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บทคดัย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศกึษาหาความสมัพันธร์ะหว่างการปรับตวัด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวก

กบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนปลายของโรงเรียนสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32อ�าเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย์จ�านวน 

80 คน เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามการปรับตวัด้านจิตสงัคมแบบสอบถามการมองโลกทางบวก

และแบบสอบถามการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ

คอนบาค เทา่กบั .83, .86 และ .81 ตามล�าดบัวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติพิรรณาและสถติสิมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์

แบบเพียร์สนั ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธพ์บว่าการปรับตัวด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวกมีความ

สมัพันธท์างบวกกบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ (r = 

.24,p<.05 และ r = .30, p<.001 ตามล�าดบั) และพบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรม

ก้าวร้าวของวัยรุ่นอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู (Χ = 144.86, SD = 19.14) ผลการศกึษา แสดงให้เหน็ถงึตวัแปร

ที่มคีวามสมัพันธก์บัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กบัวัยรุ่นควรให้ความส�าคัญและพัฒนาการปรับตวัด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวกเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่น

มกีารรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวที่ดขีึ้น
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Abstract
  The purpose of this descriptive correlational research was to examine the relationships between 

psychosocial adaptation, optimism and self-efficacy in controlling aggressive behavior among adolescents. 

The multi-stage random sampling technique was used to select  80 adolescents in the tenth to twelfth 

grades of secondary education in the Education Service Area Office 32, Satuek district, Buriram 

Province. The research instrument was a  set of questionnaire composed of Psychosocial Adaptation, 

Optimism, and Self-Efficacy in Controlling Aggressive Behavior. The Cronbach’s alpha coefficients of 

these questionnaires were .83, .86 and .81, respectively. The data were analyzed using descriptive 

statistics and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The psychosocial adaptation and 

optimism had significantly positive correlations with the self-efficacy in controlling aggressive behavior 

(r = .24, p< .05; r = .30, p< .001 respectively). The self-efficacy in controlling aggressive behavior 

was at a relatively high level (Χ =144.86, SD = 19.14).

 The finding of this study demonstrated factors related to self-efficacy in controlling aggressive 

behavior. Psychosocial adaptation and optimism in adolescents would be of concern to administrators,

 teachers in secondary education, and health care providers who can use this study results as baseline

data for the development of intervention that would help enhance adolescent’s self-efficacy in 

controlling aggressive behavior, such as reinforcement of psychosocial adaptation and optimism.
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ปัญหาพฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรงในวัยรุ่นเป็นประเดน็

ปัญหาที่สงัคมให้ความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบนั1 วัยรุ่น 

เป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน

ร่างกาย อารมณ ์สงัคม และจิตใจ ซ่ึงมผีลต่อการแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น1,2 สาเหตุของพฤติกรรม

ก้าวร้าวของวัยรุ่นเกดิจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ตัวบุคคลในลักษณะที่สัมพันธ์กัน ปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ความคิด ความเช่ือ ความรู้สกึ และลักษณะทางกายภาพ 

มผีลการศกึษาพบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายใน

โดยเฉพาะวัยรุ่นเพศชายมฮีอร์โมนเทสโทสเตอโรนสงูขึ้น

ซ่ึงอธบิายได้ว่ามคีวามสมัพันธก์บัการเกดิพฤตกิรรมก้าว

ร้าว3,4  นอกจากน้ีปัจจัยภายในยังขึ้นอยู่กบัความคิดและ

ความเช่ือของวัยรุ่นที่มต่ีอพฤตกิรรมก้าวร้าวด้วย เมื่อวัย

รุ่นมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและเช่ือว่าเป็นวิธี

การที่สามารถโต้ตอบกับบุคคลอื่นให้ได้ในสิ่งที่ตนต้อง

การกจ็ะแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวออกมา ปัจจัยภายนอก

ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น เช่น 

ครอบครัว เทคโนโลยี สื่อ เป็นต้น5

 จากการส�ารวจของสถาบันประชากรและสังคมปี 

พ.ศ. 25576  พบว่าเดก็วัยรุ่นประมาณร้อยละ 30 มปัีญหา

ทางด้านอารมณ ์และ 37 คน ในแสนคน มพีฤตกิรรม

ก้าวร้าวรนุแรง ทะเลาะวิวาท ตั้งกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซด ์

