
 
 
 
 
 

โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา  
เรื่อง ประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเอง 

กับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

นายวิษณุ ไขว้ค า 
รหัสนักศึกษา  600801428559 

สาขาวิชาจิตวิทยา  คณะจิตวิทยา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา  จว.404  โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 
ปีการศึกษา  2563  

คณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 



ชื่อ - สกุล    : นายวิษณุ ไขว้ค า 

ชื่อโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา      : ประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเองกับพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิชา                               : จิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน           : อาจารยด์ร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 

ปีการศึกษา                            : 2563 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม จ าแนกตามเพศและสถานภาพครอบครัว 3. เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็กและการควบคุมตนเองกับ  พฤติกรรมก้าวร้าว
โดยรวม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกตอนต้นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่ง
หนึ่ง จ านวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คือ แบบสอบถามจ านวน 4 ตอน ได้แก่ รายละเอียด
การยินยอมเข้าร่วมโครงงานและแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบพฤติกรรมก้าวร้าว แบบสอบถามการ
ควบคุมตนเอง และแบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) สถิติ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t–
test for Independent Sample) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (̅) ของกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
จากกัน สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (̅) ของกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) ส าหรับวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
1. นักเรียนที่มีเพศต่างกันมพีฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน 
2. นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน 
3. การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.335 
4. ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .412 
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บทที่  1 
บทน ำ  

 
 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่อดีต และในยุคปัจจุบันนั้นพฤติกรรมความ
ก้าวร้าวยังคงมีปรากฎให้เห็นในสังคมอยู่บ่อยครั้ง และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างและสังคมนั้นไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ พฤติกรรมความก้าวร้าวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรงต่าง ๆ มากมาย ส่วน
หนึ่งของเหตุการณ์การแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวที่รุนแรงสามารถสังเกตได้จากข่าวสารทางช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ข่าวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ. สุราษฎร์ธานี ใช้กรรไกรแทงและน าเก้าอี้ฟาด
เพื่อนร่วมห้องจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังบังคับให้เพื่อนร่วมห้องนั้นกราบเท้าเพื่อเป็นการไถ่โทษ       
(ไทยรัฐ,2563,ออนไลน์) ซึ่งสถานบันราชานุกูล (2558)  ได้กล่าวถึงเด็กก้าวร้าวจะมีพฤติกรรมแสดงออกที่ท า
ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ด้วยการก่อเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความ
เดือดร้อนของผู้อ่ืน มักจะหาเรื่องทะเลาะวิวาท มีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อน รังแกเพื่อน ท าร้ายร่างกายผู้อื่น ท้าทาย 
ท าลายสิ่งของทั้งของตนเองและส่วนรวม พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าวทางกายและวาจา ไม่เกรงกลัวผู้ใหญ่ อวดดี 
ไม่ค่อยเชื่อฟัง นิสัยหยาบคาย ก่อกวนในชั้นเรียน ทั้งก่อกวนเพื่อนและครูผู้สอน กล่าวคือ พฤติกรรมความ
ก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมที่ก่อความวุ่นวายและความเดือนร้อนให้บุคคลในสังคมและตัวของผู้แสดงพฤติกรรมเอง
ด้วย 
 จากข่าวและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความก้าวร้าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการก้าวร้าวนั้นส่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นปัญหาของการใช้พฤติกรรมความก้าวร้าวและยังแสดงให้
เห็นว่าการพฤติกรรมก้าวในนั้นไม่ใช่เพียงแค่การท าร้ายกายของผู้อื่นเท่านั้นแต่รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออก
แล้วท าให้ผู้อื่นไม่สบายใจด้วยเช่น การต่อว่า หรือการใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งนอกจากนี้พฤติกรรมก้าวร้าวในวัยเด็ก
อาจพัฒนาไปสู่ปัญหาพฤติกรรม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมในวัยผู้ใหญ่ (Huse, Eron, Lefkowitz, & 
Walder อ้างถึงใน นนทิยา ฉายศรีศิร,ิ 2545)  

จากสภาพปัญหาและผลเสียของพฤติกรรมก้าวร้าว ท าให้มีนักวิจัยและนักวิชาการจ านวนมากให้ความ
สนใจว่า พฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจากเอกสารต่าง ๆ 
พบว่าพฤติกรรมความก้าวร้าวนั้นเกิดขึ้นได้หลายแบบ จากปัจจัยภายนอก เช่น การอบรมเลี้ยงดู การเห็นตัว
แบบที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือ ประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็ก ซึ่ง
จากงานวิจัยของ วงษ์เดือน สายสุวรรณ์ (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประวัติการถูกลงโทษของมารดา 
พฤติกรรมก้าวร้าวของมารดา และพฤติกรรมก้าวร้าวของบุตรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา 
จ าแนกตาม ความแตกต่างของพฤติกรรมการลงโทษบุตร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของมารดา 
พฤติกรรมก้าวร้าวของบุตร และประวัติการถูกลงโทษของมารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกกัน 

งานวิจัยของเกษตรชัย และหีมและเก็ตถวา บุญปราการ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิหลัง
ครอบครัวที่มีสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา
พบว่า การเคยเห็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงรุนแรงจากบุคคลรอบข้างและบุคคลในครอบครัวและการมี
ประสบการณ์ความรุนแรงจากการถูกกระท าในวัยเด็ก รวมทั้งการเคยมีพฤติกรรมรุนแรงในวัยเด็กกลายเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลการกระท ารุนแรงต่อบุคคลรอบข้างเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ นอกจากปัจจัย
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ภากนอกแล้วก็มีปัจจัยภายในที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองจากความรุนแรงที่
กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งของสาเหตุการแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าว เด็กวัยรุ่นมีการควบคุมตัวอยู่ใน
ระดับที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เขามาได้และตัดสินปัญหาด้วยการแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวและ
น าไปสู่การใช้ความรุนแรงในที่สุด ดังเช่นงานวิจัยของ สาวิตรี ล้ าเลิศ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ก้าวร้าวและการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนหญิงที่กระท า
ความผิด ผลการศึกษาพบว่า หลังจากที่เยาวชนหญิงที่กระท าความผิดเข้ารับการฝึกการควบคุมตนเองส่งผลให้
พฤติกรรมความก้าวร้าวลดลง 
 จากข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่องประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็ก
การควบคุมตนที่ส่งผลสู่พฤติกรรมความก้าวร้าวในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่วยวัยเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนลดพฤติกรรมความก้าวร้าวในอนาคต 
  
2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำค้นคว้ำ  

2.1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมก้าวร้าวโดยรวม จ าแนกตามเพศและสถานภาพครอบครัว 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็กและการควบคุมตนเองกับ  
พฤตกิรรมก้าวร้าวโดยรวม 

 
3. ควำมส ำคัญของกำรศึกษำค้นคว้ำ 

3.1 ความส าคัญเชิงวิชาการ 
ท าให้ทราบถึงประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็กและการควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว เพื่อน าไปสู่การวางแนวทางการลดพฤติกรรมความก้าวร้าวจาก
ต้นเหต ุ

3.2 ความส าคัญเชิงการประยุกต ์
ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวของในเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ซึ่งสามารถวางนโยบาย 

หรือวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อลดความก้าวร้าวของนักเรียน และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
4. ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 

4.1 ประชำกร  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2563 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 260 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 4 กันยายน 
2563) 

4.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกตอนต้นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 181 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิด
ตารางเครจซีและมอร์แกน (ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ; และเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี,2554 น.113) 
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4.3 ตัวแปรทีศ่ึกษำ 
 4.3.1 ตัวแปรอิสระ  

4.3.1.1 เพศ  
             - เพศชาย 
              - เพศหญิง 
         4.3.1.2 สถานภาพครอบครัว 
              - อยู่กับบิดาและมารดา 
              - อยู่กับบิดาหรือมารดา 
              - ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา 
   4.3.2 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
            4.3.2.1 ประสบการณถ์ูกท าโทษในวัยเด็ก 
            4.3.2.2 การควบคุมตนเอง 
   4.3.3 ตัวแปรตาม  

4.3.3.1 พฤติกรรมก้าวร้าว  
 
4.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 4.4.1 เพศ หมายถึง เพศสภาพที่ติดตัวบุคคลมาแต่ก าเนิดโดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง 
 4.4.2 สถานภาพครอบครัว หมายถึง สถานภาพของบุคคลที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในปัจจุบัน แบ่งเป็น             
อยู่กับบิดาและมารดา อยู่กับบิดาหรือมารดา และไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา 

  
4.5 นิยำมปฏิบัติกำร  
 4.5.1 ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลเคยถูกกระท าใน

อดีตที่ผ่านตั้งแต่จ าความได้จากบิดามารดาหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว จนท าให้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ
ทางร่างกายและจิตใจ เช่น ถูกตบตี หรือ ถูกด่าทอด้วยค าหยาบคาย 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจัดท าแบบสอบถาม โดยจัดท าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ตั้งแต่ เป็นประจ า (5) บ่อยครั้ง (4) บางครั้ง (3) นาน ๆ ครั้ง (2) ไม่เคยเลย (1) ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 

4.5.2 การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการยับยั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แม้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นจะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลต้องการ หรือให้บุคคล
เกิดความรู้สึกในทางบวก เช่น มีความสุข สนุกสนาน หรือเพลิดเพลินมากกว่า 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าแบบสอบถาม ของจริยา ปานเกษม (2559) มาใช้ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่ ได้แปลมาจากมาตรการควบคุมตนเองฉบับย่อ (Brief-Self-control Scale;BSCS) ของ 
Tangney, Baumeister, และ Boone (2004) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ (5) ตรงอย่างยิ่ง 
(4) ค่อนข้างตรง (3) ตรงและไม่ตรงพอ ๆ กัน (2) ค่อนข้างไม่ตรง และ (1) ไม่ตรงอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีการควบคุมตนเองมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 
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4.5.3 พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง การสร้างความเดือนร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นโดยแสดงออกทาง
กายและวาจา หรือในรูปแบบการข่มขู่ กดขี่ การลายข้าวของ การท าร้ายร่างกาย อันไปสู่การใช้ก าลังที่รุนแรง 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าแบบสอบถาม ของภานุสิทธิ์ หวันมะหนุด (2557) มาใช้ 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3)  
น้อย (2) น้อยที่สุด (1) ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 
 
5. กรอบแนวคิดของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
            
 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ  1 กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 
 
6. สมมติฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำ 

6.1 นกัเรยีนทีม่ีเพศต่างกัน มีพฤตกิรรมก้าวร้าวแตกต่างกนั 
6.2 นกัเรยีนทีม่ีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวรา้วแตกต่างกัน  
6.3 การควบคมุตนเองมคีวามสัมพันธท์างลบกับพฤติกรรมกา้วร้าว 
6.4 ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤตกิรรมก้าวร้าว 
 

  

ตัวแปรจิตวิทยำ 
1) ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
2) การควบคุมตนเอง 

 พฤติกรรมก้าวร้าว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 
2 ) สถานภาพครอบครัว 

              - อยู่กับบิดาและมารดา 
    - อยู่กับบิดาหรือมารดา 
    - ไม่ได้อยู่กบับิดาและมารดา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเองกับ
พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ ประการณ์การถูกท าโทษในวัยเดก็ การควบคุมตนเอง และพฤติกรรมก้าวร้าว โดยน าเสนอตามล าดับดังนี ้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
1.1 ความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าว 
1.2 ลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
1.4 สาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าว 
1.5 วิธีการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว 
1.6 การวัดพฤติกรรมก้าวร้าว 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 
2.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
2.2 ลักษณะของการควบคุมตนเอง 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 
2.4 ข้อดีของการควบคุมตนเอง 
2.4 การวัดการควบคุมตนเอง 

           3. เอกสารที่เกีย่วข้องกับประสบการณถ์ูกท าโทษในวัยเด็ก 
               3.1 ความหมายของประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก  
     3.2 ลักษณะของการลงโทษ 
     3.3 ผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษ 
     3.4 ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัยเด็ก 
     3.5 การวัดประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
    1.1 ความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าว 

ภานุสิทธ์ หวันมะหนุด (2557, น.6) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ การสร้างความเดือดร้อน
ให้กับตนเองและผู้อื่นโดยแสดงออกทางกายและวาจา หรือในรูปแบบของการข่มขู่ กดขี่ การท าลายข้าวของ 
การท าร้านร่างกาย อันน าไปสู่การใช้ก าลังที่รุนแรง 

ลักขนาวรรณ เสาทอง (2556, น.16) ให้ความหมายของว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่ท าให้
บุคคลได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือเป็นพฤติกรรมที่ท าลายสิ่งของ โดย
ผู้วิจัยเน้นไปที่พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาภายนอก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความก้าวร้าวทางร่างกาย 
หมายถึง การท าร้ายร่างกายท าให้บุคคลอื่นได้รับความบาดเจ็บทางด้านร่างกาย หรือเป็นการกระท าทางกายที่
ท าให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย ใช้ก าลังหรือความแข็งแรงทางกายในการขู่เข็ญ หรือบังคับให้ผู้อื่นท าตามตนเอง
ถ้าไม่ท าตามจะท าให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือได้รับอันตราย รวมถึงการใช้ก าลังในการท าลายทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ความก้าวร้าวทางวาจา หมายถึง การพูดการใช้วาจาท าให้บุคคลได้รับ ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
ได้แก่ การพูดนินทา พูดเยอะเย้ย การพุดถากถาง การพูดประชดประชัน การพูดยุแหย่ให้คนอื่นทะเลาะกัน พูด
ค าหยาบคายเมื่อเกิดการโต้เถียง การตวาด การตะคอก การพูดข่มขู่เพื่อแสดงความก้าวร้าว 

อัจฉริยา เลิสอนันต์วรกุล (2548, น.10) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมความก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่มี
เจตนาจะท าอันตรายผู้อื่นด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ซึ่งบางครั้งอาจไม่เจตนาที่จะท าร้ายผู้อื่นแต่
ท าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

นนทิยา ฉายศรีศิริ (2545, น.15) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ พฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการ 
ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยอาจแสดงออกได้ทั้งทางร่างกาย วาจา หรือทางใจ เพื่อท าให้ผู้อื่นได้รับความ
เจ็บปวด 

เกื้อพิศุทธิ์ ประพรหม และทิพย์วัลย์ สุรินยา (2544, น.163) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ 
การกระท าใด ๆ ที่ท าให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เจ็บปวด หรือได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจเป็นทางด้านร่างกาย
และ/หรือทางด้านจิตใจ รวมทั้งการกระท าที่เป็นการท าลายสิ่งของ ทรัพย์สินต่าง ๆ และจะมีการแสดงออก
โดยการใช้ค าพูด กิริยา และ/หรือการใช้ร่างกายกระท า แบ่งออกเป็น พฤติกรรมความก้าวร้าวทางด้านร่างกาย 
หมายถึง การท าให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เจ็บปวด หรือ ได้รับความเสียหายทางร่างกาย ซึ่งอาจจะเป็นการชก
ต่อย ทุบตี ฟาด ผลัก ดัน การใช้ก าลังของร่างกายปะทะ การใช้อาวุธ การฉกฉวยหรือท าลายทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น ท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน พฤติกรรมความก้าวร้าวทางวาจา หมายถึง การท าให้บุคคลอื่นได้รับ
ความเสียหาย เดือนร้อน โดยการใช้ค าพูด ซึ่งอาจจะเป็นการด่าทอ เยอะเย้ย ถากถาง ดูหมิ่น การพูดยุแหย่ให้
ผู้อื่นทะเลาะกัน การท าให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย อับอาย การต าหนิและนินทา 

วิภาวดี วิสุวรรณ (2553, น.30) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา
ในสังคม และไม่เป็นที่ยอมรับ ในทางจิตเวชถือว่าพฤติกรรมความก้าวร้าวเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่มีมาแต่
แรกเกิด ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย และวาจาที่ท าให้ได้รับความเจ็บปวด ความเสีย ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น 
และสิ่งของ เป็นการขจัดความคับข้องใจหรือความรู้สึกโกรธต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้อื่น 

เบญจวรรณ ข าอเนก (2558, น.10) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ การแสดงออกในรูปของ
ค าพุด และการกระท าที่รุนแรง ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่เจตนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งร้ายผู้อื่นให้ได้รับ
อันตราย บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อขจัดความ
คับข้องใจ ความโกรธ ความเครียด ความวิตกกังวล และความรู้สึกไม่พอใจต่าง ๆ ที่มีต่อผู้อื่นและสิ่งรอบตัว  
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นิตยา พลศักดิ์ (2550, น.6) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่ท าให้ผู้อื่นไม่พอใจ
เป็นพฤติกรรมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น มีการแสดงออกทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นพฤติกรรมที่ท าความ
เสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางร่างกาย วาจา รวมถึง พฤติกรรม การท าลายสิ่งของ 

ภุมรินทร์ สามสี (2554, น.8) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ การแสดงออกในรูปแบบของ
ค าพูด และการกระท าที่รุนแรง ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่เจตนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งร้ายผู้อื่นให้ได้รับ
อันตราย บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อขจัดความ
คับข้องใจ ความโกรธ ความเครียด ความวิตกกังวล และความรู้สึกไม่พอใจต่าง ๆ ที่มีต่อผู้อื่นและสิ่งรอบตัว 

เติมทิพย์ พานิชพันธ์ (2550, น.27) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่ท าให้บุคคล
ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมท าลายสิ่งของ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก โดยไม่รวมถึงความก้าวร้าวทางความคิดต่าง ๆ โดยยกเว้นพฤติกรรมที่ท าให้
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือท าลายสิ่งของที่ท าตามหน้าที่ เช่น แพทย์ที่ผ่าตัดเป็นต้น 

สิทธิโชค วรานุสันติ (2546 น.317) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมก้าวร้าว คือ การกระท าที่บุคคลตั้งใจ
ท าเพื่อที่จะท าร้ายคนอื่นผู้ซึ่งต้องการที่จะหนีไปจากสภาพถูกท าร้ายนั้น การท าร้ายนี้เป็นไปได้ทั้งต่อร่างกาย
และจิตใจ ด้ังนั้นการทุบตีท าร้ายร่างกายการฆ่า เป็นความก้าวร้าวแน่นอน แต่การท าให้เจ็บใจด้วยการพูดจา 
การใช้สายตาดูหมิ่น (ดังที่เราเห็นจากตัวอิจฉาในละครโทรทัศน์ท าบ่อย ๆ ) 

จากความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าวข้างต้น ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้จัดท าจึงสรุปความหมาย
พฤติกรรมก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยพฤติกรรม ค าพูด รวมถึง การท าลายทรัพย์สิน ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และก่อให้เกิดความเดือนร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่น  ทั้งนี้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนีไ้ด้น าแบบวัดพฤติกรรมความก้าวร้าวของ ภานุสิทธิ์ หวันมะหนุดมาใช้ในการศึกษาเนื่องจาก ได้รับ
การประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจ านวน 5 ท่าน และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามอยู่ที่ .855 โดยมีนิยามปฏิบัติการว่า พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง การสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ตนเองและผู้อื่นโดยแสดงออกทางกายและวาจา หรือในรูปแบบของการข่มขู่ กดขี่ การท าลายข้าวของ การท า
ร้านร่างกาย อันน าไปสู่การใช้ก าลังที่รุนแรง 
 
1.2 ลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว 
     นักวิชาการได้อธิบายลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว ไว้ดังนี ้

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 2556, น.12-13 ) กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวว่า 

- การทะเลาะวิวาท 
- การล้อเลียนปมด้อย 
- การข่มขู่รีดไถเงิน 
- การละเมิดทางเพศ 

สถาบันราชานุกูล (2558 น.46) กล่าวถึงลักษณะพฤตกิรรมก้าวร้าวว่า  
- หาเรื่องทะเลาะวิวาท 
- มีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อน รังแกเพื่อน 
- ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
- ท้าทาย 
- ท าลายสิ่งของทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
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- พูดจาไม่สุภาพ 
- ไม่เกรงกลัวผู้ใหญ่ 
- อวดดี 
- ไม่ค่อยเช่ือฟัง 
- นิสัยหยาบคาย 
- ก่อกวนในชั้นเรียน ทั้งก่อกวนเพื่อนและครูผู้สอน 

กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง (กรมสุขภาพจิต,2561,ออนไลน์) กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมความก้าวร้าวว่า 
พฤติกรรมก้าวร้าวเช่นการโต้เถียงผู้ใหญ่พบในเด็กทั่วไปได้ เมื่อโตขึ้นพฤติกรรมจะลดลงเรื่อย ๆ แต่หากเด็กมี
พฤติกรรมดังต่อไปนี้จะเข้าข่ายว่ามีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวรุนแรง ได้แก่ ท าร้ายคนอื่น ท าลายทรัพย์สิน ท าร้าย
หรือทรมานสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ฉ้อโกงหรือขโมย ละเมิดกฎอย่างรุนแรง เช่น หนีออกจากบ้าน หนีโรงเรียน ซึ่งใน
เด็กผู้ชายมักเป็นในช่วงอายุ 10 - 12 ปี ผู้หญิงจะเป็นในช่วงอายุ 14 - 16 ป ี

จากลักษณะของความก้าวร้าวที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของความก้าวร้าวนั้นเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกแล้วก่อให้เกิดผลที่ไม่ดตี่อตนเองและบุคคลอื่น เช่น ชอบละเลาะวิวาท ชอบต าหนิติเตียน
ผู้อื่น อวดเก่ง ก่อกวนผู้อื่นให้เกิดความร าคาญ พูดจาหยาบคาย เป็นต้น 
 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมความก้าวร้าว 
     แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงพฤติกรรมก้าวรา้ว มีดังน้ี 

1.3.1 ทฤษฎีสัญชาติญาณที่เกี่ยวกับความก้าวร้าว (Instinct Theories Of Aggression) ผู้ให้
ก าเนิดทฤษฎีนี้คือ ฟรอยด์ (Sigmund Salomon Freud, 1856 – 1939 อ้างถึงใน เจษฎา อังกาบสี 2560,   
น.29)  ฟรอยด์ เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual Drive) 
แรงขับดังกล่าวเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ ซึ่งสัญชาตญาณ มีอยู่ 2 ประเภทคือ 
  1. สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (Eros Instinct or Life Instinct) เป็นสัญชาตญาณที่ติดตัว
มนุษย์มาตั้งแต่เกิดและแสดงออกมาในรูปแบบของสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) ซึ่งในที่นี้ ฟรอยด์
ไม่ได้หมายถึงความต้องการทางเพศตามความเรียกร้องทางกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญชาตญาณที่แสดงถึง
ความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสัญชาตญาณในการป้องกัน
ตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิง 
  2. สัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanatos Instinct or Death instinct) เป็นสัญชาตญาณที่
แสดงออกมาในรูปของสัญชาติญาณในการท าลายหรือความก้าวร้าว เช่น การท าร้ายตนเอง หรือ ผู้อื่น เป็นต้น 
  นอกจากนี้ฟรอยด์ ยังกล่าวว่า พฤติกรรมการแสดงความก้าวร้าวของมนุษย์นั้นเป็นหนึ่งใน  
กลวิธานการป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการปรับตัวที่เกิดขึ้นมาจากจิตไร้ส านึกที่ช่วยให้บุคคลลดหรือขจัดความ
วิตกกังวล รักษาความสมดุลจากความวิตกกังวลในคนปกติ ซึ่งกลวิธานการป้องกันตนเองนั้นมีเพื่อที่จะป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดความวิตกกังวล ปลดปล่อยแรงกระตุ้นภานในที่บุคคลนั้นคิดว่าไม่เหมาะสมออกมาในรูปแบบที่
ไม่ปกติหรือวิธีการบิดเบือนความรู้สึกโดยไม่รู้ตัว (อ้างถึงใน เจษฎา อังกาบส,ี2560 น.29-38) 
 จากฤษฎีที่กล่าวมาข้างตนสามารถสรุปได้ว่า ความก้าวร้าวตามแนวคิดของฟรอยด์ เชื่อว่าความ
ก้าวร้าวเป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวบุคคลตั้งแต่ก าเนิดและการแสดงความก้าวร้าวของมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิธีการป้องกันตนเองเมื่อมนุษย์เกิดความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และเป็นตอบสนองความต้องการ
ของมนุษยใ์นรูปแบบหนึ่ง 
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1.3.2 ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมของแบนดูรา (Social Cognitive Theory) แบนดูราเป็นผู้พัฒนา
ทฤษฎีจากการศึกษาค้นคว้าของเขาเอง โดยในปี ค.ศ.1977 แบนดูราเรียนชื่อทฤษฎีของเขาว่า ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory)  แต่ต่อมาเมื่อเขาได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมขึ้น ใน ค.ศ. 1986 แบนดูรา
จึงได้เปลี่ยนชื่อทฤษฎีเป็น ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Theory อ้างถึงใน อ้างถึงใน เจษฎา 
อังกาบส,ี2561 น.89)  

แบนดูรามีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นการเรียนรู้โดยการ สังเกต หรือ การเลียนแบบ โดยที่
บุคคลสังเกตการณ์กระท าของผู้อื่นแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่งการเรียนรู้เช่นนี้เกิดขึ้นในสภาพ
สังคมที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมของบุคคล (Behavior) ไม่ได้เกิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยจากสภาพแวดล้อม (Environment) เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยส่วนบุคคล / 
การรู้คิด (Person/Cognitive) ร่วมอยู่ด้วย  

 
Social     Congnitive 

 (environmental factors)       (personal factors) 
 
 
 
 
     Personality 
     (behavior) 

ภาพที่ 1 ภาพจ าลอง ทฤษฎกีารรู้คิดทางสังคมของแบนดูรา 
 ดังนั้น รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรม
ของบุคคล (Behavior) ปัจจัยของบุคคล / การรู้คิด (Person/Cognitive) สภาพแวดล้อม (Environment) 
และ จากลูกศรจะเห็นว่า องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนซึ่ง กันและกัน 
(reciprocal Interactions) พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บุ ค ค ล  (Behavior)  ปั จ จั ย ข อ ง บุ ค ค ล  /  ก า ร รู้ คิ ด
(Person/Cognitive) ในทางกลับกัน ปัจจัยของบุคคล / การรู้คิด (Person/Cognitive) มีอิทธิพลต่อ 
สภาพแวดล้อม (Environment) และ สภาพแวดล้อม (Environment) สามารถเปลี่ยน ปัจจัยของบุคคล / 
การรู้คิด(Person/Cognitive) ได้ โดยจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ (Santrock.2008 อ้างถึงใน เจษฎา อังกาบ
สี,2561 น.90) 

ในงานวิจัยชิ้นหนึ่งของแบนดูรา (Bandura,1963 อ้างถึงใน สิทธิโชค วรานุสันติ , น.317) ในการ
ทดลองน้ันผู้รับการทดลองเป็นเด็กอนุบาล ในกลุ่มทดลองพวกเขาได้ดูภาพยนตร์ที่แสดงภาพของผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ในห้องที่มีของเล่นหลายอย่าง แต่ผู้ใหญ่คนนี้เลือกเล่นตุ๊กตาล้มลุกด้วยการแตะต่อย ทุบตีและนั่งทับ ส าหรับ
กลุ่มควบคุมจะมี 2 แบบคือ แบบที่ไม่ได้ภาพยนตร์และแบบที่ได้ดูภาพยนตร์เหมือนกัน เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่แสดง
ในภาพยนต์ไม่ได้แสดงพฤติกรรมแตะต่อยทุบตีตุ๊กตาแต่เล่นกับตุ๊กตาด้วยการลูบคล า กอด และอุ้ม 
 หลังจากดูภาพยนตร์แล้วเด็กถูกน าไปเล่นยังห้องซึ่งมีของเล่นอื่นและตุ๊กตาล้มลุกอยู่ในห้อง ผลจาก
การสังเกตพบว่า กลุ่มเด็กที่ได้เห็นผู้ใหญ่ในภาพยนตร์แสดงความก้าวร้าวด้วยการแตะต่อยทุบตีตุ๊กตา ก็แสดง
อาการก้าวร้าวตามตัวแบบนั้น และบางคนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนอกเหนือไปจากที่เห็นในภาพยนตร์ด้วย 
อาการก้าวร้าวน้ีมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เด็กที่ไม่ได้ดูภาพยนตร์แสดงตัวอย่างก้าวร้าวมาก่อน 
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 จากการทดลองสรุปได้ว่า การเรียนรู้ความก้าวร้าวสามารถกระท าได้โดยสังเกตุตัวแบบที่แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว หรือการรับสื่อสารที่ถ่ายถอดความรุนแรง ( สิทธิโชค วรานุสันต,ิ น.317) 

กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังต่อไปน้ี 
1. กระบวนการใส่ใจ (Attentional Process) สิ่งทีส่ าคัญแรกสุดคือ เราไม่อาจเลียนแตัวแบบ 

ได้ ถ้าเราไม่ใส่ใจตัวแบบ ตัวแบบที่ดึงดูดความสนใจของเราต้องเป็นตัวแบบที่มีลักษณะเด่น หรือเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีศักดิ์ศรี มีอ านาจ และมีคุณลักษณะที่ดึงดูดอ่ืน ๆ การน าเสนอตัวแบบผ่านทางโทรทัศน์มีอิทธิพล
อย่างมากในชีวิตของเรา ความใส่ใจยังขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางจิตใจของผู้ที่สังเกตด้วย เช่น ความต้องการ
และความสนใจ 

2. กระบวนการจดจ า (Retention Process) การที่เราจะเลียนแบบตัวแบบในเวลาต่อมาได้  
เราต้องมีวิธีจดจ าพฤติกรรมของตัวแบบในรูปสัญลักษณ์  (Symbolic From) คือ การจ าเป็นภาพและการ
จ าเป็นค าพูด เด็กเล็กที่อายุต่ ากว่า 5 ขวบ ยังไม่ชินกับการคิดเป็นค าพูด ยังต้องอาศัยภาพในใจ (Visual 
Image) อยู่มาก ท าให้มีความสามารถในการเลียนแบบในวงจ ากัด ดังนั้น การปรับปรุงการเลียนแบบของเด็ก 
ท าได้โดยให้เด้กใช้รหัสทางถ้อยค าหรือค าพูด (Verbal Coding) นั่นคือ โดยการขอให้เด็กบรรยายพฤติกรรม
ของตัวแบบเป็นถ้อยค าในขณะที่ก าลังเฝ้าสังเกตดูตัวแบบ 

3. กระบวนการถอดแบบ (Reproduction Process) กระบวนการถอดแบบเป็นกระบวนการ 
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ซึ่งผู้สังเกตจะน าเอาการเก็บจ าสัญลักษณ์มาแปลงเป็นการกระท า ในการแสดง
พฤติกรรมได้ถูกต้องแม่นย า  

4. กระบวนการเสริมแรงและการจูงใจ (Reinforcement and Motivation Process)  
แบนดูราแยกการมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรม (Acquisition) ออกจากการกระท าพฤติกรรม 
(Performance) เราอาจสังเกตตัวแบบและได้รับความรู้ใหม่ ๆ แต่ไม่มีการกระท าเกิดขึ้นก็ได้ (ประณต เค้าฉิม, 
2560 น.116-117) 

จากทฤษฎีสามารถสรุปได้ว่า การแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวของบุคคลนั้นอาจจะมีสาเหตุ 
มาจากการเห็นตัวแบบแสดงความก้าวร้าว ทั้งบุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่เห็นจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งถึงแม้ว่ า
พฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่บุคคลจะเก็บจ าและอาจจะมีการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวในอนาคตได้ โดยที่การแสดงพฤติกรรมของเราจะมีความสัมพันธ์กันระหว่าง สิ่งแวดล้อม บุคคล 
ความคิดภายใน ตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสียงดังน่าร าคาญ จะส่งผลให้ เรามีความคิด
ความรู้สึก เกิดความร าคาญ หงุดหงิด และจะส่งผลออกมายังพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเป็นการแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เช่น การตะโกนเพื่อให้หยุดส่งเสียงที่น่าร าคาญ การเขวี้ยงปาสิ่งของให้หยุดส่งเสียง
อันเป็นที่น่าร าคาญ เป็นต้น 
 
1.4 สาเหตุของพฤติกรรมความก้าวร้าว 

สถาบันราชานุกูล (2558 น.46) กล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมความก้าวร้าวว่า  
1. ขาดความอบอุ่นในครอบครัว 
2. ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ท าให้ไม่มีความสุข คิดว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนที่ด ี

ของตนเอง 
3. บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้มงวดเจ้าระเบียบและเคร่งครัดมากเกินไป 
4. บิดามารดาหรือผู้ปกครองรักและตามใจมากเกินไป เมื่อไม่ได้ตามที่ตนต้องการก็แสดง 

ความก้าวร้าวข่มขู่ต่าง ๆ 
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5. เด็กบางคนแสดงความก้าวร้าวกับผู้ใหญ่ เพราะมีปัญหาบางประการเกิดขึ้น เช่น ไม่ชอบ 
เพราะคิดว่าผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรม หรือถูกดุโดยไม่ผิด เป็นต้น 

6. ความผิดปกติทางสมองและพัฒนาการ เช่น เด็กที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้น อาจมีอาการ 
ก้าวร้าวเมื่อโกรธ เนื่องจากควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ มีลักษณะโกรธง่าย หายเร็วอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2556, น.15 – 19) ได้กล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรม
ความก้าวร้าวว่า  

1. ปัจจัยเสี่ยงจากตัวบุคคล เพศชายเสี่ยงกว่าเพศหญิงความผิดปกติทางสมอง ระดับ 
สติปัญญาที่บกพร่อง ภาวะแทรกซ้อนระหว่างมารดาตั้งครรภ์ ปัญหาโรคทางจิตเวช การตระหนักในคุณค่า
ตนเองต่ า (Low self-esteem) และทักษะชีวิต รวมทั้งการมีค่านิยมและแรงจูงใจด้านลบ เป็นต้น 

2. ปัจจัยเสี่ยงจากครอบครัว คือ ลักษณะครอบครัวที่บกพร่องในการท า หน้าที่ครอบครัว 
แตกแยก มีการใช้ความรุนแรง พ่อแม่ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และ การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลย ขาดการฝึกวินัยและการควบคุมตนเอง ความไม่คงเส้นคงวา ความกดดัน และผู้ใหญ่
ปลูกฝังค่านิยมและแบบอย่างพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 

 3. ปัจจัยจากเพ่ือน และโรงเรียน คือ การคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง และการถูกปฏิเสธจากเพื่อนที่ดี 
และโรงเรียน รวมทั้งการขาดการเข้าใจ การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์จากโรงเรียน 

 4. ปัจจัยสังคม ได้แก่ ภาวะสังคมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย 
อบายมุข ขาดการบังคับกฎหมาย การเข้าถึงสุรา สิ่งเสพติดและอาวุธปืนได้ง่าย รวมทั้งการเลียนแบบจากสื่อ 
และเกมออนไลน์ที่ขาดการจัดการควบคุมที่ดี 

เติมศักดิ์ คทวณิช (2555, น.323 - 325)  ได้สรุปสาเหตุของความก้าวร้าวไว้ดังนี ้
1. ความก้าวร้าวเกิดจากสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต แนวความคิดเช่นนี้ โคนาร์ด ลอเรนซ์  

เชื่อว่าพฤติกรรมการแสดงความก้าวร้าวของมนุษย์และสัตว์มีต้นเหตุที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นไปเพื่อความ
อยู่รอด เพื่อต้องการแสดงอ านาจที่เหนือกว่า เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และเพื่อต้องการด ารงเผ่าพันธ์ของ
ตัวเองไว ้เป็นต้น แต่ในรูปแบบการแสดงความก้าวร้าวของสัตว์จะแตกต่างไปจากมนุษย์ คือ เมื่ออีกฝ่ายยินยอม 
พฤติกรรมความก้าวร้าวจะสิ้นสุดลง แต่ในส าหรับสังคมมนุษย์แล้วมักจะมีความรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บล้มตาย
หรือท าความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่สังคมได้ 
  2. ความก้าวร้าวเกิดจากความคับข้องใจ (Frustration) ความคับข้องใจเกิดจากการที่มี
อุปสรรคมาขวางความต้องการของบุคคลไม่ให้บรรลุเป้าตามที่ตนปรารถนาไว้ มีนักวิจัยในเรื่องความก้าวร้าวที่
มีชื่อเสียงหลายท่านได้ตั้งสมมุติฐานความขับข้อใจและความก้าวร้าว (frustration-aggression hypothesis) 
ไว้ว่า ความคับข้องใจจะน าไปสู่ความก้าวร้าวเสมอ และความก้าวร้าวจะเป็นผลของความขับข้องใจเสมอด้วย
เช่นกัน 
  3. ความก้าวร้าวเกิดจากสิ่งกระตุ้นความก้าวร้าว เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากสมุติฐานความ
คับใจและความก้าวร้าว (frustration-aggression hypothesis) โดยอธิบายว่า ความก้าวร้าวเป็นผลมาจาก
สภาวะทางอารมณ์โกรธของมนุษย์ ความโกรธจะท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงความก้าวร้าวออกมา แต่จะแสดง
ความก้าวร้าวออกมาในระดับใดน้ันขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระตุ้นความก้าวร้าว (aggressive cues) ที่มีอยู่ในขณะนั้น
มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ การทดลองของเบอร์โควิคซ์และลีเพจ โดยให้ตัวแทนที่เตรียมไว้ยั่วยุให้
ผู้รับการทดลองโกรธ โดยที่ผู้รับการทดลองจะสามารถแสดงความก้าวร้าวตอบโดยการปล่อยไฟฟ้าเข้าสู่
ตัวแทนได้เต็มที่ ซึ่งตัวแทนกระแกล้งท าการกระตุกเนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าจริง ผลปรากฏว่าผู้รับ
การทดลองแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะไม่มีสิ่งกระความก้าวร้าวอยู่รอบ ๆ แต่เมื่อผู้น า
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วิจัยน าสิ่งกระตุ้นความก้าวร้าว เช่น ไม้ ปืน มาวางไว้ข้าง ๆ ตัวผู้รับการทดลอง ปรากฏว่าผู้รับการทดลองที่
เห็นไม้จะปล่อยกระแสไฟฟ้ารุนแรงขึ้นกว่าเดิม และผู้ที่เห็นปืนจะปล่อยกระแสไฟฟ้ารุนแรงกว่าผู้ที่เห็นไม้ จาก
การทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าวนั้นจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มการแสดงความก้าวร้าวของ
บุคคลได้ อย่างไร   ก็ตาม สิ่งกระตุ้นความก้าวร้าวจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นต้องเข้าใจความหมายของสิ่ง
กระตุ้นความก้าวร้าวที่ปรากฎให้เห็นในนั้นด้วย 
  4. ความก้าวร้าวเกิดจากสถานการณ์ของความก้าวร้าว มีนักวิจัยหลายท่านที่มีความคิดเห็น
ตรงกันว่าสาเหตุประการหนึ่งของความก้าวร้าวมาจากการที่บุคคลนั้นได้พบกับสถานการณ์ของความก้าวร้าว
ก่อนจึงแสดงการตอบโต้ด้วยความก้าวร้าวกลับไป หรือกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าถ้าใครมาแสดงความก้าวร้าวต่อเรา 
เราก็จะแสดงความก้าวร้าวกลับไปเช่นกัน 

5. ความก้าวร้าวเกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบทางสังคม เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะได้รับ 
การยอมรับกันอย่างกว้างขวางเช่น แนวคิดนี้อธิบายสาเหตุของความก้าวร้าวของบุคคลตามทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เกิดมาจากตัวแบบ (Model learning theory) ของอัลเบิร์ต แบนดูรา ความก้าวร้าวไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ 
แต่เป็นเพราะว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบจากตัวแบบ (Model) ทั้งหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็น พ่อ
แม่ ครู อาจารย์ และบุคคลที่ตนชื่นชอบ แม้กระทั่งหนังสือ และสื่อต่าง ๆ  

สิทธิโชค วรานุสันติ (2546, น.319) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความก้าวร้าวไว้ดังนี้ ฮอร์โมนเพศ
ชายที่ชื่อว่า Testosterone เป็นตัวเพิ่มความก้าวร้าวในตัวคนเรา นักจิตวิทยาได้ศึกษาผู้ต้องขังในเรือนจ า
จ านวนหนึ่งพบว่า นักโทษชายที่ต้องคดีฆาตกรรมมีปริมาณของฮอร์โมน Testosterone สูงกว่านักโทษชายคดี
อื่นที่ไม่ใช่คดีท าร้ายร่างกาย ไม่เพียงแต่เท่านั้นนักโทษเหล่านี้ยังฝ่าฝืนกฎระเบียบของเรือนจ ามากกว่า มีการ
ทะเลาะวิวาทในเรือนจ าบ่อยกว่าอีกด้วย นอกจากนั้นเมื่อศึกษาต่อไปยังบรรดาอาชญากรรมวัยรุ่นชายเทียบกับ
นักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยยังพบว่า บรรดาอาชญากรวัยรุ่นเหล่านั้นมีปริมาณฮอรืโมน Testosterone สูง
กว่ากลุ่มนักศึกษาชายด้วยเหมือนกัน ดังนั้นผู้ชายน่าจะมีความก้าวร้าวมากกว่าผู้หญิงหรือไม่ ค าตอบแน่นอนว่า
จริง และมีงานวิจัยที่ยืนยันมากมายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใด วัยใด ชั้นทางสังคมใดก็ตาม  

จากสาเหตุต่าง ๆ ของพฤติกรรมก้าวร้าวจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จาก
หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงในแบบที่ผิดเข้มงวดเกินไปหรือปล่อยปะละเลยจนเกินไป ทอดทิ้ง ท าให้เด็ก
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความก้าวร้าว และปัจจัยของกลุ่มผู้ที่มีอาการป่วย
ต่าง ๆ เช่นมีฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไปจะให้เกิดความก้าวร้าวหงุดหงิดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป หรือ บุคคลที่
มีอาการป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น 
 
1.5 วิธีการแก้ไขพฤติกรรมความก้าวร้าว 

อุ่นเรือน อ าไพพัสตร ์(2548, น.19-34)  ได้อธิบายการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไว้ดังนี ้
1. การหยุดรางวัลที่เคยได้มา (Extinction) เป็นวิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเคย 

ได้รับการเสริมแรงมาก่อน โดยการไม่ให้ตัวเสริมแรงนั้นอีกต่อ หรือเรียกว่า การหยุดยั้ง (Withhold) การที่
ไม่ได้รับเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอนั้นท าให้พฤติกรรมลดลง  

2. การหยุดเสริมแรงช่ัวขณะ (Time-Out) คือ กระบวนการซึ่งลดพฤติกรรมด้วยการน าตัว 
เสริมแรงออกไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น วิธีการหยุดเสริมแรงช่ัวขณะ เป็นได้ 
2อย่างคือ 
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      2.1 เมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ตัวเด็กจะถูกออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นการ
เสริมแรงทันทีชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น เมื่อเด็กนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มหรือในชั้นเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว เขาจะ
ถูกน าออกไปนอกห้อง แยกไปคนเดียวตามล าพังระยะเวลาหนึ่ง 
      2.2 เมื่อพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น สิ่งที่เป็นแรงเสริมทุกชนิดจะถูกน าออกไปจากตัว
เด็กช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เช่น เด็กนั่งรบประทานอาหารอยู่ เด็กใช้มือขย าลงไปในจานอาหาร หรือแย่งจานจากคน
อื่น ผู้ใหญ่จะเอาอาหารออกไปทันที 
 3. การปรับคืนรางวัล (Respones Cost : R.C.) เป็นวิธีการลดพฤติกรรมโดยการไม่ให้รางวัล หรือถอน
แรงเสริมจ านวนหนึ่ง เช่น การหักคะแนน ตัดค่า เป็นต้น 
 4. การแก้ไขความผิด (Overcorrection) เป็นวิธีการลดพฤติกรรมวิธีหนึ่งซึ่งพัฒนาโดย ฟ็อกซ์ และ 
อัซริน (1972 อ้างถึงใน อุ่นเรือน อ าไพพัสตร์ 2548, น.25 ) ใช้ได้ประโยชน์มากเมื่อใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล เป็นการ
ท าโทษส าหรับผู้ที่ต่อต้าน หรือเมื่อใช้วิธีการท าโทษรุนแรงไม่ได้ผล ผู้ถูกท าโทษด้วยวิธีนี้จะได้เรียนรู้พฤติกรรมที่
ควรท าและได้ฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงที่ถูกท าโทษ มี 2 แบบ คือ 
      4.1 การแก้ไขการกระท าผิดด้วยการชดใช้หรือท ากลับคืนใหม่ให้คงเดิม (Restitutional 
Overcorrection) ใช้กับพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ต่อบุคคลอื่น ผู้กระท าผิดจะต้องท าสิ่งที่
ตนท าลายให้กลับคืนมาใหม่ เช่น วัยรุ่นที่ชอบขีดเขียนฝาผนัง หรือท าสกปรกเลอะเทอะ เงื่อนไขก็คือ เขา
จะต้องล้างหรือท าความสะอาดในที่ที่เขาท าให้สกปรก และต้องท าความสะอาดสถานที่ทั้งหมดที่มีอยู่ 
       4.2 การแก้ไขการกระท าผิดโดยท าให้ถูกต้องซ้ าแล้วซ้ าอีก (Positive Practice-
Overcorrection) นั่นคือบุคคลที่กระท าผิด จะต้องฝึกท าพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมซ้ า ๆ วิธีนี้ใช้กับ
พฤติกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อม เช่น เขียนค าผิด ก็จะต้องเขียนค าที่ถูกต้องซ้ า ๆ 
จ านวนหนึ่ง 

5. การให้แรงเสริมอิ่มตัว (Satiation Contingency) นอกจากการเพิ่มพฤติกรรมด้วยการได้รับแรง
เสริมอย่างสม่ าเสมอแล้ว การเสริมแรงอาจกลายเป็นการลงโทษหรือการหลีกเลี่ยง เมื่อการเสริมแรงนั้นมาก
เกินไปหรือบ่อยเกินไป นั่นคือการที่ได้รับเสริมแรงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดการอิ่มตัว หรือเบื่อหน่ายแต่แรง
เสริม จึงท าให้พฤติกรรมลดลงเพ่ือหยุดการได้แรงเสริมอีกต่อไป 

6. การลดพฤติกรรมโดยวิธีเสริมแรงทางบวก (Positive Approaching) โปรแกรมที่ใช้ในการลด
ปัญหาต่าง ๆ รวมถึง ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว โดยการตั้งเป้าหมายพฤติกรรม เพื่อด าเนินการปรับเปลี่ยน มี 3 
วิธีการ ได้แก ่
   6.1 การให้แรงเสริมกับพฤติกรรมที่มีอัตราการเกิดต่ าลง (Differential Reinforcement of 
Low Rates : DRL) คือ ให้การเสริมแรงกับการกระท าที่เกิดขึ้นในอัตราที่ต่ าลง หรือการกระท าที่เหินห่าง
ออกไป 
   6.2 ถ้าพฤติกรรมเป้าหมายไม่ เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งจะได้รับการเสริมแรง 
(Differential of Other Behavior : DOR) คือ ผู้ถูกปรับพฤติกรรมจะได้รับรางวัลถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนาในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
   6.3 เทคนิคการให้แรงเสริมกับพฤติกรรมที่เลือกมาแทนที่ (Reinforcing Alternative 
Behavior : Alt-R) คือ การให้แรงเสริมกับพฤติกรรมที่เลือกมาแทนที่พฤติกรรมที่ต้องการขจัดให้หมดไป 

สถาบันราชานุกูล (2558 น.47) ไดไ้ด้อธิบายการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวไว้ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ว่าเด็กมีปัญหาหรือความเครียดในด้านใด เมื่อรู้แล้วให้พูดคุยกับเด็กและช่วยเด็กแก้ปัญหา 
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 2. ให้โอกาสเด็กระบายอารมณ์ความรู้สึก บ่อยครั้งที่ความก้าวร้าวเกิดจากความปั่นป่วนทางอารมณ์
และเด็กไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ การช่วยให้เด็กแสดงความโกรธหรือความเสียใจออกมาเป็น
ค า พูด จะช่วยให้เด็กไม่ต้องแสดงออกมาเป็นความก้าวร้าว 
 3. พูดให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปไม่
ยอมรับ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ยอมรับที่ตัวเด็ก 
 4. เด็กที่ก้าวร้าวมักจะรู้สึกโกรธและขุ่นเคืองใจได้ง่ายถ้าเขารู้สึกว่าเขาถูกท้าทาย ดังนั้นในการพูดคุย
กับเด็ก ไม่ควรท้าทายเด็ก แสดงความยอมรับในตัวเด็ก แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้ชัดเจนว่าผู้บ าบัดไม่
ยอมรับในพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น 
 5. สอนเด็กให้ตระหนักว่าคนอื่น ๆ ก็มีสิทธิและความต้องการเช่นกัน เราจ า เป็นจะต้องยอมรับนับถือ
ในสิทธิและความต้องการนั้น 
 6. ในวัยเรียนตอนต้นนอกเหนือจากการอธิบายให้เด็กเข้าใจแล้ว อาจใช้วิธีสมมุติบทบาทที่เรียกว่า 
role play เช่น หากเด็กตีเพื่อน ผู้บ าบัดอาจสมมุติตัวเองเป็นเด็กและสมมุติตัวเด็กเป็นเพื่อน แล้วตีเด็กจากนั้น
ถามว่าเด็กรู้สึกอย่างไรที่ถูกรังแกเช่นนั้น เด็กจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น การสมมุติบทบาทเด็กจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิด
ของคนอื่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะต้องสอนวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเด็กด้วย นอกจากการสมมุติบทบาทแล้ว
อาจจะเล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพนับถือสิทธิของผู้อื่น และพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านั้นว่า
จะเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
 7. . วิเคราะห์กับเด็กว่ามีสถานการณ์หรือมีปัญหาอะไรที่จะท า ให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และ
สอนเด็กแก้ปัญหานั้นล่วงหน้า โดยอาจต้องเตรียมเด็กส าหรับ สถานการณ์ที่จะเกิดปัญหาบ่อย ๆ และแนะน า 
เด็กว่าเราต้องการให้เด็กแก้ไขปัญหา อย่างไร เช่น ถ้าเด็กเจอเพื่อนแซงคิวในการเข้าแถวซื้อขนม เด็กจะท า
อย่างไรหรือ ถ้าเด็กถูกเพื่อนล้อจะท าอย่างไร เป็นต้น เด็กที่ก้าวร้าวมักจะมีนิสัยหุนหันพลันแล่น และท าอะไร
โดยไม่คิดก่อน การเตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่เหมาะสมขึ้น 
 8. หากใช้วิธีการดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วเด็กยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ เพราะเด็ก
อาจมีปัญหาทางสมองหรือปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคสมาธิสั้น โรคดื้อต่อต้าน โรคอารมณ์แปรปรวน ที่ต้อง
ได้รับการบ า บัดรักษา 
 กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง (กรมสุขภาพจิต,2561,ออนไลน์) ได้อธิบายการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวไว้ดังนี ้

