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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการกระทารุนแรง การเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนหรือ รุ่นพี่ การได้รั บอิทธิ พลจากสื่อ และสัม พันธภาพภายในครอบครั ว ของนัก เรีย นชายอาชี วศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2)
เปรียบเทียบพฤติกรรมการกระทารุนแรง ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้น
เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรงจากครอบครัว
และลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน 3) ศึกษาว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ การได้รับ
อิทธิพลจากสื่อ และสัมพันธภาพภายในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 356 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย(x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่นาเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
คาสาคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ การได้รับอิทธิพลจากสื่อ สัมพันธภาพภายในครอบครัว
พฤติกรรมการกระทารุนแรง

Abstract
The purposes of the research were : 1) to study the level of violence behavior , self-esteem, influence from
friends, influence from media and family relationships of male students in vocational college in nakhon pathom
province 2) to compare the violence behavior of male students in vocational college in nakhon pathom province
as classified by educational degree, academic achievement, family income, physical punishment form family
members and dwelling state 3) to study self-esteem, influence from friends, influence from media and family
relationships of male students in vocational college in nakhon pathom province. Sample were 356 in male students
in vocational college in nakhon pathom province by Stratified Random Sampling Technique. Instruments used to
collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage (%), mean ( x̅
), standard deviation (S.D.), t-test and the Stepwise Multiple Regression Analysis.
Keywords: “Self-esteem”, “Influence from friends”, “Influence from media”, Family relationships”, “Violence
behavior”
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1.บทนา
พฤติกรรมการกระทารุนแรงเป็นพฤติกรรมที่มีการใช้กาลังทางกาย โดยก่อให้เกิดผลเสีย ทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สินของตนเอง
และผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้กาลังหรืออาวุธทาร้ายร่างกาย การทาลายข้าวของ รวมทั้งการฆ่าตัวตาย และการทาร้ายตนเอง ในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยผลจากความรุนแรงนั้นทาให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ทรัพย์สินเสียหาย การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ความ
รุน แรงที่ เ กิ ด ขึ้น กั บ นั ก เรี ย นนัก ศึ ก ษาในสั งคมปั จ จุ บั น ที่ มี พฤติ ก รรมการกระท ารุ น แรงตามที่ ป รากฏทางสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ข่ า วหน้ า
หนังสือพิมพ์ในเดือน เมษายน 2561 เป็นข่าวเด็กวัยรุ่นจังหวัดกาญจนบุรี ถูกไล่ยิงหลังจากกลับจากเล่นน้าสงกรานต์และนอกจากนี้ยังมี
กระแสการเผยแพร่คลิปวีดีโอเกี่ยวกับนักเรียน การทะเลาะวิวาท หรือการใช้อาวุธปืนของนักเรียนวัยรุ่นทาร้ายกันเพื่อเป็นการแก้แค้น
ดังจะเห็นได้จากการกระทารุนแรงของวัยรุ่นที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญของสังคมไทย จากอุบัติการณ์ดังกล่าวที่ยกมาข้างต้นนี้เป็นการแสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงมาก ทั้งการแสดงความรุนแรงภายในครอบครัว และการแสดงความรุนแรง
กับผู้อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของวัยรุ่นโดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการกระทารุนแรงของวัยรุ่น ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของเด็กและเยาวชนที่น่าศึกษานั้นมี
หลายประการด้วยกัน ได้ แก่ การเห็ นคุณค่ าในตนเอง การได้รับอิ ทธิพลจากกลุ่มเพื่ อนหรื อรุ่นพี่ การได้รับอิ ทธิพลจากสื่ อ และ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการกระทารุนแรง การเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ การได้รับ
อิทธิพลจากสื่อ และสัมพันธภาพภายในครอบครัว ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกระทารุนแรง ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรง
จากครอบครัว และลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน
3. เพื่อศึกษาว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ การได้รับอิทธิพลจากสื่อ และสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทารุนแรง
องค์การอนามัยโลกได้สรุปความหมายของพฤติกรรมความรุนแรง หมายถึง การกระทาหรือการแสดงออกของนักเรียนชาย
อาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมทั้งที่กระทาต่อตนเองหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวดทางร่างกายจนอาจถึงแก่
ความตายได้ในที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายอารมณ์โกรธแค้น หรือเป็ นการแก้แค้นเมื่อถูกกระทาก่อนตลอดจนเป็นการป้องกันตนเอง
โดยอาจใช้กาลังกายจากอวัยวะส่วนต่างๆ ของตนเอง หรือการใช้อาวุธ ตลอดจนการทาลายสิ่งของให้เกิดความเสี ยหายซึ่งในที่นี้จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.การกระทารุนแรงต่อตนเอง
2.การกระทารุนแรงต่อผู้อื่น
3. ความรุนแรงในสังคม
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แนวคิดทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกระทารุนแรง
พฤติกรรมการกระทารุนแรง หมายถึง การกระทาหรือการแสดงออกของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมทั้งที่กระทา
ต่อตนเองหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการบาดเจ็บ หรือเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายจนอาจถึงแก่ความตายได้ในที่สุด ในที่นี้จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ การกระทารุนแรงต่อตนเอง และการกระทารุนแรงต่อผู้อื่น ได้มีนักจิตวิทยาได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
กระทารุนแรงไว้หลายทฤษฎีด้วยกัน ดังที่ผู้วิจัยจะขอยกมาไว้ ดังนี้
แนวคิดทฤษฎี ที่อธิบายความรุนแรงจากมุมมองของสัญชาตญาณ โดยสรุป ฟรอยด์สร้างทฤษฎีว่าพลังงานทั้งหมดที่ควบคุม
พฤติกรรมมนุษย์มาจากพลัง ID พลังงานบางส่วนของ ID ส่งทอดไปสู่พลัง EGO โดยเฉพาะเมื่อบุคคลได้สร้างความสัมพันธ์กับโลก
ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม EGO จะเก็บรวมพลังงานชุดหนึ่งไว้และใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์และความมีเหตุผล เป็นต้นว่า
ความคิด การจา การคัดเลือก การตัดสินใจ และการแสดงออก ส่วนหนึ่งพลังงานของ ID จะถูกส่งต่อไปยังพลังงาน SUPEREGO ซึ่งเป็น
ตัวการสาคัญที่คอยยับยั้งความไม่ถูกต้องของพลังงาน ID
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ความหมายของการเห็นคุณค่ าในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับตนเองว่า มี
ความสาคัญและความสามารถ ในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จ มีความเชื่อมั่นในคุณค่าแห่งตน ตลอดจนได้รับการยอมรับ
จากบุคคลอื่นและสังคม เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ริชแมน (Richman cited in Walz 1992, อ้างถึงใน อารยา ด่านพานิช 2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 11 และเกรด 12
จานวน 195 คน ใน นอร์ธ แคริฟอร์เนีย อายุเฉลี่ย 16.2 ปี ด้วยการทาแบบทดสอบวัดคุณค่าในตนเองของโรเซนเบอร์ก แบบวัดอัตมโน
ทัศน์ของปีแอร์และแฮริส พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนถูกประเมินโดยแบบทดสอบทางจิตวิทยา พบว่า เมื่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมสูงขึ้น ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่าลง
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่
จากเอกสารที่ศึกษาสรุปได้ว่า การคบเพื่อนของเด็กวัยรุ่นเป็นไปตามความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มเพื่อน โดยการเข้ากลุ่มของวัยรุ่นแต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป เช่น วัยเดียวกัน เพศเดียวกัน มีทัศนคติคล้ายๆกัน บางคน
อยากหลบหนีความเบื่อหน่ายภายในบ้าน วัยรุ่นให้ความสาคัญกับเพื่อนมากเพราะเพื่อนมีความเข้าใจวัยรุ่นด้วยกัน มากกว่าวัยอื่นๆ แต่
บางครั้งการคบเพื่อนของวัยรุ่นก็ถูกเพื่อนชักนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึง
คาดว่าการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มภายในสถาบันน่าจะส่งผลต่ อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัด
นครปฐม
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับอิทธิพลจากสือ่
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การได้รับอิทธิพลจากสื่อนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรง เนื่องจากการได้รั บ
อิทธิพลจากสื่อนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทารุนแรง โดยปัจจุบันเด็กสามารถบริโภคสื่อทุกประเภทได้อย่างเสรี และไม่มี
ขีดจากัด รวมถึงสื่อเองก็ไม่ได้ถูกควบคุมในเรื่องเนื้อหาที่มีความรุนแรงในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องใช้เวลาไปกับการทางานหารายได้
3

