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บทคัดยอ 
การกระทํารุนแรงในสังคมไทยเกิดขึ้นไดดวยสาเหตุตาง ๆ กัน ความรุนแรงบางอยางเปนผลมาจากคนใกลชิด 

เชน คนในครอบครัว กลุมเพ่ือนในโรงเรียน หรือสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีอยูอาศัย การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ วัยรุนท่ีมีอายุระหวาง 12-25 ป จํานวนท้ังสิ้น 90 คน ใชวิธีการสุมแบบใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Muli-stage 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมความรุนแรง, แบบสอบถามการคบเพ่ือน, แบบสอบถาม
สภาพแวดลอมในชุมชน และแบบสอบถามความสัมพันธในครอบครัว  สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูลคือ T-test, one-Way 
ANOVA และCorrelation ผลวิจัยพบวาคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมี
พฤติกรรมการใชความรุนแรงท่ีไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชความรุนแรง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ปจจัยทางดานการคบเพ่ือน และปจจัยทางดานครอบครัวมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชความรุนแรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 และ.05 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในชุมชนไมมีความสัมพันธ
กันกับพฤติกรรมการใชความรุนแรง   
คําสําคัญ: ความรุนแรง, วัยรุน, ครอบครัว 

 
Abstract  

Violence in  Thailand  occur  for  mang  reasons.  The Violence, some as a result  from someone  
close  such as  familg  a group of  friend  in  school  or environmental  community living.  The purpse of 
this study for study  the violent  behavior  of teen agers in tambon phoraiwan Aumphoe Muang phetchaburi 
trovince. Group of example for study are The teen ager of age 12-25 years old. Totality 90 people using 
multi- stage randomsampling. The mstrument used for this research is query wolent behavior, the behavior 
of frienl query environ nent in the community and query the relationship of the family.the statistic used 
of data analysis is t-test, one-way, anova and correlation. The resuit Found choua cteristic of the sample 
include  age,eduation level at diffcrent vialent behowior not diffcrent.  But  the group of example the 
gender different it has been used for violent is different statistical significance 0.5 family faotors and 
friends faclors correlated with frionds is associated with violent behavior at 0.5 and 0.1 environmental 
factors in relation to behavior, not violence. 
Keywords: violence in teens, family. 
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บทนํา 
 เร่ืองของปญหาท่ีเก่ียวกับเด็ก วัยรุนและเยาวชน ก็คงไมพนเร่ืองของคําวาความรุนแรง ยังคงเปนปญหา

เดิมๆ ท่ีเกิดขึ้นมานานและยังไมไดรับการแกไขใหถูกตอง โดยสถานการณปจจุบันมักทวีความรุนแรงมากขึ้นจากเดิม 

จนทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการทารุณเด็ก ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ และ

ปญหาเด็กติดยา ฯลฯ เน่ืองจากวัยรุนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและดานอื่น ๆ มากมาย

โดยเฉพาะทางดานอารมณและความคิดท่ีรุนแรง มีการปรับตัวเพ่ือเขาสังคม และมีการพัฒนาเอกลักษณของตนเอง 

(เสาวนีย ไชยาวรรณ.2550)  พฤติกรรมความรุนแรง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายๆ ปจจัย เปนตนวา กลุมเพ่ือน ซึ่งถือวา

เปนกลุมท่ีมีความใกลชิดกับวัยรุนมากท่ีสุด และตัววัยรุนเองก็ตองการ การยอมรับในกลุมเพ่ือน เพ่ือนจะมีท้ังดานดี

และไมดี หากวัยรุนอยูในกลุมเพ่ือนท่ีไมดีก็จะคลอยตามหรือลอกเลียนแบบสิ่งตางๆ (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม)  

นอกจากน้ีสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยในชุมชน ยังสงผลตอการใชความรุนแรงของวัยรุน ไมวาจะเปนแหลงมั่วสุมตางๆ 

ภายในชุมชน  และสาเหตุทางดานครอบครัว ท่ีถือไดวาเปนสถาบันแรกในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหกับ

เด็กและเยาวชน (สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว. 2552)  จากท่ีผูวิจัยกลาวมาขางตนเปนเหตุผลให ผูวิจัยสนใจ

