ้นนอกจากความคิดอยากตามอยาง เด็กไมใชผูใหญที่ยอสวน เด็กมี
วิวัฒนาการทางสมองและความรับรูเปนขั้นตอน ประสบการณชีวิตก็ตางกับผูใหญ ปฏิกิริยาของ 
ผูใหญตอส่ิงที่เห็นในจอโทรทัศนนั้นจะไมเปนไปอยางฉับพลันทันที โดยเฉพาะถาเปนรายการที่มี
เนื้อหาในเชิงปลุกเรา หรือไมเปนที่สบอารมณแลว ปฏิกิริยาของผูใหญมักจะหลีกเล่ียงการเผชิญ
หนากับมันในขณะนั้น หลังจากนําไปขบคิดอีกครั้งโดยเปรียบเทียบกับประสบการณและความรู
ของตนเองแลว จึงคอยเลือกที่จะเชื่อหรือไมเชื่อในสิ่งที่เห็น  แตเด็กไมสามารถควบคุมตัวเองได
อยางผูใหญ  เพราะระดับการพัฒนาของสติปญญาของเด็กยังไปไมถึง  เด็กจึงไมสามารถชะลอ
ปฏิกิริยาตอส่ิงที่ไดดูไดเหมือนผูใหญ เวลาเด็กดูโทรทัศนจึงมักจะดูแบบทุมตัวทุมใจลงไปกับสิ่งที่
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ตนกําลังดูอยู ในเมื่อประสบการณชีวิตของเด็กมีนอยความเขาใจตอโลกที่เปนจริงมีจํากัด จึงงายที่
จะตกอยูใตอิทธิพลของสิ่งที่ไดดูจากโทรทัศน ถาเด็กดูโทรทัศนมากเกินไปเด็กอาจมีทัศนะตอโลก
และชีวิตที่ผิด

สยามโพสต (2539 : 7, อางถึงใน ริชณิน  อินทรทูต 2545 : 22) กลาวถึงวัยรุนกับ
โทรทัศนไววา วัยรุนไทยยังตองการความรักจากครอบครัวและปรารถนาที่จะสานฝนใหเปนจริง 
แตขณะเดียวกันก็ตองการที่จะ  “เท  ทันสมัย”  เหมือนอยางที่เพื่อนๆ แสดงออกหรืออยางที่ไดเห็น
จากสื่อตางๆ วัยรุนไทยยังคงเคารพและยึดมั่นในคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทย แตในขณะเดียวกันก็
ตองการแสวงหาแนวทางใหมๆ  อยางในตางประเทศตามที่ไดเห็นในโทรทัศน
 ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กวัยรุนอยางมาก ส่ือมวลชนมีสวนในการให
ความรูและทัศนคติตอเด็กวัยรุน  ทั้งในทางบวกและทางลบ  ส่ือมวลชนมีมากมายหลายชนิด  เชน  
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  วีดิโอ  หนังสืออานเลน  ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอ
แนวความคิดและการกระทําของวัยรุนทั้งทางตรงและทางออม การใหความรูและทัศนคติไมถูกตอง  
จะมีผลในการโนมนาวจิตใจและทัศนคติของเด็กใหเห็นผิดเปนชอบได  เนื่องจากสัญชาติญาณของ
เด็กวัยรุนชอบการเลียนแบบสื่อมวลชนตางๆ  มีอิทธิพลอยางมากที่ทําใหเด็กวัยรุนเลียนแบบ  และ
นําตัวอยางที่ไมดีไปใช  จากการวิจัยพบวาวัยรุนไทย  ใชเวลาวางสวนใหญในการฟงวิทยุ  และมี
แนวโนมจะดูโทรทัศนมากขึ้นตามลําดับ  ส่ิงที่วัยรุนไดยินไดฟง  และไดพบเห็นอยูทุกวัน  จึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนมาก จะเห็นไดจากการที่วัยรุนพยายามแตงตัวหรือพูดจาเลียนแบบ
โฆษกหรือดาราโทรทัศนที่เขาชื่นชอบ ในการสอบประวัติอาชญากรวัยรุนมักจะพบคําตอบเสมอวา 
เขาไดแบบอยางมาจากโทรทัศน

สรุปวาสื่อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค และพฤติกรรมกาวราว อิทธิพลดังวามานี้จะกระทบมากตอเด็กหรือวัยรุนที่ขาดความรัก
จากครอบครัว และใชเวลาหมกมุนอยูกับสื่อมากเกินควร

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีศึกษา
5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวของวัยรุน

การศึกษาเฉพาะกรณี ของอัลแมน (Allman 1978 : 159 – 162,  อางถึงใน สุนีย  
ธีรวิรุฬห 2542 : 34) ศึกษาเรื่องเด็กชายเบนเนท (Bannett) นักเรียนระดับ 6 อายุ 11 ป ที่มีปญหาทาง
อารมณอยางรุนแรงและกาวราวสูง ไดพบวา บิดาไดตั้งความหวังไวสูงใหเบนเนทเปนตัวแทนของ
เขาในสิ่งที่เขาไมมีโอกาสที่จะทําได แตบิดาไมเคยมีเวลาใกลชิดลูก ตลอดจนสภาพทางโรงเรียนมี
ความกดดันสูง จึงทําใหเบนเนท มีอาการไมอยูนิ่ง (Hyperactive) และย้ําคิดย้ําทํา  ตอมาเมื่อมีการ
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ยายโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธภายในบานในระยะเวลาเพียงไมนาน เบนเนทไดมีการ
เปลี่ยนนิสัยในดานการทําลายไปเปนการสรางสรรคและในที่สุดก็กลายเปนนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดีเดน

สุภา  มาลากุล ณ อยุธยา (2520 : 9 - 23) ไดวิจัยเร่ืองความกาวราวเปนกลุมของ
นักเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 7 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่มีประวัติในการแสดงความกาวราวเปนกลุม
บอยครั้ง กลุมตัวอยางมีจํานวน 1,600 คน แบงอายุของกลุมตัวอยางเปน 3 ประเภท ไดแก ต่ํากวา 15 
ป ระหวาง 16 - 20 ป และ 20 ปขึ้นไป ผลการศึกษาพบวา เด็กอายุนอยที่สุดกาวราวมากที่สุด และมี
ความคับของใจสูงทุกดาน มีความรูสึกในความเปนหมูพวกสูงสุด  เด็กที่กาวราวมากที่สุด เปนเด็กที่
เรียนในวิชาชีพ ที่ตองใชสมอง และไมมีโอกาสออกกําลังกาย เพื่อลดความคับของใจ เด็กที่พอแมมี
ฐานะดี มีความกาวราวและความคับของใจสูงกวาเด็กที่พอแมมีฐานะต่ํา

ธํารง  ทัศนาญชลี และคนอื่นๆ (2528 : 9 – 15) ไดศึกษาความกาวราวของเด็กวัย
เรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเด็กในทางที่ถูกตองเหมาะสม เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยดัดแปลงใหเขากับระดับของความกาวราว กลุมตัวอยางประกอบดวย 
นักเรียนชายหญิงจํานวน 687 คน ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในโรงเรียนขนาดใหญ 3 แหง ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางที่ดําเนินการศึกษานั้น มีระดับความกาวราวมากที่สุด รอยละ 3.90 ขนาดมากรอยละ 12 
ซ่ึงรวมกันแลวเทากับรอยละ 15.90 การที่กลุมตัวอยางไดคะแนนในระดับมากที่สุดและมากนั้น
หมายความวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมแสดงออกที่รุนแรงกวาปกติ

สมพร  สุทัศนีย  (2530 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิง
สาเหตุกับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 390 คน พบวา ปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดู 
อิทธิพลกลุมเพื่อน  ลักษณะตัวเด็ก และลักษณะภูมิหลังของครอบครัว สามารถรวมกันอธิบาย
พฤติกรรมกาวราว ไดประมาณรอยละ 51 และอิทธิพลกลุมเพื่อน เปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรม
กาวราวในระดับสูงสุด  โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมกาวราวไดประมาณรอยละ 38

วิชา มหาคุณ และ วัชรินทร ปจเจกวิญญสกุล (2533 : 19) ไดศึกษาผลกระทบของ
เด็กถูกกระทําทารุณกรรมและมาตรการปองกันแกไข ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยตองคดี  
โดยการสอบถามและสัมภาษณเด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็ก จํานวน 11 แหง และทัณฑสถาน
วัยหนุมบางเขน จํานวน 1,582 คน พบเด็กที่ถูกกระทําทารุณมีสาเหตุมาจากบิดามารดาทะเลาะวิวาท
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ทุบตีกัน แลวพาลมาโทษเฆี่ยนตีเด็กสูงกวากลุมเด็กไมถูกกระทําทารุณกรรมรอยละ 14.5 ในกลุม
เด็กที่ถูกทารุณกรรมนั้น การทะเลาะวิวาทกันของบิดามารดาโดยบิดาเปนเหตุ มีสาเหตุมาจาก ราย
ไดไมเพียงพอ กับรายจายในครอบครัว รอยละ 20.2

จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา ความกาวราวของวัยรุน เปนประเด็นที่หลายฝาย
พยายามศึกษาและวิจัย สําหรับตัวผูวิจัยเองนั้น ไดสนใจปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนชาย ไมวาจะเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิด
กับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประวัติการถูกลงโทษ
ของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อน  
และการเลียนแบบสื่อ ดังจะนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของเปนประเด็นๆ ตอไปนี้

5.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล
เชียรส และคณะ (Sears et al. 1957, อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  2530 : 42) ซ่ึงทํา

การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาที่มีรายไดสูงและต่ํา โดยการสัมภาษณบิดามารดา พบวา 
บิดามารดาที่มีรายไดสูงและต่ํา อบรมเลี้ยงดูเด็กตางกัน ในความเขมงวดกวดขัน ความเปนระเบียบ 
ความสะอาด การใหเหตุผล  การใหรางวัล และการลงโทษ  กลาวคือ  บิดามารดาที่มีรายไดสูงจะใช
เหตุผลในการอบรมเลี้ยงดูมากกวาการลงโทษทางกาย มีความเขมงวดนอยกวา แตจะยอมใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมกาวราวตอบิดามารดา มากกวา บิดามารดาที่มีรายไดต่ํา

เบเกอรและโฮลเวอรท (Baker and Holzworth 1961 : 131 - 149, อางถึงใน สุนีย  
ธีรวิรุฬห 2542 : 38) ศึกษาเด็กอายุ  13 – 16 ป กลุมแรกเปนเด็กที่มีปญหาการปรับตัวทางอารมณ
และสังคม เชน ฉี่รดที่นอน เจาอารมณ  กาวราว ดื้อดึง ตอตาน  กลุมที่ 2 เปนเด็กที่ปรับตัวได มี
ลักษณะสุภาพ ไมกาวราว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลจากการศึกษา พบวา พฤติกรรมกาวราว
รุนแรงมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง

ซาบานสกา (Sabanska 1965 : 119, อางถึงใน นวรัตน  ศรีรัญเพชร 2539 : 27) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางเด็กวัยรุนและพอแม  โดยศึกษาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จํานวน  50 คน อยางละเอียด โดยการสัมภาษณ   การสังเกต  จากรายงานของครูเกี่ยวกับ
เด็ก และจากบันทึกของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูชายที่มีความ
ขัดแยงกับพอแมอยางมากถึงรอยละ  22

ฮิคส (Hicks 1965 : 97 - 100, อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬห 2542 : 39) ไดทําการ
ทดลองใหผูรับการทดลองสังเกตตัวแบบกาวราว แลววัดพฤติกรรมกาวราว จากคํารายงานของผูรับ
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การทดลองหลังจากสังเกตตัวแบบไปแลวเปนเวลา 6 เดือน จากการรายงานพบวา เด็กผูชายจะ
กาวราวกวาเด็กผูหญิง

มอร (Moore 1966 : 685 - 688, อางถึงใน สุนีย ธีรวิรุฬห 2542 : 40) ไดศึกษาความ
แตกตางของการแสดงพฤติกรรมกาวราว ของเด็กผูชาย และเด็กผูหญิง จากการรับรูความรุนแรง 
โดยใหผูรับทดลองดูภาพที่แสดงความรุนแรงดวยตาขางหนึ่ง และดูภาพที่ไมแสดงความรุนแรงดวย
ตาอีกขางหนึ่ง  ผลปรากฏวา เด็กผูชายรับรูความรุนแรงไดมากกวาผูหญิง  และจะแสดงพฤติกรรม
รุนแรงในเวลาตอมา

เบิรต (Burt 1969, อางถึงใน ศิริบูรณ  สายโกสุม 2532 : 46) ไดสรุปถึงสภาวะ
แวดลอมของยุวอาชญากรในประเทศอังกฤษ วา มีรอยละ 28 ที่การประพฤติปฏิบัติในครอบครัวไม
เหมาะสม เชน พอแมติดสุรา เมาเหลา มีภาวะอารมณไมคงที่

แชมเบอรและวิลสัน (Chamber and Wilson 1971 : 911 - 917, อางถึงใน สุนีย 
ธีรวิรุฬห 2542 : 40) ทําการศึกษาพฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมการชวยเหลือ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบวามีความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกาวราวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอนแนลล (Connell 1979 : 114 - 115, อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬห 2542 : 40) พบวา
วัยรุนที่มีปญหาทางพฤติกรรมกาวราวนี้ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และพบในสังคมที่ประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรมหรือสังคมในเมืองใหญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพบมากในวัยรุนที่เติบโตจาก
ครอบครัวที่มีรายไดต่ํา หรือขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี

คินนและคณะ (Cairns et al. 1989, อางถึงใน ปนีตา นิตยาพร 2543 : 11) พบวา 
วัยรุนชายมักจะใชการเผชิญหนา ดวยความกาวราวรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยงมากกวา
วัยรุนหญิง และแมแตตัววัยรุนเองยังมีการใหคํานิยามลักษณะที่โดดเดนของแตละเพศเอาไว จาก
การสํารวจที่แกลลัพ โพล (Gallup Poll) ไดนําเสนอไว พบวาลักษณะเดนอันดับ 1  ของผูชาย คือ 
ความกาวราว ในขณะที่ลักษณะเดนของผูหญิง คือ ความออนไหว

ซาริโอลา และ ยูยูเทลา (Sariola and Uutela 1992 : 823 - 832, อางถึงใน  วงษเดือน  
สายสุวรรณ 2546 : 42) ที่พบวา เศรษฐกิจในครอบครัวไมดี ทําใหเด็กถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มขึ้น
ในระดับเล็กนอย และระดับรุนแรงมาก

สุนทรี  ศีลพิพัฒน (อางถึงใน อัจฉรา ทองตัน 2536 : 36) ไดทําการวิจัยเร่ือง การ
กระทําผิดทางเพศของเยาวชน พบวาชวงอายุที่กระทําผิดจะอยูระหวาง 14 – 24 ป เปนผูมีการศึกษา
คอนขางนอย ไมเกินระดับ ป. 5 สวนใหญมาจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน มีแตเพียงบิดา
หรือมารดา และในบางรายอยูกับบุคคลอื่น เปอรเซ็นตของบิดามารดาและพี่นองที่ติดสุราสูงมาก 
เปนแนวโนมใหผูกระทําผิดใชสุราเปนเครื่องจูงใจ ใหกลาที่จะกระทําผิด
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วิจารญ วิชัยยะ (อางถึงใน จรัล  มานตรี 2538 : 33) ไดศึกษาถึงสาเหตุของ
อาชญากรรม เมื่อป พ.ศ. 2516 พบวา ความรักความอบอุนของบิดามารดามีความสําคัญตอเด็กมาก 
ถาเด็กขาดความรักจากพอแมแลว จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราว ตอตานสังคม ชอบปฏิบัติในสิ่ง
ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบหรือขอหามของสังคมและกฎหมาย

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2539 : 105) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
รุนแรงในครอบครัวและความกาวราวของเยาวชนไทย พบวาถาบิดาหรือมารดาของเยาวชนดื่มสุรา
ยิ่งทําใหมีความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
กาวราวของเยาวชนไทย และความรุนแรงดังกลาวทําใหเยาวชนมีระดับการยอมรับความรุนแรงใน
ครอบครัวไดมากยิ่งขึ้นดวย

จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา มีปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวของ
เด็กวัยรุน ไมวาจะเปน เพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภูมิหลังของครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของ 
ครอบครัว ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปร ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิดกับ
บิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว มาใชในการศึกษา 
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

5.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการลงโทษ
เชียรสและคณะ (Sears et al. 1957 : 24 - 187, อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬห 2542  : 38) 

ไดศึกษาจากคํารายงานของพอแมของเด็กที่มีฐานะทางสังคมระดับกลางและต่ํา จํานวน 379 คน   
ผลจากการสัมภาษณแมของเด็ก พบวา เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราว เกิดจาก พอแมรัก ตามใจ และ 
ลงโทษในระดับสูง

แมคคอรด แมคคอรด และโฮวารด (McCord, McCord, and Howard 1961, 
อางถึงใน สมพร สุทัศนีย 2530 : 27) ไดศึกษาเด็กในครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมระดับต่ํา กลุมตัว
อยางถูกแบงออกเปน  3  กลุมตามลักษณะของพฤติกรรม  คือ  กลุมที่ 1  เปนกลุมที่มีพฤติกรรมกาว
ราว  เชน  ตอสู  แกลงเด็กเล็ก  โตตอบครูอยางรุนแรง  ขูกรรโชก  ทําลายสิ่งของในคายพักแรม กลุม
ที่ 2 เปนพวกกลาแสดงออก และกลุมที่ 3 เปนเด็กไมกาวราว จากการสังเกตพฤติกรรมของพอแมที่
มีตอเด็ก  พบวาการลงโทษ  การขูเข็ญ  การทอดทิ้ง  ความเขมงวดกวดขัน  และการใชอํานาจควบ
คุมจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราว

อิรอน และคณะ (Eron  et  al. 1963,  อางถึงใน  สมพร สุทัศนีย 2530 : 25 - 26) ได
ศึกษาเด็กเกรด 3 จากหลายระดับชั้นในสังคม จํานวน 451 คน โดยการใหเพื่อนประเมิน
พฤติกรรมกาวราวของเด็กและสัมภาษณบิดามารดาเกี่ยวกับการลงโทษที่บาน พบวา การลงโทษ
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สัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวในระดับสูงไมวาเด็กจะอยูในฐานะทางสังคมระดับใด ตอมา อิรอน 
และคณะ ยังไดทําการศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของการเลียนแบบ และการอบรมเลี้ยงดูกับ
พฤติกรรมกาวราว ในสวนที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู พบวา  พอแมที่ลงโทษทางกาย ปลอย
ปละละเลย และแสดงความไมพอใจตอความสําเร็จของเด็ก จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราวมากขึ้น

สุธินดา ใจขาน (2528 : 33) ไดศึกษาความสัมพันธของการอบรมเลี้ยงดูกับความ
กาวราว พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ และแบบเรียกรองเอาจากเด็ก ตางก็มีความสัมพันธกับ
ความกาวราวเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดูแบบลงโทษทําใหนักเรียนรูสึกวาไมไดรับความรัก 
ความเขาใจจากผูปกครอง รูสึกผิด ทําใหเกิดความคับแคนใจ นอกจากนี้นักเรียนยังไดมีโอกาสเห็น
ตัวอยางของพฤติกรรมการลงโทษ เมื่อเปนเชนนี้นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรูพฤติกรรมกาวราวขึ้น

ภาวิดา  พิทักษอรามวงศ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบการ
รับรูของบุตรและบิดามารดาตอการใชความรุนแรงในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
พบวา ลักษณะความรุนแรงตามการรับรูของบุตร บุตรมีประสบการณถูกลงโทษในลักษณะที่รุน
แรง ทางดานจิตใจมากที่สุด รองลงมาเปนการลงโทษทางกาย การตัดสิทธิที่เคยไดรับ และการ
ตักเตือน รอยละ 73.7, 68.5, 51.1 และ 1.4  ตามลําดับ ความถี่ในการลงโทษเกิดขึ้นนานๆ คร้ัง บุตร
สวนใหญรับรูวาวิธีการลงโทษที่บิดามารดาปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับสิ่งที่บุตรกระทํา รอยละ 70  
เมื่อบิดามารดาบอกเหตุผลในการลงโทษใหทราบกอน การรับรูของบุตรตอการใชความรุนแรงใน
กระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว พบวา บุตรมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูตอการใชความรุนแรง 
ในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  88.69  จากคะแนนเต็ม  180 คะแนน  (S.D. = 15.01, 
95% CL =  87.06 - 90.32)

จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวาประวัติการถูกลงโทษมีผลตอพฤติกรรมกาวราวของ
เด็กวัยรุน ทั้งทางกายและทางวาจา ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดวาประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชายนาจะ
สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทั้งทางกายและทางวาจาของนักเรียนชาย

5.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวของบิดา
เบคเคอร (Becker 1961) ไดรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับความกาวราวและสรุปวา

ครอบครัวมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กทั้งลักษณะและปริมาณความกาวราวของ
เด็กโดยอิทธิพลของครอบครัวเร่ิมตั้งแตเด็กยังเล็กใน 3 ดาน  ไดแก  ดานที่หนึ่งคือวิธีการอบรม
เล้ียงดูเด็กแบบรัก  แบบใชเหตุผล  และแบบลงโทษทางกาย  ดานที่สองคือการที่บิดามารดากระทํา
ตนเปนตัวแบบแกเด็กในการแสดงพฤติกรรมกาวราว  และการไมสามารถควบคุมตนเอง  และดาน
ที่สามคือทัศนคติของบิดามารดาในทางมุงรายตอเด็ก  ผลโดยสวนรวมคือการเลี้ยงดูแบบลงโทษ
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ทางกายถากระทําในวัยเด็กเล็กอาจปรากฏความกาวราวในชวงอายุ 5 ขวบ  และถาศึกษาติดตามผล
เมื่ออายุ 12 ป  ความกาวราวของเด็กเหลานี้จะมีลักษณะที่สังคมยอมรับมากขึ้น

อิรอนและคณะ (Eron and others 1971, อางถึงใน ศิริบูรณ  สายโกสุม 2532 : 2) ได
ศึกษากับยุวอาชญากรซึ่งพอมีการเลี้ยงดูที่ เขมงวดและใชความรุนแรง เด็กมีแนวโนมที่จะ
เกกมะเหรกเกเรกอกวน เมื่อนักสังคมสงเคราะหเยี่ยมเด็กเหลานี้และใหบรรยายถึงพอของเขา เด็ก
บอกถึงลักษณะของพอวาพอมีนิสัยชอบกอกวน สรางปญหา ยุวอาชญากรที่ถูกเล้ียงดูดวยความ
รุนแรง มีพฤติกรรมที่คลายคลึงกับพอของตน  เด็กอาจเรียนรูการเลียนแบบจากพอ

ฮอลลินและวีลเลอร (Hollin and Wheeler 1982, อางถึงใน สุมิตรา นิธิสินประเสริฐ 
2540 : 66) ไดศึกษาพื้นฐานทางครอบครัวของกลุมผูตองขังวัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราว พบวา 9 ใน 
10  รายของกลุมที่มีความรุนแรงมาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงทางกายภาพ และมีรายงานถึง 
เหตุการณที่พอแมแสดงความรุนแรงและทําทารุณกรรมกับคนในครอบครัว

มูราตา  (Murata 1990, อางถึงใน ภาวิดา  พิทักษอรามวงศ 2544 : 23) ไดศึกษา
ความรุนแรงของบิดาในครอบครัว วิธีการเผชิญความขัดแยง และความผูกพันของครอบครัว ตอการ
กระทําผิด และกอคดีอาชญากรรมที่รายแรงของบุตรวัยรุนชายในครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสาย
เม็กซิกัน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครอบครัวจากอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกัน ที่มีบุตรวัยรุนชาย กลุม 
ตัวอยางจํานวน 51 ครอบครัว  โดยแบงเปน 2 กลุม เปรียบเทียบศึกษายอนหลังจากผลไปหาเหตุ ได
กลุมตัวอยางวัยรุนชาย 154  คน อายุระหวาง 13 - 19  ป  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการเลี้ยงดูที่
บิดาใชความรุนแรงในครอบครัวมากจะทําใหความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวมีนอย และมีผล
ทําใหเกิดการกระทําผิดของบุตรเพิ่มขึ้น

โรเบิรต ที มูลเลอร (Robert T. Muller 1996 : 474) ไดศึกษาปจจัยความกาวราวใน
ครอบครัวที่มีผลตอการลงโทษทางกาย โดยศึกษาอิทธิพลจากตัวพอแมและตัวเด็ก กลุมตัวอยางเปน
พอแม จํานวน 1,536 คน  (พอ 732 คน และแม 804 คน) และนักเรียน จํานวน 983 คน ผลการศึกษา
พบวา ปญหาความกาวราวระดับครอบครัวนั้น ทั้งพอแมและตัวเด็กเองมีสวนทําใหเกิดการลงโทษ 
และถึงแมวาพอและแมจะเคยมีประสบการณการถูกลงโทษมากอน แตความกาวราวของเด็กเองเปน
ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่จะทําใหเด็กผูนั้นถูกลงโทษ จากการสอบถามความคิดเห็นของตัวเด็ก 
พบวา พอที่เคยมีประวัติการถูกลงโทษมีความสัมพันธกับพอที่มีพฤติกรรมกาวราว (r = .45) พอที่มี
พฤติกรรมการลงโทษลูกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวของลูก (r = .45) พอที่มีประวัติการ
ถูกลงโทษมีความสัมพันธกับพอที่มีพฤติกรรมการลงโทษลูก (r = .20) พอที่มีพฤติกรรมกาวราวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวของลูก (r = .17) พอที่มีพฤติกรรมกาวราวมีความสัมพันธกับพอ
ที่มีพฤติกรรมการลงโทษลูก (r = .16)
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พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ (2539 : 75) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความ 
รุนแรงตอครอบครัวและความกาวราวของเยาวชนไทย พบวา ความมั่นทางอารมณของบิดามีความ
สัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับตัวแปรตาม ยกเวนการทําทารุณกรรมใน
ระหวางพี่นองแสดงวาถาบิดาของเยาวชนมีอารมณไมมั่นคงจะสงผลตอการขมเหงทารุณบุตร  
ขมเหงทารุณภรรยาจะยิ่งทําใหเยาวชนยอมรับความรุนแรงในครอบครัวสูง และเยาวชนมีความ 
กาวราวสูง

จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวาพฤติกรรมกาวราวภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 
พฤติกรรมกาวราวของบิดา มีผลตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กวัยรุน ทั้งทางกายและทางวาจา ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงคิดวาพฤติกรรมกาวราวของบิดานาจะสงผลตอพฤติกรรมกาวราวทั้งทางกายและทางวาจา
ของนักเรียนชาย

5.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเลียนแบบเพื่อน
ไอสโค วิลเลียม และฮารวีย (Iscoe, WiIIiam, and Harvey 1964  : 451 – 460,  

อางถึงใน สุนีย   ธีรวิรุฬห 2542 : 39) ไดทําการศึกษาเด็กอเมริกันผิวขาว และเด็กอเมริกันผิวดํา อายุ 
7, 9, 12 และ 15  ป โดยแบงเด็กออกเปน 4 กลุม  ตามอายุ และใหเด็กเหลานี้อยูในสถานการณคน
เดียว และในสถานการณกลุมเพื่อน ใหเด็กโตตอบตอแสงไฟที่แวบขึ้น ในสถานการณกลุมนั้นกอน
จะมีแสดงไฟแวบขึ้น เด็กแตละคนจะไดยินเสียงที่เขาเชื่อวาเปนเสียงของเพื่อนอีก 3 คน ซ่ึงเขามาใน
หองพรอมกับเขาแตนั่งอยูคนละที่ สําหรับสถานการณกลุมมี 12 การทดลอง ส่ิงสําคัญของการ
ทดลองคือ การสรางคําตอบที่ผิดใหเปลี่ยนไปจาก 1, 2 และ 3 คําตอบ จากคําตอบที่แทจริง แตในอีก 
12 การทดลองมีคําตอบผิดกระจายอยางสุมเพื่อดูผลการคลอยตามกลุมของผูรับการทดลอง ผล
ปรากฏวา เด็กอเมริกันผิวขาว และเด็กอเมริกันผิวดําจะทําผิดตามเพื่อนที่เปนตัวแบบเหมือนๆ กัน 
เด็กผูหญิงอเมริกันผิวขาวทําผิดตามเพื่อนสูงกวาเด็กผูชาย และคลอยตามการทําผิดสูงกวาเด็กผูหญิง
เอเมริกันผิวดํา ที่สําคัญคือ การคลอยตามกลุมเพื่อนมีระดับสูงสุดเมื่อเด็กอายุ 9 ป และ 12 ป แตจะ
ลดลงเมื่ออายุ 15 ป

บรอนเฟนเบรนเนอร (Bronfenbrenner 1967 : 199 - 207, อางถึงใน สุนีย ธีรวิรุฬห 
2542 : 40) ไดทําการศึกษาอิทธิพลกลุมเพื่อนของเด็กอายุ 12 ป  พบวา เด็กอายุ 12 ป มีแนวโนมที่
จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบในระดับสูง

ไบเซนไทน เดคคอรท และไบเรนสไทน (Bixentine, Decorte, and Birenstine 1976 
: 226 - 236, อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬห 2542 : 40) ไดศึกษาเด็กเกรด 3, 6, 8 และ 11  จํานวน 174  คน  
จากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคม ระดับกลางและต่ํา พบวา เด็กเกรด 8 (13 - 14 ป) แสดงพฤติกรรม
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ตอตานสังคมตามเพื่อนซ่ึงเปนตัวแบบระดับที่สูง สวนเด็กเกรด 11  (16 – 17 ป) แสดงพฤติกรรม
ดังกลาวในระดับปานกลาง

เบิรน (Berndt 1979 : 608 – 616, อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬห 2542 : 11) ศึกษา
พฤติกรรมการคลอยตามพฤติกรรมของตัวแบบของเด็กเกรด 3, 6, 9, 11 และ 12 รวมกัน โดยแยก
เปนงานวิจัย 2 ช้ิน ดังนี้

งานวิจัยช้ินแรก เบิรนใหเด็กเกรด 3, 6, 9, 11 และ 12 ซ่ึงมาจากครอบครัวที่มีขั้น
ทางสังคมระดับกลางและต่ํา โตตอบตอสถานการณตางๆ 3 สถานการณ  คือ

1. สถานการณกาวราวฝนสังคม เชน การขโมยของจากรานขายของ
2. สถานการณธรรมดา เชน การเลือกรานสําหรับรับประทานอาหาร
3. สถานการณที่เปนพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ

 ในแตละสถานการณจะเปนการทําตามเพื่อนที่ชักชวนใหทําตามผลปรากฏวาเด็ก
อายุ 12 และ 15 ป จะเแสดงพฤติกรรมคลอยตามเพื่อนในระดับสูง โดยเฉพาะพฤติกรรมการกาวราว
ฝนสังคม จะคลอยตามเพื่อนสูงสุด เมื่ออายุประมาณ 15 ป

งานวิจัยช้ินที่สอง เบิรน ตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการแสดงพฤติกรรมตาม
แบบอยางพอแมและเพื่อน โดยใชกลุมตัวอยางใหมที่มีการศึกษาระดับเดิม อายุ 9 – 12 ป  ใชวิธีการ
คลายกบังานวจิยัคร้ังแรก สําหรบัขอคําถามทีแ่สดงการคลอยตามพอแมนัน้ เปนการทาํตามคาํแนะนาํ
แตการคลอยตามเพื่อนนั้น คลอยตามคําชักชวนใหทําตามอยางที่เขาทํา ผลการวิจัยสอดคลองกับ
การวิจัยครั้งแรก คือเด็กอายุประมาณ 15 ป แสดงพฤติกรรมกาวราว ฝนสังคมเชนเดียวกับเพื่อนใน
ระดับสูง แตมีแนวโนมที่จะลดลงในชวงวัยรุนตอนปลาย ผลการวิจัยยังบงบอกวาเด็กวัยรุนตอน
กลางยอมรับมาตรฐานเดิมนอยที่สุด คือ จะคลอยตามพอแมนอยกวาเด็กวัยอ่ืน

ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาเด็กอายุ 12 ป ขึ้นไป จนถึงวัยรุนไดรับอิทธิพล
กลุมเพื่อนในระดับสูง เพราะเด็กวัยนี้เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกิดขึ้น ทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ ตลอดจนเด็กไดรับความคาดหวังจากสังคม ทําใหเด็กมีความคับของใจในการ
ปรับตัว ถาการปรับตัวในสภาพครอบครัวไมประสบผลสําเร็จ กลุมเพื่อจะมีอิทธิพลกับเด็ก  ฉะนั้น
การเลียนแบบเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อใหไดรับการยอมรับนั้นอาจเกิดขึ้นได ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเด็ก
อายุระหวาง 12 – 15 ป ไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อนในเรื่องการกระทําผิด โดยเฉพาะพฤติกรรม
กาวราวในระดับสูง

จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวาการเลียนแบบเพื่อนมีผลตอพฤติกรรมกาวราวของ
เด็กวัยรุน ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดวาการเลียนแบบเพื่อนของนักเรียนชายนาจะสงผลตอพฤติกรรม
กาวราวทั้งทางกายและทางวาจาของนักเรียนชาย
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5.6  การเลียนแบบสื่อ
แบนดูรา (Bandura 1965, อางถึงใน เพชรชมพู   เทพพิพิธ 2533 : 28)  ไดทําการ

ศึกษาในป ค.ศ. 1965 ถึงอิทธิพลของการเสริมแรงที่มีตอการเลียนแบบของเด็กในระดับอายุ 
ระหวาง 3 ป 6 เดือน จนถึง 6 ป โดยทําการทดลองกับเด็กชายจํานวน 33 คน  และเด็กหญิงจํานวน 
33 คน  วิธีการทดลองจะกระทํากับกลุมตัวอยางโดยใหดูแบบในลักษณะภาพยนตรโทรทัศน  ซ่ึง
เปนเรื่องราวของการแสดงพฤติกรรมกาวราวของชาย 2 คน  แยกกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม  กลุมละ 
22  คน  (ชาย 11 คน  หญิง 11 คน)  ใหกลุมที่  1  ดูแบบที่ไดรับการลงโทษ  และกลุมที่ 2  ดูแบบซึ่ง
ไดรับรางวัล จากการกระทําพฤติกรรมกาวราวตางๆ   สวนกลุมที่ 3 ไมไดรับการตอบแทนจากการ
แสดงความกาวราวเลย  ผลการศึกษาพบวาเด็กกลุมที่ดูภาพยนตรที่ตัวแสดงไดรับการลงโทษ จะมี
พฤติกรรมการเลียนแบบกาวราวนอยกวาพวกที่ดูภาพยนตรซ่ึงตัวแบบไดรับรางวัล และกลุมที่
ตัวแบบไมไดรับผลการตอบแทน และยังพบวาเด็กชายแสดงพฤติกรรมกาวราวตามตัวแบบไดดีกวา
เด็กหญิง

บารอน และ ไบน  (Baron and Byrne 1977, อางถึงใน เพชรชมพู  เทพพิพิธ 2543 : 
29) ทําการศึกษาทดลองกับเด็กอายุ 5 - 6 ป  และ 8 - 9 ป  โดยจัดใหเด็กสวนหนึ่งดูภาพยนตรที่มี 
เนื้อหาสาระกาวราวสูง และเด็กอีกกลุมหนึ่งดูภาพยนตรที่มีความตื่นเตนใกลเคียงกัน แตไมมีความ
กาวราว จากนั้นผูวิจัยใหเด็กไดมีโอกาสกดปุมชวยเหลือ หรือทํารายเด็กอีกคนที่กําลังทํางานอยู  
ผลการวิจัยพบวา เด็กที่ดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระกาวราวมากอน กดปุมทํารายเด็กที่กําลังทํางาน
อยูในระดับสูงกวาเด็กที่ดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระไมกาวราว

บารอน และ ไบน (Baron and Byrne 1977, อางถึงใน เพชรชมพู  เทพพิพิธ 2533 : 
30) ทําการศึกษาทดลองภาคสนาม ไดทดลองกับเด็กชายวัยรุนอายุ 14-16 ป  นักเรียนโรงเรียน
ราษฎรแหงหนึ่งในเบลเยี่ยมใหดูภาพยนตร 2 แบบ คือ  เด็กกลุมหนึ่งดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระ
กาวราวมาก  อีกกลุมหนึ่งดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระไมกาวราว  โดยใหเด็กแตละกลุมดูภาพยนตร
วันละเรื่องเปนเวลา 5 วันติดตอกัน  จากนั้นใหเด็กปฏิบัติตัวตามปกติ โดยมีผูสังเกตคอยบันทึก 
พฤติกรรมกาวราวที่เด็กแตละกลุมแสดงออกมา  ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  เด็ก
ที่ดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระกาวราวสูงแสดงพฤติกรรมกาวราวมากกวาเด็กที่ไดดูภาพยนตรที่มี
เนื้อหาสาระไมกาวราว นอกจากนี้เด็กที่ดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระกาวราวสูงแสดงความกาวราว
หลังดูภาพยนตรมากกวากอนดูภาพยนตร  ขณะที่เด็กในกลุมที่มีเนื้อหาสาระไมกาวราวไมไดแสดง
ความกาวราวหลังดูภาพยนตรมากกวากอนดูภาพยนตร

ลํ้าคา โพธ์ิกระจาง (2534) ไดศึกษาเรื่องการใชส่ือและความพึงพอใจจากสื่อของ
เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยศึกษาเด็กและเยาวชนในหนวยงานของสถานพินิจและ
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คุมครองเด็กและเยาวชนกลาง 4 แหง  คือ  บานเมตตา  บานกรุณา  บานมุทิตา  และบานปราณี  
จํานวน 352 คน พบวา ส่ือมวลชนที่เด็กเปดรับสูงที่สุด  ไดแก โทรทัศน  รองลงมาไดแก วิทยุ 
หนังสือ ภาพยนตร  และวีดิโอ  ตามลําดับ  บทบาทที่เด็กนิยมชมชอบมากที่สุด  ไดแก  ตัวเอกที่มี
ลักษณะกาวราว หรือมีบทบาทการตอสู  ใชกําลัง  สวนผลกระทบจากการใชส่ือ  พบวา  เด็ก 
สวนใหญมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากการใชส่ือมาพอสมควร  ผลกระทบที่คอนขางเดนชัด  
ไดแก ผลกระทบดานทัศนคติในทางกาวราว  และทัศนคติในเรื่องเพศ

ทะนงค  สุขเกษม  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรม 
เล้ียงดู การปฏิบัติตัวของเพื่อน และสื่อ กับพฤติกรรมกาวราว ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงใหม พบวา  พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนมัธยมตอนตน  จํานวน  700  คน  เปนนักเรียนชาย  
350  คน และนักเรียนหญิง 350 คน   มีความสัมพันธเชิงบวกกับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ 
ละเลย การปฏิบัติตัวของเพื่อนตอนักเรียน   ส่ือตัวแบบจริง  ส่ือภาพยนตร  ส่ือหนังสือการตูน และ
ส่ือเกมคอมพิวเตอร

จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวาการเลียนแบบสื่อมีผลตอพฤติกรรมกาวราวของเด็ก
วัยรุน ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดวาการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชายนาจะสงผลตอพฤติกรรมกาวราวทั้ง
ทางกายและทางวาจาของนักเรียนชาย

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังที่กลาวมาทั้งหมด 
ขางตน จะเห็นไดวามีปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของหลายประการ ไดแก ประวัติการถูกลงโทษทั้งทางกาย
และทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดา การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบ
ส่ือ ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว ดังนี้
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กรอบแนวคดิในการวจัิย

         ตวัแปรอสิระ

ปจจัยสวนบุคคล
-    ระดับชั้น
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
- ความใกลชิดกับบิดา
- พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา
- สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

พฤตกิรรมกาวราวของนกัเรียนชาย
- พฤติกรรมกาวราวทางกาย
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจา

ประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา

พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการ
รับรูของนักเรียนชาย
- พฤติกรรมกาวราวทางกาย
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจา

การเลียนแบบเพื่อน

การเลียนแบบสื่อ

ตวัแปรตาม
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บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทําการศึกษาปจจัยที่สง
ผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ โดยมีนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และ เขต 2 เปนหนวยของการวิเคราะห 
(Unit of Analysis) และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยไว  ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
 ประชากรทีใ่ชการศกึษาครัง้นี ้ ไดแก นกัเรยีนชายระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2547 โดยกําหนดคุณสมบัติ
ทั่วไปของประชากร วาตองเปนนักเรียนชายที่พักอาศัยอยูกับบิดาเปนหลัก

     จํานวนประชากรที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามนักเรียนพบวามีจํานวน
ประชากรตามคุณสมบัติที่กําหนด ทั้งส้ิน  3,839  คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้นกัเรยีนชายระดบัมธัยมศกึษาตอนตนของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2547 ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่
ผูวิจัยกําหนด จํานวน  362  คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane)
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

สูตร n       =

n    = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N   = ขนาดของกลุมประชากร
e    = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีเทากับ .05

จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จํานวน 362  คน

สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
สัดสวนของโรงเรียนและระดับชั้น  ดังนี้
                   1. สุมโรงเรียนที่จะทําการศึกษา โดยใชวิธีจับฉลากรายชื่อโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ซ่ึงแบงเปน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 มีโรงเรียน 9 แหง สุมมา
รอยละ 50 ได 5 แหง และเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 มีโรงเรียน 9 แหง สุมมารอยละ 50 ได 5 แหง
รวมโรงเรียนทั้งหมดที่สุมมาได จํานวน  10  แหง  ดังนี้

เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนอาวนอยวิทยาคม
โรงเรียนหวากอวิทยาลัย
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
โรงเรียนบางสะพานวิทยา

เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
โรงเรียนหนองพลับวิทยา
โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา

2. ทําการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยาง   จากจํานวนนักเรียนชายที่มีทั้งหมดใน
โรงเรียนดังกลาวกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ แลวทําการสุมนักเรียนชายโดยวิธีการจับฉลาก
รายช่ือนักเรียนชายในระดับชั้นตางๆ  จากโรงเรียนดังกลาวตามสัดสวน   ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน
362 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

2)e(N1
N

+
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ตารางที่  1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโรงเรียนและสังกัด ระดับ
ชั้นเรียน

จํานวน
ประชากร

จํานวน
กลุมตัวอยาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 191 28

ม.2 179 26
ม.3 204 30

2 โรงเรียนอาวนอยวิทยาคม ม.1 51 7
ม.2 49 7
ม.3 19 3

3 โรงเรียนหวากอวิทยาลัย ม.1 25 4
ม.2 9 2
ม.3 13 2

4 โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.1 92 14
ม.2 72 10
ม.3 53 8

5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 168 24
ม.2 159 23
ม.3 117 17

รวมจํานวนนักเรียนเขต 1 1,401 205
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

6 โรงเรียนหนองพลับวิทยา ม.1 44 6
ม.2 42 6
ม.3 30 4

7 โรงเรียนหัวหิน ม.1 51 7
ม.2 159 24
ม.3 176 25
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโรงเรียนและสังกัด ระดับ
ชั้นเรียน

จํานวน
ประชากร

จํานวน
กลุมตัวอยาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (ตอ)
8 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ม.1 94 14

ม.2 72 10
ม.3 74 11

9 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.1 80 12
ม.2 97 14
ม.3 99 15

10 โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา ม.1 16 2
ม.2 24 3
ม.3 25 4

รวมจํานวนนักเรียนเขต 2 1,083 157
รวมท้ังสิ้น 2484 362

2.  ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ  ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคล

1) ระดับชั้น  แบงเปน  3  กลุม ไดแก
-  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
-  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2
-  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

2)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบงเปน  3  กลุม  ไดแก
-  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00  
-  คะแนนเฉลี่ย  2.00-3.00
- คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00
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3) ความใกลชิดกับบิดา  แบงเปน  3  กลุม  ไดแก
-  นอย (แทบจะไมไดพบปะพูดคุยกันเลย)
-  ปานกลาง (มีการพบปะพูดคุยกันเปนบางครั้ง)
-  มาก (มีการพบปะพูดคุยกันอยูเสมอ)

4)  พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา  แบงเปน  3  กลุม ไดแก
-  ไมดื่มเลย
-  ดื่มบางเปนบางครั้ง
-  ดื่มเปนประจํา

5)  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว แบงเปน 3 กลุม ไดแก
-  รายไดไมเพียงพอใชจายหรือมีหนี้สิน
-  รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
-  รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ

2. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย
1) ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
2) ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา

3. พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
1)  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรู ของนักเรียนชาย
2)  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรู ของนักเรียนชาย

4.  การเลียนแบบเพื่อน
5.  การเลียนแบบสื่อ
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  แบงเปน
1. พฤติกรรมกาวราวทางกาย
2. พฤติกรรมกาวรางทางวาจา

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม

จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน  6  สวน  ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชาย เปนแบบสอบถามใน

ลักษณะใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ ไดแก ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิดกับบิดา
พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
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สวนที่  2  แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ
จํานวน 19 ขอ แบงเปนแบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย จํานวน 10 ขอ 
ไดแก ขอ 1 - 10 และแบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย จํานวน 9 ขอ 
ไดแก ขอ 11 - 19

ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี  4  ระดับ  คือ
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจรงิมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย
ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการมีประสบการณการถูก

ลงโทษของนักเรียนชายจะไดคะแนนจาก 3 – 0 สําหรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากไปถึง
คําตอบที่ไมตรงกับความเปนจริงเลยตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน 
ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีประวัติการถูกลงโทษมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย ผูวิจัยใชสูตรการหา
อันตรภาคชั้น (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี้

อันตรภาคชั้น =

การศึกษาครั้งนี้แบงการแปลความหมายตามจํานวนชั้นระดับประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชายออกเปน 4 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  
3  คะแนน  ต่ําสุด เทากับ 0 คะแนน ดังนี้

อันตรภาคชั้น = = 0.75

การแปลความหมายคะแนนระดับประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.75 หมายถึง นักเรียนชายมีประวัติการถูกลงโทษอยูในระดับนอยมาก
คาเฉลี่ย 0.76 – 1.50 หมายถึง นักเรียนชายมีประวัติการถูกลงโทษอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.25 หมายถึง นักเรียนชายมีประวัติการถูกลงโทษอยูในระดับปานกลาง

จํานวนชั้น
ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
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คาเฉลี่ย  2.26 – 3.00 หมายถึง นักเรียนชายมีประวัติการถูกลงโทษอยูในระดับมาก
สวนที่   3   แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย เปน

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ แบงเปน แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตาม
การรับรูของนักเรียนชาย จํานวน  10  ขอ ไดแก ขอ 1 – 10 และแบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 11 - 20

ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี  4  ระดับ  คือ
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย
ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมกาวราวของบิดาตาม

การรับรูของนักเรียนชายจะไดคะแนนจาก 3 – 0 สําหรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากไปถึง 
คําตอบที่ไมตรงกับความเปนจริงเลยตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน  
ผูตอบที่ไดคะแนนมากแสดงวาบิดามีพฤติกรรมกาวราวตามการรับรูของนักเรียนมากกวาผูที่ได
คะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย 
ผูวิจัยใชสูตรการหาอันตรภาคชั้น (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี้

อันตรภาคชั้น =

การศึกษาครั้งนี้แบงการแปลความหมายตามจํานวนชั้นระดับพฤติกรรมกาวราวของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชายออกเปน 4 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ  3  คะแนน ต่ําสุด เทากับ  0  คะแนน  ดังนี้

อันตรภาคชั้น = = 0.75

การแปลความหมายคะแนนระดับพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียน
ชาย ใชเกณฑดังนี้

จํานวนชั้น
ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
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คาเฉลี่ย 0.00 – 0.75 หมายถึง บิดาของนักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวตามการรับรูของ
นักเรียนชายอยูในระดับนอยมาก

คาเฉลี่ย 0.76 – 1.50 หมายถึง บิดาของนักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวตามการรับรูของ
นักเรียนชายอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.25 หมายถึง บิดาของนักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวตามการรับรู
ของนักเรียนชายอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย    2.26 – 3.00   หมายถึง  บิดาของนักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวตามการรับรู
ของนักเรียนชายอยูในระดับมาก

สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤตกิรรมการเลยีนแบบเพือ่นของนกัเรยีนชาย เปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือก
ตอบ จํานวน 14 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี  4  ระดับ  
คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย
ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน

ของนักเรียนชายจะไดคะแนนจาก 3 – 0 สําหรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากไปถึงคําตอบที่
ไมตรงกับความเปนจริงเลยตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบที่ได
คะแนนมากจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนของนักเรียนชาย ผูวิจัยใช
สูตรการหาอันตรภาคชั้น (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี้

อันตรภาคชั้น =

การศึกษาครั้งนี้แบงการแปลความหมายตามจํานวนชั้นระดับพฤติกรรมการเลียนแบบ
เพื่อนของนักเรียนชายออกเปน 4 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทา
กับ  3  คะแนน  ต่ําสุด เทากับ 0 คะแนน  ดังนี้

จํานวนชั้น
ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
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อันตรภาคชั้น = = 0.75

การแปลความหมายคะแนนระดับพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนของนักเรียนชาย ใช
เกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย 0.00 – 0.75 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนอยูใน
ระดับนอยมาก

คาเฉลี่ย 0.76 – 1.50 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนอยูใน
ระดับนอย

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.25 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนอยูใน
ระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย  2.25 – 3.00 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนอยูใน
ระดับมาก

สวนที่  5  แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชาย เปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือก
ตอบ จํานวน 10 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 4  ระดับ  
คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย
ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการมีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อ

ของนักเรียนชายจะไดคะแนนจาก 3 – 0 สําหรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากไปถึงคําตอบที่
ไมตรงกับความเปนจริงเลยตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบที่ได
คะแนนมากจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชาย ผูวิจัยใชสูตร
การหาอันตรภาคชั้น (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี้

อันตรภาคชั้น =

4
03−

จํานวนชั้น
ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
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การศึกษาครั้งนี้แบงการแปลความหมายตามจํานวนชั้นระดับพฤติกรรมการเลียนแบบ
ส่ือของนักเรียนชายออกเปน  4  ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  
3  คะแนน  ต่ําสุด เทากับ 0 คะแนน  ดังนี้

อันตรภาคชั้น = = 0.75

การแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชาย ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.75 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่ออยูในระดับ

นอยมาก
คาเฉลี่ย 0.76 – 1.50 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่ออยูในระดับ

นอย
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.25 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่ออยูในระดับ

ปานกลาง
คาเฉลี่ย  2.26 – 3.00 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่ออยูในระดับ

มาก
สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ มีขอคําถามทั้งส้ิน 30 ขอ 
แบงเปน 2 ดาน ไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางกาย จํานวน 15 ขอ ไดแก ขอ 1 – 15 
และแบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางวาจา จํานวน 15 ขอ ไดแก ขอ 16 - 30

ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี  4  ระดับ  คือ
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย
ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน

ชายจะไดคะแนนจาก 3 – 0 สําหรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากไปถึงคําตอบที่ไมตรงกับ
ความเปนจริงเลยตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบที่ไดคะแนนมาก
จะมีพฤติกรรมกาวราวมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย ผูวิจัยใชสูตรการหา
อันตรภาคชั้น (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี้
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อันตรภาคชั้น =

การศึกษาครั้งนี้แบงการแปลความหมายตามจํานวนชั้นระดับพฤติกรรมกาวราวของนัก
เรียนชายออกเปน 4 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  
3  คะแนน  ต่ําสุด เทากับ 0 คะแนน  ดังนี้

อันตรภาคชั้น = = 0.75

การแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.75 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับนอยมาก
คาเฉลี่ย 0.76 – 1.50 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.25 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย  2.26 – 3.00 หมายถึง นักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับมาก

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประวัติการถูก

ลงโทษ พฤติกรรมกาวราวของบิดา การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชาย  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

2. กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  5  ทาน

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช 
(Try out)  กับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน  40   คน

5. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ประวัติการถูกลงโทษ 
พฤติกรรมกาวราวของบิดา การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวของ

จํานวนชั้น
ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
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นักเรียนชาย โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ดังนี้

5.1 แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย    มีขอคําถามจํานวน 19 
ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8511

         5.1.1 แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย  มีขอ
คําถามจํานวน  10 ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .6323

         5.1.2 แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย  มีขอ 
คําถามจํานวน  9  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8648

5.2 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  มีขอ 
คําถามจํานวน  20  ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8692

5.2.1 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของ 
นักเรียนชาย    มีขอคําถามจํานวน  10 ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8617

5.2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย   มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .7646

5.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนของนักเรียนชาย มีขอคําถาม
จํานวน 14  ขอ  วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8926

5.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชาย  มีขอคําถามจํานวน 
10 ขอ  วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .7922

5.5 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  มีขอคําถามจํานวน 30 ขอ  
วเิคราะหความเชื่อมั่นได  .9356

5.5.1 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย มีขอคําถาม
จํานวน 15  ขอ  วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8720

5.5.2 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย มีขอคําถาม
จํานวน 15 ขอ  วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8988

5.   การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองรวมกับ 

ผูชวยวิจัย โดยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปแจกใหโรงเรียนตางๆ และมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล  ดังนี้
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1. ติดตอประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหทําหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผูวิจัยติดตอประสานงานผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและขอความ
รวมมืออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําไป
แจกใหกับนักเรียนชายซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 362  คน พรอมทั้งรอรับแบบสอบถามคืน

4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล พรอมทั้งลงรหัสในแบบสอบถาม

6.  การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร  ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ความใกลชิดกับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว โดยใชการแจกแจงความถี่  และคารอยละ

2. การวิเคราะหประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตาม
การรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนชาย โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการจัดระดับ

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายที่มี
ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิดกับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว แตกตางกัน โดยใชสถิติ One-way ANOVA ซ่ึงหากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffè
         4. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับขั้นของการเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ  จํานวน  362  คน  จําแนกเปน  6  ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนน ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย        

พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และ
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน
ชายจําแนกตามระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความใกลชิดกับบิดา  พฤติกรรมการดื่มสุราของ
บิดา  และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ที่สงผลตอ            
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

ตอนที่ 5 การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย 
พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบ
ส่ือ ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย 
พฤติกรรมกาวราววาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ 
ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย

สัญลักษณที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยมีดังนี้
X1 หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย
X11 หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย
X12 หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย
X2 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
X21 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียน

ชาย
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X22 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียน
ชาย

X3 หมายถึง การเลียนแบบเพื่อน
X4 หมายถึง การเลียนแบบสื่อ
Y หมายถึง พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย
Y1 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย
Y2 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย
X หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Diviation)
F หมายถึง สวนสถิติที่ใชพิจารณาใน  F-distribution
t หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t-distribution
df หมายถึง คาองศาอิสระ  (Degree  of  Freedom)
SS หมายถึง ผลรวมกําลังสองของคาเบี่ยงเบน  (Sum  of  Square)
MS หมายถึง คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง  (Mean  Square)
* หมายถึง คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ  (Significance)
R หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple  R)
R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Square)
Adj R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjustd  Square)
R2 Change หมายถึง ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขา   

สมการถดถอย
B หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  (Regression  Coefficients)
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  (Standardized

Regression  Coefficients)
S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย  (Standard

Error  of  the  Estimate)
Constant(a) หมายถึง คาคงที่
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  ปการศึกษา 2547  จํานวน  362  คน  โดยใช
การแจกแจงความถี่และรอยละ  ดังตารางที่ 2

ตารางที่   2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชาย  จําแนกตามระดับชั้น  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความใกลชิดกับบิดา  พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา  และ
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
ระดับชั้น

1. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2
3. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

109
129
124

30.1
35.6
34.3

รวม 362 100.0
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม)

1. คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00
2. คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 3.00
3. คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00

99
201
62

27.4
55.5
17.1

รวม 362 100.0
ความใกลชิดกับบิดา

1. นอย  (แทบจะไมไดพบปะพูดคุยกันเลย)
2. ปานกลาง  (มีการพบปะพูดคุยกันเปนบางครั้ง)
3. มาก  (มีการพบปะพูดคุยกันอยูเสมอ)

9
82

271

2.5
22.6
74.9

รวม 362 100.0
พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา

1. ไมดื่มเลย
2. ดื่มบางเปนบางครั้ง
3. ดื่มเปนประจํา

116
219
27

32.0
60.5
7.5

รวม 362 100.0
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ตารางที่   2 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

1. รายไดไมเพียงพอใชจายหรือมีหนี้สิน
2. รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
3. รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ

38
126
198

10.5
34.8
54.7

รวม 362 100.0

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
จํานวน  129  คน  คิดเปนรอยละ 35.6  รองลงมาไดแก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 คิดเปนรอยละ 34.3  และรอยละ 30.1   ตามลําดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ย  2.00 - 3.00  
จํานวน  201  คน  คิดเปนรอยละ 55.5  รองลงมาไดแก  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00  และคะแนนเฉลี่ย
สูงกวา  3.00  คิดเปนรอยละ  27.4  และรอยละ  17.1  ตามลําดับ

ความใกลชิดกับบิดา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความใกลชิดกับบิดามาก จํานวน    
271 คน  คิดเปนรอยละ 74.9  รองลงมาไดแก  มีความใกลชิดปานกลางและมีความใกลชิดนอย      
คิดเปนรอยละ 22.6  และรอยละ 2.5  ตามลําดับ

พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา พบวา สวนใหญบิดาของนักเรียนดื่มสุราบางเปน 
บางครั้ง  จํานวน  219 คน  คิดเปนรอยละ  60.5  รองลงมาไดแก  ไมดื่มเลย  และดื่มเปนประจํา   
คิดเปน    รอยละ 32.0  และรอยละ 7.5  ตามลําดับ

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในครอบครัวที่มีรายได
เพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ  จํานวน  198 คน  คิดเปนรอยละ 54.7  รองลงมาไดแก  รายไดเพียง
พอใชจายแตไมเหลือเก็บ และรายไดไมเพียงพอใชจายหรือมีหนี้สิน  คิดเปนรอยละ 34.8  และ    
รอยละ 10.5  ตามลําดับ
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ตอนที่    2 การวิเคราะหคาเฉล่ียของคะแนน   ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย   พฤติกรรม
กาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนชาย

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราว
ของบิดา  การเลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อ  และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนในสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  ปการศึกษา 2547     
โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดังตารางที่ 3 - 4

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับประวัติการถูกลงโทษของนักเรียน
ชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดา การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนชาย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คาเฉล่ีย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ

1. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย

2. พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของ        
นักเรียนชาย
- พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดา
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดา

3. การเลียนแบบเพื่อน
4. การเลียนแบบสื่อ
5. พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

- พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย

.4820

.3928

.5810

.1994

.1779

.2210

.5683

.3873

.4619

.4744

.4494

.3803

.3458

.4766

.2555

.2506

.3052

.4169

.3819

.3703

.3797

.3940

นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก

นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก

จากตารางที่ 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยของประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย ประวัติ
การถูกลงโทษ ทางกายของนักเรียนชาย ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรม  
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กาวราวของบิดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดา การ
เลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อ  พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของนักเรียนชาย และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย  อยูในระดับนอยมาก ( X  = 
.4820, .3928, .5810, .1994, .1779, .2210, .5683, .3873, .4619, .4744  และ  .4494  ตามลําดับ)

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวของบิดา  การเลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อและ
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

จํานวนและรอยละจําแนกตามระดับ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %
1. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียน

ชาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางกาย

ของนักเรียนชาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา

ของนักเรียนชาย
2 . พฤติกรรมก าวร าวของบิดาตาม

การรับรูของนักเรียนชาย
- พฤติกรรมกาวราวทางกายของ

บิดา
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของ

บิดา
3. การเลียนแบบเพื่อน
4. การเลียนแบบสื่อ
5. พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

- พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
นักเรียนชาย

- พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของ
นักเรียนชาย

2

2

2

-

-

-
-
-
-

-

-

.6

.6

.6

-

-

-
-
-
-

-

-

6

3

19

-

-

2
11
5
4

7

7

1.7

.8

5.2

-

-

.6
3.0
1.4
1.1

1.9

1.9

49

37

85

19

19

22
83
52
64

68

61

13.5

10.2

23.5

5.2

5.2

6.1
22.9
14.4
17.7

18.8

16.9

305

320

256

343

343

338
268
305
294

287

294

84.3

88.4

70.7

94.8

94.8

93.4
74.0
84.3
81.2

79.3

81.2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

จากตารางที่   4 พบวา นักเรียนชายที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีประวัติการถูก
ลงโทษโดยรวมในระดับนอยมาก คิดเปนรอยละ 84.3 มีจํานวนเพียงเล็กนอยที่อยูในระดับนอย 
ปานกลางและมาก คิดเปนรอยละ 13.5  รอยละ 1.7  และรอยละ 0.6  ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย  พบวา 
ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชายสวนใหญอยูในระดับนอยมาก คิดเปนรอยละ 88.4 มี
เพียงรอยละ 10.2  อยูในระดับนอย  รอยละ 0.8  อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 0.6  อยูในระดับ
มาก  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย  พบวา รอยละ 70.7 นักเรียนชายมีประวัติการ
ถูกลงโทษนอยมาก มีจํานวนเพียงเล็กนอยที่อยูในระดับนอย  ระดับปานกลาง  และระดับมาก  
คิดเปนรอยละ 23.5 รอยละ 5.2  และรอยละ 0.6  ตามลําดับ

พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย พบวา บิดาของนักเรียนชายมี
พฤติกรรมกาวราวอยูในระดับนอยมาก คิดเปนรอยละ 94.8 รองลงมาอยูในระดับนอย คิดเปน
รอยละ 5.2

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยพฤติกรรมกาวราวของบิดา พบวา พฤติกรรมกาวราวทาง
กายของบิดารอยละ 94.8  อยูในระดับนอยมาก รองลงมาอยูในระดับนอยคิดเปนรอยละ 5.2  ในดาน
พฤติกรรมกาวราวทางวาจา พบวา รอยละ 93.4  อยูในระดับนอยมาก รองลงมาอยูในระดับนอยและ
ระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 6.1 และรอยละ 0.6  ตามลําดับ

การเลียนแบบเพื่อน  พบวา สวนใหญรอยละ 74.0  นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบ
เพื่อนเกี่ยวกับความกาวราวอยูในระดับนอยมาก  มีจํานวนเพียงเล็กนอยท่ีอยูในระดับนอย และ
ระดับปานกลาง     คิดเปนรอยละ 22.9  และรอยละ 3.0  ตามลําดับ

