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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรง และพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  
และทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในอำเภอเมือง 
จังหวัดตรัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเยาวชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 6,934 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า เยาวชน
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยรูปแบบเอาใจใส่และรูปแบบตามใจในระดับสูง ได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมและ
แบบทอดทิ้งในระดับปานกลาง มีทัศนคติเชิงลบต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในระดับต่ำมาก และมี
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่ แบบควบคุม และแบบตามใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในระดับต่ำ 
ในส่วนของทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง พบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลาย  
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สิ่งของ และทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงใน
ระดับสูง และมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อร่างกายผู้ อ่ืนในระดับ 
ปานกลาง 
คำสำคัญ: รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู, ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง, พฤติกรรมการใช้ความ

รุนแรงของเยาวชน 
 
Abstract 
  This research aimed to study 1) parenting style, attitudes towards violence 
behavior, and violence behavior 2) The correlation between parenting style and attitudes 
towards violence behavior with violence behavior of youth in Muang District, Trang 
Province. The population of the study was 6,934 youth residing in Muang District, Trang 
Province. The data were collected by questionnaires from a sample of 379 people. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and 
Pearson's correlation coefficient. The results showed that the youth were received a high 
level of empathic and permissive parenting style, have been raised moderately of 
authoritarian and uninvolved parenting style. There was a very low level of negative 
attitudes towards violence behavior and appeared low levels of violence behavior. For 
the correlation study, it was found that the empathic, authoritarian, and permissive 
parenting style were correlated with low levels of violence behavior. In terms of 
attitudes towards violence behavior, it was found that attitudes towards verbal violence 
behaviors, attitudes towards violence behavior towards physical violent behavior against 
self, attitudes towards violence behavior against object, and attitudes towards total 
violent behavior were correlated with high levels of violence behaviors and there was a 
moderate correlated with the attitudes towards physical violent behavior against other 
people.  
Keywords: Parenting Style, Attitude towards Violence Behavior, Violence Behavior 
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บทนำ 
 ปัญหาในประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่ามีหลายปัญหาด้วยกัน หนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบเห็น

ในข่าวได้เป็นประจำคือปัญหาการใช้ความรุนแรง ซึ่งจะพบว่ามีทั้ งความรุนแรงในคร อบครัว 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทั่วไป กลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงจะพบว่ามีตั้งแต่ระดับเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ แม้กระทั่งวัยผู้สูงอายุก็ยังคงพบปัญหานี้  
จากสถิติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพบว่ามีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี 2558 สถิติความ
รุนแรงมีมากกว่า 3 หมื่นราย สาเหตุสำคัญมาจากทัศนคติที่ยังคงมองว่า ผู้ชายมีความเป็นผู้นำ เป็นใหญ่
ในทุกเรื่อง ผู้หญิงจึงถูกกดขี่ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด (วัลลภ ตังคณานุรักษ์ , 2558) 
ซึ่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมาชิกในครอบครั วเกิดความเครียดความ
กดดันต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนั้น ๆ  รวมทั้งการอยู่ในสถานการณ์ในครอบครัวที่มีการใช้ความ
รุนแรงเป็นประจำจะทำให้บุคคลในครอบครัวเคยชินกับการใช้ความรุนแรง มองเรื่องการใช้ความรุนแรง
เป็นเรื่องปกติและซึมซับพฤติกรรมนั้นไปใช้ต่อไปกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม จึงนับได้ว่าพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพ่ือลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
สังคม 

ปัจจุบันนี้จะพบว่าอายุของผู้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากการใช้ความรุนแรงลดลงเรื่อย  ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดย
จำนวนคดีที่เด็กถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2552 – 2557 มีมากกว่า 33,194 คดี 
ในจำนวนนี้พบว่าอายุของเด็กที่กระทำความผิดมีตั้งแต่ 10 – 15 ปี (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน, อ้างถึงใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กและเยาวชนที่ทำความผิด
ซ้ำเพ่ิมขึ้นต่อปีมากกว่า 10 % ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการในการดูแลเด็กที่กระทำผิด
ยังไม่สามารถทำให้เด็กกลับมาเป็นคนดีได้ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและสถาบันทางสังคมต่างๆ (สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2558)  