ดื่มสรุาและเสพยาเสพตดิ มปัีญหาการออกจากโรงเรียน

กลางคัน ผลสมัฤทธิ์การศกึษาต�่า รวมถงึพยายามฆ่าตวั

ตาย สอดคล้องกบัการศกึษาของ พิทกัษ์พล บุณยมาลิก 

และคณะ7  พบพฤติกรรมการใช้ความก้าวร้าวรุนแรง    

ของนักเรียนอาชีวศกึษาซ่ึงเป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง สาเหตุ

และวัตถุประสงค์ของการแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัย

รุ่นมีในรูปแบบแตกต่างกนัไป เช่น เพ่ือแก้แค้น ความ

โกรธ เกลียด อจิฉา เรียกร้องความสนใจ เอาใจเพ่ือน 

เลียนแบบผู้ปกครองหรือสื่อ เป็นต้น สอดคล้องกบัการ

ส�ารวจของกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน8 เมื่อ

พิจารณาจ�าแนกตามอายุของผู้กระท�าผิด พบว่าวัยรุ่นที่

มอีายุระหว่าง 15-18 ปี มกีารกระท�าผดิซ่ึงแสดงออกถงึ

ความก้าวร้าวรนุแรงมากที่สดุ

 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรม

ก้าวร้าวในวัยรุ่น (The Self-Efficacy in Controlling 

Aggressive Behavior) เป็นแนวคิดทีพั่ฒนามาจากทฤษฎี

การเรียนรู้ ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura social 

learning theory) คือ ความเช่ือมั่นในความสามารถของ

ตนเองที่จะกระท�าพฤตกิรรมใดๆ และด�าเนินการกระท�า

พฤตกิรรมน้ันๆ ให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ มคีวามคาดหวัง

ในผลลัพธ ์(Outcome expectation) ที่จะเกดิขึ้นว่าพฤติ

กรรมน้ันๆ จะน�าไปสู่ผลลัพธท์ี่ตนเองต้องการ9 ซ่ึงตาม

แนวคิดของแบนดูร่า เช่ือว่ามคีวามเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนั

ของ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal 

factors) ได้แก่ความคิด ความรู้สกึ และปัจจัยทางชีวภาพ 

2) พฤตกิรรม (Represent behaviors) 3) สภาพแวดล้อม 

(External environment)10  ถ้าวัยรุ่นมกีารรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว จะเลือกกระท�า

พฤตกิรรม มกีารตดัสนิใจตลอดเวลาว่าจะท�าพฤตกิรรม

ใด จะใช้ความพยายามและความอดทนในการเผชิญ

ปัญหาและอุปสรรค รูปแบบการคิดและปฏิกิริยาจะ

เหมาะสม ไม่แสดงออกถงึพฤตกิรรมก้าวร้าว ดงัน้ัน การ

รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว 

จึงเป็นคุณลักษณะภายในตนของวัยรุ่นที่มคีวามส�าคัญใน

ลดการพฤติกรรมเสี่ยงที่มาจากการไม่สามารถควบคุม

ความก้าวร้าวได้สอดคล้องกบัการศกึษาที่พบว่า ถ้าวัยรุ่น

มีการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวสงูจะท�าให้สามารถควบคุมตนเองให้มพีฤตกิรรม

ที่เหมาะสมในการปรับตวัอยู่ในสงัคม11

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการปรับตวัด้านจิต

สงัคม (Psychosocial adaptation) และการมองโลกทาง

บวก (Optimism) เป็นตวัแปรส�าคัญที่สนับสนุนการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ

วัยรุ่นการปรับตวัทางจิตสงัคมตามแนวคิดของรอย (Roy’s 

Adaptation Model) คือ การรับรู้กระบวนการและผลลัพธ์

ที่เกดิขึ้นจากการใช้การตระหนักรู้ เพ่ือสร้างสรรค์และบูรณา

การตนเองกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือคงไว้ซ่ึงสภาวะสมดุล  ซ่ึง