การเลียนแบบสื่อ  พบวา สวนใหญนักเรียนชายมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อในทาง  
กาวราวอยูในระดับนอยมาก คิดเปนรอยละ 84.3  รองลงมาอยูในระดับนอย  คิดเปนรอย 14.4  มี
เพียงรอยละ 1.4  ที่อยูในระดับปานกลาง

พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  พบวา สวนใหญอยูในระดับนอยมาก  คิดเปน
รอยละ 81.2  รองลงมาอยูในระดับนอยและระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 17.7  และรอยละ 1.1 
ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย พบวาพฤติกรรม
กาวราวทางกายของนักเรียนชาย สวนใหญอยูในระดับนอยมาก คิดเปนรอยละ 79.3  รองลงมาอยูใน
ระดับนอยและระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 18.8  และรอยละ 1.9  ตามลําดับ  สวนพฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย  พบวา อยูในระดับนอยมาก  คิดเปนรอยละ 81.2  รองลงมาอยูใน
ระดับนอยและปานกลาง  คิดเปนรอยละ 16.9  และรอยละ 1.9  ตามลําดับ
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ตอนที่   3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  จําแนก
ตามระดับชั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความใกลชิดกับบิดา  พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา  และ
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

3.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามระดับช้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความใกลชิดกับบิดา  พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา  
และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  
ANOVA)  และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffé)  ดังตารางที่ 5 - 15

ตารางที่   5 แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามระดับช้ัน

ระดับชั้น จํานวน
(คน)

คาเฉล่ีย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3

109
129
124

.4924

.4114

.4876

.3822

.3453

.3820
รวม 362 .4619 .3703

จากตารางที่   5  พบวา นักเรียนชายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมกาวราว  ไดแก      
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ( X  = .4924)  รองลงมาไดแก  นักเรียนชายระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3  (X = .4876)  และนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ( X  =  .4114)  ตามลําดับ

ตารางที่   6 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามระดับช้ัน

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
359

.513
48.990

.256

.136
1.878

รวม 361 49.503
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จากตารางที่ 6 พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีระดับชั้นแตกตาง
กัน  มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน

ตารางที่   7 แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกาวราว ของนักเรียนชาย  
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน
(คน)

คาเฉล่ีย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ต่ํากวา  2.00
2.00 – 3.00
สูงกวา  3.00

99
201
62

.5192

.4658

.3575

.3971

.3620

.3347
รวม 362 .4619 .3703

จากตารางที่ 7 พบวา นักเรียนชายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมกาวราว  ไดแก  
นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา  2.00  ( X  =  .5192) รองลงมาไดแก นักเรียนชายที่มี
ผลสัมฤทิ์ทางการเรียน 2.00 – 3.00  ( X  = .4658)  และนักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงกวา  3.00  ( X  = .3575)  ตามลําดับ

ตารางที่    8 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
359

1.003
48.499

.502

.135
3.714*

รวม 361 49.503
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  8 พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธีของเชฟเฟ   (Scheffe’)  ดังตารางที่ 9
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ตารางที่  9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffé)

คาเฉล่ียของพฤติกรรมกาวราว
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวา 3.00
( X  = .3575)

2.00-3.00
( X  = .4658)

ต่ํากวา 2.00
( X  = .5192)

สูงกวา 3.00
( X  = .3575)
 2.00-3.00
( X  = .4658)
ต่ํากวา 2.00
( X  = . 5192)

-

.1083

.1617*

-

.0533 -
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 9  พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวา 2.00 ( X  = .5192)  มีพฤติกรรมกาวราวมากกวานักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
สูงกวา 3.00 ( X  = .3575)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน

ตารางที่  10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกาวราว  ของนักเรียนชาย  
จําแนกตามความใกลชิดกับบิดา

ความใกลชิดกับบิดา จํานวน
(คน)

คาเฉล่ีย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

นอย
ปานกลาง
มาก

9
82

271

.5037

.5138

.4448

.2979

.3966

.3638
รวม 362 .4619 .3703
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จากตารางที่ 10 พบวา นักเรียนชายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมกาวราว ไดแก 
นักเรียนชายที่มีความใกลชิดกับบิดาระดับปานกลาง  ( X  = .5138)  รองลงมาไดแก  นักเรียนชายที่มี
ความใกลชิดกับบิดาระดับนอย  ( X  = .5037)  และนักเรียนชายที่มีความใกลชิดกับบิดาระดับมาก  
( X  = .4448)  ตามลําดับ

ตารางที่  11 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามความใกลชิดกับบิดา

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
359

.316
49.187

.158

.137
1.154

รวม 361 49.503

จากตารางที่  11 พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ที่มีความใกลชิด
กับบิดาแตกตางกันมีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามพฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา

พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา จํานวน
(คน)

คาเฉล่ีย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ไมดื่มเลย
ดื่มบางเปนบางครั้ง
ดื่มเปนประจํา

116
219
27

.4135

.4785

.5346

.3778

.3713

.3139
รวม 362 .4619 .3703

จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนชายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมกาวราว  ไดแก  
นักเรียนชายที่มีบิดามีพฤติกรรมดื่มสุราเปนประจํา  ( X  = .5346)  รองลงมา  ไดแก  นักเรียนชายที่
บิดามีพฤติกรรมดื่มสุราบางเปนบางครั้ง  ( X  = .4785)  และนักเรียนชายที่บิดาไมมีพฤติกรรมการ
ดื่มสุราเลย  ( X  = .4135)  ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามพฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
359

.475
49.028

.237

.137
1.739

รวม 361 49.503

จากตารางที่ 13 พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีบิดามี
พฤติกรรมการดื่มสุราแตกตางกัน  มีพฤติกรรมกาวไมแตกตางกัน

ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว จํานวน
(คน)

คาเฉล่ีย
( X )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

รายไดไมเพียงพอใชจายหรือมีหนี้สิน
รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ

38
126
198

.4491

.4791

.4534

.4003

.3691

.3667
รวม 362 .4619 .3703

จากตารางที่ 14 พบวา นักเรียนชายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมกาวราว ไดแก       
นักเรียนชายที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ  ( X  = .4791)  รองลงมาได  
นักเรียนชายที่อยูในครอบครัวรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ  ( X  = .4534)   และนักเรียนชาย
ที่อยูในครอบครัวรายไดไมเพียงพอใชจายหรือมีหนี้สิน  ( X  = .4491)  ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย  
จําแนกตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
359

.058
49.445

.029

.138
.210

รวม 361 49.503

จากตารางที่ 15 พบวา นักเรียนชายที่อยูในครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจแตกตางกัน  
มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชาย

                 ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของ
บิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ที่สงผลตอพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนชาย โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การ
เลียนแบบสื่อและ พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย ดังตารางที่ 16
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ตารางที่  16  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษของ
                     นักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
                     การเลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อ  และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา (X1) (X2) (X3) (X4) (Y)
ประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชาย (X1) 1.00
พฤติกรรมกาวราวของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย (X2) .563** 1.00
การเลียนแบบเพื่อน (X3) .365** .379** 1.00
การเลียนแบบสื่อ (X4) .319** .399** .633** 1.00
พฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนชาย (Y) .404** .443** .738** .722** 1.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 16 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง ไดแก ประวัติ
การถูกลงโทษของนักเรียนชาย (X1) พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  (X2) 
การเลียนแบบเพื่อน (X3) การเลียนแบบสื่อ (X4) มีความสัมพันธกันทางบวก คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูระหวาง .319 ถึง .633 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ
ระหวางการเลียนแบบเพื่อนกับการเลียนแบบสื่อมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .633) และความ
สัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชายกับการเลียนแบบสื่อมีความสัมพันธกันนอย
ที่สุด (r = .319)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ประวัติการ
ถูกลงโทษของนักเรียนชาย (X1) พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  (X2) การ
เลียนแบบเพื่อน (X3) การเลียนแบบสื่อ (X4) และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย (Y) มีความ
สัมพันธกันทางบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .404 ถึง .738 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยความสัมพันธระหวางการเลียนแบบเพื่อนกับพฤติกรรมการกาวราวของนักเรียนชาย
มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .738) และความสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษของนักเรียน
ชายกับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .404)
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          4.2 ผลการวิเคราะหตัวแปรประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว
ของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ที่สงผลตอพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนชาย ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบ
ส่ือที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย

ลําดับท่ีของตัวแปร
ท่ีเขาสมการ

R R2 Adj R2 R2

Change
B Beta t

การเลียนแบบเพื่อน (X3) .738 .545 .544 .545 .383 .431 10.654***
การเลียนแบบสื่อ (X4) .808 .654 .652 .109 .381 .393 9.745***
พฤติกรรมกาวราวของบิดาตาม
การรับรูของนักเรียนชาย (X2) .815 .665 .662 .011 .116 .080 2.069*
ประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชาย (X1) .818 .669 .665 .004 .074 .076 2.020*
Constant (a) = .038 S.E.    =   .2144 F   = 180.087***

 *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 17 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนชาย ไดแก การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรู
ของนักเรียนชาย และประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย โดยการเลียนแบบเพื่อนเปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายได
รอยละ 54.5

การเลียนแบบสื่อ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 โดยการเลียนแบบเพื่อนและการ
เลียนแบบสื่อ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายไดรอยละ 65.4

พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย เปนตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 
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1.1 โดยการเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อและพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย สามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายไดรอยละ 66.5

ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนอันดับที่ 4  สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 โดยการเลียน
แบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชายและประวัติ
การถูกลงโทษของนักเรียนชาย สามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายไดรอยละ 
66.9 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R2) เทากับ .544,  .652, .662 และ .665 
ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of the Estimate) เทากับ 
.2144

สมการที่รับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y  =  .038+.383 (X3) + .381(X4) + .116(X2) +.074(X1)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z  =  .431 (X3) + .393 (X4) + .080 (X2) + .076 (X1)

ตอนที่  5  การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย

       ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย   การเลียนแบบเพื่อน   การเลียนแบบสื่อ  ที่
สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตาม
ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis)

5.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  การเลียนแบบ
เพื่อน การเลียนแบบสื่อและ พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย ดังตารางที่ 18
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ตารางที่   18   แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางกาย
                       ของนักเรียนชาย   พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
                       การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา (X11) (X21) (X3) (X4) (Y1)
ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของนักเรียนชาย (X11) 1.00
พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย (X21) .436** 1.00
การเลียนแบบเพื่อน (X3) .287** .360** 1.00
การเลียนแบบสื่อ (X4) .278** .373** .633** 1.00
พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของนักเรียนชาย (Y1) .307** .413** .710** .712** 1.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 18 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง ไดแก ประวัติ
การถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย (X11) พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย (X21) การเลียนแบบเพื่อน (X3) การเลียนแบบสื่อ (X4) มีความสัมพันธกันทางบวก 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .278 ถึง .633 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความ
สัมพันธระหวางการเลียนแบบเพื่อนกับการเลียนแบบสื่อมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .633) 
และความสัมพันธระหวางระวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชายกับการเลียนแบบสื่อมีความ
สัมพันธกันนอยที่สุด (r = .278)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ประวัติการ
ถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย (X11) พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย  (X21) การเลียนแบบเพื่อน (X3) การเลียนแบบสื่อ (X4) และพฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของนักเรียนชาย (Y1) มีความสัมพันธกันทางบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .307 ถึง 
.712 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธระหวางการเลียนแบบสื่อกับ
พฤติกรรมการกาวราวทางกายของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .712) และความ
สัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชายกับพฤติกรรมกาวราวทางกายของ
นักเรียนชายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .307)
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5.2 ผลการวิเคราะหตัวแปรประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ที่
สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย ดังตารางที่ 19

ตารางที่  19   แสดงการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรม
                      กาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียน

แบบสื่อที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย

ลําดับท่ีของตัวแปร
ท่ีเขาสมการ

R R2 Adj R2 R2

Change
B Beta t

การเลียนแบบสื่อ (X4) .712 .507 .506 .507 .409 .412 9.702***
การเลียนแบบเพื่อน (X3) .787 .619 .617 .112 .372 .409 9.684***
พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
บิดาตามการรับรูของนักเรียน
ชาย (X21) .793 .629 .626 .010 .170 .112 3.185***
Constant (a) = .074 S.E.    =   .2322 F   = 202.585***

 *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 19  พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมกาวราวทาง
กายของนักเรียนชาย ไดแก การเลียนแบบสื่อ การเลียนแบบเพื่อน และพฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย โดยการเลียนแบบสื่อเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนอันดับที่  1  สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายไดรอยละ 50.7

การเลียนแบบเพื่อน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 โดยการเลียนแบบ
ส่ือและการเลียนแบบเพื่อน สามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายได
รอยละ 61.9

พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย เปนตัวแปรที่ได
รับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 โดยการเลียนแบบสื่อ การเลียนแบบเพื่อนและพฤติกรรมกาวราวทางกายของ
บิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย สามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายได
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รอยละ 62.9  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R2) เทากับ .506,  .617 และ 
.626 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of the Estimate)  
เทากับ .2322

สมการที่รับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y1  =  .074+.409 (X4) + .372(X3) + .170(X21)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z =  .412 (X4) + .409 (X3) + .112 (X21)

ตอนที่ 6 การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย

ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ที่
สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตาม
ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis)

6.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางวาจา
ของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบ
เพื่อน การเลียนแบบสื่อและ พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย ดังตารางที่ 20
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ตารางที่  20  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทาง
วาจาของนักเรียนชาย  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของนักเรียนชาย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา (X12) (X22) (X3) (X4) (Y2)
ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา
ของนักเรียนชาย (X12) 1.00
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย (X22) .513** 1.00
การเลียนแบบเพื่อน (X3) .384** .339*** 1.00
การเลียนแบบสื่อ (X4) .313** .362** .633** 1.00
พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของนักเรียนชาย (Y2) .404** .377** .704** .672** 1.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 20 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง ไดแก ประวัติ
การถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย (X12) พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย  (X22) การเลียนแบบเพื่อน (X3) การเลียนแบบสื่อ (X4) มีความสัมพันธกันทางบวก คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .313 ถึง .633 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความ
สัมพันธระหวางการเลียนแบบเพื่อนกับการเลียนแบบสื่อมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .633) 
และความสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชายกับการเลียนแบบสื่อมี
ความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .313)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ประวัติการ
ถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย (X12) พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย  (X22) การเลียนแบบเพื่อน (X3) การเลียนแบบสื่อ (X4) และพฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของนักเรียนชาย (Y2) มีความสัมพันธกันทางบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .377 ถึง 
.704 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธระหวางการเลียนแบบเพื่อนกับ
พฤติกรรมการกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .704) และความ
สัมพันธระหวางพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชายกับพฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .377)
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6.2 ผลการวิเคราะหตัวแปรประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ ที่
สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย ดังตารางที่ 21

ตารางที่  21  แสดงการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรม
                    กาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อน
                    การเลียนแบบสื่อที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย

ลําดับท่ีของตัวแปร
ท่ีเขาสมการ

R R2 Adj R2 R2

Change
B Beta t

การเลียนแบบเพื่อน (X3) .704 .496 .494 .496 .403 .426 9.479***
การเลียนแบบสื่อ (X4) .762 .581 .579 .085 .374 .362 8.295***
ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา
ของนักเรียนชาย (X12) .771 .594 .591 .013 .105 .127 3.464***
Constant (a) = .015     S.E.    =   .2519 F   = 174.937***

 *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 21  พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของนักเรียนชาย ไดแก การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ  และประวัติการถูกลงโทษทาง
วาจาของนักเรียนชาย โดยการเลียนแบบเพื่อนเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับ
ที่  1  สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายไดรอยละ 49.6

การเลียนแบบสื่อ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 โดยการเลียนแบบเพื่อนและ
การเลียนแบบสื่อ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายไดรอยละ 58.1

ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 โดยการ
เลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อและประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย สามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายไดรอยละ 59.4  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ การทํานาย
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ที่ปรับแลว (Adjusted  R2) เทากับ .494,  .579 และ .591 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย (Standard Error of the Estimate) เทากับ .2519

สมการที่รับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y2  =  .015+.403 (X3) + .374(X4) + .105(X12)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z  =  .426 (X3) + .362 (X4) + .127 (X12)
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บทท่ี 5
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิดกับบิดา  
พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว อีกทั้งยังศึกษาตัวแปรที่สงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย ไดแก 1) ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ ที่สงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย 2) ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อที่  
สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย 3) ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียน
ชาย พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการ
เลียนแบบสื่อ ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย
    กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2547 ที่พักอาศัยอยูกับบิดาเปนหลัก
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 362 คน และสุมตัวอยางโดยใชวิธี
การสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของโรงเรียนและระดับชั้น

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 6 สวน  
ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย แบบ
สอบถามพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียน
แบบเพื่อนของนักเรียนชาย แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชาย และแบบ
สอบถามพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย
                  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ และรอยละ วิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใช คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  วิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของ 
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นักเรียนชาย ใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนเฉลี่ย  2.00 - 3.00  จํานวน  201 คน  คิดเปนรอยละ 55.5   และมีความใกลชิดกับบิดามาก ซ่ึง
มีจํานวนเทากับ   271 คน  คิดเปนรอยละ 74.9  พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา  บิดาของนักเรียนดื่ม
สุราบางเปนบางครั้ง จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 60.5 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว สวนใหญ
นักเรียนชายอยูในครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ
54.7

2. ผลการวิเคราะหระดับตัวแปรที่ใชในการศึกษา พบวา ประวัติการถูกลงโทษของ
นักเรียนชาย ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของ
นักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียน
ชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของนักเรียนชาย และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย อยูในระดับนอยมาก

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายจําแนกตามระดับ
ช้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใกลชิดกับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา และสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนในระดับชั้นแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน สวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมี 
พฤติกรรมกาวราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา 2.00 มีพฤติกรรมกาวราว ( X  = .5192) สูงกวา 
นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 3.00 ( X  = .3575) สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มีความใกลชิดกับบิดา พฤติกรรมการดื่มสุราของ
บิดาและสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน พบวา นักเรียนเหลานั้นมีพฤติกรรมกาวราวไม
แตกตางกัน

4. ผลการวิเคราะหตัวแปร  ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว
ของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ ที่สงผลตอ 
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย พบวา การเลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อ  พฤติกรรมกาว
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ราวของบิดา ตามการรับรูของนักเรียนชาย และประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย เปนตัว
ทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย โดยสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการกาวราวของ 
นักเรียนชาย ไดรอยละ 66.9 สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

5. ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรม 
กาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ   
ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย  พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย  ไดแก  การเลียนแบบสื่อ  การเลียนแบบเพื่อน 
และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย โดยสามารถรวมทํานาย 
พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย ไดรอยละ 62.9  สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอย
พหุคุณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

6. ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรม 
กาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ  
ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย  ไดแก  การเลียนแบบเพื่อน  การเลียนแบบสื่อ 
และประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย โดยสามารถรวมทํานายพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของนักเรียนชาย ไดรอยละ 59.4 สมการที่ไดรับ การวิเคราะหการถดถอยพหุคุณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว

ของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชาย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

1.1 ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พบวาอยูในระดับนอยมาก ทั้งในภาพ
รวม และองคประกอบยอยทั้งสองดาน ไดแก ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย และ
ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย แสดงใหเห็นวา ครอบครัวของนักเรียนชายไมใช
การลงโทษเปนเครื่องมือในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนชาย ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยของคําถาม
สวนใหญ (จํานวน 15 ขอ) ที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.75 มีเพียงคําถาม 4 ขอ เทานั้น ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา 
0.75 คือ คําถามขอที่วา “นักเรียนเคยถูกบิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวลงโทษ โดยการตีดวย
ไมเรียว” ( X  = 1.19) “นักเรียนเคยถูกบิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว ตวาด หรือตะคอกเสียง
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ดัง” ( X  = 1.08) “นักเรียนเคยถูกบิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวลงโทษโดยการใชมือตบ ตี 
หรือทุบ” ( X  = .90) และ “นักเรียนเคยถูกบิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวประณามวาเปน 
ลูกที่ไมเชื่อฟง ดื้อร้ัน” ( X  = .78) ซ่ึงถือไดวาเปนการอบรมสั่งสอนตามหนาที่ของครอบครัวไทย
ตามปกติ การที่บิดามารดาอบรมสั่งสอนลูกดวยวิธีการ วากลาว หรือ เฆี่ยนตี ก็จะกระทําไปดวย
ความรัก และความหวังดี เพื่อใหเด็กเกิดการหลาบจํา มากกวาการลงโทษดวยการระบายความโกรธ 
แคน การลงโทษของบิดามารดาจึงทําไปดวยความรัก เพื่อใหเด็กมีความประพฤติดี ไมไดแสดงออก
มาในรูปของพฤติกรรมกาวราวแตอยางใด ผลการศึกษาจึงพบวา ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียน
ชาย สวนใหญอยูในระดับนอยมาก