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่บุคคลมีความสัมพันธ์ แม้จะเป็นสถาบันเล็ก  ๆ แต่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้บุคคลเติบโตขึ้นมามีลักษณะอย่างไร โดยสถาบันครอบครัวมี
หน้าที่หลักคือการเลี้ยงดูให้สมาชิกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัยและทำหน้าที่ให้การอบรมสั่งสอนให้
ประพฤติตนถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในกรอบกฎหมาย กฎระเบียบ 
และบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูนั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการกำหนด บุคลิกภาพ ลักษณะ
นิสัย ทัศนคติต่าง ๆ การอบรมเลี้ยงดูประเภทต่าง ๆ ยังส่งผลให้บุคคลมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย Baumrind (1971) แบ่งประเภทของการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 3 ประเภท คือการอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้อำนาจควบคุม (Authoritarian) เป็นการที่พ่อแม่ใช้อำนาจในการอบรมเลี้ยงดูให้เด็ก 
ทำตามความต้องการของตน ไม่มีการปรึกษาหารือกับเด็ก แสดงความไม่พอใจ ยอมรับเด็กน้อย ไม่ไว้ใจ 
ห่างเหิน ให้ความอบอุ่นน้อยและลงโทษในระดับสูง การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative) 
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เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ควบคุมสูง ให้เด็กทำตามที่พ่อแม่ต้องการแต่มีการยอมรับในตัวเด็กสูง
เช่นกัน มีการให้ความรักความอบอุ่นและให้เหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (Permissiveness) 
เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ยอมรับเด็กมากให้ความอบอุ่นแต่ไม่มีการประเมินเด็ก ควบคุมเด็กน้อย
ปล่อยให้เด็กเป็นไปตามท่ีเด็กต้องการ  

สำหรับสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในจังหวัดตรัง จากการสำรวจข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รวบรวมข้อมูลจากตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง สรุปในภาพรวมพบว่าจำนวนรายงานความผิดคดีอาญาที่สำคัญ 3,538 
คดี เป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน ในจำนวนนี้เป็นคดีอาชญากรรมที่มีเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำ
และถูกกระทำ 233 คดี (สำนักทะเบียนจังหวัดตรัง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง ฉะนั้นจึงมีความน่าสนใจว่าเด็กและเยาวชน หรือวัยรุ่นที่ถูกกระทำหรือได้
กระทำความผิดนั้น ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างไร มีทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงอย่างไรหรือเติบโตมา
ในสิ่งแวดล้อมแบบใด เพราะเหตุใดจึงสามารถก่อเหตุรุนแรงในลักษณะของผู้ใหญ่ได้เช่นนั้น โดยอำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง มีประชากรประมาณ 90,000 คน ในจำนวนนี้เป็นวัยรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วง 13- 18 ปี 
ประมาณ 7,000 คน ฉะนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง จึงมีความสนใจศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านครอบครัวของ
วัยรุ่นในประเด็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงของวัยรุ่น ซึ่งการรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการนำมาป้องกัน แก้ไข และลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของครอบครัวและตัววัยรุ่นได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงของเยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  สำหรับการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
 ดุลยา จิตตะยโศธร (2552) ได้จัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 4 รูปแบบ โดยปรับมาจากแนวคิด
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของ Baumrind (1971) ดังนี้ 
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    1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) คือ การ
อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาต
ให้เด็กมีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาจะกำหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก 
และกำหนดให้เด็กเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดากำหนดไว้อย่างมีเหตุผล  
    2) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian Parenting Style) คือ การ
อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวดเรียกร้องสูง แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิงมี
การจัดระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยมีการอธิบายน้อยมาก 
หรือไม่มีเลย 
    3) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Parenting Style) คือ การอบรม
เลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กทำสิ่งต่าง ๆ ตามการตัดสินใจของเด็กโดยไม่มีการกำหนดขอบเขต ใช้การ
ลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็กเด็กสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่าง
เปิดเผย บิดามารดาอาจให้คำปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็ก แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุม
พฤติกรรมของเด็ก  
    4) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style) เป็นการ
อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก
น้อยมาก บิดามารดากลุ่มนี้จะเพิกเฉยต่อเด็กพอ ๆ กับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใด ๆ ให้
เด็กปฏิบัติ  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 Gibson (2000) ได้แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึกของทัศนคติคือการ
ได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือกลุ่มของเพ่ือนๆ  
   2) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะ
ประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิด ซึ่งเน้น
ไปที่การใช้เหตุผลและตรรกะ องค์ประกอบที่สำคัญของความรู้ ความเข้าใจ คือความเชื่อในการประเมินผล
หรือความเชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน  
   3) พฤติกรรม (Behavior) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะหมายถึง
แนวโน้มหรือความตั้งใจของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างต่อบุคคลหนึ่ง 
สิ่งใดสิ่งใด ในทางใดทางหนึ่ง  
  Schermerhorn (2000) กล่าวว่าทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
   1) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และข้อมูล และข้อมูลที่บุคคลหนึ่งมี ซึ่งความเชื่อจะแสดง
ให้เห็นถึงความคิดเห็นของบุคคลหรือสิ่งของและข้อสรุปที่บุคคลได้มีต่อบุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ  
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   2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือความเฉพาะอย่าง
ซึ่งเก่ียวข้องกับผลกระทบส่วนบุคคล ซึ่งได้จากสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เกิดก่อนทำให้เกิดทัศนคตินั้น ๆ 
   3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือความตั้ งใจที่ จะ
ประพฤติในทางใดทางหนึ่ง โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของ
บุคคล 
  สามารถสรุปได้ว่าทัศนคติเป็นเรื่องของความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งทัศนคติมีทั้งด้านบวก ด้านลบ และแบบกลาง ๆ โดยทัศนคตินี้มีส่วนสำคัญในการกำหนด
พฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร ย่อมมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับทัศนคตินั้น ๆ โดยองค์ประกอบของทัศนคติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 
  Yudofsky et al., (1986) ได้แบ่งพฤติกรรมรุนแรงของออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้  
   1) พฤติกรรมรุนแรงทางคำพูด (verbal violent behavior) ประกอบด้วยอาการส่ง
เสียงดัง หรือตะโกนด้วยความโกรธ ตะโกนว่ากล่าวดูถูกคนอ่ืน  
   2) พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายตัวเอง (physical violent behavior against self) 
ประกอบด้วย พฤติกรรมการทำร้ายตนเอง  
   3) พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายผู้ อ่ืน (physical violent behavior against other 
people)  
   4) พฤติกรรมรุนแรงด้านทำลายสิ่งของ (violent behavior against object) 
  สุรัสวดี พนมแก่น (2554) ได้สรุปรูปแบบการกระทำรุนแรงในบริบทของการศึกษาพฤติกรรม
ความรุนแรงของวัยรุ่น โดยแบ่งพฤติกรรมรุนแรงของเด็กวัยรุ่นแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1) พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกาย (Physical abuse) หมายถึง การใช้กำลังหรือวิธีการใด 
ๆ ก็ตามท่ีทำให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 
   2) พฤติกรรมต่อจิตใจ หรืออารมณ์ (Psychological maltreatment or Emotional 
abuse) หมายถึง การกระทำที่ไม่ได้กระทำต่อเนื้อตัว ร่างกาย แต่มีผลเสียต่อสภาพจิตใจ หรือเกิดอันตราย
ต่อร่างกาย 
   3) พฤติกรรมรุนแรงทางเพศ (Sexual abuse) หมายถึง การล่วงเกินทางเพศ ซึ่งมีผล
คุกคามต่อสุขภาพผู้ถูกกระทำทั้งกาย ใจ อารมณ์ และสังคม 
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  4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ศรัญญา อิชิดะ (2553) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่น  
ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้นักเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมความรุนแรง คือ 1) สาเหตุด้านตนเอง พบว่า
นักเรียนวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ปกครองเป็นประจำ มีทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็น
พฤติกรรมที่เป็นปกติธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุนแรงทำให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนประกอบ
กับนักเรียนเป็นวัยรุ่นมีลักษณะเป็นคนโมโหง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 2) สาเหตุด้านครอบครัวพบว่า
เกิดจากการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวหย่าร้าง บิดาหรือมารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและ
เอาใจใส่จากผู้ปกครองบรรยากาศในบ้านไม่น่าอยู่อาศัยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 3) สาเหตุทางสังคมด้านเพ่ือนนักเรียนให้ความสำคัญกับเพ่ือนมากถูกเพ่ือนชักชวนให้มีเรื่อง   
ชกต่อยทะเลาะวิวาทด้านสื่อนักเรียนชอบติดตามข่าวนักเรียนนักศึกษายกพวกรุมทำร้ายกันจนส่งผลให้เกิด
ความเคยชินต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นด้านเกมส์ออนไลน์พบว่านักเรียนเล่น
เกมส์ที่มีเนื้อหาความรุนแรงเป็นประจำทำให้ซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงไว้กับตัวเองและมาแสดง
พฤติกรรมความรุนแรงต่อเพ่ือนหรือคนที่อ่อนแอกว่า 
  เกวลี นาควิโรจน์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้ความ
รุนแรง รูปแบบการเลี้ยงดู และการปฏิบัติของเพ่ือนกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น             
ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติของเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนอาชีวะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลำดับและรูปแบบการ
เลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรง โดยพบว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบอิสระอย่างมีขอบเขตมี
พฤติกรรมรุนแรงต่ำกว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบยอมตามบุตรและแบบควบคุม อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  Christopher J. Ferguson, Claudia San Miguel, Richard D. Hartley (2009) ได้ศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์หลายตัวแปรเกี่ยวกับความรุนแรงและความก้าวร้าวของเยาวชน: อิทธิพลของครอบครัว    
คนรอบข้าง ภาวะซึมเศร้า และความรุนแรงของสื่อ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของความกดดัน ลักษณะ
บุคลิกภาพต่อต้านสังคม ความซึมเศร้าและผู้ปกครอง ที่ใช้การล่วงละเมิดทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดต่อการเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สอดคล้องกับการใช้ความรุนแรงและความก้าวร้าวของเยาวชน ในขณะที่
คุณภาพของเพ่ือนบ้าน การใช้ความรุนแรงในครอบครัวของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์มากกับการใช้ความ
รุนแรงของเยาวชน ส่วนการเปิดรับสื่อโทรทัศน์หรือวิดีโอเกมที่รุนแรงไม่ใช่ปัจจัยทำนายการใช้ความ
รุนแรงและความก้าวร้าวของเยาวชน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ได้ดังนี ้
 

     ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ                    
- อายุ   
- สถานภาพทางการศึกษา 
- สถานภาพ            
 - จำนวนพ่ีน้อง 
- ลำดับการเกิด        
- สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
- ระดับการศึกษาของบิดามารดา 
- อาชีพของบิดามารดา 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
- ภูมิลำเนา 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
- รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 
- รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 
- รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 
- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 

ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง 
- พฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด  
- พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง 
- พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืน  
- พฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ 

 
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง  
- พฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด  
- พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง 
- พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืน  
- พฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเยาวชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่มีอายุตั้งแต่ 

14 –18 ปี จำนวน 6,934 คน  
 2) การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากจำนวน
ประชากรเยาวชนโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 379 ราย การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากร (Proportional Stratified Random 
Sampling) ตามจำนวนเยาวชนในแต่ละตำบล  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ สถานภาพทางการศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนพ่ีน้อง ลำดับการเกิด สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
และตำบลที่อาศัยอยู่ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู โดยข้อคำถาม สร้างข้ึนจากแนวคิดรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูของ Diana Baumrind (1971) และ Maccoby and Martin (1983) ประกอบด้วยรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดู 4 แบบ ได้แก่ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ควบคุม รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง ข้อคำถามสร้างขึ้นจากแนวคิด
ทัศนคติ ของ Gibson (2000) ที่กล่าวว่าทัศนคติประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความรู้สึกองค์ประกอบ
ด้านความเข้าใจ และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม โดยใช้คำนิยามของทัศนคติทั้ง 3 ด้าน เป็นแนว 
ในการสร้างข้อคำถามให้สอดคล้องกับตัวแปรตาม คือพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 4 ด้าน ตามแนวคิด
ของ Yudofsky et al., 1986 ได้แก่ ทัศนคติเชิงลบต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด พฤติกรรมความ
รุนแรงต่อร่างกายตนเอง พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืน และพฤติกรรมความรุนแรงด้านการ
ทำลายสิ่งของ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงข้อ คำถามสร้างขึ้นจากแนวคิดของ 
Yudofsky et al., (1986)  

ลักษณะข้อคำถามตอนที่ 2-4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ลักษณะ 
ข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบโดยเริ่มจากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ข้อความที่ใช้มีลักษณะในเชิงบวก 
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ 
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ระดับความคิดเห็น   ค่าคะแนน 
จริงมากท่ีสุด  5 
จริงมาก   4 
จริงปานกลาง  3 
จริงน้อย   2 
ไม่จริงเลย  1 

ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนได้ดังนี้  
ช่วงระดับคะแนน   หมายถึง 

1.00-1.80      มีค่าคะแนนในระดับสูงมาก 
1.81-2.60  มีค่าคะแนนในระดับสูง 
2.61-3.40  มีค่าคะแนนในระดับปานกลาง 
3.41-4.20  มีค่าคะแนนในระดับต่ำ 
4.21-5.00  มีค่าคะแนนในระดับต่ำมาก 

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
วิธีการและขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำแนวคิดทฤษฎี
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการสร้างข้อคำถาม โดยในการสร้างข้อคำถามนั้ นผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎี
ดังกล่าวมาปรับให้เข้ากับบริบทของงานวิจัยชิ้นนี้ 

2) การหาความเที่ยงตรง ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและนำมาแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 3) นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เพ่ือขออนุมัติอนุญาตดำเนินการวิจัย 
 4) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มประชากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 - แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.897 และเมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้านได้ค่าความเชื่อม่ัน  

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่   เท่ากับ 0.787  
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม   เท่ากับ 0.847  
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ   เท่ากับ 0.710  
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รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง    เท่ากับ 0.893   
  - แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ค่าความเชื่อม่ันทั้ง 
ฉบับเท่ากับ 0.895 และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ค่าความเชื่อม่ัน  

ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด   เท่ากับ 0.780  
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง  เท่ากับ 0.789   
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืน  เท่ากับ 0.763  
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ เท่ากับ 0.796  

 - แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการใช้ความรุนแรง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.886 
และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ค่าความเชื่อม่ัน  

พฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด    เท่ากับ 0.755  
พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง   เท่ากับ 0.808   
พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น   เท่ากับ 0.740  
พฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ  เท่ากับ 0.769 