1. ผู้ใหญ่ควรควบคุมให้เด็กหยุดความก้าวร้าวด้วยความสงบ เช่น ใช้การกอดหรือจับให้เด็กหยุด 
หลังจากที่เด็กอารมณ์สงบแล้ว ควรพูดคุยถึงสาเหตุที่ท าให้เด็กไม่พอใจจนแสดงความก้าวร้าว เพื่อให้เด็กได้
ระบายออกเป็นค าพูด 

2. ต้องไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไปเสริม การลงโทษอย่างรุนแรงในเด็กที่ก้าวร้าวไม่ช่วยให้ความก้าวร้าวดี
ขึ้น เด็กอาจหยุดพฤติกรรมชั่วครู่ แต่สุดท้ายก็จะกลับมาแสดงพฤติกรรมนั้นอีก อาจเรื้อรังไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้ 

3. ไม่ควรมีข้อต่อรองกับขณะเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
4. ควรเริ่มฝึกฝนเด็กต้ังแต่อายุ 3 ขวบให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง เช่น ฝึกให้แยกตัวเมื่อรู้สึกโกรธ 
5. ฝึกให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารีแก่คน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 
6.หลีกเลี่ยงการต าหนิว่ากล่าวเปรียบเทียบ เพราะจะท าให้เด็กมีปมด้อย รวมทั้งการข่มขู่หลอกให้กลัว 

หรือยั่วยุให้เด็กมีอารมณ์โกรธ เนือ่งจากเด็กจะซึมซับพฤติกรรมและน าไปใช้กับคนอื่นต่อ 
7. ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างของความปรองดองเป็นมิตรต่อกัน และมีวินัย หากพฤติกรรมเด็กยังไม่ดีขึ้น 

ควรพาไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323  
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 จากวิธีการลดพฤติกรรมก้าวร้าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การลดพฤติกรรมความก้าวร้าวสามารถท า
ได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรม การสอนให้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา หากิจกรรมให้เด็ก
ได้ระบายความรู้สึกออกมา หรือการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะ
การแสดงความก้าวร้าวออกมานั้น อาจจะมมีสาเหตุจากอาการป่วยได้ ซึ่งหากเกิดจากอาการป่วยต้องลด
พฤติกรรมก้าวร้าวโดยการใช้ยา 
 
1.6 การวัดพฤติกรรมก้าวร้าว 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า การวัดพฤติกรรมก้าวร้าวสามารถท าได้ดังนี้ 

 1.6.1 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ภานุสิทธิ์ หวันมะหมุด (2557) ได้ท าการวัดพฤติกรรมความก้าวร้าว โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ต้ังแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมความ
ก้าวร้าวมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น ท่านมักตัดสินใจท าอะไรโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่
ตามมา, หลายครั้งที่ท่านท าบางสิ่งบางอย่าง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสิ่งที่ท าไม่ดีต่อตนเอง, ท่านเคยมีเรื่องกับผู้อื่น เป็นต้น  

วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย (2555)  ได้ท าการวัดพฤติกรรมความก้าวร้าว โดยใช้แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามี
พฤติกรรมความก้าวร้าวมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น ข้าพเจ้ามักพูดข่มขู่เพื่อให้เพื่อน
ยอมท าตามในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ, หากเพื่อนท าให้ข้าพเจ้าโกรธข้าพเจ้าจะเดินเลี่ยงออกมาเพื่อมาระงับ
อารมณ์ก่อน, ข้าพเจ้าแกล้งเขกหัวเพื่อนเพราะสนุกดี เป็นต้น 
 ภูมิรินทร์ สามสี (2554) ได้ท าการวัดพฤติกรรมความก้าวร้าว โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมความก้าวร้าว
มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น การเตะต่อยเป็นเรื่องปกติในชีวิตนักเรียน, การพูดหยาบ
คายกับเพื่อนสนิทไปเป็นไร, เราควรขัดจังหวะทันทีเวลาที่ครูสอนผิด เป็นต้น 

เติมทิพย์ พานิชพันธุ์ (2550) ได้ท าการวัดพฤติกรรมความก้าวร้าว โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมความ
ก้าวร้าวมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น ท่านเคยแกล้งขัดขาคนอื่นให้ล้ม, ท่านเคยดึง 
กระชากเสื้อ กางเกงหรือกระโปรงผู้อื่น, ท่านเคยขว้างปาของใส่ผู้อื่น เป็นต้น 

จากการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมก้าวร้าว สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถาม
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้วัดพฤติกรรมความก้าวร้าว โดยใช้แบบสอบถามของ ภานุสิทธิ์ 
หวันมะหมุด (2557) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึง
น้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 
2.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 

Cormire and Cormier,1979 (อ้างถึงใน ดิษยา มีเพียร 2551 ) ได้กล่าวว่า การควบคุมตนเอง 
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลากวิธีการรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายและกระบวนการที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง ส่วนผู้บ าบัดหรือผู้ให้ค าปรึกษานั้นมีบทบาทเพียงเป็นผู้ฝึกวิธีการที่เหมาะสมให้
เท่านั้น 
 จิตราภรณ์ จิตรธร (2551, น.7) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ลักษณะของบุคลิกภาพ
ที่บ่งบอกถึงความสามารถในการใช้เหตุผล ความอดทนอดกลั้น การควบคุมพฤติกรรมหรืออารมณ์ตนเองเพื่อ
ยับยั้งมิให้กระท าความผิดที่มีสาเหตุมาจากความหุนหันพลันแล่น การใช้อารมณ์ การชอบความเสี่ยง ชอบงาน
ง่าย ๆ ที่ขาดความขยัน และการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 
 ป้องราษฎร์ วรวุฒิพุทธพงศ์ (2551, น.32) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง การจัด
ระเบียบให้ตนเองเลือกประพฤติแทนการท าในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างทันที ละมีการประเมินถึงผลลัพธ์ที่ตน
เลือกด้วย 
 อัจฉรา บุญกลิ่น (2551, น.11) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งที่บุคคลตัดสินใดกระบวนการหนึ่งที่บุคคลตัดสินใจเลือกปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

อัครเดช หอเจริญ (2553, น.18) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการควบคุม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ 

กาญจนา พูนสุข (2541, น.54)  ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง
พยายามที่จะท าพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นน้อยกว่า พฤติกรรมที่จะถูก
ควบคุมนี้ มักจะเกี่ยวข้องกับผลที่จะตามมา ทั้งในด้านที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา ส่วนพฤติกรรมที่ไม่
ต้องการควบคุมนั้นจะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ในปัจจุบันที่มีความสุข ความพอใจ แต่ในระยะหลังแล้ว จะเป็น
ผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา  
 หทัยชนก พันธ์พงศ์ (2555, น.9) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถหนึ่ง
ของบุคคลที่ใช้ก ากับตนเองเพื่อมิให้แสดงพฤติกรรมในเชิงลบบางชนิดในบางสถาณการณ์ สามารถสรุปได้ว่า 
การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกออกมาอย่างสมเหตุสมผล 
สามารถที่จะข่มพฤติกรรมเชิงลบหรือที่ไม่พึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในสถาณการณ์
แบบใดก็ตาม 

สาวิตรี ล้ าเลิศ (2552, น..56) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใช้
เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยตนเอง โดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายและวิธีการด้วยตนเอง 
 พงศกร เฮงวิวัฒนชัย (2561, น.14) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการจัดการกับความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถาณการณ์ที่กดดัน
หรือสุ่มเสี่ยง โดยสามารถตัดสินใจและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 
 นงนุช โรจนเลิศ  (2533 น.18-19) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะละเว้นการกระท าบางชนิด หรือความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน 
เพื่อให้เกิดผลดีตามที่ต้องการ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความสามารถในการจัดการ
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สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุ่งหวังไว้ แม้เมื่อบุคคลนั้นต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือ
อยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจ 
 ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540, น.326) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นคนก าหนดเป้าหมาย เลือกวิธีการและด าเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อไปสู่
เป้าหมายด้วยตนเอง 

จิรยา ปานเกษม (2559, น. 5-6) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการ
ยับยั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แม้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นจะ
เป็นพฤติกรมมที่บุคคลต้องการ หรือให้บุคคลเกิดความรู้สึกในทางบวก เช่น มีความสุข สนุกสนาน หรือ
เพลิดเพลินมากกว่า 

 จากความหมายต่าง ๆ ของ การควบคุมตนเอง ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้จัดท าจึงสรุป
ความหมายของการควบคุมตนเองว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลใช้ เพื่อหยุด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยตัวบุคคลนั้นเป็นก าหนดวิธีการเอง ทั้งนี้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น า ผู้วิจัยเลือกใช้มาตรวัดการควบคุมตนเองฉบับย่อ (Brief Self-control Scale 
; BSCS) ของ Tangney และคณะ (2014) ที่ได้รับการแปลจาก จริยา ปานเกษมและคณะ (2559) เนื่องจาก
กระชับ มีข้อค าถามไม่มาก สะดวกในการเก็บข้อมูล  
 
2.2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 

2.2.1 การควบคุมตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ กล่าวว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดย 
แรงขับสัญชาติญาณโดยเริ่มจากความต้องการของร่างกายบุคคลจะท าตามความต้องการของร่างกาย ฟรอยด์  
เชื่อว่าสังคมจะอยู่ไม่ได้นานถ้าปล่อยให้คนระบายแรงขับของสัญชาตญาณตามใจชอบ  คือ ถ้าปล่อยให้คนที่
แข็งแรงกว่าเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าสังคมจะวุ่นวายถ้าปล่อยให้คนมีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งที่ต้องการ ดังนั้น
แม้คนอยากจะระบายสัญชาตญาณทางเซ็กส์และความก้าวร้าว สังคมจะไม่ยอมรับและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้อง ตามความคิดของฟรอยด์ สังคมมักเคร่งครัดเกินไป ในการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีการลงโทษ
อย่างรุนแรงต่อการละเมิด ในที่สุดคนจะยอมรับหลักการของสังคมและหาทางออกโดยการสนองความต้องการ
ด้วยวิธีการเหมาะสมกับความเป็นจริง โดยมีพฤติกรรมสอดคล้องกับที่สังคมต้องการ โครงสร้างของบุคลิกภาพ
แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ อิด อีโก้ และซุปเปร์อีโก้ ซึ่งพลังจิตทั้งสามเกิดจากความต้องการทางสัญชาตญาณ
ของบุคคล (อ้างถึงใน เจษฎา อังกาบสี 2560, น.30)   

อิด (Id) เป็นต้นก าเนิดของบุคลิกภาพ และ เป็นส่วนที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด อิด (Id) ประกอบด้วย
แรงขับทางสัญชาตญาณ ( Instinct) ที่กระตุ้นให้มนุษย์ตอบสนองความต้องการ ความสุข ความพอใจ ใน
ขณะเดียวกันก็จะท าหน้าที่ลดความเครียดที่เกิดขึ้น การท างานของ อิด (Id) จึงเป็นไปตามหลักความพอใจ 
(Pleasure Principle) ที่ไม่ค านึงถึงความเหมาะสมตามความความเป็นจริง การลดเป้าหมายที่ก่อให้เกิด
ความเครียด การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด อิด (Id) เป็นส่วนที่ปราศจากเหตุผล ผิดศีลธรรมและปราศจากการ
ตระหนักรู้ เช่น เด็กหิวก็จะร้องไห้ทันที เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา และโครงสร้างบุคลิกภาพส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับจิตไร้ส านึก 
 อีโก้ (Ego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ท าหน้าที่ประสาน อิด (Id)  และ ชูเปอร์อีโก้ (Superego) เพื่อ
แสดงบุคลิกภาพออกมาให้เหมาะสมกับความเป็นจริงและขอบเขตที่สังคมก าหนด เป็นเหมือนหน่วยที่จัดการ
ควบคุมและบังคับให้บุคลิกภาพเป็นระเบียบ อีโก้ (Ego) ขึ้นอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง (Reality Pinciple) 
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ที่มีลักษณะของการใช้ความคิดที่มีการ ใช้เหตุผล ใช้สติปัญญา และการรับรู้ที่เหมาะสม ซึ่งอีโก้ (Ego) เป็นส่วน
ที่อยู่ในระดับจิตส านึกเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบ้างที่อยู่ในจิตก่อนส านึก และ จิตไร้ส านึก 

ซูเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม 
ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ท าหน้าที่ผลักดันให้บุคคลประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มโนธรรม จริยธรรมที่พัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดู โดยเด็กจะรับเอาค่านิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา 
และอุดมคติที่พ่อแม่สอนเข้ามาไว้ในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เด็กมีอายุประมาณ 3 - 5 ขวบ     
(ระยะ Oedipus Complex) และเด็กจะพัฒนาความรู้สึกเหล่านี้ไปตามวัย โดยมีสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ การท างานของ ซูเปอร์อีโก้ Superego ขึ้นอยู่กับหลักแห่งจริยธรรม (Moral 
Principle) ที่ห้าม ควบคุม และจัดการไม่ให้อิด (Id) ได้รับการตอบสนองโดยไม่ค านึงถึงความผิดชอบชั่วดี โดย
มี อีโก้ (Ego) เป็นตัวกลางที่ประสานการท างานของแรงผลักดันระหว่าง อิด (Id) และ ซูเปอร์อีโก้ (Superego) 
โดยทั่วไปแล้ว ซูเปอร์อีโก้ (Superego) จะเป็นเรื่องของการมีมโนธรรม (Conscience) ที่พัฒนามาจากการ
อบรมสั่งสอนของพ่อแม่ หรือผู้อบรมเลี้ยงดู ซึ่งเป็นค่านิยมที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูกว่าสิ่งใดดี ควรประพฤติปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็ก เมื่อบุคคลกระท าความผิด  ซูเปอร์อีโก้ 
(Superego) จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกผิด (Guilt Feeing) ที่จะติดตามรบกวนจิตใจของบุคคลเมื่อกระท าสิ่ง
ใดที่ขัดต่อมโนธรรมของตนเอง และส่วนที่เรียกว่าอุดมคติแห่งตน (Ego-Ideal) ที่พัฒนามาจากการเอา
แบบอย่าง (Identification) จากบุคคลที่เคารพรัก เช่น พ่อแม่ ผู้อบรมเลี้ยงดู และคนใกล้ชิด ท าให้เด็กรับรู้ว่า
ท าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะได้รับการยอมรับและความชื่นชมยกย่องซึ่งท าให้เกิดความอิ่มเอิบใจเมื่อได้
ท าตามอุดมคติของตน ซูเปอร์อีโก้ (Superego) จะอยู่ในระดับจิตส านึก จิตก่อนส านึก และจิตไร้ส านึก 
 สรุปได้วา ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเองนั้นคือ มนุษย์ทุกคนจะมีความ
ต้องการการตอบสนองความพึงพอใจของตนเองอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้ อิด (Id) หรือ ซูเปอร์อีโก้ (Superego) 
มาครอบง าโดยปราศจากการใช้เหตุผลของ อีโก้ (Ego) ก็จะท าให้เกิดปัญหากับการด าเนินชีวิตได้ เช่น หากเรา
ปล่อยให้ตนเองตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลา ลุกออกจากห้องเรียนทุกครั้งที่รู้สึกเบื่อหน่าย  หรือ ท า
ร้ายร่างกายผู้อื่นทุกครั้งที่รู้สึกไม่พอใจ จะส่งผลให้เราถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่สังคมนั้น ๆ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง 
อีโก้ (Ego) จะใช้เหตุทางสังคมมาควบคุมพฤติกรรมของเราให้แสดงออกอย่างเหมาะสมกับกฎเกณฑ์ของสภาพ
สังคมนั้น ๆ เช่นเดียว หากเราปล่อยความรู้สึกผิดในการท างานของ ซูปเปอร์อีโก้ (Superego)  ท างานโดย
ปราศจากการใช้เหตุผลอาจจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตได้ เช่น เราเกิดความรู้สึกผิดจากการที่เราฆ่าสัตว์โดยที่
ไม่ตั้งใจ หากเรามีความรู้สึกผิดในจิตใจที่มากจนเกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตเราได้
เช่นเดียวกัน      จะเห็นได้ว่าท างานของ อีโก้ (Ego)  มีความส าคัญมากในควบคุมพฤติกรรมโดยการให้เหตุผล
กับตัวของบุคคลเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ความเป็นจริงของสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในอยู่ปัจจุบัน ท าให้บุคคลไม่
ตอบสนองความต้องการของตนเองตลอดเวลา และคอยให้เหตุผลเพื่อป้องกันผลกระทบที่ตามจากการรู้สึกผิด
ใจที่มากจนเกินไป 

2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท า  พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อ       
สกินเนอร์ (1904-1990 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562) ซึ่งทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท านั้น       
มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวงเนื่องมาจากผลกรรม ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้น สกินเนอร์ 
ให้ความสนใจกับผลกรรม 2 ประเภทได้แก่ ผลกรรมที่เป็นตัวเสริมแรง ที่ท าให้พฤติกรรมที่บุคคลกระท าอยู่นั้น
มีอัตราการกระท าเพิ่มมากขึ้น และผลกรรมที่เป็นตัวลงโทษ ที่ท าให้พฤติกรรมที่บุคคลกระท าน้ันยุติลง 
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 การเสริมแรง คือการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจาก ผลกรรมที่ตามหลัง
พฤติกรรมนั้น ผลกรรมที่ท าให้พฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้นเรียกว่า ตัวเสริมแรง (Skinner,1971 อ้างถึงใน 
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562 น.33) ตัวเสริมแรงที่ใช้กันอยู่นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ด้วยกันคือ 
            1. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติด้วยตัวของมันเอง เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการทางชีวภาพของอินทรีย์ได้ หรือมีผลต่ออินทรีย์โดยตรง เช่น อาหาร น้ า 
อากาศ ความร้อน ความหนาว ความเจ็บปวด เป็นต้น 
            2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เป็นตัวเสริมแรงที่ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของ
การเป็นตัวเสริมแรง โดยการน าไปเสริมแรงปฐมภูมิ เช่น ค าชมเชย เงิน หรือต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 
       การเสริมแรงสามารถด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
            1. การเสริมแรงทางบวก คือการเสริมแรงที่มีผล ท าให้พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรง
นั้นมีความถี่เพิ่มขึ้นคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจสับสนว่าการให้การเสริมแรงทางบวกและการให้รางวัล มี
ความหมายเหมือนกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกัน การให้การเสริมแรงทางบวกนั้น เป็น
การท าให้พฤติกรรมมีความถี่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่การให้รางวัลเป็นการให้ต่อพฤติกรรมที่บุคคลท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตามวาระและโอกาศส าคัญ โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าให้พฤติกรรมนั้นมีความถี่เพิ่มขึ้น (Kazdin, 1984 อ้างถึง
ใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562 น.34) นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ค าพูดต าหนิ หรือการตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ก็อาจจะเป็นการเสริมแรงทางบวกได้ (Fevell et al., 1978; Madsen et al., 1970 อ้างถึงใน สมโภชน์    
เอี่ยมสุภาษิต, 2562 น.33) ถ้าการกระท าดังกล่าวส่งผลท าให้พฤติกรรมที่ได้รับการกระท านั้นมีความถี่เพิ่มมาก
ขึ้น 
            2. การเสริมแรงทางลบ คือการท าให้ความอันเป็นผลเนื่องมาจากการที่แสดง
พฤติกรรมดังกล่าวนั้น สามารถถอดถอนจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจออกไปได้ สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจจะเป็นตัว
เสริมแรงทางลบได้ต่อเมื่อพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อถอดถอนสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้นเพิ่มขึ้ น (Skinner, 1953 
อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562 น.33)  ดังนั้นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ ไม่พึงปรารถนา หรือสิ่งที่รบกวนบุคคล
ต่าง ๆ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นตัวเสริมแรงทางลบเสมอไป นอกจากเสียว่ามันจะท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกแล้ว
สามารถถอดถอนสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจได้นั้นมีความถี่เพ่ิมขึ้น 
 การลงโทษ คือ การให้ผลกรรมหลังจากการแสดงพฤติกรรมท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ซึ่งผล
กรรมที่เคยขึ้นนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ หากแต่จะเป็นอะไรก็ได้ที่ตามหลังพฤติกรรมนั้นแล้ว
ท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ดังนั้นความหมายของการลงโทษจึงประกอบด้วย 3 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(Cooper et al., 1987 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2562 น.33)  
  1. มีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น 
  2. พฤติกรรมเป้าหมายนั้นจะต้องตามด้วยผลกรรมบางอย่าง 
  3. โอกาสการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายนั้นลดลง เนื่องจากผลกรรมดังกล่าว 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การควบคุมตนเองตามแนวคิดของสกินเนอร์นั้น คือความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลกรรมที่ตนเองต้องการ โดยการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรง
ทางลบและการลงโทษ พฤติกรรมบางอย่างให้ผลทางบวกในปัจจุบัน แต่ให้ผลเสียในอนาคตข้างหน้า เช่น การ
ดื่มสุรา อาจให้ความพึงพอใจในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจส่งผลต่อสุขภาพ และพฤติกรรมบางอย่างให้ผล
ทางลบในปัจจุบัน แต่ให้ผลที่ดีในอนาคตข้างหน้า เช่น การอ่านหนังสือสอบ ท าให้ไม่มีเวลาว่างในปัจจุบันแต่จะ
ท าให้เราท าคะแนนได้ดีในการสอบ เป็นต้น  
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2.3 ลักษณะการควบคุมตนเอง 
สกินเนอร์ (1953 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556 น.330-331) ได้กล่าวถึงวิธีการที่คนเราใช้ใน

การควบคุมตนเอง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี ้
1. .ใช้วิธีการยับยั้งทางร่างกาย เช่น การกัดริมฝีปากตนเองเพื่อไม่ให้หัวเราะหรือปิดตาตัวเอง 

เพื่อไม่ให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการจะเห็น เป็นต้น การกระท าดังกล่าวท าให้บุคคลนั้นสามารถหลีกเลี่ยง
จากผลกรรมที่ไม่พึงพอใจได้ 

2. เปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งเร้าหรือสัญญานต่าง ๆ ที่ควบคุมพฤติกรรมที่ต้องการจะหลีกหนี เช่น การเลือก 
สถานที่ตากอากาศ เพื่อที่จะหลีกหนีสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน จดรายการนัดหรือจดวันที่
ส าคัญลงปฏิทิน จะเป็นสิ่งเร้าให้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในเวลาต่อมา อันเป็นผลท าให้สามารถหลีกหนีจาก
สภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจอันจะเกิดขึ้นได้จากการลืมที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างนั้นในเวลาดังกล่าว ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิ่งเร้าหรือสัญญาณต่าง ๆ จะช่วยให้คนเราแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้น 

3. ยุติการกระท าบางอย่าง เช่น การที่คนเรางดการรับประทานอาการกลางวัน เพื่อที่จะได้ 
รับประทานอาหารเย็นที่แสนจะอร่อยมากขึ้น หรืองดอาหารก่อนการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

4. เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์ บางครั้งเราอาจพบว่าการแสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองนั้นอาจน าไปสู่ผลกรรมที่ไม่พึงพอใจได้จึงต้องเปลี่ยนแปลงการตอบสนองตอบทางอารมณ์เสีย
ใหม่โดยการแสดงพฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เคยแสดงออกเมื่อมีอารมณ์ดังกล่าวนั้น เช่น การเห็น
หัวหน้างานของตนเดินตกบันได แล้วรู้สึกขบขันถึงขั้นหัวเราะออกมา แต่ก็นรู้ว่าถ้าหัวเราะออกมาอาจจะถูก
หัวหน้างานลงโทษได้ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงการตอบสนองใหม่โดยการเอาฟันกัดลิ้นของตนเอง หรือ หยิก
ขาตนเอง เป็นต้น 

5. ใช้เหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจในสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เช่น การตั้งนาฬิกา
ปลุก โดยที่เสียงนาฬิกาปลุกจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้เพ่ือที่จะท าให้สามารถไปท างานได้ตรงเวลา 

6. ใช้ยา แอลกอฮอล์ หรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตน เช่น การดื่มสุราเพื่อที่จะให้
ลืมความทุกข์ หรือดื่มกาแฟ เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่อ่านหนังสือหรือขับรถ เป็นต้น 

7. การให้การเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง บุคคลอาจจะสัญญากับตนเองว่า ถ้าอ่านหนังสือแล้วจะ
ไปดูโทรทัศน์ หรือถ้าท าคะแนนสอบไม่ได้ดีอาจจะลงโทษตนเองโดยการไม่เป็นเวลา 1 เตือน เป็นต้น 

8. ท าสิ่งอื่นแทนสิ่งที่ก าลังท าอยู่ โดยที่บุคคลจะเปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมอื่นแทนที่จะแสดงพฤติกรรม
ที่จะน าตนเองไปสู่การได้รับผลกรรมที่ไม่พึงพอใจ เช่น การเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเพื่อที่ว่าจะได้หลีกเลี่ยง
การโต้เถียง เป็นต้น 
 สรุปได้ว่าลักษณะของการควบคุมตนเองของบุคคลสามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้มากมายได้แก่ การ
ยับยั้งร่างกายและใช้เครื่องช่วย การเปลี่ยนสิ่งเร้า การอดอาหารและการรับประทานอาหารอิ่มเกินไป การ
เปลี่ยนแปลงการแสดงทางอารมณ์ ใช้สิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนา  ใช้ยา การวางเงื่อนไขผลกรรม และการท า
พฤติกรรมอ่ืน ๆ แทน 
 
2.4 ข้อดีของการควบคุมตนเอง 

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2562 น.353-355) ได้อธิบายถึงข้อดีของการควบคุมตนเองไว้ดังนี ้
1. ในการด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยบุคคลภายนอกนั้น ประสบกับปัญหาที่ผู้ด าเนิน

โปรแกรมไม่สามารถที่จะให้ผลกรรมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมได้อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากว่าในบางครั้งผู้ด าเนิน
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โปรแกรมไม่ทันได้สังเกตเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าว 
คือ การให้ผู้เข้ารับการบ าบัดนั้นด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้วยตนเอง 
 2. การควบคุมตนเองจัดได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งมีประสิทธิภาพในการท าให้เกิดการแผ่ขยายเวลาของ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการแผ่ขยายข้ามสภาพการณ์ ข้ามพฤติกรรม หรือ ข้าวเวลา (การคงอยู่
ของพฤติกรรม) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ส าคัญถ้าไม่เกิดการแผ่ขยายก็จะมีประโยชน์น้อยมากเพราะ
ทันทีที่บุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่ได้รับการเรียนรู้ เขาจะไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวอีก เนื่องจากสภาพ
การณืที่เขาได้รับการเรียนรู้กลายเป็นสิ่งเร้าที่แยกแยะได้ส าหรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขา หรือ
อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ที่ด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมนั้นได้กลายเป็นสิ่งเร้าที่แยะแยะได้เช่นกั น ดังนั้น
บุคคลบุคคลก็จะไม่แสดงพฤติกรรมที่เรียนรู้ใหม่ ถ้าไม่มีผู้ด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมอยู่ด้วยเนื่องจาก
เขาคาดคะเนว่าการแสดงพฤติกรรมใหม่ของเขานั้น จะไม่น าไปสู่การเสริมแรงที่เขาต้องการ 
 3. พฤติกรรมบางชนิดไม่สามารถที่จะให้บุคคลภายนอกมาเป็นผู้ควบคุมได้ เนื่องจากในสภาพแวดล้อม
ของบุคคลนั้นมีสิ่งเร้ามากมาย อีกทั้งยังมีการให้การเสริมแรงและการลงโทษกันตลอดเวลา อย่างเช่น 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร (เพื่อการลดน้ าหนัก) หรือพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย พฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ด าเนินการได้ประสบความส าเร็จอย่างสูงถ้ามีการใช้วิธีการควบคุมตนเองเข้า
ร่วมด้วย ทั้งนี้ถ้าไม่มีการฝึกการควบคุมตนเองเข้าร่วมด้วยแล้วอาจเป็นไปได้ที่บุคคลเหล่านั้นจะกลับไปแสดง
พฤติกรรมเช่นเดิมในสภาพสิ่งเร้าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ นอกจากนี้การควบคุมตนเองยังใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ
พฤติกรรมที่ไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้ หรือที่เรียกกันว่าพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ 
อย่างเช่น การย้ าคิด ความวิตกกังวล หรือความรู้สึกซึมเศร้าต่าง เป็นต้น 
 4. การใช้การควบคุมตนเองนั้น บางครั้งสามารถที่จะน ามาใช้ควบคุมพฤติกรรมที่ได้รับผลกรรมที่อ่อน 
ซึ่งผลกรรมที่อ่อนนั้นอาจหมายถึงผลกรรมที่มีปริมาณน้อยมาก หรืออาจจะเกิดขึ้นช้าไป ไม่มีความส าคัญในการ
รับรู้ของบุคคล ซึ่งมักจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างเช่นโปรแกรมการลดความอ้วน การออก
ก าลังกาย หรือการสูบบุหรี่ จะเห็นได้ว่าผลเกิดค่อนข้างช้า  หรือบางครั้งไม่เกิดเลย ดังนั้นการด าเนินโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมจึงควรใช้การควบคุมตนเองเข้าร่วมด้วย  เช่น การสูบบุหรี่ ควรให้มีการควบคุมตนเอง โดย
ทันทีที่เริ่มจุดบุหรี่สูบก็จะต้องรับผลกรรมทางลบ อย่างทันที โดยตนเองเป็นผู้ให้ผลกรรมนั้น ซึ่งถ้าท าได้เช่นนี้ก็
จะท าให้อัตราการสบูบุหรี่ลดลงได ้
 5. คนหลายคนสามารถท าได้ดีถ้าเขาเป็นผู้ก าหนด และตัดสินใจเลือกที่จะกระท า จากการศึกษาวิจัย
ส่วนใหญ่พบว่าเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเสริมแรงโดยตนเองเป็นผู้เลือก กับให้ผู้อื่นเป็นผู้เลือกให้  
 6. การควบคุมตนเองนั้นจะช่วยประหยัดเวลาในการด าเนินการของผู้บ าบัด หรือผู้ด าเนินโปรแกรม
เนื่องจากกระบวนการปรับพฤติกรรมทั้งหมดนั้น ผู้เข้ารับการบ าบัดเป็นผู้จัดการแทบทั้งสิ้น ผู้บ าบัดเป็น
เพียงแต่ให้ค าแนะน าและชี้แนะบางประการเท่านั้น และถ้าพิจารณาในแง่ของการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ถ้าครูสามารถสอนให้เด็กนักเรียนสามารถควบคุมตนเองได้แล้ว ก็จะท าให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียน
การสอนได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากครูไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก
นักเรียน อีกทั้งครูไม่จ าเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาตรวจและให้คะแนนต่อการท าการบ้านของเด็กนักเรียน
เนื่องจากเด็กนักเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการเอง ให้การเสริมแรงเอง อีกทั้งควบคุมพฤติกรรมตนเองให้อยู่
ในลักาณะที่เหมาะสม โดยที่ครูไม่จ าเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ครูจะมีเวลาในการจัดเตรียมการสอนได้มากขึ้น  
 7. การควบคุมตนเองจัดได้ว่าเป็นเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม ทั้ งนี้เนื่องจากผู้บ าบัดนั้นไม่
สามารถที่จะไปท าการบ าบัด ผู้เข้ารับการบ าบัดได้ตลอดเวลา ดังนั้นวิธีการที่จะไม่ให้ผู้เข้ารับการบ าบัดต้องยึด
ติดอยู่กับผู้บ าบัด  คือ การฝึกให้ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถที่จะควบคุมตนเองได้นั่นเอง 



22 
 

 8. การควบคุมตนเองนั้นจะท าให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดมีความรู้สึกดีกับตนเองไม่ว่าจะในแง่ ทัศนคติต่อ
ตัวเอง รู้สึกของคุณค่าของตนเอง หรือความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ นอกจากนี้ยังท าให้บุคคลเหล่านี้มอง
ดลกในแง่ดีอีกด้วย เพราะมีความเช่ือว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้นนั่นเอง 
 จากข้อดีของการควบคุมตนเองสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถก าหนด
วิธีการได้ท าให้เราเกิดความรู้ที่ดีต่อตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ การควบคุมตนเองเป็นวิธีการที่จะท า
ให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น การลดน้ าหนัก หรือการสูบ
บุหรี่  
 
2.5 การวัดการควบคุมตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การวัดการควบคุมตนเองสามารถท าไดด้ังนี ้
2.5.1 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

จริยา ปานเกษม (2559) และคณะ ได้ท าการวดัการควบคุมตนเอง โดยเป็นมาตรวัดการควบคุมตนเอง
ฉบับย่อ (Brief Self-control Scale; BSCS) ซึ่งได้แปลมาจาก Tangney และคณะ  (2014)  ประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 13 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุดถึง
น้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีการควบคุมตนเองมากกว่าผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ตัวอย่าง
แบบสอบถาม เช่น ฉันอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ได้, ฉันขี้เกียจ, การเลิกนิสัยแย่ ๆ เป็นเรื่องยากส าหรับฉัน เป็นต้น 

สิริพร รังสิตเสถียร (2562) ได้ท าการวัดการควบคุมตนเอง โดยเป็นแบบวัดที่พัฒนาโดย Tangney 
และคณะ (2004) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ น ามาแปลเป็นภาษาไทยโดยจริยา ปานเกษมและ
คณะ (2559) เป็นแบบสอบถามประมาณค่าค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดง
ว่ามีการควบคุมตนเองมากกว่าผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ตัวอย่างแบบสอบถาม เช่น ฉันอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ได้, 
ฉันขี้เกียจ, การเลิกนิสัยแย่ ๆ เป็นเรื่องยากส าหรับฉัน เป็นต้น 

นงนุช โรจน์เจริญ (2533) ได้ท าการวัดการควบคุมตนเอง โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีการควบคุมตนเองมากกว่า
ผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ตัวอย่างแบบสอบถามเช่น เมื่อรู้สึกว่าก าลังวู่วาม ฉันจะบอกตัวเองว่า หยุดและคิด
ก่อนที่จะท าอะไรต่อไป, ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดเกี่ยวกับความผิดที่เคยท าในอดีต , ฉันรู้สึกภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น 
เมื่อละเว้นนิสัยไม่ดีได้ เป็นต้น 

จิรายุ เลิศวานิช (2557) ได้ท าการวัดการควบคุมตนเองโดยใช้มาตรวัดที่ได้พัฒนามาจาก Tangney 
และคณะ (2004) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุดถึง
น้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีการควบคุมตนเองมากกว่าผู้ ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ตัวอย่าง
แบบสอบถามเช่น ฉันสามารถเอาชนะสิ่งยั่วใจได้, ฉันพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด, ฉันท าสิ่งที่ เป็นผลเสียกับฉันหาก
เป็นเรื่องสนุก เป็นต้น 

จิรวรรณ แก้วสียงค์ (2560) ได้ท าการวัดการควบคุมตนเอง โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีการควบคุมตนเอง
มากกว่าผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ตัวอย่างแบบสอบถามเช่น ฉันสามารถเอาชนะสิ่งยั่วใจได้, ฉันพูดในสิ่งที่ไม่
ควรพูด, ฉันท าสิ่งที่เป็นผลเสียกับฉันหากเป็นเรื่องสนุก เป็นต้น 

จากการวัดการควบคุมตนเองข้างต้น สรุปได้ว่า การควบคุมตนเอง สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถาม
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
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ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกใช้มาตรวัดการควบคุมตนเองฉบับย่อ (Brief Self-control 
Scale ; BSCS) ของ Tangney และคณะ (2014) ที่ได้รับการแปลจาก จริยา ปานเกษมและคณะ (2559) ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูง
แสดงว่ามีการควบคุมตนเองมากกว่าผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 
 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 

3.1 ความหมายของประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
นูรไลลาห์ หลังปูเต๊ะ (2558 น.7)  ให้ความหมายว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก คือ 

ประสบการณ์การถูกลงโทษ ทั้งจากการดุด่า ทุบตี และถูกลงโทษอย่างรุนแรงในวัยเด็ก 
วงศ์เดือน สายสุวรรณ (2546 น.10) ให้ความหมายว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก คือ

ประสบการณ์การถูกท าโทษของมารดาในวัยเด็กถึงวัยรุ่นในขณะที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาผู้ให้
ก าเนิดโดยใช้วิธีการลงโทษให้ได้รับอัตรายหรือความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและ / หรือจิตใจ แบ่งออกเป็น 2 
ด้าน คือ 
  1. ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา คือ การที่มารดาเคยได้รับการลงโทษด้วย
วิธีการใช้ก าลัง สิ่งของ หรือ อาวุธเป็นเครื่องมือในการกระท าต่อร่างกาย การจ ากัดอิสรภาพ และการให้อด
อาหาร ท าให้ได้รับอันตรายหรือความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและ / หรือจิตใจ 
  2. ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา คือการที่มารดาเคยได้รับการลงโทษโดยการ
กระท าหรือพฤติกรรมที่แสดงด้วยค าพูดหรือท่าทางแล้วท าให้รู้สึกขาดความรัก น้อยใจ เสีย หรือความ
หวาดกลัว 

ยุวดี งามวิโรจน์ (2552 น.42) ให้ความหมายของ ประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็กว่า คือ การ
มองย้อนไปในวัยเด็กว่า พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองเคยใช้การลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ บ่อยครั้งเพียงใด แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ  

1. ประสบการณ์การถูกท าโทษทางร่างกายในวัยเด็ก หมายถึง การมองย้อนไปในวัยเด็กว่า  
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองท าร้ายร่างก่ายบ่อยครั้งเพียงใด 

2. ประสบการณ์การถูกท าโทษทางจิตใจในวัยเด็ก หมายถึง การมองย้อนกลับไปในวัยเด็กว่า  
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองใช้การลงโทษทางจิตใจบ่อยครั้งเพียงใด 

เติมทิพย์ พาณิชพันธุ์ (2550 น.7) ให้ความหมายว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก คือ ครอบครัวที่
มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในกระบวนการอบรมการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย เช่น หยิ กจน
เขียว ตบ เตะ จับเขย่า เฆี่ยนตี ผลัก เหวี่ยง กระชาก มัด ขัง ขว้างปาสิ่งของใส่ มีผลท าให้เกิดบาดแผลและรอย
ฟกช้ า การท าร้ายจิตใจ เช่น การขู่ตะคอก การดุด่า ตวาดเสียงดัง มองด้วยสายตาไม่เป็นมิตร รังเกียจ บังคับให้
ท าในสิ่งที่ไม่ชอบ ดูถูกเหยียดหยาม เปรียบเทียบกับคนอื่น เป็นต้น 
 พันต ารวจตรีธวัช วงศ์สง่า (2543 น.35)  ให้ความหมายว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก คือ
ประสบการณ์ของบิดาหรือมารดาที่ได้พบเห็นคนในครอบครัวกระท ารุนแรงต่อกันเมื่อยังอยู่วัยเด็กไว่ว่าจะเป็น
การกระท ารุนแรงตอ่กันระหว่างบิดามารดา หรือพี่น้องก็ตาม 

จากความหมายของประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กข้างต้น ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้จัดท าจึงสรุป
ความหมาย ประสบการ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลเคยถูกลงโทษในอดีตที่ผ่าน
มาจากบิดามารดาหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว จนท าให้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ 
ทั้งนี้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นแบบวัดขึ้นโดยมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่
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มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กมากกว่าผู้ที่ได้คะแนน
น้อยกว่า 
 
3.2 ลักษณะของการลงโทษ 

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2556, น.218-227) ไดอ้ธิบายลักษณะการลงโทษไว้ดังนี้ 
1 การลงโทษโดยการท าให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย (Physical Pain) การลงโทษโดยการท าให้

เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายนี้จะครอบคลุมลักษณะของการลงโทษไว้ 2 แบบด้วยกันคือ เฆี่ยนตี และการใช้
ไฟฟ้าช็อก ซึ่งวิธีการด าเนินการก็ท าได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเฆี่ยนตี เพราะดูหมือนว่าจะเป็น
ลักษณะของชีวิตประจ าวันของแทบทุกครอบครัวที่จะใช้การลงโทษโดยการเฆี่ยนตี เมื่อลูกหลานของตนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังนิยมใช้กันในโรงเรียนบางแห่งอีกด้วย  การเฆี่ยนตีอาจท าได้โดยการใช้
ไม้เรียว หรือมือก็ได้ โดยอาจจะตีที่มือ ขา หรือก้นของเด็กที่กระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนการลงโทษ
โดยการใชไ้ฟฟ้าช็อกนั้นมักท ากันในสถาบัน เช่น ในโรงพยาบาล เป็นต้น ผู้ด าเนินการจะต้องได้รับการฝึกฝนมา
เป็นอย่างดี เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวติได้ 

2. การต าหนิ (Reprimands) การต าหนิเป็นการใช้ค าหรือประโยคกับบุคคลเพื่อให้เขาหยุดกระท า 
พฤติกรรมบางอย่าง เช่น “อย่า” ”หยุด” “อย่าท าสิ่งนั้น” “ฉันต้องการให้เธอหยุดคุย” ซึ่งการต าหนินั้นเป็น
วิธีการลงโทษที่นิยมใช้กันมากในสังคมทั่วไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการต าหนินั้นท าได้ง่ายและมักจะได้ผล    
โอเลียรี่ และคณะ (1970) ได้ศึกษาถึงวิธีการใช้การต าหนิในลักษณะต่าง ๆ แล้วเสนอแนะว่า การต าหนินั้นควร
กระท าเป็นการส่วนตัว และต าหนิด้วยน้ าเสียงปกติ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการต าหนิต่อหน้าผู้คนมากมายและต าหนิ
ด้วยเสียงอันดัง เพราะการต าหนิด้วยเสียงอันดัง จะท าให้บุคคลที่ถูกต าหนิได้รับความสนใจจากบุคคลรอบด้าน
อันอาจจะท าให้การต าหนินั้นกลายเป็นตัวเสริมแรงไป แวน ฮูเต็น และคณะ 1982 ได้ศึกษาการใช้การต าหนิ
ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ  พบว่าการใช้การต าหนิร่วมกับการใช้ภาษาท่าทาง เช่น การจับตัว การมองตา หรือการ
แสดงออกทางสีหน้าจะได้ผลดีกว่าการต าหนิแต่เพียงอย่างเดียว การต าหนิสามารถใช้ได้กับพฤติกรรม ยกเว้น
แต่ว่าพฤติกรรมนั้นจะต้องไม่ได้กระท าเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากผู้ให้การด าหนิเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้น
การต าหนิก็จะกลายเป็นตัวเสริมแรงไป ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ที่ต้องสังเกตดูด้วยว่า
พฤติกรรมที่ถูกต าหนิไปแล้วนั้นยังคงเกิดสม่ าเสมอหรือไม่ ถ้าพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นสม่ าเสมอจง
ยุติการต าหนินั้นเสีย แล้วค่อยหาวิธีการอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป 
 3. การใช้เวลานอก (Time Out) เป็นวิธีการลงโทษอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างมาก 
การใช้เวลาหมายถึงการถอดถอนโอกาสที่บุคคลจะได้รับการเสริมแรงทางบวก หรือการสูญเสียตัวเสริมแรงที่
บุคคลนั้นก าลังได้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อบุคคลกระท าพฤติกรรมบางอย่าง อันจะท าให้การกระท า
พฤติกรรมน้ันลดลงในอนาคต การใช้เวลานอกนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเอาบุคคลออกไปอยู่ในสภาพการณ์ที่จัดขึ้น 
หากแต่จะต้องท าให้บุคคลนั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการเสริมแรงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นผลท าให้
พฤติกรรมที่กระท าแล้วสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการเสริมแรง และพฤติกรรมลดลง 
 4. การปรับสินไหม (Response Cost) เป็นวิธีการลงโทษที่ถอดถอนตัวเสริมแรงทางบวกออกไป 
หลังจากที่บุคคลกระท าพฤติกรรมบางอย่าง ท าให้พฤติกรรมนั้นลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ตัว
เสริมแรงที่ถูกถอดออกไปมักจะเป็นตัวเสริมแรงประเภทเบี้ยอรรถกร ซึ่งได้แก่ แต้ม เบี้ย ดาว หรื อเงิน 
นอกจากนี้ยังรวมทั้งการสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่าง ตลอดจนสถานภาพทางสังคมอีกด้วย  ซึ่งตัวเสริมแรงนี้
อาจจะมีอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นแล้วหรือเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นจะได้รับในเวลาต่อมา  เช่น การไม่ให้ไปเที่ยวในวันเสาร์
และอาทิตย์ เนื่องจากเมื่อสปัดาห์ที่แล้วกลับบ้านผิดเวลา หรือขับรถเร็วแล้วถูกปรับเงิน เป็นต้น  
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ในการปรับสินไหมนั้น จะต้องท าทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้อบอกก 
ปรับสินไหมว่าคุณรู้สึกเช่นใด และเมื่อบุคคลนั้นสูญเสียตัวเสริมแรงไปแล้วก็ควรจะมีการโอกาสที่จะได้ตัว
เสริมแรงนั้นคืนมาได้อย่างไร เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้ผู้ที่ถูกปรับเขาควรจะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
เช่นใดนั่นเอง 

สิริอร วิชชาวุธ (2554 น.47-48) แบ่งการลงโทษเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
1. การลงโทษทางกาย เช่น การตี การให้วิ่ง การให้ท างานบ้าน การท าความสะอาดสถานที่ 

สาธารณะ เป็นต้น 
2. การลงโทษทางวาจา เช่น การต าหนิ การด่า การประณาม การดูถูกเหยียดหยาม เป็นต้น 
3. การลงโทษทางสังคม เช่น การไม่ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การไม่พูดด้วย  

การๆล่ออกกลุ่ม เป็นต้น 
4. การลงโทษอื่น ๆ เช่น กักบริเวณ การตัดสิทธิ์ เป็นต้น 

ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540 น.57-58) แบ่งการลงโทษออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. การลงโทษทางบวก ได้แก่ การให้สิ่งใด ๆ ก็ตามภายหลังพฤติกรรมของอินทรีย์ แล้วมีผล 

ท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง เช่น ลูกขโมยเงินในกระเป๋าแม่แล้วถูกแม่ตี เดชพูดค าหยาบ แม่จึงดุ แดงไม่
ท าการบ้านส่งครู ครูจึงตีแดง การตีและการดุด่าดังกล่าวนี้ จะเป็นการลงโทษทางบวกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ยุติลงหรือไม่ ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวยุติลง กสนตีและการดุดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการ
ลงโทษทางบวก 

2. การลงโทษทางลบ ได้แก่ การถอดถอนสิ่งใด ๆ ก็ตามภายหลังพฤติกรรมของอินทรีย์ แล้ว 
มีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง เช่น เด็กชายโอ้และเด็กชายเอกเล่นชิงช้าด้วยกันที่สนามหญ้าของ
โรงเรียนแล้วทะเลาะกันครูจึงห้ามเล่นชิงช้า (ถอดถอนการเล่นชิงช้าซึ่งเด็กทั้งสองต้องการออก ) มีผลท าให้
พฤติกรรมการทะเลาะขณะเล่นชิงช้าของเด็กชายโอ้และเด็กชายเอกยุติลงในโอกาสต่อมา การห้ามเล่นชิงช้า
เป็นการลงโทษทางลบ 

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2536 น.47-48) ได้อธิบายไดอ้ธิบายลักษณะการลงโทษไว้ดังนี้ 
1. การลงโทษทางกาย เช่น การตี การให้วิ่ง การให้ท างานบ้าน การท าความสะอาดสถานที่ 

สาธารณะ เป็นต้น 
2. การลงโทษทางวาจา เช่น การต าหนิ การด่า การประณาม การดูถูกเหยียดหยาม เป็นต้น 
3. การลงโทษทางสังคม เช่น การไม่ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การไม่พูดด้วย การ 