ประกอบไปด้วย 1) การปรับตวัด้านอตัมโนทศัน์ 2) การ

ปรับตวัด้านบทบาทหน้าที่ 3) การปรับตวัด้านการพ่ึงพา
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ระหว่างกนั เป็นวิธกีารปรับตวัของวัยรุ่นเพ่ือคงความสมดุล

ด้านจิตสงัคม (psychic integrity)12  ถ้าวัยรุ่นสามารถ

ปรับตวัได้ดกีจ็ะสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งทางอารมณ ์เกดิ

ความสอดคล้องกลมกลืนในตน  สามารถจัดการความ

วิตกกงัวล ความกลัว หรือความโกรธ เช่ือมั่นในผลลัพธ์

ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  เกดิความมั่นคงทางจิตใจและรับ

รู้ ถึงสมรรถนะของตนวัยรุ่นที่มีการปรับตัวทางด้านจิต

สงัคมได้ด ีมแีนวโน้มจะเกดิพฤตกิรรมก้าวร้าวน้อยลง13

 การมองโลกทางบวก (Optimism) เป็นคุณลักษณะที่

ส�าคัญเป็นอย่างมากในเดก็วัยรุ่นเพราะช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพ

การเผชิญและแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกบัช่วงชีวิตทีเ่ปล่ียน

ผ่านของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม14,15  ซ่ึงจะท�าให้เกิด

การสร้างภมูคุ้ิมกนัแก่ร่างกาย และจิตใจของตวัวัยรุ่น เพ่ือ

ให้เกดิความพร้อมและเป็นเกราะป้องกนัในการใช้ชีวิตใน

อนาคต (Future oriented) เน่ืองจากท�าให้วัยรุ่นเช่ือและ

คาดหวังเกี่ยวกบัตนเองในอนาคตเชิงบวก ใช้ชีวิตอยู่กบั

ปัจจุบันแต่มองเป้าหมายและทศิทางในอนาคต มีความ

มั่นใจในความสามารถของตน มีการตัดสนิใจและแสดง

พฤติกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ�าวันที่น�าไปสู่อนาคตที่ด ี

จึงมแีนวโน้มว่าเมื่อวัยรุ่นต้องเผชิญกบัสิ่งที่เข้ามารบกวน 

กจ็ะเช่ือมั่นว่าตนสามารถเผชิญได้ จัดการได้และไม่ตอบ

สนองต่อปัญหาออกมาเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง มี

การศกึษา พบว่าวัยรุ่นที่มองโลกเชิงบวกพบภาวะซึมเศร้า

น้อยกว่าวัยรุ่นที่มองโลกเชิงลบ และพบพฤติกรรมการ

เผชิญปัญหาแบบหลีกหนีและแยกตวัในวัยรุ่นทีม่กีารมอง

โลกในเชิงบวกต�่า16 เดก็วัยรุ่นอายุ 10-15 ปี จะมีการ

มองโลกเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้น เมื่อสามารถเปล่ียนผ่านเข้า

สู่ระดับมัธยมตอนต้น และจะมองโลกเชิงบวกเพ่ิมมาก

ขึ้นถ้าวัยรุ่นได้รับปฏสิมัพันธเ์ชิงบวก ทั้งจากสิ่งที่วัยรุ่น

สนใจในโรงเรียน ความสมัพันธก์บักลุ่มเพ่ือน และผลการ

เรียน17  การมองโลกทางบวกในวัยรุ่น ท�าให้เกดิความ

เข้มแขง็ในการมองโลก และความผาสกุทางจิตใจ18   และ

การมองโลกเชิงบวกสมัพันธก์บัการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองเพราะการคิดเชิงบวกเป็นทศันคตแิละทีม่คีวามพร้อม

ทางจิตสภาวะ เป็นตวัก�าหนดทศิทางหรือเป็นตวักระตุ้น

ปฏกิริิยาตอบสนองของบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ส่งผลให้วัยรุ่นจัดการกบัตนเอง ควบคุมตนเอง

ได้เหมาะสมย่ิงขึ้น19 วัยรุ่นทีอ่ยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการ

ทางร่างกายรวดเรว็ และเป็นวัยแห่งการค้นหาเอกลักษณ์

แห่งตน ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน มกีารพัฒนา

ทางความคิดที่เป็นนามธรรม สามารถคิดคาดการณถ์งึสิง่

ที่ยังไม่เกดิ เช่ือมโยงสิ่งต่างๆ จัดล�าดบัความส�าคัญของ

สิ่งที่คาดว่าจะเกดิ ถ้าวัยรุ่นสามารถปรับตวัด้านจิตสงัคม

ได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองการมองโลกทางบวก จะส่ง

เสริมให้วัยรุ่นรับรู้ความสามารถของตนจนน�าไปสูก่ารรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 

การศกึษาตวัแปรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการหาแนว

ทางเพ่ือพัฒนาความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวของวัยรุ่น เป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถเลือก

แสดงพฤตกิรรมในแบบที่เหมาะสม มคีวามพร้อมในการ

ปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่วัยผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของ

ชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จากที่กล่าวมาข้างต้น

สามารถสรปุสิ่งที่งานวิจัยต้องการศกึษา ดงักรอบแนวคิด

น้ี
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้าน

จิตสงัคมการมองโลกทางบวกและการรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น

วิธีด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาหาความ

สมัพันธ ์(Descriptive correlation research) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย ปี

การศกึษา 2557 ในโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อ�าเภอสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ

ค�านวณจากสตูรของ Thorndike ได้จ�านวน 80 คนสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random 

sampling) โดยสุ่ม 4 โรงเรียนจาก 8 โรงเรียน และสุ่ม

ตวัอย่างโดยค�านวณตามสดัส่วนของนักเรียนแต่ละโรงเรียน

ด้วยวิธกีารจับฉลากแบบไม่คืนที่

 เครือ่งมือการวิจยั

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

 1) แบบสอบถามส่วนบุคคล (personal profile) 

ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกบัเพศ อายุ ระดับการศกึษา 

ผลการเรียนในภาคการศกึษาที่ผ่านมา สถานภาพสมรส

ของบิดา-มารดา รายได้ครอบครัว จ�านวนสมาชิกใน

ครอบครัว

 2) แบบสอบถามการปรับตัวด้านจิตสังคมของ 

พัชรี โชติกพงศ์20 จ�านวน 41 ข้อสร้างขึ้นตามรูปแบบ 

การปรับตัวของรอย (Roy adaptation model) โดยมี

ค�าถามครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกบัการปรับตวัด้านอตัมโน

ทศัน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพ่ึงพาระหว่างกนั

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบัคือ 5 หมายถงึ ไม่ตรงกบัความรู้สกึหรือพฤตกิรรม

ของวัยรุ่นมากที่สดุ จนถงึ 1 หมายถงึ ไม่ตรงกบัความ

รู้สกึหรือพฤตกิรรมของวัยรุ่นเลย  และน�าไปหาค่าความ

เช่ือมั่นในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

30 คน ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคเทา่กบั .83 

 3) แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี (The Life 

Orientation Test หรือ LOT-R) ของ สมุาลินี มธุรพจน์

พงศ์21  จ�านวน 16 ข้อ พัฒนาตามแนวคิดของ Scheier 

and Carver ประเมนิความคาดหวังกบัเหตกุารณใ์นอนาคต

ที่จะเกดิขึ้นกบัตนเองในทางที่ดีค�าถาม เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า ตั้งแต่ 1-4 โดย 4 หมายถงึ ตรงกบัความ

รู้สกึ จนถงึ 1 หมายถงึ ไม่ตรงกบัความรู้สกึ และน�าไปหา

ค่าความเช่ือมั่นในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคเทา่กบั 

.86 

 4)  แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของรัตนา ตาบงั11  จ�านวน 30 

ข้อ สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสงัคม

ของแบนดูรา5   ประเมินความมั่นใจในการควบคุม

พฤตกิรรมก้าวร้าว ลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรวัดชนิด

ประมาณค่า (Rating scale) โดย 1 หมายถงึ ไม่มีความ

มั่นใจว่าสามารถท�าได้เลยและ 7 หมายถงึ มคีวามมั่นใจ

สงูมากว่าสามารถท�าได้และน�าไปหาค่าความเช่ือมั่นในกลุ่ม

นักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่า

สมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคเทา่กบั .81 

 การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย

ระดบับณัฑติศกึษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ก่อนการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม

ตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัยโดย

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอยีดของการวิจัย ช้ีแจงสทิธิ

ในเข้าร่วมการวิจัยหรือการปฏเิสธการเข้าร่วมวิจัยคร้ังน้ี 

หากกลุ่มตัวอย่างต้องการถอนตัวออกจากการวิจัยก็

สามารถบอกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตผุล

และจะไม่มีผลกระทบใดๆ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างบาง

ส่วนเป็นเดก็ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ผู้วิจัยจึงท�าหนังสือ

ส�าหรับขออนุญาตเซน็ยินยอมจากผู้ปกครองเมื่อผู้วิจัยได้

รับใบเซน็ยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว จึงนัดนักเรียนมา

พร้อมกนัเพ่ือตอบแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

คร้ังน้ีจะถูกปกปิดเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยให้เกดิ

ความเสียหาย และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นการน�า
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เสนอเป็นภาพรวมในรปูแบบการสรปุผลการวิจัย มีการ

ท�าลายข้อมูลหลังจากผลงานวิจัยได้รับการตพิีมพ์แล้ว

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 ผู้วิจัยท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยขอ

อนุญาตเกบ็ข้อมูลในโรงเรียน จากน้ันผู้วิจัยแนะน�าตวัเอง

กบักลุ่มตวัอย่าง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอยีดของการ

วิจัยการพิทักษ์สิทธิ์ ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างตามวันนัด

หมาย อธบิายขั้นตอนการตอบแบบสอบถามโดยใช้เวลา

เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 60 นาทแีละผู้วิจัย

ตรวจสอบความสมบูรณด้์วยตนเอง 

 การวิเคราะหข์อ้มูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ส�าเร็จรูปทางสถิติมีดังน้ี 1) ข้อมูลส่วนบุคคล น�ามา

แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว โดยใช้ค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 3) วิเคราะห์ความสมัพันธ์

ระหว่างการปรับตวัด้านจิตสงัคมและมองโลกทางบวกกบั

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าว

ร้าว  โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั 

ผลการวิจยั

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

78.8 มอีายุ 18 ปี ร้อยละ 36.3 รองลงมา คือ อายุ 16 

ปี ร้อยละ 28.8 ก�าลังศกึษาช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 6 ร้อยละ 

38.8 รองลงมา คือ ก�าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ร้อยละ 32.5 ผลการเรียนที่ผ่านมามีเกรดเฉล่ียอยู่ใน

ระดับ 2.00-3.00 ร้อยละ 52.5 นับถือศาสนาพุทธ 

ร้อยละ 100  รายได้ของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 

5,001-10,000 บาท ร้อยละ 47.8 รองลงมา 10,001-

20,000 บาท ร้อยละ 28.4 รายได้ที่ได้รับต่อเดือน 

1,001-2,000 บาท ร้อยละ 53.3 เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 75.3 ไม่มโีรคประจ�าตวั ร้อยละ 96.2  และมี

สขุภาพแขง็แรง ร้อยละ 74.7 เป็นบุตรคนที่ 1 ร้อยละ 

42.5 รองลงมา คือ เป็นบุตรคนที่ 2 ร้อยละ33.8 มี

สมาชิกในครอบครัว 5 คน ร้อยละ 34.2 รองลงมา คือ 

มสีมาชิกในครอบครัว 4 คน ร้อยละ 27.8 บดิามารดา

อยู่ร่วมกัน ร้อยละ 79.7 อาศัยอยู่บ้านบิดาและ/หรือ

มารดา ร้อยละ 87.3 และมีความสมัพันธก์บับุคคลใน

ครอบครัว คือ รักใคร่กนัด ีร้อยละ 96.2

 2. คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบ

คุมพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

(Χ =144 .86, SD = 19.14) เมื่อพิจารณาจากระดบั

คะแนน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวใน

ระดับค่อนข้างสูง จ�านวน 41 คน ร้อยละ 51.3 

(Χ  = 150.76, SD = 7.64) คะแนนการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับปาน

กลาง จ�านวน 28 คน ร้อยละ 35 (Χ  = 125.96, 

SD = 6.93) คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับสงู จ�านวน 10 คน 