 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
0.00 -1.00 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์การจัดระดับความสัมพันธ์ของ Hinkle (1998) ซ่ึงมี
เกณฑ์ในการวัดระดับดังนี้ 
 ค่า r    ระดับของความสัมพันธ์ 
 0.90 - 1.00   มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
 0.70 - 0.90   มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 0.50 - .70   มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 0.30 - 0.50   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
 0.00 - 0.30   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง และมีการอธิบายคำ

ชี้แจง แนะนำวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนก่อนตอบแบบสอบถามโดยมีมาตรฐาน
เดียวกัน พร้อมทั้งชี้แจงตามเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  

2. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและส่งคืน ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ หากตรวจพบข้อผิดพลาดหรือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม      
ไม่ครบ จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามใหม่และรอรับแบบสอบถามพร้อมกับตรวจสอบอีกครั้ง 

3. นำมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
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4. นำแบบสอบถามที่ตรวจให้คะแนนแล้วมาบันทึกคะแนนโดยการลงรหัสและบันทึกข้อมูลลง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือรอการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
1. การวิเคราะห์เพ่ือบรรยายลักษณะข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 

2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 

moment correlation coefficient) สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเเปรอิสระและตัวเเปรตาม 
 กำหนดสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ คือ มีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
  รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงของเยาวชน  

1) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเยาวชน 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูรายด้านพบว่าเยาวชนได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยรูปแบบ

เอาใจใส่และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจในระดับสูง
 
( x = 3.69, x = 3.48) และได้รับการเลี้ยงดู

แบบควบคุมและแบบทอดทิ้งในระดับปานกลาง  โดยได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่สูงที่สุด และได้รับการ

เลี้ยงดูแบบทอดทิ้งน้อยที่สุด ( x = 3.05, x =2.77)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเยาวชน 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู x  SD ระดับ 
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 3.69 0.73 สูง 
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 3.05 0.67 ปานกลาง 
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 3.48 0.59 สูง 
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 2.77 0.53 ปานกลาง 
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 2) ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเยาวชนโดยรวมและรายด้าน  

พบว่า เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงโดยรวมในระดับต่ำมาก เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้านพบว่ามีเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูดและพฤติกรรมความรุนแรง

ต่อร่างกายตนเองในระดับต่ำ ( x = 3.97, x = 4.22) มีทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

ร่างกายผู้อ่ืนและพฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของในระดับต่ำมาก  ( x = 4.29, x = 4.20) 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ( x ) S.D. ระดับ 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด 3.97 0.66 ต่ำ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง 4.22 0.69 ต่ำ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น 4.29 0.66 ต่ำมาก 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ 4.20 0.58 ต่ำมาก 
ค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงโดยรวม 4.16 0.54 ต่ำมาก 
    

3) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเยาวชนโดยรวมและรายด้าน พบว่า เยาวชน

มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ  ( x = 4.00) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า 
มี เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ  3 ด้าน คือ พฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด 

( x = 3.89) พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้ อ่ืน  ( x = 3.94)  และพฤติกรรมความรุนแรงด้านการ

ทำลายสิ่งของ ( x = 4.04) ส่วนพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเองอยู่ในระดับต่ำมาก  ( x = 4.22) 
(ตารางที ่4) 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเยาวชน 

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง x  SD 
ระดับพฤติกรรมการ

ใช้ความรุนแรง 
พฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด 3.89 0.65 ต่ำ 
พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง 4.22 0.67 ต่ำมาก 
พฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น 3.94 0.69 ต่ำ 
พฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ 4.04 0.74 ต่ำ 
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงโดยรวม 4.00 0.56 ต่ำ 
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4) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 

กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่  แบบควบคุม และแบบตามใจ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในระดับต่ำ  ในขณะที่รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ในส่วนของทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง พบว่า 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง ทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ  และทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงโดยรวม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรม
ความรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืนในระดับปานกลาง (ตาราง 5)  
 
ตารางท่ี 5 ผลการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง กับพฤติกรรม  