1.2 พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย พบวาอยูในระดับ
นอยมาก ทั้งในภาพรวม และองคประกอบยอยทั้งสองดาน ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
บิดา และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดา ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนชายอาศัยอยูกับบิดาเปนหลัก มี
ความใกลชิดกับบิดาในระดับมาก นักเรียนชายจึงมีบิดาคอยดูแลเอาใจใส เปนแบบอยางที่ดีแก 
นักเรียน ประกอบกับครอบครัวของนักเรียนมีสภาพเศรษฐกิจอยูในระดับที่ดีพอสมควร มีรายได
เพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ บิดาจึงไมตองดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวมากนัก และไมมีความเครียด
จากการประกอบอาชีพ จึงไมแสดงพฤติกรรมกาวราวตอหนาบุตรหรือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น
พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชายจึงอยูในระดับนอยมาก ดังจะเห็นไดจาก
คะแนนเฉลี่ยของคําถาม (จํานวน 20 ขอ) มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.75 เชน คําถามขอที่วา “บิดามักแสดง
อาการหงุดหงิด ขี้โมโห กับคนใกลชิด หรือคนรอบขาง” ( X  = .51) และ “บิดาจะพูดจาดวยน้ําเสียง
กระโชก ดุดัน เมื่อไมพอใจ” ( X  = .36) นักเรียนชายจึงรับรูวาบิดาของตนเองพฤติกรรมกาวราวของ
บิดาในระดับนอยมาก

1.3 การเลียนแบบเพื่อน พบวา นักเรียนชายสวนใหญมีพฤติกรรมการเลียนแบบ
เพื่อนเกี่ยวกับความกาวราวในระดับนอยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนชายอยูในกลุมเพื่อนที่มี 
พฤติกรรมกาวราวนอย และไมรุนแรง เชน การลอเลียนชื่อพอแมผูอ่ืน การใชคําพูดหยาบคาย การ
แกลงนักเรียนหญิง ซ่ึงกระทําเปนบางครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อตองการทําใหตัวเองเปนที่สนใจ และเปนที่
ยอมรับของกลุมเพื่อน ถือเปนเรื่องธรรมดาของเด็กวัยรุน ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยของคําถาม
สวนใหญ (จํานวน 14 ขอ) ที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.75 มีเพียงคําถาม 4 ขอ เทานั้น ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา 
0.75 คือ คําถามขอที่วา “นักเรียนลอเลียนชื่อพอแมตามอยางเพื่อน” ( X  = 1.24) “นักเรียนพูดคํา
หยาบคายตามอยางที่เพื่อนพูดกัน” ( X  = 1.10) “นักเรียนแซวนักเรียนหญิงตามอยางที่นักเรียนได
เห็นจากเพื่อนๆ” ( X  = .87) และ “นักเรียนมักพูดจากาวราว เพราะทําตามกลุมเพื่อน” ( X  = .77)   
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนของนักเรียนชายจึงอยูในระดับนอยมาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

1.4 การเลียนแบบสื่อ พบวา นักเรียนชายสวนใหญมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อ
ในทางกาวราวนอยมาก ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยของคําถาม (จํานวน 10 ขอ) มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 
0.75 เชน “นักเรียนจดจําลีลาการตอสูของพระเอกหนังบู เพื่อนําไปใชในชีวิตจริง” ( X  = .60) และ 
“นักเรียนจดจําคําหยาบจากตัวละครในโทรทัศนและนําไปใชกับเพื่อนๆ ” ( X  = .56) จากการสังเกต
พบวา ตูเกมส รานอินเตอรเน็ต และรานเชาวีดิโอซีดี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวนนอย  
นักเรียนชายจึงมักบริโภคสื่อโทรทัศนเปนสวนใหญ เพราะปจจุบันโทรทัศนมีอยู เกือบทุก 
หลังคาเรือน และส่ือโทรทัศนก็มีมาตรการควบคุมการออกรายการที่เนนสาระความรูที่สรางสรรค
เปนสวนใหญ ประกอบกับการที่นักเรียนชายอาศัยอยูกับบิดาเปนหลัก และมีความใกลชิดกับบิดา
อยูในระดับมาก บิดาจึงมีเวลาดูแลเอาใจใส และอบรมสั่งสอนใหนักเรียนรูจักแยกแยะบทบาทตางๆ 
ที่นําเสนอผานสื่อ วาบทบาทใดที่เหมาะสมถูกตอง สมควรที่จะนําไปเปนแบบอยางได นอกจากนี้
นักเรียนชายยังไดรับการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน ใหรูจักแยกแยะวาเรื่องใดเปนละครหรือเร่ือง
จริง ดังนั้นผลการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียนชายจึงอยูในระดับนอยมาก

1.5 พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย พบวา อยูในระดับนอยมาก ทั้งในภาพรวม  
และองคประกอบยอยทั้งสองดาน ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย และพฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยของคําถามสวนใหญ (จํานวน 30 
ขอ) ที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.75  มีเพียงคําถาม 4 ขอ เทานั้น ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา 0.75 คือ คําถามขอที่วา 
“นักเรียนมักจะลอช่ือพอแมของเพื่อน หรือตั้งชื่อแปลกๆ ใหเพื่อน เพื่อใหเกิดความขบขัน” ( X  = 
1.01) “นักเรียนเคยรังแกสัตว เชน เตะ ตี ดึงหาง เปนตน” ( X  = .84) “นักเรียนเคยแกลงพี่นอง เชน 
เอาของไปซอน ขัดขาใหลม เปนตน” ( X  = .81)  และ “ถาใครมาแกลงใหนักเรียนไมพอใจ นักเรียน
จะโตตอบ โดยการตอสู เชน ชกตอย ผลักอก เปนตน” ( X  = .77) ซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ 
นักเรียนชายกระทําเปนบางครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อตองการทําใหตัวเองเปนที่สนใจ และเปนที่ยอมรับ 
ถือเปนเรื่องธรรมดาของเด็กวัยรุน ซ่ึงเปนวัยคะนอง ประกอบกับนักเรียนชายพักอาศัยอยูกับบิดา
เปนหลัก มีความใกลชิดกับบิดามากอยูในระดับมาก บิดาจึงมีเวลาดูแลเอาใจใส คอยอบรมสั่งสอน 
และเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ดังผลการศึกษาของโรเบิรต ที มูลเลอร (Robert T. Muller 1996 : 
474) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความกาวราวในครอบครัวที่มีผลตอการลงโทษทางกาย พบวา ปญหา
ความกาวราวระดับครอบครัวนั้น ทั้งตัวพอแม และตัวเด็กเองมีสวนทําใหเกิดการลงโทษ โดยพอที่มี
พฤติกรรมการลงโทษลูกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวของลูก (r = .45) และพอที่มี 
พฤติกรรมกาวราวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวของลูก (r = .17) จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา
ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย และพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
อยูในระดับนอยมาก ดังนั้น พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายจึงอยูในระดับนอยมากดวยเชนกัน
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2. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัย  สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีระดับชั้นแตกตางกันมี

พฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน
จากการศึกษา พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีระดับชั้นแตกตาง

กัน มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน ผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐาน ขอ 1 ทั้งนี้อธิบาย
ไดวา อาจเปนเพราะนักเรียนชายศึกษาอยูในระดับชั้นใกลเคียงกัน มีอายุหางกันเพียง 1 – 2 ป ซ่ึงเด็ก
วัยนี้เปนวัยมัธยมศึกษาตอนตนหรือวัยรุน จึงมีพัฒนาการทางดานตางๆ เปนไปในลักษณะเดียวกัน
ผลการศึกษาจึงไมพบความแตกตาง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละระดับชั้น พบวา
นักเรียนชายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมกาวราว ไดแก นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
( X  = .4924) รองลงมา ไดแก นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( X  = .4876) และนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกาวราวนอยที่สุด ( X  = .4114) สะทอนใหเห็นวา
กลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงมีอายุประมาณ 12 – 13 ป มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม
กาวราวมากกวากลุมอ่ืนๆ สอดคลองกับการศึกษาของ สุภา  มาลากุล ณ อยุธยา และคนอื่นๆ (2520 : 
9 - 23) ที่พบวา เด็กอายุนอยที่สุดกาวราวมากที่สุด และมีความคับของใจสูงทุกดาน

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันมีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน

จากการศึกษา พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา
สอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 โดยนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวา 2.00 ( X  = .5192) มีพฤติกรรมกาวราวมากกวานักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวา 3.00 ( X  = .3575) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อธิบายไดวา นักเรียนชายที่มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา มักเรียนไมคอยรูเร่ือง จึงเรียนไมทันเพื่อน ทําใหเกิดความเบื่อหนายใน
การเรียน ไมสนใจเรียน จึงมักหนีเรียน และออกไปจับกลุมตามบานเพื่อน สวนนักเรียนที่มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี มักจะสนใจเรียน ตั้งใจฟงครูสอน รูจักควบคุมอารมณ และมี
วินัยในตนเอง นักเรียนกลุมนี้จะไมคอยแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมาใหสังเกตเห็นได สอดคลอง
กับการศึกษาของเบเกอรและโฮลเวอรท (Baker and Hoizworth 1961 : 131 – 149, อางถึงใน สุนีย  
ธีรวิรุฬท 2542  : 38) ที่พบวา พฤติกรรมกาวราวรุนแรงมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เชนเดียวกับการศึกษาของ แซมเบอรและวิลสัน (Chamber and Wilson 1971 : 911 – 917, 
อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬท 2542 : 40) ที่พบวาพฤติกรรมกาวราวมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
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สมมติฐานที่ 3 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีความใกลชิดกับบิดา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน

จากการศึกษาพบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีความใกลชิดกับบิดา
แตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน ผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3 ทั้งนี้
อธิบายไดวา เนื่องมาจากนักเรียนชายอยูกับบิดาเปนหลัก และมีความใกลชิดกับบิดาอยูในระดับมาก
ประกอบกับการที่นักเรียนชายรับรูวาบิดาของเขามีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับนอยมาก แสดงวา
นักเรียนชายมีความสัมพันธที่ดีกับบิดาของตนเอง บิดาจึงไมแสดงพฤติกรรมกาวราวตอบุตร หากยัง
ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ทําใหนักเรียนชายไดเรียนรูพฤติกรรมที่ดีจากบิดา และนํามาเปนแบบอยาง
ในการดํารงชีวิต จากการศึกษาของ มูริตา (Murata 1990, อางถึงใน ภาวิดา  พิทักษอรามวงศ 2544 : 
23) ที่ไดศึกษาความรุนแรงของบิดาในครอบครัว วิธีเผชิญความขัดแยง และความผูกพันของครอบ
ครัว พบวา ลักษณะการเลี้ยงดูที่บิดาใชความรุนแรง จะทําใหความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวมี
นอย และมีผลทําใหการกระทําผิดของบุตรเพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่ 4 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่บิดามีพฤติกรรมการดื่มสุรา
แตกตางกันมีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน

จากการศึกษาพบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่บิดามีพฤติกรรมการ
ดื่มสุราแตกตางกัน มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ขอ 4 ทั้งนี้ อธิบายไดวา เนื่องมาจากบิดาของนักเรียนชายมีพฤติกรรมการดื่มสุราดื่มบางเปนบางครั้ง
คราวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.5 และไมดื่มเลย คิดเปนรอยละ 32.0 ซ่ึงการที่ดื่มสุราบางเปนบาง
คร้ังคราว และดื่มในปริมาณที่นอย ดื่มเพื่อสังสรรคในสังคม การดื่มสุราในลักษณะนี้จะเปนเสมือน
ตัวกระตุนทําใหรูสึกปลอดโปรง และไมมีปญหาในดานการแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
เพราะยังมีความสามารถในการควบคุมสภาวะอารมณ แตถาดื่มในปริมาณที่มาก ดื่มเปนประจํา ไม
สามารถควบคุมอารมณได ไรสติ จะสงผลใหแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหา เชน แสดงพฤติกรรม
กาวราว

สมมติฐานที่ 5 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีสภาพเศรษฐกิจของ 
ครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกัน

จากการศึกษาพบวา นักเรียนชายที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมกาวราวไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ทั้งนี้อธิบาย
ไดวา เนื่องมาจากนักเรียนชายสวนใหญอยูในครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจอยูในระดับดี คือมี 
รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ จากการสังเกตพบวา ครอบครัวของนักเรียนชายสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือการทําประมง ทําโรงงานอุตสาหกรรม และรับราชการ รายได
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เฉล่ียตอครัวเรือน (ทั้งในและนอกเขตเทศบาล) ป 2545 รายไดเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน เทากับ 11,666 
บาท และรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน เทากับ 3,546 บาท (ที่มา : โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545) นับวาเปนรายไดที่อยูในระดับที่ดีพอสมควร ดังนั้น เมื่อครอบครัวมี
สภาพเศรษฐกิจดี มีรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ จึงไมทําใหครอบครัวตองดิ้นรน เพื่อความ
อยูรอด มีเวลาใหคําส่ังสอนอบรมสมาชิกในครอบครัว ทํากิจกรรมรวมกัน มีการปรึกษาหารือกัน
ตลอดเวลา ดวยเหตุผลดังกลาว นักเรียนชายที่อยูในครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีจึงเปนผูที่มีการ
ปรับตัวดี จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของคนในสังคม

สมมติฐานที่ 6 ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราวของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา 
สมการ พบวา การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของ
นักเรียนชาย และประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชายได รอยละ 66.9 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานได ดังนี้

1. การเลียนแบบเพื่อน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายไดรอยละ 54.5 จากผลการศึกษาสามารถอธิบาย
ไดวา วัยรุนเปนวัยแสวงหาเอกลักษณของตนเอง ใหความสําคัญตอเพื่อนสูงมาก มีการเลียนแบบ
พฤติกรรมระหวางกันทําตามกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ไอสโค วิลเล่ียม และฮารวีย  
(Iscoe, William, and Harvey 1964 : 451 – 460, อางถึงใน สุนีย  ธีรวิรุฬท 2542 : 39) พบวาเด็ก
อเมริกันผิวขาวและเด็กอเมริกันผิวดํา จะทําผิดตามเพื่อนที่เปนตัวแบบเหมือนๆ กัน เด็กผูหญิง
อเมริกันผิวขาวทําผิดตามเพื่อนสูงกวาเด็กผูชาย และคลอยตามการทําผิดสูงกวาเด็กผูหญิงอเมริกัน
ผิวดํา ที่สําคัญคือเด็กที่มีอายุ 9 ป และ 12 ป มีการคลอยตามกลุมเพื่อนในระดับสูงสุด ในขณะเดียว
กันวัยรุนตองการอิสระ แยกตัวออกจากครอบครัว มีสัมพันธภาพกับพอแมลดนอยลง ใหความ
สําคัญตอเพื่อนสูง บางครั้งวัยรุนไมไดเต็มใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆ แตจําเปนตองทํา เพื่อให
กลุมยอมรับตนเอง ดังที่ วอรฟ และเทอรแมน (Wolf, Gego, and Terman, อางถึงใน โสภา  
ชปลมันน 2536 : 114) ไดเนนใหเห็นเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง และความสําคัญของตนเองของ 
วัยรุนที่ทําใหเด็กลดบทบาทความสัมพันธกับพอแมลง และเพิ่มความตองการที่จะเขาไปมีความ
สัมพันธในกลุมเพื่อนแทน และจุดนี้เองที่เร่ิมนําเด็กใหเขาไปสูการกระทําที่เปนทางลบได หากเด็ก
ไปไดคานิยมที่ผิดจากกลุม หรือกระทําในสิ่งที่ขัดตอระเบียบและกฎเกณฑที่สังคมกําหนดไว ซ่ึงใน
ที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา การเลียนแบบเพื่อน และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายมีความสัมพันธ
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กันทางบวก (r = .738) แสดงวานักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนเกี่ยวกับความกาวราวสูง ก็
จะทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมกาวราวมากขึ้นดวย  ในทางตรงกันขาม  ถานักเรียนมี  
พฤติกรรมการเลียนแบบความกาวราวจากเพื่อนนอย ก็จะทําใหนักเรียนแสดงความกาวราวนอยลง
ดวยเชนกัน

2. การเลียนแบบสื่อ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2 
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากผลการศึกษาสามารถ
อธิบายไดวา ส่ือเปนปจจัยตัวหนึ่งที่ใชในการดํารงชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน เนื่องจาก ภาวะสังคม
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคแหงขาวสารไรพรมแดน ซ่ึงแนนอนวาความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวโครงการสรางพื้นฐานของสังคมถูกลดบทบาทลง เกิดชองวางระหวางวัย โดยวัยรุนกับ
สมาชิกในครอบครัว สาเหตุจากวัยรุนเปนวัยที่แสวงหาเอกลักษณของตนเอง อยากรูอยากเห็น อยาก
ลอง เปนวัยที่มีการเลียนแบบพฤติกรรมสูง และส่ือก็เปนชองทางหนึ่งที่วัยรุนใชเปนเครื่องมือใน
การเลียนแบบบทบาทตามที่ตนเองชอบ ดังที่ ลํ้าคา โพธ์ิกระจาง (2534) ไดศึกษาเรื่องการใชส่ือและ
ความพึงพอใจจากสื่อของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยศึกษาเด็กและเยาวชนใน
หนวยงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง 4 แหง คือ บานเมตตา บานกรุณา บาน
มุทิตา และบานปราณี จํานวน 352 คน พบวา ส่ือมวลชนที่เด็กเปดรับสูงสุด ไดแก โทรทัศน  
บทบาทที่เด็กนิยมมากที่สุด ไดแก ตัวเอกที่มีลักษณะกาวราว หรือมีบทบาทการตอสูกัน ใชกําลัง
สอดคลองกับการศึกษาของพารอน และไบรน (Baron and Byme 1977, อางถึงใน เพชรชมพู   
เทพพิพิธ 2533 : 30) ผลการวิจัย พบวา เด็กที่ดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระกาวราวสูง จะแสดง
พฤติกรรมกาวราวมากกวาเด็กที่ไดดูภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระไมกาวราว นอกจากนี้เด็กที่ดู
ภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระกาวราวสูง แสดงความกาวราวหลังดูภาพยนตรมากกวากอนดูภาพยนตร
ขณะที่เด็กในกลุมที่มีเนื้อหาสาระไมกาวราว ไมไดแสดงความกาวราวหลังดูภาพยนตรมากกวากอน
ดูภาพยนตร ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา การเลียนแบบสื่อ และพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายมี
ความสัมพันธกันทางบวก แสดงวา ถานักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อในทางกาวราวมาก
ยอมมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมกาวราวสูง ในทางตรงกันขาม นักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
ส่ือในทางกาวราวนอย แนวโนมที่นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมกาวราว จะนอยลงดวยเชนกัน ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ทะนงค  สุขเกษม (2544 : บทคัดยอ) พบวาพฤติกรรมกาวราวของนัก
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 700 คน เปนนักเรียนชาย 350 คน และนักเรียนหญิง 350 คน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย การปฏิบัติตัวของเพื่อนตอ 
นักเรียน ส่ือตัวแบบจริง ส่ือภาพยนตร ส่ือหนังสือการตูน และสื่อเกมสคอมพิวเตอร อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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   3. พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย เปนตัวแปรที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.1 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา ประสบการณที่บิดาถูกเลี้ยงดูจากบิดามารดาในวัย
เด็กมีผลตอพฤติกรรมและการแสดงออกตอบุคคลรอบขางในปจจุบันของบิดา ดังที่ อิรอน และ
คณะ (Eron and others 1971, อางถึงใน ศิริบูรณ  สายโกสุม 2532 : 2) ไดศึกษายุวอาชญากร ซ่ึงพอมี
การเลี้ยงดูที่เขมงวดและใชความรุนแรง เด็กมีแนวโนมที่จะเกกมะเหรกเกเรกอกวน เมื่อนักสังคม
สงเคราะหสอบถามเด็กเหลานี้ เด็กบอกถึงลักษณะของพอวาพอมีนิสัยชอบกอกวน สรางปญหา 
ยุวอาชญากรที่ถูกเลี้ยงดูดวยความรุนแรงมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกับพอของตน เด็กเลียนแบบ 
พฤติกรรมจากพอ สอดคลองกับแนวคิดของ มูริตา (Murita 1990, อางถึงใน ภาวิดา พิทักษอรามวงศ 
2544 : 23) ศึกษาความรุนแรงของบิดาในครอบครัว พบวา ลักษณะการเลี้ยงดูที่บิดาใชความรุนแรง
จะทําใหความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวมีนอย และมีผลทําใหเกิดการกระทําผิดของบุตรเพิ่ม
ขึ้น สอดคลองกับ เครือวัลย ขจรพันธุ (2524 : 73) ที่กลาววา ความกาวราวเปนปฏิกริยาตอบสนอง
ตอความไมสมหวัง ถามีบิดาที่มีนิสัยเปนคนกาวราว และไมคงเสนคงวาแลว เด็กจะมีความกาวราว
เสมอ ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชายและ 
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย มีความสัมพันธกันทางบวก (r = .443) แสดงวาถาบิดามี 
พฤติกรรมกาวราวเพิ่มขึ้น แนวโนมทําใหนักเรียนชายมีพฤติกรรมกาวราวมากขึ้นดวย ในทางตรง
กันขาม ถาบิดามีพฤติกรรมกาวราวนอย แนวโนมพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายก็จะมีนอยดวย
เชนกัน

4. ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชายเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสม
การเปนลําดับที่ 4 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 จากผลการ
ศึกษาสามารถอธิบายไดตามแนวคิดรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูของพอแม ที่มีตอพฤติกรรมวัยรุน   
ซิกมันด ฟรอยด  (Sigmund  Freud 1949)  กลาววา การที่พอแมใชวิธีลงโทษอยางรุนแรงกับเด็กจะ
ทําใหเด็กไมจดจําพฤติกรรมของพอแมมาปฏิบัติตาม  รวมทั้งยังสรางความรูสึกเกลียดชังพอแมดวย  
ซ่ึงการที่เด็กเกิดการตอตาน ไมยอมรับทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมของพอแมนี้  จะมีผลทําให
เด็กทําตามอยางสังคมที่ไมดี  สอดคลองกับแนวคิดของ เฮเธอรินตัน สทูวี (Hetherinton  Stouwie) 
และริดเบิรก (Ridberg 1971, อางถึงใน ประไพพรรณ   ภูมิวุฒิสาร 2530 : 159) ศึกษาพบวาพอแมที่
ใชการแสดงการลงโทษโดยใชกําลังเพื่ออบรม และสรางระเบียบวินัยใหเด็กจะมีผลทําใหเด็กวัยรุน
มีพฤติกรรมกาวราว และนําไปสูการเปนยุวอาชญากรในที่สุด ดังที่ เชียรและคณะ  (Sears et al. 
1957 : 24 - 187, อางถึงใน สุนีย ธีรวิรุฬห 2542 : 38) พบวา เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราว เกิดจากพอแม
ตามใจและลงโทษในระดับสูง ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยพบวา ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชายและ
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พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันทางบวก (r = .404) แสดงวา  ถานักเรียนเคย
ถูกลงโทษมาก ก็จะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวมากขึ้นดวย  ในทางตรงกันขาม นักเรียนเคย
ถูกลงโทษนอย ก็จะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวนอยลงดวยเชนกัน จากผลการศึกษาดังกลาว
สะทอนใหเห็นวา การใหความรักความเขาใจเด็กอยางถูกวิธี ทําตนเปนตัวอยางที่ดีใหแกเด็ก สอน
เด็กใหรูคุณคาของเวลา เปนการชวยใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานปญญาและวุฒิภาวะทางอารมณไป
ดวยกัน จากการศึกษาชี้วา ปจจัยส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลียนแบบเพื่อนนั้น มีความ
สําคัญเปนลําดับแรก ตอการมีพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยและ
สภาพสังคมในปจจุบัน

สมมติฐานที่ 7 ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย การเลียนแบบเพื่อน และการเลียนแบบสื่อ เปนปจจัย
ที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ พบวา การเลียนแบบสื่อ การเลียนแบบเพื่อน และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตาม
การรับรูของนักเรียนชาย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายได
รอยละ 62.9 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้

1. การเลียนแบบสื่อ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายไดรอยละ 50.7 จากผลการศึกษาอธิบาย
ไดวา ส่ือตางๆ มีบทบาทตอความคิดและทัศนคติของเด็ก ภาพความรุนแรง ละครชีวิต ตัวเอกใน
โทรทัศนสวนใหญก็มักเปนบุคคลที่ดูมีความเกงเกินจริง เด็กวัยรุนมีสภาพธรรมชาติที่สําคัญคือ
แสวงหาปรัชญาอุดมการณชีวิต เลียนแบบเพื่อยึดเอาเปนแบบอยาง ซ่ึงเด็กวัยรุนยังไมสามารถแยก
แยะตรึกตรองไดวาสิ่งที่เห็นหรือไดยินมานั้นมีขอดีขอเสียอยางไร หรือบุคคลเหลานั้นเปนเพียงส่ิงที่
ผูสรางคิดฝนขึ้น โดยไมมีบุคคลเชนนั้นในชีวิตจริง หากวัยรุนไมสามารถถีบตัวไปถึงเปาหมายที่วาง
ไว จะทําใหเกิดความสับสนในใจ จนอาจกลายเปนวัยรุนที่ตองใชกลไกปองกันตนเอง หรือแสดง
ออกแปลกๆ เพื่อใหตนไดเปน “พระเอก”  “นางเอก” ตามที่ตนเรียนรูและเลียนแบบจากสื่อ ดังที่ 
ศรีเรือน แกวกังวาล (2540 : 358) ศึกษาพบวา เยาวชนหลายคนที่ตองโทษดวยขอหาขโมย และทํา
รายบุคคลอื่นนั้น สาเหตุเกิดจากเลียนแบบ เอาอยางบทบาทในภาพยนตรของดาราภาพยนตรและ
โทรทัศนยอดนิยมที่ตนไดเห็น เชน การคดโกง การยิงกัน การทํารายรางกายผูอ่ืน เกิดทัศนคติวา
บทบาทเหลานี้เปนของดี ทําในชีวิตจริงได สอดคลองกับผลการศึกษาของ อิรอน (Eron 1982,  
อางถึงใน โสภา ชปลมันน 2536 : 143) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตรเร่ืองราวหรือสารคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรง การตอสูและฆากัน พบวา จะมีความสัมพันธกับระดับความกาวราวทางจิตใจ
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และทางกายของเด็ก ยิ่งดูมากขึ้นเทาไร เด็กจะยิ่งมีความกาวราวเพิ่มขึ้นมากเทานั้น  จากผลการ
ศึกษาสะทอนใหเห็นวา การเลียนแบบสื่อ มีอิทธิพลตอการคนหาตนเองและการพบตนของเด็กเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยรุน ขาวสารจากสื่อมวลชนบางลักษณะไมเหมาะสําหรับการสราง 
“ตน” และ “การคนหาตน” เนื่องจากสื่อนิยมเสนอความรุนแรงถึงขั้นตอนวิธีการตอสูกัน การใช
อาวุธตางๆ เด็กวัยรุนไดรับและซึมซับองคประกอบ หรือพิษจากสื่อทุกวัน เห็นความรุนแรงเปน
เร่ืองปกติ ดังนั้นเมื่อเกิดปญหา เด็กจะแกปญหาโดยใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาตางๆ ที่เกิด
ขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อเปนปจจัยที่มีความสําคัญอันดับแรกตอพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชาย

2. การเลียนแบบเพื่อน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 จากผลการศึกษา
อธิบายไดวา วัยรุนเปนวัยที่ไดรับอิทธิพลจากเพื่อนมากกวาวัยอ่ืนๆ ของชีวิต ทั้งกริยาทาทาง การพูด 
การแตงกาย และคานิยมตางๆ วัยรุนที่อยูในกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ก็มีโอกาสแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดมาก ในกลุมเพื่อนของวัยรุน มักมีการสรางบรรทัดฐานของกลุมขึ้นมา 
และมีแรงกดดันจากสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการคลอยตามกลุม ถาวัยรุนคนใดไมยอมคลอยตาม
กลุม จะถูกเพื่อนลอเลียนหรือไมยอมรับเขากลุม ทําใหวัยรุนตองปฏิบัติตามกลุม เพื่อแสดงใหเห็น
วาตนภักดีตอกลุม เปนพวกเดียวกัน เพื่อนจึงมีความสําคัญตอวัยรุนมาก สอดคลองกับการศึกษาของ
ทะนงค สุขเกษม (2544 : 58) ที่พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมกาวราวทาง
กายของนักเรียน ไดแก การปฏิบัติตัวของเพื่อนตอนักเรียน สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทาง
กายของนักเรียน ไดรอยละ 33.8 ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา พฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อน และ
พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย มีความสัมพันธกันทางบวก (r = .704) แสดงวา  
นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนเกี่ยวกับความกาวราวทางกายในระดับสูงเพียงใด ก็จะยิ่ง
แสดงพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายสูงเพียงนั้น ในทางตรงขามถานักเรียนมี 
พฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนเกี่ยวกับความกาวราวทางกายในระดับนอย พฤติกรรมกาวราวทาง
กายของนักเรียนก็จะลดลงเชนกัน

3. พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียน
ชายไดรอยละ 1.0 สอดคลองกับการศึกษาของ เบคเคอร (Becker 1961) ที่พบวา การที่บิดามารดา
กระทําตนเปนแบบอยางแกเด็กในการแสดงพฤติกรรมกาวราว การไมสามารถควบคุมตนเองและ
มุงรายตอเด็ก พบวา จะปรากฏความกาวราวในชวงอายุ 5 ขวบ ดังนี้ ฮอลลิน และวีลเวอร (Hollin 
and Wheeler 1982, อางถึงใน สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ 2540 : 66)  พบวา 9 ใน 10 รายในกลุมที่มี
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ความรุนแรงมาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงทางกายภาพ และมีรายงานถึงเหตุการณที่พอแมแสดง
ความรุนแรงและทําทารุณกรรมกับคนในครอบครัว จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นถึงความรุนแรง
จะนํามาซึ่งความรุนแรง ทั้งนี้จากการพิจารณาพัฒนาการของพฤติกรรมกาวราวมักพบวา มีสาเหตุ
มาจากประสบการณความรุนแรงที่ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูในชวงชีวิตวัยเด็กจนถึงวัยรุน และการ
แสดงความกาวราวดวยการใชกําลัง ยังเปนการปลูกฝงเด็กใหเรียนรูวิธีแกปญหาดวยการใชกําลัง  
(สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ 2540 : 63) ช้ีใหเห็นวาบิดาที่ชอบใชความรุนแรงตอบุตร จะมีแนวโนมที่
จะแสดงพฤติกรรมกาวราวเมื่อมีความคับของใจ

4. ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย ไมถูกเลือกเขาสมการในการ
ทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย แสดงวา ประวัติการถูกลงโทษทางกายของ 
นักเรียนชาย ไมสามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชายกลุมนี้ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ในสภาพปจจุบัน ครอบครัวไทย ไมนิยมใชการลงโทษทางกายเปนเครื่องมือในการอบรม
เล้ียงดูบุตร เพราะการลงโทษเด็ก เปนการทํารายรางกายและจิตใจอยางรุนแรง และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ พบวา ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชายและพฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .307) จึงเปนเหตุผลทําใหประวัติการถูกลงโทษ
ทางกายของนักเรียนชาย ไมสามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายได

สมมติฐานที่    8  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย  การเลียนแบบเพื่อนและการเลียนแบบสื่อ  
เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ พบวา การเลียนแบบเพื่อน การเลียนแบบสื่อ และประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของ
นักเรียนชาย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายไดรอยละ 59.4  
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้

1. การเลียนแบบเพื่อน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายไดรอยละ 49.6 จากผลการศึกษา
สามารถอธิบายไดวา  วัยรุนตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ตองการเปนพวกเดียวกันกับเพื่อน  
ฉะนั้นการแสดงแบบของกลุมเพื่อน จึงเปนแบบอยางที่เด็กตองทําตามเพื่อแสดงใหเห็นวาตนภักดี
ตอกลุม  เปนพวกเดียวกับกลุม  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุนเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สังคมที่กลาววา  “เด็กในชวงกอนวัยรุนและวัยรุน”  อยูในชวงพัฒนาการที่เรียกวา  “ระยะเวลาแหง
การตอตานและปฏิเสธมาตรฐานของพอแมและสังคม” แตจะทําตามกลุมเพื่อนในระดับสูง โดย
เฉพาะภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุม เปนศัพทเฉพาะ เรียกวา “ภาษาวัยรุน”  
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(สมพร  สุทัศนีย 2530 : 114 - 115)  สวนใหญวัยรุนชอบใชวาจายียวน  พูดจาไมสุภาพ  พูดคําดาคํา  
เปนสัญลักษณของกลุม  จนเกิดเปนความเคยชิน  และนํามาใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน
เปนผลใหมีพฤติกรรมกาวราวทางวาจา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทะนงค สุขเกษม (2544 : 
บทคัดยอ) พบวา องคประกอบที่สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพยากรณไดรอยละ 42.90% คือการปฏิบัติ
ตัวของเพื่อนตอนักเรียน ส่ือแบบจริง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลย ในที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา พฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อน และพฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของนักเรียนชาย มีความสัมพันธกันทางบวก (r = .704) แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมการ
เลียนแบบเพื่อนเกี่ยวกับความกาวราวทางวาจาในระดับสูงเพียงใด ก็จะยิ่งแสดงพฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของนักเรียนชายสูงเพียงนั้น ในทางตรงขามถานักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อน
เกี่ยวกับความกาวราวทางวาจาในระดับนอย  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนก็จะลดลง
เชนกัน

2. การเลียนแบบสื่อ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 
สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 จากผลการศึกษา
สามารถอธิบายไดวา ส่ือเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญในการดํารงชีพในสังคมยุคไฮเทค วัยรุน
เปนกลุมผูที่บริโภคสื่อมากระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน เกม คอมพิวเตอร สอดคลองกับ
ผลการสํารวจของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2546, อางถึงใน สมทรัพย สุขอนันต 2546) พบวา
ความถี่ในการเลนเกมทางคอมพิวเตอรของเยาวชน เลนทุกวัน คิดเปนรอยละ 43.26 สาเหตุหลักที่
ชอบเลนเกมคอมพิวเตอรของเยาวชน คิดเปนรอยละ 52.13 คือ สนุกตื่นเตน ทาทาย นอกจากนี้
หากมองในแงของทักษะในการสื่อสาร พบวา การเลนเกมสเหลานั้นทําใหวัยรุนขาดทักษะในการ
ส่ือสาร  มีการสื่อสารทางเดียว ใชภาษาเขียนเปนภาษาในการติดตอส่ือสารระหวางกัน และภาษาที่
เขียน วัยรุนนิยมใชภาษาแสลง ภาษาไมสุภาพ  ตีความหมายไปทางมุมลบ จนกลายเปนความเคยชิน
ในการที่เด็กวัยรุนพูดจาหยาบคาย พูดขมขู เลียนแบบจากการเลนเกมส ในการแขงขันแตละฝาย
ตองการชนะคูตอสูใหได จึงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการพูดจากาวราว ตามอยางบทบาทตัวละคร
ในเกมส หรือหนังสือการตูน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทะนงค สุขเกษม (2544 : บทคัดยอ) 
พบวา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ตัวพยากรณไดรอยละ 42.9 คือ
ส่ือแบบตัวจริง ในที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา การเลียนแบบสื่อและพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของ 
นักเรียนชาย มีความสัมพันธกันในทางบวก (r = .672) แสดงวา ถานักเรียนมีการเลียนแบบสื่อใน
ทางกาวราวสูง นักเรียนก็จะแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจาสูงเชนเดียวกัน  ในทางตรงกันขามถา
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นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อในทางกาวราวนอย นักเรียนก็จะแสดงพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาลดนอยลงดวยเชนกัน

3. ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย เปนตัวแปรที่ไดรับการ 
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายได 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา การลงโทษเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่
บิดามารดาสวนใหญใชในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ถึงแมการลงโทษจะกอใหเกิดความเจ็บปวดทาง 
รางกายและจิตใจ แตดูเหมือนวาจะเปนลักษณะของชีวิตประจําวันที่แทบทุกครอบครัวมักใชปฏิบัติ
เมื่อลูกหลานของตนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (วงษเดือน  สายสุวรรณ 2546 : 91)  จากการศึกษา
ของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2521, อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน,  อรพินทร  ชูชีพ  และงามตา   
วนินทนนท 2528 : 11)  พบวา วัยรุนไทยถูกลงโทษทางจิต  (การใชวาจาดุดาวากลาว)  มากกวาทาง
กาย สามารถอธิบายไดวา นอกจากประสบการณในวัยเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา
ดวยการลงโทษ  ซ่ึงเปนความเจ็บปวดที่ฝงอยูในความทรงจําอันมีผลตอการแสดงพฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของนักเรียนชายเพื่อเกิดภาวะความขับของใจ การลงโทษยังเปนตัวแบบของการแสดง
พฤติกรรมกาวราว  ซ่ึงการไดดูตัวแบบที่กระทําพฤติกรรมกาวราวจะทําใหบุคคลเรียนรูวาจะแสดง
พฤติกรรมกาวราวอยางไร เชน บิดามารดา ชอบใชวาจาดุดา วากลาวบุตรเปนประจํา เด็กจะจดจํา
คําพูดแลวนําเอาไปปฏิบัติกับบุคคลอื่น ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ แมคคอรด แมคคอรด  และ
โฮวารด  (Mc Cord, Mc Cord , and  Howard 1961, อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย 2530 : 27) พบวา  
การลงโทษ  การขูเข็ญ  การทอดทิ้ง  ความเขมงวดกวดขัน  และการใชอํานาจควบคุมจะทําใหเด็กมี
พฤติกรรมกาวราวทั้งกายและวาจา  ในที่นี้ผูวิจัยศึกษาพบวา ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของ
นักเรียนชาย และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันทางบวก  (r = .404)  
สอดคลองกับการศึกษาของ สุธินดา  ใจขาน (2528 : 33)  พบวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทาง
วาจา  ตางก็มีความสัมพันธกับความกาวราวทางวาจาเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดูแบบลงโทษ
ทางวาจา ทําใหนักเรียนรูสึกนอยใจพอแม รูสึกผิด ทําใหเกิดความคับแคนใจ  นอกจากนี้นักเรียน
จึงไดมีโอกาสเปนตัวอยางของพฤติกรรมการลงโทษ เมื่อเปนเชนนี้นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู
พฤติกรรมกาวราวดานวาจา  และนําไปปฏิบัติในกลุมเพื่อนดวยกัน

จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา การเลียนแบบเพื่อนมีความสําคัญเปนอันดับ
แรกตอการมีพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย สอดคลองกับรายงานการประชุมสัมมนา
ระดับชาติ เร่ืองเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบวา เยาวชนไทยทั้งหญิงและชายรอยละ 85 มีความ
เห็นที่จะยอมรับและคลอยตามกลุมเพื่อน จะยึดเอากลุมเพื่อนเปนที่พึ่งเปนที่ปรึกษาอันดับแรก  
(ภุมเรียง สายะวารานนท 2529) และมีพฤติกรรมการคลอยตามกันของวัยรุนที่เดนชัด ไดแก ภาษา
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พูดของวัยรุน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะประจํากลุมที่สมาชิกของกลุมประพฤติปฏิบัติตามอยางกัน โดยไม
คํานึงถึงวาการแสดงออกของเขาขัดกับสายตาหรือความรูสึกของผูอ่ืนหรือไม ขอเพียงใหพฤติกรรม
ของเขาเปนที่ยอมรับและยกยองของสมาชิกในกลุมเขาก็พอใจแลว

4. พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย ไมถูกเลือก
เขาสมการในการทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย แสดงวา พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย ไมสามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของ
นักเรียนชายกลุมนี้ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ จากการศึกษาที่พบวา นักเรียนชายอาศัยอยูกับบิดาเปนหลัก 
มีความใกลชิดกับบิดาในระดับมาก อีกทั้งยังรับรูวาบิดามีพฤติกรรมกาวราวนอย ความใกลชิด 
ผูกพัน และการไดอยูรวมกัน ทําใหนักเรียนเห็นตัวแบบที่ดีจากบิดา และซึมซับรับเอาพฤติกรรมที่ดี
ของบิดาเหลานั้นมาเปนแบบยางที่ดีของตนเองดวย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียน
ชายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .377) จึงเปนเหตุผลทําใหพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดา
ตามการรับรูของนักเรียนชาย ไมสามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชายได

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบวา การเลียนแบบเพื่อน เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม

กาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น สถาบันการศึกษา จึงควรจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมใหแกเด็กนักเรียนวัยรุน สงเสริมใหวัยรุนไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน โดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรค ถูกตอง รวมทั้งมีการยกยองนักเรียนตัวอยางดี
เดนประเภทตางๆ เพื่อจะไดเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กนักเรียน อีกทั้งยังตองคอยดูแลเอาใจใส คอย
ใหคําแนะนําปรึกษา และเปนที่พึ่งของกลุมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมนักเรียนชายที่มีกลุมเพื่อนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในดานการมีพฤติกรรมกาวราว นอกจากนี้ยังตอง
มีการวางแผนเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในโรงเรียน เพื่อเฝาระวังและ 
ชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงเหลานั้นดวย

2. จากผลการวิจัยที่พบวา การเลียนแบบสื่อ เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราว
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น สถาบันครอบครัว จึงควรเปนสถาบันหลักในการ
ดูแลเอาใจใส และตระหนักถึงปญหาในการบริโภคสื่อของเด็ก โดยพอแมผูปกครองควรใหเวลากับ
เด็ก เพื่อจะไดใหคําแนะนําในการเลือกรับและบริโภคสื่อที่มีประโยชน รูจักแยกแยะและเลือกรับ 
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ตัวแบบที่ดีมาใช โดยเฉพาะกลุมนักเรียนชายที่ใชเวลาอยูกับสื่อที่รุนแรง หมกมุนอยูกับการเลน
เกมส การดูภาพยนตร การเลนอินเตอรเน็ต  ควรมีการดูแลอยางใกลชิดเปนพิเศษ

3. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย
เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น บุคคลที่
เกี่ยวของในการเสริมสรางความเขมแข็งในครอบครัว จึงควรมีการรณรงคใหบิดาตระหนักถึงความ
สําคัญของบทบาทของตนในการเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุตรชาย และควร
ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว เพื่อหลอหลอมใหเด็ก 
เติบโตโดยปราศจากความกาวราวรุนแรงในครอบครัว

4. จากผลการวิจัยที่พบวา ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย เปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น สถาบันครอบครัว ควรอบรม
ส่ังสอนเด็กดวยความรักและความเขาใจ ใชเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นของเด็ก ตระหนักในผล
กระทบที่อาจเกิดจากการเขาใจผิดจากการลงโทษเด็ก นอกจากนี้ยังตองผลักดันใหมีการบังคับใช
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อคุมครองเด็กจากการถูกบิดามารดาลงโทษรุนแรงอยางจริงจัง

5. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ควร
ตระหนักในปญหา และกําหนดแผนงาน มาตรการในการปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราว และการ
กระทํารุนแรงของเด็กและเยาวชนอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ เชน นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเพศชายและเพศหญิง และอยูในครอบครัวที่มีบิดาเปนหลัก  เปนตน
2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมตัวอยางที่นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวเพื่อคนหา

สาเหตุที่แทจริง
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในสายสามัญกับสายอาชีพ
4. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหสามารถแยกพฤติกรรมกาวราวของ 

นักเรียนชายกลุมตัวอยางใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก  ก
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3057 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต1

สิ่งท่ีสงมาดวย  รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3057 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3044 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนอาวนอยวิทยาคม

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3045 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหวากอวิทยาลัย

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3046 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3047 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3057 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

สิ่งท่ีสงมาดวย  รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3048 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3049 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3050 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3051 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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(สําเนา)

ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/3052 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19  สิงหาคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา

ดวย นางสาวศิริวรรณ   ปุนคอน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-3
ในโรงเรียนสังกัดหนวยของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบ
สอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)   ศิริชัย  ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435,034218788
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แบบสอบถาม
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

คําช้ีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึน เพื่อวัดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 6 สวน ดังนี้
สวนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน
สวนที่  2 แบบสอบถามประวัติการถูกการลงโทษของนักเรียน
สวนที่  3 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียน
สวนที่  4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อนของนักเรียน
สวนที่  5 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อของนักเรียน
สวนที่  6 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน

2. ขอความรวมมือใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริงกับตัวนักเรียนมากที่สุด 
และกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ

3. การวิจัยครั้งนี้กระทําเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการ การวิเคราะหขอมูลจะทําในลักษณะ
สวนรวม ไมเกิดผลเสียตอตัวนักเรียนแตประการใด หากแตจะเปนประโยชนตอตัวนักเรียนและสังคมโดย
รวมตอไป

4.   ผูวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือของนักเรียนในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ดวยความตั้งใจ
อยางครบถวน

นางสาวศิริวรรณ  ปุนคอน
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ

สวนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน
คําช้ีแจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน    ท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนมากที่สุด

1.   ปจจุบันนักเรียนศึกษาอยูในระดับช้ันใด
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

2.  ปจจุบันนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเทาใด
  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00  
  คะแนนเฉลี่ย  2.00-3.00
  คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00

3.  นักเรียนมีความใกลชิดกับบิดาระดับใด
  นอย  ( แทบจะไมไดพบปะพูดคุยกันเลย )
  ปานกลาง ( มีการพบปะพูดคุยกันเปนบางครั้ง )
  มาก  ( มีการพบปะพูดคุยกันอยูเสมอ )

4.  บิดาของนักเรียนดื่มสุรามากนอยเพียงใด
   ไมดื่มเลย
   ดื่มบางเปนบางครั้ง
   ดื่มเปนประจํา

5.  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนเปนอยางไร
  รายไดไมเพียงพอใชจายหรือมีหนี้สิน
  รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
 รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ
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สวนที่  2  แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของนักเรียน
คําช้ีแจง   ใหนักเรียนระลึกถึงเหตุการณตั้งแตวัยเด็กจนถึงปจจุบันวาบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนปฏิบัติตอตัวนักเรียนอยางไร แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น
เพียงคําตอบเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก  4  ระดับ คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย

ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
1. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

ลงโทษโดยการใชมือตบ ตี  หรือทุบ
2. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

ใชกําลังกระชาก หรือเหวี่ยง
3. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

ผลักหลัง
4. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

ลงโทษ โดยการตีดวยไมเรียว
5. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

ใชฝามือฟาดที่บริเวณใบหนา หรือสวนอื่นๆ ของ
รางกาย

6. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ยื้อยุดหรือกระชากดวยกําลังกาย

7. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ขวางปาสิ่งของเขาใสนักเรียน

8. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ลงโทษ ดวยการใชกําลังบังคับ / กักขัง ใหอยูในหอง

9. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ลงโทษโดยใชอุปกรณตางๆ เชน เข็มขัด

10. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
แสดงทาทีเมินเฉย ไมพูด ไมสนใจในตัวนักเรียน
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ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
11. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

ตวาด หรือตะคอกเสียงดัง
12. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว

เปรียบเทียบวานักเรียนดอยกวาพี่นองหรือเด็กคน
อื่นๆ

13. นักเรียนเคยถูกบิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ดาวาดวยคําหยาบคาย

14. นักเรียนเคยไดยิน บิดา มารดา หรือบุคคลใน
ครอบครัวพูดวานักเรียนเปนลูกที่เขาไมตองการให
เกิด

15. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
เปรียบเทียบนักเรียนกับสัตว

16. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ประณามวาเปนลูกที่ไมเชื่อฟง ดื้อรั้น

17. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ตําหนิ หรือดุดานักเรียนตอหนาคนอื่น

18. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนพูดจาซ้ําเติมเมื่อนักเรียนทําผิด

19. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนใชวาจาประชดประชันใสนักเรียน
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สวนที่  3  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียน
คําช้ีแจง   ใหนักเรียนระลึกถึงการกระทํา หรือการปฏิบัติตัวของบิดาตอผูอื่นวาเปนอยางไร แลวทํา
เครือ่งหมาย ลงในชองทีต่รงกบัความเปนจรงิท่ีเกดิข้ึนเพยีงคาํตอบเดยีว ซึง่มคํีาตอบใหเลอืก  4  ระดบั คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย

ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
1 บิดามักขวางปาสิ่งของใสคนที่ทําใหเขาโกรธมาก
2 บิดามักหาเรื่องทะเลาะเบาะแวง และทุบตีมารดา
3 บิดามักมีเรื่องชกตอย เตะ ตี กับผูอื่น
4 บิดามักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบาน
5 บิดามักแสดงอาการหงุดหงิด ข้ีโมโห กับคนใกลชิด

หรือคนรอบขาง
6 บิดาชอบใชกําลังในการตัดสินปญหาตางๆ
7 บิดาชอบ ผลัก เหวี่ยง หรือกระชาก ผูอื่น เวลาไมพอใจ
8 บิดาเคยใชอาวุธหรืออุปกรณตางๆ ทํารายรางกายผูอื่น
9 บิดาจะกระแทกสิ่งของ หรือทําเสียงดัง เมื่อมีคนมา

ทําใหเขาไมพอใจ
10 บิดาจะระบายอารมณ ดวยการทําลายสิ่งของใหเสียหาย

เมื่อโกรธผูอื่นแลวทําอะไรเขาไมได
11 บิดาจะพูดจาดวยน้ําเสียงกระโชก ดุดัน เมื่อไมพอใจ
12 บิดามักพูดจาไมสุภาพ ดุ ดา เอะอะโวยวาย เสียงดัง
13 บิดาชอบพูดจาเยาะเยยถากถางผูอื่น
14 บิดาจะโตตอบดวยวาจาที่ไมสุภาพทันทีเมื่อไมพอใจ
15 บิดามักจะพูดซ้ําเติมผูอื่นที่ทําผิดพลาด
16 บิดามักพูดจาสบประมาท ทําใหผูอื่นเจ็บใจ หรือเสียหาย
17 บิดาชอบพูดจาประชดประชัน เสียดสีคนอื่นที่เขาดีกวา
18 บิดามักพูดจากระทบกระเทือนจิตใจผูอื่น
19 บิดามักใชวาจาขมขู ใหผูอื่นเกิดความกลัว
20 บิดามักโตเถียงอยางรุนแรงเพื่อเอาชนะ เมื่อมีเรื่องกับผูอื่น
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สวนที่  4  แบบสอบถามการเลียนแบบเพื่อน
คําช้ีแจง   นักเรียนคิดวาขอความตอไปนี้ ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด
ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นเพียงคําตอบเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก
4  ระดับ คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย

ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
1 นักเรียนลอเลียนชื่อพอแมผูอื่นตามอยางเพื่อน
2 นักเรียนมักพูดจากาวราวเพราะทําตามกลุมเพื่อน
3 นักเรียนแซวนักเรียนหญิงตามอยางที่นักเรียน

ไดเห็นจากเพื่อนๆ
4 นักเรียนพูดคําหยาบคายตามอยางที่เพื่อนพูดกัน
5 นักเรียนมักพูดจาขมขูผูอื่นตามอยางเพื่อน
6 นักเรียนมักพูดนินทานักเรียนหญิงตามเพื่อน
7 นักเรียนมักพูดถึงจุดดอยของผูอื่นตามอยางเพื่อน
8 นักเรียนมักพูดจาเยาะเยยผูท่ีทําผิดพลาดตามเพื่อน
9 นักเรียนมักแกลงนักเรียนหญิง ตามอยางที่นักเรียน

ไดเห็นจากเพื่อน
10 นักเรียนจะไปรวมยกพวกตีกัน เมื่อเห็นเพื่อนๆ

ทําเชนนั้น
11 นักเรียนจะเขาไปรวมรุมรังแกคนที่ออนแอกวาดวย

เมื่อเพื่อนๆ ไปทําเชนนั้น
12 นักเรียนจะแสดงทาทีเปนนักเลง และเขารวมชกตอย

ตามอยางเพื่อนๆ
13 นักเรียนเห็นเพื่อนพกอาวุธติดตัว นักเรียนก็จะทํา

เชนนั้นบาง
14 นักเรียนมักขีดเขียน หรือทําลายสิ่งของในโรงเรียน

ตามอยางเพื่อน
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สวนที่  5  แบบสอบถามการเลียนแบบสื่อ
คําช้ีแจง   นักเรียนคิดวาขอความตอไปนี้ ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด
ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นเพียงคําตอบเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก
4  ระดับ คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย

ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
1 นักเรียนจดจําคําหยาบจากตัวละครในโทรทัศน และ

นําไปใชกับเพื่อนๆ
2 นักเรียนจดจําวาจายียวนที่ไดยินจากละครโทรทัศน

เพื่อนําไปใชกับเพื่อนๆ
3 นักเรียนจดจําคําขูตะคอกจากตัวละครในโทรทัศน

แลวนําไปใชกับเพื่อนๆ
4 นักเรียนเคยแกลงนักเรียนหญิงตามอยางที่ เห็นใน

ละครโทรทัศน
5 นักเรียนยกพวกตีกันเพราะไดเห็นการกระทําเชนนั้น

จากในขาวโทรทัศน
6 นักเรียนจดจําลีลาการตอสูของพระเอกหนังบู เพื่อนํา

ไปใชในชีวิตจริง
7 นักเรียนนําวิธีการตอสูกันในเกมสคอมพิวเตอรมาใช

ในชีวิตจริง
8 นักเรียนนําตัวอยางการชกตอยจากหนังสือการตูน

มาใชกับเพื่อนๆ
9 นักเรียนเลนกับเพื่อนๆ โดยใชความรุนแรงตามตัว

อยางในเกมสคอมพิวเตอร
10 นักเรียนมักขีดเขียน หรือทําลายสิ่งของสาธารณะของ

โรงเรียน เพราะเห็นตัวอยางจากละครโทรทัศน
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สวนที่  6  พฤติกรรมกาวราวของนักเรียน
คําช้ีแจง   นักเรียนคิดวาขอความตอไปนี้ ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด
ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นเพียงคําตอบเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก
4  ระดับ คือ

มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเล็กนอย
ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเลย

ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
1. นักเรียนเคยแกลงพี่นอง เชน เอาของไปซอน ขัดขา

ใหลม เปนตน
2. นักเรียนทําใหครูสนใจโดยการแกลงเพื่อน เชน ดึงผม

ผลักหลัง
3. เมื่อนักเรียนไมชอบใคร นักเรียนมักจะรังแกคนนั้น

เชน เขกหัว ผลักใหลม ขัดขา เปนตน
4. ถาใครมาทําใหนักเรียนไมพอใจ นักเรียนจะแกแคน

เชน ขวางของใส เปนตน
5. นักเรียนจะโตตอบพอแมเมื่อไมพอใจ เชน กระแทก

เทา ทําลายสิ่งของ เปนตน
6. ถาใครมาแกลงใหนักเรียนไมพอใจ นักเรียนจะโตตอบ

โดยการตอสู เชน ชกตอย ผลักอก เปนตน
7. นักเรียนเคยรังแกสัตว เชน เตะ ตี  ดึงหาง เปนตน
8. นักเรียนเคยแกเผ็ดคนขางบานที่ทําเสียงดัง เชน เอาหิน

ขวางหลังคาบาน เปนตน
9. นักเรียนมักจะระบายความโกรธโดยการทําลายสิ่งของ

ไมวาจะเปนสิ่งของของตัวเองหรือของสวนรวม
10. เมื่อนักเรียนตองการสิ่งของของผูอื่น นักเรียนจะ

หยิบฉวย หรือใชกําลังแยงเอามาเปนของตน
11. นักเรียนจะผลักเพื่อนใหพนทางเดินทันที เมื่อเพื่อน

ยืนขวางทาง
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ลําดับ ขอความ มาก ปานกลาง นอย ไมจริงเลย
12. เมื่อนักเรียนถูกทาทาย หรือยั่วเยา นักเรียนเลือกที่จะ

ตอบโตโดยการใชกําลัง
13. นักเรียนชอบแกลงเพื่อน โดยการเอาของไปซอน เพื่อ

ใหเพื่อนหาจนอารมณเสีย
14. นักเรียนเคยขวางสิ่งของใสเพื่อน เมื่อตนเองทําอะไร

ไดไมดี หรือทําไมไดตามที่ตนเองคาดหวังไว
15. นักเรียนเคยเอาของที่เพื่อนเกลียดหรือกลัวใสในโตะ

ของเพื่อน
16. นักเรียนตอวาเพื่อนที่ทํากิจกรรมวาเปนพวกเอาหนา
17. นักเรียนตวาดเสียงดังหากไมพอใจเพื่อน
18. นักเรียนมักพูดลอเลียนเพื่อนที่ถูกครูตําหนิ
19. เมื่อนักเรียนถูกผูอื่นพูดตักเตือน นักเรียนจะตวาด

ใหเขาหยุดพูด
20. เมื่อนักเรียนอารมณเสีย นักเรียนจะระบายออกดวยการ

ตวาดคนรอบขาง
21. นักเรียนจะโตตอบทันทีดวยวาจาที่รุนแรงเมื่อไมพอใจ
22. หากนักเรียนรูสึกรําคาญคนที่สงเสียงดัง นักเรียนจะ

แผดเสียงใหดังกวา
23. นักเรียนจะพูดขัดคอทันทีหากไมพอใจเรื่องท่ีฟงอยู
24. นักเรียนมักจะโตเถียงทันทีเมื่อไมพอใจครู
25. นักเรียนมักพูดเยาะเยย เมื่อเพื่อนในหองทําผิดพลาด
26. นักเรียนมักพูดประชดประชัน หรือสบประมาทให

ผูอื่นเจ็บใจ
27. นักเรียนมักพูดยั่วยุใหเพื่อนทะเลาะกัน
28. นักเรียนชอบพูดโออวดถึงความดี ความสามารถของ

ตนเองวาเหนือกวาผูอื่น
29. ถาใครทําสิ่งตางๆ เกินหนานักเรียน นักเรียนจะพูด

กระทบใหเขารูวานักเรียนไมชอบเขา
30. นักเรียนมักจะลอช่ือพอแมของเพื่อน หรือตั้งช่ือ

แปลกๆ ใหเพื่อน เพื่อใหเกิดความขบขัน
*******************************ขอบคุณในความรวมมือ*********************************

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

     Scale          Scale         Corrected
     Mean           Variance       Item-            Alpha
     if Item        if Item       Total           if Item
     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

A1    6.8000        26.7282        .3244           .8503
A2    7.3000        28.7282        .1632           .8525
A3    7.3250        28.8917        .1372           .8529
A4    6.4500        26.2538        .3559           .8496
A5    7.1750        27.7378        .3197           .8487
A6    7.2500        28.7564        .1106           .8542
A7    7.2000        28.1128        .2463           .8509
A8    7.2500        27.2692        .4342           .8451
A9    7.3000        28.4718        .2540           .8507
A10   6.8750        25.2404        .5618           .8382
A11   6.5500        26.4077        .3754           .8478
A12   6.8500        22.4897        .6671           .8330
A13   6.6000        23.9897        .7491           .8278
A14   7.2250        26.1788        .5134           .8411
A15   7.1750        26.7635        .4763           .8431
A16   6.7000        25.1385        .5622           .8382
A17   6.9750        25.4096        .6473           .8350
A18   6.7000        25.4462        .5541           .8387
A19   7.0500        25.1769        .7228           .8320

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 19

Alpha =    .8511
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(ประวัติการถูกลงโทษทางกายของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

     Scale          Scale      Corrected
     Mean         Variance       Item-            Alpha
     if Item        if Item       Total           if Item
     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

A1    2.2500         3.4231        .4195           .5760
A2    2.7500         4.3974        .3094           .6124
A3    2.7750         4.4865        .2989           .6169
A4    1.9000         3.7333        .2238           .6448
A5    2.6250         4.0353        .3781           .5923
A6    2.7000         4.1641        .3939           .5947
A7    2.6500         4.1821        .3079           .6066
A8    2.7000         4.0615        .3619           .5955
A9    2.7500         4.5000        .2152           .6240
A10   2.3250         3.6096        .3266           .6062

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 10

Alpha =    .6323
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

    Scale          Scale      Corrected
    Mean         Variance       Item-            Alpha
    if Item        if Item       Total           if Item
    Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

A11  3.7250        12.9224        .4831           .8608
A12  4.0250        10.7429        .6410           .8532
A13  3.7750        12.0250        .6722           .8427
A14  4.4000        13.2718        .5092           .8579
A15  4.3500        13.5154        .5290           .8572
A16  3.8750        12.1635        .6432           .8456
A17  4.1500        12.4385        .7279           .8400
A18  3.8750        12.7788        .5404           .8554
A19  4.2250        12.4865        .7465           .8392

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items =  9

Alpha =    .8648
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

     Scale          Scale      Corrected
     Mean         Variance       Item-            Alpha
     if Item        if Item       Total           if Item
     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

B1    3.7500        19.3205        .5716           .8593
B2    3.7250        19.5378        .4900           .8623
B3    3.8250        20.3019        .5001           .8632
B4    3.6750        18.5327        .7030           .8535
B5    3.7000        18.6769        .6118           .8572
B6    3.7250        20.1532        .3348           .8682
B7    3.8000        19.7538        .5137           .8617
B8    3.8000        20.6769        .3199           .8677
B9    3.7500        19.3205        .6784           .8565
B10   3.7750        19.4096        .5777           .8593
B11   3.4500        18.3051        .6052           .8576
B12   3.4500        18.7154        .5193           .8619
B13   3.8750        21.5481        .0813           .8722
B14   3.6250        19.0096        .5523           .8598
B15   3.8250        21.1737        .1779           .8711
B16   3.8250        20.7635        .3278           .8675
B17   3.8250        20.9173        .2713           .8689
B18   3.7000        20.1128        .3880           .8659
B19   3.8250        20.1994        .2955           .8703
B20   3.6500        19.1051        .6207           .8574

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 20

Alpha =    .8692
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(พฤติกรรมกาวราวทางกายของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

    Scale          Scale      Corrected
    Mean         Variance       Item-            Alpha
    if Item        if Item       Total           if Item
    Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

B1  1.5500         6.6128        .6286           .8436
B2  1.5250         6.8199        .5035           .8548
B3  1.6250         7.1122        .6487           .8465
B4  1.4750         6.3071        .6878           .8379
B5  1.5000         6.2051        .6694           .8400
B6  1.5250         6.9224        .4578           .8588
B7  1.6000         7.0154        .5028           .8540
B8  1.6000         7.3744        .4229           .8594
B9  1.5500         6.8692        .6140           .8457
B10 1.5750         6.6609        .6415           .8427

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 10

Alpha =    .8617
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

     Scale          Scale      Corrected
     Mean         Variance       Item-            Alpha
     if Item        if Item       Total           if Item
     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

