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 The purposes of this research were: 1) To study the level of efficient  communication,  
emotional management, compromised behavior  and  controlling of violent behavior of students in 
schools of Amphoe Damnoen Saduak Changwat Ratchaburi.  2) To compare students’ controlling 
violent behavior as  classified by gender, level of  violence in family, family’s debt, level of  guardian’s 
drinking, level of student’s participation in religious activities and student’s record of written warnings 
from the school 3)  To determine Efficient communication, emotional management  and compromised 
behavior as  predictors of controlling  of  the violent behavior of  students.  Samples were 342 students 
in schools of Amphoe Damnoen Saduak Changwat Ratchaburi derived by stratified random sampling 
technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t – Test, One-Way ANOVA,  and the Stepwise 
Multiple Regression.  

The results found  that: 
1.  Efficient communication and emotional management were at the moderate level.  

Compromised behavior  and controlling of violent behavior were at the high level.  
2.  A controlling of violent behavior as classified by gender and  record of written 

warnings from the school were statistically significant different at .001, as classified by level  of  family’s 
violence were statistically significant different at .05, while there were no statistical different of 
controlling of violent behavior as classified by guardian’s drinking, family’s debt and religious activities.   

3.  Compromised behavior predicted the controlling violent behavior of students at the 
percentage of  22.6, with a statistical significance level at .001. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 สังคมโลกในปจจุบันนี้  เปนยุคโลกาภิวัตน  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  
สามารถเชื่อมโยงโลกที่กวางใหญใหกลายเปนโลกใบเล็ก ที่ทุกอยางถึงกันและสัมพันธกัน ทั้งการ
ผลิต  การบริโภค  การสื่อสาร  และเทคโนโลยี  กอใหเกิดผลตอสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  ทุกประเทศจึงตองเรงพัฒนาในดานตาง ๆ  คือ ทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง  ใหเจริญรุงเรืองเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  เฉพาะประเทศไทย ไดวางนโยบาย
เรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาอยางตอเนื่อง  ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติอันเปนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรืองและมีความทันสมัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้ังแตฉบับที่ 6 เปนตนมานั้น  ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญที่ สุดในการพัฒนา
ประเทศชาติ  เพราะถาทรัพยากรมนุษยขาดคุณภาพแลว  ถึงจะมีทรัพยากรอื่นๆ มากมายเพียงใด  
ก็ไมอาจสําเร็จประโยชนตามนโยบายที่วางไวได  เพราะบุคลากรผูบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ 
ขาดคุณภาพนั่นเอง  มนุษยจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในทรัพยากรทั้งปวง  และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  หลักสําคัญก็คือ  ตองพัฒนาใหเปนคนที่
เพียบพรอมไปดวยความรู กลาวคือ ผูมีความเฉลียวฉลาดทางดานสติปญญา คือเปนผูมี
ความสามารถ มีประสบการณการทํางาน  ซึ่งรวมไปถึงทักษะทางสังคมในดานตาง ๆ  นอกจากนัน้
จะตองเปนผูมีคุณธรรม คือ  มีความประพฤติดีทั้งทางกายและวาจา  ไมเบียดเบียนผูอ่ืนให
เดือดรอน  หมั่นอบรมจิตใจและปญญา  ใหมีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
ผูมีความเฉลียวฉลาดทางดานคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง  ดังคําขวัญวันเด็ก ของนายกรัฐมนตรี
พณฯ พลอ.สุรยุทธ  จุลานนท  ในป พ.ศ. 2550  ที่กลาววา “มีคุณธรรมนําใจ  ใชชีวิตพอเพียง  
หลีกเลี่ยงอบายมุข” 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา  ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองอยางรวดเร็วจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม  และกลายมา
เปนสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดังกลาว  ไดสงผลกระทบทั้ง
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ทางตรง และทางออมตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดาน
สุขภาพจิต  ดังจะเห็นไดจากปญหาสุขภาพจิตและปญหาความรุนแรงในสังคมที่มีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น  และสังคม ไทยในปจจุบันพบวา ความรุนแรงในสังคมรอยละ 42  เกิดจากความขัดแยงใน
ครอบครัว  จากสถิติสํานักงานตํารวจแหงชาติพบวา  อัตราการทํารายผูอ่ืนคือการฆาผูอ่ืนโดย
เจตนาและการทํารายผูอ่ืน เพิ่มขึ้นจาก 19,787 ราย  ในป 2539  เปน 21,569 ราย  ภายในป  
2541 (สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ 2546:4)  และสถิติจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอดําเนินสะดวก  
พบวา  อัตราคดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ เพิ่มข้ึนจาก  14  รายในป  2546  เปน  49  
ราย  ภายในป  2549 อัตราการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในอําเภอดําเนินสะดวก  เพิม่มากขึน้
จาก 23 ราย ในป 2546  เปน  30  รายภายในป 2549  และสถิติจากโรงพยาบาลดําเนินสะดวก  
พบวา  จํานวนผูที่ถูกทํารายรางกาย  เพิ่มข้ึนจาก  359  ราย  ในปพ.ศ.  2543  เพิ่มเปน  396 ราย  
ในปพ.ศ.  2549  ซึ่งสวนใหญจะเปนวัยรุน   

 ปกติคนเราจะมีความโกรธ เครียด ผิดหวังไดทั้งนั้น  แตคนที่มีพื้นฐานอารมณไมดีอยู
แลว  อาการตาง ๆ จะมาก และนานกวาคนปกติ  ทําใหไมสามารถแกปญหาตางๆ ได  จงึพบวาคน
มีความฉลาด   แตประสบความลมเหลวในการประกอบกิจการงาน  ชีวิตครอบครัวและ
ความสัมพันธกับผูอ่ืนบอยๆ  เฉพาะความเกงอยางเดียว  คงไมทําใหประสบความสาํเรจ็เพราะไมมี
ความอดทนอดกลั้นตอสถานการณที่กดดันอยูได  รวมทั้งไมเขาใจความรูสึก  ความตองการของ
คนอื่น  มุงแตสนองความตองการของตนเองเปนใหญ  โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงกันจึงเปนไปได
สูงมาก  การพูดจาส่ือสารกับคนอ่ืนไมดี เพราะขาดทักษะ แมบางครั้งไมไดเจตนาจะพูดไมดี  แต
เพราะการสื่อสารบกพรอง  ก็ทําใหคนอื่นเขาใจผิดได  บางครั้งขาดความเชื่อมั่นตนเอง  จึงตองอยู
ในโลกของตนเอง  ไมประสบความสําเร็จในชีวิตถึงแมจะฉลาดก็ตาม  จึงเกิดคําถามขึ้นมาวา  เด็ก
ที่มีสติปญญาดีเรียนเกงอยางเดียวเพียงพอหรือไม  ที่จะทําใหเด็กคนหนึ่งเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพและมีความสุข 

 การที่สังคมยังคงมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องนั้นมีความสัมพันธ กับปจจัย 3 
ประการ คือ  1) การถายทอดพฤติกรรมรุนแรงภายในครอบครัว พอแมที่กระทํารุนแรงกับเด็กมักมี
ประวัติ ในวัยเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงเชนเดียวกัน  2) การพัฒนาพฤติกรรมรุนแรงในบุคคล 
ประสบการณชีวิตในแตละชวงวัยของบุคคลสงผลตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในชวงตอมา  3) การ
เกิดพฤติกรรมรุนแรงที่ขยายวงกวางในสังคมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เปนประเด็นที่นาสนใจยิ่ง  
คือ  การเพิ่มข้ึนของพฤติกรรมกาวราวรุนแรงของเด็กวัยรุนในสังคมปจจุบัน  ความกาวราวมีตน
กําเนิดจากความคิด  การเห็นพฤติกรรมกาวราวในชีวิตประจําวัน  เห็นภาพความรุนแรงจากสื่อ
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ตาง ๆ ทุกวัน  นําไปสูการยอมรับเอาความรุนแรงเขามาเปนทางเลือก ในการแกปญหา  นอกจาก 
นั้น  การใชความรุนแรงในการแกปญหายังเปนผลพวงจากความกดดันของกลุมดวย  เวลา
รวมกลุมกันคนเรารูสึกวาตัวเองเขมแข็งขึ้น  อีกปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุน
อยางชัดเจนคือ  การใชยาและสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  รอยละ 50 ของการกระทําผิดในวัยรุน
เปนผลเนื่องจากการใชสารเหลานี้  (พรรณพิมล  หลอตระกูล 2539 : 1) 

 การอบรมเลี้ยงดูเด็กของพอแมผูปกครอง  รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนของครู  และการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา  ก็มีผลตอพฤติกรรมของเด็ก และบทบาทในการดําเนิน
ชีวิตของเยาวชนทั้งสิ้น  ในกรณีเยาวชนไทย เด็กชายมักจะมีพฤติกรรมกาวราวมากกวาเด็กหญิง  
ดังปรากฏเปนขาววา  เด็กชายมักจะกออาชญากรรม  และประพฤติตัวเสเพลกันมาก สถติจิากศาล
คดีเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีพบวา  เด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี ที่ตองหาวากระทําผิด 
ในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย  พบวา  มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น จาก 69 ราย ในป 2541  
เปน  108  รายในป 2549  และเปนเด็กชายรอยละ 99    นี่แสดงวา  เด็กชายมีการกระทํารุนแรงสูง 
ถึงแมวาบางคนมีการศึกษาดี  มีฐานะสังคมและเศรษฐกิจดีก็ตาม 

 จากการศึกษาทางจิตเวช  พบวา  เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดทางอาญา  สวนใหญมี
สาเหตุมาจากดานจิตใจ และอารมณเปนสําคัญ  คือ  มีพื้นเพของอารมณไมปกติ  แปรปรวน  
หวั่นไหวงาย  หุนหัน  พลุงพลานรุนแรง  ฯลฯ  มีสภาพจิตใจที่ออนแอ  ไมเขมแข็ง  ไมมั่นคง  ไม
หนักแนน  ไมอดทนในการยอมรับสภาพ และเผชิญปญหาเหตุการณตาง ๆ หรือมีสภาวะจิตใจไม
สมดุลกับการเจริญเติบโตทางรางกาย  สภาพแวดลอมและครอบครัว  ทําใหเกิดความกดดัน  บีบ
คั้นจิตใจเปนเวลานาน  จนทําใหมีบุคลิกภาพถดถอย  รูสึกต่ําตอย  มีปมดอย  หรือมีบุคลิกภาพ
กาวราว  ชอบความรุนแรง  ส่ิงตาง ๆ อันมีผลรายตอจิตใจจะถูกสั่งสมและหลอหลอมผสมผสาน
รวมกัน   จนกลายเปนนิสัย   เปนสันดาน  การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  มีแนวโนมที่จะกระทําผิดได
งาย (สุเอก  ฉินธนทรัพย 2547:13)  พฤติกรรมกาวราวรุนแรง  เปนปรากฏการณที่พบไดทั่วไป  ทั้ง
ในเด็ก  วัยรุน  และผูใหญในครอบครัว  และสังคม  พบไดทุกยุคทุกสมัย  เราไมไดเผชิญกับ
ปรากฏการณใหม แตเรากําลังเผชิญกับการใชความรุนแรงที่เกิดบอยขึ้น ทั้งในประเทศ และทั่วโลก  
สังคมกําลังยอมจํานนตอการใชความรุนแรง  สังคมที่ขาดกฎเกณฑนับวาอันตรายอยางยิ่ง   
ปญหาความรุนแรงในกลุมวัยรุนที่มีมานานแลว และเกิดขึ้นบอยมากขึ้นเรื่อย ๆ นี้  แตเดิมเปน
ปญหาในลักษณะของการยกพวกตีกัน  ระหวางวัยรุนตางสถาบัน  ตางสี  โดยเฉพาะกลุมอาชีวะ  
เปนปญหาความรุนแรงในวัยรุนตอนปลาย  แตปญหาความรุนแรงในปจจุบัน  ไดแผขยายออกไป
เปนการใชความรุนแรงเพื่อแกปญหา  เชน  การใชความรุนแรงเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับความรัก  
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ประเด็นความรุนแรงของวัยรุนตกเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวัน  หลังจากเกิดเหตุสลด
นักเรียนยิงกันตายหลายครั้ง  ทําใหหลายฝายหันมาทบทวนปญหาการใชความรุนแรงของวัยรุน 
 นอกจากนี้ อิทธิพลของสื่อมวลชน ที่นําเสนอขาวที่มีรายละเอียดของการกระทําความ
รุนแรงมาก  ไมวาจะเปนการนําภาพคลิปวีดีโอ  เด็กหญิงวัยรุนตบกันมาเผยแพร  หรือแมแตการ
พูดถึงรายละเอียดการกระทําความรุนแรง  เชน  วิธีการวางแผนการฆา  วิธีการฆา  มากกวาการ
นําเสนอขาว หรือผลกระทบของการกระทําความรุนแรงนั้น เสมือนวาเปนแนวทางใหเกิดการ
เลียนแบบการพฤติกรรมรุนแรง หรือทางออกของปญหาแบบผิด ๆ ซึ่งการนําเสนอขาวดังกลาวมี
ความแตกตาง อยางสิ้นเชิงกับส่ือตางประเทศซึ่งจะไมมีภาพอุจาดและนากลัวเหลานี้ลงตีพิมพเลย  
อยางไรก็ตาม  เราคงโทษสื่อเพียงอยางเดียวไมได  เพราะตามความเปนจริงแลว เยาวชนที่กอ
ความรุนแรงยอมตองเพาะบมเชื้อความรุนแรง มาแลวอยางยาวนาน  และพรอมที่จะระเบิดออกมา
เมื่อมีส่ิงกระตุนอันเหมาะสม  ดั้งนั้นการจะแกไขปญหาความรุนแรง  คงไมใชการสัมมนาส่ือ  หรือ
ออกคําสั่งสื่อมิใหเสนอภาพความรุนแรงเหลานั้น  แตตองตามมาดวยวิธีการและกิจกรรมอีกหลาย
อยางที่จะทําใหเด็กมีภูมิตานทานตอความรุนแรงเอาตัวรอดได ขณะที่สังคมก็เกื้อหนุนแนวทางการ
ปองกันความรุนแรงนี้เชนกัน  

 ปญหาพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนไทย  มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
และมีสถิติการใชพฤติกรรมกาวราวรุนแรงสูงขึ้นตามลําดับ จะเห็นไดวาความผิดที่เกิดจาก
พฤติกรรมกาวราวในวัยเด็ก อาจพัฒนาเปนพฤติกรรมอาชญากรรมในวัยผูใหญและจากการ
คนควายังพบวาการทําการศึกษาถึงสาเหตุ  และแนวทางปองกันแกไขปญหาพฤติกรรมกาวราว 
ในเยาวชนไทยอยางแทจริงนั้นยังมีอยูนอยมาก รวมถึงการไมเล็งเห็นถึงความสําคัญ  ขาดการ
รณรงคใหเกิดความตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นในสังคม  อันจะนํามาซึ่งความสงบสันติใน
สังคม  จึงจําเปนอยางยิ่งที่สังคมจะตองหาทางปองกัน และแกไข ทั้งนี้เพราะเยาวชนเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคายิ่ง  และจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนาในอนาคต 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่กอใหเกิดความรุนแรง มีอยูดวยกันหลายปจจัย  ไดแก  
ปจจัยภายในตน  ปจจัยความสัมพันธของครอบครัว  เพื่อน  คนใกลชิด  ปจจัยทางชุมชน และ
สังคม  ในแงปจจัยภายในตนนั้น  พบวา  พฤติกรรมความรุนแรงที่บุคคลแสดงออกนั้นมีความ
เกี่ยวของกับปญหาการควบคุมอารมณ  และความตองการ  ปญหาการสื่อสาร  และตอบสนองตอ
สถานการณที่เกิดขึ้นไมเหมาะสม  ดังนั้น  การที่จะปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง  ควรให
ความสําคัญกับปจจัยภายในตน  และการปองกันควรจะเริ่มตนที่เด็ก  โดยที่เด็กตองไดรับการ
ปลูกฝงวา  การใชความรุนแรงไมใชวิถีทางของคนฉลาด  เด็กตองเชื่อวาอนาคตที่ดีของตนสามารถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

5

กระทําไดดวยตนเอง  เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองสรางประสบการณการเรียนรู  ใหเด็กรูจักการ
เผชิญปญหา และจัดการกับสถานการณที่มีปญหาอันจะนําไปสูการใชความรุนแรงไดอยาง
เหมาะสม  ซึ่งเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกัน  ไมวาครอบครัว  สถาบันการศึกษา  ชมุชน  
สังคม  รวมทั้งสื่อตางๆ และในปจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลรับผิดชอบในการให
การศึกษาแกเด็กนักเรียน ไดมองเห็นความสําคัญของการปองกัน และแกไขปญหาพฤติกรรม 
ความรุนแรง  โดยไดบรรจุเร่ืองความรุนแรงลงในสาระการเรียนรู  ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษา ในสวนของระดับมัธยมศึกษา กําหนดไวในสาระแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา และพลศึกษา สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต  มาตรฐาน 5.1  (กรมวิชาการ 2546 : 134)  

 ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดปญหาพฤติกรรมกาวราวรุนแรงในเยาวชน นับวาเปนสิ่ง
สําคัญ ที่ทุกฝายจะตองรวมมือรวมใจ ในการหาแนวทางปองกัน เกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมกาวราวรุนแรงของเยาวชน  การตระหนักถึงปญหาอันจะเกิดขึน้นัน้ยงัไมเพยีงพอ 
ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสมได  การเสริมสราง
ทักษะทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ และความสามารถ โดย
ถายทอดผานการอบรมเลี้ยงดูจากพอแม  การรวมกิจกรรมกับเพื่อน ชุมชน  และที่สําคัญคือ 
โรงเรียน มีโครงสรางชัดเจนสามารถติดตามและประเมินผลได โดยประยุกตใชทักษะทางสังคมเขา 
กับการเรียนการสอน อันนําไปสูการปองกันการกระทํารุนแรงของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงนั้นสามารถสรุปได                 
1)  ควรมีการคัดกรองเด็กที่มีปญหาพฤติกรรม  การเงิน  สุขภาพ  และเศรษฐกิจเพื่อใหการ
ชวยเหลือ  2) ควรมีการดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงหรือมีปญหาดานตาง ๆ โดยครูประจําชั้น และครู
แนะแนว  3) มีการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญที่จะสงตอหรือขอรับคําแนะนําในการชวยเหลือเด็ก  
4) มีการทําแผนและฝกซอมในกรณีของสถานการณความรุนแรง  5) มีการสอนทักษะชีวิต  ความ
ฉลาดทางอารมณ  โดยเฉพาะการจัดการกับภาวะอารมณ  ซึ่งอาจสอดแทรกอยูในหลักสูตรและ
กิจกรรมตางๆ   6) มีระบบเพื่อนชวยเพื่อนหรืออาสาสมัครตัวนอยที่คอยเปนหูเปนตาใหครู  และ
ชวยเหลือสําหรับเหตุการณเล็กๆ นอยๆ    7) มีระบบการใหคําปรึกษาแกเด็กที่ตองการพูดคุย
ระบาย และหาทางออกที่เหมาะสม   การดูแลชวยเหลือต้ังแตยังไมมีปญหาหนักหนา  รวมทัง้การมี
แนวรวม (เครือขาย)  ของผูดําเนินงานนั้น   ถือวาเปนหัวใจสําคัญในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ  (เทิดศักดิ์  เดชคง 2546:106) 

 การสื่อสาร  การจัดการอารมณ  และการรูจักประนีประนอม  เปนทักษะทางสังคม
อยางหนึ่ง สําหรับที่มีทักษะทางสังคมสูง  จะแสดงออกโดยเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  เขากับคนอื่น
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ไดดี  รูจักการทํางานเปนทีม  สามารถสรางสัมพันธภาพกับคนอื่นๆ ได  และรักษาใหยืนยาว  รูจัก
เห็นอกเห็นใจ  ประนีประนอม  เขาใจความรูสึกของคนอื่นเปนอยางดี  เมื่อเกิดปญหาในชีวิต  ก็
รูจักจัดการกับปญหาอยางสรรคสราง  ไมจมอยูกับความเศรานานเกินไป  ไมทอแทหรือทอถอย  
ความรูสึกเหลานี้อาจเกิดข้ึนบางครั้งบางคราวได  เมื่อพบกับปญหาอุปสรรคในชีวิต  แตสามารถ
หาทางออกใหกับตนเองไดดวยดี  โดยไมทํารายตนเองหรือผูอ่ืน คือ สามารถแกปญหาไดอยาง
สรางสรรคนั้นเอง  รวมทั้งเปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวในสถานการณตางๆ ไดอยางดี ซึ่ง
มีความสําคัญในการสงเสริมใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ในสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การรูจักปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการใชทักษะทาง
สังคม เชนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดการอารมณ และพฤติกรรมการประนีประนอม         
ส่ิงเหลานี้มีความสําคัญมากในการดําเนินชีวิต  เนื่องจากบุคคลตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น               
ส่ิงเหลานี้  จะชวยใหเด็กเกิดการควบคุมพฤติกรรมรุนแรงของตนเองที่จะไมกระทําตอผูอ่ืนได  
ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดการอารมณที่เหมาะสม  และมี
พฤติกรรมประนีประนอม  จะชวยใหเด็กสามารถเผชิญปญหาหรือสถานการณความขัดแยงที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม รูจักหลีกเลี่ยงสถานการณอันตราย  รูจักผอนคลาย  แกไขเหตกุารณ และ
มีภูมิตานทานแรงกดดันของกลุมเพื่อนและผูใหญ  สามารถสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง  
เขาใจผูอ่ืน  และสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้นได  ตอไปเด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่มีเหตุผล    
เรียนรูที่จะแกปญหาโดยไมใชความรุนแรง  ปญหาความรุนแรงในสังคมจะลดนอยลง   

          การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ สามารถใชคําพูดและภาษา ทาทาง เพื่อแสดงออกถึง
อารมณ ความรูสึก ของตัวเองไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ถูกขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และสถานการณ  โดยสามารถที่จะแสดงออกในดาน ความคิดเห็น ความตองการ การ
ขอรอง  การตักเตือน  การชวยเหลือ  และการปฏิเสธ  กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  และการ
ส่ือสารที่แมจะเปนเรื่องในทางบวกก็เฉพาะที่เปนการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเทานั้น จึงจะ
สามารถสื่อความรูสึกนึกคิด ความรักปรารถนาดีตอกันได ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจและ
ความรูสึกที่ดีตอกัน สามารถชวยลดการกระทบกระทั่งอันมีสาเหตุจากความไมเขาใจกันและกันได
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่อยูในสถานศึกษา ซึ่งตองพบปะปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
จํานวนมาก ทั้งที่เปนผูอยูในฐานะที่สูงกวา มีครูอาจารยเปนตน เพื่อน รุนพี่ รุนนอง ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนตองเรียนรูทักษะตาง ๆ ในการสื่อสาร ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของแตบุคคลที่ตน
ติดตอส่ือสารดวย เพื่อใหผูรับสารเขาใจสารที่เราสื่อออกไปไดตรงกับความคิดหรือเจตนาของตนได  
เพราะถึงแมจะมีเจตนาดี แตเพราะการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะดวยขาดทักษะที่ดีใน
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การสื่อสาร ผูรับสารอาจจะเขาใจเจตนาของผูสงสารผิดไป จนกอใหเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น
เปนเหตุใหนํามาซึ่งการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงตอกันทั้งทางกายและทางวาจา ดังนั้นการสื่อสารที่
ดีและมีประสิทธิภาพจึงสงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงไดดวย    

 อารมณ เปนสวนสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย  เปนแหลงของพลังทางจิตใจที่
สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดแรงบันดาลใจความหวังความทะเยอทะยานเปลี่ยนแปรความคิดไปสูความ
สมบูรณ และความสุขในชีวิต  เชื่อกันวาความสําเร็จในชีวิตของมนุษย เกิดจากความเฉลียวฉลาด
ทางสติปญญาเพียง 20% ที่เหลือเปนความสามารถดานอื่นๆ เชน ความอดทน การเปนที่ไววางใจ 
ความซื่อสัตย ความคิดสรางสรรค และความมั่นคงทางอารมณรวมรียกวา ความฉลาดทางอารมณ 
อารมณมีสวนสําคัญในดานพัฒนาการ และความอยูรอดขอมมนุษย เชนอารมณกลัว โกรธ อิจฉา 
ริษยา หรือแมแตความรัก เปนตน ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมและการกระทําของมนุษยโดยตรง 
ดังนั้นความสามารถในการควบคุมหรือจัดการอารมณ ของมนุษยโดยที่สามารถตระหนักรูภาวะ
อารมณของตนเอง และสามารถระงับอารมณที่ไมเหมาะสมได  เชน อารมณโกรธ เปนตนโดยมุงให
เกิดประโยชนสุขแกทั้งตนเอง และบุคคลอ่ืน จึงมีผลตอการแสดงพฤติกรรมดวย เชนเมื่อเกิด
อารมณโกรธขึ้น ถาไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได  ก็จะแสดงพฤติกรรมที่กาวราวหยาบคาย
ออกมาไดโดยงาย  

  พฤติกรรมการประนีประนอม หมายถึง การพูดหรือการกระทําที่มีลักษณะถอยทีถอย
อาศัย  รอมชอม  เปนลักษณะที่ยอมเสียสละประโยชนสวนตน  เพื่อผลประโยชนสวนรวม  จาก
การวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพหาองคประกอบและขวัญในการปฏิบัติงานที่มีผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ : กรณีศึกษากลุมบริษัทรับจัดการขนสงระหวางประเทศแหงหนึ่ง (สุจิตดา 
โพธิครูประเสริฐ 2547)  พบวา  พนักงานที่มีบุคลิกภาพดานการประนีประนอมสูงมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร ดานการคํานึงถึงผู อ่ืน ดานความอดทนอดกลั้นสูง  ดังนั้นการ
ประนีประนอม  จึงเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีความคํานึงถึงผูอ่ืนมากขึ้น มีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจกัน 
นึกถึงประโยชนสวนรวมเปนใหญ ไมเห็นแกประโยชนตน และยึดถือหลักเหตุผลเปนที่ตั้งไมยึดถือ
ความคิดตนเปนใหญแตฝายเดียว หรือเมื่อมีเหตุผลและความสําคัญที่เทาเทียมกัน ก็ใหดําเนินไป
ในลักษณะสมานฉันท หลีกเลี่ยงการปะทะแตกหักกัน โอกาสที่จะเกิดความขัดแยง หรือโกรธแคน
กันจนกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือที่ไมเหมาะสมออกมาก็มีนอยตามไปดวย   
 อําเภอดําเนินสะดวก ตั้งอยูในจังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 222  ตาราง
กิโลเมตร   หรือประมาณ  138,731.89 ไร  มีคลองซอยประมาณ  200 คลอง   สภาพอากาศ
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โดยทั่วไปเปนแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  คือ ฤดูรอน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว   พื้นที่ทางทิศเหนือเปนพื้นที่
ดอนไมมากนัก สวนมากจะเปนที่ลุม  อาศัยน้ําฝนและน้ําจากคลองชลประทาน  และตามคลอง
ซอยตางๆ  เพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค   พื้นที่สวนใตเปนที่ราบลุมพื้นมีน้ําหลอเล้ียงตลอดป มี
อาณาเขตพื้นที่ติดตอกับอําเภอและจังหวัดใกลเคียง ดังนี้  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางแพ  และ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ทิศใตติดตอกับอําเภอบางคณฑี  และอําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ทิศตะวันตก ติดตอกับ
อําเภอบางคณฑี  จังหวัดสมุทรสงคราม และอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  ดานการปกครอง   อําเภอ
ดําเนินสะดวกแบงพื้นที่การปกครองออกเปน  13  ตําบล 105 หมูบาน ไดแก ตําบลดําเนินสะดวก  
ตําบลศรีดอนไผ  ตําบลดอนไผ  ตําบลทานัด  ตําบลแพงพวย  ตําบลขุนพิทักษ  ตําบลบัวงาม  
ตําบลสี่หมื่น  ตําบลดอนกรวย  ตําบลดอนคลัง  ตําบลบานไร  ตําบลตาลหลวง  และตําบล
ประสาทสิทธิ์  ดานประชากร  อําเภอดําเนินสะดวก มีจํานวนประชากรรวม  จํานวน  103,179  คน  
(ณ  วันที่ 1 มกราคม  2548)  ผูชาย  จํานวน  49,540  คน  ผูหญิง  53,639  คน  ความหนาแนน
ของประชากร  465คน/1ตารางกิโลเมตร  ดานเศรษฐกิจ  ประชากรในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก
ประกอบอาชีพหลัก ไดแก  1)  ทําสวนผัก ผลไม  เชน  มะพราว  องุน  สมตรา  ฝร่ัง  มะมวง  
ถั่วฝกยาว  ขาวโพด  ผักชี  เปนตน  ปจจุบันใชปลูกพืชหมุนเวียนกัน 2)  ทํานา  มีพื้นที่ทํานา
ประมาณ  200  ไร  เปนนาหวาน  การปกดํา มีนอย  3)  ปศุสัตว  ไดแก  การเลี้ยงสุกร  และเลี้ยง
กุงกามกราม นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  ไดแก  คาขาย  และรับจาง 

 อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
จากสังคมชนบทสูสังคมเมือง   การพัฒนาใหเปนแหลงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหกาวหนาเขมแข็ง  ทําใหประชากรในชุมชนตองทํางาน
แขงกับเวลามากขึ้น  จึงทําใหเกิดการที่จะตองออกไปทํางานนอกบาน ละทิ้งบุตรหลานใหอยูกับ
ญาติและคนเลี้ยง  หรือทอดทิ้ง ใหอยูตามลําพัง  เด็กจึงมีโอกาสเสี่ยง  ในการคบเพื่อนไมดี  การ
เลียนแบบสื่อที่ไมเหมาะสม และการเลือกที่จะใชเวลาวางอยางอิสระไปในทางที่ไมถูกตอง  เชน
การเลนเกม  เปนตน  

 จากประสบการณการทํางานชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวกของผูวิจัย  พบวา  
กลุมประชากรที่มีความรูสวนใหญจะออกไปประกอบอาชีพนอกเขตพื้นที่  สวนกลุมประชากรที่มี
การศึกษาต่ําจะประกอบอาชีพรับจางทําการเกษตร อีกทั้งยังพบวาประชากรสวนใหญในเขต
อําเภอดําเนินสะดวก  มีครอบครัวตั้งแตอยูในชวงวัยรุนตอนตน  พบปญหาการปลอยปละละเลย
บุตร  ปญหาการหยาราง  ปญหาขาดการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตน  และขอมูลจากสถานศึกษา  
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พบวา เด็กสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทิศทางกาวราว   และพฤติกรรมที่ขัดกับบรรทัดฐาน  
ของสังคม  มีอยูดวยกันหลายประการ  เชน  การแตงกายไมถูกระเบียบขอบังคับของโรงเรียน ไม
เคารพเชื่อฟงบิดา มารดา  ครูอาจารย  มั่วสุมอบายมุข  และติดยาเสพติดใหโทษ  เปนตน  
พฤติกรรมเหลานี้เปนปญหาตอการจัดการศึกษา  สรางภาระใหโรงเรียน  ผูปกครอง  และ
ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  ที่จะตองหาแนวทางวางมาตรการแกไข เพื่อลดภาระดังกลาวให
หมดสิ้นไป และเพื่อพัฒนาใหเด็ก มีความ สามารถที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในดานตาง ๆ ไปจนกระทั่ง การรูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ทําใหเยาวชนไดมีสุขภาวะ และจริยธรรม อันจะกอใหเกิดทรัพยากรที่มีคุณภาพในอนาคต 

 ดังนั้นผูวิจัย  จึงสนใจที่จะศึกษาการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียน
ในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมุงเนนการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง และศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงดวย อันไดแก การ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ และพฤติกรรมการประนีประนอม โดยการ
ศึกษาวิจัยนี้ จะสามารถนําไปสู การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของเยาวชนได และนํา
ผลการวิจัยมาประยุกตใชในการจัดโปรแกรมการสอนในสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการวาง
แผนการปฏิบัติงานในการชวยเหลือ และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมอันดีงามของเด็กและเยาวชน อัน
จะสงผลตอสุขภาพจิตที่ดี และมีจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับ การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ    การจัดการอารมณ  พฤติกรรม 

การประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนกัเรียนในโรงเรียน  อําเภอ
ดําเนนิสะดวก  จงัหวัดราชบรีุ 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมพฤตกิรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน 
โรงเรียนอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามเพศ สภาพการกระทํารุนแรงของ
ครอบครัว ภาวะหนี้สินของครอบครัว  การดื่มสุราของผูปกครอง การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  
และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียนที่ตางกัน 
 3.  เพื่อศึกษาการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ  และพฤติกรรมการ
ประนีประนอม เปนตัวแปรที่สงผลตอ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของในโรงเรียน 
อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
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ปญหาของการวิจยั 
 1. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  พฤติกรรมการประนีประนอม  
และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด
ราชบุรี  อยูในระดับใด 
 2. นักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   ที่มีเพศ  สภาพการกระทํา
รุนแรงของครอบครัว ภาวะหนี้สินของครอบครัว  การดื่มสุราของผูปกครอง การเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน   ตางกัน  มีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกันหรือไม  อยางไร 
 3.  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  และพฤติกรรมการ
ประนีประนอม เปนตัวแปรที่สงผลตอ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน
โรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี หรือไม อยางไร 
 

สมมติฐานการวิจยั 
  1. นักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   ที่มีเพศตางกัน มีการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกัน 

 2.  นักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่มีสภาพการกระทํา 
รุนแรงของครอบครัว ตางกัน มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกัน 

 3. นักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่มีภาวะหนี้สินของ
ครอบครัวตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกัน 

 4. นักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่มีการดื่มสุราของ
ผูปกครอง ตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกัน 

 5.  นักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่มีการเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกัน 

 6.  นักเรียนในโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่มีประวัติการถูกตักเตือน
เปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียนตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกัน 

 7. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ และพฤติกรรมการ 
ประนีประนอม เปนตัวแปรที่สงผลตอ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน   
อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   
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ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนในโรงเรียน   

อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   ครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวดังนี้ 
 1.  ขอบเขตดานประชากร 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 4 โรงเรียน มีจํานวนประชากร 2,366 คน  ภาคการเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2550  
(สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  2) 

 2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
จํานวน  4  โรงเรียน  มีกลุมตัวอยางจํานวน  342  คน  ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  
random  Sampling) ตามสัดสวนของประชากร   
 3.  ขอบเขตดานตัวแปร 

         ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังตอไปนี ้
                    3.1   ตวัแปรอิสระ ประกอบดวย 

           3.1.1  ขอมูลสวนบุคคล 
    3.1.1.1  เพศ 
    3.1.1.2  สภาพการกระทาํรุนแรงของครอบครัว 
    3.1.1.3  ภาวะหนี้สินของครอบครัว 
    3.1.1.4  การดื่มสุราของผูปกครอง 
    3.1.1.5   การเขารวมกจิกรรมทางศาสนา 

 3.1.1.6  ประวัติการถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน 
      3.1.2   การสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ 

       3.1.3   การจดัการอารมณ 
       3.1.4   พฤติกรรมการประนปีระนอม  

                      3.2    ตัวแปรตาม  ไดแก  การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจยัจึงไดนิยาม

ความหมายของคําตาง ๆ ดงัตอไปนี ้
 1.  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   หมายถึง   การที่นักเรียนสามารถใชคําพูดและ 

ภาษา ทาทาง เพื่อแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ของตัวเองไดอยางถูกตอง  เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  ถูกขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และสถานการณ โดยสามารถที่จะแสดงออกในดาน 
ความคิดเห็น  ความตองการ  การขอรอง  การตักเตือน  การชวยเหลือ  และการปฏิเสธ  เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอกัน 

2. การจัดการอารมณ  หมายถึง  การที่นักเรียนสามารถควบคุมอารมณของตนเองได 
โดยเริ่มจากการที่ตระหนักรูภาวะอารมณ ทั้งในลักษณะนิสัยทางอารมณ และปฏิกิริยาทางอารมณ 
ตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ที่กระตุนใหเกิดอารมณที่จะนําไปสูความเสียหาย หรือการ
กระทํารุนแรง  ไดแก การตระหนักรูภาวะอารมณของตนเอง เชน อารมณโกรธ ดีใจ เสียใจ ทุกขใจ  
การคนหาสาเหตุแหงอารมณ  เชน  โกรธเพราะถูกเพื่อนแกลง  เสียใจเพราะถูกทําโทษ  และการ
อดทนอดกลั้นในอารมณที่ไมดีงาม  เชน  ไมแสดงอารมณโกรธ    
 3.  พฤติกรรมการประนีประนอม  หมายถึง   การกระทําของนักเรียนที่มีลักษณะถอยที
ถอยอาศัย  รอมชอม  เปนลักษณะที่ยอมเสียสละประโยชนสวนตน  เพื่อผลประโยชนสวนรวม 
ไดแก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  การรูจักไกลเกลี่ย
ขอพิพาทเมื่อเกิดความขัดแยง 
 4.  การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง หมายถึง  การที่นักเรียนสามารถควบคุม
ความคิด ควบคุมวาจาและควบคุมการกระทําของตนเอง เพื่อที่จะไมทําใหผู อ่ืนไดรับความ
เดือดรอนเสียหาย โดยมุงที่จะระงับมิใหเกิดพฤติกรรมรุนแรงใด ๆ ทั้งทางกาย  วาจา  และ
กระบวนการคิด  เชน  ไมคิดแกแคน  ไมคิดจองเวร  ไมคิดดูถูกดูหมิ่นผูอ่ืน  ไมคิดอยากไดของผูอ่ืน  
ไมพูดจาสอเสียดผูอ่ืน  ไมพูดจาหยาบคาย  ไมใชคําพูดทาทายเยยหยัน  ไมพูดสบประมาท  ไมพูด
ยกตนขมผูอ่ืน  ไมใชวาจาสาปแชงผูอ่ืน  ไมโตเถียงปะทะคารมกับผูอ่ืน  ไมใชวาจาขมขูผูอ่ืน  การ
ไมหยิบฉวยสิ่งของที่เจาของมิไดให  ไมทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน  และการไมใชกําลังตัดสินปญหา   
เปนตน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. ทําใหทราบระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ  และ 

พฤติกรรมการประนีประนอม  ของนักเรยีนในโรงเรียน  อําเภอดําเนนิสะดวก  จังหวดัราชบุรี 
 2. ทําใหทราบระดับ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียนในโรงเรียน   
อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

 3. ทําใหทราบวาการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ  และพฤติกรรม 
การประนีประนอม ปจจัยใดที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมรุนแรง ของนักเรียนในโรงเรียน 
อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
 4.  ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการปองกันปญหา  (Prevention)  ไมใหเกิด 
การใชพฤตกิรรมรุนแรงตอบุคคลอื่น ซึ่งจะนําไปสูการกอใหเกิดปญหากับชุมชน โดยนําผลของการ
วิจัยไปประยกุตใชในสถานการณจริงตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน
ในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 1.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารนุแรง 
   1.1  การควบคุมตนเอง 

 1.2  การกระทาํรุนแรง  
 1.3  ทฤษฎีเกีย่วกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 

  2.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 
   1.1  ความหมายของการสื่อสาร 

   1.2  ประเภทของการสื่อสาร 
   1.3  องคประกอบของการสือ่สาร 

   1.4  แนวทางในการพัฒนาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  3.    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการอารมณ 

  3.1  ความหมายของการจัดการอารมณ   
  3.2  อารมณ  
  3.3  องคประกอบของอารมณ 
  3.4  ลักษณะของอารมณ   
  3.5 ปจจัยที่มสีวนสัมพนัธกบัอารมณ 
  3.6  การจัดการกับอารมณ 
  3.7  เทคนิคการจัดการกับอารมณ 

      4.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมการประนีประนอม 
   4.1  ความหมายของการประนีประนอม   

4.2  ยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยง แบบประนีประนอม 
  4.3  เทคนิคในการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม   

14 
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  4.4  ลักษณะการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม 
  4.5  คุณคาของการประนีประนอม  
  4.6  วัตถุประสงคในการประนีประนอม  
  4.7  การเตรียมการในการประนีประนอม 
  4.8  วธิีการประนีประนอมหรือการพบกนัครึ่งทาง 
  4.9  ผลสุดทายจากการประนีประนอม 
           5.   บริบทชมุชมอําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
   5.1 ขอมูลดานกายภาพ 
   5.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ 

     6.   งานวจิัยที่เกี่ยวของกบัตัวแปรทีศ่กึษา 
   6.1  เพศกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
   6.2  สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง 
  6.3  ภาวะหนีสิ้นของครอบครัวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
  6.4  การดื่มสุราของผูปกครองกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
  6.5  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนากับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
  6.6  ประวัตกิารถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียนกับการควบคุม
พฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 
  6.7  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
  6.8  การจัดการอารมณกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
  6.9  พฤติกรรมการประนีประนอมกบัการควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง 
 

1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 
 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ
นักวิชาการหลายทาน พบวา ไมมีนักวิชาการทานใดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงไวโดยเฉพาะ แตนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมตนเองไวเฉพาะสวนหนึ่ง  และนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกระทํารุนแรงไวอีก
สวนหนึ่ง ดวยขอจํากัดนี้ ทําใหผูวิจัยตองนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีทั้งสองสวน แลวจึงสรุปเปน
แนวคิดเฉพาะกรณีที่ศึกษา คือ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  1.1  การควบคุมตนเอง 
   การควบคุมตนเองนั้น  นักจิตวิทยาพบวา  เปนลักษณะที่แสดงถึงความมีวุฒิ
ภาวะ  และคุณภาพของประชากรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาหลายประเภท  ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะใน
ระยะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะตองมีการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม  ระเบียบ  ประเพณี  สังคมจึง
มุงหวังใหประชาชนรูจักงดเวนและบําบัดความตองการในสิ่งที่ถูกที่ควร  ซึ่งมีประเด็นที่ควรศึกษา 
เชน ความหมาย แนวทางการพัฒนาการควบคุมตนเอง และลักษณะของการควบคุมตนเอง ซึ่ง
ผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 1.1.1  ความหมายของการควบคุมตนเอง 
      คอมเมียร และ คอมเมียร (Comier and Comier 1979 : 476,  อางถึงใน 
สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 2526 : 144)  กลาววา  การควบคุมตนเอง  หมายถึง  กระบวนการที่
บุคคลใชวิธีการหนึ่ง  วิธีการใด  หรือหลายวิธีรวมกัน  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง  จาก
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค  โดยที่บุคคลนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรม
เปาหมาย  และกระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายดวยตนเอง 
      โรสเซนบัม (Rosenbaum 1980 : 109 – 121,  อางถึงใน  นงนุช  โรจนเลิศ 
2533 : 18)  ไดสรุปความหมายการควบคุมตนเองวา เปนความสามารถของบุคคลที่จะละเวนการ
กระทําบางชนิด  หรือความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมดวยเหตุผลและความอดทน  เพื่อให
เกิดผลดีตามที่ตองการหรือหลีกเลี่ยงสิ่งไมดีที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนความสามารถในการจัด
สภาพแวดลอม  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุงหวังไว  แมบุคคลนั้นตองเผชิญกับปญหา  
อุปสรรค  หรืออยูในภาวะที่เกิดปญหาความขัดแยงในจิตใจ  ความสามารถดังกลาว  ประกอบดวย 
     1. การใชความคิดอยางมีเหตุผล และคําพูดบอกตนเอง ในการควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณและการกระทํา 
     2.  การประยุกตวิธีการมาใชแกปญหาอยางเปนลําดับข้ัน  เชน  การวางแผน  
การใหคําจํากัดความของปญหา  การประเมินตัวเลือก  การคาดหมายสิ่งที่จะเกิดตามมา 
     3.  ความสามารถที่จะยับยั้งการกระทําตามอําเภอใจตนเอง 
     4.  การรับรูถึงประสิทธิภาพการกระทําของตนเอง 
     แบนดูรา (Bandura  1977 : 140,  อางถึงใน  นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 16)  
กลาววา  การควบคุมตนเองเปนความสามารถในการกําหนดตนเองของบุคคลดานความคิด 
อารมณ  ความรูสึก  และการกระทําใหเปนไปในทิศทางที่บุคคลตองการ  ไมวาจะเผชิญปญหา  
หรืออุปสรรคใด ๆ หรืออยูในสถานการณที่เกิดปญหาความขัดแยงในใจ 
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     กรมวิชาการ (2539 : 5)  ใหความหมายของการควบคุมตนเองวา  การ
ควบคุมตนเอง  เปนกระบวนการที่ใหนักเรียน ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อ
นําไปสูเปาหมายที่พึงประสงค  โดยนักเรียนจะกําหนดเปาหมาย  และเลือกวิธีการที่จะนําไปสู
เปาหมายนั้นดวยตนเอง 
     กาญจนา  พูนสุข (2541 : 54)  กลาววา  การควบคุมตนเอง  หมายถึง  การ
ที่บุคคลหนึ่งพยายามที่จะทําพฤติกรรมใด  พฤติกรรมหนึ่ง  ซึ่งกอนหนานี้  พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นนอย
กวา  พฤติกรรมที่จะถูกควบคุมนี้มักจะเกี่ยวของกับผลที่ตามมา  ทั้งในดานที่พึงปรารถนาและไม
พึงปรารถนา  สวนพฤติกรรมที่ไมตองการควบคุมนั้นจะเกี่ยวของกับผลลัพธในปจจุบันที่มีความสุข  
ความพอใจ  แตผลในระยะหลังแลว  จะเปนผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา 
     นงนุช  โรจนเลิศ  (2533 : 18 – 19)  กลาววา  การควบคุมตนเอง  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลที่จะละเวนการกระทําบางชนิด  หรือความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรม
ดวยเหตุผล  และความอดทน  เพื่อใหเกิดผลดีตามที่ตองการ  หรือหลีกเลี่ยงสิ่งไมดีที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนความสามารถในการจัดสภาพแวดลอม  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุงหวังไว  แม
เมื่อบุคคลนั้นตองเผชิญกับปญหา  อุปสรรค  หรืออยูในภาวะที่เกิดปญหาความขัดแยงในจิตใจ 
     สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต (2526 : 145)  ไดอธิบายลักษณะของการควบคุม
ตนเองไววา  การควบคุมตนเอง  คือการที่บุคคลสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได  โดย
เลือกพฤติกรรมเปาหมาย  และกระบวนการที่จะนําไปสูปาหมายนั้นไดดวยตนเอง 
     จากการศึกษาความหมายของการควบคุมตนเองพอสรุปไดวาการควบคุม
ตนเอง หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรม ดวยเหตุผล และความอดทน 
เพื่อใหผลดีตอพฤติกรรม ตามที่ปรารถนา  แมบุคคลนั้นตองเผชิญกับปญหา  อุปสรรค  หรือภาวะ
ขัดแยงในจิตใจ  บุคคลก็จะสามารถเปนผูกําหนดกระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายของพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาไดดวยตนเอง 
   1.1.2   แนวทางการพัฒนาการควบคุมตนเอง 

           การที่บุคคลรูจักควบคุมตนเองจะทําใหการดําเนินชีวิตในสังคมมีความสุข 
กลาวคือ จะไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน  ดังนั้น เพื่อใหการคิด การพูด และการ
กระทํา เปนปกติวิสัย ไมเปนการกอความเดือดรอนและความเสียหายดังกลาว จึงควรศึกษา
แนวทางหรือวิธีการควบคุมตนเอง เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติและพัฒนาใหเกิดผลดีตอตนเองและ
สังคม ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนไดนําเสนอแนวทางหรือวิธีการควบคุมตนเองไว ดังนี้ 
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    ทอรเซน  และโมโฮนี ่(Thoresen and Mohoney 1974, อางถงึใน                  
ไชยยงค  วรนาม 2549 : 16 -17)  ไดเสนอแนวทางการควบคุมตนเองอยางเปนระบบไว 2 แนวทาง
คือ 
    1.  การควบคุมส่ิงเรา  หมายถึง  สภาพการณส่ิงเราที่กําหนดมีผลตอการ
แสดงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล  ซึ่งสภาพการณส่ิงเรานี้อาจเปนสิ่งเราภายนอกและสิ่ง
เราภายในก็ได  อันไดแก  สถานการณ  เหตุการณตาง ๆ วัตถุ  ส่ิงของ  หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือกับตนเอง  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของบุคคลนั้น  เชน  ที่โรงเรียนเมื่อมีเสียงสัญญาณไฟไหม (สภาพสิ่งเรา)  ก็มีผลตอ
พฤติกรรมการลุกจากที่นั่งหรือออกจากตึกเรียนของนักเรียน 
    2.  การควบคุมผลกรรม หมายถึง การใหผลกรรมตนเองหลังจากที่ไดทํา
พฤติกรรมเปาหมายแลว  การควบคุมผลกรรม  ซึ่งผลกรรมนี้อาจเปนการเสริมแรงตนเอง หรือการ
ลงโทษตนเองก็ได  แตการลงโทษตนเองนั้นมีลักษณะเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา  จึงเปนการยากที่
บุคคลจะนําไปปฏิบัติกับตนเองได  และในบางครั้งการลงโทษก็เพียงแตจะชวยระงับพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคเทานั้น  ทั้งนี้ยังอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางลบตออารมณไดอีกดวย  ดังนั้นบุคคลจึง
นิยมการเสริมแรงตอตนเอง  มากกวาการลงโทษตนเอง 
    สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต (2526 : 148 – 149)  ไดกลาวถึงการพัฒนาการ
ควบคุมตนเองไววา  การควบคุมตนเองนั้นถือไดวาเปนกระบวนการหนึ่งของการปรับพฤติกรรม
นั่นเอง  ดังนั้นการที่จะพัฒนาการควบคุมตนเองนั้นจะตองอาศัยหลักของการเรียนรู  นั่นคือจะตอง
มีการจัดประสบการณการควบคุมพฤติกรรมใหแกผูที่ตองการจะฝกการควบคุมตนเองเสียกอน  ซึ่ง
ทําไดโดยการใหบุคคลนั้นมีประสบการณในการถูกผูอ่ืนควบคุมพฤติกรรมในขั้นตน  จากนั้นจึง
คอย ๆ ถอดการควบคุมพฤติกรรมโดยผูอ่ืนออก และใหผูที่ถูกควบคุมพฤติกรรมนั้นมีโอกาสที่จะ
ควบคุมตนเองยิ่งขึ้น  โดยอาจที่จะใหเร่ิมจากการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายของตนเอง  และการ
เลือกกระบวนการตาง ๆ  ที่จะทําใหบรรลุพฤติกรรมเปาหมายนั้น  แตทั้งนี้จะตองอยูภายใตการ
ดูแลของนักปรับพฤติกรรมระยะหนึ่ง  จนกระทั่งนักปรับพฤติกรรมมีความมั่นใจวาผูที่ตองการ
ควบคุมตนเองนั้น  สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางถูกตองและมีพลังจิตที่แข็งแกรงแลว  
จึงคอย ๆ ลดการดูแลลง  จากนั้นจึงเปลี่ยนหนาที่ของตนเองเปนเพียงแคที่ปรึกษาเทานั้น  ในกรณี
ที่ผูตองการจะควบคุมพฤติกรรมของตนเองนั้นมีปญหา  หรือสูญเสียพลังจิตที่แข็งแกรงไป  นกัปรบั
พฤติกรรมจะตองใหความชวยเหลือทันที 
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    นอกจากนี้  ในการที่จะฝกใหผูที่ตองการจะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดนั้น  อาจทําไดโดยการใหสังเกตจากตัวแบบ  ซึ่งตัวแบบ
นั้นจะตองแสดงถึง  วิธีการกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย  และตลอดจนวิธีการเลือกตัวเสริมแรงที่
เหมาะสมอีกดวย  การที่ใหผูที่ตองการฝกการควบคุมตนเองนั้น  สังเกตจากตัวแบบจะทําใหเขา
พัฒนาการควบคุมตนเองไดอยางรวดเร็ว  อยางไรก็ตามการที่ผูที่ตองการควบคุมตนเองนั้น  ไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขางมากขึ้น  จะยิ่งชวยใหเขาสามารถกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย
และวิธีการตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณดวย 
    จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการควบคุมตนเองพอสรุปไดวา  การ
พัฒนาการควบคุมตนเองนั้น  ตองประกอบดวย  องคประกอบทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งไดแก
สภาพแวดลอม  สถานการณ บุคคลรอบขาง บุคคลผูเปนแบบอยางซึ่งเปนตัวเสริมแรงที่ดีที่
เหมาะสมและจิตใจของตนเองที่มีความตองการปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของตนเองใหมี
พฤติกรรมที่ดีและพึงประสงค 
 
  1.1.3   ลักษณะการควบคุมตนเอง 

     โรเซนบัม (Rosenbaum 1980, อางถึงใน ชุลีรัตน สุวรรณทะ 2546 : 54-
55) ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง    โดยพัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับ      การรับรู
ความสามารถของตนเอง (self – efficacy) ของแบนดูรา โดยมีคําจํากัดความวา  เปนการที่บุคคล
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว ซึ่ง     โรเซนบัน ไดพัฒนามาเปนแนวคิดของการควบคุมตนเองโดยสรุปวา ลักษณะของบุคคลที่
มีความสามารถควบคุมตนเองประกอบดวยพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

    1. มีการใชความคิด และการเตือนตนเอง (self-statements) ในการ
ควบคุมการแสดงออกทางอารมณและทางรางกาย เชน การสังเกตตนเอง การประเมินตนเองจาก
ขอมูลที่มีการบันทึกดวยตนเอง อาจจะมีการเสริมแรง โดยการใหรางวัลถามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

    2. มีการประยุกตกลวิธีในการแกปญหาอยางเปนลําดับข้ัน นํามาใชในการ
ควบคุมตนเอง(problem solving strategies) เชน การวางแผน การใหคําจํากัดความของปญหา 
การประเมินทางเลือกตางๆ และการคาดหมายถึงผลที่จะเกิดตามมา 

    3. มีความสามารถที่จะรอคอยผลรางวัลที่จะไดรับตอบแทน การอดได รอ
ได ไมกระทําสิ่งใดตามอําเภอใจ (Delay immediate gratification) ไมทําอะไรตามใจตนเอง 
สามารถควบคุมความตองการของตนเองได 
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    4. มีการรับรูความสามารถของตนในการควบคุมตนเอง (self-efficacy) 
วาจะสามารถทํางานหรือทําตามเปาหมายที่ตนเองวางไวไดหรือไม ซึ่งการรับรูในความสามารถ
ของตนจะสามารถทําใหมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

    จากการศึกษาลักษณะการควบคุมตนเองพอสรุปไดวาลักษณะของการ
ควบคุมตนเองนั้นคือการที่บุคคลรูจักคิดที่จะเตือนตนเองและสามารถควบคุมการแสดงออกไดโดย
รูจักวิธีหรือหาแนวทางการแกปญหา รูจักอดทน อดกลั้น เพื่อรอคอยสิ่งที่ปรารถนาได 
      เพื่อใหการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ซึ่งเปนตัวแปรตาม ของ
งานวิจัยฉบับนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงมา
ประกอบการศึกษาไวดวย ดังนี้ 
 1.2  การกระทํารุนแรง 
       1.2.1  ความหมายของการกระทํารุนแรง  
                  การกระทําความรุนแรงเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาทางสุขภาพ  ที่สําคัญ
มากปญหาหนึ่ง  และมีความสลับซับซอนเนื่องจากมีสาเหตุ  ปจจัยหลายประการ  ทั้งภายในตน 
และเกี่ยวของกับสังคม  วัฒนธรรม  คานิยม  เชน  การที่บิดามารดาตีบุตร  บางสังคมถือวาเปน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรวิธีหนึ่งที่จะทําใหบุตรเปนคนดีในอนาคต  แตในบางสังคมถือวาเปนการใช
ความรุนแรงกับเด็ก  เพราะบิดามารดาคิดวาบุตรเปนกรรมสิทธิ์ของตนจะปฏิบัติอยางไรก็ได  จึงได
มีผูใหความหมายของการกระทําความรุนแรงไวดังนี้ 
       องคการอนามัยโลก  (WHO. 2002 : 4)  ใหความหมายวา  การใชกําลัง
หรืออํานาจทางกายอยางจงใจ  เพื่อขมขูคุกคาม  ตอตาน  ตนเอง หรือผูอ่ืน  หรือกลุม  หรือชุมชน  
ซึ่งกอใหเกิดผลที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ  การตาย  ทํารายจิตใจ  การกีดกันและขัดขวางการ
พัฒนาการ 
       สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ  (2542 : 
1)  ใหความหมายวา  การกระทําใด ๆ ที่เปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล  ทั้งทางกาย  วาจา  
และจิตใจ  โดยการบงัคับ  ขูเข็ญ  ทุบตี  คุกคาม  กีดกนัเสรีภาพทั้งในสาธารณะและในการดําเนิน
ชีวิต  ซึง่เปนผลหรืออาจเปนผลทําใหเกิดความทุกขทรมานทั้งทางรายกายและจิตใจแกผูถูกกระทํา 
       กฤตยา  อาชวนิจกุล  (2539 : 7)  ใหความหมายวา  การใชวาจา  หรือ
กําลังทางรางกายหรืออาวุธ  ในการทํารายผูอ่ืน  และเปนการกระทําที่ออกนอกรีดนอกรอยของวิถี
ปฏิบัติทั่วไป 
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       อุมาพร  ตรังคสมบัติ  (2540 : 223)  ใหความหมายวา  การกระทําทีม่หีรอื
สอวามีเจตนาที่จะทําใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ  การบาดเจ็บนี้อาจเนื่องมาจากการทําราย
รางกาย  หรือทางเพศ  และบาดแผลมีตั้งแตนอยไปจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
       จากการศึกษาความหมายของการกระทํารุนแรงพอสรุปไดวา  การกระทํา
รุนแรง  หมายถึง  การกระทําที่เปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล  ทั้งทางรางกาย  วาจา  และ
จิตใจ  ตอตนเอง  ผูอ่ืน  กลุมคน  หรือชุมชน  อยางจงใจ  โดยการบังคับ  ขูเข็ญ  ทําราย  ทุบตี  
คุกคาม  กีดกันเสรีภาพ  ทั้งในที่สาธารณะและในการดําเนินชีวิตสวนตัว  ซึ่งเปนผลหรืออาจเปน
ผลใหเกิดการบาดเจ็บ  การตาย  ความทุกขทรมาน  ทั้งทางรางกาย  และจิตใจแกผูถูกกระทํา 
   1.2.2  ลักษณะของการกระทํารุนแรง 
               การกระทํารุนแรงนั้นมีอยูหลายลักษณะดวยกัน  ดังไดมีการแบงลักษณะ
ของการกระทํารุนแรงไวดังนี้ 
       คณะกรรมาธิการกิจการสตรี  เยาวชน  และผูสูงอายุ  วุฒิสภา (มปป : 6)  
สามารถแบงลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง  ดังนี้  คือ 
       1.  พฤติกรรมความรุนแรงตอรางกาย  หมายถึง  การใชกําลัง  และหรือ
อุปกรณใด ๆ เปนอาวุธ  มีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับบาดเจ็บตอรางกายเล็กนอย  บาดเจ็บสาหัส  
ทั้งที่มีรองรอย และไมมี หรือถึงแกชีวิต  เชน  การตบ  ตี  เตะ  ตอย  บีบคอ ผลัก  ขวางปา  ทิ่มแทง  
การลามโซกักขัง  การจี้ดวยบุหร่ีหรือของรอน การกรอกดวยยาพิษ  เปนตน 
       2.  พฤติกรรมความรุนแรงตอจิตใจ  หมายถึง  การกระทําหรือละเวนการ
กระทําใด ๆ ที่มีผลทําใหผูถูกกระทําหรือผูรับผลเสียใจ  ปวดราว  กระทบกระเทือนใจ  หวาดกลัว  
หวาดระแวง  กังวลไมสบายใจ  ขาดความเชื่อมั่นและนับถือตนเอง  และหรือเสียสิทธิและเสรีภาพ  
เชน  การพูดจาหยาบคาย  ตวาด  ตะคอก  ดูถูก  ดาทอ เหยียดหยาม  การมึนตึงไมพูดจาดวยการ
ปลอยปละละเลย  ทอดทิ้ง  ปฏิเสธสิทธิที่ควรได  จํากัดเสรีภาพและความเปนอิสระในการเลือก  
เปนตน 
       3.  พฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ  หมายถึง  การกระทําในลักษณะ
ลวนลาม คุกคามทางเพศ หรือละเมิดสิทธิทางเพศ  เชน  การใชกิริยาวาจาแทะโลม  มีเจตนาไป
ในทางชูสาว  การเกี้ยวพาราสี  การใชสายตาโลมเลีย  มีเจตนาไปในทางชูสาว  การชักชวนใหมี
เพศสัมพันธ  โดยการขมขู  เปนตน  การทําอนาจาร  ขมขืนกระทําชําเรา  และการทํารายทางเพศ 
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       4.  พฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม  หมายถึง  การปลอยปละละเลย  
ทอดทิ้ง  ไมใหความสําคัญ  ไมสนใจ  ขัดขวางความกาวหนา  ขัดขวางการติดตอ  พบปะกับผูอ่ืน  
เชน  เพื่อน  ญาติพี่นอง  บิดามารดา  หรือบุตร  เปนตน 
       5.  พฤติกรรมความรุนแรงทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  การควบคุมทรัพยสิน
การจํากัดคาใชจาย  ทําใหผูถูกกระทําดําเนินชีวิตดวยความยากลําบาก  ขาดปจจัยการยังชีพ 
       บุศรินทร  คลองพยาบาล (2540 : 18) ไดแบงลักษณะพฤติกรรมความ
รุนแรงไว  ดังนี้ 
       1.  การกระทํารุนแรงทางรางกาย  อันไดแก  การที่ผูกระทํารุนแรงกระทํา
ตอบุคคลอื่น  โดยใชกําลังทํารายรางกายบุคคลอื่น  ตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงระดับรุนแรง เชน  
การผลัก  ตบ  ตี  ตอย ทุบ เตะ กระทืบ กระชาก บีบคือ การกักขังลามโซ  การขวางปาสิ่งของใส
จนถึงการทํารายรางกายชนิดบาดเจ็บสาหัส  ดวยอาวุธหรือของมีคมตาง ๆ 
       2.  การกระทําความรุนแรงทางจิตใจ  อันไดแก  การที่ผูกระทํารุนแรง
กระทําตอบุคคลอื่นโดยการแสดงดวยวาจา  ทาที  และการกระทํา  เชน  การพูดจาดูถูก  การพูด
ประชดประชัน  ดาวาดวยคําหยาบคาย  ตะคอก  ตวาด  เปรียบเทียบเปนสัตว  ประณามวาชั่วชา    
การพูดขมขู  การทําทาทีโกรธ  การทําใหขายหนา  การแสดงทาทีเฉยเมย   
       3.  การกระทําความรุนแรงทางเพศ  อันไดแก  การที่ผูกระทํารุนแรงกระทาํ
ตอบุคคลอื่นทางเพศ  เชน  การใชกําลังบังคับบุคคลอื่นใหมีเพศสัมพันธกับตนในลักษณะที่บุคคล
นั้นไมชอบและไมตองการ  การบังคับใหบุคคลอื่นขายบริการทางเพศหรือมีเพศสัมพันธกบัชายหรอื
หญิงอื่น  และการมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นโดยไมคํานึงวาบุคคลนั้นจะมีความสุขหรือไม 
       4.  การกระทําความรุนแรงทางเศรษฐกิจ  ไดแก  การที่ผูกระทํารุนแรง
กระทําตอบุคคลอื่นในลักษณะการบังคับ  ขมขู  หรือควบคุม  การหามาซึ่งรายไดของบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนของตน  และการบังคับใหบุคคลอื่นชดใชหนี้สินที่ตนเปนผูกระทํา 
       จากการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะของการกระทําความรุนแรงนั้นมีตั้งแต 
การกระทํารุนแรงทางกาย  การกระทํารุนแรงตอจิตใจ  การกระทํารุนแรงทางเพศ  การกระทํา
รุนแรงทางสังคม  และการกระทําความรุนแรงทางเศรษฐกิจ  ซึ่งรูปแบบการกระทํารุนแรงของแต
ละลักษณะนั้นมีความแตกตางกันออกไป 
   1.2.3  สาเหตุของการกระทํารุนแรง 
         องคการอนามัยโลก  (2002 : 9)  กลาววา ความรุนแรง  เปนปรากฏการณ
ที่มีความซอนเปนอยางมาก  และมีรากฐานมาจากองคประกอบหลายอยางรวมกัน  เชน  ชีววิทยา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