ร้อยละ 12.5 (Χ  = 178.30, SD = 7.45) และคะแนน

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว

ในระดบัน้อย จ�านวน 1 คน ร้อยละ 1.3 (Χ = 98.00, 

SD = 0.00) ตามล�าดบั  ดงัแสดงในตารางที่ 1



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 71

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกตามระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม

   พฤตกิรรมก้าวร้าว (n = 80)

 3.  ผลการศึกษาความสมัพันธพ์บว่าการปรับตัว

ด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวก มีความสมัพันธ์

ทางบวกกับการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม

ตารางที ่2  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างการปรับตวัด้านจิตสงัคม การมองโลกทางบวกและการรับรู้สมรรถนะ

   แห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว

พฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับต�่า 

(r = .24, p < .05 และ r = .30, p < .001 ตามล�าดบั) 

ดงัแสดงในตารางที่ 2

*p < 0.05

**p < 0.001

อภิปรายผล

 ผลการศกึษาพบว่าวัยรุ่นทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

มกีารรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าว

ร้าวอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู (Χ  =144.86, SD = 19.14) 

อธบิายได้ว่า วัยรุ่นกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่อบอุน่ 

อาศัยอยู่กบัพ่อแม่ถึงร้อยละ 87.3 ซ่ึงได้รับการอบรม

สั่งสอนในครอบครัวตามบริบทของสงัคมวัฒนธรรมไทย 

ผู้ใหญ่จะสอนให้เดก็มพีฤตกิรรมอ่อนน้อม โอบอ้อมอารี 

มสีมัมาคารวะต่อผู้อื่น มคีวามกตญัญูต่อบุพการี และการ

มีค่านิยมการแสดงออกของพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นสิ่งที่

ไม่เหมาะสม22  ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีมผีลให้วัยรุ่นรับรู้และเข้าใจ

ว่าการมพีฤตกิรรมก้าวร้าวเป็นสิ่งไม่เหมาะสม และจะท�า

ให้เกดิปัญหาในการปรับตวัอยู่ร่วมกบัผู้อื่น  จึงให้ความ

ส�าคัญกบัความพยายามควบคุมการแสดงออกให้เหมาะสม 

ส่งผลให้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรม

ก้าวร้าวมคีะแนนสงูขึ้นได้ 

 ผลการศกึษาวิจัยน้ีพบว่าเดก็วัยรุ่นทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มผีลการเรียนที่ด ีเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การ
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รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวดี

ขึ้น เพราะการประสบความส�าเรจ็ในการเรียน หรือการ

ท�างานต่างๆ ท�าให้เดก็วัยรุ่นรับรู้ ว่าตนเองท�าได้ เช่ือมั่นว่า

ต่อไปกจ็ะท�าสิ่งต่างๆ ได้ส�าเรจ็ย่ิงขึ้ น จนส่งผลให้เกิด

ประสบการณรั์บรู้ความสามารถของตนเองสงูขึ้นได้เช่นกนั 

สอดคล้องกบัผลการวิจัยในเดก็วัยรุ่นพบความสมัพันธ์

ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความสามารถด้าน

การเรียนและดนตรี23,24

 นอกจากน้ีผลการศกึษาที่พบว่า  วัยรุ่นกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม

พฤตกิรรมก้าวร้าวอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู แต่ไม่ถงึระดบั

สงูและระดบัสงูมาก อธบิายได้ว่า วัยรุ่นกลุ่มตวัอย่างเป็น

วัยรุ่นตอนกลางที่มีพัฒนาการการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ จากความเป็นเดก็ไปสูพั่ฒนาการความเป็นผู้ใหญ่

เร่ิมปรับบุคลิกภาพ มองหาอุดมการณ์ และเอกลักษณ์

เพ่ือพัฒนาความเป็นตวัของตวัเอง บางคร้ังมคีวามสบัสน 

อารมณ์หว่ันไหวง่าย วัยรุ่นยังต้องการและพยายามจะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากทั้งประสบการณ์ของตัวเขาเองและ

จากผู้อื่น ทกัษะทางสงัคมจึงยังพัฒนาไม่สมบูรณ ์รวมถงึ

การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย โดยเฉพาะสมองด้านการ

ควบคุมอารมณ์กยั็งพัฒนาไม่เตม็ที่2  สิ่งเหล่าน้ีล้วนมี

อทิธพิลต่อพัฒนาการทางสงัคม การปรับตวัด้านต่าง ที่ยัง

ต้องกระท�าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงต่อการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวซ่ึงยังคงต้อง