การใช้ความรุนแรงของเยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ตัวแปร พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ระดับความสัมพันธ์ 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู r p  
  1. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 0.442** 0.000 ระดับต่ำ 
  2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 0.137** 0.008 ระดับต่ำ 
  3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 0.436** 0.000 ระดับต่ำ 
  4. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 0.063 0.222 ns 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง    
 1. ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงทางคำพูด 0.756** 0.000 สูง 
 2. ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง 0.752** 0.000 สูง 
 3. ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืน 0.679** 0.000 ปานกลาง 
4. ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงด้านการทำลายสิ่งของ 0.746** 0.000 สูง 
5. ทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงโดยรวม 0.758** 0.000 สูง 
ns หมายถึง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ผลการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเยาวชน พบว่า เยาวชนได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วย
รูปแบบเอาใจใส่และรูปแบบตามใจในระดับสูง โดยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็นรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เลี้ยงดูให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดา
หรือผู้เลี้ยงดูจะอนุญาตให้เด็กมีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะ
กำหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก ให้เด็กเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้
บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะมีการเรียกร้องสูงแต่ก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก
เป็นตัวของตัวเองรับฟังเหตุผลจากเด็กและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่าง  ๆ ของ
ครอบครัว ส่วนรูปแบบตามใจคือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูปล่อยให้เด็กทำสิ่งต่าง ๆ ตาม
การตัดสินใจของเด็กโดยไม่มีการกำหนดขอบเขต ใช้การลงโทษน้อยไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรม 
เด็กสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูอาจให้คำปรึกษา
หรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็ก แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและให้ความรัก ความอบอุ่น
และตอบสนองความต้องการของเด็ก (Baumrind (1971), Maccoby and Martin (1983)  
 2) ผลการศึกษาทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเยาวชน พบว่า เยาวชนมีทัศนคติ 
เชิงบวกต่อพฤติกรรมความรุนแรงในแต่ละด้านในระดับต่ำและระดับต่ำมาก อาจเนื่องมาจากเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังหรืออบรมสั่งสอนผ่านครอบครัว สถาบันการศึกษา ซึ่งทั้งสองสถาบันนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งเมื่อได้รับการปลูกฝังและอบรมมาอย่างเหมาะสมจึงทำให้หล่อหลอม
เป็นทัศนคติที่ เหมาะสมเช่นกัน สอดคล้องกับ เกวลี นาควิโรจน์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง รูปแบบการเลี้ยงดู และการปฏิบัติของเพ่ือนกับ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติ
ของเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมรุนแรงของนักเรียนอาชีวะ ตามลำดับและรูปแบบการเลี้ยง
ดูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรง โดยพบว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบอิสระอย่างมีขอบเขตมี
พฤติกรรมรุนแรงต่ำกว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบยอมตามบุตร และแบบควบคุม 
 3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง พบว่า เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
โดยรวมในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษา มีโอกาสได้รับการขัด
เกลา ส่งเสริมให้รู้จักควบคุมอารมณ์ หรือผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ครอบครัวให้
ความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ไม่มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้
สามารถช่วยลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชนได้ โดยสอดคล้องกับ Christopher J. et 
al. (2009) ที่ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์หลายตัวแปรเกี่ยวกับความรุนแรงและความก้าวร้าวของเยาวชน: 