23

สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ดังนั้น  สาเหตุของความรุนแรง  จึงเกิดจากการผสมผสาน
กันระหวางปจจัยสวนบุคคล และปจจัยรวมทางสังคม   
      ปจจัยทีม่ีอิทธพิลที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมความรนุแรงหรือเพิ่มความ
เสี่ยงในการกระทําความรนุแรงมีดังนี ้คือ 
      1.  ปจจัยสวนตัว และปจจัยทางชีวภาพ  เปนปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรม
สวนบุคคลที่จะกระทําความรุนแรงหรือตกเปนเหยื่อของความรุนแรง  ไดแก 
               1.1   ความผิดปกติทางจิตและบุคลิกภาพ  
                             1.1.1  มีปญหาทางจิตผูมีอาการทางจิตที่มีอารมณกาวราวรวม
ดวยจะควบคุมตนเองไมไดเมื่อโกรธ 
         1.1.2  สมองพิการ  ทําใหเกิดอารมณกาวราว และควบคุมตนเอง
ไมได 
         1.1.3  บุคลิกภาพกาวราว ผูมีบุคลิกภาพกาวราวและขาดการ
ควบคุมตนเองจะกระทํารุนแรงเมื่อโกรธ  ผิดหวังรุนแรง  หรือส้ินหวังสิ้นหนทาง 
         1.1.4  การใชสารเสพติด ผูใชสารเสพติด รวมทั้งสุรา   ความ
รูสึกตัวจะลดลง  สูญเสีย การตัดสินใจ  การยับยั้งลดลง  ควบคุมตัวเองไมไดจึงกระทํารุนแรง
ไดมาก 
         1.1.5  มีปญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ  นําไปสูการละเมิดและ
กระทําผิดทางเพศไดมากขึ้น 
            1.2  การมีประสบการณความรุนแรง  พฤติกรรมความรุนแรงเปน
ปรากฏการณที่ถูกเรียนรู  ความรุนแรงเปนผลผลิตของสถานการณเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ  โดย
บุคคลไดรับประสบการณความรุนแรง  2 ทาง คือ 
         1.2.1  การสังเกต  คือ  การที่บุคคลไดพบเห็นเหตุการณความ
รุนแรงหรือรับรูเร่ืองราวขาวสารเกี่ยวกับความรุนแรง 
         1.2.2  การมีสวนรวม  คือ  การที่บุคคลไดเขารวมในเหตุการณ
ความรุนแรง  ในฐานะผูกระทําความรุนแรง  หรือเปนผูถูกกระทําความรุนแรง 
        จากประสบการณทั้งสอง หรือประสบการณอยางใดอยางหนึ่ง  ทําให
บุคคลเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับความรุนแรงโดยการเลียนแบบ  คือ  การที่บุคคลกระทําเมื่อเห็นการ
กระทําของผูอ่ืน  ซึ่งการเลียนแบบนี้เปนสวนหนึ่งของการเกิดพฤติกรรมความรุนแรง 
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           1.3  การศึกษา  ขาดการเรียนรูทักษะชีวิต  เชน  ทักษะชีวิตในการ
ส่ือสาร และการรับฟง  ทําใหบุคคลไมสามารถสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนได  
หรือขาดประสบการณการเรียนรูทักษะการปรับตัวเมื่อผิดหวัง  เมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  หรือเมื่อเกิด
ความขัดแยง  จะทําใหบุคคลกระทํารุนแรงไดมากกวาคนอื่นที่ปรับตัวได 
           1.4  รายไดต่ํา  ทําใหไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก  และแออัด 
     2.  ปจจัยความสัมพนัธของบุคคล  เชน  ครอบครัว  เพือ่น  และคนใกลชิด   
           2.1  ครอบครัว  มีลักษณะของครอบครัวเดี่ยวหรือโดดเดี่ยว  เมื่อเกิด
ความขัดแยงในครอบครัวจะขาดบุคคลที่คอยใหความชวยเหลือหรือไกลเกลี่ย  หรือครอบครัวที่มี
ภาวะเศรษฐกิจยากจน  ขาดแคลน  มีหนี้สิน  ครอบครัวแกปญหาดวยการใชความรุนแรง  รูสึก
และยอมรับวาความรุนแรงเปนเรื่องปกติ  เชน  การลงโทษดวยการตี  การใชวาจาหยาบคาย                   
ขูตะคอกกันเสมอ  ฯลฯ  และการที่ครอบครัวมีความขัดแยงสูง 
           2.2  เพื่อน  มีบทบาทเปนอยางมากในพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุน  
เพราะวัยนี้เปนวัยที่ตองการการยอมรับในหมูพวก 
           2.3  คนใกลชิด  บุคคลมีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่อยู
ใกลชิด  เชน  คนใกลชิดมีความเคยชินและนิยมการใชความรุนแรง  หรือการดื่มแอลกอฮอล  หรือ
ส่ิงเสพติด  ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมความรุนแรง 
     3.  ปจจัยชุมชน  ความสัมพันธของชุมชนเปนปจจัยที่จะสามารถวิเคราะห
ความเสี่ยงของการเกิดความรุนแรง  ไดแก  โรงเรียน  ที่ทํางาน  เพื่อนบาน  เปนตน  สภาพของ
ชุมชน  ที่จะนําไปสูความรุนแรง  เชน  ชุมชนออนแอ  มีภาวการณวางงานสูง  ภาวะอาชญากรรม
สูง  มีแหลงอบายมุข  การระบาดของยาเสพติด  ส่ือลามกหรือส่ือเนนความรุนแรง  ความหนาแนน
ของประชากรในชุมชน 
     4.  ปจจัยทางสังคม  เปนปจจัยซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศที่กระตุนหรือ
กอใหเกิดความรุนแรง  ไดแก  มีวัฒนธรรมที่ยอมรับการใชความรุนแรงในการแกปญหา  มี
มาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมเทาเทียมกัน  เชน  การถือระบบเพศชายเปนใหญ  สิทธิ
ของพอแมที่มีตอสวัสดิภาพของเด็ก มีการสนับสนุนใหใชกําลังเกินขอบเขตโดยรัฐ  รวมทั้งกลุม
ตอตานทางการเมือง  ความสะดวกในการซื้ออาวุธ  และความไมเทาเทียมกันของกลุมตาง ๆ ใน
สังคม 
     จากการศึกษาสรุปไดวา  สาเหตุของการเกิดความรุนแรงนั้นมีตั้งแต  ปจจัย
สวนตัว อันเปนปจจัยทางชีวภาพ  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเนนที่กลุมบุคคล
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ใกลชิด  ไดแก  พอแม  เพื่อน  พี่นอง  ปจจัยชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย  เพื่อนบาน  โรงเรียน  และ
ปจจัยทางสังคม โดยเนนที่ความเชื่อ หรือที่เรียกวา การถายทอดความรุนแรงผานทางความเชื่อ
ของสังคม 
  1.2.4  ความรุนแรงในวัยรุน 

    องคการอนามัยโลก  (2002 : 14)  กลาววา  ความรุนแรงที่เกิดโดยวัยรุน  
ซึ่งเปนวัยที่อยูในชวงอายุระหวาง  10 – 29  ป  เปนความรุนแรงที่เห็นไดชัดเจน  ตั้งแตมีความ
รุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต  และไมถึงแกชีวิต  เชน  การตอสูโจมตีกัน  การขมขืน  การทําลาย
ส่ิงของ  รูปแบบของการใชความรุนแรงตั้งแต  ใชอวัยวะของรางกาย  เชน  การใชมือตอยตี  ใชเทา
เตะถีบ  หรือใชอาวุธ  เชน  ไม  มีด  ไปจนถึงการใชปน  จึงเปนปญหาที่ทําใหเกิดการตายกอนวัย
อันสมควร  การบาดเจ็บ  และไรความสามารถ  ความรุนแรงในวัยรุนไมไดสรางความเสียหาย
เฉพาะกับเหยื่อที่ถูกใชความรุนแรงเทานั้น  แตยังสงผลกระทบไปถึง  ครอบครัว  เพื่อน  และชุมชน
ดวย  ความรุนแรงในวัยรุน  มีความสัมพันธกับความรุนแรงรูปแบบอื่น ๆ และนําไปสูการกอ
อาชญากรรมที่เปนปญหาสังคมดวย  สวนมากเพศที่กอความรุนแรงมักเปนเพศชาย เกิดขึ้นได           
ทุก ๆ ภูมิภาคของโลก 

  ปจจัยเสี่ยงของความรุนแรงในวัยรุน 
    1.  ปจจัยสวนบุคคล  เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของวัยรุน  ไดแก  ธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยที่มีความมุทะลุ  ใจเร็ว  หุนหัน  กาวราว  เปนตน  ขาด
การควบคุมพฤติกรรมที่เหมาะสม  ดอยการศึกษา  มีปญหาขาดการดูแลเอาใจใส  และมี
ประสบการณในการทํารายผูอ่ืน  มีเจตคติความเชื่อที่ผิด  มีประสบการณถูกทําโทษทางกาย  หรือ
เคยพบเห็นความรุนแรง 
    2. ปจจัยครอบครัวและคนใกลชิด  ส่ิงแวดลอมทางครอบครัวเปนปจจัยที่
สําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมความรุนแรงของวยัรุน  ไดแก 
     2.1 บิดามารดาผูปกครองขาดการดูแลเอาใจใสควบคุมต้ังแตเด็ก  และ
ใชการลงโทษเด็กดวยความรนุแรง  หยาบคาย 
     2.2  บิดามารดามีความขัดแยงกัน  ครอบครัวขาดความสัมพันธ  
ความผูกพันกัน  มักมีการทํารายกันในบาน 
     2.3  มารดามบีุตรเมื่ออายุยงันอย 
     2.4  มีประสบการณที่บิดามารดาแตกแยกหรืออยารางกนัตั้งแตวัยเด็ก 
     2.5  คบเพื่อนไมดี 
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    3.  ปจจัยชุมชนและสังคม  เปนปจจัยที่เกี่ยวของทั้งสังคม  การเมือง  และ
วัฒนธรรม  ไดแก  
     3.1  การรวมกลุมเปนแกงของวัยรุน  มีการจัดหาอาวุธปน  ยา  และใช
กําลังตอสูกันระหวางกลุม 
     3.2   มีส่ือที่ปรากฏใหเห็นความรุนแรงและความกาวราว 
     3.3 ขาดความรวมมือประสานงาน และความสัมพันธของชุมชนอยูใน
ระดับตํ่า  เปนชุมชนเมืองใหญที่ตางคนตางอยูขาดความสัมพันธที่ดีตอกัน  ชุมชนมีการทําราย
ฆาตกรรมกันสูง  มีความยากจน  เมืองที่ไมมีความสงบ  จลาจล  หรือสงคราม  มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 
     3.4  ประเทศที่มีการปกปองสิทธิมนุษยชนต่ําความแตกตางของชน
ชั้นสูง  วัฒนธรรมที่เอื้อใหเกิดความรุนแรง 
  จากการศึกษาสรุปไดวา ปญหาความรุนแรงในวัยรุนเกิดจากปจจัยสามประการ
หลัก ไดแก ตนเองซึ่งอาจเกิดจากพัฒนาการของชวงวัย   ครอบครัวอันเกี่ยวเนื่องกับสัมพันธภาพ   
และสังคมอันไดแกสภาพแวดลอมของชุมชน  

  จากที่ไดศึกษาเอกสาร และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงในหัวขอตางๆ 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหเห็นถึงลักษณะ สาเหตุ และที่มาของปญหาการใชความรุนแรงใน
ของวัยรุน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันปญหาดังกลาว และได
คํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพใหกับบุคคล นั่นคือ  การใหบุคคลรูจักควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงของตนเอง อันจะชวยใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางยั่งยืน 
  ดังนั้น  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง และการ
กระทํารุนแรงในขอมูลขางตน  ผูวิจัยจึงไดนํามาสรุปเปนความหมายของการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรง  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วา  หมายถึง การที่นักเรียนสามารถควบคุมความคิด 
ควบคุมวาจาและควบคุมการกระทําของตนเอง เพื่อที่จะไมทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
โดยมุงที่จะระงับมิใหเกิดพฤติกรรมรุนแรงใด ๆ ทั้งทางกาย  วาจา  และกระบวนการคิด  เชน  ไม
คิดแกแคน  ไมคิดจองเวร  ไมคิดดูถูกดูหมิ่นผูอ่ืน  ไมคิดอยากไดของผูอ่ืน  ไมพูดจาสอเสียดผูอ่ืน  
ไมพูดจาหยาบคาย  ไมใชคําพูดทาทายเยยหยัน  ไมพูดสบประมาท  ไมพูดยกตนขมผูอ่ืน  ไมใช
วาจาสาปแชงผูอ่ืน  ไมโตเถียงปะทะคารมกับผูอ่ืน  ไมใชวาจาขมขูผูอ่ืน  การไมหยิบฉวยสิ่งของที่
เจาของมิไดให  ไมทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน  และการไมใชกําลังตัดสินปญหา เปนตน 
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  อนึ่ง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงมาเสนอเพื่อประกอบการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหการวิจัยนี้มีความชัดเจน
และสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

 

 1.3  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 
   สําหรับทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงนั้น ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีของเรคเกลส และหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา มาประกอบการศึกษา ดวยพิจารณาเห็นวา ทฤษฎีและหลักธรรมดังกลาวนั้น 
เปนแนวทางที่ชวยใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลวา ผูที่มีการเรียนรูทางสังคมดี และมีหลักธรรม
สําหรับประพฤติปฏิบัติ จะสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองไดเปนอยางดีและเหมาะสมตอ
สถานการณ  ซึ่งสอดคลองกับการควบพฤติกรรมของมนุษย เพราะทฤษฎีและหลักธรรมดังกลาว
นั้นจะชี้ใหเห็นถึงการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมการกระทํารุนแรง อัน
เปนหัวขอในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดวย  ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

        1.3.1  ทฤษฎกีารเรยีนรูทางสังคม   
                     ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนั้น เปนทฤษฎีที่กลาวถึง พฤติกรรมของมนุษย   

โดยมนษุยจะแสดงพฤติกรรมผานการเรียนรู และพฤตกิรรมแตละอยางที่แสดงออกไปนั้น เปนการ
แสดงออกโดยผานกระบวนการคิด ดังรายละเอียดตอไปนี ้
      แบนดูรา (Bandura 1977,  อางถึงใน  นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 19-20)  
ไดอธิบายแนวคิดที่สําคัญในการเรียนรูทางสังคมไว  ดังนี้ 
          1. พฤติกรรมทุกอยางของมนุษย (รวมทั้งพฤติกรรมตอตนเอง) ที่
นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอน  (Elementary reflexes)  ลวนเปนผลจากการเรียนรู 
          2. ส่ิงที่มนุษยเรียนรูคือ  ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ โดยเรียนรูจากผล
ที่เกิดตามมา  คือ  เรียนรูวาเมื่อเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นเหตุการณใดจะเกิดตามมาเปนความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณกับเหตุการณ หรือเมื่อกระทําพฤติกรรมใดแลวผลกรรม ที่จะตามมาเปนเชนไร
เปนความสัมพันธระหวางพฤติกรรม และผลที่เกิดจากพฤติกรรม  ความรูที่มนุษยเรียนรูเหลานี้จะ
กลายเปนความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย 
          3. การเรียนรูความสัมพันธดังกลาวเกิดจากการเรียนรูดวยประสบการณ
ตรง  (Direct Experience)  และเรียนรูจากการสังเกต การเรียนรูจากประสบการณตรง  เชน  การ
ประสบเหตุการณตาง ๆ ดวยตนเอง  การไดรับผลที่เกิดจากการกระทําตาง ๆ ดวยตนเอง  แต
เนื่องจากการเรียนรูดวยประสบการณตรงมีขอจํากัดอยูมาก  เพราะสิ่งที่เรียนรูมีมากเกินกวาที่
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เวลาและโอกาสของผูเรียนจะอํานวย  นอกจากนี้ผลการกระทําบางอยางก็เปนอันตรายถาจะตอง
เรียนรูดวยตนเอง 
          4. การเรียนรูทางสังคมที่แบนดูราเนน  คือ   การเรียนรูแบบอยาง  
(Learning Through Modeling)โดยเฉพาะตัวแบบใกลชิดไดแก พอแมและพฤติกรรมของพอแมใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตร  และการเรียนรูโดยขบวนการสังเกต (Process of Observational  
Learning)  ไดแก  การสังเกตพฤติกรรมและผลรวมที่ตามมาจากการกระทําของผูอ่ืน  การไดยิน  
ไดฟง  คําบอกเลา  การไดอานขาวสาร  บันทึกของผูอ่ืน  ซึ่งเปนการเรียนรูทางออม  และจะเปน
ขอมูลที่บุคคลนํามาพิจารณา  สําหรับการกระทําพฤติกรรมใหมในอนาคตตอไป 
          5.  ความเชื่อ  ผลของการเรียนรูของมนุษยจะพัฒนาเปนความเชื่อ  ความ
เชื่อของมนุษยมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรม  และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหสอดคลอง
กับ  ความเชื่อ 
           6.  การควบคุมพฤติกรรมดวยความคิด (Cognitive Control)  ไดแก  การ
คิดในเชิงประเมินโดยตั้งอยูบนสมมติฐานความเชื่อที่เกิดจากการเรียนรูของมนุษย  การคิดในเชิง
ประเมินเชนนี้นําไปสูการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด  และ
นําไปสูการควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจไว 
      7. ภายหลังการเรียนรู  มนุษยจะเลือกเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่เขา
เห็นคุณคา  มากกวาพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ  หรือมิไดรับรางวัล  การเห็นผลกรรมที่ไดรับยอมมีผล
จูงใจใหมนุษยกระทํา  หรือไมกระทําพฤติกรรม  และเกิดความคาดหวังตอแรงเสริมที่จะไดรับ  
ความคาดหวังนี้เองที่ทําใหมนุษยตัดสินใจทําหรือไมทําพฤติกรรม  เพื่อใหเกิดผลตามที่ตน
ปรารถนา  นั้นคือมนุษยจะตองมีการควบคุมตนเองและประเมินตนเอง  นั่นเอง 
      โดยสรุปตามความเชื่อของแบนดูรา  พฤติกรรมของบุคคลทั้งพฤติกรรมตอ
ตนเอง  เปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ (Cognition)  พฤติกรรม 
(Behavior)  และสิ่งแวดลอมภายนอก (External environment)  โดยมิใชเกิดขึ้นจากองคประกอบ
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว  องคประกอบทั้ง 3 จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  และสามารถ
อธิบายไดในรูปของเหตุและผล  พฤติกรรมจะเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลไดตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  
ภายหลังที่ไดประเมินถึงผลกรรมที่ไดรับจากการตอบสนองนั้น 
      แบนดูรา  ไดใหความสําคัญของการกระทําตอตนเองวา  พฤติกรรมสวน
ใหญของมนุษยจะอยูภายใตการควบคุมตนเอง  จากการใหแรงเสริม  แกตนเองในกระบวนการนี้
บุคคลจะมีการตั้งมาตรฐานในการกระทําของเขาและจะมีการตอบสนองการกระทํานั้น  ในรูปแบบ
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ของการใหรางวัลแกตนเอง หรือการลงโทษตนเอง การใหรางวัลตนเองนี้เมื่อสามารถกระทํา
พฤติกรรมไดบรรลุเปาหมาย  จะมีผลใหบุคคลสามารถพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง  
สามารถปรับปรุงและคงพฤติกรรมนั้นไวตอไป   ในดานการลงโทษตนเองนั้นทําใหบุคคลสามารถ
ลดความทุกขใจจากการทําผิดของตน  และชวยบรรเทาการลงโทษจากภายนอกได  ตามแนวคิด
ของแบนดูรา  พฤติกรรมตอตนเองทั้ง 3 ดาน  นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะหากบุคคลใดมี
พฤติกรรมตอตนเองอยางถูกตองและเหมาะสมแลว  ยอมเปนปจจัยใหมีการปฏิบัติตอผูอ่ืน  และ
ส่ิงแวดลอม ในลักษณะที่ดีดวย 
      สรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ของแบนดูรา เชื่อวาการที่ การที่
บุคคลไดมีประสบการณ โดยผานการสังเกต ทําใหเกิดความเชื่อ และนําไปสูการสรางแบบแผน
ใหกับพฤติกรรมของตนเอง โดยบุคคลสวนใหญจะแสดงพฤติกรรมใดนั้นเกิดจากการควบคุม
ตนเอง ดังนั้นจะเห็นไดวา  การควบคุมตนเอง นั่น คือการรูจักควบคุมพฤติกรรม   
  1.3.2  ทฤษฎขีองเรคเกลส (Reckless) 

                      เรคเกลส (Reckless, อางถึงใน จรรจา สุวรรณทัต และคณะ 2533 :                 
16-17)  เชื่อวาคนเรามีพลังที่ผลักดันจากภายในใหพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งอาจจะเกิดจากปจจัย
ตางๆ ภายนอกเชน ความยากจน หรือถูกจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ความขัดแยง การเขากันไมได การถกู
ควบคุม การอยูในสถานภาพของชนกลุมนอย  การถูกกีดกันจากโอกาสที่ตนพึงมีความกระวน
กระวายใจความผิดหวัง ความรูสึกทาทาย ความรูสึกเปนปรปกษตอกัน และความรูสึกมีปมดวย 
เปนตนเมื่อคนเราตองเผชิญกับสถานการณและปญหาตางๆ อันเปนปจจัยผลักดันทั้งภายในและ
ภายนอกดังกลาว คนเราก็จะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปทัสถานของสังคม 
อยางไรก็ตามเมื่อเผชิญสถานการณอยางเดียวกันบางคนก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป แตบางคน
สามารถควบคุมตนเองไดอยางดี และจากการวิจัยเชื่อวา เด็กดีมีความสามารถในการควบคุมจาก
ภายในตนเองสูง เชน ความเคารพตนเอง ความสํานึกในความรับผิดชอบของตน แตเด็กเกเร
สวนมากจะมีความสามารถในการควบคุมจากภายใจตนเองต่ํา เชน ไมมีความเคารพตอตนเอง
หรือมีนอย และมีความรับผิดชอบในตนเองนอยสภาพแวดลอมภายนอกก็มีสวนในการควบคุม
พฤติกรรมของเด็ก ไดแกการแนะนําสั่งสอนจากพอแม กิจกรรมที่มีประโยชนและเพื่อนฝูงที่ดี เปน
ตน ซึ่งมีสวนทําใหเด็กดีไมกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งตรงกันขามกับเด็กเกเร ผูมักจะขาด
สภาพแวดลอมที่ดีดังกลาว  
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    ดังนั้นในการควบคุมตนเอง เรคเกลส จึงไดวางหลักทฤษฎีดังนี้ 
    1.  การควบคุมจากภายใน เปนพลังภายในจติใจของแตละคน ซึ่งอาจจะมี

มากนอยตางกันไดแก 
        (1) ความสํานกึที่สามารถยบัยั้งควบคุมตนเองได 
        (2) ความสํานกึที่ดีงาม 

                    (3) ความเคารพตนเอง 
                    (4) มโนธรรมที่ไดรับการพฒันาอยางด ี

        (5) ความอดกลั้นตอความคบัของใจ 
     (6) ความสามารถในการตอสูกับอารมณฝายต่ํา 
     (7) ความสํานกึรับผิดชอบสูง 
     (8) ความมุงมัน่ตอเปาหมาย 
     (9) การหาความพงึพอใจอยางอืน่ชดเชย 
     (10) การใหเหตุผลในการถายโยงความเครียด เปนตน 

    2.  การควบคุมจากภายนอก เปนพลังผลักดันใหเกิดการควบคุมตนเองมา
จากภายนอก ซึ่งเปนปจจัยทางสังคมที่ควบคุมตัวบุคคลอยางใกลชิด ไดแก ความยึดมั่นในจารีต
ประเพณี ความคาดหวัง ของสังคม ภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามปทัสถานของสถาบันและตาม
เปาหมายความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โอกาสที่จะไดรับการยอมรับ และความสํานึกเปน
สวนหนึ่งของกลุมที่ตนสังกัดอยู สภาพแวดลอมดังที่กลาวมา จะเปนพลัง และสรางความผูกพันให
เกิดขึ้นกับสมาชิกในสังคม ซึ่งถาพิจารณาใหลึกซึ้งแลวเปนพลังและภารกิจที่เกิดจากกระบวนการ
อบรมบมนิสัยทั้งสิ้น สรุปไดวาการควบคุมจากภายนอกเกิดขึ้น ในลักษณะที่เกิดจากความยึดมั่น
ผูกพันที่จะปฏิบัติตามกรอบปทัสถานของสังคมและความคาดหวังของสังคม 
       สรุปไดวาการควบคุมตนเอง ถามองในแงของระดับของความเขมของ
อิทธิพลของสิ่งเราที่มีตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น จะเห็นวาการที่บุคคลควบคุมตนเองไดดีนั้นจะ
ไมไดรับอิทธิพลจากสิ่งเราภายนอกเลย  หากแตวาสิ่งเราภายนอกนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นนอยมาก  ในทางกลับกัน  ถาบุคคลใดมีทักษะในการควบคุมตนเองในระดับที่ต่ําสิ่งเรา
ภายนอกยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นมากนั่นเอง 
 

   1.3.3.  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
                 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2520)  ไดกลาวไว
วา  หลักธรรมสําคัญที่ควบคุม และคุมครองชาวโลกมีอยู 2 อยางคือ 
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      หิริ  คือ  ความละอายตอการกระทําผิดที่เกิดขึ้นภายในใจของคน  เมื่อ
คนเราไดรับการอบรมบมนิสัยใหเขาใจและรูซึ้งถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา  ส่ิงใดที่ทางศาสนาถือ
วาเปนบาป  อกุศล  หรือนอกกรอบปทัสถานของสังคม  เชน  การดาวาผูอ่ืน  ทํารายผูอ่ืน หรือฆา
ผูอ่ืน  หากจะเกิดความรูสึก หรืออยากจะทําในสิ่งดังกลาว  คนเราก็จะเกิดความรูสึกละอายแกใจที่
จะกระทํา  ถึงจะไมมีคนรูเห็นก็ควบคุมตนเองและไมทําในส่ิงที่เปนบาปอกุศล  หรือลวงละเมิด
ปทัสถานของสังคม 
      คนที่ขาดหิรินี้สามารถจะกระทําความผิดชั่วรายแรงไดทุกอยาง  หิริจึงเปน
ความรูสึกแยกแยะ  ความเหมาะสมออกจากความไมเหมาะสม  แยกความชั่วออกจากความดี  
และแยกความถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม  จากความผิดหรือการละเมิดระเบียบ
กฎเกณฑของสังคม  ดังนั้นในการฝกฝนจิตใจใหใฝคุณธรรม  คนเราจะตองสรางพลังหิริใหเกิดใหมี
ข้ึนภายในจิตใจอยางมาก  มิฉะนั้นจะไมสามารถตานทานอารมณฝายต่ําที่ชักนําใหคนเรากระทํา
บาปและความผิดได  ปกติจิตใจของมนุษยมักจะถูกแรงกระตุนจากสิ่งไมดีไมงามคอยฉุดร้ังให
กระทําในสิ่งที่ผิดชั่วรายเสมอ  การดํารงชีวิตของคนเราก็เปรียบเหมือนพายเรือทวนกระแสน้ํา  ถา
เราไมออกแรงพาย  คือการสรางพลังใหเกิดหิริภายในจิตใจแลว  เราก็ไมมีอะไรที่ควบคุมตนเองได 
      ดังนั้น หิริไมเพียงแตเปนพลังที่สามารถควบคุมยับยั้ง ไมใหคนเรากระทํา
การละเมิดศีลธรรมเทานั้น  แตหิริยังสามารถแยกแยะจําแนกประเภทของพฤติกรรมออกจากกันวา
อะไรเปนสิ่งดีหรือไมดีอีกดวย 
      โอตตัปปะ  คือ  ความเกรงกลัวตอผลแหงการกระทําผิดชั่วราย  ตอการรู
เห็นของคนอื่น  ซึ่งเปนปจจัยผลักดันจากภายนอก  เปนการควบคุมตนเองที่มีลักษณะเปนความ
สะดุงกลัวตอส่ิงที่ตนเองจะกระทําลงไป  เมื่อไดใครครวญถึงผลแหงการกระทําที่จะตามมาหรือ
เกรงคนอื่นจะเห็นวา ตนเปนคนบาปหรือตัวมารรายของสังคม 
      หิริและโอตตัปปะมักจะถูกนําไปกลาวควบคูกัน  คือหิริเปนภาวการณ
ควบคุมตนเองจากความสํานึกจากสวนลึกของจิตใจ  สวนโอตตัปปะเปนการควบคุมตนเองในชวง
ตอไป  ถาคนเราขาดหิริแตไมขาดโอตตัปปะก็ยังสามารถยับยั้งการกระทําของตนเองได  ถึงแมจะ
ไดพยายามกระทําไปบางสวนแลวทั้งในแงของความคิดวางแผนและการลงมือกระทํา  แตถาคนที่
มีหิริมั่นคงแลวการกระทําผิดละเมิดปทัสถานของสังคมก็จะไมเกิดขึ้น 
      ดั งนั้ น จึ ง ส รุป ได ว า  หลั กกา รควบคุ มพฤติ ก ร รมตามหลั กทา ง
พระพุทธศาสนานั้น  ไดมีการปลูกฝงใหพุทธศาสนิกชนไดมีหิริ  และโอตตัปปะ  ซึ่งจะเปนตัว
ควบคุม  โดยมีสติเปนเหมือนยามประจําตัวคอยตักเตือนจิตใหระวังอยูเสมอ 
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      อยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดศึกษาคนควาในเรื่องการควบคุมตนเองและ
การกระทํารุนแรง ขางตนนั้นทําใหงานวิจัยฉบับนี้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนํา
แนวคิด และทฤษฎีตางๆ  มาสรางนิยามศัพทที่ชัดเจน และสามารถนํามากําหนดตัวแปรตาม อัน
ไดแก การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง เพื่อนําไปใชในการศึกษารวมกับตัวแปรอิสระ ซึ่ง
ประกอบดวยการ การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ และพฤติกรรมการ
ประนีประนอม  ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป 
 
 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมปีระสิทธภิาพ 
 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น เปนปจจัยสําคัญ ในการดําเนินชีวิตในสังคม  เพราะ
การสื่อสารกลาวไดวาเปนบรรทัดฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล  ชีวิตประจําวันของเรามี
ประสบการณเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมากมายซึ่งเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา  เราบรรลุความเขาใจซึ่ง
กันและกันโดยใชการสื่อสาร   รวมถึงการเรียนรู  การชอบพอ  การใชอิทธิพลและการไววางใจกัน   
การเริ่มและเลิกความสัมพันธที่มีตอกัน  นอกจากนั้นยังไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวเองและความรูสึกของ
ผูอ่ืนที่มีตอเราอีกดวย  การสื่อสารชวยใหเรียนรูที่จะเขาใจตอความหมายของสารรวมกัน  และชวย
ใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด ดังจะ
เห็นไดในสังคมยุคปจจุบัน จึงเรียกไดวาการสื่อสารคร้ังนั้นประสบความสําเร็จ จัดเปนการสื่อสารที่
มีประสิทธิผล 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังกลาว จะเปนปจจัยสําคัญตอการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรง กลาวคือ ถามีการสื่อสารที่ดี การกระทํารุนแรงตางๆ จะไมเกิดขึ้น หรือสามารถ
ควบคุมไดโดยเร็ว  แตถาการสื่อสารไมดี ไมชัดเจน การกระทํารุนแรง ก็อาจเกิดขึ้นได หรือสงผลให
มีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นไปอีก ดวยเหตุนี้ การสื่อสารจึงเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรง มีประเด็นที่ควรศึกษา เชน ความหมาย ประเภท องคประกอบ และ
แนวทางการพัฒนาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

 

      2.1  ความหมายของการสื่อสาร  
   อีริค (Eric 1961 : 27,  อางถึงใน  ยุพิน  ตุมโหมด 2546 : 16)  ใหความเห็นวา  
การติดตอส่ือสาร  หมายถึง  พฤติกรรมใด ๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นเกิดความเขาใจในแนวเดียวกัน  ใน
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน 
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   อีเวอรเรท (Everett 1973 : 43,  อางถึงใน  ยุพิน  ตุมโหมด 2546 : 16)  ให
ความหมายของการติดตอส่ือสารวา  หมายถึงกระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลง
กลางไปยังผูรับสารดวยเจตนาที่จะเปลี่ยน  พฤติกรรมบางประการของผูรับสาร 
   องคการอนามัยโลก (WHO 1994 : 1)  กลาววา  ทักษะการสื่อสาร  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการใชคําพูดและภาษาทาทาง  เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของ
ตนเองอยางถูกตองและเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม  ประเพณีและสถานการณตาง ๆ โดย
สามารถที่จะแสดงความคิดเห็น  ความตองการ  การขอรอง  ตักเตือน  และขอความชวยเหลือ 
   กรมวิชาการ (2542 : 5)  ไดใหความหมายของการสื่อสารไววา  หมายถึง  การนาํ
เร่ืองราวตาง ๆ ที่เปนขอเทจ็จริง  ขอคิดเห็น  หรือความรูสึก  โดยอาศัยเครื่องนําไปโดยวิธีใดวธิหีนึง่  
ใหไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการจนทําใหเกิดการกําหนดรูความหมายแหงเรือ่งราวนั้นรวมกัน
ได 