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก วัยรุนและเยาวชน ในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุนในตําบล โพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ  และระดับการศึกษา 

 2. เพ่ือศึกษาสัมพันธระหวางการคบเพ่ือน สภาพแวดลอมในชุมชน ความสัมพันธในครอบครัว กับ

พฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี      

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพฤติกรรมการใชความรุนแรงภายในตาบลโพไรหวาน อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี ดังน้ันผูวิจัยขอนําเสนอขั้นตอนการดาเนินงานการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
ประชากร หมายถึง ประชาชนวัยรุนท่ีมีอายุ 12-25 ป ท่ีอาศัยอยูในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี และมีชื่ออยูตามสําเนาทะเบียนบาน จํานวนท้ังสิ้น 884 คน  
กลุมตัวอยาง หมายถึง ประชาชนวัยรุนท่ีมีอายุ 12-25 ป ท่ีอาศัยภายในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี จํานวนท้ังสิ้นจํานวน 90 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert Scale 5 ระดับ 

เพ่ือสอบถามเก่ียวพฤติกรรมการใชความรุนแรง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ.761, การคบเพ่ือน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .824, สภาพแวดลอมในชุมชน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .915 และความสัมพันธในครอบครัว มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .872 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
ตัวแปรตน ไดแก  

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ, อายุ และระดับการศึกษา  
ปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก การคบเพ่ือน สภาพแวดลอมในชุมชน และความสัมพันธในครอบครัว 

ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความรุนแรง 

สรุปผลการวิจัย 
1. กลุมวัยรุนสวนใหญในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีพฤติกรรมการใชความรุนแรงใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.01 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 กลุมวัยรุนเพศชายมักจะแสดง

พฤติกรรมการใชความรุนแรง ผานทางรางกาย คือ ขวางปาสิ่งของ และทา ตบ/ ตี/แตะ/ สวนกลุมวัยรุนเพศหญิง

แสดงพฤติกรรมความรุนแรงผานทางวาจา โดยการใชคําพูดท่ีหยาบคาบ เหน็บแหนมเสียดสี ประชดประชัด             

ดานการคบเพ่ือน  มีการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.59 พบวากลุมเพ่ือนของกลุมตัวอยางมีการชักชวนกันไปดื่มแอลกอฮอลและมีการชักชวนไปทะเลาะวิวาท 

แตในขณะเดียวกันบางคร้ังมีการตักเตือนกันและใหกําลังใจกันในกลุมพ่ือนเสมอ ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนเปนชุมชน

ท่ีนาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 คือในชุมชนโพไรหวาน ไมมีแหลง

มั่วสุมในชุมชน มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชเวลาใหเกิดประโยชนกับเยาวชน  โครงการสงเสริมครอบครัว และ

นําหลักคุณธรรมมาใชปฎิบัติ  นอกจากนี้ ในชุมชมยังมีการเฝาระวังควบคุมการใชความรุนแรงในชุมชน                      

ดานความสัมพันธในครอบครัว มีความสัมพันธในครอบครัวปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.79 ในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว มีการใหคําปรึกษา แนะนํา และ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี  1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการใชความรุนแรง, การคบเพ่ือน ,

สภาพแวดลอมในชุมชน และความสัมพันธในครอบครัว  

ขอมูล คะแนนคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลคา 

พฤติกรรมการใชความรุนแรง (Y) 3.01 0.58 ปานกลาง 

การคบเพ่ือน (X1) 2.97 0.59 ปานกลาง 

สภาพแวดลอมในชุมชน (X2) 3.00 0.65 ปานกลาง 

ความสัมพันธในครอบครัว (X3) 3.06 0.79 ปานกลาง 

 

2. กลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพศชายมีคะแนนพฤติกรรมการใชความ

รุนแรงเทากับ 3.28 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 และเพศหญิงมีคะแนนพฤติกรรมการใชความรุนแรงเทากับ 

2.74 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 กลุมวัยรุนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงในระดับ

ปานกลาง โดยท่ีกลุมวัยรุนเพศชายมีการใชความรุนแรงมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี  2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการใชความรุนแรง จําแนกตามเพศ 