เพื่อใช้ในการดารงชีพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่าการได้รับอิทธิพลจากสื่ออาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชาย
อาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้น เป็นรากฐานที่สาคัญในชีวิตของวัยรุ่น หาก
สมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับในตัววัยรุ่นในด้านความรัก ความผูกพัน ความสนิทสนม ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีการ
ยอมรับและยกย่องนักเรียนด้วยความเหมาะสม มีเวลาใกล้ชิดพูดคุยรับฟังปัญหา และเหตุผลซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการร่วมกันคิดและ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เช่น การพูดคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ การทากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด การไปเที่ยวพักผ่อน
ด้วยกัน การปรับทุกข์ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยอมรับเหตุผลในความคิดเห็นและการกระทาของกันและกันอย่างเข้าใจ ก็
สามารถส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคาดว่าสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นตัวแปรหนึ่งที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
-

ระดับชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว
ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกาย
อย่างรุนแรงจากครอบครัว

-

ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน

พฤติกรรมการกระทารุนแรง

-

การเห็นคุณค่าในตนเอง
การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่
การได้รับอิทธิพลจากสื่อ

-

สัมพันธภาพภายในครอบครัว
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2. วิธีการทดลอง หรือวิธกี ารศึกษา
1. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจยั เชิงพรรณา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของ
นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยมีนักเรียนชายที่กาลังศึกษาชั้นเรียนที่ 1-3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในสถานศึกษาจานวน 6 แห่ง เป็นหน่วยของ
การวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และเพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดระเบียบวิธีดาเนินการวิจัยไว้
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

2.ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ส่วนมากอยู่ระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00
จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว พอใช้และเหลือเก็บ จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9
ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรงจากครอบครัว จานวน 297 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.4 ลักษณะการพักอาศัยใน
ระหว่างเรียน อยู่กับบิดาและมารดา จานวน 195 คน คิดเป็น 54.8
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อทาการทดสอบความเป็นเอกพั นธ์ของความแปรปรวน (Test of
Homogeneity of Varience) ปรากฏว่ามีความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายอาชีวศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมา จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ
71.1
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมการกระทารุนแรง การเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือ
รุ่นพี่ การได้รับอิทธิพลจากสื่อ และสั มพันธภาพภายในครอบครัว ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการกระทาความรุนแรงโดยรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับน้อย ได้แก่ พฤติกรรมการกระทารุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า (x̅ = 1.8223, 1.7464 และ 1.9129 ตามลาดับ) มีการเห็น
คุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.3262) มีการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ และการได้รับอิทธิพลจากสื่อ อยู่ใน
ระดับน้อย (x̅ = 2.2575 และ 1.7464 ตามลาดับ) และมีสัมพันธภาพภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.4988)

5

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตาม
ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรงจาก
ครอบครัว และลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน
กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามระดับชั้นเรียน พบว่านักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มี
พฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทารุนแรง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมา มีพฤติกรรมการกระทารุนแรง
มากกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (x̅ = 1.9165 และ 1.5908 ตามลาดับ)
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามความพอเพียงของรายได้ในครอบครัวพบว่า มี
พฤติกรรมการกระทารุนแรงอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 1.7947, 1.8131, 2.1517 และ1.6053 ตามลาดับ) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการกระทารุนแรงพบว่านักเรียนที่มีความพอเพียงของรายได้ในครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณ์การถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากครอบครัวต่างกั น มี
พฤติกรรมการกระทารุนแรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงจากครอบครัวมีพฤติกรรมการกระทารุนแรงมากกว่านักเรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากครอบครัว (x̅
= 2.1182 และ 1.7635 ตามลาดับ)
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนพบว่า มี
พฤติกรรมการกระทารุนแรงอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 1.7610, 1.8790, 1.8005 และ 2.4333 ตามลาดับ) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการกระทารุนแรง พบว่านักเรียนที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่
แตกต่างกัน
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ (X2)การได้รับอิทธิพล
จากสื่อ (X3)และสัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรง ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ดังตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) การได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนหรือรุ่นพี่ (X2) การได้รับอิทธิพลจากสื่อ (X3) และสัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4) กับพฤติกรรมการกระทารุนแรง (Y)
ตัวแปร
พฤติกรรมการกระทารุนแรง(Y)
การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1)
การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
หรือรุ่นพี่ (X2)
การได้รับอิทธิพลจากสื่อ (X3)
สัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4)

พฤติกรรมการ
กระทารุนแรง(Y)

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง(X1)

การได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนหรือรุ่นพี่ (X2)