  สรุปไดวา  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   หมายถึง   ความสามารถใชคําพูด 
และภาษาทาทาง เพื่อแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ของตัวเองไดอยางถูกตอง  เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  ถูกขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และสถานการณ โดยสามารถที่จะแสดงออกในดาน 
ความคิดเห็น  ความตองการ  การขอรอง  การตักเตือน  การชวยเหลือ  และการปฏิเสธ  เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอกัน 
  

      2.2  ประเภทของการสื่อสาร 
   กิติมา  สุรสนธิ (2541 : 31)  ไดแบงประเภทของการสื่อสารโดยใชเกณฑในเร่ือง
ของภาษา  ซึ่งแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.  การสื่อสารเชิงวัจนภาษา (Verbal Communication)  หมายถึง  การสื่อสารที่
ทั้งผูสงสารและผูรับสารทําการสื่อความหมายกันโดยใชภาษาพูด  หรือภาษาเขียนในการสื่อสาร  
เชน  การพูดภาษาไทย  การพูดภาษาอังกฤษ  การเขียนจดหมายถึงเพื่อนชาวญี่ปุนดวย
ภาษาญี่ปุน  เปนตน 
   2.  การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา (Non-verbal Communication)  หมายถึง  การ
ส่ือสารที่ ผูสงสารและผู รับสารสื่อสารกันโดยไมไดใชภาษาพูด  หรือภาษาเขียนในการสื่อ
ความหมาย  เชน  การแสดงออกทางสีหนา  ทาทาง  เปนตน 
   หลุย  จําปาเทศ (2533 : 61 – 63, อางถึงใน  สิรินทร  ศรประสิทธิ์  2545 :                        
50 – 51)  กลาวถึง  การใชภาษา  คําพูด  และภาษาสีหนา  ทาทางไวดังนี้ 
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   1. ภาษาคําพูด (Verbal Language)  หรือ  ภาษาพูด  เปนภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  มีความละเอียดลึกซึ้ง  มีน้ําเสียงหนักเบาแสดงถึงความรูสึกหรืออารมณของผูพูด  
และสามารถบรรยายใหเห็นภาพไดอยางดี 
   2. ภาษากาย (Body Language or Non-Verbal Language)  เปนภาษาที่มี
ความหมายดวยตัวของมันเอง  หรือใหควบคูไปกับภาษาพูดเพื่อทําใหภาษาที่ใช  มีประสิทธิภาพ  
ภาษาทาทางที่สําคัญที่สุดคือ  ภาษาสีหนาทาทางที่แสดงออกจากใบหนาและสายตา  เพราะจะ
แสดงถึงสวนลึกหรือความรูสึกที่อยูภายในใจ  ซึ่งขอยกตัวอยางในการใชภาษาสีหนาทาทาง  ดังนี้ 
       2.1  ภาษาจากสายตา  เชน  การแสดงความรูสึกโดยการใชสายตา  สามารถ
บอกไดทั้งความรูสึกที่ชอบและไมชอบ  ตองการความชวยเหลือหรือไมแยแส เปนตน  ซึ่งเปนสวน
ลึกของความรูสึกที่ซอนไวในใจ 
        2.2  ภาษาจากการแสดงออกทางใบหนา  เชน  การเลิกคิ้ว  การทําจมูกยน  
การยิ้ม  การขบกราม  กัดฟน  เปนตน  ก็ยอมแสดงถึงความรูสึกไดมากเชนกัน 
       2.3  ภาษาจากมือ  เชน  การบิดมือ  การกํามือแนน  การหักนิ้วเบา ๆ หรือการ
ทํามือเปนรูปตาง ๆ เปนตน 
        2.4  ภาษาจากรางกาย  เชน  การยืน  การนั่ง  การนอน  ในลักษณะตาง ๆ กนั  
สามารถสื่อความหมายตอคูสนทนาแตกตางกัน 
    การแสดงออกทางภาษาทาทางมีอิทธิพลอยางมากในการสื่อสาร  เราจึง
สามารถใชภาษาทั้งสองใหสอดคลองเหมาะสมกับการสื่อสัมพันธ  หรือส่ือความหมายกัน  จะ
สามารถประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายได  และจะทําใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 

      2.3  องคประกอบของการสื่อสาร 
   วิลเลี่ยม  วิมุกตายน (2540 : 31 – 32)  ไดแบงองคประกอบของการสื่อสารไว 5 
องคประกอบ  คือ   
   1.  ผูสงสาร  หมายถึง  ผูริเร่ิมจะสงสาร  คือ  ขอความหรือขอมูลตางๆ ไปยังผูรับ
สารนี้อาจเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลก็ได 
   2.  สาร  หมายถึง  ส่ิงเราหรือส่ิงที่กระตุนเตือนผูที่สงสารไปยังผูรับสาร  สารที่ใช
แบงออกเปนสารที่ใชคํา (Verbal)  ไดแก  การพูด  การเขียน  และสารที่ใชสัญลักษณอ่ืนนอกจาก
คํา (Non-Verbal)  ไดแก  การใชกิริยาทาทาง  การใชสัญญาณและสัญลักษณ  เปนตน 
   3.  ส่ือหรือชองทางการสื่อสาร  (Channel  หรือ Media of  Communication)  
คือ  เครื่องมือหรือชองทางที่ผูสงสารจะใชเพื่อใหสารนั้นไปถึงบุคคลอ่ืน  ซึ่งเปนผูรับสารโดยตรง 
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หรือสงยอนกลับยังผูสงสาร  เพื่อใหรูผลยอนกลับของสารที่สงไป  ไดแก  คลื่นเสียง  อุปกรณการ
ส่ือสาร  หรือผานชองทาง  โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก  การมอง  การไดยิน  การไดกลิ่น  
การลิ้มรส  และการสัมผัสหรือวิธีที่เสนอ 
   4.  ผูรับสาร  หมายถึง  ผูฟง  ผูตอบ  ผูรับสารนี้อาจเปนคนเดียว  กลุมบุคคล หรือ
สาธารณชน  ผูรับสารจะทําการแปลหรือตีความหมายในขอความที่ผูสงสารสงมา 
   5.  ผลยอนกลับ  เปนผลของการทวนถามเพื่อใหแนใจในสิ่งที่ไดรับฟง  รับรูของ
ผูรับสารนั้น ๆ เชน  การพยักหนา   กมศีรษะ  เปนตน  ผลยอนกลับนี้บางสถานการณอาจจะไมได
ปฏิบัติทันที  เชน  ในการสื่อสารมวลชน  ผูรับสารไมมีโอกาสที่จะใหผลยอนกลับได 
   แชนนอน และวีฟเวอร  (Shannon  and  Weaver  1949 : 98,  อางถึงใน  ยุพิน  
ตุมโหมด  2546 : 16)  ไดอธิบายรูปแบบของกระบวนการติดตอส่ือสารวามีองคประกอบดังนี้  
เร่ิมตนที่กระบวนการถายทอดขาวสารที่สรรแลว  (Message)  จากแหลงขาวสาร (Information 
Source)  ไปยังจุดหมายปลายทาง  (Destination)  ระหวางตนกําเนิดและจุดหมายปลายทางจักมี
ผูสงหรือถายทอด (Transmitter)  ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนทางเดินของการติดตอส่ือสาร  และผูรับซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับจุดหมายปลายทางนั้น  ขาวสารที่ถูกสงออกไปนั้นจักออกมาในรูปลักษณะ 
(Signal)  อาจออกมาเปนคําพูด  เขียน  รูปภาพ  หรือรูปอ่ืน ๆ ซึ่งผูรับจักแปลสัญญาณที่ไดรับมา  
(Recived signal)  ออกมาในรูปที่ปลายทางแหงขาวสารนั้นเขาใจได  ในขณะที่มีการเดินทางของ
ขาวสารอยูนั้น  อาจมีการบิดเบือน (Distortion)  ของขาวสารนั้นได  ส่ิงเหลานี้เรียกวา  ส่ิงรบกวน  
(noise source)  ซึ่งจักทําใหประสิทธิภาพของกระบวนการติดตอส่ือสารลดลงได 
   ยงยุทธ  วงศภิรมศานติ์  (2540 : 31, อางถึงใน สิรินทร  ศรประสิทธิ์  2545 :            
51 – 52)  กลาวถึงองคประกอบของการสื่อสารวา  การพูดคุย  หรือการสื่อสารกันทั้งสองฝายนั้น  
นอกจากการสื่อสารกันดวยคําพูด  คือ  สวนของภาษาทาทาง  และการสื่อสารที่ดีจะตองใช
องคประกอบทางภาษาทั้ง 5 องคประกอบดวยกัน  เชน 
   การสบตา  จะทําใหพูดจากันไดเขาใจงายขึ้น  การสบตายังชวยใหเกิดการระงับ
อารมณที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยกันดวย 
   ใบหนา  สีหนาที่รับฟง  หรือการยิ้มแยมแจมใส  ยอมดีกวาการแสดงสีหนาเมิน
เฉย  หนาบึ้งตึง  นอกจากนี้ยังสังเกตหนาของคูสนทนาทําใหเราทราบความรูสึกไดดีวาเขากําลัง
โกรธ  กังวล  นอยใจ  เสียใจ  เปนตน  ซึ่งจะทําใหเราเลือกที่จะพูดจากับเขาไดอยางเหมาะสม 
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   ทาทาง  ทาทางที่แสดงออกซึ่งการรับฟงและทําใหคูสนทนาอยากพูดคุยดวย  
ไดแก  การผงกศีรษะรับฟง  การโนมเขาหาตัว  คนที่ใชอารมณจะแสดงอีกลักษณะหนึ่ง  เชน  การ
กอดอก ยืนตัวแข็ง  เปนตน 
   การสัมผัส  เชน  การจับมือ  จับตนแขน  การโอบกอด  จะใหความรูสึกความ
เขาใจ  อบอุน  รักใครสนิทสนม  ไดเปนอยางดี 
   ระยะหางระหวางบุคคล  การพูดคุยจะดีข้ึน  หากทั้งสองฝายพูดคุยในระยะใกล
กัน  การพูดกันในระยะหางจะทําใหเกิดเสียงดัง และไมมีการสบตากันจะทําใหเกิดความเขาใจผิด 
 

      2.4  แนวทางในการพัฒนาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
   การสื่อสารใหเขาใจกันไดดีนั้นตองอาศัยองคประกอบหลายประการ  ซึ่งความ
ตระหนักถึงปญหาในการสื่อสารเหลานี้ทําใหคนเราพยายามหาหนทางแกไขปรับปรุงการสื่อสาร
ของตนใหมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารใหทันสมัย  ส่ือสารกันไดรวดเร็ว
กวางขวาง  เปนความพยายามอยางหนึ่งในการที่จะสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน  แตตอให
เครื่องมือในการสื่อสารเหลานั้นมีประสิทธิภาพสูงเพียงไร  ก็คงชวยอะไรไมไดหากคนไมเขาใจคน  
ในการสื่อสารมวลชนไดมีการวิจัยเพื่อทําความเขาใจผู รับสารของตน  ทําใหการสื่อสารมี
ประสิทธิผลมากขึ้น  กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจมากขึ้น  แตการสื่อสารระหวางบุคคลเปนการ
ส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  และเนนที่การสื่อสารแบบเผชิญหนากัน  
ดังนั้นการรูจักเพียงคูส่ือสารไมเพียงพอที่จะนําไปสูความสําเร็จในการสื่อสารได  นอกจากเรา
จะตองเขาใจผูอ่ืน  ตองรูจักตนเอง  ทราบถึงบริบทที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร  แลวยังตองมีทักษะ
ในการสื่อสารที่ดี  จึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารได  ดังสุภาษิตจีนที่วา  “รูเขา  รูเรา 
(และรูสถานการณ)  รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง” 
   เนื่องจากมนุษยเราเปนสัตว สังคมตองอยูรวมกันเปนหมู เหลา   จึงตองมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น  ๆ  ในลักษณะตาง  ๆ  และความสัมพันธที่พึงปรารถนา   ก็คือ
ความสัมพันธอันดีตอกัน  เขาอกเขาใจกัน  ซึ่งจะทําใหการสื่อสารมีความราบรื่น  และบรรลุผล
สําเร็จตามที่ตองการได  ดังนั้นความรูสึกที่ดีตอกันใหความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน  จึงนาจะเปน
พื้นฐานที่ชวยทําใหการสื่อสารเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันไดดีกวา 
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3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอารมณ 
 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งการแสดงอารมณ
และการตีความอารมณ อาจทําโดยวิธีการลดขนาดอารมณที่แสดงออก ทําใหเกิดอารมณ
บางอยางขึ้น หรือรักษาอารมณบางอยางเอาไว วิธีการที่เนนการตอบสนองทางอารมณในลักษณะ
ดังกลาวสามารถทําหนาที่เปนตัวควบคุมทางสังคม และทําใหเด็กยังคงสามารถแสดงอารมณให
สอดคลองตามจุดมุงหมายของตน อยางไรก็ตาม ยังคงขึ้นอยูกับบริบทในการตีความอารมณและ
ลักษณะเฉพาะบางอยางของแตละสถานการณดวย รวมทั้งบุคคลที่อยูในสถานการณ นอกจากนี้
การจัดการทางอารมณจะชวยใหเด็กไมถูกกระตุนมากเกินไป เพราะ เด็กสามารถใชความพยายาม
จัดการความเขมของอารมณ การกอตัวของอารมณ ปริมาณที่นอยที่สุดของสิ่งกระตุนซึ่งสามารถ
ทําใหเกิดการตอบสนองขึ้นได หรือส่ิงที่แอบแฝงในแตละอารมณเมื่อแสดงออก  เด็กทําไดแมแต
การเปลี่ยนอารมณที่จะแสดงออก ความพยายามเหลานี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอสภาวะแรกเริ่ม
ที่เกิดสิ่งกระตุน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางขึ้น 

 การจัดการอารมณดังกลาว จึงเปนปจจัยสําคัญตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง กลาวคือ ถามีการจัดการอารมณไดดี การกระทํารุนแรงตางๆ จะไมเกิดขึ้น หรือถาจะเกดิขึน้
ก็สามารถควบคุมไดโดยเร็ว  แตถาการจัดการอารมณไมดี การกระทํารุนแรงก็อาจเกิดขึ้นได หรือ
สงผลใหมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นไปอีก ดวยเหตุนี้ การจัดการอารมณจึงเปนปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง มีประเด็นที่ควรศึกษา เชน ความหมาย อารมณ 
องคประกอบ ลักษณะของอารมณ ปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับอารมณ การจัดการอารมณ และ
เทคนิคการจัดการกับอารมณ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 

      3.1  ความหมายของการจัดการอารมณ 
               องคการอนามัยโลก (WHO 1994 : 2)  กลาวถึง  การจัดการอารมณ  วาเปน
ความสามารถของบุคคลในการรูจักและเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืน  อีกทั้งรูวิธีการจัดการ
กับอารมณ  ซึ่งจะสามารถตอบสนอง  และแสดงพฤติกรรมออกมาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  ความหมายของการจัดการอารมณในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดใหความหมายวา  
การที่นักเรียนสามารถควบคุมอารมณของตนเองได โดยเริ่มจากการที่ตระหนักรูภาวะอารมณ ทั้ง
ในลักษณะนิสัยทางอารมณ และปฏิกิริยาทางอารมณ ตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ที่
กระตุนใหเกิดอารมณที่จะนําไปสูความเสียหาย หรือการกระทํารุนแรง  ไดแก การตระหนักรูภาวะ
อารมณของตนเอง เชน อารมณโกรธ ดีใจ เสียใจ ทุกขใจ  การคนหาสาเหตุแหงอารมณ  เชน  โกรธ
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เพราะถูกเพื่อนแกลง  เสียใจเพราะโดนทําโทษ  และการอดทนอดกลั้นในอารมณที่ไมดีงาม  เชน 
ขมใจไมแสดงอารมณโกรธ    

 

 3.2  อารมณ (Emotion) 
  มณีรัตน ภัทรจินดา และปยนุช บุญเพิ่ม ( 2551)  ไดอธิบายถึงอารมณไววา  
อารมณเปนพลังที่ทรงอํานาจอยางหนึ่งของมนุษย อารมณอาจเปนตนเหตุของสงคราม 
อาชญากรรม ความขัดแยงเรื่องเชื้อชาติ และความขัดแยงอื่นๆ อีกหลายชนิดระหวางมนุษย
ดวยกัน ในทางตรงกันขาม อารมณเปนน้ําทิพยของชีวิต ทําใหทุกสิ่งทุกอยางสวยสดงดงามและนา
อภิรมย ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขันลวนแตทํา
ใหชีวิตมีคุณคาและความหมายทั้งสิ้น 

  อารมณของมนุษยจะเริ่มมีข้ึนนับต้ังแตเกิด  ซึ่งนักจิตวิทยาพบวาอารมณแรกของ
มนุษยนั้นคือ อารมณตื่นเตน ทารกอายุ  3  เดือน จะมีเพียง  อารมณเศรา และอารมณดีใจ  สวน
อารมณที่มีความสลับซับซอนจะปรากฏมากขึ้นตามวุฒิภาวะ อารมณกาวราวและรุนแรงเปนผล
มาจากการที่บุคคลเกิดความคับของใจหรือความรูสึกวาตนถูกกดขี่อยูตลอดเวลา  ดังนั้นมนุษยทุก
คนจึงตองเรียนรูวิธีการควบคุมอารมณของตนใหถูกตองตามกฎเกณฑที่สังคมแตละแหงได
กําหนดไว  ก็จะทําใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขยิ่งขึ้น 

      อารมณ คือสภาวะของรางกายซึ่งถูกยั่วยุ จนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
หลายๆ อยาง เชน ใจส่ัน ชีพจรเตนเร็ว  การหายใจเร็วและแรงขึ้น หนาแดง เปนตน ในอีกทัศนะ
หนึ่ง อารมณ คือความรูสึกซึ่งเกิดขึ้นเพียงบางสวนจากสภาวะของรางกายที่ถูกยั่วยุ อาจเปน
ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจก็ได อารมณยังเปนสิ่งที่คนเราแสดงออกมาดวยน้ําเสียง คําพูด สีหนา 
หรือทาทาง   
  อารมณ  หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ไดรับการกระทบหรือกระตุนให
เกิดมีการแสดงออกตอส่ิงที่มากระตุน  อารมณสามารถจําแนกออกได 2 ประเภทใหญ 
  1. อารมณสุข   คือ อารมณที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือ ไดรับความสมหวงั 
  2. อารมณทุกข  คือ อารมณที่เกิดขึ้นจากความไมสบายใจ หรือ ไดรับ
ความไมสมหวัง 
  อารมณพื้นฐานของคนเรา ไดแก โกรธ กลัว รังเกียจ แปลกใจ ดีใจ และเสียใจ ซึ่ง
เปนอารมณพื้นฐานที่มีในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสัมพันธกับการทํางานของระบบลิมบิก (limbic 
system)ในสมองสวนกลาง  ในคนเรานั้นพบวายังมีการทํางานของสมองสวนหนาบริเวณ 
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prefrontal มาเกี่ยวของดวย โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบ ลิมบิกที่ซับซอนจึงทําให คนเรามี
ลักษณะอารมณความรูสึกที่หลายหลากมากกวาในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
 

 3.3  องคประกอบของอารมณ 
 อารมณของมนุษยนั้นจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบดวยกัน 3  ประการ  และ 

องคประกอบดังกลาวนี้จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะอารมณของบุคคล   ซึ่งจะเปนตัวบงชี้วาบุคคล 
นั้นมีการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมาะสม หรืออารมณกาวราวรุนแรงนั้น เปนเพราะ
องคประกอบทั้ง 3 ประการ ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 
 มณีรัตน ภัทรจินดา และปยนุช   บุญเพิ่ม (2551)  ไดกลาวถงึองคประกอบของอารมณ
วาอารมณจะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ประการ  คือ  
  1. องคประกอบดานสรีระ (Physiological dimension) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ทางรางกายที่จะตองเกิดขึ้นควบคูกับปฏิกิริยาทางอารมณ  เชน  หัวใจเตนเร็ว 
เหงื่อออกตามรางกาย  หรือ  ใบหนารอนผาว  เปนตน  อารมณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระไดมากที่สุดคือ อารมณกลัว และ อารมณโกรธ  อารมณกลัวจะกอใหเกิดการหลั่งของ
ฮอรโมน แอดรีนาลีนจากตอมแอดรีนัล (Adrenal gland)  สวนอารมณโกรธ จะกอใหเกิดการหลั่ง
ของฮอรโมน นอรแอดรีนาลีน (Noradrenalin)   
  2.  องคประกอบทางดานการนึกคิด (Cognitive dimension) หมายถึง  การมี
ปฏิกิริยาดานจิตใจที่เกิดข้ึนตอสถานการณที่กําลังเปนอยูและเกิดเปนอารมณข้ึนมา  เชน ชอบ - 
ไมชอบ หรือ ถูกใจ - ไมถูกใจ  เปนตน 

   3.  องคประกอบทางดานการมีประสบการณ (Experiential dimension)  
หมายถึง  การเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแตละบุคคล   ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปการ
ตอบสนองทางอารมณ ประกอบดวยปจจัยตางๆดังนี้ 
   1.  ปฏิกิริยาทางอารมณ(emotion  action) เชน การวิง่หนีจากสิง่ทีเ่รากลัว 
        2.  การตอบสนองทางระบบประสาทอิสระ (autonomic responses)  เชน   
หัวใจเตนแรงขึ้นและเหงื่อออก บริเวณฝามือเมื่อตกใจกลัว 
        3.  พฤติกรรมที่แสดงออกมา (expressive behavior) เชน การยิ้ม หนานิ่วคิว้
ขมวด 
        4.  ความรูสึก (feelings) เชน ความโกรธ ความปต ิความเศราโศก  
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           เมื่อมีเหตุการณ สถานการณ หรือส่ิงเราที่กระตุนดานอารมณ การเกิด
อารมณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางรางกาย และจิตใจ โดยมีองคประกอบหลัก 3 ประการ 
ดังนี้ 

   1.  ดานการรับรู  เปนการทํางานรวมกันดานรางกายของระบบประสาทรับ
ความรูสึกจากสิ่งแวดลอม สงผานขึ้นไปยังสมองเพื่อแปลความหมายและรับรูวาสิ่งกระตุนคืออะไร 
อาจะเรียกวาเปนสวนของความคิดที่เกิดขึ้นตอส่ิงเรานั้น ความคิดจะนอมนําไปสูการเกิดอารมณ
ตามมา ถาความคิดไปในทางบวก อารมณที่ตามมาก็เปนอารมณทางบวกถาความคิดเปนลบ
อารมณก็เปนลบ เชนกัน 

   2. ดานอารมณ จากการรับรู ส่ิงเราอารมณ  จะมีการเปรียบเทียบกับ
ประสบการณเดิม ทําใหเกิดความรูสึกที่เปนอารมณแสดงออกทั้งทางดานจิตใจและดานรางกาย 
ดานรางกายจะกระทบระบบประสาทอัตโนมัติ สงผลตออวัยวะที่มีระบบประสาทอัตโนมัติ เชน หัว
ใจเตนเร็ว หนาแดง เหงื่อซึม เปนตน อารมณที่เกิดขึ้นสามารถปรุงแตงใหการรับรูส่ิงเราหรือ
ความคิดตอส่ิงนั้นยิ่งเปนบวกหรือลบมากขึ้น เชน เราไมชอบส่ิงที่เพื่อนทํากับเรา เกิดอารมณไม
พอใจ อารมณอาจทําใหเราคิดถึงความไมพอใจที่เคยมีตอเพื่อนคนนี้มากอน ยิ่งมีอารมณยิง่คดิ ยิง่
คิดมีอารมณ เปฯวัฏจักร 
                 3.  แรงผลักดัน จากประสบการณดานอารมณ จะมีผลตอแรงผลักดันภายใน
จิตใจ ทําใหอารมณที่เกิดขึ้นตอส่ิงที่มาเราอารมณ มีทั้งระดับอารมณที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ตัวกระตุน และระดับอารมณที่ไมเหมาะสม อันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูและ
แรงผลักดันภายในจิตใจ สงผลตอลักษณะอารมณและแบบแผนของพฤติกรรมที่ตอบสนอง 
ตัวอยาง เชน บางคนมีแรงผลักดันที่จะโทษวาตนเองไมดี เมื่อทําอะไรผิดพลาดก็จะเกิดอารมณ
เศรารูสึกผิดหวังตนเอง ผลักดันใหเปนคนไมกลาทําอะไร เพราะกลัววาจะผิด 

    จากองคประกอบของอารมณทั้งสามดาน เมื่อมีส่ิงเราที่กระตุนอารมณแล
เกิดเปนอารมณข้ึน จะมีการแสดงออกของอารมณทางน้ําเสียง แววตา สีหนา ทาทาง และกําหนด
ทิศทางการแสดงออกของทาทาง เชน อารมณโกรธอาจจะแสดงทาทางจองหนา พูดเสียงดัง ทุก
โตะ ขวางปาขาวของ อารมณเศราแสดงทาทางคอตก ฟุบหนา รองไห พุดเสียงเบา อารมณดี 
แสดงทาทางกระโดดโลดเตน ยกมีรองไชโย เปนตน 

    สิ่งที่สําคัญคือการเรียนรูความเขาใจลักษณะทางอารมณของตนเอง สังเกต
และติดตามการเกิดอารมณรวมทั้งการแสดงออกที่ตอบสองตออารมณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการ
เกิดอารมณทางลบที่อาจทําใหเกิดการแสดงออกที่ไมเหมาะสม และสงผลทางลบตามมาได การ
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เรียนรูจักอารมณของตนเองจะเปนพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนอารมณใหมีการแสดงออกที่
เหมาะสมตอไป 

 

 3.4  ลกัษณะของอารมณ   
        ลักษณะของอารมณนั้นสามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ แตเพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนวาบุคคลนั้นมีลักษณะของอารมณที่หลากหลาย และแตกตางกัน ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 
         มณีรัตน ภัทรจินดา และปยนุช บุญเพิ่ม (2551) กลาวถึงลักษณะอารมณวาอาจ

แบงออกเปนกลุมใหญ ได 3 กลุม 
   1. อารมณดานบวก เชน อารมณดีใจ ภูมิใจ สุขใจ ปลาบปลื้ม พงึพอใจ 
   2. อารมณดานลบ เชน อารมณโกรธ เกลยีด ริษยา เศรา 
   3. อารมณกลาง ๆ เชน แปลกใจ ยอมรับ 

  นอกจากแบงออกเปนสามกลุมหลักแลวอารมณยังสามารถแบงไดเปนกลุมๆ 
ตามระดับความรุนแรงของอารมณโดยในแตละกลุมเปนอารมณในกลุมเดียวกัน แตจะมีคําทีใช
แทนระดับของอารมณแตกตางกัน ดังนี้ 
  กลุมอารมณโกรธ มีหลายลักษณะ เชน ไมชอบใจ ไมพอใจ ไมสบอารมณ                  
ขุนเคือง ฉุน โกรธ โมโห เดือดดาล คับแคน เปนตน 
  กลุมอารมณกลัว มีหลายลักษณะ เชน ไมกลา เกรงใจ หยาด หวาดกลัว ตระหนก 
ขวัญผวา อกสั่นขวัญแขวน เปนตน 
  กลุมอารมณกังวล มีหลายลักษณะ เชน ลังเล สองจิตใจสองใจ ไมแนใจ ไมมั่นใจ 
หวง กังวล สับสน อึดอัดใจ กระวนกระวาย รอนใจ เปนตน 
  กลุมอารมณเกลียด มีหลายลักษณะ เชน ไมชอบ รังเกียจ เกลียด เหม็นหนา 
ชิงชัง  เปนตน 
  กลุมอารมณดี มีหลายลักษณะ เชน ดีใจ สบายใจ ชื่นใจ ราเริง สนุกสนาน คึกคัก 
อ่ิมเอิบใจ เปนสุข ปติ ตื้นตันใจ ปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง เปนตน 
 
 3.5   ปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับอารมณ 

  อารมณของมนุษยนั้นมีสาเหตุหลายประการ  ซึ่งสาเหตุทั้งหลายเหลานี้ จะมีสวน 
ทําใหอารมณของมนุษยนั้นมีความแตกตางกันออกไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  มณีรัตน ภัทรจินดา และปยนุช บุญเพิ่ม (2551) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีสวนสัมพันธ
กับอารมณไวดังตอไปนี้ 
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   1.  พันธุกรรม พันธุกรรมนอกจากมีสวนในการกําหนดคนเราทางดานรางกาย
แลว ยังมีผลตอลักษณะอุปนิสัยดวยเด็กจะมีลักษณะอุปนิสัยและอารมณของเด็กที่มีมาแตกํานิด 
ซึ่งเรียกวาพื้นอารมณ  
   2.  การเลี้ยงดู และสภาพแวดลอม สภาพแวดลอม และการเลี้ยงดูก็มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก ในระยะตอไปเชนกัน พอแมจึงมีบทบาทอยางมากตอ
พัฒนาการทางอารมณของเด็ก โดยเฉพาะในชวงตนของชีวิต เด็กที่โยเย เลี้ยงยาก หากพอแมให
ความรัก ความอบอุน ยอมรับเด็กอยางที่เด็กเปนก็ยอมจะทําใหพื้นอารมณที่รุนแรงนี้เบาบางลงได 
แตหากพอแมไมอดกลั้น มีการใชอารมณกับเด็ก ก็จะยิ่งทําใหเด็กมีปฏิกิริยาทางอารมณที่รุนแรง
มากขึ้น 
   3.  การทํางานของสมอง สวนของสมองที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับอารมณมีอยู
หลายแหง เชน ระบบลิมบิก (limbic system) ทําหนาที่รับรูและประเมินสถานการณตางๆ บริเวณ
ที่เรียกวาอะมิกดาลา (amygdala) เปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางการประเมินขอมูลจาก
ประสาทรับรูตางๆ ของสมองบริวเณคอรติคัล คอรเท็ก (Cortical cortex) กับการแสดงออกดาน
พฤติกรรมของอารมณตางๆ นอกจากนี้อะมิกดาลายังมีสวนสําคัญในการรับรูส่ิงที่เปนอันตราย 
กระตุนใหรางกายมีการตื่นตัวพรอมที่จะรับมือตอส่ิงนั้น จากการทดลองพบวาในสัตวที่ดุรายเมื่อ
ผาตัดเอาสวนที่เปนอะมิกดาลาออกไป สัตวจะมีลักษณะเชื่อง เฉย ไมดุรายเหมือนเดิม 
   4.  การทาํงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ของคนเราแบงออกเปน 2 ระบบใหญ 
ไดแกระบบซิมพาเธติกและระบบพาราซิมพาเธติก 

4.1  ระบบซิมพาเธติก (Sympathetic nervous system) จะทํางานเมื่อ 
คนเราสบกับภาวะเครียดหรือต่ืนเตน โดยสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวของคือ นอรเอพิเนฟริน 
(norepinephrine) หรือบางครั้งเรียกวาอะดรีนนาลีน (adrenaline) ทําใหมีการใชพลังงานใน
รางกายเพื่อการปรับตัวตอส่ิงที่มากระตุนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน ขณะเดินเขา
บานในซอยเปลี่ยว มีชายแปลกหนา 2 คน เดินเขามาหามีที่ประสงคราย ระบบซิมพาเธติกก็จะ
ทํางานโดยหัวใจเตนเร็ว ความดันเลือดเพิ่ม น้ําตาลในเลือดสูงขึ้น หายใจลึกและเร็ว มานตา
ขยายตัว ปากคอแหง และกลามเนื้อเกร็งตัว เปนตน 
    4.2 ระบบพาราซิมพาเธติก (Parasympathetic nervous system) การ
ทํางานจะเดนเมื่อคนเราอยูในสภาวะผอนคลาย และเปนภาวะที่มีการเก็บสะสมพลังงานไวในตัว 
โดยสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวของคืออะเซทิลโคลีน (acetylcholine)การเปลี่ยนแปลงของ
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รางกายจะเปนไปในทางตรงกันขามกับขางตน เชน หัวใจเตนชาลงกลามเนื้อผอนคลาย ระบบยอย
อาหารและดูดซึมมีการทํางานมากขึ้น 