เพศ N 

คะแนนเฉลี่ย                                

พฤติกรรมการใชความรุนแรง 

X 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

SD 

T p 

  ชาย 48 3.28 0.50 4.90 .00 

  หญิง 42 2.74 0.53   

รวม 90 3.01 0.58   
 

3. กลุมวัยรุนในตาํบลโพไรหวาน อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีอายุ 20-25 ป จะมีพฤติกรรมการใชความรุนแรง

สูงท่ีสุด รองลงมาคือกลุมวัยรุนชวงอายุ 12-16 ป และ 16-20 ป ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงเทากันมีคาเฉลี่ย

และคาเบ่ียงเบนมาตารฐานเทากับ (3.09,0.48 ), (2.97,0.70 ) และ (2.97,0.54) ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกตาง

พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 3 

4. กลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีท่ีสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา

หรือไมไดศึกษาตอจะมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาหรือ ปวช./ปวส., ระดับอุดมศึกษา และประถมศึกษา มีคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตารฐานเทากับ 

(3.15,0.50), (3.04,0.55) , (2.99,0.60) และ (2.89,0.65) ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกตางพบวาไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการใชความรุนแรงจําแนกตามคุณลักษณะของกลุมตัวอยางไดแก 

อายุ และระดับการศึกษา 

ตวัแปรตน N คาเฉลี่ย SD แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F 

อายุ         

12-16 ป  30 2.98 0.70 ระหวางกลุม 0.28 2 0.14 0.42 

16-20 ป 30 2.97 0.55 ภายในกลุม 29.62 87 0.34  

20-25 ป   30 3.09 0.48 รวม 29.90 89   

รวม 90 3.01 0.58              ไมมีคูท่ีแตกตางกนั P>0.05 

ระดับการศึกษา         

ต่ํากวาประถมศึกษา  24 2.89 0.65 ระหวางกลุม 0.74 3 0.25 0.72 

มัธยมศึกษาหรือ 

ปวช./ปวส.   

24 3.04 0.55 ภายในกลุม 29.16 86 0.34  

ระดบัอุดมศึกษา 24 2.99 0.60 รวม 29.90 89   

สําเร็จการศึกษาต่ํา

กวาประถมศึกษา 

18 3.15 0.50      

รวม 90 3.01 0.58              ไมมีคูท่ีแตกตางกนั P>0.05 
 

4. ปจจัยทางดานการคบเพ่ือน และปจจัยทางดานครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชความ

รุนแรง ของกลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 2.91** อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01  และ 2.56* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ดังตารางท่ี 4 
 
 

ตารางท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธ correlation ของตัวแปรการคบเพ่ือน, สภาพแวดลอมในชมุชน ความสัมพันธใน
ครอบครัว และพฤติกรรมการใชความรุนแรง 

 

ปจจัย Y X1 X2 X3 

พฤติกรรมการใชความรุนแรง (Y) 1    

การคบเพ่ือน (X1) .291** 1   

สภาพแวดลอมในชมุชน (X2) .143 .779** 1  

ความสมัพันธในครอบครัว(X3) .256* .561** .511** 1 
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. กลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช

ความรุนแรงในระดับปานกลาง โดยท่ีกลุมวัยรุนเพศชายมีการใชความรุนแรงมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลองกับ (สิริภิญญ อินทรประเสริฐ,2557) ท่ีกลาวไววาเพศชายและเพศหญิงมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ซ่ึงเพศชายมีความแข็งแรงมากกวาเพศหญิง ในระบบสังคมตางๆ ท่ีใชอํานาจใน

การบังคับควบคุม จึงมักพบวาเพศชายเปนผูกุมอํานาจเหนือกวาเพศหญิง ความรุนแรงของเพศชายจึงปรากฏได

ชัดเจนมากกวาเพศหญิง ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีอํานาจ (Resource Theory) แตไมสอดคลองกับ(อภิญญา เยาวบุตร 

และคณะ,2558)  ท่ีพบวาเพศชายกับเพศหญิงมีพฤติกรรมการขมเหงรังแกไมแตกตางกันโดยเพศหญิงจะมีพฤติกรรม