การได้รับอิทธิพล สัมพันธภาพภายใน
จากสื่อ (X3)
ครอบครัว (X4)

1.00
.105*

1.00

.628**

.240**

1.00

.664**

.119*

.738**

1.00

-.048

.556**

.122*

-.017

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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1.00

จากตารางที่ 13 การเห็ น คุณ ค่ าในตนเอง(X1) การได้รั บ อิท ธิ พลจากกลุ่ม เพื่อ นหรื อ รุ่น พี่ (X2) การได้ รั บอิ ท ธิพ ลจากสื่อ (X3) มี
สัมพันธภาพทางบวก กับ พฤติกรรมการกระทารุนแรง (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .105 , .628 , .664 และ -.048
ตามล าดับ) โดย การได้ รับอิท ธิพลจากสื่ อ (X3) มีค วามสั มพัน ธ์ทางบวกกับ พฤติก รรมการกระทารุนแรง (Y) มากที่ สุด (r =.664)
รองลงมา คือ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่(X2) และ การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) (r = .628 และ .105 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่(X2) สัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4)และ การได้รับอิทธิพลจากสื่อ(X3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .556 ,.240 และ .119 ตามลาดับ) การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่(X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การได้รับ
อิทธิพลจากสื่อ(X3) และสัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .738 และ .122 ตามลาดับ)
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) การได้รับอิทธิพลจากกลุม่ เพื่อนหรือรุ่นพี่ (X2) การได้รับ
อิทธิพลจากสือ่ (X3) และสัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4) กับพฤติกรรมการกระทารุนแรง (Y) (Stepwise)
ลาดับของตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก

R

R2
.442

Adjusted
R2
.440

R2
Change
.442

การได้รับอิทธิพลจากสื่อ (X3)
การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือ
รุ่นพี่ (X2)
สัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4)
Constant = .674
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.664