       ความผิดปกติของระบบทั้งสองนี้สงผลตอภาวะอารมณของคนเราได 
เชน ในโรคไทรอยดเปนพิษจะมีการหลั่งฮอรโมนไทรอยดออกมามาก ซึ่งจะไปกระตุนใหมีการหลั่ง
อะดรีนาลีนออกมามาก ผูที่เปนจะมีอารมณหงุดหงิดวิตกกังวลงาย หรือแมแตในกรณีทั่วๆ ไปผูที่
อยูในภาวะหิวอาหารน้ําตาลในเลือดจะต่ํา ซึ่งจะไปกระตุนใหรางกายหลั่งอะดรีนาลีน ออกมามาก 
จะเกิดอารมณหงุดหงิด ฉุนเฉียวไดงาย เปนตน 
   5.  สภาวะจิต ปจจัยที่กลาวทั้ง 4 ประการขางตน ทําใหดูเสมือนวาอารมณเปน
เพียงปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติที่คนเรามีตอส่ิงตางๆ ที่มากระตุน แตในความเปนจริงแลว 
มนุษยเรามีความสามารถในการกลั่นกรองจัดลําดับความสําคัญของขอมูลตางๆ และนอกจากการ
รับรูและการประเมินแลว การแสดงออกซึ่งอารมณก็ยังไมไดเปนไปในแบบอัตโนมัติตามสัญชาต
ญาณไปเสียทั้งหมด หาแตยังมีปจจัยดานสภาวะจิต เชน ความเหนี่ยวรั้งคุณธรรม จริยธรรม มา
ประกอบดวย ซึ่งเปนลักษณะที่เรียกวามีการกํากับดวย “ปญญา” ตัวอยาง เชน มีคนชักชวนใหเรา
รวมมือในการโกงการสอบโดยจะใหคาตอบแทน เรารูสึกวาคาตอบแทนเปนเงินจํานวนมากและ
อยากไดเงินมาใชคนชักชวนยังบอกวาโอกาสถูกจับไดนอยมาก และถาหากจับไดเขาจะไมชัดทอด 
ความรูสึกอยากอยางนี้หากไมมีปญญาชวยกํากับจะทําใหมีพฤติกรรมตอบสนองไปตามความ
ตองการ แตหากใชปญญาไตรตรองจะเห็นผลที่ตามมาโดยเฉพาะสภาวะจิตใจของเราเองที่ทํา
ความผิดแมไมมีใครรูก็ตาม การพัฒนาสภาวะจิตใหมีปญญากํากับจึงชวยใหการดําเนินชีวิตพน
จากความทุกขจากการยึดติดยึดมั่นในสิ่งตางๆ 
 

   3.6  การจดัการกับอารมณ 
   ประเวช   ตันติพิพัฒนสกุล  (อางถึงใน สินีนาฏ กําเนิดเพ็ชร 2544)  ไดอธิบายถึง
วิธีการจัดการอารมณของคนเรา  โดยกลาววา  เนื่องจากอารมณเปนสัญญาณที่บอกอะไร
บางอยางแกเราได  ดังนั้น  บทเรียนทางอารมณจึงชวยใหคนเราเขาใจตนเองไดดีข้ึน  จึงนับเปน
ประโยชนตอเรา   เพราะธรรมชาติของอารมณเปนเรื่องจริง และเปนสิ่งที่เราจําเปนตองจัดกระทํา
กับอารมณที่เรียกวา "การจัดการอารมณ"  ดวยการรูจักอารมณของตนเอง  เมื่อเกิดอารมณข้ึนมา 
  ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาความฉลาดทางสติปญญานั้น มิไดเปนปจจัยชี้ขาดใน
การบงชี้ถึงความสําเร็จในชีวิตของคนเรา การประสบกับความสําเร็จ ความสุขในชีวิตของคนเรา
นั้นขึ้นอยูกับส่ิงตางๆ อีกมากมายทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ในแงของปจจัยภายในนั้น
การมีทักษะอารมณที่ดีเปนสิ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอน หรือบางครั้งอาจจะมากกวาการมี
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สติปญญาที่ดี ดังตัวอยางที่มักพบเห็นไดทั่วไปวาบางคนมีการศึกษาสูง แตเมื่อตกอยูภายใตการ
กดดันทางอารมณกลับทําสิ่งที่ไมนากระทําจนเกิดความเสียหายตอตนเอง และผูอ่ืนจนมีคําพูดที่
กลาววา คนฉลาดทําเรื่องโงๆ นี้ไดอยางไร 
  ทักษะทางอารมณตอไปนี้จะเร่ิมจากทักษะขั้นพืน้ฐานที่จาํเปนตอการพฒันาไปสู
ทักษะในขอตอๆไปตามลําดับจนถงึทายสุดจะเปนทักษะทางอารมณที่สัมพนัธกบับุคคลอื่น ทกัษะ
ทางอารมณข้ันพืน้ฐานที่ควรฝกฝนมีดังตอไปนี้ (พรรณพิมล หลอตระกูล 2546) 
  1.  การรูเทาทันอารมณตนเอง หมายถึงการรูเทาทันวาอารมณของตนเองในแต
ละขณะนั้นเปนอยางไรตนเองรูสึกอยางไร รูเทาทันอารมณที่เปลี่ยนแปลงไปมองอารมณตนเอง
ออกวาเปนอยางไร 

    ขอนี้เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุดเพราะจะเปนการยับยั้งกระบวนการที่เกิดขึ้น
เปนสิ่งผิดในการทางตรงกันขามอารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือตามสัญชาตญาน 
นี้ไดมีสวนไมมากก็นอยในการชวยปกปองหรือทําใหเราอยูมาไดจนถึงทุกวันนี้ เพียงตอเราจะมี
พัฒนาการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง คือ จะใหอารมณที่เกิดขึ้นนี้เปนเพียงองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมตอบสนองของเราเทานั้น 

  2. ยอมรับอารมณของตนเอง ข้ันตอนนี้เปนการมองอารมณที่เกิดขึ้นอยาง
ยอมรับตามที่เปนจริง ยอมรับวาเรามีความรูสึกนั้นอยู เชน เรามีความกลัว ความโกรธ ความคับ
ของใจ หรือความดีใจ สุขใจ เปนการมองอยางไมตัดสินถูกผิด จะเห็นวาการยอมรับอารมณ
ทางบวกเปนเรื่องไมยาก แตการยอมรับวาตนเองมีอารมณทางลบเปนเรื่องไมงาย เชน เรามีความ
อิจฉาเพื่อน เวลาเห็นเพื่อนมีความสําเร็จเราไมสามารถทําจิตใจใหยินดีไปกับเพื่อนได ถาเราไม
ยอมรับอารมณตนเองอาจเบี่ยงเบนไปวาไมเห็นจะเปนความสําเร็จอะไร แตในใจจริง ๆ ของเรา
เปนทุกขกับความอิจฉาที่เกิดขึ้น หากเปนเชนนี้จะทําใหไมเขาใจตนเอง วาทําไมเรามีความกดดัน
อยูลึก ๆ ในใจ ที่จริงเปนเพราะกดอารมณทางลบเอาไว ไมกลายอมรับวาเราอิจฉา การยอมรับ
อารมณจะนําไปสูการหาวิธีจัดการกับอารมณใหเหมาะสมขึ้น 

    การฝกปฏิบัติในขอ 1 และ2 ขางตนนี้จะเปนการงายหากเริ่มขณะที่ตนเองมี
จิตใจที่สงบพอสมควร อาจเปนชวงตื่นนอนใหมๆ หรือกอนเขานอน โดยใหสังเกตวา ณ ขณะนั้น 
ตนเองมีอารมณความรูสึกเชนไร ตอจากนั้นใหมองอารมณที่เกิดขึ้นใหนานขึ้นดวยทาทีเปนกลาง 
ไมหงุดหงิด หรือพยายามกดอารมณเมื่อตนเองเกิดอารมณดานลบหรือชื่นชม อยากใหอารมณ
ดานบวกอยูกับตนนานๆ กลาวคือไมไปตอเสริมอารมณที่เกิดขึ้น ควรฝกสังเกตติดตามอารมณให
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ไดนานอยางนอยรอบละ 5-10 นาที และคอยๆ เพิ่มจํานวนรอบขึ้น เมื่อฝกปฏิบัติจนชํานาญแลว
จึงนํามาฝกปฏิบัติในชวงกลางวันซึ่งมีส่ิงเราตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

    ข้ันตอนตอมาของการยอมรับอารมณความรูสึกที่เกิดขึ้นไดแก การยอมรับวา
อารมณนั้น ๆ เปนของตนเองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ไมโทษวาเปนเพราะสิ่งโนนสิ่งนี้ทําให
เรามีอารมณความรูสึกเชนนี้ เราแมในระยะแรกสุดเราจะเกิดอารมณซึ่งในบางสวนเปนปฏิกิริยา 

    ตอบสนองที่อาจเกิดโดยอัตโนมัติ แตหากเรามีความรูเทากันอารมณที่เกิดขึ้น
แลว เรายอมเปนผูที่สามารถจะกําหนดไดวาเราจะอยูในอารมณนั้น และมีการแสดงออกตาม
อารมณที่เกิดขึ้นหรือเลือกที่หันเหอารมณความรูสึก อีกทั้งมีการแสดงออกในลักษณะอื่น กลาวคือ 
เราเลือกที่จะเปนผูกําหนดอารมณของตนเอง มิไดเปนผูอยูภายใตการครอบงําของอารมณ 

    ตัวอยางของการยอมรับอารมณของตนเอง 
    “ฉันรูสึกผิดหวัง” แทนที่จะเปน “เขานาจะบอกฉันตั้งแตเมื่อวานนี้เขามาชวย

ไมได” และ “ฉันจะมั่วแตผิดหวังอยูอยางยิ่งนี้หรือจะทํางานที่คางใหเสร็จเสีย” แทนที่จะเปน “เขา
ตองทําตัวใหดีกวานี้ ฉันทนตอไปไมไดอีกแลว” 
   3.  การควบคุมอารมณ เปนความสามารถที่จะจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม โดยเฉพาะอารมณในทางลบ เชน ความโกรธ ฉุนเฉียว อารมณทุกอยางเกิดขึ้นกับ
เราได แตมิใชจะแสดงออกไปทุกอารมณที่เกิดขึ้นกับเรา ผูที่มีวุฒิภาวะทางอารมณยอมสามารถ
ควบคุมอารมณที่เกิดขึ้นอยูในขอบเขตที่เหมาะสมตามแตสถานการณ รูจักระบายอารมณออกใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
   4. เติมพลังใจใหตนเอง ทักษะทางอารมณมิใชการเพียงคอยจัดการกับอารมณ
ตามสถานการณเทานั้น หากแตยังหมายถึงการเติมพลังใหจิตใจของตนเอง อันจะเปนการสงเสริม
พื้นอารมณใหอยูในระดับบวก หากในสถานการณอ่ืน ๆ เชน หากเครียดเนื่องจากที่ทํางานมีการ
เปลี่ยนหัวหนางานใหม ซึ่งไมคอยรับฟงหรือเห็นความสําคัญของตนเองเหมือนแตกอน แนวทางใน
การแกไขคือการทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดี มีผลงานใหหัวหนารูสึกวาเราไววางใจได ใน
ขณะเดียวกัน แทนที่จะใหจิตใจตกอยูกับอารมณหงุดหงิด ขุนมัวอยูตลอด เราก็ควรหากิจกรรมที่
ผอนคลาย เชน เสาร-อาทิตยก็อาจไปเที่ยวในสถานที่ที่ตนเองเคยสนใจ แตยังไมไดไปบาง หางาน
อดิเรกทํา เชน เลี้ยงปลา เลนดนตรี พบปะสังสรรคกับเพื่อนที่ไมเคยเจอกันนาน เหลานี้จะทําให
จิตใจผอนคลายความตึงเครียดลงซึ่งก็จะสงผลมาถึงสภาพอารมณในที่ทํางานใหดีข้ึนตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม พึงตระหนักวาการเติมพลังใจใหตนเอง นี้เปนสิ่งที่ตองจัดเวลาใหพอเหมาะพอควร 
มีอยู  2  กิจกรรมที่การทําสม่ําเสมอจะใหผลดี ไดแก การออกกําลังกายและการทําใจใหสงบเย็น 
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  5.  มีเจตคติและความคิดในเชิงบวก เจตคติและความคิดมีสวนสัมพันธกับภาวะ
อารมณอยางแยกกันไมออกในทางพุทธศาสนาไดยกสัมมาทิฐิไววาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือดังคํากลาววา  “คิดดี ยอมพูดดี ทําดี” ในที่นี้คือการมองสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในทางบวก รูจักมองบุคคลหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในแงมุมอ่ืนที่ตางไปจากเดิม ฝกตนเองใหมี
อารมณขัน การฝกคิดหรือมองสิ่งตางๆ ในหลายๆ แงมุมจะทําใหเราไมติดกรอบ หรือติดกับมายา
คติที่สรางขึ้น เชน ถาเราติดอยูกับมุมมองแตวาเพื่อนรวมงานคนนี้เปฯคนเห็นแกตัว พอเขาทําอะไร
ที่สอลักษณะเชนนั้น เราก็จะไปเสริมขอมูลเดิมของเราทันที ขณะที่ในเวลาอื่นเขาไมมีทาทีเชนนั้น
เรากลับมองไมเห็น เรียกวาสมองเราไมไดจัดโปรแกรม ใหรับขอมูลที่เกี่ยวกับคน ๆ นี้ในดานบวก 

  6.  การรูสึกดีตอตนเอง ผูที่รูสึกดีตอตนเองจะมีความรูสึกพึงพอใจกับสภาพ
ปจจุบันของเขา เขาไมจําเปนตองมีเงินทองหรือมีความสะดวกสบายมากมาย เขาอาจไมเปนคน
ฉลาดหรือเกงมาก แตเขายอมรับตัวเองโดยไมรูสึกเสียหนา หรือตีโพยตีพายวาคนไมเขาใจตนเอง 
หรือโทษโนนโทษนี่ เขาไมวิตกกังวลที่ตนเองไมสมบูรณแบบ เพราะเขาใจดีวาคนเรายอมมีจุดเดน
จุดดอยในแตละดานแตกตางกันไป 

 

   เทพ สงวนกิตติพันธุ (2549) กลาววา เมื่อเราไมสามารถลวงรูไดวาจะไดพบกับ
อารมณที่เขามาใหเรารับรูอยางไรบางในแตละวัน เราควรหมั่นฝกใหมีสติ คือระลึกรูอยูเสมออยา
ประมาทในการดําเนินชีวิต เมื่อมีอะไรเขามากระทบทําใหเราเกิดความคิดและอารมณที่ไมดี ก็ควร
จะใชสติในการขบคิดพิจารณา เพื่อใหเราเทาทัน และไมตกเปนทาสของอารมณนั้น  โดยการ
กําหนดอารมณและความรูสึกของเราไมใหสงผลไปถึงการแสดงออกในทางที่ไมเหมาะไมควร   ซึ่ง
วิธีการของเราอาจทําไดหลายวิธี ไดแก 
   1. ใหมีสติอยูเสมอเพื่อควบคุมอารมณที่รุนแรงใหคลายลง  เชน  อารมณวิตก
กังวล  อารมณโกรธ  อิจฉาริษยา  การใชอารมณของคน  หากใชเพียงเล็กนอยแลวพยายาม
ควบคุมมันใหไดโดยใช  “สติ”  หรือหลักธรรมะเขามาชวยในการเผชิญกับเหตุการณหรือปญหา
ตาง ๆ  ก็จะทําใหเหตุการณหรือปญหาตาง ๆ นั้นเปนไปในทางที่ดีขึ้นได  ในทางตรงกันขามหาก
ผูใดใชอารมณมากหรือรุนแรงเกินไป  ก็อาจจะทําใหเหตุการณหรือปญหาตาง ๆ  ที่เผชิญอยูกลับ
เลวรายลงไปไดเชนกัน 
   2. ใชคําพูดแสดงความรูสึกแทนการกระทํา (เทคนิคการแสดงออกที่เหมาะสม)  
เชน  โกรธเพื่อนที่ผิดนัด  ไมควรแสดงออกโดยการตําหนิดุดาแตควรใชคําพูดแทนวา  “ฉันโกรธ
มากที่เธอผิดนัดเมื่อวาน”  หรือถูกเพื่อนตําหนิบางเรื่องที่ทําใหโกรธ  ก็ไมควรแสดงออกโดยการ
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ทะเลาะกับเพื่อน  แตควรใชคําพูดแทนวา “คําพูดของเธอทําใหฉันรูสึกโกรธมากและมันจะทําลาย
ความเปนเพื่อนของเราดวย”  เปนตน 
   3. ใหยืดเวลาออกไปกอนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไป  หรือพยายามหลีกเลี่ยง
สถานการณที่กอใหเกิดอารมณรุนแรงหรืออารมณเสีย   บางคนอาจใชวิธีการนบัหนึง่ถงึสบิ หรอืถงึ
รอยในใจเพื่อยึดเวลาใหอารมณที่รุนแรงลดลงจะชวยใหการแสดงออกที่รุนแรงลดลงไปได   หรือ
อาจจะใชวิธีออกจากเหตุการณตรงนั้นไปกอน  รอใหอารมณลดความรุนแรงลงแลวจึงกลับมา
เผชิญเหตุการณนั้นอีกครั้ง ก็จะทําใหเรามีสติมากขึ้นในการตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ลงไป   
   4. ใชการขมใจ  การใหอภัยและมองโลกในแงดี   ใหคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นถาเรา
แสดงอะไรออกไปดวยอารมณที่รุนแรง   รูจักใหอภัยและพยายามฝกมองสิ่งที่เกิดขึ้นตาง ๆ ในดาน
ดีเสมอถาทําได  จะทําใหเรามีอารมณที่เปนสุขมากยิ่งขึ้น  หรือถาขมใจไมอยูจริง ๆ  ก็อาจใชวิธี
ระบายออกโดยการเลี่ยงไปแสดงออกกับส่ิงอื่น ๆ แทนก็ได  เชน  เขียนระบายอารมณ  ในกระดาษ  
แอบรองไหปลดปลอยอารมณ  หรือตอยตีกระสอบทราย  (อาจใชตุกตาแทน)  แตอยาใหกลายเปน
การทํารายตนเองหรือผูอ่ืน 
  5. เมื่อมีเร่ืองทุกขใจหรือเครียดควรปรึกษาเพื่อนสนิทที่ไวใจไดหรือผูใหญที่เราให
ความเคารพนับถือ   การที่คนเรามีความทุกขหรือความเครียดแลวเก็บกดไวในใจตนเองอยูเสมอ  
เปรียบเสมือนลูกโปงที่ถูกอัดอากาศเขาไปเรื่อย ๆ  หากไมมีการปลดปลอยลมออกมาเสียบาง ไม
นานลูกโปงก็จะแตก  เชนเดียวกันหากคนเรามีแตความทุกขเก็บสะสมไวมากเกินไปสักวันหนึ่งก็
อาจจะกลายเปนโรคประสาทหรือโรคจิตตอไปไดจึงควรปลดปลอยความทุกขที่มีอยูออกไปบาง 
 

 3.7  เทคนิคการจัดการกับอารมณ 
         อารมณของมนุษยนั้น ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา มีองคประกอบ  ลักษณะ 

และปจจัย ที่จะทําใหเกิดอารมณในบุคคลไดนั้นมีอยูหลายประการ แตอยางไรก็ตามขอมูล
ดังกลาวเปนเพียงการกลาวถึงธรรมชาติของอารมณเทานั้น  หากบุคคลแสดงอารมณของตนไป
ตามเหตุและปจจัยดังกลาวก็จะเหตุใหการแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสม หรืออาจเรียกไดวา 
ไมมีการควบคุม หรือจัดการอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม ดังนั้น การที่บุคคลจะแสดง
อารมณไดอยางเหมาะสมนั้น ควรมีการจัดการอารมณดังที่กลาวในหัวขอขางตน แตบุคคลจะ
จัดการอารมณของตนไดอยางไร มีเทคนิคการจัดการอารมณ ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

           พรรณพิมล หลอตระกูล (2546)  กลาววา การจัดการกับอารมณ เปนสิ่งที่ตองมี
ความตั้งใจดวยตัวเราเอง วาจะปรับการแสดงออกทางอารมณของตนเองไปในทางที่ดีข้ึน ซึ่งอาศัย
การฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เทคนิคที่จะชวยในการฝกมีดังนี้ ทบทวนการแสดงออกทางอารมณ
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ของตัวเราเอง พิจารณาวาผลที่ตามมาเปนอยางไร เกิดผลอยางไรกับตัวเราเองและบุคคลอื่น หาก
รูสึกวาการแสดงออกบางอารมณของตัวเราเองมีปญญาควรยอมรับและหาวิธีการแกไขการ
ยอมรับอารมณตนเองเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาตนเองในเรื่องของอารมณ 

1. เตรียมการในการแสดงอารมณ จากการทบทวนสถานการณที่นําไปสูอารมณ 
จะพบวาเมื่อกระตุนทางอารมณ ตัวเราเองมีการแสดงออกทางอารมณที่สงผลในทางลบอยางไร 
ควรฝกตนเองใหตั้งใจวาจะไมทําอะไร ( ส่ิงที่ เราเคยทําแลวสงผลทางลบ) และทําอยางไร         
(ปรับการแสดงออกใหตางไปจากเดิม และเปนการแสดงออกที่สงผลดีกับตัวเรา) หากเกิด
สถานการณเชนนั้นขึ้นอีก ในขั้นตอนนี้ตองอาศัยการรูเทาทันอารมณของตนเอง หากเราไมรูวาเกิด
อารมณข้ึน ปลอยใหถูกกระตุนจนระดับอารมณสูง มักแสดงออกตามความเคยชินเดิม 

2. ฝกสติ เวลาเขาไปในสถานการณที่กระตุนอารมณตองตั้งสติใหรูตัววาเรา
กําลังมีอารมณเกิดขึ้น อารมณที่เกิดขึ้น จะผลักใหเราแสดงออกเหมือนเดิม และไดรับผลลัพธ
เชนเดิม ตั้งสติที่จะไมทําอยางที่เคยทํา และจะไดแสดงออกอยางที่เราคิดเตรียมการเอาไว การฝก
สติเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติอยูเสมอใหสามารถติดตามอารมณของตัวเราเองไมวารายหรือดี เวลาเขาสู
สถานการณทางอารมณจะไดมีความไวขึ้น เมื่ออารมณเร่ิมเกิดภายในตัวเราเริ่มตั้งสติใหไดวาเรา
ตั้งใจจะแสดงออกอยางไรสถานการณแบบนี้ การฝกเชนนี้ตองอาศัยความตั้งใจของเราเอง แตหาก
ฝกตนเองอยูเสมอก็จะพัฒนาความสามารถทางอารมณที่ดีได 

3. ฝกการผอนคลายตนเอง เนื่องจากการเขาสูสถานการณที่กระตุนอารมณจะ
ทําใหรูสึกตึงเครียดจนไมสามารถควบคุมตนเองได การฝกการผอนคลายจะทําใหรูสึกวาสามารถ
ใชความคิดพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น มองในมุมที่เปนบวก ใชเหตุผลใหมากขึ้นในการแสดงออก เมือ่ต้ัง
สติไดและรูสึกวาเรากําลังถูกเราดวยอารมณ การผอนคลายตนเองที่ดี คือการดึงความสนใจของ
ตัวเราเองออกจากสิ่งที่กําลังเราอารมณเรา เชน นองมาชวนเราทะเลาะ เราเริ่มหงุดหงิดที่คุยกับ
นองไมรูเร่ือง หากเปนตอนเด็กเราคงตีนองแลวทะเลาะกันเสียงดัง แตขณะนี้เราโตพอที่จะคุยกับ
นองใหรูเร่ืองได ถาเราจดจออยูกับคําพูด หนาตา ทาทางของนอง อารมณโมโหจะรุนแรงขึ้นเรื่องๆ 
จนในที่สุดเราจะแสดงออก เชนเดียวกับที่เคยทํา ตัวอยางวิธีที่สามารถใชในการผอนคลายตนเอง
ลงขณะที่เผชิญสถานการณที่เราอารมณเพื่อคุมระดับของอารมณ เชน 

   การฝกหายใจ โดยดึงความสนใจกลับมาอยูกับลมหายใจเขาออกตัวเราเอง 
การหายใจเขาออกลึกๆ ชาๆ สามารถใชไดในทุกสถานการณ แตตองมีการฝกฝนตนเองมากอน 
เพราะสวนมากเวลาที่มีอารมณ การหายใจมักจะเร็วและตื้นขึ้น ซึ่งทําใหเรายิ่งมีอารมณขุนมัว 
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   นับเลขเบรกอารมณ เปนการนับเลขในใจ นับหนึ่งถึงสิบชาๆ อาจรวมกับการ
หายใจดวย ขณะที่นับดึงใจของเราใหมาอยูที่ตัวเลขที่กําลังนับ 

4.  ประเมินสถานการณและอารมณ ดูวาเราสามารถตดตามควบคุมอารมณ
ตนเองไดดีหรือไม ถารูสึกวาคุมอารมณไดคอนขางดีก็สามารถจัดสถานการณตรงหนาอยางที่เรา
ตั้งใจ หากรูสึกวาความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองแยลง อาจตองเลือกการออกจาก
สถานการณที่กระตุนอารมณ เมื่อปรับสภาพอารมณไดดีข้ึนจึงกลับมาเผชิญกับสถานการณใหม 
ปญหาอยูตรงที่บางครั้งเกิดทิฐิจะเอาชนะใหได ทําใหไมยอมออกจากสถานการณ ซึ่งจะยิ่งทําให
ปญหารุนแรงขึ้น ควรฝกปรับเปลี่ยนความคิดใหเห็นวาการแกปญหาที่ดีคือการแกไขใหปญหา
ลุลวงไปดวยดีไมใชการเอาชนะกัน 
  เทคนิคในการจัดการกับอารมณจะสําเร็จไดหรือไม ข้ึนกับวิธีคิดที่สําคัญ 
ตอไปนี้ 
  1.  การจัดการกับอารมณเปนความรับผิดชอบของตัวเราเองไมมีใครบังคับ 
ใหใครเปลี่ยนแปลงตัวเองไดการปรับเปลี่ยนอารมณเปนเรื่องของบุคคลที่จะจัดการตนเอง 
  2. การเปลี่ยนแปลงตนเองตองมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงหลายคนรูวาตนเอง
มีปญหาทางอารมณ แตขาดความตั้งใจ แกไข เชน บอกวา “ฉันเปนอยางนี้แหละ เปลี่ยนไมได
หรอก” ในความเปนจริงเราสามารถพัฒนาความสามารถทางอารมณของตัวเราเองไดตลอดชีวิต 
  3.  หมั่นฝกฝนตัวเอง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกทางอารมณที่ทําจน
ติดมาเปนเวลานาน ตองอาศัยการฝกฝนตนเองใหเกิดการเรียนรู และเคยชินกับรูปแบบพฤติกรรม
ใหม 
  4.  ใหกําลังใจตนเอง การฝกฝนตองใชเวลาปรับเปลี่ยนตนเองจากเรื่องงายๆ ไป
หาเรื่องยาก เร่ิมทําไดเล็กนอย หมั่นใหกําลังใจตนเองใหมีความพยายามตอไป 
  5.  ฝกใหเปนคนอารมณดีอยูเสมอ อยาปลอยหาอารมณขุนมัวกับเร่ืองเล็กนอย 
มองขามบางเรื่อง ปลอยตนเองใหสบายไมเครงเครียดเกินไป อยาติดกับความคิดทางลบอยูเสมอ 

  อารมณ สงผลกระทบทั้งดานรางกาย จิตใจและพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้ง
สงผลตอผูอ่ืนดวย  การจัดการกับอารมณเปนทักษะที่สามารถพัฒนาไดดวยวิธีการและเทคนิค
ตางๆ เชนการควบคุมอารมณทางลบใหมีการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม ถือเปนการพฒันา
ตนเองใหมีความสามารถทางอารมณที่มีความจําเปนในการใชชีวิต และสงผลตอความสําเร็จใน
ชีวิตดวย  
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   จากขอมูลขางตน  สรุปไดวา  อารมณของมนุษยมีผลตอการแสดงพฤติกรรม  
โดยเฉพาะวัยรุน  เชน  เมื่อมีส่ิงกระตุนและเราอารมณใหเกิดความโกรธ  ถานักเรียนมีการจัดการ
อารมณที่เหมาะสมแลว  จะสามารถควบคุมอารมณของตนเองมิใหเกิดการทะเลาะวิวาท  หรือการ
ใชกําลังในการระบายอารมณความรูสึกโกรธหรือไมพอใจได ซึ่งจะใหไดอยางชัดเจนวาการรูจักการ
จัดการอารมณเปนสวนสําคัญยิ่งในการทําใหบุคคลมีการควบคุมพฤติกรรมการกระทําของตนเอง
ที่จะไมนําไปสูการใชความกาวราว รุนแรง  

   

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการประนปีระนอม 
 
  การประนีประนอม  เปนหนึ่งในยุทธวิธีของการบริหารความขัดแยง  แมจะถูกประเมิน
วา เปนการแกปญหา แพ – แพ แตอยางไรก็ตามหากบุคคลมีบุคลิกลักษณะหรือมีพฤติกรรมแบบ
ประนีประนอม  ก็จะสามารถทําใหเกิดการรอมชอม  ลดปญหาความขัดแยงใหบรรเทาเบาบางลง
ได  เพราะบุคลิกลักษณะแบบประนีประนอมนี้ จะทําใหบุคคลรูจักการควบคุมตนเอง  มิใหมี
พฤติกรรมในการกระทํารุนแรง  ทั้งทางกาย  วาจา  และกระบวนความคิด 
 การประนีประนอมดังกลาว จึงเปนปจจัยสําคัญตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง กลาวคือ ถามีการประนีประนอม การกระทํารุนแรงตางๆ จะไมเกิดขึ้น หรือถาจะเกิดขึ้นก็
สามารถควบคุมไดโดยเร็ว  แตถาไมมีการประนีประนอมหรือไมใสใจตอการประนีประนอม การ
กระทํารุนแรงก็อาจเกิดขึ้นได หรือสงผลใหมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นไปอีก ดวยเหตุนี้ การ
ประนีประนอมจึงเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง มีประเด็นที่ควร
ศึกษา เชน ความหมาย ยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยง เทคนิคในการแกปญหาความ
ขัดแยง ลักษณะการแกปญหาความขัดแยง คุณคาของการประนีประนอม วัตถุประสงคในการ
ประนีประนอม การเตรียมการในการประนีประนอม วิธีการประนีประนอม และผลสุดทายจากการ
ประนีประนอม ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี ้
 
           4.1  ความหมายของการประนีประนอม 
             พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   (2542 )  ได ใหความหมายไวว า 
ประนีประนอม หมายถึง  การผอนหนักผอนเบาใหแกกัน  การปรองดองกัน การอะลุมอลวยกัน  

  ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ และสุรสิทธิ์ รุงเรืองศิลป   (2525: 26-28)  กลาววา   การ
แกปญหาดวยการประนีประนอม เปนการตอรองดวยการถอยทีถอยอาศัยกัน  โดยการยอมลด
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ฐานะ ลดความตองการและยอมรับขอผิดพลาดบางสวนของตน เพื่อใหตกลงกัน  แบบพบกันครึ่ง
ทาง วิธีนี้มักใชไดผลกับความขัดแยงในผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยากรมีจํากัด 