การขมรังแกมากกวาเพศชาย 

2. กลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีอายุ 20-25 ป จะมีพฤติกรรมการใชความ

รุนแรงสูงท่ีสุด รองลงมาคือกลุมวัยรุนชวงอายุ 12-16 ป และ 16-20 ป ซึ่งมีพฤติกรรมการใชความรุนแรง  เทากัน

เมื่อทดสอบความแตกตางพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากกลุมวัยรุนเปนวัยท่ีมีอายุระหวาง 12-25 ป (จินห

จุฑา วิเศษสมวงศ, 2548) ดังน้ันกลุมวันรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ไมวาจะมีอยูชวงอายุใดก็

จัดไดวายังเปนวัยรุนจึงมีความคิด บุคลิกภาพ และพฤติกรรมไมแตกตางกัน เพราะยังถือไดวาเปนชวงวัยหัวเลี้ยว

หัวตอของชีวิตระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ โดยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทุกๆ ดาน (สุรัสวดี พนม

แกน,2548) โดยกลุมวัยรุนท่ีมีอายุ 20-25 ป ซ่ึงถือเปนวัยรุนตอนปลายซ่ึงควรมีการแสดงออกทางอารมณดีขึ้น 

มั่นคงขึ้น ยอมรับสภาพการเปนผูใหญเต็มขั้น อารมณท่ีมั่นคงในชวงน้ีสวนหน่ึงมาจากการคนพบเอกลักษณท่ีแทจริง

ของตัวเองไดกอน ยอมรับท้ังขอดีและขอไมดขีองตนเอง สวนใหญจะวกกลับมาสรางสัมพันธภาพกับพอแมในรูปแบบ

ใหมท่ีมีความเปนตัวของตัวเองเพ่ิมขึ้น และยอมรับนับถือผูอาวุโสในแงท่ีมีประสบการณมากอน (พญ.วินัดดา ปยะ

ศิลป) แตก็ไมเสมอไปซ่ึงมีผลการวิจัยท่ีพบวากลุมวัยรุนตอนปลาย อายุระหวาง 20-25 ป จะมีพฤติกรรมการใชความ

รุนแรงสูง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากพ้ืนฐานทางอารมณไมดีมากอน เชน มีประสบการณชีวิตไมราบร่ืน ครอบครัว

แตกแยก คนในครอบครัวไมไวใจ เคยถูกละท้ิงหรือโกหกหลอกลวงกันมากอน ถูกลงโทษรุนแรง จะหงุดหงิดงาย                

ไมมั่นใจในความรักและผูกพันท่ีพอแมมีตอตนเอง เขากับพอแมหรือเพ่ือนไมได ไมมั่นคงอบอุน เมื่อเร่ิมเขาวัยรุน

ปญหาเดิมท่ีมีตอกันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และถาวัยรุนน้ันไมสามารถเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดีกับคนท่ีเขาชื่นชม

ไดจะยิ่งทําใหความสับสน มีปมดอย ขาดความภูมิใจในตนเอง ชอบเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น และถามีปญหาการ

เรียนรวมดวย หรือมีปญหากับพอแม เพ่ือน จะสงผลกระทบตอพัฒนาการทางอารมณโดยตรง ทําใหวัยรุนน้ัน

ออนไหวงาย หงุดหงิด กาวราว ไมแนใจ ใจนอย และสงผลตอการตัดสินใจเลือกทางเดินในอนาคตได อารมณจึงไม

ถูกพัฒนาจนเขาวัยผูใหญไดเต็มท่ีถึงแมวาสภาพรางกายจะพัฒนาไปอยางรวดเร็วก็ตาม ทําใหพบวัยรุนท่ีโตแตตัวแต

จิตใจยังเปนเด็กอยูทําใหกอปญหาตามมาได (พญ.วินัดดา  ปยะศิลป) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิริภิญญ อินทร

ประเสริฐ2557), พบวากลุมตัวอยางอายุในชวง 10-12 ป 13-15 ป และ 16-18 ป ในสัดสวนใกลเคียงกัน 

3. กลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ท่ีสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา

หรือไมไดศึกษาตอจะมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาหรือ ปวช./ปวส., ระดับอุดมศึกษา และประถมศึกษา เมื่อทดสอบความแตกตางพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ท้ังทางปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม “สถานศึกษา” หรือ “โรงเรียน” ถือวา

เปนบานหลังท่ีสองของเด็ก เปนบอเกิดของการปลูกฝกคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดี พัฒนาศักยภาพท้ังดาน

ความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนใหเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาของสังคม ปจจุบันหลาย
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ฝายมองเห็นตรงกันวา “คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ํา”  ฉะน้ันการศึกษาจึงไมสามารถท่ีจะกลอมเกลา หรือขัดเกลา 

ใหบุคคลมีนิสัยจิตใจท่ีดงีาม มีความพรอมท่ีจะตอสูเพ่ือตนเองและสังคม มีความพรอมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได 

โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีสังคมไทยตองเผชิญกับสถานการณปริญญาลนตลาด “จายครบ จบแน” 

หรือ “การศึกษา คือการลงทุน” จึงมองเปนระบบธุรกิจมากกวาการเนนท่ีคุณภาพ เห็นไดชัดเจนจากผลการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีท่ีพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันกลับมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงท่ีไมแตกตางกัน  

4. ปจจัยทางดานการคบเพ่ือน และปจจัยทางดานครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชความ

รุนแรง ของกลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 และ .05 

 4.1 ปจจัยดานการคบเพ่ือน ท่ีกระทําผิด หรือการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชความรุนแรงท้ังทางตรง และทางออมและสามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการใชความรุนแรงได 

สอดคลองกับ ทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Imitation) ในลักษณะเดียวกันกับการแพรของแฟชั่น โดยเฉพาะใน

วัยรุนท่ี เปนวัยกําลังคนหาอัตลักษณ เปนวัยท่ีตองการ ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง กลุมเพ่ือนท่ีเปนพรรคพวก

เดียวกันจึงตองมีทิศทางของพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน กลุมเพ่ือนของกลุมวัยรุนในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สวนใหญเปนกลุมท่ีเคยมีท่ีมีประวัติการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นจนถึงขั้นชกตอยและทําราย

รางกายกันดังน้ันกลุมวัยรุนจึงเรียนรูวาหากเลียนแบบพฤติกรรมใหเหมือนเพ่ือนจึงจะไดรับการยอมรับในกลุม (กร

รัตน เปลงขํา, 2549 อางใน ณัฏฐาภรณ โสกัณฑัต, 2557) นอกจากน้ีกลุมวัยรุนยังมีลักษณะการเชื่อเพ่ือนและคลอย

ตามเพ่ือนมากเน่ืองจากจะมีความผูกพันกันในกลุมเพ่ือนเพราะสามารถรวมทุกขรวมสุข และเขาใจปญหาของกันและ

กันดีกวาคนตางวัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ(ศรัญญาอิชิดะ, 2553) ท่ีพบวาสาเหตุทางสังคมดานเพ่ือนนักเรียน

สงผลตอพฤติกรรมการใชความรุนแรง โดยนักเรียนจะใหความสําคัญกับเพ่ือนมาก และถูกเพ่ือนชักชวนใหมีเร่ืองชก

ตอยทะเลาะวิวาท นอกจากน้ียังสอดคลองกับ (เกษตรชัย และหีม, 2557) พบวาอิทธิพลความรุนแรงจากเพ่ือนเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 และ(อภิญญา เยาวบุตร และคณะ,2558)  พบวาอิทธิพลของกลุมเพ่ือนเปนปจจัยทํานาย

พฤติกรรมขมเหงรังแกผูอื่นทางรางกาย โดยสามารถรวมทํานายไดรอยละ 18.9 (p-value < .001) 

 4.2 ดานความสัมพันธในครอบครัว ซ่ึงเปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก การมี

ปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถายโอนคานิยม ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ 

ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตจากสมาชิกรุนหน่ึง ตลอดจนมีการพักผอน สันทนาการ และ

การทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน บรรยากาศและวิธีการอบรมเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนการเปนพอแบบ-แมแบบ ท้ังอยาง