ให้ออกจากกลุ่ม เป็นต้น 
4. การลงโทษอื่น ๆ เช่น การกักบริเวณ การตัดสิทธิ์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าลักษณะของการลงโทษนั้น มีอยู่หลากหลายลักษณะ ได้แก่ การลงโทษโดยให้ให้เกิดความ
บาดเจ็บทางร่างกาย การลงโทษที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจ หรือการห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในสิ่งต่าง ๆ 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การปรับเงินและตดัสิทธิ์ เป็นต้น 
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3.3 ผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษ 
ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540 น.200) ได้อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษไว้ว่า 

1. ปัญหาทางอารมณ์ การลงโทษก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ เป็นต้นว่า เกิดความกลัว ความ 
วิตกกังวล ความเครียด ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรือบุคคล  

2. การกลีกหนี การลงโทษก่อให้เกิดการหลีกหนีจากสภาพการณ์ที่ถูกลงโทษหรือผู้ลงโทษและสิ่งเร้า
อื่น ซึ่งเช่ือมโยงกับสิ่งเร้าที่เป็นการลงโทษ  

3. ความก้าวร้าว การลงโทษอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและการต่อต้านต่อผู้ลงโทษหรือบุคคลอื่น  
การลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี การต าหนิ หรือวิธีการใดก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความไม่พอใจ ท าให้ผู้
ถูกลงโทษแสดงอาการตอบโต้อันอาจเป็นการก้าวร้าวต่อผู้ลงโทษทั้งกายและทางวาจาได้ 

4. การเลียนแบบวิธีการลงโทษ ผลค้างเคียงที่เกิดจากการลงโทษอีกประการหนึ่งได้แก่ การลงโทษ
ก่อให้เกิดการการเลียนแบบวิธีการลงโทษ คือ การลงโทษโดยใช้วิธีใดก็ตามผู้ถูกลงโทษย่อมสังเกตเห็นวิธีนั้น 
และน าไปประพฤติหรือปฏิบัติในโอกาสต่อไป จากการศึกษาของ ทิมเบอร์เลค พบว่า ถ้าบิดามารดาใช้วิธีการ
ลงโทษทางกายกับเด็ก โดยเฉพาะการลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรง เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นสูง ผู้ใหญ่ที่ใช้
วิธีการลงโทษจึงเป็นตัวแบบในการปฏิบัติต่อผู้อื่นส าหรับเด็กที่ถูกลงโทษ กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อเด็กถูกลงโทษ
อย่างไร ก็จะเก็บจ าเอาวิธีการนั้นไปปฏิบัติกับผู้อื่นในท านองเดียวกัน 

5. การใช้วิธีการลงโทษท าให้ผู้ใช้ติดเป็นนิสัย ทั้งนี้เพราะการลงโทษสามารถระงับหรือยุติ 
พฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว ผู้ลงโทษจึงได้รับการเสริมแรง คือ สามารถยุติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ถูก
ลงโทษได้ จึงมีผลให้ผู้ลงโทษใช้วิธีการลงโทษอยู่เสมอ 

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2536 น.125) ได้อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษไว้ดังนี ้
1. การลงโทษก่อให้เกิดความก้าวร้าวและความไม่พึงพอใจที่ได้รับการลงโทษ 
2. การลงโทษก่อให้เกิดการถอยหนี บุคคลที่ได้รับการลงโทษจะพยายามไม่เผชิญกับสภาพการณ์ที่

เกี่ยวกับการลงโทษนั้น และจะพยายามหนีไปให้พ้นจากสภาพการณ์นั้น ๆ แต่ผลสืบเนื่องจากการถอยหนีหรือ
หนีไปให้พ้น ๆ จากสภาพการณ์นั้น ๆ อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ตัวอย่าง เด็กที่ถูกพ่อแม่ทั้งดุทั้ง
ตีอยู่เสมอในไม่ช้าก็จะพยายามหนีออกจากบ้านเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับสภาพนั้น ๆ  ผลเสียหลาย ๆ 
ประการก็จะเกิดขึ้นแก่เด็ก เป็นต้น 

3. การลงโทษมีอิทธิพลในทางลบต่อบุคคลที่ได้รับโทษ การลงโทษเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลที่ได้รับโทษ
เกิดความรู้สึกในทางลบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น บุคคลที่ได้รับโทษอาจจะดูถูกตนเอง มองตนเองหรือ
ประณามตนเองไปในทางลบ ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกในทางลบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

สิริอร วิชชาวุธ (2554, น.47-48) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะตามมาหลังจากได้รับการลงโทษไว้
ดังนี้ 

1. พฤติกรรมลักลอบกระท า การที่ผู้เรียนท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และพฤติกรรมนั้นได้รับผล
กรรมทางลบและผลกรรมทางบวก ผู้เรียนจะท าพฤติกรรมนี้มากขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เขาท าแล้วจะ
ได้รับผลกรรมใดมากกว่ากัน และผลกรรมใดมีอิทธิพลต่อเขามากกว่ากัน ถ้าพฤติกรรมที่เขาเขาท าแม้บางครั้ง
ถูกลงโทษ ผลลงโทษไม่รุนแรงมากนัก แต่บางครั้งได้รับผลกรรมทางบวกที่มีคุณค่าต่อตัวเขามาก โอกาสที่จะถูก
ลงโทษมีไม่มากนัก เมื่อไม่มีผู้วางเงื่อนไขหรือผู้ควบคุมกฎอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้เรียนจะลักลอบกระท า
พฤติกรรมนั้นทันท ี

2. อารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นหลังจากถูกลงโทษ เนื่องจากผลกรรมทางลบส่งผลต่ออารมณ์ทางลบ 
เช่น ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความสูญเสีย เป็นต้น 



27 
 

3. พฤติกรรมต่อต้าน เมื่อผู้ถูกลงโทษรับรู้ว่าตนถูกบังคับให้ท าในสิ่งที่ต้นไม่เห็นด้วยและถูกลงโทษหาก
ไม่ปฏิบัติตาม จะท าให้ผู้ถูกลงโทษรับรู้ว่าการลงโทษนั้นไม่เป็นธรรม เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านขึ้นได ้

4. พฤติกรรมล้างแค้น พฤติกรรมล้างแค้นมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ถูกลงโทษเก็บสะสมความรู้สึกโกรธ
แค้นที่ตนถูกลงโทษไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง จนไม่สามารถทนต่ออารมณ์นั้น ๆ ได้ จึงเกิดการล้างแค้นขึ้น 

5. ผู้ถูกลงโทษจะเลียนแบบใช้วิธีการเดียวกันในการควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นด้วย แม้ตนจะไม่ชอบ
การถูกลงทา แต่เนื่องจากการลงโทษสามารถท าให้พฤติกรรมของผู้อื่นหยุดลงได้โดยง่าย ดังนั้นเมื่อใดที่ตน
ต้องการควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ตนจะเลียนแบบการลงโทษพฤติกรรมที่ตนไม่ปารถนาให้
ผู้อื่นท า 

6. การเรียนรูท้ี่จะไม่ช่วยตนเอง หรือปล่อยให้ตนถูกกระท าซึ่งซีริกแมนและไมเออร์  ท าการทดลองกับ
สุนัข ในการทดลองครั้งที่ 1 มีสุนัข 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเมื่อถูกไฟฟ้าดูดแล้วมันสามารถกระโดดหนีได้ แต่อีกกลุ่ม
หนึ่ง สุนัขไม่สามารถกระโดดหนีจากบริเวณนั้นได้เลย ในการทดลองครั้งที่ 2 ผู้ทดลองใช้เสียงออดแล้วจึงเปิด
ไฟฟ้าลงบนพื้น พบว่าสุนัขที่เคยหนีได้ในการทดลองที่ 1 จะรีบหนีออกมาจากกรงทันทีที่ได้ยินเสียงออดและ
ก่อนที่จะมีกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ แต่สุนัขที่ไม่สามารถหนีได้จากการทดลองที่ 1 จะไม่มีพฤติกรรมพยายามหนี
จากการถูกไฟฟ้าดูดเลย 

7. พฤติกรรมที่ปรารถนาบางอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรมการคิด
สร้างสรรค์กลับหดหายไป ไม่สามารถฟื้นคืนได้โดยง่าย การลงโทษหรือต าหนิการแสดงความคิดเห็นจึงมีส่วนท า
ให้ผู้เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในอนาคตอีก 

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2562, น.232) ได้อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษไว้ดังนี ้
1. ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ ผู้ที่ถูกลงโทษนั้นอาจจะมีการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น โกรธ ร้องไห้ 

หรือ รู้สึกผิดหวัง เป็นต้น แต่ก็พบว่าอารมณ์เหล่านั้นมักจะไม่อยู่นาน (Hearst, 1963 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิต 2562, น.232) 
 2. กระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าว ซึ่ง ได้ศึกษาเกี่ยวกับงานของการลงโทษ ว่าการลงโทษนั้นกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวแก่ผู้ถูกลงโทษ โดยอาจจะแสดงความก้าวร้าวทั้งในแง่ของทางภาษาหรือทางร่างกาบก็ได้ 
เช่น การด่า การใช้ค าพูดไม่สุภาพ การข่มขู่ การกระทืบเท้า การทุบโต๊ะ หรือแม้กระทั่งการท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
 3. อาจก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบวิธีการลงโทษได้ นั่นคือเมื่อเด็กต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาของผู้อื่น แล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดี ก็อาจจะนึกถึงวิธีการลงโทษที่ตนเองเคยถูกลงโทษมาแล้วน าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 4. ผลของการลงโทษนั้นมักจะไม่เกิดการแผ่ขยาย นั่นคือเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
แล้วถูกลงโทษ เมื่อเขาไปอยู่ในสถานการณือื่นที่ไม่มีผู้ลงโทษเขาอยู่ด้วย พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขาก็
อาจจะกลับคืนมาอีก นั่นคือเขาสามารถแยะแยะได้ว่าสถานการณ์ใดที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แล้วไม่
ถูกลงโทษนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของการแผ่ขยายผลของการลงโทษนี้ แสดงให้เห็นว่าการลงโทษก็
สามารถจะก่อให้เกิดการแผ่ขยายได้ในสภาวะของสิ่งเร้าที่คล้ายคลึงกัน 
 5. ก่อให้เกิดการระงับความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากการลงโทษจะท าให้เกิดพฤติ กรรมการ
หลีกเลี่ยงหรือหลีกหนี ออกจากสภาพแวดล้อมที่ลงโทษนั้น ก็อาจจะท าให้ผู้ที่ถูกลงโทษแยกตัวออกไปจาก
สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนามากที่สุด เพราะว่ามนุษย์ควรจะอยู่และ
ปรับตัวในสังคมที่เขาอยู่ ผลข้างเคียงทางลบนี้นับว่าเป็นปัญหาอย่างมากกับการลงโทษเด็กในโรงเรียน พบว่า
จะท าให้เด็กหนีโรงเรียน ประเด็นนี้จึงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและหาทางป้องกัน ไม่เช่นนั้นการลงโทษ
แทนที่จะเป็นวิธีการที่ระงับปัญหาจะกลับกลายเป็นวิธีการที่สร้างปัญหาเสียเอง 



28 
 

 จากผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษข้างต้นจึงสรุปดังนี้ ท าให้บุคลเกิดปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ ความ
กลัว ความวิตกกังวล เก็บตัวไม่เข้าสังคม และส่งผลให้บุคคลเกิดความก้าวร้าว การหลีกหนีการถูกลงโทษ และ
ยังท าให้บุคคลเลียนแบบพฤติกรรมการลงโทษด้วย และอาจจะท าให้เด็กสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
 
3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัยเด็ก 

การแบ่งช่วงชั้นวัยเด็ก 
เจษฎา อังกาบสี (2560, น.86-97) ได้แบ่งช่วงชั้นวัยเด็กไว้ดังนี ้

  วัยเด็กตอนต้น อายุระหว่าง 2 – 6 ขวบ เป็นวัยที่ผ่านพ้นช่วงการที่เด็กช่วยเหลือตัวเองไม่
ได้มาเป็นการเริ่มช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น เด็กสามารถใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ เริ่มรู้จักบุคคล 
สิ่งแวดล้อม สิ่งของ เริ่มเข้าใจลักษณะของการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาได้มากขึ้น จากการที่เด็กเริ่ม
ช่วยเหลือตนเองได้ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ จึงเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กต้องการ
แสดงความสามารถที่มีอยู่ วัยนี้จึงมีลักษณะเด่น คือ ชอบแสดงความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบ
อาสาช่วยเหลือ ประจบประแจง ซุกซน อยากรู้อย่างเห็น ซักถาม ชอบปฏิเสธ ค่อนข้างดื้อ ต้องการมีอิสระ เป็น
ตัวของเอง เริ่มรู้จักพึ่งพาตนเองและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  การท ากิจกรรม การเรียนรู้เหตุผล สิ่งใดถูกผิด การเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ เด็ก
จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนจากการพูดคุย การแสดงออก ความเฉลียวฉลาด ซึ่งจะพัฒนาเป็นเอกลักษณ์
ของเด็กแต่ละคน ดังนั้น เด็กวัยนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพและมีการพัฒนาด้านจริยธรรมอย่าง
ชัดเจน 
  วัยเด็กตอนปลาย อายุระหว่าง 6 – 12 ปี วัยนี้จะคาบเกี่ยวกับระยะก่อนวัยรุ่น ลักษณะ
พัฒนาการส าคัญที่เกิดขึ้นในวัยนี้คือ การเตรียมตัว เพื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเผชิญและ
รับผิดชอบต่อตนเองในทุก ๆ ด้าน วัยนี้ต่อมต่าง ๆ ของร่างจะท างานเต็มที่ พบการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
กระดูกและสัดส่วนของร่างกาย เด็กวัยนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับสังคมนอกบ้าน ให้ความเป็นเพื่อนกับผู้อื่น สร้าง
มิตรภาพกับกลุ่ม เริ่มเรียนรู้ค่านิยมจากสังคมกลุ่มเพื่อน และบุคคลรอบข้าง สามารถพัฒนาความคิดเ ชิง
วิเคราะห์ได้ เด็กวัยนี้มีการรู้จักตนเอง เริ่มมองเห็นตนเองตามที่เป็นจริง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสามารถเรียนรู้เอกลักษณ์ในกลุ่มของตนเองได้ 
  สรุปได้ว่า ช่วงช้ันในวัยเด็กสามารถแบ่งออกได้ 2 ช่วงช้ัน คือวัยเด็กตอนต้นมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลิกภาพและมีการพัฒนาด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน สามารถใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ช่วยเหลือตนเองมากขึ้น ชอบแสดงความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซักถาม ต้องการมีอิสระ ส่วนวัย
เด็กตอนปลายจะมีการเริ่มเรียนรู้ค่านิยมจากสังคมกลุ่มเพื่อน และบุคคลรอบข้าง สามารถพัฒนาความคิดเชิง
วิเคราะห์เริ่มมองเห็นตนเองตามที่เป็นจริง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถเรียนรู้เอกลักษณ์
ในกลุ่มของตนเองได ้
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ลักษณะเด่นของวัยเด็ก 
เจษฎา อังกาบสี (2560, น.86) ไดอ้ธิบายถึงลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนต้น (อายุระหว่าง 2 – 6 ขวบ) 

โดยแบ่งตามทัศนะ ได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนต้นในทัศนะของพ่อแม่ 
          1.1 วัยแห่งปัญหา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัยน่าร าคาญ เด็กเริ่มช่วยเหลือตนเองได ้

มากขึ้น เริ่มต้องการความอิสระมากขึ้น เริ่มต้องการความอิสระมากขึ้น จึงมีพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างที่แสดงถึง
ความดื้อดึง การต่อต้าน การไม่เชื่อฟัง การแสดงอารมณ์ที่พบบ่อย คือ การฟาดมือฟาดเท้า หรือ Temper 
Tantrum 

          1.2 วัยของเล่น เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่น โดยเฉพาะการเล่นของเล่น และจะ 
ลดลงเมื่อเด็กเข้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมส าหรับการส่งเสริมการเล่ นของเด็กไว้หลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การเล่นกีฬา การเล่นเกมต่าง ๆ กับเพ่ือนเป็นต้น แต่เวลาเด็กอยู่คนเดียว จะยังเล่นของเล่นอยู่ 
  2. ลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนต้นในทัศนะของนักการศึกษา 
            2.1 วัยก่อนเข้าโรงเรียน หมายถึง วัยของเด็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 
นักการศึกษายังไม่ถือว่าการเข้าโรงเรียนอนุบาลเป็นการเข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เพราะการเข้าเรียนชั้น
อนุบาลกับชั้นประถมศึกษามีความแตกต่างกัน มีความคาดหวังและความกดดันแตกต่างกัน ลักษณะการเรียนรู้
แตกต่างกัน 
  3. ลักษณะเด่นของวัยเด่นตอนต้นในทัศนะของนักจิตวิทยา 
            3.1 วัยก่อนเข้ากลุ่มเพื่อน เป็นช่วงเวลาที่เด็กให้ความสนใจกับการเป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนวัยเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีชื่อเสียง หรือ เป็นที่รู้จักในเพื่อนวัยเดียวกัน 
   3.2 วัยส ารวจ เด็กจะชอบส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พัฒนาการการเคลื่อน ไหวได้ดี
ขึ้น 
   3.3 วัยซักถาม เมื่อเด็กส ารวจสิ่งใดพบเด็กจะต้องการค าตอบ เช่น สิ่งที่ค้นพบ
เรียกว่าอะไร กินได้ไหม ใช้ท าอะไรได้บ้าง เป็นต้น 
   3.4 วัยเลียนแบบ เด็กจะชอบเลียบแบบพฤติกรรม และภาษาของบุคคลใกล้ชิด หรือ
บุคคลจากสื่อต่าง ๆ 
   3.5 วัยสร้างสรรค์ เด็กจะแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาในขระเล่น เช่น การสมมติ
ให้ตนเองและคนที่เล่นด้วยเป็นบุคคลตามที่ตนเองคิด หรือ สัตว์ สิ่งของ ต่าง ๆ  

เจษฎา อังกาบสี (2560, น.97) ได้อธิบายถึงลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนปลาย (อายุระหว่าง 6 – 12 
ขวบ) โดยแบ่งตามทัศนะ ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

1. ลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนปลายในทัศนะของพ่อแม่ 
   1.1 วัยน่าร าคาญใจ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กไม่เต็มใจที่จะท าสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่
บอกให้ท า และเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ 
   1.2 วัยสะเพร่า ไม่ค่อยมีความระมัดระวัง สกปรก ไม่เป็นระเบียบ และไม่ค่อยสนใจ
เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา 
   1.3 วัยทะเลาะเบาะแว้ง เป็นช่วงเวลาที่มีการทะเลาะกันระหว่างพ่ีน้อง เด็กชายชอบ
วิจารณ์ ชอบเหย้าแหย่เด็กหญิง มีการตั้งฉายาให้กัน และอาจเกิดการท าร้ายกันได้ 
  2. ลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนต้นในทัศนะของนักการศึกษา 
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 2.1 วัยประถมศึกษา ถูกคาดหวังเรื่องการเรียน การปรับตัว กสนเข้าสังคม จาก
บุคคลใกล้ชิดรอบข้าง 

 2.2 วัยของระยะวิกฤติ เป็นวัยของการสร้างนิสัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน จะ
ส่งผลต่อพัฒนาการในการท างานในอนาคต 

3. ลักษณะเด่นของวัยเด่นตอนต้นในทัศนะของนักจิตวิทยา 
3.1 วัยเข้ากลุ่มเพื่อน  

      3.2 วัยคล้อยตามเพ่ือน เด็กจะเต็มใจที่จะท าตามมาตรฐานของกลุ่มทั้งการแต่งกาย ค าพูด 
พฤติกรรม 

3.3 วัยสร้างสรรค์ วัยนี้จะเป็นระยะที่จะก าหนดว่าเด็กจะเป็นผู้ตาม หรือสร้างงานใหม่ที่ไม่
ซ้ าใคร หากเด็กไม่ถูกจ ากัดหรือกดีขวางจากพ่อแม่ เช่น การถูกต าหนิ ถากถาง เยาะเย้ย  

3.4 วัยชอบเล่น เป็นช่วงวัยที่มีความทับซ้อนกันของใน 2 วัย คือ วัยเด็กตอนต้นและการ
เข้าสู่ ท าให้เกิดความสนใจหลากหลายต่อการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ  

สรุปได้ว่า ลักษณะเด่นของวัยเด็กตอนต้นคือเด็กเริ่มช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ควบคุมร่างกายของตน
ได้ดีขึ้น ท าให้ต้องการอิสระ ชอบส ารวจและซักถาม มีจิตนาการสูงชอบเลียนแบบค าพูด พฤติกรรมบุคลใกล้ชิด
และจากสื่อ ส่วนในวัยเด็กปลายเด็กมักจะเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ เริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้ง สกปรกไม่ค่อยดูแลดู
เอง และจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพ่ือน 

พัฒนาการทางด้านสังคม 
เจษฎา อังกาบส ี(2560, น.91-103) ได้อธิบายพัฒนาการทางด้านสังคมของวัยเด็กไว้ดังนี ้

พัฒนาการทางด้านสังคมของวัยเด็กตอนต้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ชัดเจน เด็กจะชอบเข้าสังคม 
การพบปะพูดคุยกับผู้อื่น การมีเพื่อน และการเล่น เพราะการได้เล่นกับเพื่อนช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ไม่ถูก
ทอดทิ้ง การเล่นของเด็กเป็นการเล่นแบบรวมกลุ่มกับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถเล่นรวมกลุ่ม
กับเพ่ือนได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อนได้ โดยพยายามปรบัตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม แสดงออก
โดยการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ยอมรับฟัง แสดงออกถึงความเป็นผู้น า นอกจากนี้เด็กวัยนี้
จะเรียนรู้การเข้าสังคมในกลุ่มที่มีอายุต่างกัน การปรับตัวของเด็กจะเป็นไปได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์
การเลี้ยงดูที่เด็กได้รับจากครอบครัว เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีอิสระจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าเด็ก
ที่ถูกเลี้ยงแบบเข้มงวดตลอดเวลา นอกจากนี้สัมพันธภาพในครอบครัวถือเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน เด็กที่เติมโตมา
จากครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเป็นส่วนท าให้เด็กมีความกล้าหาญและมั่นใจในการเข้าสังคมนอก
บ้านมากกว่าเด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่มีปัญหาด้านสัมพันธภาพ 
รูปแบบพฤติกรรมมีสังคม รูปแบบพฤติกรรมไม่มีสังคม 
1. การเลียนแบบ 1. การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
2. การแข่งขัน 2. ความก้าวร้าว 
3. การร่วมมือ 3. การปฏิเสธ 
4. ความเห็นอกเห็นใจ 4. การทะเลาะวิวาท 
5. การร่วมรู้สึกกับผู้อื่น 5. พฤติกรรมวางอ านาจ 
6. การยอมรับจากสังคม 6. ความเห็นแก่ตัว 
7. การแบ่งปัน 7. การท าลายสิ่งของ 
8.พฤติกรรมผูกพัน 8. ความปรปักษ์ทางเพศ 
 9. ความล าเอียง อคติ 
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พัฒนาการทางด้านสังคมของวัยเด็กตอนปลาย มักถูกเรียกว่า วัยเข้ากลุ่มเพื่อน หรือ Gang age 

(Herlock 1980 : 166 อ้างถึงใน เจษฎา อังกาบสี 2560 น.) เพราะเป็นวัยที่เด็กสนใจการมีกิจกรรมกับเพื่อน 
ๆ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม รู้สึกไม่พอใจที่ไม่ได้อยู่กับเพื่อน ๆ ไม่ต้องการเล่น
คนเดียวล าพัง หรือเล่นกับพี่น้อง หรือท าสิ่งต่าง ๆ กับครอบครัว เด็กต้องการที่จะอยู่กับเพื่อน  การขาด
ประสบการณ์หรือขาดตัวแบบที่ดีที่จะให้ค าแนะน าหรือสั่งสอนจากพ่อแม่และผู้ใหญ่อื่น ๆ จะท าให้เกิดความล้า
หลังในการพัฒนาทางด้านนี ้

จากพัฒนาการทางด้านสังคมข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พัฒนาการทางด้านสังคมของวัยเด็กนั้นจะเป็น
การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนโดยวันเด็กตอนต้นจะมีการแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้ความร่วมมือ มีการเลยน
แบบ เพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งกลุ่มหากพัฒนาการทางสังคมของเด็กไม่ได้รับการสนับสนุกจะส่งผลให้เด็ก ยึด
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีความก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท วางอ านาจ เห็นแก่ตัว มีอคติ เป็นต้น ส่วนพัฒนาการด้าน
สังคมของวัยเด็กตอนปลายนั้น เด็กจะชอบใช้เวลาอยู่กับ ท ากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน มากกว่าสมาชิกใน
ครอบครัว มีวุฒิภาวะมากขึ้นและหากไม่ได้รับการสังสอนหรือมีตัวแบบที่ดีจะท าให้เด็กมีปัญหาในการเข้าสังคม 