  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  (2540:104)  กลาววา   การประนีประนอม   เปนการ
แสดง พฤติกรรมที่มุงเอาชนะและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับปานกลาง เปนจุดยืนระหวาง
กลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอ่ืน เปนแบบของการเจรจาตอรองที่มุงจะใหทั้ง
สองฝายมีความพอใจบาง เปนลักษณะที่หากจะไดบางก็ควรจะยอมเสียบาง หรือในลักษณะที่มา
พบกันครึ่งทาง พฤติกรรมการประนีประนอมนั้น ทั้งสองฝายมีความพอใจมากกวาพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยง แตทั้งสองฝายมีความพอใจนอยกวาพฤติกรรมการรวมมือ การประนีประนอมเปน
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกเมื่อเผชิญกับความขัดแยงโดยที่ตองการจะพยายามรักษา
หนาของทั้งสองฝาย หรือความขัดแยงนั้นเกิดจากการแขงขันกันเพื่อจะไดทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด การประนีประนอมเปนลักษณะของการพบกันครึ่งทาง 
  บงกช ยุวนะเตมีย  (2538: 34) กลาววาการประนีประนอม เปนวิธีที่ตองการทั้ง
การรักษาสิทธิ์และการรวมมืออยางละครึ่งทั้งสองฝายจึงมีทั้งไดและเสีย วิธีนี้เหมาะที่จะใชเมื่อไม
พรอมที่จะใชวิธีหันหนาเขาหากัน แตตองการหลีกเลี่ยงการเอาชนะ 
  แมดดุกซ (Maddux 1986, อางถึงใน เรียม ศรีทอง 2542: 324) ใหความเห็นวา  
การประนีประนอม เปนยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงแบบนี้ใชเมื่อไมมีใครมีความคิดที่สมบูรณ 
ทางที่ดีที่สุดคือการประนีประนอม ที่จะยอมรับการแกไขปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมกับทั้ง 2 
ฝาย  
  ราฮิม (Rahim 1983, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2534: 155– 156) การ
ประนีประนอม(Compromising) เปนแบบที่มุงตนเองในระดับปานกลางและ มุงคนอื่นในระดับ
ปานกลางดวย เปนแบบที่เกี่ยวของกับการยื่นหมูยื่นแมวซึ่งทั้งสองฝายจะตอง ยอมเสียบางอยาง
เพื่อที่จะตกลงกันได เปนแบบที่เหมาะสมที่จะใชในสถานการณที่แตละฝาย มีเปาหมายที่ไป
ดวยกันไมได มีเปาหมายคนละอยางกัน หรือแตละฝายมีอํานาจพอ ๆ กัน 
  โธมัส – คิลแมนน (Thomas – Kilmann. 1974 : 11 - 13)  กลาววา  การ
ประนีประนอมอยูระหวางการยืนยัน  รักษาผลประโยชนและการใหความรวมมือวัตถุประสงคของ
การแกปญหาแบบนี้ก็คือ  หาวิธีการแกปญหาชนิดที่ไมเปนอุปสรรค  ทั้งสองฝายตางก็ยอมรับได
เปนบางสวน  วิธีนี้จึงอยูตรงกลางระหวางวิธีแกปญหา  แบบการแขงขัน และแบบการปรองดอง  
การประนีประนอมนั้นยอมใหมากกวาการแขงขัน  แตยังนอยกวาแบบปรองดอง  การแกปญหา
แบบนี้  มีลักษณะเชนเดียวกับวิธีการแกปญหา  แบบการปรองดอง  นั่นก็คือ  พูดถึงปญหาอยาง
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ตรง ๆ มากกวาการหลีกเลี่ยงปญหา  แตยังไมถึงกับเจาะลึกลงไปเหมือนกับการรวมมือ  การ
ประนีประนอม  นั้นอาจหมายถึง  การแยกเอาความแตกตางกันออกไปเสีย  แลวมาแลกเปลี่ยน
ประเด็นที่ยอมกันได  หรือพูดงาย ๆ เปนการแสดงหาจุดยืนที่เปนกลาง ๆ อยางรวดเร็ว 
  สรุปไดวา  การประนีประนอม  หมายถงึ แสดงออกถึงการยินยอม  การผอนหนัก
ผอนเบาใหแกกัน โดยการเจรจาทําความยนิยอม  รับฟงเหตุผล  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของทกุ
ฝาย   
  จากความหมายขางตนผูวิจัยจึงไดสรุป  ความหมายของพฤติกรรมการ
ประนีประนอม ในการศึกษาครั้งนี้วา  หมายถึง  การกระทําของนักเรียนที่มีลักษณะถอยทีถอย
อาศัย  รอมชอม  เปนลักษณะที่ยอมเสียสละประโยชนสวนตน  เพื่อผลประโยชนสวนรวม ไดแก 
การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  การรูจักไกลเกลี่ยขอ
พิพาทเมื่อเกิดความขัดแยง 
 

 4.2  ยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยง แบบประนีประนอม  
  การประนีประนอมนั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการแกปญหาความขัดแยงในองคกร 
โดยการวิจัยครั้งนี้ ตองการที่จะใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาประกอบ
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ฟลเลย (Filly 1980,  อางถึงใน อารมณศรี  เทียนทอง  2544 ) กลาววา การ
แกปญหาความขัดแยงที่พบมากอีกวิธีหนึ่งคือแบบประนีประนอม การแกปญหาแบบนี้ใช
ความสามารถในการเจรจาตอรองเปนประเด็นสําคัญ และจําเปนจะตองใหทั้งสองผายมีอํานาจ 
พอ ๆ กัน การแกปญหาแบบนี้ตั้งอยูบนรากฐานคติที่วา “ไดบางดีกวาไมไดเลย” หรือหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงดีกวามาเผชิญหนากัน ผลจากการแกปญหาความขัดแยงแบบนี้ทําใหแตละฝายได
บางสวนเทานั้น ไมไดเต็มตามความตองการ 
  การแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอมนี้ แตละฝายจะพยายามหาขอมูล
เพื่อประโยชนของฝายตนมากกวาเพื่อจะชวยแกปญหา เอาขอมูลมาปดบังหรือใหรายฝายตรงขาม 
พลังตางๆ ถูกใชไปเพื่อการตอสูกันมากกวาเพื่อชวยแกปญหา จุดเนนของการประนีประนอมอยูที่
แตละฝายคิดวาฝายตนตองเสียสละอะไรบาง แตละฝายจะเลี่ยงการกลาวถึงประเด็นที่ฝายตนได
ประโยชน  การแกปญหาแบบนี้มักจะลงเอยที่แตละฝายจะไดสวนแบงนอยกวาที่ตนจะไดรับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเจรจาเพื่อรวมมือกันอยางแทจริง 
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  ในการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม จะตองมีอยางนอยฝายหนึ่ง
เสนอเงื่อนไขเพื่อการตอรองทั้งสองฝายเจรจาตอรองกันก็ดวยตระหนักวาเขาจะไดสวนแบงหรือ
ไดรับอะไรบางซึ่งอาจนอยกวาที่เขาคาดหวัง แตก็ยังดีกวาการที่จะเสี่ยงกับการไมไดรับอะไรเลย 
  การเจรจาตอรองของกลุมมักจะกระทําผานหัวหนาหรือผูแทน ตัวแทนที่ทําการ
เจรจาจะมีความกังวลอยางมากในการรักษาหนาตน จึงกอใหเกิดการกลาวหาอีกฝายหนึ่ง การ
เจรจาจะทําใหทั้งสองฝายตองหันหนาเขาหากัน แตอาจทําใหเกิดความแตกแยกมากขึ้น ถา
หากแตละฝายเห็นวาตนไดนอยเกินไปไมคุมคากับการเจรจา หรือไดรับโดยเห็นวาไมเปนธรรม 
  การแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม โดยอาศัยการเจรจาตอรองเปน
เครื่องมือนั้นอาจทําใหความขัดแยงลดลงไดบาง แตไมใชการแกปญหาความขัดแยงที่แทจริง 
ความขัดแยงอาจหยุดชะงักลงชั่วคราว แตก็อาจตองนําไปสูการเจรจากันใหมอีก เมื่อมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมเกิดขึ้น  แมเพียงเล็กนอยก็ตาม ประโยชนสําคัญยิ่งของการเจรจาตอรองในการแกปญหา
แบบประนีประนอม ก็คือ ทําใหแตละฝายทราบถึงความคิดความคาดหวัง และลําดับความสําคัญ
ของอีกฝายหนึ่งซึงจะชวยใหเกิดผลดีในการเจรจากันในคราวใหม 
  

 4.3  เทคนิคในการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม 
  ฟลเลย (Filly 1980, อางถึงใน  อารมณศรี  เทียนทอง   2544) กลาววาในการ
แกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอมนี้ มีเทคนิควิธีหลายประการดวยกัน แตสําคัญๆ มีดังนี้ 
  1.  การประนีประนอม  ผูบริหารจะยุติความขัดแยงโดยการไกลเกลี่ยใหมาพบกัน
คร่ึงทางแตละฝายจะตองเสียสละสิ่งที่ตนอยากไดลงไปบาง การประนีประนอมจะไดผลหากทั้ง
สองฝายรับรูวาแตละฝายมีอํานาจพอๆ กัน ถาหากฝายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่งการ
ประนีประนอมอาจไมไดผล 
  2.  การประสานประโยชนดวยการแลกเปลี่ยนความตองการซึ่งกันและกัน เปน
วิธีการกลุมหนึ่งหรือฝายหนึ่งยอมแพในเรื่องหนึ่ง โดยหวังวาอีกฝายหนึ่งจะยอมแพใหในอีกเรื่อง
หนึ่ง ในกรณีเชนนี้แตละฝายจะแพเร่ืองหนึ่งและจะชนะเรื่องหนึ่ง ไมมีทางที่จะชนะทั้งสองเรื่อง อีก
รูปแบบของการแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีนี้ คือ การขอรองใหคนทํางานในสิ่งที่เขาไมเห็นดวย 
โดยการใหสินบนคาตอบแทน หรือบําเหน็จพิเศษ หรือเปนการใหของใหตําแหนงเพื่ออุดปากไมให
โวย การแกปญหาดวยวิธีนี้แมจะมีผลงานเกิดขึ้นบาง แตทั้งสองฝายก็สูญเสียทั้งคู  
  3.  การนําประเด็นปญหาเสนอบุคคลที่สามซึ่งเปนกลาง  การแกปญหาความ
ขัดแยงแบบนี้เห็นไดจากการที่หัวหนาระดับตนตกลงกันไมได ในประเด็นที่ทั้งสองฝายมีความเห็น
ไมตรงกันจึงเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปพิจารณาให หรือในกรณีที่เกิดความขัดแยงแลว
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ใหอนุญาโตตุลาการ เปนผูชี้ขาด ในทั้งสองกรณีนี้ผูบังคับบัญชาชั้นสูงและอนุยาโตตุลาการ มักจะ
แกปญหาโดยใชทางสายกลาง ระวังไมใหทั้งสองฝายเสียหนา จึงทําใหผลของการตัดสินออกมาทั้ง
สองฝายไมไดเต็มตามจุดมุงหมายเดิม จะไดบางแตไมไดทั้งหมด 
  4.  การอาศัยระเบียบ หัวหนาหลายคนมักจะปฏิเสธคําขอของลุกนองวาผิด
ระเบียบหรือไมมีระเบียบ หรืออางวาไมสามารถอนุญาตไดเพราะขัดกับระเบียบ ผูบริหารหลายคน
ในปจจุบันเปนแบบนี้อางระเบียบเพื่อการอนุมัติชวยเหลือพวกพองของตน และอางอีกระเบียบหนึง่
หรือระเบียบเดิม แตละขอเพื่อการไมอนุมัติคนที่ไมใชพวกตน วิธีการเชนนี้เปนการอางระเบียบเพื่อ
เล่ียงการเผชิญหนายอมทําใหลูกนองขุนเคือง เพราะเปนการเลือกปฏิบัติ หัวหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด มิจําเปนตองมีความคิดสรางสรรค หรือทําใหหนวยงานมีความกาวหนา  
นอกจากการรักษาสภาพเดิมไวเทานั้น 
  5.  การโคจรทางการบริหาร เปนกลยุทธในการแกปญหาความขัดแยงโดยการเตะ
ถวงหรือถวงเวลาการแกปญหาไวชั่วคราว คลายกับการรอเวลาใหน้ําเชี่ยวผานพนไปกอนจึงจะคิด
พูดจากัน ผูบริหารประเภทนี้มักจะบอกกับคูแยงวา “อยูในระหวางการพิจารณา” “ตองการขอมูล
เพิ่มเติม” “เปนเรื่องซับซอนตองใชเวลาหนอย” ลักษณะเชนนี้เปนการยากที่จะทําใหความกระวน
กระวายใจของคูขัดแยงบรรเทาลงได การแกปญหาแบบนี้จะไดผลช่ัวครั้งชั่วคราวเพราะไมเคยนํา
ความไมลงรอยมาพูดกัน จะเปนเหตุทําใหเกิดความขัดแยงไดในภายหลัง 
 

4.4 ลักษณะการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม 
 

  ฟลเลย (Filly 1980, อางถึงใน  อารมณศรี  เทียนทอง  2544) กลาววา ความ
ขัดแยงที่เกิดจากการประนีประนอมนั้น ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไมลงรอยกัน ทางวิธีการ นั่นคือ 
ระหวางวิธีการของเรากับวิธีการของเขา หรือ ระหวางทางเลือก ก. กับทางเลือก ข. เปนตน และ
ลักษณะในการแกปญหาความขัดแยงแบบนี้มีหลายประการ ดังตอไปนี้  1) จะเห็นไดชัดเจนวาจะ
แยกออกเปนฝายๆ มีฝายเขา ฝายเรา แทนที่จะแบงออกเปนพวกเรากับปญหาที่ตองเผชิญ  2) 
พลังทั้งหลายจะถูกใชไปเพื่อการมีชัยของฝายเรา และการพายแพของฝายตรงขาม 3) แตละฝาย
จะมองปญหาจากจุดยืนของฝายตนเทานั้น ไมไดมองปญหาในรูปของความตองการรวมกัน  4) 
เนนที่กระบวนการเพื่อแกปญหาใหไดเทานั้น ไมตระหนักถึงเปาหมาย คุณคา หรือแรงจูงใจในการ
แกปญหา 5) ความขัดแยงกลายเปนเรื่องของบุคคลมากกวาหลักการ ไมมุงเนนที่ขอเท็จจริง และ
ประเด็นปญหา  6) ไมมีการแยกแยะระหวางกิจกรรมการแกปญหาขัดแยงกับกระบวนการอื่นๆ 
ของกลุมและไมไดนึกถึงผลที่จะตามมาของความขัดแยง และ 7) แตละฝายเนนที่ความขัดแยงและ
การแกปญหาเฉพาะหนา ไมสนใจความสัมพันธของบุคคลและผลระยะยาวที่เกิดจากวิธีแกปญหา 
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  ยุทธวิธีการการแกปญหาความขัดแยง ในรูปแบบประนีประนอม ตามแนวคิดของ
ฟลเลย  นั้นเปนไปตามทฤษฎีการแกปญหาความขัดแยงในองคกร ซึ่งอาจมองวาการแกปญหา
ดวยรูปแบบนี้ ดูเหมือนเปนแนวทางแกปญหาที่ไมสมบูรณแบบ แตอยางก็ตามการแกปญหาดวย
การประนีประนอมนั้นก็ยังเปนวิธีที่จะชวยทําใหแกปญหาความขัดแยง โดยไมใหเกิดการใชความ
รุนแรงได  และในการวิจัยครั้งเนนไปที่พฤติกรรม กลาวคือ ใหเยาวชนมีพฤติกรรมประนีประนอม 
หมายถึง การที่บุคคลควรมีพฤติกรรมในการเสียสละ ซึ่งจะทําใหบุคคลมีความเห็นแกตวัลดนอยลง 
นั่นคือการควบคุมตนเองอยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดพฤติกรรมการกระทํารุนแรงได 
  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  ที่ได
ใหขอมูลเกี่ยวกับการประนีประนอมไวในหลายประเด็น ดังที่จะไดกลาวตอไปนี้ 
  

           4.5  คุณคาของการประนปีระนอม  
  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (2550) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
คุณคาของการประนีประนอมดังนี้  
  1. การประนีประนอม เปนทางลัดของวิธีสันติไปสูความสงบสุขและสันติสุขอยาง
ยั่งยืนและถาวร อยางไรก็ตาม การประนีประนอม จะไดผลตองอาศัยความอดทน  เพราะมักไม
ใหผลทันที แตใหผลในระยะยาว   ถาไมมีการประนีประนอมปญหาหาไดหมดไปไม ความรุนแรง
ยังคงอยูตอไป เพราะรากเหงายังคงอยู ถึงที่สุดแลววิธีรุนแรงไมไดชวยใหปญหาสงบลงอยาง
รวดเร็ว  และในที่สุดก็หนีไมพนที่ทุกฝายจะตองประนีประนอมกันและหันมาเจรจากันเพื่อยุติ
ปญหาความขัดแยง 

  2. การประนีประนอมเปนการทําความเขาใจอยางตรงไปตรงมา  และเพื่อลบลาง
ความไมเขาใจหรือความเขาใจผิดซึ่งกันและกัน ตามพระราชกระแสของในหลวง “เขาใจ เขาถึง…”  
การประนีประนอมจะทําใหทุกฝายและทุกคนอยูรวมกันไดอยางสันติสุขเพราะทุกคนเขาใจ
กัน  และเคารพ ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน   ถาไมมีการประนีประนอม ความไมเขาใจจะคงอยู
ตอไป  และจะไมเขาถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา 

  3. การประนีประนอมจะทําใหทุกฝายไดรับชัยชนะพรอม ๆ กัน โดยไมมีฝายใด
ฝายหนึ่งเปนฝายพายแพ  และทุกฝายจะไดรักษาศักดิ์ศรีและปกปองวิถีชีวิตอันหลากหลายที่
สอดคลองกับการใชชีวิตรวมกัน  ถาไมมีการประนีประนอม  ทั้งสองฝายตองการจะเอาชนะฝาย
ตรงขามดวยการฆากันหรือปราบปราม อยางรุนแรง บางครั้งก็ถึงขั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไร
มนุษยธรรม  อยางไรก็ตาม ทุกฝายจะเหนื่อย  และหมดแรงโดยไรประโยชน   และทุกฝายจะ
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ประสบกับความหายนะและสูญเสียพรอม ๆ กัน   โดยฝายที่ชนะจะกลายเปนถานและฝายที่พาย
แพจะกลายเปนผง และประเทศชาติจะเสียหาย 

 

4.6 วัตถุประสงคในการประนปีระนอม  
 

  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (2550) ไดกลาวถึงวัตถุประสงค
ในการประนีประนอมดังนี้  

  1. เพื่อยุติความรุนแรง ความวุนวาย ความไมสงบ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

  2.  เพื่อใหอยูรวมกันอยางสมานฉันทและสันติสุข   
  3.  เพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
 

4.7 การเตรยีมการในการประนีประนอม 
 

  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศ (2550)  ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เตรียมการในการประนีประนอมดังนี้ 

  1. ทั้งสองฝายตองยอมรับรวมกัน  ตองมีความเขาใจซึ่งทําใหเกิดความ               
เห็นใจ   แทจริงตองเอาใจเขามาใสใจเรา หากมีความเห็นใจกัน เราจะมีความรักในใจเกิดขึ้น  เรา
ไมเกลียด และไมโกรธ และถาไมมีการประนีประนอม ความเห็นใจกันจะไมเกิดขึ้น  แตมีความ
เกลียดกัน และฝายหนึ่งจะโกรธและประณามฝายตรงขาม   ความรักความสมานฉันทที่แทจริงจะ
ไมเกิดขึ้น  

  2. ทั้งสองฝายตองมีการยอมรับความผิดพลาด ความไมยุติธรรม และความไม
ชอบธรรมบางอยางอาจมีอยูบางกับฝายของตนเอง  แตถาแตละฝายไมมีการยอมรับความ
ผิดพลาด ความไมชอบธรรม และความไมยุติธรรมบางอยางของฝายตนเอง  การประนีประนอมจะ
ไมเกิดขึ้นทั้งสองฝายตองยอมรับความดีและความชอบธรรมบางอยางที่มีอยูกับฝายตรงขาม  และ
ทั้งสองฝายควรรวบรวมความดี และความชอบธรรมทั้งหลาย เพื่อเปนขอตกลงรวมกันสูสันติภาพ
และสมานฉันทและทั้งสองฝายตองขจัดความไมชอบธรรม และความไมยุติธรรม ซึ่งนําไปสูปญหา
ความขัดแยง ความแตกแยก และการแบงแยก  ถาแตละฝายไมยอมรับความดีและความชอบธรรม
บางอยางของฝายตรงขาม  การประนีประนอมจะไมเกิดขึ้น  
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4.8 วิธีการประนปีระนอมหรอืการพบกันครึ่งทาง 
  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (2550)  ไดกลาวถึงวิธีการ
ประนีประนอมหรือการพบกันครึ่งทางวาการประนีประนอม  จะประสบกับความสําเร็จอยางดีตาม
วัตถุประสงคที่ไดวางไว ถาทุกฝายยอมรับซ่ึงจะมีการพบกันครึ่งทาง   

  การพบกันครึ่งทางในการประนีประนอม คือ ทั้งสองฝายตองยอมปรับเปล่ียน
อุดมการณ จุดประสงค บางอยางของฝายตน เพื่อสรางอนาคตที่สันติสุข และทั้งสองฝายตองหัน
หนาเขาหากันเพื่อไดพบกันที่คร่ึงทาง  เพื่อปรับเปลี่ยนอุดมการณและจุดประสงคบางอยางของทั้ง
สองฝาย ใหไดพบกันที่คร่ึงทาง  ใหอยูรวมกันอยางสมานฉันทและสันติสุข   

 

4.9 ผลสุดทายจากการประนีประนอม 
 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (2550)  ไดกลาวถึงผลของการ 
ประนีประนอมไวดังนี ้  

  การประนีประนอมจะประสบความสําเร็จดวย หากวาทั้งสองฝายมีความเมตตา 
และผลสุดทายที่จะไดมามีดังตอไปนี้:-   

  1. เมื่อไดมีการตกลงกันดวยดีจากทุกฝาย  จะไดพัฒนาคุณภาพชีวิต   เมื่อไดมี
การตกลงกันดวยดีจะมีความสมดุลถาไมมีการตกลงกันดวยดีในการประนีประนอมนี้จะมีอุปสรรค
ตอการดํารงชีวิตและการรักษาอัตลักษณ รากเหงา ความหมายแหงตัวตนเอาไวก็ประสบกับ
อุปสรรคเชนกัน    

  2. ผลดีจากการประนีประนอม  คือ สามารถกําหนดวิถีชีวิตตามอัตลักษณ ของ
ตนเอง 

  3. ผลสุดทายอยางถาวรจากการประนีประนอม คือ ความสมานฉนัทและสันติสุข
ที่แทจริงและยัง่ยนืจะไดปรากฏขึ้น 

  จากแนวคิดของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย จะเห็นไดวา การ
ประนีประนอมนั้นทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน นั่นคือ วิธีการลดความขัดแยง และความรุนแรง
อันจะเกิดมีข้ึนได  โดยการยึดถึงประโยชนสวนรวม  ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

  สรุปไดวาพฤติกรรมการประนีประนอม  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ยอมรับเหตุผล  เปนการสรางความสมัครสมานสามัคคี  และสรางดุลยภาพใหเกิดแกสังคม  ผูที่มี
พฤติกรรมประนีประนอม  จึงยากที่จะกอเหตุทะเลาะวิวาท  หรือสรางความแตกแยก  และนาจะ
เปนบุคคลที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดอยางเหมาะสม  มิใหมีพฤติกรรมในดานการ
ใชความรุนแรงไดเปนอยางดีอีกดวย 
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   จากการศึกษาเอกสาร ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวา การสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ  การรูจักการจัดการอารมณ  และการมีพฤติกรรมประนีประนอม  มีความสําคัญใน
การสงเสริมพฤติกรรมของบุคคล ทําใหสามารถแสดงออกทางความคิด คําพูด และการกระทําใน
ส่ิงที่สรางสรรคได  และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ดีงาม ตามมารยาทสังคม  ดังนั้นในการศึกษาการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงนั้น  ผูวิจัยจึงมีเหตุผลในการคัดเลือกตัวแปรดังกลาวขางตน 
   ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนด การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ และ
พฤติกรรมการประนีประนอม เปนตัวแปรที่ใชในการทํานาย การควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
 

5.  บริบทชุมชนอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี 
 
  อําเภอดําเนินสะดวก  เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่ไดรับความสนใจจากคน               
ทั่วประเทศ  ไปจนกระทั่งชาวตางประเทศ  เนื่องจากมีตลาดน้ํา ซึ่งแหลงทองเทีย่วทีสํ่าคญัแหงหนึง่
ของประเทศไทย  การที่อําเภอดําเนินสะดวกไดรับความสนใจนั้นเกิดจากกระบวนการพัฒนา
ตัวเองของสังคมไทย  ซึ่งมีภูมิประเทศที่เปนเอกลักษณ  มีคลองเปนตัวแปรประสานเปนวัฒนธรรม
ที่ดูแปลกสําหรับคนตางถิ่น  แตเมื่อมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น  จึงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายดาน  ตั้งแตรูปแบบของการคมนาคม  จากเดิมมีการติดตอสัญจรกันทางน้ํา  
การพัฒนาการติดตอจึงมุงใชน้ําเปนสําคัญ  โดยเฉพาะคลองดําเนินสะดวก  ซึ่งพิเศษกวาคลอง 
อ่ืน ๆ เพราะเกิดจากฝมือมนุษยทั้งสิ้น  จึงถือเปนวัฒนธรรมอันเกาแกของชาวอําเภอดําเนินสะดวก  
แตอยางไรก็ตามเมื่อความเจริญดานวัตถุมีมากขึ้น  รูปแบบของการดําเนินชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไป  
มีการสรางถนนหนทางเพิ่มมากขึ้น  ไปจนกระทั่งมีการถมคลองซอยตาง ๆ เพื่อสนองตอบความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมที่ใชเรือเปนยานพาหนะในการเดินทาง  เปนการใชรถยนตแทน  
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตในดานอื่น ๆ อีก  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงอาชีพ  
ผูที่มีการศึกษาจะออกไปประกอบอาชีพนอกพื้น  สวนผูที่มีการศึกษานอยจะรับจางทําการเกษตร  
อีกทั้งมีการแขงขันกันทางธุรกิจมากขึ้น  จากการหารายไดทางการทองเที่ยว  เชน  ทําธุรกิจทาเรือ
นําเที่ยว  รับจางขับเรือพานักทองเที่ยวนําชมวิถีชีวิตชาวดําเนินสะดวก และการเปดบานใหเปน
โฮมสเตยเพื่อรับรองนักทองเที่ยว ซึ่งทําใหวิถีชีวิตของชาวดําเนินสะดวกเปลี่ยนแปลงไป   
  

 5.1  ขอมูลดานกายภาพ 
   กรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (2551) ไดใหขอมูลของอําเภอดําเนิน
สะดวกไวดังตอไปนี้ 
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       5.1.1 ดานภูมิศาสตร อําเภอดําเนินสะดวก ตั้งอยูในจังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ   222  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  138,731.89 ไร  มีคลองซอยประมาณ  200 
คลอง   สภาพอากาศโดยทั่วไปเปนแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  คือ ฤดูรอน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว   พื้นที่
ทางทิศเหนือเปนพื้นที่ดอนไมมากนัก สวนมากจะเปนที่ลุม  อาศัยน้ําฝนและน้ําจากคลอง
ชลประทาน  และตามคลองซอยตางๆ  เพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค   พื้นที่สวนใตเปนที่ราบลุม
พื้นมีน้ําหลอเลี้ยงตลอดป 
           5.1.2  อาณาเขต   อําเภอดําเนินสะดวกมีพื้นที่ติดตอกับอําเภอและจังหวัด
ใกลเคียง  ดังนี้ 
      ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอบางแพ และอําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 
      ทิศใต ติดตอกับอําเภอบางคณฑี และอําเภออัมพวา  จังหวัด 
สมุทรสงคราม 
      ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
      ทิศตะวนัตก ตดิตอกับอําเภอบางคณฑ ี จงัหวัดสมุทรสงคราม และ 
อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 
        5.1.3  ดานการปกครอง   อําเภอดําเนินสะดวกแบงพื้นที่การปกครองออกเปน  
13  ตําบล 105 หมูบาน ไดแก ตําบลดําเนินสะดวก  ตําบลศรีดอนไผ  ตําบลดอนไผ  ตําบลทานัด  
ตําบลแพงพวย  ตําบลขุนพิทักษ  ตําบลบัวงาม  ตําบลสี่หมื่น  ตําบลดอนกรวย  ตําบลดอนคลัง  
ตําบลบานไร  ตําบลตาลหลวง  และตําบลประสาทสิทธิ์ 
         5.1.4  ดานประชากร  อําเภอดําเนินสะดวก มีจํานวนประชากรรวม  จํานวน  
97,254  คน  (ณ.  วันที่  31 ตุลาคม  2549)  ผูชาย  จํานวน  46,624  คน  ผูหญิง  50,630  คน  
ความหนาแนนของประชากร  465คน/1ตารางกิโลเมตร 
       5.1.5  ดานเศรษฐกิจ  ประชากรในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวกประกอบอาชีพ
หลัก ไดแก   
            1.  ทําสวนผัก ผลไม  เชน  มะพราว  องุน  สมตรา  ฝร่ัง  มะมวง  
ถั่วฝกยาว  ขาวโพด  ผักชี  เปนตน  ปจจุบันใชปลูกพืชหมุนเวียนกัน 
            2.  ทํานา  มีพื้นที่ทํานาประมาณ  200  ไร  เปนนาหวาน  การปกดํา มี
นอย 
           3.  ปศุสัตว  ไดแก  การเลี้ยงสุกร  และเลี้ยงกุงกามกราม   
 นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  ไดแก  คาขาย  และรับจางทั่วไป  
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      5.1.6  ดานการคมนาคม  การเดินทางมาอําเภอดําเนินสะดวกสามารถทําได
ดังนี้ 
                 1.  โดยรถยนต  การเดินทางโดยใชเสนทางปนเกลา – นครชัยศรี  (ทาง
หลวงหมายเลข  338)  แยกขวาเขาอําเภอดําเนินสะดวก  หรือไปตามเสนทางหลวงสายเพชรเกษม  
(ทางหลวงหมายเลข 4)  ผานบางแค  สวนสามพราน  นครชัยศรี  นครปฐม  เลย  กิโลเมตรที่  83  
ไปเล็กนอย  จะมีทางแยกซายมือ  ไปตามทางหลวงหมายเลข  325  อีก  25  กิโลเมตร  รวม
ระยะทาง  81  กิโลเมตร   
               2.  โดยรถประจําทาง  การเดินทางรถประจําทาง มีรถปรับอากาศ รถออก
ที่สถานีขนสงปรับอากาศสายใต  โดยใชเสนทางถนนบรมราชชนน ี

      นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยเสี่ยง ของการเกิดพฤติกรรม
การใชความรุนแรงของเยาวชนในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก  ดังนี้ 
 
 

  5.2  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

          5.2.1  ขอมูลจากสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี   
                       สัมภาษณ  พระมหาเกรียงศักดิ์  ภูริวฑฺฒโก (2549)จากการสัมภาษณ
พระอาจารยผูใหการอบรมเยาวชน ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี พอสรุปไดวา
เยาวชนที่มาเขารับการอบรมที่สํานักปฏิบัติธรรม  เฉพาะกรณีของเยาวชนในอําเภอดําเนินสะดวก 
ทั้งที่เปนโครงการของวัดโดยตรง และเปนโครงการที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ เชนคาย
วิวัฒนพลเมืองเปนตน  พบวา เยาวชนมีลักษณะอารมณที่รุนแรงหงุดหงิดงาย มักมีการแสดงออก
ทางกาย  และวาจาที่กาวราว  มักตัดสินปญหาดวยกําลัง  ดวยคานิยมที่วาการแสดงออกเชนนั้น 
เปนลักษณะของผูนํา  อันกอใหเกิดปญหาทะเลาะวิวาทบอยครั้ง  ซึ่งจากการสอบถามประวัติของ
เยาวชนเหลานั้น ทําใหทราบวาขาดความอบอุนทางครอบครัว ไมไดรับการชี้แนะอยางเหมาะสม 
ซึมซับปจจัยทางสังคมดวยตนเอง เชน การเลนเกม หรือดูหนังดูละคร แลวจดจําแบบอยางจากตัว
แบบที่ตนชอบใจ   
 

   5.2.2  ขอมลูจากสํานกังานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินสะดวก   
                      สัมภาษณ  สุทธิรักษ  หงสะมัต (2549) ไดใหขอมูลดานวิถีชีวิตชุมชน  ซึ่ง
นําตัวชี้วัด จากรายงานสรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําป 2549  มา
แสดงใหเห็นถึงแนวโนม  หรือปจจัยเสี่ยงของชุมชนที่จะทําใหเกิดปญหาสังคม  ดังนี้ 
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 จากการสํารวจจํานวน 87 หมูบานพบวา  จํานวน  24  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 27.6  
ครัวเรือนมีความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย  จํานวน  29  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 33.3   ครวัเรอืนไมมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ครัวเรือนไมมีความอบอุน  จํานวน  41  ครัวเรือน  คิดเปน
รอยละ  47.1  ครัวเรือนติดสุรา จํานวน  47  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 54.0  และครัวเรือนที่ไมไป
ปฏิบัติกิจกรรมศาสนา  จํานวน  54  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 62.1 
 

       5.2.3  ขอมูลจากศูนยจิตเวช โรงพยาบาลดําเนินสะดวก 
                   สัมภาษณ  มยุรี  เนียมหลวง (2549)  ไดใหขอมูลดานลักษณะจิตวิทยาของ
ชุมชมวา ชุมชนดําเนินสะดวกมีลักษณะ เปนครอบครัวขยาย  โดยมีการใชจายแบบกงสี  คือ  
รายไดทั้งหมดจะเก็บรวบรวมไวที่หัวหนาครอบครัว  คือ  อากง  อามา  เมื่อลูกหลานในบาน
ตองการเบิกจาย  จึงเปนไปไดยาก  และมักไดรับการปฏิเสธ  หรือถูกบนวากอนจะไดรับเงินที่ขอ
เบิกจาย ทําใหเด็กเกิดความเครียด  และรูสึกเก็บกด การใชชีวิตของคนในชุมชนเปนแบบครอบครัว
ชาวสวน เด็กจะตองรับภาระภายในบานมาก กวาปกติ  ตัวอยางเชน  เมื่อกลับถึงบานจะไมพบพอ
แม  แตตองดูแลเลี้ยงนอง  และผูสูงอายุ  ทําใหเกิดความเครียด  ประกอบกับไมไดรับการสนับสนนุ
ใหไดเรียนสูง ๆ  เพราะตองออกมาชวยพอแมทํางาน  นอกจากนี้ในเขตอําเภอดําเนินสะดวก  มี
บุคคลฆาตัวตายสําเร็จเกินอัตรามาตรฐานที่กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ 7.1  
ตอประชากร 1 แสนคน  โดยเด็กที่เห็นตัวอยางการฆาตัวตายที่ไมสําเร็จแตไดรับการสนใจมากขึ้น 
จึงทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมฆาตัวตาย เพื่อไดรับความสนใจจากบุคคลรอบขางหรือเพื่อ
ตองการขอสิ่งของที่ตนตองการจากครอบครัว ที่ไมอบอุนจึงทําใหเด็กหันไปใหความสนใจกับ
โรงเรียนมากกวา  ซึ่งหากไมไดรับการใสใจจากโรงเรียน จะทําใหเด็กเกิดปญหาในดานตาง ๆ ได 
 