b

Beta

t

.401

.422

7.385**

.695

.483

.480

.042

.334

.326

5.661**

.700

.489
.485
S.E.= .610

.006

-.087
F=112.453**

-.081

-2.084*

จากตารางที่ 14 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานายพฤติกรรมการกระทารุนแรงของของนักเรียนชายอาชีวศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ (X2) การได้รับอิทธิพลจากสื่อ (X3) และสัมพันธภาพภายในครอบครัว
(X4) โดย การได้รับอิทธิพลจากสื่อ (X3) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 1 สามารถทานายพฤติกรรมการกระทา
รุนแรงของของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 44.2
การได้รั บอิทธิพ ลจากกลุ่ มเพื่อนหรือรุ่นพี่ (X2) เป็นตัวแปรที่ได้รั บการคัด เลือกเข้าสมการเป็นอั นดับที่ 2 สามารถทานาย
พฤติกรรมการกระทารุนแรงของของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
สัมพันธภาพภายในครอบครัว (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคักเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 3 สามารถทานายพฤติกรรมการ
กระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยการได้รับอิทธิพลจากสื่อ(X3) การได้รับอิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่(X2) และความสัมพันธภาพภายในครอบครัว(X4) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียน
ชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 48.9 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ .440 ,.480
และ.485 ตามลาดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate) .610
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4.สรุป
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับชั้นเรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 จานวน 156 คนคิดเป็น
ร้อยละ 43.8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมาจานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 มีความ
พอเพียงของรายได้ในครอบครั ว พอใช้และเหลือเก็บจานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่าง
รุนแรงจากครอบครัว ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรงจากครอบครัวจานวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 และ
ลักษณะการพักอาศัยระหว่างเรียน อาศัยอยู่กับบิดาและมารดาจานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8
2. การวิเ คราะห์ร ะดั บ ของ การเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การได้ รั บอิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม เพื่อ นหรื อ รุ่น พี่ การได้ รั บ อิ ท ธิพ ลจากสื่ อ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว และพฤติกรรมการกระทารุนแรง พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.3262 และ3.4988 ตามลาดับ) ส่วนการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ การได้รับอิทธิพลจากสื่อ และ
พฤติกรรมการกระทารุนแรงอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.2575, 1.7464 และ 1.8223 ตามลาดับ)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมจาแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัว ประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่าง
รุนแรงจากครอบครัวและลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน พบว่า
3.1 นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่แตกต่างกัน
3.2 นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทารุนแรงแตกต่างกัน
3.3 นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีความพอเพียงของรายได้ในครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทา
รุนแรงไม่แตกต่างกัน
3.4 นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรงต่างกัน มีพฤติกรรมการ
กระทารุนแรงแตกต่างกัน
3.5 นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการกระทา
รุนแรงไม่แตกต่างกัน
4. การเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ การได้รับอิทธิพลจากสื่อ และสัมพันธภาพภายในครอบครัว
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 48.9 อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการกระทารุนแรง พบว่า นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมมีพฤติกรรมการกระทา
รุนแรงต่อตนเอง และผู้อื่น อยู่ในระดับน้อย (x̅) = 1.7464, (x̅) = 1.9129 ตามลาดับ ซึ่งพฤติกรรมการกระทารุนแรงโดยรวมจึงอยู่ใน
ระดับน้อย (x̅ = 1.8223) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความคิ ดสามารถไตร่ตรองปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กระทาได้อย่างมีเหตุผล จึงสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรกระทา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล (อ้างถึงใน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวกับการกระทาผิด
ของวัยรุ่นพบว่า มีความสัมพันธ์กันกับการกระทาผิดของวัยรุ่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
(x = 3.3262) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การที่นักเรียนได้เข้าเรียนต่อในสายอาชีพนั้นส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการประเมินความสามารถ
ของตนเองว่า เมื่อเรียนจบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตนเองนั้นอาจจะมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่สูงพอ และคงจะไม่เหมาะสม
หรือมีความยากลาบากพอสมควรหากจะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ในสายสามัญ ประกอบกับการได้รับข้อมูลจากทาง
ครอบครัว หรือฝ่ายแนะแนวที่โรงเรียนว่า การเรียนต่อสายอาชีพเมื่อจบชั้น ปวช. หรือ ปวส.แล้วก็สามารถมีงานทาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของคูเปอร์สมิธ (Coopersmith 1981, อ้างถึงใน พจนารถ สารพัด 2546) พบว่า การประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ในเรื่องการเรียนจะมีผลต่อระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้นักเรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อย (x̅ = 2.2575) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เด็กอาชีวศึกษาจะมีช่วงอายุประมาณ 16-19 ปี ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนกลางถึงตอนปลาย
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่จึงส่งผลทาให้มีความคิดเป็นของตนเองแล้ว สามารถไตร่ตรองเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง มี
สติคิดเอง สามารถรู้ได้ว่าเหตุใดมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของผ่องพรรณ แวววิเศษ (อ้างถึงในจิราพร ไชย
เชนทร์ 2525) ได้กล่าวถึง สาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทก็จะทาให้นักเรียนเอาแบบอย่างเพื่อนได้ แต่เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวได้รับการดูแลอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น จึงส่งผลให้นักเรียนมีการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่อยู่ในระดับน้อย
1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการได้รับอิทธิพลจากสื่อของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับน้อย (x̅ =
1.7464) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เด็กรุ่นนี้ส่วนใหญ่ใช้สื่อในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฟังเพลงเพื่อความบันเทิง การดูคลิปต่า งๆ
การคุยแชท และไม่ค่อยได้ดูสื่อเนื่องจากเป็นเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ติดละครโทรทัศน์ เนื่องจากส่วนใหญ่จะไปเล่นกีฬาหรือทากิจกรรม
อย่างอื่นมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา อุดมฉันท์ (2538, อ้างถึงในริชณิน อินทรทูต, 2545) กล่าวถึง อิทธิพลของโทรทัศน์ที่
มีต่อเด็กไว้ว่า บทบาทของสื่อที่มีต่อเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กที่มีประสบการณ์ชีวิตเข้ากับเพื่อนฝูงได้ ชอบไปโรงเรียน มีครอบครั วที่
อบอุ่น มักจะดูโทรทัศน์ แต่เพียงพอดีไม่มากจนเกินไป แต่ก็มีเด็กไม่น้อยที่แตกต่างไป เช่น ขาดความรัก ความอบอุ่น คบเพื่อนน้อย มีปม
ด้อย เด็กเหล่านี้นอกจากจะชอบเก็บตัวมีความรู้สึกเก็บกดและยังแสดงออก ในลักษณะที่ยึดโทรทัศน์เป็นเพื่อนแก้เหงา เด็กพวกนี้จะดู
โทรทัศน์มากกว่าทากิจกรรมอย่างอื่น แต่ผลการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดาร้อยละ 54.8 จึงทาให้
ได้ใช้เวลากับครอบครัว ได้รับการเอาใจใส่ อย่างเพียงพอจึงส่งผลให้นักเรียนมีการได้รับอิทธิพลจากสื่ออยู่ในระดับน้อย
1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับสัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับ ปาน
กลาง (x̅ = 3.4988) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนชายระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมส่วนมากวัยรุ่นแม้จะอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
แต่วัยนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเอง รักความเป็นอิสระ มีความใกล้ชิดสนิทสนมพูดคุย และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนมากกว่า
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพัฒน์ นนทปัทมะกุล (2530) ที่พบว่าการมีพันธะต่อความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวร่วมกัน
ตลอดจนสมาชิกภายในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพมักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่ในระดับมาก จึงส่งผลให้
นักเรียนมีสัมพันธภาพภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการ
กระทารุนแรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1-3 ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งการคบเพื่อนของนักเรียนจะไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มกันอย่าง
ชัดเจนเหมือนกับกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ คล้ายๆกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ พรพรรณ์ พงศ์สุพัฒน์ (2542) ที่พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลทาให้พฤติกรรมการกระทารุนแรงแตกต่างกัน
ดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการกระทารุนแรงแตกต่างกัน
โดยนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมา(x̅ = 1.9165) มีพฤติกรรมการกระทารุนแรงมากกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (x̅ = 1.5908) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เด็กที่เรียนดีจะรู้จักคิดมีการไตร่ต รองต่อสิ่งที่จะทาว่าควรหรือไม่มากกว่าเด็กที่มีผลการเรียนต่า
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภัสสร ชโลธร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า นักเรียนชายที่มีผลการเรียนต่ากว่าหรือเท่า กับ 3.00 มีพฤติกรรมการกระทารุนแรงมากกว่า
นักเรียนชายที่มีผลการเรียนสูงกว่า 3.00
จากสมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ความพอเพียงของรายได้ในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น เด็กในวัยนี้ไม่ได้ให้
ความสาคัญกับเรื่องเงินเป็นหลัก แต่จะให้ความสาคัญกับเพื่อนมาก หากขาดเหลือสิ่งใดก็จะมีการช่วยเหลือจุนเจือ ดูและ แนะนากัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ (2543) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา : ศึกษา
กรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
จากสมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกาย
อย่างรุนแรงจากครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการกระทารุนแรงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เคยมี
ประสบการณ์ การถู กลงโทษอย่า งรุ น แรงจากครอบครัว (x̅ = 2.1182) มีพ ฤติ กรรมการกระท ารุน แรงมากกว่า นัก เรี ย นที่ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์การถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากครอบครัว (x̅ = 1.7635) สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลใน
ครอบครัวด้วยการใช้อารมณ์ มีการลงโทษเมื่อทาผิดด้วยวิธีการรุนแรง เช่น เฆี่ยนตี ทุบ ผลัก ทาให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ นักเรียน
ส่งผลให้เด็กเห็นเรื่องนี้เป็นปกติ จึงได้แสดงออกถึงพฤติกรรมการกระทารุนแรงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงจากครอบครัว ดังสอดคล้องกับงานวิจัยของบาวเออร์ (Bouaer, 2549 , อ้างถึงในกรรณิการ์ อ่างทอง, 2552) ได้สารวจในกลุ่ม