 
3.5 การวัดประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การวัดประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กสามารถท า
ได้ดังนี ้

3.5.1 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 2 ค าตอบ 
ลักขณาวรรณ เสาทอง (2556) ได้ท าการวัดประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กโดยใช้แบบสอบถามที่มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถาม 2 ค าตอบ ได้แก่ ใช่-ไม่ใช่ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีประสบการณ์ถูกลงโทษใน
วัยเด็กมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างแบบสอบถามเช่น นักเรียนเคยมปีระสบการณ์ถูกลงโทษทางกายจาก
บุคคลในครอบครัวหรือไม่, นักเรียนเคยมีประสบการณ์ถูกลงโทษทางวาจาจากบุคคลในครอบครัวหรือไม่, 

3.5.2 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
วงศ์เดือน สายสุวรรณ (2546) ได้ท าการวัดประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กโดยใช้แบบสอบถามที่มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ตั้งแต่เป็นประจ า เป็นบางครั้งนาน ๆ ครั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูง
แสดงว่ามีประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างแบบสอบถามเช่น ท่านเคยถูก
บิดาหรือมากดาผลัก เหวี่ยง หรือกระชาก, บิดามารดาเคยใช้ก าป้ันทุบหลังท่าน, ท่านเคยถูกบิดามารดาน าท่าน
ไปเปรียบเทียบกับสัตว์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก ่
ยุวดี งามวิโรจน์ (2552) ได้ท าการวัดประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงแสดงว่ามีประสบการณ์
ถูกลงโทษในวัยเด็กมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย ตัวอย่างแบบสอบถามเช่น ผลัก เหวี่ยงหรือกระชาก, หยิกตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่น แขน ขา ล าตัว หรือใบหน้า, สาปแช่ง เป็นต้น 

3.5.3 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ ์(Interview from) 
 นูรไลลาห์ หลังปูเต๊ะ (2558) ได้ท าการวัดประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กโดยใช้แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ ตัวอย่างแบบสอบถามเช่น คนในครอบครัวของท่านเคยกระท าหรือมี
พฤติกรรม ดุด่า ข่มขู่ หรือท าร้ายร่างกาย / ทุบตี หรือไม่อย่างไร, ในวัยเด็ก ท่านเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตี 
หรือเคยถกูลงโทษากพ่อแม่ เป็นต้น 
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เกษตรชัย และหีม และเก็ตถวาบุญปราการ (2557) ได้ท าการวัดประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กโดย
ใช้แบบแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์  

จากการวัดประสบการ์ถูกท าโทษในวัยเด็กข้างต้น สรุปได้ว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กสามารถ
วัดได้โดยใช้แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 2 ค าตอบ แบบสอบที่มีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสัมภาษณ ์Interview from) 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นแบบวัดขึ้นโดยมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดับ ไม่เคยเลย จนถึงเป็นประจ า โดยผู้ที่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีประสบการณ์ถูกท าโทษในวัย
เด็กมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า เนื่องจากแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าสามารถใช้ได้
กับบุคลจ านวนมากพร้อมกัน ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้จัดท าได้สร้าง
แบบสอบถามขึ้นและได้หาคุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัย 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 เพศกับพฤติกรรมก้าวร้าว   
ภาณุสิทธ์ หวันมะหนุด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีเพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภูมิรินทร์ สามสี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยาที่มีต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าว ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมก้าวร้าวไม่
แตกต่างกัน 

รักขณาวรรณ เสาทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ทีมี่เพศต่างกัน มพีฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่างกัน 

4.2 สถานภาพครอบครัวกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
รักขณาวรรณ เสาทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสภาพการพักอาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      

4.3 การควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
 สาวิตรี ล้ าเลิศ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมก้าวร้าวและพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลด
พฤติกรรมความก้าวร้าวของเยาวชนหญิงที่กระท าความผิด ผลการศึกษาพบว่า เยาวนชนหญิงที่กระท า
ความผิดที่เข้าร่วมโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมความก้าวร้าว มีพฤติกรรมความก้าวร้าวต่ ากว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความก้าวร้าวของ
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความก้าวร้าว 
หลังจากทดลองมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.4 ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
วงษ์เดือน สายสุวรรณ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ประวัติการถูกลงโทษของมารดา พฤติกรรมก้าวร้าวของ

มารด และพฤติกรรมก้าวร้าวของบุตรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา ผลการศึกษาพบว่า 
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พฤติกรรมก้าวร้าวของมารดา พฤติกรรมก้าวร้าวของบุตร และประวัติการถูกลงโทษของมารดา มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เกษตรชัยและหีม และเก็ตถวา บุญปราการ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิหลัง
ครอบครัวด้านการได้รับการอบรมเลี้ยงดู ด้านประสบการณ์ความรุนแรงและด้านความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับ
พฤติกรรมความรุนแรงระหว่างคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า การเคยถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรุนแรงระหว่างคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี 

รักขณาวรรณ เสาทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสบการณ์ถูก
ลงโทษทางกาย และทางวาจา จากบคุคลในครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เพศ สถานภาพครอบครัว การควบคุมตนเอง และ
ประสบการณ์การถูกท าโทษเป็นตัวแปรที่มีผลท าให้บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่แตกต่างกันได้ 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเองกับ

พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ศึกษาได้
ด าเนินการค้นคว้าค้นคว้าตามขั้นตอน ดังนี ้

    1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
จ านวน 260 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกตอนต้นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
จ านวน 181 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน (ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ; และ
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี,2554 น.113) 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  รายละเอียดการยินยอมเข้าร่วมโครงงานและแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่ 2  แบบสอบพฤติกรรมก้าวร้าว 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
 
วิธีการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
       ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  
                  แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก ่เพศ ระดับ สถานภาพครอบครัว และ สถานภาพสมรส
ของบิดา-มารดา 

ตัวอย่างรายละเอียดการยินยอมเข้าร่วมโครงงานแบบสอบถามข้อมูลส่วนบคุคล 
รายละเอียดการยินยอมเข้าร่วมโครงงานพิเศษทางจิตวทิยา 

เรื่อง ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมความก้าวรา้วของนักเรียน 
ชั้นระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 

      ข้าพเจ้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่................... โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร  
ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโครงงาน ฯ  ดังกล่าว  และข้าพเจ้ายินยอมตอบแบบสอบถาม

ฉบับนี้  โดยสมัครใจ 
 

............................................................. ลงช่ือผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงงาน ฯ 

          วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 

 
    ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กของนักเรียนในอดีตที่ผ่านมา
ตั้งแต่จ าความได้จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

     เมื่ออ่านข้อความแล้วโปรดท า เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ ตามความเป็นจริง
ของนักเรียนมากที่สุด 
    1. เพศ     ชาย     หญิง  
    2. ระดับการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    3. สถานภาพครอบครัว  
        อยู่กับบิดา-มารดา  อยู่กับบิดาหรือมารดา   ไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา 
    4. สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา  อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  บิดาแต่งานใหม่ 
        มารดาแต่งงานใหม่ บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ หย่าร้าง  
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        บิดามารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมความก้าวร้าว 
 แบบสอบถามพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาของนักเรียน ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามของ ภานุสิทธิ์ 
หวันมะหมดุ (2557)  โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ได้แก่  จริงทีสุ่ด จริง จริงบ้าง จริงน้อย  จริงน้อยที่สุด มีทั้งจ านวน 22 ข้อและแบบสอบถามฉบับนี้ ภานุ
สิทธิ์ หวันมะหนุด (2557) ไดห้าค่าความเช่ือมั่นไว้แล้ว ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .855 

ตัวอย่างแบบสอบถามพฤตกิรรมความก้าวร้าว 
ข้อที่ ข้อความ จริง

ที่สุด 
จริง จริง

บ้าง 
จริง
น้อย 

จริงน้อย
ที่สุด 

(0) นักเรียนมกัคิดว่าการข่มขูคื่อวิธีการท่ีดีทีสุ่ดในการท าให้ได้ส่ิงที่
ต้องการ 

     

(00) นักเรียนจะใช้วิธีการข่มขู่มากกว่าการลงมือกระท าจริง      

 
 
   เกณฑ์การให้คะแนน  
     1. ข้อความที่มีความหมายทางบวก จ านวน 21 ข้อ ยกเว้นข้อที่ 11 ให้คะแนนดังน้ี  
         จริงที่สดุ  ให้คะแนน 5 คะแนน  
         จริง  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         จริงบ้าง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         จริงน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         จริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน  
     2. ข้อความที่มีความหมายทางลบ ได้แกข่้อ 11 ให้คะแนน ดังนี ้ 
         จริงที่สดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน  
         จริง  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         จริงบ้าง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         จริงน้อย  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         จริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
     เกณฑ์การแปลความหมาย  
        ก าหนดช่วงอันตรภาคชั้นจากสูตร 

ค่าอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
                                                         จ านวนชั้น 
  ค่าอันตรภาคชั้น  = 5 – 1 
                                               3 
             = 1.33 
  จะได้ระดับของพฤติกรรมความก้าวร้าว ดังนี ้

คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง      มีพฤติกรรมความก้าวร้าวในระดับมาก  



36 

 

 

 

คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง     มพีฤติกรรมความก้าวร้าวในระดับปานกลาง  
คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง      มีพฤติกรรมความก้าวร้าวในระดับน้อย 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 
 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามของ จริยา ปานเกษม (2559) ที่ไดแ้ปลมา
มาตรวัดการควบคุมตนเองฉบับย่อ (Brief Self-Control Scale; BSCS) ของ Tangney และคณะ (2014) 
โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด และแบบสอบถามฉบับนี้ จริยา ปานเกษม (2559) ได้หาค่าความเชื่อมั่นไว้แล้ว ซึ่งมีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.83 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมตนเอง 
ข้อที่ ข้อความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
(0) นักเรียนอดทนต่อส่ิงลอ่ใจต่าง ๆ ได้      

(00) นักเรียนขีเ้กียจ      

 
   เกณฑ์การให้คะแนน  
     1. ข้อความที่มีความหมายทางบวก ได้แก ่1,6,8,และ 11 ข้อ ให้คะแนน ดังนี้  
         มากทีสุ่ด  ให้คะแนน 5 คะแนน  
         มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         น้อยทีสุ่ด  ให้คะแนน 1 คะแนน  
     2. ข้อความที่มีความหมายทางลบ ได้แกข่้อ 2,3,4,5,7,9,12 และ 13 ให้คะแนน ดังนี ้ 
         จริงที่สดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน  
         จริง  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         จริงบ้าง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         จริงน้อย  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         จริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
 
     เกณฑ์การแปลความหมาย  
        ก าหนดช่วงอันตรภาคชั้นจากสูตร  

ค่าอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
                                                         จ านวนชั้น 
  ค่าอันตรภาคชั้น  = 5 – 1 
                                               3 
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             = 1.33 
  จะได้ระดับของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ดังนี ้

คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง      มีการควบคุมตนเองในระดับมาก  
คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง     มกีารควบคุมตนเองระดับปานกลาง  
คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง      มีการควบคุมตนเองในระดับน้อย 

       ตอนที่ 4 แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้ 
       1./ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
       2. ก าหนดนิยามปฏิบัติการของประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก  
       3. สร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ได้แก ่
          3.1 แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก  จ านวน 36 ข้อ 
       โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale Type)  
       4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในข้อ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity)  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมและการสอดคล้องตาม     
นิยามศัพท์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่ามี
ข้อค าถามที่คะแนนไม่ถึง 0.50 มีจ านวน 2 ข้อ และผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ 
       5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อ 4 ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพฯ จ านวน 40 ชุด แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อ    อื่น ๆ (Item–total Correlation) จาก
สูตรสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ได้ผล
ดังนี ้

5.1 แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กทางด้านร่างกาย จ านวน 52 ข้อ 
มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง .950 ถึง .953  คัดเลือกไว้จ านวน 43 ข้อ 

6. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่คัดเลอืกไว้แล้วในข้อ 5 โดยหา
ค่าสัมประสิทธแ์อลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ได้ผลดังน้ี  

6.1 แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .952 
       7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้จากข้อ 6 เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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ตัวอย่างแบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเดก็ 
ข้อที่ ข้อความ จริง

ที่สุด 
จริง จริง

บ้าง 
จริง
น้อย 

จริงน้อย
ที่สุด 

(0) บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวเคยพูดว่านักเรียนหวังกับ
ชีวิตสูงเกินไป 

     

(00) บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวหอม
แก้มเมื่อนักเรยีนเสียใจ 

     

  เกณฑ์การให้คะแนน  
     1. ข้อความที่มีความหมายทางบวก ได้แกข่้อ 

1-2,4-6,8, 10- 28,30, 33-42 และ 43  ให้คะแนน ดังนี ้ 
 

         จริงที่สดุ  ให้คะแนน 5 คะแนน  
         จริง  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         จริงบ้าง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         จริงน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         จริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน  
     2. ข้อความที่มีความหมายทางลบ ได้แกข่้อ 3,7,9,29,31 และ 32 ให้คะแนน ดังนี ้ 
         จริงที่สดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน  
         จริง  ให้คะแนน 2 คะแนน  
         จริงบ้าง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
         จริงน้อย  ให้คะแนน 4 คะแนน  
         จริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
     เกณฑ์การแปลความหมาย  
        ก าหนดช่วงอันตรภาคชั้นจากสูตร 

ค่าอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
                                                         จ านวนชั้น 
  ค่าอันตรภาคชั้น  = 5 – 1 
                                               3 
             = 1.33 
  จะได้ระดับของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ดังนี้ 

คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง      มีประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กในระดับมาก  
คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง     มีประสบการณ์ถูกท าโทษในวยัเด็กในระดับปานกลาง  
คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง      มีประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กในระดับน้อย 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอนดังนี ้
      3.1 ผู้ศึกษาติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นแห่งหน่ึงในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อขอท าการศึกษาค้นคว้ากับกลุ่มตัวอย่าง 
      3.2 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ค้นคว้าและขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนท าแบบสอบถาม จ านวน 181 ชุด 
      3.3 ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

             ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป             
เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าว
โดยรวม จ าแนกตามเพศและสถานภาพครอบครัวและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การถูกท าโทษ
ในวัยเด็กและการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม 

     4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่

4.2.1.1 ความถี่ (Frequency) ส าหรับวิเคราะหข์้อมลูของตัวแปร เพศ ระดับชั้น สถานภาพ
ครอบครัว และสถานภาพสมรส 

4.2.1.2 ร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะหข์้อมลูของตัวแปร เพศ ระดับชั้น 
สถานภาพครอบครัว และสถานภาพสมรส 

4.2.1.3 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส าหรับวิเคราะหข์้อมลูของตัวแปร พฤติกรรมความก้าวร้าว การ
ควบคุมตนเอง และประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 

4.2.1.4 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) 
          4.2.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
                  4.2.2.1 สถิติ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t–test for Independent Sample) ส าหรับ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (̅) ของกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ในการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาค้นคว้าข้อที ่1 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น.85) 
            
 
   สูตรที่ 1 Pooled Variance กรณีความแปรปรวนของสองกลุ่มเท่ากัน 

t = 
x̅1−x̅2

√
(n1−1)S1

2+(n2−1)S2
2

n1+n2−2
 (

1

n1
+

1

n2
)

 

df =  n1 + n2 − 2 
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สูตรที่ 2 Separated Variance กรณีความแปรปรวนของสองกลุ่มไม่เท่ากัน   

t = 
x̅1−x̅2

√
S1

2

n1
 +

S2
2

n2
 

 

df =  
(

S1
2

n1
 +

S2
2

n2
)

2

(
S1

2

n1
)

2

(n1−1)
 +

(
S2

2

n2
)

2

(n2−1)

 

                 4.2.2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) ส าหรับ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (̅) ของกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ในการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาค้นคว้าข้อที ่2 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น.85) 
               F =   MSB

MSw
 

            df   =  k-1  และ  N-k 
 
                     4.2.2.3 สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เพี ย ร์ สั น  (Pearson Product Moment 
Correlation) ส าหรับวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา
ค้นคว้าข้อที ่3 และ 4 (ชูศรี วงศร์ัตนะ, 2553, น.85) 
            
    rxy =

N ∑ xy−(∑ X)(∑ Y)

∑[N ∑ X2−(∑ X)2][N ∑ Y2]−(∑ Y)2
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาค้นคว้า 

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นเป็นการศึกษาประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเองกับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 คน โดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 4 ตอน มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามพฤติกรรม
ก้าวร้าว การควบคุมตนเองและประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เพื่อให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ใช้สัญลักษณ์         
และค าย่อที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

n หมายถึง  กลุ่มตัวอย่าง 
  ×̅ หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
  SD หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-test 
  F หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา F-test 
  df หมายถึง  ชั้นความเป็นอิสระ 
  SS หมายถึง  ผลรวมของผลต่างก าลังสอง (Sum of Square) 
  MS หมายถึง  ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Mean Square) 
  p หมายถึง  ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

*** หมายถึง  ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
   
 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับชั้น 
สถานภาพครอบครัว และสถานภาพสมรสของบิดามารดา 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมก้าวร้าว การควบคุมตนเอง และประสบการณ์ถูกท า 
โทษในวัยเด็ก 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับชั้น สถานภาพครอบครัว 

และสถานภาพสมรสของบิดามารดา ปรากฏผลดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน)   ร้อยละ 
ชาย 83 45.9 
หญิง 98 54.1 
รวม 181  100.0 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนหญิง  จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.1 และเป็นนักเรียนชาย จ านวน 
83 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.9 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น จ านวน (คน)   ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 28.2 
มัธยมศึกษาปีที ่2 69 38.1 
มัธยมศึกษาปีที ่3 61 33.7 

รวม 181 100.0 
 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยม
ศึกปีที่ 3 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 51 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 28.2 ตามล าดับ 
 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว จ านวน (คน)   ร้อยละ 
อยู่กับบิดาและมารดา 113 62.4 
อยู่กับบิดาหรือมารดา 48 26.5 

ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา 20 11.0 
รวม 181 100.0 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่กับบิดาและมารดา จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 62.4 รองลงมาอยู่กับบิดาหรือ
มารดา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  และไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา จ านวน 20 คน คิดเป็น    ร้อย
ละ 11.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน)   ร้อยละ 

อยู่ด้วยกัน 105 58.0 
แยกกันอยู ่ 38 21.0 

บิดาแต่งงานใหม่ 2 1.1 
มารดาแต่งงานใหม ่ 3 1.7 

บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ 1 0.6 
หย่าร้าง 27 14.9 

บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม 5 2.8 
รวม 181 100.00 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 บิดามารดาแยกกันอยู่ 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 บิดามารดาหย่าร้าง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 บิดาหรือ
มารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 มารดาแต่งงานใหม่ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.7 บิดาแต่งงานใหม่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และบิดาและมารดาแต่งงานใหม่ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าว การควบคุมตนเอง และประสบการณ์ถูกท าโทษใน
วัยเด็ก ปรากฏดังตารางที่ 5 ถึง ตารางที่ 7 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมความก้าวร้าว 
จ าแนกเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมความก้าวร้าว จ าแนกเป็นรายข้อ 

พฤติกรรมก้าวร้าว ×̅ SD ระดับ 
1. นักเรียนมกัจะตัดสินใจท าอะไรโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมา 2.65 0.78 ปานกลาง 
2. หลายครั้งที่นักเรียนท าบางสิ่งบางอย่าง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสิ่งที่ท าไม่ดีกับ
ตนเอง 

2.56 0.89 ปานกลาง 

3. นักเรียนมักจะยื่นมือเข้าไปช่วยผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน 2.94 0.94 ปานกลาง 
4. นักเรียนมักจะเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่บ่อยครั้ง 2.42 0.90 ปานกลาง 
5. นักเรียนคิดว่าการไม่รักษากฎระเบียบเพียงเล็กน้อยอาจไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือนร้อน 

2.76 1.00 ปานกลาง 

6. หากเจอปัญหานักเรียนมักจะระบายอารมณ์กับสิ่งของ 2.14 1.16 น้อย 
7. นักเรียนคิดว่าการใช้ก าลังช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 2.03 0.97 น้อย 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมความก้าวร้าว จ าแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 
พฤติกรรมก้าวร้าว (ต่อ) ×̅ SD ระดับ 

8. นักเรียนคิดว่าการลงมือท าเห็นผลชัดเจนกว่าการใช้ค าพูด 3.61 1.09 ปานกลาง 
9. นักเรียนมกัเผลอใช้ค าพูดท่ีรุนแรงเม่ือรู้สึกหงุดหงิดหรือโมโหอยู่เป็น
ประจ า 

3.40 1.01 ปานกลาง 

10. แม้นักเรียนรู้สึกโกรธแต่นักเรียนยังสามารถควบคุมค าพูดที่แสดง
ออกมาได ้

2.72 0.97 ปานกลาง 

11. ท่านคิดว่าการระบายออกทางค าพูดท าให้ความเครียดลดลงได้ 2.96 1.08 ปานกลาง 
12. ท่านมักคิดว่าการข่มขู่คือวิธีที่ดีที่สุดในการท าให้ได้ในสิ่งที่ติองการ 1.80 0.91 น้อย 
13. นักเรียนมักจะใช้ความข่มขู่มากกว่าการลงมือกระท าจริง 2.07 1.06 น้อย 
14. นักเรียนคดิว่าการข่มขู่เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนมักใช้กันเพ่ือให้ได้สิ่งที่
ต้องการ 

2.20 1.08 น้อย 

15. นักเรียนมักจะใช้ค าพูดหรือการกระท าท่ีรุนแรงกับผูท่ี้อ่อนแอกว่า
อยู่เสมอ 

1.91 0.96 น้อย 

16. นักเรียนคิดว่าผู้อ่อนแอมักเป็นเหย่ือของผู้ท่ีแข็งแรงกว่า 2.85 1.35 ปานกลาง 
17. หากนักเรยีนโกรธหรือไม่พอใจ นักเรียนมักจะท าลายข้าวของ
เสมอ 

1.93 1.06 น้อย 

18. นักเรียนคิดว่าการท าลายข้างของจะช่วยให้นักเรยีนผ่อนคลาย 1.96 1.07 น้อย 
19. นักเรียนมักจะใช้ก าลังท าร้ายร่างกายผู้อื่นก่อนเสมอเมื่อไม่พอใจ 1.73 0.92 น้อย 
20. เมื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้ นักเรียนจะระบายออกโดย
การท าลายข้าวของการใช้วาจาที่รุนแรง หรอืการท าร้ายร่างกาย 

1.96 1.05 น้อย 

21. ท่านมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกหน่ึงในการระบาย
ความเครียด 

2.10 1.04 น้อย 

22. ท่านเคยมีเรื่องกับผู้อื่น 2.46 1.09 ปานกลาง 
รวม 2.42 0.49 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรม

ก้าวร้าว จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 22 ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางและน้อย (1.00 - 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.78-1.35 โดยข้อ 8 นักเรียน
คิดว่าการลงมือท าเห็นผลชัดเจนกว่าการใช้ค าพูด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.49) แล ะข้อ 19 นักเรียนมักจะใช้
ก าลังท าร้ายร่างกายผู้อื่นก่อนเสมอเมื่อไม่พอใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (1.73) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมก้าวร้าว ของ
นักเรียนโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 แสดงว่ามพีฤติกรรมก้าวร้าว อยู่ในระดับปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการควบคุมตนเอง จ าแนกเป็น
รายข้อ ปรากฏผลดังตารางที ่6 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการควบคุมตนเอง จ าแนกเป็นรายข้อ 