6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัตัวแปรทีศ่กึษา 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงโดยตรงนั้นยังไมมี

การศึกษา ผูวิจัยจึงขอนําการผลการศึกษาที่ใกลเคียงโดยอิงแนวทางการศึกษาการควบคุมตนเอง
มาประยุกต ทั้งในเชิงทดลอง ไดแกการฝกควบคุมตนเองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค และ
เพื่อปรับพฤติกรรมของบุคคล  เชิงสํารวจ  ไดแกการควบคุมตนเองในการเรียน การทาํงาน การรวม
กิจกรรมตาง ๆ  มาประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

 การศึกษาเรื่อง การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียนในโรงเรียน  
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  กับตัวแปรที่เกี่ยวของ ไดแก การศึกษาดานขอมูลสวนบุคคล 
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ประกอบดวย  เพศ  สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว  ภาวะหนี้สินของครอบครัว  การดื่มสุรา
ของผูปกครอง  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจาก
โรงเรียน   และตัวแปรอิสระ    ประกอบดวย  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  
และพฤติกรรมการประนีประนอม   กับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

  6.1  เพศกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 
   ชาวาโร (Chavaro 1987 : 188, อางถึงใน นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 34) ไดศึกษา

วิเคราะหการควบคุมตนเอง   และความหุนหันพลันแลนในกลุมเด็กกอนวัยเรียน  โดยใช
แบบทดสอบวัดการควบคุมตนเอง  ผลพบวา  เด็กชายมีการควบคุมตนเองต่ํากวาเด็กหญิงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

   โรเซนบัม (Rosenbaum 1980 : 109 – 121, อางถงึใน นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 
34)  ศึกษาการควบคุมตนเอง  โดยใชแบบทดสอบวัดการควบคุมตนเองในสถานการณทั่วไป  กลุม
ตัวอยางที่ศึกษามีอายุตั้งแต  15 ถึง  62 ป  ทั้งที่เปนนกัเรียน  นิสิต  และบุคคลทั่วไป  จาํนวน  600 
คน  ผลพบวา  แนวโนมโดยทั่วไปผูหญงิไดคะแนนการควบคุมตนเองสูงกวาผูชาย  แตเมื่อทดสอบ
คาทีแลว  ไมพบความแตกตางระหวางเพศ 
  จิตรฎายิน เอ่ียมอุย (2549 :100) พบวา เพศตางกันมีพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขมากกวาเพศชาย   

  ชวิศา หนูคง (2544 : บทคัดยอ) ที่พบวา พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของ
วัยรุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดแตกตางกัน 

  สมพิศ สุขวิฑูรย (2541: บทคัดยอ) พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศ
หญิงมีความรู ทัศนคติ การรับรูเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติด
ถูกตอง และสูงกวาเพศชาย 

 

 6.2  สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัวกับการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรง 

  รัชนี  กิติพรชัย  (2515,  อางถึงใน  นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 41)  พบวา  วิธีการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรในแตละครอบครัวมักจะแตกตางกัน  ในระหวางครอบครัวที่มีพอแมมีการศึกษาดี
กับที่มีการศึกษานอยหรือไมมีการศึกษา  จะใชวิธีการลงโทษที่แตกตางกัน  โดยพอแมที่มี
การศึกษาดีจะลงโทษดวยการตักเตือน  แนะนําชี้แจงเหตุผล  ไมใชเฆี่ยนตีหรือลงโทษอยางรุนแรง  
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พอแมที่มีการศึกษานอยมักใชวิธีการลงโทษอยางรุนแรง  เชน  ดุดา  เฆี่ยนตี  เพราะเชื่อวาเปนวิธีที่
จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรได  การอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกันนี้ยอมมีผลใหเด็กมีแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติแตกตางกัน 

  สมพิศ สุขวิฑูรย (2541 : บทคัดยอ) ที่พบวาปจจัยเสริมที่มีผลตอการทํานาย
พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดไดดีที่สุด เปนลําดับแรก คือ การมีครอบครัวที่อบอุน บิดามารถา
ดาอยูดวยกันและมีความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน การไดรับคําแนะนําที่ถูกตองและการสนับสนุน
ที่ดีจากบิดามารดามีสวนทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมในการปองกันการติดยาเสพติดถูกตองเหมาะสม
ในระดับสูง 

  ธนพัฒน หาพิพัฒน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชยาบาของ
นักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยเทคนิคในภาคกลาง ในดาน
ปจจัยภูมิหลังดานครอบครัวของนักศึกษาที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาบาของนักศึกษา พบวา 
นักศึกษาที่มาจากครอบครัวสมบูรณมีแนวโนมจะใชยาบาต่ํากวานักศึกษาที่มีครอบครัวแตกแยก 
  นันทา ชัยพิชิตพันธ (2541: 52) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเสพยาบา
ซ้ําของนักเรียนมัธยมศึกษาที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ   พบวา  นักเรียนที่เสพ
ยาบาซ้ํา รอยละ 90 เปนเพศชาย  นอกจากนั้นยังพบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดามี
ความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการเสพยาบาซ้าํ 

  เมอรริล (Merill 1962, อางถึงในวงเดือน  สายสุวรรณ  2546 : 44)  กลาววา  
มารดาที่มีพฤติกรรมรุนแรงตอบุตรจะเปนบุคคลที่มีนิสัยเขมงวด  ขาดความยั้งคิด  ขาดความ
อบอุน  และไมมีเหตุผล  จะแสดงพฤติกรรมปฏิเสธลูกอยางรุนแรงเนื่องจากมีความขัดแยงภายใน
ที่มีผลมาจากประสบการณที่เคยถูกพรากในวัยเด็ก  นอกจากนี้ยังเปนผูที่ไมสามารถควบคมุตนเอง
ที่จะเปนมิตรกับผูอ่ืนได  และจะแสดงความกาวราวไดงายถาอยูในภาวะที่มีส่ิงกระตุนใหเกิด
ปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน 

 

 6.3  ภาวะหนี้สินของครอบครัวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารนุแรง 
  ชิรวัฒน  นิจเนตร (2526, อางถึงใน  นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 41)  ไดศึกษา

เกี่ยวกับความแรนแคนทางจิต ซึ่งหมายถึง  การที่บุคคลรับรูวาความพยายามกับผลตอบแทนของ
ความพยายามไมสมดุลกัน  อันมีผลทําใหบุคคลดอยการควบคุมตนเองและการควบคุมสภาวะ
แวดลอม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชแบบวัดความแรนแคนทาง
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จิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผลพบวา  นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน  บิดา
มารดามีระดับการศึกษาตางกัน  มีความแรนแคนทางจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  อรพลอย เกษมสันต ณ อยุธยา (2546 : บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนวัยรุนที่มี
ความแตงตางทางดานระดับฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัว มีการควบคุมตนเองไม
แตกตางกัน 
   ริงเนสส (Ringness 1968, อางถึงใน นิภาพรรณ  โสมนะพันธ 2525 : 25)  ได
ศึกษาสุขภาพจิตในโรงเรียน  ผลการศึกษาพบวา  เด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า  มีแนวโนมขาด
ความอบอุน  มีอาการทางประสาท  มีความยากลําบากในการควบคุมอารมณ  ปรับตัวเขากับ
สังคมลําบากมากกวาเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางและฐานะทางเศรษฐกิจสูง 
  

 6.4  การด่ืมสุราของผูปกครองกับการควบคุมพฤตกิรรมการกระทํารุนแรง 
   พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ  (2539 : 105)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
รุนแรงในครอบครัว และความกาวราวของเยาวชนไทย  พบวาถาบิดาหรือมารดาของเยาวชนดื่ม
สุรา  ยิ่งทําใหมีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความกาวราวของเยาวชนไทย  และความรุนแรงดังกลาว ทําใหเยาวชนมีระดับการยอมรับความ
รุนแรงในครอบครัวไดมากยิ่งขึ้นดวย 
   ชไมพร  ทวิชศรี  และคณะ (2542)  ทําการศึกษาลักษณะทางสังคมที่นําไปสู
ความรุนแรง  และการกระทําความผิดในวัยรุนและเยาวชน  จํานวน  367  คน  ประกอบดวย  กลุม
ศึกษา  คือกลุมวัยรุนที่อยูในสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม  จํานวน  180  คน  ที่ตองคดี
ตาง ๆ และกลุมควบคุม  คือวัยรุนทั่วไปที่เปนผูโดยสาร  หรือผูที่มารอรับสงบริเวณสถานีขนสงและ
สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม  และวัยรุนในหางสรรพสินคา  โดยกําหนดใหกลุมควบคุมมีสัดสวน  
ของเพศ  และอายุใกลเคียงกับกลุมศึกษา  จํานวน 187  คน  ผลการศึกษา  วัยรุนและเยาวชนที่
ศึกษา  367  คน  มีอายุเฉลี่ย 16 ป  เปนชาย 89.1% พบวา  ลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงตอการ
กระทํารุนแรง  และการกระทําความผิดในวัยรุน  คือ  ลักษณะทางครอบครัว  ไดแก  บิดา มารดา
แยกกันอยู  สมาชิกในครอบครัวใชสารเสพติด  บิดาดุดา  เฆี่ยนตี  ลักษณะทางพฤติกรรมและ
สังคม  ไดแก  ใชสารแอมเฟตามีน  สูบบุหรี่  เคยพบเห็นเหตุการณที่รุนแรงหรือผิดกฎหมาย  ไมเขา
สังคม  พกพาอาวุธ  และระดับผลการเรียนต่ํา 

  สุนทรี  ศีลพิพัฒน (อางถึงใน  ศิริวรรณ  ปุนคอน. 2547 : 49)  ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การกระทําผิดทางเพศของเยาวชน  พบวาชวงอายุที่กระทําผิดจะอยูระหวาง 14 – 24 ป  เปนผูมี
การศึกษาคอนขางนอย  ไมเกินระดับ ป.5  สวนใหญมาจากครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุน  
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มีแตเพียงบิดา หรือมารดา  และในบางรายอยูกับบุคคลอื่น  เปอรเซ็นตของบิดามารดาและพี่นอง
ติดสุราสูงมากเปนแนวโนมใหผูกระทําผิดใชสุราเปนเครื่องจูงใจ ใหกลากระทําผิด 
 

 6.5  การเขารวมกจิกรรมทางศาสนากบัการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง 

  สุริยะ  พันธดี (2536, อางถึงใน  สุพัตรา  พันธุวร 2546 : 57)  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการถายทอดทางพุทธศาสนาในโรงเรียนกับจิตลักษณะ และพฤติกรรม
กาวราวในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ถึง 5  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2535  จากโรงเรียนที่
เนนพุทธศาสนามาก  2  โรงเรียน  และนอย  2 โรงเรียน  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  540 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบวัดความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แบบวัดการรับรู
คุณคาของศาสนา  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน  แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการ
กาวราว  แบบวัดพฤติกรรมกาวราว  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา  มี
การปฏิบัติทางพุทธศาสนา  มีการรับรูคุณคาของศาสนา  มีลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน  
และมีทัศนคติไมดีตอการกาวราว  มีความสัมพันธทางบวกตอกัน   แตมีความสัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมกาวราว  โดยกลาวไดวานักเรียนที่มีความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  มีการ
รับรูคุณคาของศาสนาสูง  และมีลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนสูง  มีทัศนคติไมดีตอการ
กาวราวมาก  และมีพฤติกรรมกาวราวนอย 

 

  6.6  ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลกัษณอักษรจากโรงเรียนกบัการควบคุม
พฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 

  จากการศึกษาคนควายังไมพบวา มีการศึกษาวิจัยในตัวแปร ประวัติการถูก
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ การศึกษาที่ใกลเคียงกัน คือ
การลงโทษ และเปนการลงโทษจากบิดามารดา ซึ่งพบวา การลงโทษมีผลตอพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง  

  เออรอน และคณะ (Eron et al. 1963, อางถึงใน วงษเดือน สายสุวรรรณ 2546 : 
45) ไดศึกษา เด็กเกรด 3 จากหลายระดับชั้นในสังคม จํานวน 451 คน โดยการใหเพื่อนประเมิน
พฤติกรรมกาวราวของของเด็ก และสัมภาษณบิดามารดาเกี่ยวกับการลงโทษที่บานวา การลงโทษ
สัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวในระดับสูงไมวาเด็กจะอยูในฐานะสังคมระดับใด 
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6.7 การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา 
รุนแรง 

  เจนจิรา  สุขเกื้อ (2546)  ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนหญิงระดับช้ัน ปวช. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  
จํานวน 234 คน  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการสรางสัมพันธภาพ  และทักษะ
การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สิรินทร    สรประสิทธิ์ (2545 : 121)  ที่พบวา  ทักษะการสื่อสารกับพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

  จากงานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการสรางสัมพันธภาพ  
และทักษะการตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง  เปนการเสริมสรางการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ                  
ใหเกิดขึ้นได  และทําใหเกิดการปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได  ผูวิจัยจึงเห็นควรกําหนด  การ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตัวแปรในการทํานายการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ
นักเรียน  ในการวิจัยครั้งนี้ 
 

 6.8   การจัดการกบัอารมณกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 
  นวนันท  กิจทวี (2541)  ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาบา  ในนักเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  
ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการจัดการอารมณและความเครียด  พฤติกรรมการปองกันยาบา  เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  และภายในกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลองไมพบความแตกตาง  นอกจากนี้ยังพบวา  ทักษะการจัดการอารมณ  มีความความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อํานวย นาคแกว (2534 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
ของผูขับข่ีรถยนต ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูขับข่ีรถยนตทั้งเพศชายและหญิงที่เกิด
อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร จํานวน 194 คน ผลการศึกษาพบวา อายุต่ํากวา 30 ป เส่ียงตอการ
เกิดอุบัติเหตุมากกวาอายุ 30 ปข้ึนไป และการระบายอารมณโกรธหรือหงุดหงิดดวยการขับรถเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาการไมระบายอารมณดวยการขับรถ การเปนคนโกรธงาย ใจรอนเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาการไมโกรธงายหรือใจเย็น  

  เฮนเกอร (Henker 1987 : 30-34, อางถึงใน อํานวย นาคแกว 2534 : 21-22) 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตใจ มีสวนสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา ไดแก คนที่อยูในอารมณ
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โกรธ เก็บกด คนที่รูสึกเบื่อหนาย จะทําใหสมรรถภาพในการทํากิจกรรมลดลง ไดรวบรวมสภาวะ
ทางจิตที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวา 200 ชนิดและพบวาผูที่มีแนวโนมตอการเกิดอุบัติเหตุ 
ไดแก พวกที่กาวราว ซึมเศรา หมดหวัง มีการแขงขันสูง ไมมีสมาธิ ตื่นเตน คับของใจ มีความรูสึก
ตอยต่ํา ลังเล หุนหัน ดื้อดึง และพวกชอบเสี่ยง  

  จากงานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  ทักษะการจัดการอารมณนาจะมีความสัมพันธ
กับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน  เพราะหากการจัดการอารมณสัมพันธกับ
พฤติกรรมเชิงบวก  หรือสัมพันธกับการปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม   ก็นาจะสัมพันธกับการ
ควบคุมตนเอง  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดใหการจัดการอารมณ  เปนตัวแปรในการทํานายการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน  ในการวิจัยครั้งนี้ 

 

 6.9  พฤติกรรมการประนปีระนอมกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 
  จากการคนควางานวิจัยยังไมพบพฤติกรรมการประนีประนอม  ที่สงผลโดยตรง 

กับการควบคุมตนเอง  แตจากการศึกษาเอกสารทําใหทราบไดวา  พฤติกรรมการประนีประนอม  
คือการโอนออนผอนตาม  การอะลุมอลวย  การยอมตาม  ซึ่งนาเปนบุคลิกลักษณะที่สัมพันธกับ
การควบคุมตนเอง  และพบวา  การประนีประนอม  เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยในดานการบริหาร
ความขัดแยง  ซึ่งเปนรูปแบบการแกปญหาความขัดแยง วิธีหนึ่ง   

  ชยาน  โตวิเศษ (2547)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับความพึงพอใจในงานของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารความขัดแยงในรูปแบบการประนีประนอม          
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู  ทางบวก 

  อารมณศรี  เทียนทอง  (2544) ที่พบวา ยุทธศาสตรการแกปญหาความขัดแยง
แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของบุคลากร เนื่องจากการบริหารความ
ขัดแยงประนีประนอม มีลักษณะของการประนีประนอมหรือการหลีกเลี่ยงความรุนแรงของความ
ขัดแยงโดยที่ทั้งสองฝายพึงไดรับประโยชนพอๆ กัน และทั้ง 2 ฝายมีโอกาสเจรจาตอรองกัน ไมมี
การตัดสินวาใครแพ ใครชนะ ใครถูก ใครผิด แมวาจะตองใชเวลาในการพุดคุยกันบางแตความรูสึก
ของทั้งสองฝายจะดีข้ึนเมื่อความขัดแยงไดรับการแกไข เพราะเมื่อพิจารณาตามขอกระทงคําถาม
แลวจะพบวาคูกรณีตองยอมความเพื่อใหจบเรื่องกันไป ยอมเสียสละประโยชนในสวนนอยเพื่อ
รักษาผลประโยชนสวนใหญของสวนรวม ใชการเจรจาในการแกปญหา พยายามลดความรุนแรง
ของปญหา ใชวิธีการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม ตลอดจนมีการแบงปนผลประโยชนใหทั้งสอง
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ฝาย ดังนั้น การแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม จึงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

  จะเห็นไดวารูปแบบการบริหารความขัดแยง  ดวยวิธีการประนีประนอมนั้นทําให
เกิดความพึงพอใจในงานได  นั่นแสดงวา พฤติกรรมการประนีประนอมนาจะสัมพันธกับการ
ควบคุมตนเอง  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดใหพฤติกรรมการประนีประนอม  เปนตัวแปรในการทํานาย
การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน  ในการวิจัยครั้งนี้ 
   จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ แมจะไมพบการศึกษาในขอมูลสวน
บุคคล  และตัวแปรอิสระที่สงผลกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงโดยตรง และครบถวน   
แตอยางไรก็ตามจาการงานวิจัยที่ใกลเคียง และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  และพฤติกรรมการประนีประนอม   จะเห็นไดวาปจจัยดาน
ขอมูลสวนบุคคล และตัวแปรอิสระดังกลาวมีความสําคัญ  ในการทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม  นั่นคือการควบคุมพฤตกิรรม
การกระทํารุนแรงไมใหเกิดขึ้น  ซึ่งจัดไดวาเปนตัวแปรที่นาสนใจในการนําใชในการศึกษาการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
   สรุปไดวา  ประเทศไทยประสบปญหาพฤติกรรมรุนแรงอยูเนืองนิตย  ไมวาจะเปน
ความรุนแรงในครอบครัว  การกระทําทารุณกรรมตอเด็กและสตรี    และความรุนแรงในวัยรุน  ซึ่ง
นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น  การปองกันจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  โดยเฉพาะเยาวชนควรมีการ
ควบคุมตนเองใหรูจักแสดงออกไดอยางเหมาะสม  ซึ่งจากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของทําใหผูวิจัยเห็นวาการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ  และพฤติกรรม
การประนีประนอม  เปนตัวแปรที่นาจะสงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนกัเรียนในโรงเรียน   
                   อําเภอดําเนนิสะดวก จังหวดัราชบุรี 

 
 

ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบคุคล 
- เพศ 
-     สภาพการกระทาํรุนแรงของ 
       ครอบครัว 
-   ภาวะหนี้สินของครอบครัว 
-   การดื่มสุราของผูปกครอง 
-   การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
 -  ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลกัษณ 
     อักษรจากโรงเรียน 

    

 

- การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
- การจัดการอารมณ 
- พฤติกรรมการประนีประนอม 
 

 

การควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
การดําเนินการวิจยั 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

 1.  ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 4.  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นปที่ 1 - 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2550  จํานวน  4  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนสายธรรมจันทร  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และมี
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,366  คน (สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  2) 
 

 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนในโรงเรียนชั้นปที่ 1 - 3 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา  2550  จํานวน  4  โรงเรียน  มีจํานวนนักเรียน  2,366  คน    ซึ่งไดมาจากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยาง   โดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane, อางถึงในอลิสา  จันทรเรือง  2545 : 
75)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  และสุมกลุมตัวอยาง
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified  random  Sampling)  ตามสัดสวนของประชากร  จําแนก
ตามโรงเรียน  ระดับช้ัน  เพศ  และสุมนักเรียนดวยวิธีการจับฉลาก  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง    คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตร   
ยามาเน  (Yamane,  อางถึงใน  อลิสา  จันทรเรือง  2545 : 75)  มีรายละเอียดดังนี้ 
  n      =           N 
       1 + N (e) 2      

  n      =      ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N      =     ขนาดของประชากร 
  e       =     ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับไดของกลุมตัวอยาง ในทีน่ี้มีคาเทากับ .05 
 แทนคาในสูตร 
  ขนาดกลุมตัวอยาง     =          2366   
                                  1+ 2,366(.05) 2     
                =     342 
 ดังนัน้  การวิจยัครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน   342  คน 
 

 ข้ันที่ 2  สุมแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  จากโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  4  
โรงเรียน และสุมนักเรียน ดวยวิธีการจับฉลากตามสัดสวนของกลุมตัวอยาง แตละโรงเรียน  
จําแนกตามโรงเรียน   ระดับชั้น  และเพศ  จนไดกลุมตัวอยางรวม  342  คน  ดังแสดงในตารางที่  
1  และ 2 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรของนักเรียนชวงชัน้ที ่3  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาขัน้พืน้ฐาน    อําเภอดําเนนิสะดวก  จงัหวัดราชบุรี 

 

มัธยมศึกษาปที่ 1 
 

มัธยมศึกษาปที่ 2 
 

มัธยมศึกษาปที่ 3 
                        
                      ประชากร 
โรงเรียน ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนสายธรรมจันทร 230 236 205 212 210 186 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ 121 115 132 129 117 124 
โรงเรียนเนกขัมวิทยา 32 23 25 33 36 30 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการดอนคลัง 

24 20 30 36 27 33 

รวม 407 394 392 410 390 373 
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ตารางที่ 2   แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ระดับช้ัน และโรงเรียนของนกัเรียน 
                  ชวงชัน้ที ่3 ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอ 
                   ดําเนนิสะดวก  จงัหวัดราชบรีุ 

 

มัธยมศึกษาปที่ 1 
 

มัธยมศึกษาปที่ 2 
 

มัธยมศึกษาปที่ 3 
                       
                กลุมตวัอยาง 
     โรงเรียน ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนสายธรรมจันทร 33 34 30 30 30 27 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ 18 17 19 19 17 18 
โรงเรียนเนกขัมวิทยา 5 3 4 5 5 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการดอนคลัง 

3 3 4 5 4 5 

รวม 59 57 57 59 56 54 
 
 
2.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 2.1  ตัวแปรตน (Independent Variables) ประกอบดวย 

 2.1.1  ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก 
      2.1.1.1  เพศ   แบงเปน   

      เพศชาย   
      เพศหญิง 

 2.1.1.2  สภาพการกระทาํรุนแรงของครอบครัว   แบงเปน   
  มีการใชความรุนแรงในครอบครัวประจํา   
  มีการใชความรุนแรงในครอบครัวบางครัง้   
  ไมมีการใชความรุนแรงในครอบครัว  

 2.1.1.3  ภาวะหนี้สินของครอบครัว แบงเปน   
  ไมมีหนี้สิน    
  มีหนี้สินแตสามารถจัดการได  
  มีหนี้สินแตไมสามารถจัดการได 
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 2.1.1.4  การดืม่สุราของผูปกครอง แบงเปน    
  มีผูปกครองดืม่สุรา 
  มีผูปกครองไมดื่มสุรา 

 2.1.1.5  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  แบงเปน   
  เขารวมเปนประจํา  
  เขารวมบางครั้ง   
  ไมเคยเขารวมเลย 

 2.1.1.6 ประวัติการถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน แบงเปน  
  เคยถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนเปนประจํา   
  เคยถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนเปน

บางครั้ง  
  ไมเคยถูกตกัเตือนเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรยีน 

 2.1.2  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.1.3  การจัดการอารมณ 
 2.1.4  พฤติกรรมการประนีประนอม 

2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  การควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง    
  

3.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ ใชดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้   เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
ตองศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  5  สวน มีรายละเอียดดังนี้ 

 สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน เปนแบบสอบถามใน
ลักษณะใหเลือกตอบ จํานวน  6  ขอคําถาม  ไดแก   

- เพศ   
- สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว    
- ภาวะหนี้สินของครอบครัว     
- การดื่มสุราของผูปกครอง   
- การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา   
- ประวัติการถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน 
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 สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ  ชนิด 5 ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ     

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) ม ี5 ระดับ  คือ 
 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
 นอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด  
                    หรือไมจริงเลย 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก    เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการ 

ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จะได
คะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับคําตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุดตามลําดับ  สวน
ขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน โดยในสวนที่ 2 นี้ ไมมีขอคําถามเชิงนิเสธ ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพที่ดีกวาผูที่ไดคะแนนนอย 

 สวนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอารมณ   เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  ชนิด 5 
ตัวเลือก  จํานวน  19  ขอ     

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) ม ี5 ระดับ  คือ 
 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
 นอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด  
        หรือไมจริงเลย 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก    เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการ 

จัดการอารมณของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จะไดคะแนนจาก 5 
ถึง 1 สําหรับคําตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุดตามลําดับ  สวนขอความตรงกันขามจะ
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ไดคะแนนกลับกัน โดยในสวนที่ 3 นี้ ไมมีขอคําถามเชิงนิเสธ ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก
จะมีการจัดการอารมณที่ดีกวาผูที่ไดคะแนนนอย 

 สวนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประนีประนอม  เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ  ชนิด 5 ตัวเลือก  จํานวน  19  ขอ     

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) ม ี5 ระดับ  คือ 
 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
 นอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด  
        หรือไมจริงเลย 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก    เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึง   

พฤติกรรมการประนีประนอมของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จะได
คะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับคําตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุดตามลําดับ  สวน
ขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน โดยในสวนที่ 4 นี้  มีขอคําถามเชิงนิเสธจํานวน 1 ขอ คือ 
ขอคําถามที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีพฤติกรรมการประนีประนอมดีกวาผูที่ได
คะแนนนอย 

 สวนที่  5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ   ชนิด  5  ตัวเลือก  จํานวน  17  ขอ   

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) ม ี5 ระดับ  คือ 
 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
 นอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด  

      หรือไมจริงเลย 
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 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึง  การ 
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
จะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับคําตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุดตามลําดับ  สวน
ขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน โดยในสวนที่ 5 นี้  มีขอคําถามเชิงนิเสธจํานวน 9 ขอ 
ไดแก ขอคําถามที่ 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17 ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีการ
ควบคุมพฤติกรรมการการกระทํารุนแรงดีกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับคาคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ    การจัดการอารมณ    และพฤติกรรมการประนีประนอม    ของ
นักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมาย
คะแนนแบบสอบถามใชเกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981: 179 – 184  
อางถึงใน  เมธินี  กอนแกว  2546 : 66)  ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  นกัเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด 
ราชบุรี  มกีารควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง  การสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ  การจัดการ
อารมณ  และพฤติกรรมการประนีประนอมอยูในระดับนอยที่สุด หรือไมจริงเลย 

 คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  นกัเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด 
ราชบุรี  มกีารควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง  การสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ  การจัดการ
อารมณ  และพฤติกรรมการประนีประนอมอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  นกัเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด 
ราชบุรี  มกีารควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง  การสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ  การจัดการ
อารมณ  และพฤติกรรมการประนีประนอมอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนนิสะดวก จังหวัด 
ราชบุรี  มกีารควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง  การสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ  การจัดการ
อารมณและพฤติกรรมการประนีประนอมอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  นกัเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด 
ราชบุรี  มกีารควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง  การสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ  การจัดการ
อารมณและพฤติกรรมการประนีประนอมอยูในระดับมากที่สุด 
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4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ  โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร  งานวิจัย  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทักษะทาง
สังคม  และการกระทํารุนแรง  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
 3. สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน     5  ทาน 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try  out)  
กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  
จํานวน  40 คน 
 5.  หาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  เกี่ยวกับ การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  พฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี โดยใชสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach’ alpha coeffieient)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ไดคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชวิจัยดังนี้ 
  5.1  แบบสอบถามการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  มีจํานวน  20 ขอ  วิเคราะห  
คาความเชื่อมั่นได  .898 
        5.2  แบบสอบถามการจัดการอารมณ  มีจํานวน   19  ขอ   วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได  .824 
        5.3  แบบสอบถามพฤติกรรมการประนีประนอม  มีจํานวน  19  ขอ  วิเคราะห              
คาความเชื่อมั่นได  .866 
  5.4   แบบสอบถามการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  มีจํานวน 17 ขอ   
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .803 
 
5.  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวมรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองรวมกับ
ผูชวยวิจัย  โดยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไปแจกใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และมี
ข้ันตอนการเก็บรวมรวมขอมูล  ดังนี้ 
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 1. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
จํานวน 4 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยติดตอประสานงานผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และขอความ
รวมมืออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําไปแจก
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 -3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 342 คน โดยประสานงาน
กับครูแนะแนวเพื่อขอเวลาใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถาม อธิบาย 
ดูแลการตอบแบบสอบถาม  และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ
คืนมา  จํานวน 342 ชุด    คิดเปนรอยละ 100 

 4.  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  พรอมทัง้ลงรหัสในแบบสอบถาม 
 5.  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวเิคราะหทางสถติิ 
 
6.  การวิเคราะหขอมลู 

 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจิัยทาง
สังคมศาสตร  กําหนดระดับความมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยกําหนดวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1.  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  ประกอบดวย   เพศ  สภาพการกระทํารุนแรงของ
ครอบครัว ภาวะหนี้สินของครอบครัว  การดื่มสุราของผูปกครอง การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  โดยใชการแจกแจงความถี่  และ  
คารอยละ (%) 
 2. การวิเคราะหการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  พฤติกรรมการ
ประนีประนอม และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง โดยใชคาเฉลี่ย     (X)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการจัดระดับ 

 3.   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง   ของการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา 
รุนแรงของนักเรียนชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่มี เพศ   สภาพการกระทํารุนแรง
ของครอบครัว การดื่มสุราของผูปกครอง  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และประวัติการถูก
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียนแตกตางกัน  โดยการทดสอบคาที (t-test)  สวนนักเรียน
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ที่มีภาวะหนี้สินของครอบครัวแตกตางกัน  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยใชสถิติ                 
One-way ANOVA  ซึ่งหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยวิธีของ  Scheffe’ 
 4. การวิเคราะหตัวแปร ที่สงผลตอ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน 
โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับข้ันของการเขาสมการ (Stepwise Multiple  
Regression  Analysis) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่อง “การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  ของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี”  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
มีจํานวน  342  คน   มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห  โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  
จําแนกเปน  4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  สภาพ 
การกระทํารุนแรงของครอบครัว   ภาวะหนี้สินของครอบครัว    การดื่มสุราของผูปกครอง  การเขา
รวมกิจกรรมทางศาสนา  และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  โดยการใช
ความถี่ (n)  และรอยละ (%)   
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  
พฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยใช
คาเฉลี่ย ( x  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ
ดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตาม เพศ   สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว   การดื่ม
สุราของผูปกครอง การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณ
อักษรจากโรงเรียน  โดยใชการทดสอบคาที (t-test)  สวนภาวะหนี้สินของครอบครัว  ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 