ตัวอย่างเยาวชนที่เคยเห็นการทาร้ายร่างกายการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบว่า มีเด็กถึง 1 ใน 3 ที่ยอมรับว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
ตนเคยไปรังแกทาร้ายคนอื่น นอกจากนั้นมีเยาวชน 3 ใน 4 ที่เคยเป็นเหยื่อความรุนแรงเคยถูกคนอื่นรังแก
จากสมมติฐานข้อที่ 5 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน
ต่างกันมีพฤติกรรมการกระทารุนแรงไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา จึงทาให้ได้รับการอบรมสั่งสอน ขัดเกลา และใช้เวลาที่มีประโยชน์ร่วมกันภายในครอบครัว จึงส่งผล
ให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการกระทารุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารียา นุชอนงค์ (2541) ที่พบว่าการพักอาศัย
ของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทารุนแรงของวัย รุ่น และสอดคล้องกับศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์ (2547) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา ต่อการก่อเหตุทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกาย พบว่า ที่พักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการก่อเหตุ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จากสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่การได้รับอิทธิพลจากสื่อ และ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทารุนแรง ของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า การได้รับอิทธิพลจากสื่อ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ และสัมพันธภาพภายในครอบครัว สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการกระทารุนแรงได้ร้อยละ 48.9 สามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
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1. การได้รับอิทธิพลจากสื่อเป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 1 สามารถทานายพฤติ กรรมการกระทา
รุนแรงได้ร้อยละ 44.2 สามารถอธิบายได้ว่า เด็กดูสื่อแล้วขาดการใคร่ครวนในเนื้อหา ขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งเด็กวัยนี้
เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง จึงทาให้เกิดการแสดงพฤติกรรมการกระทารุนแรงต่างๆ ที่จะส่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับอิทธิพลจากสื่อกับพฤติกรรมการกระทารุนแรงมีความสัมพันธ์กันทางบวก (r =.664)
แสดงว่านักเรียนส่วนมากใช้เวลาอยู่กับสื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากสื่อต่างๆ การนาเสนอสื่อได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในยุ ค
ปัจจุบัน การบริโ ภคสื่อของนักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินมากจนเกินไป สอดคล้องกับการวิจัยของกฤษณา บุญพิทักษ์
(2547:18-19) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพยนตร์โทรทัศน์ ที่มีต่อพฤติกรรมการกระทา
รุนแรงของวัยรุ่นพบว่า ความรุนแรงทางโทรทัศน์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการกระทารุนแรงที่เกิดขึ้นภายหลัง
2. การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 2 สามารถทานาย
พฤติกรรมการกระทารุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่กับพฤติกรรมการ
กระทารุนแรงมีความสัมพันธ์กันทางบวก(r =.695) ซึ่งอธิบายได้ว่า สถาบันมีธรรมเนียมการรับน้อง โดยการให้รุ่นพี่เป็นคนดูแล และรุ่น
น้องต้องเคารพเชื่อฟังรุ่นพี่ รุ่นพี่จึงสามารถชี้แนะให้กระทาสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระ เช่น หลายสถาบันจะมีธรรมเนียมที่ปลูกฝัง เช่น ไปตี
เพื่อนต่างสถาบันเพื่อเอาเข็มขัด แสดงให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา ( Bandura
1967, อ้างถึงใน สมพร สุทัศนีย์ 2530) ที่กล่าวว่า การได้รับการเสริ มแรงจากเพื่อนๆในกลุ่มทั้งการแสดงความพึงพอใจ การให้คาชม
การส่งเสียงเชียร์ การเข้าร่วมในการแสดงพฤติกรรมและอื่นๆ ส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมการกระทารุนแรงในระดับสูง
3. สัมพันธภาพภายในครอบครัว เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 3 สามารถทานายพฤติกรรมการ
กระทารุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพภายในครอบครัว กับพฤติกรรมการกระทารุนแรงมีความสัมพันธ์
กันทางบวก(r =.700) ทั้งนี้เกิดจากการที่เด็กอยู่ในครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างมั่นคง มี สมาชิกใน
ครอบครัวมีความอบอุ่นใจ และความเมตตา เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพิศ สุขวิฑูรย์ (2541) พบว่า ปัจจัย
เสริมที่มีผลต่อการทานายพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดได้ดีที่สุด เป็นลาดับแรก คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น บิดามารดาอยู่ด้วยกันมีความ
รัก ความเอื้ออาทรต่อกันการได้รับคาแนะนาที่ถูกต้องและการสนับสนุนที่ดีจากบิดามารดามีส่วนทาให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมป้องกันการติด
ยาเสพติดในระดับสูง
4. การเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ถูกเลือกเข้าสมการในการทานายพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียน แสดงว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองไม่สามารถทานายพฤติกรรมการกระทารุนแรงของนักเรียนกลุ่มนี้ได้ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการกระทารุนแรง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =.105) ทั้งนีอ้ ธิบายได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็น
สิ่งสาคัญในการพัฒนาบุคคลไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ของ ริชแมน (1992, อ้างถึงใน อารยา ด่านพานิช 2542) ที่พบว่า เมื่อ
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มสูงขึ้นระดับการเห็นคุณค่าในตนเองจะต่าลง ในขณะที่การเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่สามารถทานาย
พฤติกรรมการกระทารุนแรงได้ แม้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทารุนแรง แต่พบว่ามีความสัมพันธ์
ในระดับน้อย จึงไม่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่สมการ
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