B11   1.7250         4.4096        .5757           .7219
B12   1.7250         4.4096        .5757           .7219
B13   2.1500         5.8744        .2732           .7631
B14   1.9000         4.5026        .6599           .7073
B15   2.1000         5.7846        .2316           .7660
B16   2.1000         5.4256        .4928           .7422
B17   2.1000         5.4769        .4544           .7458
B18   1.9750         5.4096        .3187           .7591
B19   2.1000         5.4256        .2352           .7741
B20   1.9250         4.9429        .5311           .7304

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 10

Alpha =    .7646
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(การเลียนแบบเพื่อน)

Item-total Statistics

    Scale          Scale      Corrected
    Mean         Variance       Item-            Alpha
    if Item        if Item       Total           if Item
    Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

C1  7.8000        25.9590        .3996           .8931
C2  8.0750        25.0968        .6386           .8827
C3  7.9000        23.4256        .6946           .8794
C4  7.8750        24.7276        .6370           .8824
C5  8.1750        24.6096        .5091           .8896
C6  8.1500        24.2333        .7020           .8794
C7  8.2750        24.2045        .7329           .8781
C8  8.2250        24.1788        .7471           .8775
C9  8.2750        24.5635        .7301           .8788
C10 8.2500        24.9615        .5507           .8864
C11 8.5250        26.2558        .5035           .8883
C12 8.2000        25.4974        .4691           .8901
C13 8.6000        26.9128        .4044           .8916
C14 8.4000        26.7077        .3687           .8931

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 14

Alpha =    .8926
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(การเลียนแบบสื่อ)

Item-total Statistics

    Scale          Scale      Corrected
    Mean         Variance       Item-            Alpha
    if Item        if Item       Total           if Item
    Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

D1  3.5500        10.8692        .3959           .7848
D2  3.6750        11.4045        .4282           .7783
D3  3.8750        11.2917        .5489           .7677
D4  4.0000        11.2821        .5570           .7670
D5  3.8250        11.4301        .4861           .7733
D6  3.5500        10.1513        .4677           .7778
D7  3.7250        10.5635        .3913           .7892
D8  3.8500        11.0026        .5618           .7642
D9  3.9750        11.1019        .4303           .7782
D10 4.0000        11.1795        .5915           .7638

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 10

Alpha =    .7922
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R E L I A B I L I T   A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

   Scale          Scale      Corrected
   Mean         Variance       Item-            Alpha
   if Item        if Item       Total           if Item
   Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

E1  12.8000        95.6000        .6867           .9318
E2  13.0750       100.0712        .4773           .9343
E3  12.9750        99.5122        .4968           .9342
E4  12.8750        97.4968        .6176           .9328
E5  13.1250       100.3173        .5501           .9338
E6  12.7500        97.7308        .5618           .9334
E7  12.6750        96.4814        .6011           .9330
E8  12.9250        99.5071        .4134           .9353
E9  13.1000       100.1949        .5432           .9338
E10 13.1250       100.6763        .5068           .9342
E11 12.9750        98.8968        .6173           .9330
E12 12.9000       100.1436        .3897           .9355
E13 12.9750        97.8712        .6545           .9324
E14 13.1250       100.7276        .3895           .9353
E15 12.8250        97.6865        .4918           .9346
E16 12.8250        99.0712        .4806           .9344
E17 12.8000       100.2667        .4144           .9351
E18 12.8750        98.8301        .5463           .9336
E19 12.9000        97.2205        .6438           .9324
E20 12.9750        98.3840        .5534           .9335
E21 12.6500        97.7718        .6337           .9326
E22 12.6500        97.9256        .4686           .9350
E23 12.8500       100.0282        .3979           .9354
E24 13.1000       100.7590        .4776           .9344
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E25 12.9000        95.5795        .7899           .9307
E26 13.0000        98.7692        .6409           .9328
E27 12.8250        96.5071        .6553           .9323
E28 12.9750        96.6404        .7745           .9311
E29 13.0250        99.3071        .5320           .9338
E30 12.5750        94.4558        .7129           .9314

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 30

Alpha =    .9356
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R E L I A B I L I T    A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(พฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

   Scale          Scale      Corrected
   Mean         Variance       Item-            Alpha
   if Item        if Item       Total           if Item
   Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

E1  5.4750        21.9481        .6023           .8599
E2  5.7500        23.3205        .5433           .8633
E3  5.6500        23.1564        .5352           .8634
E4  5.5500        22.9205        .5149           .8643
E5  5.8000        23.8564        .5313           .8646
E6  5.4250        22.7635        .5081           .8649
E7  5.3500        21.9769        .5798           .8612
E8  5.6000        23.3231        .4074           .8701
E9  5.7750        23.6660        .5559           .8635
E10 5.8000        24.2154        .4411           .8677
E11 5.6500        23.1051        .6120           .8605
E12 5.5750        23.3276        .4415           .8680
E13 5.6500        22.2333        .7275           .8545
E14 5.8000        23.6000        .4557           .8670
E15 5.5000        22.4615        .4800           .8674

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 15

Alpha =    .8720
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R E L I A B I L I T  A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A)
(พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของนักเรียนชาย)

Item-total Statistics

   Scale          Scale      Corrected
   Mean         Variance       Item-            Alpha
   if Item        if Item       Total           if Item
   Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

E16 6.8000        28.5231        .4989           .8954
E17 6.7750        28.8455        .4922           .8954
E18 6.8500        28.0795        .6274           .8905
E19 6.8750        27.4455        .6825           .8882
E20 6.9500        28.1000        .5844           .8920
E21 6.6250        27.8814        .6502           .8896
E22 6.6250        28.1891        .4374           .8995
E23 6.8250        29.3788        .3593           .9007
E24 7.0750        29.7635        .4421           .8969
E25 6.8750        27.4455        .6825           .8882
E26 6.9750        28.6404        .6184           .8914
E27 6.8000        27.3436        .6451           .8895
E28 6.9500        27.4333        .7682           .8855
E29 7.0000        28.8718        .5175           .8945
E30 6.5500        26.1513        .7176           .8863

Reliability Coefficients

N of Cases =     40.0                    N of Items = 15

Alpha =    .8988

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอ

ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่  22  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของประวัติการถูกลงโทษ
                     ของนักเรียนชาย

ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย X S.D ระดับ

1. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ลงโทษโดยการใชมือตบ ตี  หรือทุบ

.90 .73 นอย

2. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ใชกําลังกระชาก หรือเหวี่ยง

.21 .49 นอยมาก

3. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ผลักหลัง

.19 .51 นอยมาก

4. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ลงโทษ โดยการตีดวยไมเรียว

1.19 .77 นอย

5. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ใชฝามือฟาดที่บริเวณใบหนา หรือสวนอื่นๆ ของ
รางกาย

.36 .62 นอยมาก

6. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ยื้อยุดหรือกระชากดวยกําลังกาย

.16 .42 นอยมาก

7. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ขวางปาสิ่งของเขาใสนักเรียน

.25 .54 นอยมาก

8. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ลงโทษ ดวยการใชกําลังบังคับ / กักขัง ใหอยูในหอง

.075 .33 นอยมาก

9. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ลงโทษโดยใชอุปกรณตางๆ เชน เข็มขัด

.28 .58 นอยมาก

10. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
แสดงทาทีเมินเฉย ไมพูด ไมสนใจในตัวนักเรียน

.33 .59 นอยมาก

11. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ตวาด หรือตะคอกเสียงดัง

1.08 .80 นอย
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ตารางที่  22 (ตอ)

ประวัติการถูกลงโทษของนักเรียนชาย X S.D ระดับ

12. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
เปรียบเทียบวานักเรียนดอยกวาพี่นองหรือเด็กคนอื่นๆ

.64 .84 นอยมาก

13. นักเรียนเคยถูกบิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ดาวาดวยคําหยาบคาย

.67 .78 นอยมาก

14. นักเรียนเคยไดยิน บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบ
ครัวพูดวานักเรียนเปนลูกที่เขาไมตองการใหเกิด

.11 .41 นอยมาก

15. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
เปรียบเทียบนักเรียนกับสัตว

.26 .54 นอยมาก

16. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ประณามวาเปนลูกที่ไมเชื่อฟง ดื้อร้ัน

.78 .79 นอย

17. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ตําหนิ หรือดุดานักเรียนตอหนาคนอื่น

.62 .71 นอยมาก

18. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนพูดจาซ้ําเติมเมื่อนักเรียนทําผิด

.62 .77 นอยมาก

19. นักเรียนเคยถูก บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนใชวาจาประชดประชันใสนักเรียน

.45 .66 นอยมาก
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ตารางที่  23  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของพฤติกรรมกาวราวของ
                     บิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย

พฤติกรรมกาวราวของบิดาตามการรับรูของนักเรียนชาย X S.D ระดับ

1. บิดามักขวางปาสิ่งของใสคนที่ทําใหเขาโกรธมาก .19 .50 นอยมาก
2. บิดามักหาเรื่องทะเลาะเบาะแวง และทุบตีมารดา .21 .48 นอยมาก
3. บิดามักมีเรื่องชกตอย เตะ ตี กับผูอ่ืน .091 .36 นอยมาก
4. บิดามักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบาน .12 .35 นอยมาก
5. บิดามักแสดงอาการหงุดหงิด ขี้โมโห กับคนใกลชิด
หรือคนรอบขาง

.36 .59 นอยมาก

6. บิดาชอบใชกําลังในการตัดสินปญหาตางๆ .18 .45 นอยมาก
7. บิดาชอบ ผลัก เหวี่ยง หรือกระชาก ผูอ่ืน เวลาไมพอใจ .083 .32 นอยมาก
8. บิดาเคยใชอาวุธหรืออุปกรณตางๆ ทํารายรางกายผูอ่ืน .10 .38 นอยมาก
9. บิดาจะกระแทกสิ่งของ หรือทําเสียงดัง เมื่อมีคนมา
ทําใหเขาไมพอใจ

.28 .54 นอยมาก

10. บิดาจะระบายอารมณ ดวยการทําลายสิ่งของใหเสียหาย
เมื่อโกรธผูอ่ืนแลวทําอะไรเขาไมได

.15 .45 นอยมาก

11. บิดาจะพูดจาดวยน้ําเสียงกระโชก ดุดัน เมื่อไมพอใจ .51 .67 นอยมาก
12. บิดามักพูดจาไมสุภาพ ดุ ดา เอะอะโวยวาย เสียงดัง .39 .63 นอยมาก
13. บิดาชอบพูดจาเยาะเยยถากถางผูอ่ืน .12 .39 นอยมาก
14. บิดาจะโตตอบดวยวาจาที่ไมสุภาพทันทีเมื่อไมพอใจ .25 .54 นอยมาก
15. บิดามักจะพูดซ้ําเติมผูอ่ืนที่ทําผิดพลาด .20 .51 นอยมาก
16. บิดามักพูดจาสบประมาท ทําใหผูอ่ืนเจ็บใจ หรือเสียหาย .15 .43 นอยมาก
17. บิดาชอบพูดจาประชดประชัน เสียดสีคนอื่นที่เขาดีกวา .097 .35 นอยมาก
18. บิดามักพูดจากระทบกระเทือนจิตใจผูอ่ืน .15 .43 นอยมาก
19. บิดามักใชวาจาขมขู ใหผูอ่ืนเกิดความกลัว .14 .42 นอยมาก
20. บิดามักโตเถียงดวยความรุนแรงเพื่อเอาชนะ เมื่อมีเร่ือง
ขัดแยงกับผูอ่ืน

.20 .53 นอยมาก
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ตารางที่  24  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของการเลียนแบบเพื่อน

การเลียนแบบเพื่อน X S.D ระดับ

1. นักเรียนลอเลียนชื่อพอแมผูอ่ืนตามอยางเพื่อน 1.24 .76 นอย
2. นักเรียนมักพูดจากาวราวเพราะทําตามกลุมเพื่อน .77 .73 นอย
3. นักเรียนแซวนักเรียนหญิงตามอยางที่นักเรียนไดเห็นจาก
เพื่อนๆ

.87 .82 นอย

4. นักเรียนพูดคําหยาบคายตามอยางที่เพื่อนพูดกัน 1.10 .74 นอย
5. นักเรียนมักพูดจาขมขูผูอ่ืนตามอยางเพื่อน .54 .71 นอยมาก
6. นักเรียนมักพูดนินทานักเรียนหญิงตามเพื่อน .46 .64 นอยมาก
7. นักเรียนมักพูดถึงจุดดอยของผูอ่ืนตามอยางเพื่อน .45 .60 นอยมาก
8. นักเรียนมักพูดจาเยาะเยยผูที่ทําผิดพลาดตามเพื่อน .55 .69 นอยมาก
9. นักเรียนมักแกลงนักเรียนหญิง ตามอยางที่นักเรียน
ไดเห็นจากเพื่อน

.60 .71 นอยมาก

10. นักเรียนจะไปรวมยกพวกตีกัน เมื่อเห็นเพื่อนๆ ทํา
เชนนั้น

.31 .66 นอยมาก

11. นักเรียนจะเขาไปรวมรุมรังแกคนที่ออนแอกวาดวย
เมื่อเพื่อนๆ ไปทําเชนนั้น

.25 .55 นอยมาก

12. นักเรียนจะแสดงทาทีเปนนักเลง และเขารวมชกตอย
ตามอยางเพื่อนๆ

.34 .63 นอยมาก

13. นักเรียนเห็นเพื่อนพกอาวุธติดตัว นักเรียนก็จะทํา
เชนนั้นบาง

.19 .50 นอยมาก

14. นักเรียนมักขีดเขียน หรือทําลายสิ่งของในโรงเรียน
ตามอยางเพื่อน

.28 .53 นอยมาก
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ตารางที่  25  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของการเลียนแบบสื่อ

การเลียนแบบสื่อ X S.D ระดับ

1. นักเรียนจดจําคําหยาบจากตัวละครในโทรทัศน และนํา
ไปใชกับเพื่อนๆ

.56 .63 นอยมาก

2. นักเรียนจดจําวาจายียวนที่ไดยินจากละครโทรทัศน เพื่อ
นําไปใชกับเพื่อนๆ

.49 .64 นอยมาก

3. นักเรียนจดจําคําขูตะคอกจากตัวละครในโทรทัศนแลวนํา
ไปใชกับเพื่อนๆ

.38 .59 นอยมาก

4. นักเรียนเคยแกลงนักเรียนหญิงตามอยางที่เห็นในละคร
โทรทัศน

.36 .58 นอยมาก

5. นักเรียนยกพวกตีกันเพราะไดเห็นการกระทําเชนนั้นจาก
ในขาวโทรทัศน

.19 .51 นอยมาก

6. นักเรียนจดจําลีลาการตอสูของพระเอกหนังบู เพื่อนําไป
ใชในชีวิตจริง

.60 .74 นอยมาก

7. นักเรียนนําวิธีการตอสูกันในเกมสคอมพิวเตอรมาใชใน
ชีวิตจริง

.44 .68 นอยมาก

8. นักเรียนนําตัวอยางการชกตอยจากหนังสือการตูนมาใช
กับเพื่อนๆ

.28 .59 นอยมาก

9. นักเรียนเลนกับเพื่อนๆ โดยใชความรุนแรงตามตัวอยาง
ในเกมสคอมพิวเตอร

.34 .59 นอยมาก

10. นักเรียนมักขีดเขียน หรือทําลายสิ่งของสาธารณะของ
โรงเรียน เพราะเห็นตัวอยางจากละครโทรทัศน

.23 .53 นอยมาก
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ตารางที่  26 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของพฤติกรรมกาวราวของ
                     นักเรียนชาย

พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย X S.D ระดับ

1. นักเรียนเคยแกลงพี่นอง เชน เอาของไปซอน ขัดขาใหลม
เปนตน

.81 .71 นอย

2. นักเรียนทําใหครูสนใจโดยการแกลงเพื่อน เชน ดึงผม ผลักหลัง .28 .54 นอยมาก
3. เมื่อนักเรียนไมชอบใคร นักเรียนมักจะรังแกคนนั้น เชน
เขกหัว ผลักใหลม ขัดขา เปนตน

.37 .59 นอยมาก

4. ถาใครมาทําใหนักเรียนไมพอใจ นักเรียนจะแกแคน เชน
ขวางของใส เปนตน

.56 .72 นอยมาก

5. นักเรียนจะโตตอบพอแมเมื่อไมพอใจ เชน กระแทกเทา
ทําลายสิ่งของ เปนตน

.30 .52 นอยมาก

6. ถาใครมาแกลงใหนักเรียนไมพอใจ นักเรียนจะโตตอบ
โดยการตอสู เชน ชกตอย ผลักอก เปนตน

.77 .83 นอย

7. นักเรียนเคยรังแกสัตว เชน เตะ ตี  ดึงหาง เปนตน .84 .76 นอย
8. นักเรียนเคยแกเผ็ดคนขางบานที่ทําเสียงดัง เชน เอาหิน
ขวางหลังคาบาน เปนตน

.23 .53 นอยมาก

9. นักเรียนมักจะระบายความโกรธโดยการทําลายสิ่งของ
ไมวาจะเปนสิ่งของของตัวเองหรือของสวนรวม

.30 .56 นอยมาก

10. เมื่อนักเรียนตองการสิ่งของของผูอ่ืน นักเรียนจะ
หยิบฉวย หรือใชกําลังแยงเอามาเปนของตน

.19 .45 นอยมาก

11. นักเรียนจะผลักเพื่อนใหพนทางเดินทันที เมื่อเพื่อนยืนขวางทาง .36 .58 นอยมาก
12. เมื่อนักเรียนถูกทาทาย หรือยั่วเยา นักเรียนเลือกที่จะ
ตอบโตโดยการใชกําลัง

.72 .78 นอยมาก

13. นักเรียนชอบแกลงเพื่อน โดยการเอาของไปซอน เพื่อใหเพื่อน
หาจนอารมณเสีย

.62 .69 นอยมาก
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ตารางที่  26 (ตอ)

พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชาย X S.D ระดับ

14. นักเรียนเคยขวางสิ่งของใสเพื่อน เมื่อตนเองทําอะไรไดไมดี
หรือทําไมไดตามที่ตนเองคาดหวังไว

.32 .58 นอยมาก

15.  นักเรียนเคยเอาของที่เพื่อนเกลียดหรือกลัวใสในโตะของ
เพื่อน

.45 .66 นอยมาก

16. นักเรียนตอวาเพื่อนที่ทํากิจกรรมวาเปนพวกเอาหนา .36 .63 นอยมาก
17. นักเรียนตวาดเสียงดังหากไมพอใจเพื่อน .63 .72 นอยมาก
18. นักเรียนมักพูดลอเลียนเพื่อนที่ถูกครูตําหนิ .58 .69 นอยมาก
19. เมื่อนักเรียนถูกผูอ่ืนพูดตักเตือน นักเรียนจะตวาดใหเขาหยุด
พูด

.38 .63 นอยมาก

20. เมื่อนักเรียนอารมณเสีย นักเรียนจะระบายออกดวยการ
ตวาดคนรอบขาง

.33 .59 นอยมาก

21. นักเรียนจะโตตอบทันทีดวยวาจาที่รุนแรงเมื่อไมพอใจ .45 .67 นอยมาก
22. หากนักเรียนรูสึกรําคาญคนที่สงเสียงดัง นักเรียนจะแผด
เสียงใหดังกวา

.41 .66 นอยมาก

23. นักเรียนจะพูดขัดคอทันทีหากไมพอใจเรื่องที่ฟงอยู .49 .68 นอยมาก
24. นักเรียนมักจะโตเถียงทันทีเมื่อไมพอใจครู .25 .52 นอยมาก
25. นักเรียนมักพูดเยาะเยย เมื่อเพื่อนในหองทําผิดพลาด .47 .60 นอยมาก
26. นักเรียนมักพูดประชดประชัน หรือสบประมาทใหผูอ่ืนเจ็บใจ .37 .60 นอยมาก
27. นักเรียนมักพูดยั่วยุใหเพื่อนทะเลาะกัน .38 .61 นอยมาก
28. นักเรียนชอบพูดโออวดถึงความดี ความสามารถของตนเองวา
เหนือกวาผูอ่ืน

.32 .57 นอยมาก

29. ถาใครทําส่ิงตางๆ เกินหนานักเรียน นักเรียนจะพูดกระทบให
เขารูวานักเรียนไมชอบเขา

.31 .57 นอยมาก

30. นักเรียนมักจะลอช่ือพอแมของเพื่อน หรือตั้งชื่อแปลกๆ
ใหเพื่อน เพื่อใหเกิดความขบขัน

1.01 .89 นอย
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ - สกุล นางสาวศิริวรรณปุนคอน
ที่อยู 17/18 ตําบลบอฝาย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วัน เดือน ปเกิด 8   มีนาคม   2500
ที่ทํางาน สถานีอนามัยบานไรบน ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2522 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ
จากวิทยาลัยพยาบาลสงขลา

พ.ศ. 2529 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี

พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ
จากวิทยาลัยพยาบาลสุราษฎรธานี

พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา
จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี

พ.ศ. 2545 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2522 ผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2532 เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 3 สถานีอนามัยบานหนองแก อําเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2533 เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข  4  สถานีอนามัยบานหนองแก

อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2536 เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข  4  สถานีอนามัยบานไรบน

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2537 เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสขุ  5  สถานีอนามัยบานไรบน

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข  6  สถานีอนามัยบานไรบน

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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