การควบคุมตนเอง ×̅ SD ระดับ 
1. นักเรียนอดทนต่อส่ิงลอ่ใจต่าง ๆ ได้ 3.17 0.89 ปานกลาง 
2.นักเรียนอยากมีวินัยในตนเองมากกว่านี ้ 2.36 1.02 ปานกลาง 
3. นักเรียนขี้เกียจ 2.70 1.05 ปานกลาง 
4. นักเรียนพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด 3.31 0.89 ปานกลาง 
5. นักเรียนท าส่ิงท่ีเป็นผลเสยีส าหรับนักเรียนหากเป็นเร่ืองสนุก 3.78 0.81 มาก 
6. นักเรียนไม่ท าสิ่งที่เป็นผลเสียต่อตัวนักเรียน 3.04 1.13 ปานกลาง 
7. การเลิกนิสัยแย่ ๆ เป็นเรื่องยากส าหรับนักเรียน  3.47 1.09 ปานกลาง 
8. คนอื่น ๆ บอกว่านักเรียนเป็นคนมีวินัยในตนเอง 2.91 0.89 ปานกลาง 
9. บางครั้งนักเรียนท างานไม่เสร็จเพราะมัวแต่เพลิดเพลินติดสนุก 2.78 1.00 ปานกลาง 
10. นักเรียนมีปัญหาในการรวบรวมสมาธิท าใจให้จดจ่อ 3.43 0.98 ปานกลาง 
11. นักเรียนสามารถท างานอย่างเต็มที่แม้เป้าหมายจะอยู่ไกล 3.37 0.93 ปานกลาง 
12. แม้จะรู้ว่าสิ่งที่ก าลังท านั้นผิดแต่นักเรียนก็ห้ามใจตัวเองไม่ได ้ 3.73 0.91 มาก 
13. นักเรียนมักจะท าอะไรลงไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง 3.41 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.44 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการควบคุม
ตนเอง จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าการควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 13 ข้อค าถามส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2.34-3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.81-1.13 โดยข้อ 5 
นักเรียนท าสิ่งที่เป็นผลเสียส าหรับนักเรียนหากเป็นเรื่องสนุก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.78) และข้อ 3 นักเรียน     
ขี้เกียจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (2.70) เมื่อพิจารณาการควบคุมตนเอง ของนักเรียนโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19 แสดงว่ามีการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัย
เด็ก จ าแนกเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังตารางที ่7 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก จ าแนกเป็นราย
ข้อ 

ประสบการณถ์ูกท าโทษในวยัเด็ก ×̅ SD ระดับ 
1.บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวใช้การหยิก/บิดตามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เมื่อนักเรียนกระท าความผิด 

1.71 0.87 น้อย 

2. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว ใช้อุปกรณ์ในการลงโทษ
นักเรียน เช่น ไม้เรยีว ก้านมะยม ไม้บรรทัด หรืออุปกรณ์อย่างอ่ืน 

2.23 1.04 น้อย 

3. เมื่อนักเรียนกระท าความผิดบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวจะ
โอบกอดนักเรียนเพื่อให้ก าลังใจ 

3.73 1.17 มาก 

4. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวลงโทษโดยการผลักหรือเหวี่ยง
อย่างรุนแรงเมื่อนักเรียนซุกซน 

1.39 0.79 น้อย 

5.นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวลงโทษด้วยการ
ผลักศีรษะหรือใบหน้าเมื่อท าบางอย่างไม่ถูกใจผู้ใหญ ่

1.51 0.87 น้อย 

6. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวอารมณ์ไม่ดีจะทบุตนัีกเรียน
ที่ใบหน้าหรืออวัยวะส่วนอ่ืนของร่างกาย 

1.34 0.73 น้อย 

7. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวหอมแก้มเมื่อนักเรียนร้องไห้
เสียใจ 

2.02 1.13 ปานกลาง 

8. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวหยิบฉวยของใกล้มือเพื่อปาใส่
นักเรียนเมือ่ขัดใจผูใ้หญ่ 

1.56 0.91 น้อย 

9. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวจะเอาร่างกายของเขาเข้ามา
ปกป้องเมื่อนักเรียนถูกรังแก 

3.85 1.16 ปานกลาง 

10. เมื่อนักเรียนร้องไห้บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวจะทุบตี
เพื่อให้นักเรียนหยุดร้องและส านึกผิด 

1.46 0.82 น้อย 

11. เมื่อนักเรียนไม่ท าการบ้านบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
กักขังนักเรียนไว้ในห้องไม่ให้ออกไปเล่นกับเพื่อน ๆ 

1.43 0.82 น้อย 

12. เมื่อนักเรียนไม่ช่วยท างานบ้านบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการการลงโทษ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น 

1.44 0.77 น้อย 

13. นักเรียนเคยถูกบิดาหรือบุคคลในครอบครัวเตะหรือต่อยเมือ่
นักเรียนท าส่ิงท่ีเส่ือมเสยีช่ือเสียง 

1.30 0.77 น้อย 

14. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวตบหน้าเมื่อ
เถียงท่านด้วยถ้อยค าที่รุนแรง 

1.46 0.81 น้อย 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก จ าแนกเป็น  
รายข้อ (ต่อ) 

ประสบการณถ์ูกท าโทษในวยัเด็ก (ต่อ) ×̅ SD ระดับ 
  15. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวปล่อยให้อด
อาหารเมื่อไม่ท าสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการ 

1.25 0.62 น้อย 

16. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวต่อว่าด้วยค า
หยาบคาย 

2.29 1.17 น้อย 

17. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว พูดจาประชด
ในท านองว่าไม่อยากให้นักเรียนเกิดมา 

1.98 1.15 น้อย 

18. นักเรียนเคยถูกบุคคลในครอบครัวต่อว่า ว่าเป็นคนไม่มีประโยชน์
ต่อครอบครัว 

1.92 1.21 น้อย 

19. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวเคยพูดว่านักเรียนหวังกับชีวิต
สูงเกินไป 

1.92 1.03 น้อย 

20. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวกล่าวว่าขโมย
ของในบ้านโดยที่ท่านไม่ได้ท า 

1.81 1.03 น้อย 

21. เมื่อนักเรียนท าสิ่งใดผิดพลาดบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
ไม่เคยพูดให้ก าลังใจนักเรียนเลย 

2.03 1.17 น้อย 

22. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวมักจะบอกว่าเขาไม่ไว้วางใจ
นักเรียนเพราะกลัวว่าจะไปท าส่ิงใดผิดอีก 

2.04 1.17 น้อย 

23. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวขู่ว่าจะไล่
นักเรียนออกจากบ้านหากกระท าผิดซ  าเดิมอีก 

1.86 1.20 น้อย 

24. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวพูดในท านอง
ที่ว่าจะตัดออกจากกองมรดก 

1.49 0.98 น้อย 

25. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวต่อว่าด้วย
ถ้อยค าหยาบคายต่อหน้าผู้อื่น 

1.85 1.14 น้อย 

26. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวพูดให้ผู้อื่นท า
ร้ายร่างกายของนักเรียน 

1.34 0.76 น้อย 

27.นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวเอาเปรียบเทียบ
กับลูกของบ้านอ่ืน 

2.39 1.32 น้อย 

28. บิดาหรือมารดาเคยพูดกับนักเรียนว่าเป็นภาระของครอบครัว 1.83 1.14 น้อย 
29. เมื่อนักเรียนท าผิดบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวจะพูดกับ
นักเรียนด้วยถ้อยค าทีอ่่อนโยน 

3.63 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก จ าแนกเป็น  
รายข้อ (ต่อ) 

ประสบการณถ์ูกท าโทษในวยัเด็ก (ต่อ) ×̅ SD ระดับ 
30. เมื่อนักเรียนท าความผิดบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวไม่เคย
รับฟังเหตุผลของนักเรียนเลย 

2.37 1.19 ปานกลาง 

31. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวให้ก าลังใจนักเรียนเสมอเมื่อพบ
กับปัญหาต่าง ๆ  

3.25 1.25 ปานกลาง 

32. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวให้ค าแนะน านักเรียนเสมอเมื่อ
เผชิญกับปัญหา  

3.06 1.35 ปานกลาง 

33. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวมักจะบังคับให้นักเรียนท าสิ่งที่
ไม่ชอบ 

2.04 1.08 น้อย 

34. เมื่อนักเรียนท าความผิดจะถูกบิดาหรือมารดาซ  าพูดเติมอยู่เสมอ 2.15 1.21 น้อย 
35. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวเปรียบเทียบ
ท่านกับพ่ีหรือน้องของตนเอง 

2.31 1.25 น้อย 

36. นักเรียนเคยถูกหัวเราะเยาะจากการบอกเล่าความคาดหวังใน
อนาคตให้กับบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวฟัง 

1.67 1.01 น้อย 

37. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวไม่เคยใช้ค าถามที่แสดงความ
ห่วงใยท่าน เช่น เหนื่อยไหม ไหวหรือเปล่า 

2.23 1.22 น้อย 

38.บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวไม่เคยบอกรักนักเรียน 2.18 1.15 น้อย 
39. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวไปท าธุระต่างจังหวัดท่าน
ไม่เคยถามถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนเลย 

1.74 1.11 น้อย 

40. ในวาระพิเศษต่าง ๆ บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครวัไม่เคยซื อ
ขวัญให้นักเรียน 

2.22 0.97 น้อย 

41. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวกลับมาจากไปเที่ยว
ต่างจังหวัดทุกคนในบ้านจะได้รับของฝากยกเว้นตัวนักเรียนเอง 

1.70 1.04 น้อย 

42. เมื่อนักเรียนสอบได้คะแนนดีบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
ไม่เคยชื่นชมหรือให้รางวัล 

1.82 1.06 น้อย 

43. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวทะเลาะกันนักเรียนจะถูก
ต่อว่าไปด้วย 

2.40 1.33 น้อย 

รวม 2.03 0.52 น้อย 
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จากตารางที่  7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กซึ่ง
ประกอบด้วยค าถาม 43 ข้อค าถามส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (1.00 – 2.33) มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.62-1.35 โดยข้อ 9 บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวจะเอาร่างกายของเขาเข้ามา
ปกป้องเมื่อนักเรียนถูกรังแกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.85) และข้อ 15 นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวปล่อยให้อดอาหารเมื่อไม่ท าสิ่งที่ผู้ ใหญ่ต้องการ  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (1.25) เมื่อพิจารณา
ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก ของนักเรียนโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 แสดงว่าประสบการณ์
ถูกท าโทษในวัยเด็ก อยู่ในระดับน้อย 
 
 
3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  1 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมความก้าวร้าวแตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน จ าแนกตาม

เพศปรากฏดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมของนักเรียน จ าแนก
ตามเพศ 

เพศ n ×̅ SD df t P 
ชาย 83 2.49 

2.36 
.46 
.51 

179 1.79 .075 
หญิง 98 
รวม 181 

 
จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 

จ าแนกตามเพศพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมความก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่
ไดไ้ม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
สมมติฐานข้อที่ 2  นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่างกัน 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน จ าแนกตาม

สถานภาพทางครอบครัว ปรากฏดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน จ าแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 2 .007 .004 .015 .986 
ภายในกลุ่ม 178 43.403 .244   

รวม 180 43.410  
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จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 
จ าแนกตามสถานภาพทางครอบครัว พบว่า นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมความก้าวร้าว 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 

ปรากฏดังตารางที่  10 
 
ตารางที่  10  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการควบคมุตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 

ตัวแปร พฤติกรรมก้าวร้าว P 
การควบคุมตนเอง -.335*** .000 

** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากตารางที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียน  พบว่า  การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.335 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 
 

สมมติฐานข้อที่ 4  ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ก้าวร้าว 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 

ปรากฏดังตารางที่  11 
 
ตารางที่  11  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณถ์ูกท าโทษในวัยเด็ก กบัพฤตกิรรมก้าวร้าวของ
นักเรียน 

ตัวแปร พฤติกรรมก้าวร้าว P 
ประสบการณ์ถกูท าโทษในวัยเด็ก .412** .000 

** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากตารางที่ 11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก กับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน  พบว่า  ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .412 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสองสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. นักเรยีนทีม่ีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวแตกต่างกัน 

ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ที่ไดไ้ม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัว
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่างกัน 

ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ที่ไดไ้ม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. การควบคุมตนเองมคีวามสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าว 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 

ผลการวิเคราะห์ที่ได ้
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

4. ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ก้าวร้าว 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 

ผลการวิเคราะห์ที่ได้ 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตามล าดับดังนี้  
1.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้  

1.1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม จ าแนกตามเพศและสถานภาพครอบครัว 
1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กและการควบคุมตนเองกับพฤติกรรม

ก้าวร้าว 

2. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  
     1.1 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน 
     1.2 นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่างกัน  
     1.3 การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
     1.4 ประสบการณถ์ูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าว 
3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  

3.1 ประชากร  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 260 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 4 กันยายน 
2563) 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกตอนต้นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาอยูภ่าค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 181 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิด
ตารางเครจซีและมอร์แกน (ฉัฐวีณ์ สทิธิ์ศิรอรรถ; และเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี,2554 น.113) 

   3.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
1.1) เพศ แบ่งเป็น 
  -ชาย 
  -หญิง 
1.2) ระดับชั้น แบ่งเป็น 
  - มัธยมศึกษาปีที่ 1 
  - มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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  - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.3) สถานภาพทางครอบครัว  
 1.4) สถานภาพสมรส 
  1.5) การควบคุมตนเอง 
  1.6) ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 

 2)  ตัวแปรตาม ได้แก ่ 
 2.1) พฤติกรรมก้าวร้าว 
 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมก้าวร้าว 

ตอนที่ 3  แบบสอบการควบคุมตนเอง 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
 

5. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเอง
กับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ผลดังนี ้
   5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนหญิง  จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.1 และเป็นนักเรียนชาย จ านวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 
45.9 

5.1.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 51 คน คิดเป็น    ร้อยละ 28.2 
ตามล าดับ 

5.1.3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อยู่กับบิดาและมารดา จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 62.4 รองลงมาอยู่กับบิดาหรือมารดา จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.5  และไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา จ านวน 20 คน คิดเป็น    ร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 

5.1.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 บิดามารดาแยกกันอยู่ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.0 บิดามารดาหย่าร้าง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 มารดาแต่งงานใหม่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 บิดาแต่งงานใหม่ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และบิดาและมารดาแต่งงานใหม่ จ านวน 1 คน คิ ดเป็นร้อยละ 0.6 
ตามล าดับ 
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5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าว  

5.2.1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมก้าวร้าว จ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 22 ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและ
น้อย (1.00 - 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.78-1.35 โดยข้อ 8 นักเรียนคิดว่าการลงมือท าเห็น
ผลชัดเจนกว่าการใช้ค าพูด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.49) แล ะข้อ 19 นักเรียนมักจะใช้ก าลังท าร้ายร่างกายผู้อื่นก่อน
เสมอเมื่อไม่พอใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (21.73) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนโดยรวม พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 แสดงว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว อยู่ในระดับปานกลาง 

5.2.2  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมก้าวร้าว จ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 22 ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและ
น้อย (1.00 - 3.67) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.78-1.35 โดยข้อ 8 นักเรียนคิดว่าการลงมือท าเห็น
ผลชัดเจนกว่าการใช้ค าพูด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.49) และข้อ 19 นักเรียนมักจะใช้ก าลังท าร้ายร่างกายผู้อื่นก่อน
เสมอเมื่อไม่พอใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (1.73) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนโดยรวม พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 แสดงว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว อยู่ในระดับปานกลาง 

5.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กซึ่งประกอบด้วยค าถาม  43 ข้อค าถามส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (1.00 – 2.33) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.62-1.35 โดยข้อ 9 บิดามารดา
หรือบุคคลในครอบครัวจะเอาร่างกายของเขาเข้ามาปกป้องเมื่อนักเรียนถูกรังแกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.85) และข้อ 
15 นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวปล่อยให้อดอาหารเมื่อไม่ท าสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องกา ร มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (1.25) เมื่อพิจารณาประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก ของนักเรียนโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.03 แสดงว่าประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก อยู่ในระดับน้อย 

 
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปผลการทดลองสอบสมมติฐาน ได้ดังนี ้
     5.3.1 นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
     5.3.2 นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน ซึ่งผลการ

วิเคราะห์ที่ไดไ้ม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
               5.3.3 การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.335 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
               5.3.4 ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .412 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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6. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

6.1 สมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมความก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการ

วิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมรินทร์ สามสี (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ได้มีการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แม้ว่าทางร่างกายของเพศชายและเพศหญิงภายนอกนั้นจะมีความแตกต่างกัน
แต่ว่ากระบวนการภายในนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือระบบการท างานของสมอง ซึ่งในวัยเด็กนั้น พบว่าสมอง
ส่วนหน้าที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลและความคิดระดับสูงยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ ท าให้สมองส่วนอารมณ์
หรือระบบลิมบิก (Limbic System) ที่มีส่วนประกอบส าคัญคืออะมิกดาลา (Amygdala) ที่เป็นศูนย์กลางของ
อารมณ์ โดยเฉพาะความรู้สึกพื้นฐาน เช่น ความกลัว หรือความก้าวร้าว  จะท างานมากกว่าสมองส่วนหน้า 
ดังนั้นในวัยเด็กจึงมักตัดสินใจ ด้วยอารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผล ซึ่งสมองส่วนหน้าจะมีการเชื่อมต่อกันอย่าง
สมบูรณ์เมื่อายุประมาณ 

 25 ปี (อรรควิช จารึกจารีต, 2560 น.39) และยังสอดคล้องกับลักษณะเด่นของวัยเด็กที่กล่าวว่า วัย
เด็กเป็นวัยที่ชอบทะเลาะเบาะแว้ง เด็กชายจะชอบวิจารณ์ ชอบเหย้าแหย่เด็กหญิง มีการตั้งฉายาให้กัน และ
อาจเกิดการท าร้ายหรือการปะทะกันได้ (เจษฎา อังกาบสี 2560 น.97)  ซึ่งในวัยเด็กนั้นจะเกิดอารมณ์โกรธได้
ง่าย เพราะเด็กจะต้องการเป็นตัวของตัวเอง จึงเกิดความคับข้องใจได้ง่าย เช่น ถูกขัดขวางในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 
ถูกต าหนิหรือถูกวิจารณ์  ถูกบ่นหรือถูกท าโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ท า (เจษฎา อังกาบสี 2560 น.101) ดังที่ เติม
ศักดิ์ คทวนิช (2555 น.323) ได้อธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวไว้ว่า  ความคับข้องใจจะน าไปสู่ความ
ก้าวร้าวเสมอ และความก้าวร้าวจะเป็นผลของความคับข้องใจเสอมด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้นักเรียนที่มีเพศ
ต่างกันจึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน 

 
     6.2 สมมติฐานข้อที่ 2 นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่างกัน 
 ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิรินทร์ สามสี (2554) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ได้มีการศึกษาพบว่า  
สถานภาพครอบครัวแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับเติม
ทิพย์ พานิชพันธุ์ (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนชายใน
ศูนย์ฝึกอบรมเขต 2 จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ที่มีสถานภาพ
ทางครอบครัวแตกต่างกันมีความก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ครอบครัวเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กต้องเผชิญ การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผล
เสียต่อตัวเด็กและอาจจะก่อนให้เกิดพฤติความก้าวร้าวได้ เช่น ครอบครัวที่ปฏิเสธลูก เด็กที่เกิดในครอบครัวใน
ลักษณะนี้จึงเป็นเด็กที่หว่าเว้ เหงา ซึม เต็มไปด้วยความโกรธ รู้สึกไม่เป็นมิตรกับใคร พฤติกรรมที่แสดงออกมา
คือ ดื้อเงียบ และจะพัฒนาไปสู่ความแค้น และเริ่มลักขโมยเพื่อแก้แค้นและในท้ายที่สุดจะน าไปสู่การท าลาย
ตนเอง เช่น ติดยาเสพติด ส าส่อนทางเพศ หรือท าลายผู้อื่น เช่น อันทธพาล อาชญากร เป็นต้น (Sailor, 2004 
; ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฎ, 2525 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ 2557 น.41)  ดังนั้นบรรยากาศภายใน
ครอบครัว ทัศนคติ ตลอดจนวิธีการอบรมเลี้ยงดู จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ 
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(2557 น.40) กล่าวไว้ว่า เมื่อเด็กขาดความอบอุ่น หรือเบื่อหน่ายต่อสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายใน
ครอบครัว อาจจะหาทางออกโดยหนีออกจากบ้าน เมื่อเด็กขาดที่พ่ึง ขาดที่ปรึกษาปัญหาตลอดจนขาดที่ระบาย
ความคับข้องใจต่าง ๆ เด็กจึงหาสิ่งทดแทนด้วยวิธีการผิด ๆ เช่น การคบเพื่อเสเพล ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพ
กัญชาหรือเฮโรอีน บางคนอาจประกอบมิจฉาชีพ เช่น ลักขโมย จี้ชิงทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของ
สังคม นอกจากนี้ เจษฎา อังกาบสี (2560 น.91) ได้อธิบายความส าคัญของครอบครัว เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู
แบบมีอิสระนั้นจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบเข้มงวดตลอดเวล เด็กที่เติบโตมาจาก
ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเป็นที่ท าให้เด็กมีความกล้าและมั่นใจในการเข้าสังคมนอกบ้านมากกว่า
เด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่มีปัญหาด้านสัมพันธภาพต่าง ๆ ตามมา เช่น การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ความ
ก้าวร้าว การปฏิเสธ พฤติกรรมวางอ านาจ การเห็นแก่ตัว การท าลายสิ่งของ การทะเลาะวิวาท เป็นต้น ดังนั้น
ไม่ว่าจะถูกเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่หรือบุคคลอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวได้เช่นเดียวกัน 
ซึ่งถ้าหากได้รับการอบรมที่ดีแม้ว่าผู้ที่เลี้ยงดูไม่ใช่บิดาหรือมารดาก็สามารถส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
น้อยหรือไม่แสดงเลยได้เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีสถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกันจึงมีพฤติกรรมความก้าวร้าวไม่
แตกต่างกัน 
 
6.3 สมมติฐานข้อที่ 3 การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าว  

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงให้ว่า ถ้านักเรียนมีการควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
น้อย ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนมีการควบคุมตนเองน้อย ก็จะมีพฤติกรรมความก้าวร้าวมากตามไปด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี ล้ าเลิศ (2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อ
ลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของเยาวชนหญิงที่กระท าความผิด ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนหญิงที่กระท าความผิด
มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัญชิตา ทุมมานนท์ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ควบคุมตนเองมีอิทธิผลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความก้าวร้าวผลการวิจัยพบว่า การควบคุมตนเอง
มีอิทธิผลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.000 ต่อความก้าวร้าว 

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี พบว่า การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมความก้าวร้าว 
อาจเนื่องมาจาก การควบคุมตนเองนั้นหมายถึง กระบวนการที่บุคคลที่บุคคลใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ประเทือง 
ภูมิภัทราคม 2540; น.346) ท าให้บุคคลที่มีการควบคุมตัวเองสูงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีนั่นเอง นอกจากนี้ข้อดีของการที่บุคคลสามารถควบคุมตนเองได้นั้นมีความรู้สึกดี
กับตนเอง รู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่า จึงสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์แล้วสามารถยับยั้งด้วยกระบวนการควบคุมตนเองได้นั้นนอกจากจะหยุดพฤติกรรมมที่ไม่พึ ง
ประสงค์ได้ยังท าให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองด้วย และยังสอดคล้องกับ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ที่
อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยแรงขับสัญชาติญาณ โดยเริ่มจากความต้องการของร่างกาย 
ฟรอยด์ เชื่อว่าสังคมจะอยู่ไม่ได้ถ้าปล่อยให้คนระบายแรงขับของสัญชาตญาณตามใจชอบ  เช่นถ้าปล่อยให้คน
ที่แข็งแรงกว่าเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าหรือถ้าปล่อยให้คนมีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งที่ต้องการสังคมจะเกิด
วุ่นวาย ดังนั้นแม้คนอยากจะระบายสัญชาตญาณทางเซ็กส์และความก้าวร้าว สังคมจะไม่ยอมว่าเป็นเรื่องที่
ถูกต้อง ซึ่งโครงสร้างของบุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ อิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้ ซึ่งพลังจิตทั้งสามเกิด
จากความต้องการทางสัญชาตญาณของบุคคล (อ้างถึงใน เจษฎา อังกาบสี 2560, น.30) อีโก้ จะคอยท างาน
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ควบคุม อิด ซึ่งเป็นความต้องการต่าง ๆ ที่ไม่สนใจความผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ให้อยู่ในความเป็นจริง อยู่ใน
กฎระเบียบของสังคม นอกจากนี้ยังมีซูเปอร์อีโก้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม 
ค่านิยม ประเพณีต่าง ๆ ท าหน้าที่ผลักดันให้บุคคลให้บุคคลประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมโนธรรม 
กล่าวคือ บุคคลจะเรียนรู้การควบคุมตนเองจากกระบวนการภายซึ่งเป็นการท างาน อีโก้ ควบคุมการกระท า
ของเรา เรียนรู้ที่ถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ในสังคม มีความละอายที่จะกระท าพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ และ
เรียนรู้ที่จะท าตามกฎเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีการควบคุมตนเองได้ดีท าให้มีการแสดง
พฤติกรรมความก้าวร้าวน้อยลงตามไปด้วยนั่นเอง 
 
     6.4 สมมติฐานข้อที่ 4 ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความก้าวร้าว 