อิทธิพลของครอบครัวคนรอบข้าง ภาวะซึมเศร้า และความรุนแรงของสื่อ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของ
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ความกดดัน ลักษณะบุคลิกภาพต่อต้านสังคม ความซึมเศร้าและผู้ปกครอง ที่ใช้การล่วงละเมิดทาง
จิตวิทยา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อการเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สอดคล้องกับการใช้ความรุนแรงและความก้าวร้าว
ของเยาวชน ในขณะที่คุณภาพของเพ่ือนบ้าน การใช้ความรุนแรงในครอบครัวของผู้ปกครอง                
มีความสัมพันธ์มากกับการใช้ความรุนแรงของเยาวชน ส่วนการเปิดรับสื่อโทรทัศน์หรือวิดีโอเกมที่รุนแรง
ไม่ใช่ปัจจัยทำนายการใช้ความรุนแรงและความก้าวร้าวของเยาวชน 
 4) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
ของเยาวชน ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ แบบควบคุม และแบบตามใจ     
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่และแบบตามใจ เป็นรูปแบบที่ทำให้บุคคลมีบุคลิกเอาแต่ใจตนเอง เมื่อมีความต้องการสิ่งใด
จะต้องได้รับการตอบสนอง และเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้านในลักษณะก้าวร้าว ในขณะที่
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมจะทำให้บุคคลเกิดความเก็บกด กดดัน ขาดความเป็นตั วของตัวเอง 
และมักสะท้อนความรู้สึกออกมาในรูปแบบของความก้าวร้าว ซึ่งสอดคล้องกับ เกษตรชัย และหีม และ
อุทิศ สังขรัตน์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิต ปัจจัยการอบรม
เลี้ยงดูของครอบครัว และปัจจัยอิทธิพลความรุนแรงกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ความคับข้องใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
กวดขัน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย อิทธิพลความรุนแรง
ของเพื่อน อิทธิพลความรุนแรงของสื่อโทรทัศน์ อิทธิพลความรุนแรงของเกม และอิทธิพลความรุนแรงของ
บิดามารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน ซึ่งความคับข้องใจ และอิทธิพล
ความรุนแรงของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนมากท่ีสุด 
 5) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับพฤติกรรมการ
ใช้ความรุนแรงของเยาวชน พบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางคำพูด ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อร่างกายตนเอง ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงด้านการทำลาย
สิ่งของ และทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยแวดล้อมที่เยาวชนได้รับทั้งจาก ครอบครัว สังคม กลุ่มเพ่ือน 
สถาบันการศึกษา ศาสนา และสื่อต่าง ๆ มีส่วนในการกำหนดทัศนคติ เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวเยาวชน เยาวชนมีโอกาสได้รับข้อมูลและเนื้อหาของสารต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีทั้งด้านบวก
และด้านลบ โดยเฉพาะสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน มีการนำเสนอเนื้อหาสาระ ทั้งที่มีความเหมาะสม
และไม่เหมาะสม หลายช่องทางมีการนำเสนอเนื้อหาที่มีการใช้ความรุนแรงทั้งทางคำพูดและการกระทำ 
เช่น เนื้อหาในละคร ภาพยนตร์ ในเพลง มิวสิกวิดีโอ เป็นต้น โดยการรับสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการซึม
ซับจนกลายเป็นค่านิยมและทัศนคติ และทัศนคติจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลต่อไป ดังนั้น การมี
ทัศนคติต่อพฤติกรรมใช้ความรุนแรงอย่างไร จึงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคลได้
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วิรยาพร กมลธรรม (2560) ที่ ได้ศึกษาเรื่องความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อ 
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กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง ล่า 2017 และได้กล่าวว่าลักษณะความรุนแรงที่พบในละครไทยมีเนื้อหา
ทำให้เกิดการสะเทือนใจ ถึงแม้จะเป็นละครที่ผลิตออกมาเพ่ือให้เนื้อหาสะท้อนสั งคม เช่น ปัญหาการ
ข่มขืน ผู้มีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้ชายมีบทบาทอำนาจมากกว่า
ผู้หญิง แต่อีกด้านหนึ่งละครสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมได้ เป็นเครื่องมือโน้มน้าวจิตใจในการ
หาทางออกในวิธีที่ผิดเช่น ในละครสามารถชำระแค้นโดยการทำร้ายและตัวละครชำระแค้นสำเร็จ ผู้ชมจะ
สังเกตผลลัพธ์ของการกระทำของตัวละคร และนำไปเป็นต้นแบบในการกระทำ 
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