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั

 จากผลการศกึษาพบว่า การปรับตวัด้านจิตสงัคมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ

(r = .24, p < .05) จากการศกึษาคร้ังน้ีมคีะแนนการ

ปรับตวัด้านจิตสงัคมค่อนข้างมาก จึงอาจส่งผลดแีนวโน้ม

ที่จะควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวได้ค่อนข้างสงู สอดคล้อง

กบัการศกึษาของสริิพัช ช�านาญ13   ที่พบว่าวัยรุ่นที่มกีาร

ปรับตวัทางด้านจิตสงัคมได้ด ีมแีนวโน้มจะเกดิพฤตกิรรม

ก้าวร้าวน้อยลง อธบิายได้ว่าการปรับตวัด้านจิตสงัคมเป็น

การตอบสนองของเดก็วัยรุ่นเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหาหรือ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ น เพ่ือรักษาความสมดุลทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณแ์ละสงัคม ถ้าวัยรุ่นมีการปรับตวั

ทางจิตสงัคมได้ด ีจะท�าให้สามารถแก้ไขความขดัแย้งทาง

อารมณ์น�าไปสู่การยกระดับจิตใจให้มีความสุขมากขึ้ น 

สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ได้ดี และเมื่อ

ประสบความส�าเรจ็ในการปรับตวั วัยรุ่นจะเกดิความมั่นคง

ทางอารมณ ์จนส่งผลให้เกดิความเช่ือมั่น เหน็คุณค่าใน

ตนเอง ยอมรับตนเองและรับรู้ ในความสามารถของตน

เอง เมื่อมสีิ่งเร้าต่างๆ มากระทบถ้าวัยรุ่นที่มเีป้าหมายที่

ตนคาดหวังไว้ (Outcome expectation)  และเรียนรู้ ว่าถ้า

เลือกที่จะเผชิญสิ่งต่างๆ ด้วยความก้าวร้าว  จะท�าให้

ตนเองไปไม่ถงึเป้าหมายที่ตนเองคาดหวัง  จึงปรับแนว

ทางที่ใช้ความพยายามในการส�ารวจตนเอง (Self-

monitoring) การก�ากบัตนเอง (Self-regulation) และ

การควบคุมก�ากบัตนเอง (Self-control) จนพัฒนาไปสูก่าร

รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว 

 ผลการวิจัยพบความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างการ

มองโลกทางบวกและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

(r = .30, p < .001) อธบิายได้ว่าวัยรุ่นที่ศกึษาคร้ังน้ีเป็น

เดก็นักเรียนทีอ่ยู่ในสถานศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายทีม่เีป้าหมายเร่ืองการศกึษาในอนาคตเดก็วัยรุ่นเมื่อ

สามารถเปล่ียนผ่านจากมัธยมศึกษาตอนต้นสู่มัธยม

ศกึษาตอนปลาย เดก็จะมคีวามสมัพันธก์บักลุ่มเพ่ือนและ

ปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมเชิงบวกที่ท�าให้มีการมองโลกทาง

บวกเพ่ิมขึ้น17   การมองโลกทางบวกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกบั

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ที่มุ่งสู่เป้าหมายที่พึง

ปรารถนา14   วัยรุ่นเป็นวัยที่มพัีฒนาการต่อเน่ืองมาจาก

วัยเดก็ ช่วงชีวิตมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

และสงัคม กระบวนการของการปรับตวัทางจิตสงัคม อาจ

ท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมก้าวร้าวไม่

เหมาะสม25  การมองโลกทางบวกท�าให้เดก็วัยรุ่นสามารถ

มองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอย่าง

ถูกต้องเข้าใจถงึปัญหาและสาเหต ุมกีารปรับมุมมองต่อ

ปัญหาและอปุสรรค จนสามารถเผชิญอปุสรรคน้ันได้ด้วย

ความคาดหวังเชิงบวกต่ออนาคต 
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 ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 