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่า ถ้านักเรียนได้รับประสบการณ์ถูก
ลงโทษในวัยเด็กสูง ก็จะมีพฤติกรรมความก้าวร้าวสูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็กน้อย ก็จะมีพฤติกรรมความก้าวร้าวน้อยตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกษตรชัย และหีม และ เก็ตถวา บุญปราการ (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องภูมิหลังครอบครัวที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า การเคยถูกลงโทษอย่างรุนแรงในวัยเด็ก เป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วงษ์เดือน สายสุวรรณ์ (2546) ที่มีการศึกษาพบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของมารดา พฤติกรรม
ก้าวร้าวของบุตร และประวัติการถูกลงโทษของมารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน อาจเนื่องมาจาก การที่บุคคลถูกลงโทษอย่างรุนแรงท าให้บุคคลนั้นเกิด
เลียนแบบการลงโทษน าไปใช้กับผู้อื่นแม้ว่าตนจะไม่ชอบก็ตามแต่บุคคลจะเรียนรู้ว่าการลงโทษท าให้พฤติกรรม
ของบุคคลอื่นหยุดลงและเป็นวิธีการที่ง่าย ดังที่ สิริอร วิชชาวุธ (2554; น..47) ได้กล่าวถึงผลกระทบของการถูก
ลงโทษไว้ว่า ผู้ที่ถูกลงโทษจะเลียนแบบใช้วิธีเดียวกันกับผู้อื่นด้วย แม้ตนจะไม่ชอบการถูกลงโทษ แต่เนื่องจาก
การลงโทษสามารถท าให้พฤติกรรมของผู้อื่นหยุดลงได้ง่ายดังนั้นเมื่อใดที่ตนต้องการควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่น
ได้อย่างรวดเร็ว ตนจะเลียนแบบการลงโทษพฤติกรรมที่ตนไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นท า นอกจากนี้ผลกระทบจาก
การลงโทษนั้นยังกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวได้อีกด้วย เพราะการลงโทษเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงประสงค์เมื่อตน
ถูกลงโทษจึงอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมความก้าวร้าวทั้งทางร่ายกายหรือทางภาษาได้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 
2556 น.232) จึงกล่าวได้ว่าผลการกระทบจากถูกลงโทษล้วนแล้วแต่ส่งผลให้บุคคลเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้  
ไม่ว่าจะเป็นการก้าวร้าวต่อบุคคลที่ลงโทษหรือการแสดงความก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นด้วยวิ ธีการลงโทษ
เช่นเดียวกับที่ตนเคยได้รับมา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมตามแนวคิดของ
แบนดูรา ที่เชื่อว่า มนุษย์นั้นเรียนรู้ผ่านการสังเกตพฤติกรรมที่ผู้อื่นหรือตัวแบบท า และแบนดูรายังเชื่อว่า
กระบวนการอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนให้เด็กมีพฤติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นส่วนในการสร้าง
พฤติกรรมของบุคคล โดยจะมีบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็น บิดามารดา ผู้ดูแลผู้ปกครอง พ่ีเลี้ยง เพื่อนวัยเดียวกัน 
และบุคคลอื่นที่ดึงดูดความสนใจได้ นั้นเป็นตัวแบบ (สิริอร วิชชาวุธ 2554; น.104-105) ไม่ว่าจะเป็น การถูก
ท าโทษหรือการที่ได้เห็นตัวแบบที่ไม่ดี จะส่งผลเด็กมีการซึมซับและมีพฤติกรรมเลียนแบบการใช้ความก้าวร้าว 
รุนแรงต่อผู้อื่น ถึงแม้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกมาทันทีแต่เด็กจะสามารถจดจ าพฤติกรรม
ที่พบเห็นได้และมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นในอนาคตได้เช่นเดียวกับ เจษฎา อังกาบสี (2560 



58 
 

น..91) ได้อธิบายพัฒนาการทางสังคมไว้สามารถสรุปได้ว่า ประสบการณ์การเลี้ยงดูในวัยเด็กนั้นมีความส าคัญ
ต่อการปรับตัวของเด็กเป็นอย่างมากถ้าหากได้รับประสงการณ์การเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ไม่ดีจะส่งผลให้เด็กปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ยาก ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือมีการทะเลาะวิวาทได ้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
ประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าว  

 
7. ข้อเสนอแนะ 
    7.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ค้นคว้า 
 7.1.1 ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ก้าวร้าว ดังนั้นควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเพ่ือลดการท าโทษกับบุตร 
 7.1.2 ผลการศึกษาพบว่าการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าว ดังนั้นควรมี
การจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพ่ือที่จะทราบถึงวิธีการฝึกการควบคุมตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สาวิตรี ล้ าเลิศ 
(2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมก้าวร้าวและพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเยาวชนหญิงที่กระท าความผิด ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโปรแกรมการควบคุม
ตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลด
พฤติกรรมก้าวร้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น 

1) กิจกรรมลดความโกรธง่าย ๆ ด้วยตัวเรา เป็นกิจกรรมสอนเทคนิคการควบคุมความโกรธด้วย
วิธีการสูดลมหายใจ โดยใช้การสูดลมหายใจลึก ๆ ช้า ๆ เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ได้  

2) กิจกรรมแบ่งเป็น แยกได้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สามารถเรียนถึงผลกระทบจากพฤติกรรมที่
เราท าต่อตนเองและผู้อื่น ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งแยกพฤติกรรมด้านบวกด้านลบได้  โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อการกระท าทั้งลบและด้านบวกที่ผู้ด าเนินกิจกรรมได้จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นหาข้อสรุปร่วมกัน 

 
    7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 

7.2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพื่อจะได้สามารถท านายพฤติกรรมก้าวร้าว ได้มากขึ้นเช่น การ
รับรู้และผลกระทบจากพฤติกรรมก้าวร้าว การเห็นคุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อการเมืองกับความก้าวร้าว เพื่อ
จะได้ทราบถึงสาเหตุด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาต่อไปในอนาคต 
 7.2.2 ควรเพ่ิมเติมวิธีการศึกษาในรูปแบบผสมผสาน เช่น การสัมภาษณ์ร่วมกับการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อให้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น  
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคน้คว้า 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคน้คว้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์ประจ าคณะจิตวิทยา 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ประจ าคณะจิตวิทยา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 คณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครือ่งมอืที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ตาราง การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 

ข้อ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม IOC การพิจารณา การน าไปใช ้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนทที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 
2 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

3 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

4 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

5 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

8 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

9 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

10 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

11 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

12 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

13 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

14 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

15 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

16 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ น าไปทดลองใช้ 

19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

20 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

21 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

22 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

23 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

24 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

25 1 0 0 1 0.33 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 
26 1 0 0 1 0.33 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 
27 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

28 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

29 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

30 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

31 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

32 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า (ต่อ) 

ตาราง การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก 

ข้อ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม IOC การพิจารณา การน าไปใช ้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนทที่ 3 

33 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

34 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

35 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

36 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

37 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

38 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

39 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

40 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

41 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

42 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

43 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

44 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

45 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

46 1 1 0 2 0.66 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

47 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

48 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

49 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

50 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช ้

51 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

52 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

53 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

54 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์ น าไปทดลองใช้ 

หมายเหตุ ข้อที่ผ่านเกณฑ์ คอื มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รตันะ, น.73) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) 

ตาราง ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบสอบถามประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็ก 

ข้อ ค่า r การพิจารณา การน าไปใช ้
1 .529 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 
2 .594 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

3 .507 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

4 .434 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

5 .261 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

6 .642 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

7 .517 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

8 .519 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

9 .520 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

10 .402 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

11 .344 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

12 .366 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 
13 .706 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

14 .149 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

15 .461 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

16 .531 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

17 .206 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

18 .569 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

19 .207 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

20 .358 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

21 .283 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 

22 .554 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

23 .412 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

24 .581 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

25 .767 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

26 .700 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

27 .733 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

28 .598 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

29 .672 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

30 .524 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

31 .656 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

32 .620 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

33 .489 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 
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ตาราง ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบสอบถามประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็ก (ต่อ) 

ข้อ ค่า r การพิจารณา การน าไปใช ้
34 .586 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

35 .566 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

36 .703 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

37 .528 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

38 .600 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

39 .573 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

40 .381 ไม่ผ่านเกณฑ ์ ตัดทิ้ง 
41 .593 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

42 .578 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

43 .608 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

44 .621 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

45 .742 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

46 .433 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

47 .659 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

48 .605 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

49 .466 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

50 .680 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

51 .505 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

52 .682 ผ่านเกณฑ ์ น าไปใช้เก็บข้อมูล 

หมายเหตุ ข้อที่ผ่านเกณฑ์ คอื มีค่า r ตั้งแต ่0.40 ขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น.75) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษาคน้คว้า 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 

ชั้นระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ด้วยข้าพเจ้านายวิษณุ ไขว้ค า นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ก าลังศึกษาค้นคว้าโครงงานพิเศษทางจิตวิทยาเรื่อง ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การ
ควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษา
ระดับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวม จ าแนก
ตามเพศและสถานภาพครอบครัว 3.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การถูกท าโทษในวัยเด็กและการ
ควบคุมตนเองกับพฤตกิรรมก้าวร้าวโดยรวม 

 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งไม่มี
ค าตอบใดถูกหรือผิด ทุกค าตอบของนักเรียนจะเก็บรวมรวมไว้ เป็นความลับ โดยผู้ศึกษาจะกระท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม และน าไปใช้เฉพาะด้านการศึกษาเท่าน้ัน  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

นายวิษณุ ไขว้ค า 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมก้าวร้าว  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง       

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก    
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รายละเอียดการยินยอมเข้าร่วมโครงงานพิเศษทางจิตวทิยา 
เรื่อง ประสบการณ์ถูกท าโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมความก้าวรา้วของนักเรียน 

ชั้นระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

      ข้าพเจ้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่................... โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร  
ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโครงงาน ฯ  ดังกล่าว  และข้าพเจ้ายินยอมตอบแบบสอบถาม
ฉบับนี้  โดยสมัครใจ 
 

............................................................. ลงช่ือผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงงาน ฯ 
            

          วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
 

 

ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กของนักเรียนในอดีตที่ผ่านมา
ตั้งแต่จ าความได้จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็น
จริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ   

 ชาย     หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

3.สถานภาพครอบครัว 

 อยู่กับบิดา-มารดา    อยู่กับบิดาหรือมารดา    ไม่ไดอ้ยูก่บับิดา - มารดา  

 
4.สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา 

    อยู่ด้วยกัน    แยกกันอยู ่     บิดาแต่งงานใหม่       

 มารดาแตง่งานใหม่   บิดาและมารดาแต่งงานใหม่   หย่าร้าง   

 บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมก้าวร้าว 

ค าชี้แจง เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

มากที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

มาก   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของท่านบ้าง ไม่จริงบ้าง 

น้อย   หมายถึง  ข้อเท็จจริงน้ันตรงกับข้อเท็จจริงของท่านน้อย 

น้อยที่สุด  หมายถึง  ข้องความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของท่านน้อยที่สุด 

 

ข้อความ น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. นักเรียนมกัจะตัดสินใจท าอะไรโดย 
ไม่ค านึงถึงผลกระทบที่ตามมา 

     

2. หลายครั้งที่นักเรียนท าบางสิ่งบางอย่าง 
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสิ่งที่ท าไม่ดีกับตนเอง 

     

3. นักเรียนมักจะยื่นมือเข้าไปช่วยผู้อื่นโดย
ไม่ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน 

     

4. นักเรียนมักจะเป็นผู้ ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยู่บ่อยครั้ง 

     

5. นักเรียนคิดว่าการไม่รักษากฎระเบียบ
เพียงเล็กน้อยอาจไม่ท าให้ผู้อื่นเดือนร้อน 

     

6. หากเจอปัญหานักเรียนมักจะระบาย
อารมณ์กับสิ่งของ 

     

7. นักเรียนคิดว่าการใช้ก าลงัช่วยแก้ปัญหา
ได้ระดับหน่ึง 

     

8. นักเรียนคิดว่าการลงมือท าเห็นผล
ชัดเจนกว่าการใช้ค าพูด 

     

9. นักเรียนมักเผลอใช้ค าพูดที่รุนแรงเมื่อ
รู้สึกหงุดหงิดหรือโมโหอยู่เป็นประจ า 

     

10. แม้นักเรียนรู้สึกโกรธแต่นักเรียนยัง
สามารถควบคุมค าพูดที่แสดงออกมาได ้

     

11. นักเรียนคิดว่าการระบายออกทาง
ค าพูดท าให้ความเครียดลดลงได้ 

     

12. นักเรียนมักคิดว่าการข่มขู่คือวิธีที่ดี
ที่สุดในการท าให้ได้ในสิ่งที่ติองการ 
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ข้อความ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

13. นักเรียนมักจะใช้ความข่มขู่มากกว่า
การลงมือกระท าจริง 

     

14.นักเรียนคิดว่าการข่มขู่เป็นเรื่องปกติที่
ผู้คนมักใช้กันเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 

     

15. นัก เรี ยนมักจะใช้ค าพู ดหรื อการ
กระท าที่รุนแรงกับผู้ที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอ 

     

16. นักเรียนคิดว่าผู้อ่อนแอมักเป็นเหยื่อ
ของผู้ที่แข็งแรงกว่า 

     

17. หากนั ก เ รี ยน โกรธหรื อ ไม่ พอ ใจ 
นักเรียนมกัจะท าลายข้าวของเสมอ 

     

18. นักเรียนคิดว่าการท าลายข้างของจะ
ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลาย 

     

19. นักเรียนมักจะใช้ก าลังท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นก่อนเสมอเมื่อไม่พอใจ 

     

20. เมื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้ 
นักเรียนจะระบายออกโดยการท าลาย 
ข้าวของ การใช้วาจาที่รุนแรง หรือ  
การท าร้ายร่างกาย 

     

21. นักเรียนมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็น
ทางออกหนึ่งในการระบายความเครียด 

     

22. นักเรียนเคยมีเรื่องกับผู้อื่น      

 

 

 

  



73 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 

ค าชี้แจง เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่านมากที่สุดโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

มากที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

ค่อนข้างตรง  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมาก 

ตรงและไม่ตรงพอ ๆ กัน หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของท่านบ้าง ไม่จริงบ้าง 

ค่อนข้างไม่ตรง  หมายถึง  ข้อเท็จจริงน้ันตรงกับข้อเท็จจริงของท่านน้อย 

ไม่ตรงกับฉันอย่างยิ่ง หมายถึง  ข้องความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของท่านน้อยที่สุด 

ข้อค าถาม 
ไม่ตรงกับ
ฉันอย่างยิ่ง 

ค่อนข้างไม่
ตรง 

ตรงและไม่
ตรง 

พอ ๆ กัน 

ค่อนข้าง
ตรง 

ตรงอย่าง
ย่ิง 

1. นักเรียนอดทนต่อส่ิงลอ่ใจต่าง ๆ ได้      
2 .นัก เรี ยนอยากมี วินั ย ในตนเอง
มากกว่านี ้

     

3. นักเรียนขี้เกียจ      
4. นักเรียนพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด      
5. นักเรียนท าสิ่งที่เป็นผลเสียส าหรับ
นักเรียนหากเป็นเร่ืองสนุก 

     

6. นักเรียนไม่ท าสิ่งที่เป็นผลเสียต่อตัว
นักเรียน 

     

7. การเลิกนิสัยแย่ ๆ เป็นเรื่องยาก
ส าหรับนักเรียน  

     

8. คนอื่น ๆ บอกว่านักเรียนเป็นคนมี
วินัยในตนเอง 

     

9. บางครั้งนักเรียนท างานไม่เสร็จ
เพราะมัวแต่เพลิดเพลินติดสนุก 

     

10. นักเรียนมีปัญหาในการรวบรวม
สมาธิท าใจให้จดจ่อ 

     

11. นักเรียนสามารถท างานอย่าง
เต็มที่แม้เป้าหมายจะอยู่ไกล 

     

12. แม้จะรู้ว่าสิ่งที่ก าลังท านั้นผิดแต่
นักเรียนก็หา้มใจตัวเองไม่ได้ 

     

13. นักเรียนมักจะท าอะไรลงไปโดยไม่
คิดหน้าคิดหลัง 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามประการณ์ในวัยเด็ก 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่าตั้งแต่ในวัยเด็กที่ผ่านมาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนเคย

ถูกบิดามารดาหรือผู้ปกครองปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด  โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายของพฤติกรรมดังนี้ 

ไม่เคยเลย หมายถึง  ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นเลย  
นาน ๆ ครั้ง  หมายถึง  เคยมีประสบการณ์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  
เป็นบางครั้ง  หมายถึง  เคยมีประสบการณ์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์   
บ่อยครั้ง  หมายถึง  เคยมีประสบการณ ์5-6 ครั้งต่อสัปดาห์  
เป็นประจ า  หมายถึง  เคยมีประสบการณ์ 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามประการณ์ในวัยเด็ก  

ข้อค าถาม 
 

ความถี่ของประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผา่นมา 
(เหตุการณ์ตั้งแต่จ าความได ้จนถึง ชั้น ป.6) 

ไม่เคย
เลย 

นาน ๆ 
ครั้ง 

เป็น
บางครั้ง 

บ่อยครั้ง เป็น
ประจ า 

1.บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวใช้ 
การหยิก/บิดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เมื่อนักเรียนกระท าความผิด 

     

2. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว ใช้
อุปกรณ์ในการลงโทษนักเรียน เช่น ไม้เรียว 
ก้านมะยม ไม้บรรทัด หรืออุปกรณ์อย่างอื่น 

     

3. เมื่อนักเรียนกระท าความผิดบิดามารดา
หรือบุคคลในครอบครัวจะโอบกอดนักเรียน
เพื่อให้ก าลังใจ 

     

4.บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวลงโทษ
โดยการผลักหรือเหวี่ยงอย่างรุนแรงเมื่อ
นักเรียนซกุซน 

     

5.นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวลงโทษด้วยการผลักศีรษะหรือ
ใบหน้าเมื่อท าบางอย่างไม่ถูกใจผู้ใหญ่ 

     

6. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
อารมณ์ไม่ดีจะทุบตีนักเรียนที่ใบหน้าหรือ
อวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย 

     

7. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว 
หอมแก้มเมื่อนักเรียนร้องไห้เสียใจ 

     



75 
 

ข้อค าถาม 
 

ความถี่ของประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผา่นมา 
(เหตุการณ์ตั้งแต่จ าความได ้จนถึง ชั้น ป.6) 

ไม่เคย
เลย 

นาน ๆ 
ครั้ง 

เป็น
บางครั้ง 

บ่อยครั้ง เป็น
ประจ า 

8. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวหยิบ
ฉวยของใกล้มือเพื่อปาใส่นักเรียนเมื่อขัดใจ
ผู้ใหญ่ 

     

9. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวจะเอา
ร่างกายของเขาเข้ามาปกป้องเมื่อนักเรียน
ถูกรังแก 

     

10. เมื่อนักเรียนร้องไห้บิดามารดาหรือ
บุคคลในครอบครัวจะทุบตีเพื่อให้นักเรียน
หยุดร้องและส านึกผิด 

     

11. เมื่อนักเรียนไม่ท าการบ้านบิดามารดา
หรือบุคคลในครอบครัวกักขังนักเรียนไว้ใน
ห้องไม่ให้ออกไปเล่นกับเพื่อน ๆ 

     

12. เมื่อนักเรียนไม่ช่วยท างานบ้านบิดา
มารดาหรือบุคคลในครอบครัวใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการการลงโทษ เช่น ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น 

     

13. นักเรียนเคยถูกบิดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวเตะหรือต่อยเมื่อนักเรียนท าสิ่งที่
เสื่อมเสียชื่อเสียง 

     

  14. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวตบหน้าเมื่อเถียงท่านด้วยถ้อยค าที่
รุนแรง 

     

15. นักเรียนเคยถกูบิดามารดาหรอืบุคคลใน
ครอบครัวปล่อยให้อดอาหารเมื่อไม่ท าสิ่งที่
ผู้ใหญ่ต้องการ 

     

16. นักเรียนเคยถกูบิดามารดาหรอืบุคคลใน
ครอบครัวต่อว่าด้วยค าหยาบคาย 

     

17. นักเรียนเคยถกูบิดามารดาหรอืบุคคลใน
ครอบครัว พูดจาประชดในท านองว่าไม่
อยากให้นักเรียนเกิดมา 

     

18. นักเรียนเคยถกูบุคคลในครอบครัวต่อว่า 
ว่าเป็นคนไม่มีประโยชน์ต่อครอบครัว 
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ข้อค าถาม 
 

ความถี่ของประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผา่นมา 
(เหตุการณ์ตั้งแต่จ าความได ้จนถึง ชั้น ป.6) 

ไม่เคย
เลย 

นาน ๆ 
ครั้ง 

เป็น
บางครั้ง 

บ่อยครั้ง เป็น
ประจ า 

19. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวเคย
พูดว่านักเรียนหวังกับชีวิตสูงเกินไป 

     

20. นักเรียนเคยถกูบิดามารดาหรอืบุคคลใน
ครอบครัวกล่าวว่าขโมยของในบ้านโดยที่
ท่านไม่ได้ท า 

     

21. เมื่อนักเรียนท าสิ่ ง ใดผิดพลาดบิดา
มารดาหรือบุคคลในครอบครัวไม่เคยพูดให้
ก าลังใจนักเรียนเลย 

     

22. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
มักจะบอกว่าเขาไม่ไว้วางใจนักเรียนเพราะ
กลัวว่าจะไปท าสิ่งใดผิดอีก 

     

23. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวขู่ว่าจะไล่นักเรียนออกจากบ้าน
หากกระท าผิดซ  าเดิมอีก 

     

24. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวพูดในท านองที่ว่าจะตัดออกจาก
กองมรดก 

     

25. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวต่อว่าด้วยถ้อยค าหยาบคายต่อ
หน้าผู้อื่น 

     

26. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวพูดให้ผู้อื่นท าร้ายร่างกายของ
นักเรียน 

     

27. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวเอาเปรียบเทียบกับลูกของบ้าน
อื่น 

     

28. บิดาหรือมารดาเคยพูดกับนักเรียนว่า
เป็นภาระของครอบครัว 
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ข้อค าถาม 
 

ความถี่ของประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผา่นมา 
(เหตุการณ์ตั้งแต่จ าความได ้จนถึง ชั้น ป.6) 

ไม่เคย
เลย 

นาน ๆ 
ครั้ง 

เป็น
บางครั้ง 

บ่อยครั้ง เป็น
ประจ า 

29. เมื่อนักเรียนท าผิดบิดามารดาหรือ
บุคคลในครอบครัวจะพูดกับนักเรียนด้วย
ถ้อยค าที่อ่อนโยน 

     

30. เมื่อนักเรียนท าความผิดบิดามารดาหรือ
บุคคลในครอบครัวไม่เคยรับฟังเหตุผลของ
นักเรียนเลย 

     

31. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวให้
ก าลังใจนักเรียนเสมอเมื่อพบกับปัญหาต่างๆ 

     

32. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวให้
ค าแนะน านักเรียนเสมอเมื่อเผชิญกับปัญหา 

     

33. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
มักจะบังคับให้นักเรียนท าสิ่งที่ไม่ชอบ 

     

34. เมื่อนักเรียนท าความผิดจะถูกบิดาหรือ
มารดาซ  าพูดเติมอยู่เสมอ 

     

35. นักเรียนเคยถูกบิดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวเปรียบเทียบท่านกับพี่หรือน้อง
ของตนเอง 

     

36. นักเรียนเคยถูกหัวเราะเยาะจากการ
บอกเล่าความคาดหวังในอนาคตให้กับบิดา
มารดาหรือบุคคลในครอบครัวฟัง 

     

37. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวไม่
เคยใช้ค าถามที่แสดงความห่วงใยท่าน เช่น 
เหนื่อยไหม ไหวหรือเปล่า 

     

38. บิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวไม่
เคยบอกรักนักเรียน 

     

39. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
ไปท าธุระต่างจังหวัดท่านไม่เคยถามถึงความ
เป็นอยู่ของนักเรียนเลย 
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ข้อค าถาม 
 

ความถี่ของประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผา่นมา 
(เหตุการณ์ตั้งแต่จ าความได ้จนถึง ชั้น ป.6) 

ไม่เคย
เลย 

นาน ๆ 
ครั้ง 

เป็น
บางครั้ง 

บ่อยครั้ง เป็น
ประจ า 

40. ในวาระพิเศษต่าง ๆ บิดามารดาหรือ
บุคคลในครอบครัวไม่เคยซื อขวัญให้นักเรียน 

     

41. เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
กลับมาจากไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกคนในบ้าน
จะได้รับของฝากยกเว้นตัวนักเรียนเอง 

     

42. เมื่อนักเรียนสอบได้คะแนนดีบิดามารดา
หรือบุคคลในครอบครัวไม่เคยชื่นชมหรือให้
รางวัล 

     

43.เมื่อบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
ทะเลาะกันนักเรียนจะถูกต่อว่าไปด้วย 
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