เปนการทางการและไมเปนทางการ ท้ังท่ีรูตัวและไมรูตัว สิ่งแวดลอมภายในครอบครัวไมวาจะในทางบวกหรือทางลบ

ไดคอยๆ หลอหลอมพ้ืนฐานทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะทางดานรางกาย สังคม อารมณ และจิตใจของสมาชิก          

ในครอบครัวในรูปแบบตางๆ มีผลโดยตรงตอการแสดงบทบาททางดานสังคมของสมาชิกในสถาบันอื่นตอไป 

(นายแพทยเกษม ตันติผลาชีวะ ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ) อิทธิพลความรุนแรงของบิดามารดามีความเก่ียวของและ

สงผลโดยตรงกับพฤติกรรมการเลียนแบบโดยปกติพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรูพฤติกรรมจากการสังเกต

ตัวแบบ โดยเฉพาะตัวแบบจากคนใกลชิดท่ีสุด ไมวาจะเปนพอแม ญาติพ่ีนอง ครู และเพ่ือน ดังท่ี Bandura (1986) 

กลาววา ตัวแบบท่ีเด็กจะเลียนแบบน้ันจะเร่ิมตนจากคนใกลชิดท่ีสุด โดยเด็กจะเรียนรูพฤติกรรมจากบุคคลรอบขาง 

และมีการเลียนแบบพฤติกรรมตามท่ีไดเรียนรูมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลียนแบบจากบุคคลท่ีตนใหความเคารพ 

นับถือและมีความใกลชดิสนิทสนม ซ่ึงเด็กมักคิดวาพฤติกรรมท่ีพบเห็นน้ัน เปนเร่ืองปกติ และสามารถนําไปปฏิบัติใน

ชีวิตของเขาได ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ Baldry (2003) และ สมชาย จักรพันธุ (2543) ท่ีศึกษาพบวาปจจัย
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ท่ีสงผลการกระทํารุนแรง คือ การเคยพบเห็นเหตุการณท่ีรุนแรงหรือผิดกฎหมายซึ่งเปนการเสริมพฤติกรรมความ

รุนแรงใหเด็กโดยไมรูตัวเปนการแสดงใหเด็กเห็นวาผูใหญก็ใชวิธีรุนแรงในการแกไขปญหาและเปนการสอนใหเขาใช

วิธีการเดียวกับผูอื่นโดยการแสดงพฤติกรรมรุนแรงตอบุคคลรอบขางในชีวิตประจําวันเกษตรชัย และหีม และ              

ดลมนรรจน บากา (2552; 2554) ศึกษาพบวา การมีประสบการณพบเห็นพอแมทะเลาะตบตีกันสงผลตอพฤติกรรม

รุนแรงและกาวราวของเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ (เกษตรชัย และหีม, 2555: 65)  ผลของการวิจัยพบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน                

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย และอิทธิพลความรุนแรงของบิดามารดา 

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงอิทธิพลความ

รุนแรงของบิดามารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชความรุนแรงจากผลการวิจัยพบวาปจจัยทางดานการคบเพ่ือน
และปจจัยทางดานครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชความรุนแรง ดังน้ันพอแมผูปกครองควรเอาใจใส
และใหความสําคัญกับบุตรหลานของทานและใหคําแนะนําในเร่ืองการคบเพ่ือนเพราะกลุมเพ่ือนเปนกลุมท่ีมีอิทธิพล
ตอกลุมวัยรุนมาก หากเด็กวัยรุนไดรับแบบอยางท่ีดีจากบุคคลใกลชิด เชน คนในครอบครัว หรือกลุมเพ่ือน จะชวย
ใหกลุมวัยรุนลดพฤติกรรมการใชความรุนแรงได สําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรจะขยายพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยไปยัง
พ้ืนท่ีอื่นๆ หรือหาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือลดพฤติกรรมการใชความรุนแรงของวัยรุน เชน โปรแกรมพัฒนา
ความรูพอแมรุนใหม ในตําบลโพไรหวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เก่ียวกับการเตรียมความพรอมเมื่อบุตรหลาน
กาวเขาสูวัยรุน 
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