Cognitive Theory) ของอลัเบร์ิต แบนดูรา9  มองว่า ถ้า

วัยรุ่นต้องการผลที่จะเกดิขึ้นในอนาคตเชิงบวก และเช่ือ

มั่นในสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคตทางบวก คือ การคาดหวัง

ผลลัพธท์างบวก (Outcome expectation) น่ันเอง วัยรุ่น

จะมีพฤติกรรมต่างๆ ที่จะส�ารวจตนเอง ก�ากับตนเอง 

ควบคุมตนเอง จนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและรับ

รู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว

จะเห็นได้จากการศึกษาของ ศิรินยา จีระเจริญพงศ์26 

ศกึษาปัจจัยเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อการคิดบวกของนักเรียน

ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย พบการรับรู้ความสามารถของ

ตนมอีทิธพิลทางตรงสงูสดุ รองลงมา คือการก�ากบัตนเอง

สอดคล้องกบัการศกึษาในประเทศสงิคโปร์พบว่าเดก็วัย

รุ่นที่มกีารรับรู้สมรรถนะในตนเองสงูจะมกีารมองโลกใน

แง่บวกสงูกว่าเดก็ที่รับรู้สมรรถนะในตนเองต�่า27

 จากการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าสมรรถนะแห่งตนใน

การควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวเป็นสิง่ส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับ

วัยรุ่นยุคโลกาภิวัฒน์  สงัคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่พัฒนาอย่างรวดเรว็ ท�าให้เดก็วัยรุ่นมีการรับข้อมูลที่

หลากหลาย จนเป็นสาเหตุให้วัยรุ่นมีปัญหาการปรับตัว

และน�าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จึงควรให้ความส�าคัญ

ในการพัฒนาการปรับตวัด้านจิตสงัคม ซ่ึงจะพัฒนาการ

มองตนเองหรืออตัมโนทศัน์ในเชิงบวก พัฒนาวัยรุ่นให้รู้

บทบาทหน้าที่จนเกดิความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ

บทบาทในสงัคม  การมีความสมดุลระหว่างการพ่ึงพา

ตนเองและการขอพ่ึงพิงจากบุคคลอื่น นอกจากน้ีการ

มองโลกทางบวก จะส่งเสริมให้เดก็วัยรุ่นมองชีวิตอย่าง

มคีวามสขุ มคีวามหวังถงึผลที่ดใีนอนาคต17  เช่ือมั่นว่า

ถ้า สามารถควบคุมและก�ากบัตนเองได้ในระดบัหน่ึง จะ

ท�าให้สามารถแยกแยะสถานการณ์ มองถึงผลที่จะเกิด

ตามมา ดงัน้ันวัยรุ่นจะสามารถเลือกแสดงพฤตกิรรมใน

แบบที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีปฏบิัติทางสงัคมและ

ตวัตนของตนเอง มคีวามพร้อมในการพัฒนาตนเองสูค่วาม

เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 1.   ด้านการปฏบิตักิารพยาบาล จากผลการวิจัยพบ

ว่าการปรับตัวด้านจิตสังคม และการมองโลกทางบวก

ท�าให้เดก็วัยรุ่นมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน จึงสามารถ

น�าข้อมูลพ้ืนฐานไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ

วัยรุ่นที่เหมาะสมต่อไป

 2.  ด้านการวิจัย จากผลการวิจัยควรมกีารศกึษาตวั

แปรอื่นๆ เพ่ือขยายผลของการอธบิายตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์และท�านายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ

วัยรุ่น

ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างการปรับ

ตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวก กับการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวในวัย

รุ่น ในเขตพ้ืนที่อื่นๆ และวัยรุ่นกลุ่มอื่ๆ เพ่ือที่จะได้ข้อมูล

มาพัฒนาวัยรุ่นได้ชัดเจนย่ิงขึ้น

 2. ควรมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริม

การปรับตัวด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวกให้แก่

วัยรุ่น โดยมุ่งเน้นกจิกรรมที่ส่งเสริมให้เกดิความสามารถ

ในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวที่เหมาะสม

 3. ควรมกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างเพศชาย และเพศ

หญิงในสดัส่วนที่เทา่กนั ซ่ึงท�าให้การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การอภิปรายผลได้น่าเช่ือถอืมากขึ้น
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