 ตอนที่ 4  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี  ไดแก  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  และพฤติกรรมการ
ประนีประนอม  โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)   
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ห การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 ในการวิเคราะหขอมูล  และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณแทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 Y   หมายถึง  การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
 X1 หมายถึง  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 X2 หมายถึง  การจัดการอารมณ 
 X3 หมายถึง  พฤติกรรมการประนีประนอม 
 n หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 x  หมายถึง  คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F หมายถึง  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution 
 t หมายถึง  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 r หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients) 
 df   หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 SS หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares) 
 MS หมายถึง  คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square) 
 * หมายถึง  คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance) 
 R หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 
 R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 
 Adj R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 
 b หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
 Beta หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
  (Standardized Regression Coefficients) 
 S.E. หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย 
  (Standard Error of the Estimate) 
 Constant (a)  หมายถึง  คาคงที่ 
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ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  342 คน  โดยใชจํานวน และคารอยละ  ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคล  จําแนกตาม เพศ สภาพการกระทํา 
  รุนแรงของครอบครัว   ภาวะหนี้สินของครอบครัว    การดื่มสุราของผูปกครอง  การ 
  เขารวมกิจกรรมทางศาสนา  และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจาก 
  โรงเรียน   
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
172 
170 

 
50.30 
49.70 

รวม 342 100.00 
สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว   
          มีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
          ไมมีการใชความรุนแรงในครอบครัว  

 
73 

269 

 
21.30 
78.70 

รวม 342 100.00 
ภาวะหนี้สินของครอบครัว    
           ไมมีหนี้สิน 
           มหีนี้สินแตสามารถจดัการได 
           มหีนี้สินแตไมสามารถจัดการได   

 
135 
184 
23 

 
39.50 
53.80 
6.70 

รวม 342 100.00 
การดื่มสุราของผูปกครอง  
           ผูปกครองดื่มสุรา 
           ผูปกครองไมดื่มสุรา 

 
123 
219 

 
36.00 
64.00 

รวม 342 100.00 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  
           เขารวมประจํา 
           เขารวมบางครั้ง 
           ไมเคยเขารวมเลย 

 
101 
238 
3 

 
29.50 
69.60 
0.90 

รวม 342 100.00 
ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน   
           เคยถูกตักเตือนเปนประจํา 
           เคยถูกตักเตือนเปนบางครั้ง 
           ไมเคยถูกตักเตือน 

 
6 
70 

266 

 
68.00 
20.50 
77.80 

รวม 342 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศชาย  
จํานวน 172 คน  คิดเปนรอยละ 50.30  สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว  ไมมีการใชความ
รุนแรงในครอบครัว  จํานวน 269 คน  คิดเปนรอยละ 78.70  ภาวะหนี้สินของครอบครัว มีหนี้สิน
แตสามารถจัดการได 184 คน  คิดเปนรอยละ 53.80  การดื่มสุราของผูปกครอง  ผูปกครองไมดื่ม
สุรา  219 คน  คิดเปนรอยละ 64.00 การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  มีการเขารวมกิจกรรทาง
ศาสนาบางครั้ง 238 คน  คิดเปนรอยละ 69.60  ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจาก
โรงเรียน  ไมเคยถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  266 คน  คิดเปนรอยละ 77.80 

 เนื่องจากขอมูลการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และประวัติการถูกตักเตือนเปนลาย
ลักษณอักษรจากโรงเรียน ที่รวบรวมได  เมื่อแยกกลุมยอยแลวมีจํานวนกลุมตัวอยางนอยเกินไป  
ใหจํานวนกลุมตัวอยางแตกตางกันมาก  ในการวิเคราะหขอมูลกลุมเปรียบเทียบควรมีจํานวนมาก
พอและใกลเคียงกัน  หากจํานวนกลุมตัวอยาง  มีความแตกตางกันมาก อาจทําใหผลการวิเคราะห
ขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได  ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และ 5 
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ตารางที่ 4  แสดงการแบงกลุมขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการเขารวมกิจกรรม 
   ทางศาสนา   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
       เขารวมประจํา 
       เขารวมบางครั้งหรือไมไดเขารวม 

 
101 
241 

 
29.50 
70.50 

รวม 342 100.00 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนาบางครั้งหรือ   ไมเขารวม  จํานวน  241 คน  คิดเปนรอยละ 70.50  ที่เหลือมี
การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา  จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 29.50 

 
ตารางที่ 5  แสดงการแบงกลุมขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามประวัติการ 
   ถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน   
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน   
           มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
           ไมมีประวัติการถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

 
76 

266 

 
22.20 
77.80 

รวม 342 100.00 
 

 จากตารางที่ 5 พบวา  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ  ไมมีประวัติการถูก
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  จํานวน  266 คน  คิดเปนรอยละ 77.80  ที่เหลือมีประวัติการถูก
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 22.20 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  
พฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียน
กลุมตัวอยาง  หรือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน     อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
 การวิเคราะหระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  พฤติกรรมการ
ประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของนักเรียนใน ที่เปนกลุมตัวอยาง  
โดยใชคาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   
   การจัดการอารมณ  พฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการ 
   กระทํารุนแรง ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ข้ันพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง   
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ( x ) (S.D.) คาระดับ 
1. ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  
2. การจัดการอารมณ   
3. พฤติกรรมการประนีประนอม   
4. การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 

3.46 
3.42 
3.67 
3.56 

.514 

.530 

.512 

.538 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

  

 จากตารางที่ 6 พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่ เปนกลุมตัวอยาง  มีการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ  อยูในระดับปานกลาง  ( x  = 3.46, 3.42 ตามลําดับ)  สวน
พฤติกรรมการประนีประนอม  การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงอยูในระดับมาก ( x  = 3.67, 
3.56  ตามลําดับ) 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของนักเรียนในโรงเรียนสงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
จําแนกตามเพศ สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว   ภาวะหนี้สินของครอบครัว    
การดื่มสุราของผูปกครอง  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  และประวัติการถูกตักเตือน
เปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน   

 3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามเพศ สภาพ
การกระทํารุนแรงของครอบครัว   การดื่มสุราของผูปกครอง  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา และ
ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  โดยใชสถิติทดสอบ คาที (t-test)         
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 -  11 
 
ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน 
  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก   
  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n ( x ) (S.D.) t 
ชาย 
หญิง 

172 
170 

3.43 
3.69 

.496 

.548 

 

-4.557*** 
 

***p＜.001 
 จากตารางที่ 7  พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ที่เปนเพศชาย และเพศหญิง  มีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยที่นักเรียนชาย
มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงต่ํากวานักเรียนหญิง 
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ตารางที่ 8   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน 
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก   
   จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามสภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว   
 

สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว   n ( x ) (S.D.) t 
มีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
ไมมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 

73 
269 

3.43 
3.59 

.456 

.553 

 

-2.523* 
 

*p＜.05 
 จากตารางที่ 8  พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ที่ มีการใชความรุนแรงในครอบครัว  และไมมีการ
ใชความรุนแรงในครอบครัว  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่กลุมที่มีการใชความรุนแรงในครอบครัว  มีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงต่ํากวา  กลุมที่ไมมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
 
ตารางที่ 9   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน 
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก   
   จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามการดื่มสุราของผูปกครอง 

 

การดื่มสุราของผูปกครอง n ( x ) (S.D.) t 
ผูปกครองดื่มสุรา 
ผูปกครองไมดื่มสุรา 

123 
219 

3.53 
3.58 

.544 

.534 

 

-.768 
 

 

 จากตารางที่ 9  พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ที่ ผูปกครองดื่มสุรา  และผูปกครองไมดื่มสุรา  มี
การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 10  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน 
    ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก   
    จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา   
 

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา n ( x ) (S.D.) t 
เขารวมประจาํ 
เขารวมบางครั้งหรือไมเขารวมเลย 

101 
241 

3.55 
3.56 

.579 

.520 

 

-.259 

 

 จากตารางที่ 10 พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ที่มีการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจาํ และ
มีการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้งหรือไมเขารวม มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง
ไมแตกตางกัน 
 
 

ตารางที่ 11  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน 
    ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก   
    จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน   
 

 

ประวัติการถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจาก
โรงเรียน   

n ( x ) (S.D.) t 

มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
ไมมีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

76 
266 

3.28 
3.64 

.438 

.538 

 

-5.898*** 
 

***p＜.001 
 จากตารางที่ 11  พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ที่มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
จากโรงเรียน และไมมีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน มีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยที่กลุมที่มี
ประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงต่ํากวา  กลุมที่ไมมีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน 
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 3.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอดําเนิน
สะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จําแนกตามภาวะหนี้สินของครอบครัว    และการเขา
รวมกิจกรรมทางศาสนา  โดยใชคาสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)                 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 และ 13 
 

ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการควบคุมพฤติกรรมการ 
    กระทํารุนแรงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ข้ันพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จําแนกตาม 
    ภาวะหนี้สินของครอบครัว     
 

ภาวะหนี้สินของครอบครัว     n ( x ) (S.D.) คาระดับ 
ไมมีหนี้สิน 
มีหนี้สินแตสามารถจัดการได 
มีหนี้สินแตไมสามารถจัดการได   

135 
184 
23 

3.55 
3.56 
3.65 

.571 

.509 

.569 

มาก 
มาก 
มาก 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  มีภาวะหนี้สินของครอบครัว ที่
ไมมีหนี้สิน  มีหนี้สินแตสามารถจัดการได  และมีหนี้สินแตไมสามารถจัดการได  มีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงอยูในระดับมาก ( x  = 3.55, 3.56 และ 3.65  ตามลําดับ) 
 

ตารางที่  13 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ของการควบคุม 
    พฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง   
    จําแนกตามภาวะหนี้สินของครอบครัว     
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

     2 
 339 

    .205 
98.312 

.103 

.209 

 

.354 
 

รวม 341 98.517   
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 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวานักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  มีภาวะ
หนี้สินของครอบครัวแตกตางกัน   มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงไมแตกตางกัน 
 
ตอนที่ 4  การวิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนิน
สะดวก  จังหวัดราชบุรี  ไดแก  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  
พฤติกรรมการประนีประนอม  โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การ
จัดการอารมณ  พฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง ของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี  ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
    (X1)  การจัดการอารมณ  (X2)  พฤติกรรมการประนีประนอม (X3) และการควบคุม 
    พฤติกรรมการกระทํารุนแรง (Y) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   
 
 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 
Y 
X1 
X2 
X3 

1.00 
.289** 
.367** 
.475** 

 
1.00 

.693** 

.719** 

 
 

1.00 
.668** 

 
 
 

1.00 
 

 จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา  การ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ (X1)  การจัดการอารมณ  (X2)  พฤติกรรมการประนีประนอม (X3) และ
การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  (Y)  ของนักเ รียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = .289, .367 และ .475 ตามลําดับ) 
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 ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเองพบวา  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (X1)  
การจัดการอารมณ  (X2)  และพฤติกรรมการประนีประนอม (X3)  มีความสัมพันธกันทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .693 และ .719 ตามลําดับ)  การจัดการอารมณ  (X2)  และ
พฤติกรรมการประนีประนอม (X3) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .668) 
 การวิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
ไดแก  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  พฤติกรรมการประนีประนอม  โดย
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)  ดังรายละเอียดในตารางที่  15   
 
ตารางที่ 15  แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ 
    นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ 
    ดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ไดแก  พฤติกรรมการประนีประนอม  โดยการวิเคราะห 
    การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  
    Multiple Regression Analysis) 
 

ลําดับที่ของตวัแปรที่ไดรับคัดเลือก 
เขาสมการ 

 
R 

 
R2 

 
Adj R2 

R2 
Change 

 
b 

 
Beta 

 
t 

 พฤตกิรรมการประนีประนอม (X3)   .475 .226 .223 .226 .499 .475 9.950*** 

Constant (a) = 1.728                                S.E.est  = .474                       F = 98.999*** 
***p< .01    ***p < .001     
 

 จากตารางที่ 15 พบวาตัวแปรที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี (Y)  ไดแก  พฤติกรรมการประนีประนอม (X3)  เปนตัวแปรตัวเดียวที่ไดรับคัดเลือก
เขาสมการ  สามารถอธิบายความแปรปรวนในการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรยีน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด
ราชบุรี  ไดรอยละ 22.6 
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 สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ตามลําดับสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และสามารถนํามาเขียนในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 1.728 + .499 (X3)   
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = .475 (X3)   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  ของนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี”   
 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ   
พฤติกรรมการประนีประนอม และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 2) เปรียบเทียบการ
ควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรงของนกัเรียนในโรงเรยีน จําแนกตามเพศ สภาพการกระทาํ
รุนแรงของครอบครัว ภาวะหนี้สินของครอบครัว  การดื่มสุราของผูปกครอง การเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา  และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  3) การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ  และพฤติกรรมการประนีประนอม เปนตัวแปรที่สงผลตอ การ
ควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี จํานวน  342 คน   โดยการสุมแบบ 
แบงชั้น   (Stratified  Random  Sampling)     
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงเปน  5 
สวน  ไดแก  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ   แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอารมณ   แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการประนีประนอม    และแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง         
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  โดย
ใชความถี่  และรอยละ(%)  วิเคราะหระดับตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม  โดยใชคาเฉลี่ย ( x )  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที                
(t-test)  และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA)  วิเคราะหตัวแปรอิสระ
ที่สงผลตอตัวแปรตาม  โดยใชการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัย  ไดดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  พบวา  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 172 คน  คิดเปนรอยละ 50.3  สภาพการกระทํารุนแรงของ
ครอบครัวสวนใหญไมมีการใชความรุนแรง  จํานวน 269 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 78.7  
ครอบครัวสวนใหญมีหนี้สินแตสามารถจัดการได 184 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 53.8  ผูปกครอง
สวนใหญไมดื่มสุรา  219 คน  คิดเปนรอยละ 64.0  นักเรียนสวนใหญมีการเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาเปนบางครั้งหรือไมเขารวมเลย  238 คน  คิดเปนรอยละ 69.6  นักเรียนสวนใหญไมเคยถูก
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  266 คน  คิดเปนรอยละ 77.8 
 2.  ผลการวิเคราะหระดับตัวแปรที่ใชในการศึกษา  พบวา  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุม
ตัวอยาง  มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  และการจัดการอารมณ  อยูในระดับปานกลาง  ( x  = 
3.46, 3.42 ตามลําดับ)  สวนพฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงอยูในระดับมาก ( x  = 3.67, 3.56  ตามลําดับ) 
 3.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
จําแนกตามเพศ  สภาพการกระทํารุนแรงของครอบครัว   การดื่มสุราของผูปกครอง  และประวัติ
การถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  พบวา 
  3.1  นักเรียนที่เปนเพศชาย   และเพศหญิง   มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา 
รุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยที่นักเรียนชายมีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงต่ํากวานักเรียนหญิง 
  3.2  นักเรียนที่มีการใชความรุนแรงในครอบครัวตางกัน   มีการควบคุมพฤติกรรม 
การกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่กลุมที่มีการใชความ
รุนแรงในครอบครัว  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงต่ํากวา  กลุมที่ไมมีการใชความ
รุนแรงในครอบครัว 
  3.3  นักเรียนที่มีการดื่มสุราของผูปกครองตางกัน มีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงไมแตกตางกัน 
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  3.4  นักเรียนที่มีการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรม 
การกระทํารุนแรงไมแตกตางกัน 
  3.5  นักเรียนที่มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียนตางกัน  
 มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดย
ที่กลุมที่มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  มีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงต่ํากวา  กลุมที่ไมมีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน 
 4.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบรีุ   
จําแนกตามภาวะหนี้สินของครอบครัว   พบวา  นักเรียนที่มีภาวะหนี้สินของครอบครัวตางกัน  มี
การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงไมแตกตางกัน 
 5.  ผลการวิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี  ไดแก  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  และพฤติกรรมการ
ประนีประนอม  พบวา  พฤติกรรมการประนีประนอม   เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเพียง
ตัวเดียว  สามารถอธิบายความแปรปรวนในการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน  
ไดรอยละ 22.6  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถอภิปรายไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหระดับตัวแปรการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  
พฤติกรรมการประนีประนอม  และการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  สามารถอภิปรายตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1.1  การวิเคราะหระดับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  พบวา  อยูในระดับปาน
กลาง  ( x  = 3.46)  แสดงวา นักเรียนมีความสามารถในการใชคําพูด  ภาษา และทาทาง เพื่อ
แสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ของตัวเองไดเพียงระดับปานกลาง โดยดูจากนักเรียนสามารถพูด
โนมนาวใหเพื่อนทําความดี  ไดในระดับคะแนนปานกลาง ( x  = 3.49) นักเรียนสามารถพูด
ตักเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทําความผิดได โดยที่เพื่อนไมโกรธ ไดในระดับคะแนนปานกลาง              
( x  = 3.35)  และนักเรียนสามารถพูดทําความเขาใจกับเพื่อน เมื่อมีความเห็นไมตรงกันในระดับ
คะแนนปานกลางเชนกัน ( x  = 3.49) ซึ่งอาจเปนเพราะนักเรียนอยูในชวงพัฒนาการทางสังคมของ
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วัยรุนที่มักติดเพื่อนเชื่อเพื่อน เขาขางเพื่อนกลุมเดียวกัน  ไมกลาตักเตือนเพื่อนเพราะกลัวจะทําให
เสียเพื่อน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปราณี  รามสูตร  (2528 : 24)  ที่กลาววา  เด็กวัยรุน 
บางครั้งจะติดกลุมเพื่อนมากไป เชื่อถือและรับฟงเพื่อนมากกวาพอแม  ซึ่งผลที่ไดรับคือการชักจูง
กันไปในทางที่ไมถูกไมควร โดยอาจไมไตรตรองหรือไมส่ือสารกันใหเขาใจ และเลือกใชวิธีการที่ไม
เหมาะสมในการแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสูการใชความรุนแรงได  

  1.2  การวิเคราะหระดับการจัดการอารมณ  พบวา  อยูในระดับปานกลาง  ( x  =  
3.42)  แสดงวา นักเรียนมีความสามารถตระหนักรูภาวะอารมณของตนเองอยูในระดับปานกลาง  
และสามารถระงับอารมณที่ไมเหมาะสมของตนเองไดในระดับปานกลางเชนกัน    โดยดูจากการที่ 
คนอื่นมักบอกวานักเรียนเปนคนเก็บอารมณไดดี  อยูในระดับคะแนนปานกลาง ( x  = 3.16)   
นักเรียนเปนคนไมกลัวความผิดหวัง   อยูในระดับคะแนนปานกลาง ( x  = 3.18)   และนักเรียนเปน
คนอารมณมั่นคง  ไมเปลี่ยนแปลงงาย ก็อยูในระดับคะแนนปานกลางเชนเดียวกัน  ( x  = 3.11)  
ซึ่งอาจเปนเพราะนักเรียนอยูในชวงพัฒนาการทางดานอารมณของวัยรุน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ  เฉลา  ประเสริฐสังข  (2542 : 171)  ที่กลาวไววา  วัยรุน  “เปนวัยพายุบุแคม”  เพราะมี
อารมณรุนแรง  การแสดงออกทางอารมณจะเปนไปอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  บางครั้งอาจรูสึก
วาตนเองมีความรุนแรงและเต็มไปดวยความเชื่อมั่นในตน  แตบางครั้งอาจรูสึกหดหู  มีความสงสัย
อยูตลอดเวลา  ไมยอมใครงายนัก   ดังนั้น  ผลที่อาจไดรับ  คือ  การใชอารมณในการตัดสินปญหา
อันจะนํามาซึ่งวิถีทางแหงความรุนแรง 
  1.3  การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการประนีประนอม  พบวา  อยูในระดับมาก                 
( x  =  3.67)  แสดงวา  นักเรียนมีลักษณะถอยทีถอยอาศัย  รอมชอม  ยอมเสียสละประโยชนสวน
ตน  เพื่อผลประโยชนสวนรวม อยูในระดับมาก โดยดูจาก  เมื่อนักเรียนพบขอขัดแยง นักเรยีนจะใช
วิธีรับฟงความเห็นของทุกฝาย อยูในระดับคะแนนมาก  ( x  = 3.69)    และ นักเรียนยอมเสียสละ
ประโยชนสวนตัว  เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในหมูคณะ อยูในระดับคะแนนมากเชนกัน                 
( x  = 3.56)  ทั้งนี้เนื่องมาจาก  การที่นักเรียนตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม  ตองการเปนที่
ยอมรับ  จึงเริ่มจากการยอมรับผูอ่ืน  รวมถึงการทํางานรวมกันทําใหไดรับการยอมรับจากอาจารย
อีกสวนหนึ่ง  อันจะถือไดวาทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ เสก
โรจน ถวนถวิล (2541 : 134) ที่พบวา ผูบริหารสวนใหญเลือกใชวิธีการประนีประนอมเปนอันดับ
หนึ่ง  และการศึกษาของ จรรยา เส่ียงเทียนชัย (2544 : 75 – 76) พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนมาก
เลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม 
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  1.4  การวิเคราะหระดับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  พบวา  อยูใน
ระดับมาก  ( x  =  3.56)  แสดงวานักเรียนสามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองไดอยางเหมาะสม 
ในการเผชิญปญหา อุปสรรค  และความขัดแยง  เพื่อที่จะไมทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน
เสียหาย  โดยมุงที่จะระงับ ยับยั้งมิใหเกิดพฤติกรรมการกระทํารุนแรงใด ๆ ได  โดยดูไดจาก
นักเรียนหลีกเลี่ยงการกระทํา  ที่อาจสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืน อยูในระดับคะแนนมาก ( x  =  
3.62)   และนักเรียนสามารถควบคุมตนเอง ไมใหกอการทะเลาะวิวาทได  อยูในระดับคะแนนมาก
เชนกัน ( x  = 3.60)   ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่นักเรียนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาซึ่ง
จะมีสวนชวยทําใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองไมใหสรางความเดือนรอนไดเพราะนั่นก็จะทํา
นักเรียนไดเปนสวนหนึ่งของการยอมรับจากสังคมที่ตนเองอยู    ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ  
นงนุช  โรจนเลิศ (2533 : 28)  ที่กลาวไววา การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่ใชวางแนวทางในการ
พัฒนาการควบคุมตนเอง  และสอดคลองกับการศึกษาของจิตรฎายิน เอ่ียมอุย (2549 : 100) 
พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียนชวงชั้น   
ที่ 4 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก 
 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง  ของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี    จําแนกตามเพศ  สภาพ
การกระทํารุนแรงของครอบครัว ภาวะหนี้สินของครอบครัว  การดื่มสุราของผูปกครอง การเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา และประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  ที่แตกตางกัน   
มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  นักเรียน ที่มีเพศตางกัน    มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตาง 
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยที่นักเรียนชายมีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงต่ํากวานักเรียนหญิง   ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 ที่วานักเรียนที่มีเพศ
ตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ  โรเซนบัม 
(Rosenbaum 1980 : 109 – 121, อางถึงใน นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 34)  ศึกษาการควบคุม
ตนเอง  โดยใชแบบสอบวัดการควบคุมตนเอง  ในสถานการณทั่วไป  กลุมตัวอยางที่ศึกษามีอายุ
ตั้งแต 15 ถึง 62 ป  ทั้งที่เปนนักเรียน  นิสิต และบุคคลทั่วไป จํานวน 600 คน ผลพบวา แนวโนม
โดยทั่วไป ผูหญิงไดคะแนนการควบคุมตนเองสูงกวาผูชาย  และจิตรฎายิน เอ่ียมอุย (2549 :100)
พบวา เพศตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขมากกวาเพศชาย  และสอดคลองกับการศึกษาของชวิศา หนูคง (2544 : บทคัดยอ) ที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

98

พบวา พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของวัยรุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีเพศแตกตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดแตกตางกัน และการศึกษาของสมพิศ สุขวิฑูรย (2541: บทคัดยอ) 
พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิงมีความรู ทัศนคติ การรับรูเกี่ยวกับยาเสพติดและมี
พฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติดถูกตอง และสูงกวาเพศชาย 

    2.2  นักเรียน ที่มีการใชความรุนแรงในครอบครัวตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรม
การกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่กลุมที่มีการใชความ
รุนแรงในครอบครัว  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงต่ํากวา  กลุมที่ไมมีการใชความ
รุนแรงในครอบครัว  ผลการ ศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 ที่วานักเรียนที่มีสภาพการ
กระทํารุนแรงของครอบครัวตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่แตกตางกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับ  รัชนี  กิติพรชัย  (2515,  อางถึงใน  นงนุช  โรจนเลิศ 2533 : 41)  พบวา  ครอบครัว
ที่ใชวิธีการลงโทษที่แตกตางกัน  โดยพอแมที่มีการศึกษาดีจะลงโทษดวยการตักเตือน  แนะนํา
ชี้แจงเหตุผล  ไมใชเฆี่ยนตีหรือลงโทษอยางรุนแรง  พอแมที่มีการศึกษานอยมักใชวิธีการลงโทษ
อยางรุนแรง  เชน  ดุดา  เฆี่ยนตี  เพราะเชื่อวาเปนวิธีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรได  การอบรม
เลี้ยงดูที่แตกตางกันนี้ยอมมีผลใหเด็กมีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติ
แตกตางกัน และการศึกษาของสมพิศ สุขวิฑูรย (2541 : บทคัดยอ) ที่พบวาปจจัยเสริมที่มีผลตอ
การทํานายพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดไดดีที่สุด เปนลําดับแรก คือ การมีครอบครัวที่อบอุน 
บิดามารถาดาอยูดวยกันและมีความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน การไดรับคําแนะนําที่ถูกตองและ
การสนับสนุนที่ดีจากบิดามารดามีสวนทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมในการปองกันการติดยาเสพติด
ถูกตองเหมาะสมในระดับสูง 
  2.3  นักเรียนที่มีภาวะหนี้สินของครอบครัวตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงไมแตกตางกัน  ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 3  ที่วา นักเรียนที่มีภาวะหนี้สินของ
ครอบครัวตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่แตกตางกัน   แสดงวา  ภาวะหนี้สิน
ของครอบครัวที่แตกตางกันไมมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน ไมวา
ครอบครัวจะไมมีหนี้สิน  มีหนี้สินแตสามารถจัดการได  และมีหนี้สินแตไมสามารถจัดการได  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาภาวะหนี้สินมิไดเปนตัวกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรยีนจงึทาํให
ไมพบความแตกตางในการควบคุมพฤติกรรม  หรืออีกนัยหนึ่งอาจเปนเพราะนักเรียนไมทราบ
ขอมูลที่แนชัดจากผูปกครองถึงการมีหนี้สินในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ อรพลอย เกษมสันต ณ 
อยุธยา (2546 : บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนวัยรุนที่มีความแตงตางทางดานระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัว มีการควบคุมตนเองไมแตกตางกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

99

  2.4  นักเรียนที่มีการดื่มสุราของผูปกครองตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงไมแตกตางกัน ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 4  ที่วา นักเรียนที่มีการดื่มสุราของ
ผูปกครองตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่แตกตางกัน   แสดงวา  การดื่มสุรา
ของผูปกครองที่แตกตางกันไมมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน  ไมวา
ผูปกครองดื่มสุรา  หรือ ผูปกครองไมดื่มสุรา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ขอมูลไมไดลงลึกถึงปริมาณการ
ดื่ม ดังนั้นการตอบคําถามขอนี้อาจไมสามารถแยกแยะใหตระหนึกถึงความแตกตางตั้งแตตน  
ดังนั้นการที่ผูปกครองดื่มสุรา จึงไมทําใหนักเรียนมีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง
แตกตางกัน 
  2.5  นักเรียนที่มีการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรม
การกระทํารุนแรงไมแตกตางกัน  ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 5  ที่วานักเรียนที่มีการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนาตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่แตกตางกัน   แสดงวาการ
เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่แตกตางกัน กลาวคือเขารวมและไมเขารวมนั้น  ไมมีผลตอการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน    ไมวานักเรียนจะเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
ประจํา  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง   และไมเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเลย  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนนั้นเปนไปในรูปแบบของพิธีกรรมทาง
ศาสนา  มิไดเขาไปศึกษาหลักธรรม และนํามาใชในการปฏิบัติตน  จึงไมทําใหเกิดความแตกตาง
ระหวางนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา  และไมเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 

  2.6  นักเรียน ที่มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียนตางกนั มี
การควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยที่
กลุมที่มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน  มีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงต่ํากวา  กลุมที่ไมมีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากโรงเรียน ผล
การศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 6 ที่วานักเรียนที่มีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลักษณ
อักษรจากทางโรงเรียนตางกัน  มีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่แตกตางกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ  เออรอน และคณะ (Eron et al. 1963, อางถึงใน วงษเดือน               
สายสุวรรรณ 2546 : 45) สัมภาษณบิดามารดาเกี่ยวกับการลงโทษที่บาน  พบวา เด็กเกรด 3 จาก
หลายระดับช้ันในสังคม จํานวน 451 คน การลงโทษสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวในระดับสูงไมวา
เด็กจะอยูในฐานะสังคมระดับใด  ซึ่งจะเห็นไดวา การลงโทษนั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรง  แตอาจเปนในลักษณะผกผัน คือ  การไดรับการลงโทษจากผูปกครอง อาจทําใหเด็ก
มีพฤติกรรมกาวราวเพิ่มมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน หากไดรับการลงโทษจากสถานศึกษา เด็กที่มี
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พฤติกรรมไมเหมาะสมจะมีการควบคุมพฤติกรรมของตนเองที่จะไมแสดงความกาวราวรุนแรงได
ดีกวา เด็กเกเรที่ไมเคยถูกตักเตือน หรือไดรับการลงโทษเลย 
 3.  ผลการวิเคราะหตัวแปรอสิระ  ไดแก  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   การจัดการ 
อารมณ และพฤติกรรมการประนีประนอม เปนตัวแปรที่สงผลตอ การควบคุมพฤตกิรรมการกระทํา
รุนแรงของนกัเรียน   อําเภอดําเนนิสะดวก  จงัหวัดราชบรีุ  สรุปผลดังนี้ 
  3.1  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา 
   3.1.1  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา 
รุนแรง  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = .289)  แสดงวา  
เมื่อนักเรียนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  ก็จะมีแนวโนมที่จะมีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่ดี  เพราะการที่นักเรียนมีการสื่อสารที่ดี  ก็จะทําใหเกิดความเขาใจ
อันดีตอกัน  เชน  การตักเตือนใหเพื่อนทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม  หรือการปฏิเสธที่จะไมทําให
เกิดความขัดแยง  ซึ่งจะนําไปสูวิถีทางแหงการรวมมือรวมใจอันดีตอกัน  ซึ่งสอดคลองกับ  
การศึกษาของ    สิรินทร    สรประสิทธิ์ (2545 : 121)  ที่พบวา  ทักษะการสื่อสารกับพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
ดังจะเห็นไดวาการสื่อสารที่ดีทําใหมีการปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  ดังนั้น  หากนกัเรยีนกลุม
นี้มีการสื่อสารที่ดี  ก็นาจะมีการควบคุมพฤติกรรมตนเองที่จะไมกระทําพฤติกรรมรุนแรงได 
   3.1.2  การจัดการอารมณกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  มีความ 
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = .367)  แสดงวา  เมื่อนักเรียนมีการ
จัดการอารมณอยูในระดับมาก  ก็จะมีแนวโนมที่จะมีการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงที่ดี  
เพราะการที่นักเรียนรูจักการจัดการอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสมนั้น  ก็จะเปนแนวทางใน
การระงับยับยั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได  ไดแก  การที่นักเรียนสามารถระบุอารมณของตนเองได 
ซึ่งจะชวยทําใหรูเทาทันอารมณของตนเอง และจัดการไดอยางเหมาะสมแกสถานการณ  โดยไมทาํ
ใหเกิดความเดือนรอนแกตนเองและผูอ่ืน  ซึ่งสอดคลองกับ  นวนันท  กิจทวี (2541)  ไดศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาบา  ในนักเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการจัดการ
อารมณและความเครียด  พฤติกรรมการปองกันยาบา  เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบ  และภายในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองไมพบความแตกตาง  
นอกจากนี้ยังพบวา  ทักษะการจัดการอารมณ  มีความความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันการเสพยาบา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เพราะการที่นักเรียนกลุมควบคุม  
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และกลุมทดลองมีทักษะการจัดการอารมณ  สัมพันธกับการปองกันการเสพยาบานั้น  เทากับวา
การศึกษาครั้งนี้ที่พบวาการจัดการอารมณมีความสัมพันธกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงนั้นจึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   3.1.3  พฤติกรรมการประนีประนอม   กับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา 
รุนแรง  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = .475)  แสดงวา  
เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมการประนีประนอมอยูในระดับมาก  ก็มีแนวโนมที่จะมีการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงสูง  เพราะการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการประนีประนอมนั้น เปน
ลักษณะของการรอมชอม เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม  รูจักไกลเกลี่ยความ
ขัดแยง ซึ่งจะเห็นไดวาบุคลิกดังกลาวนี้จะสามารถทําใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูล การแกปญหา
ความขัดแยงอันจะไมนําพาไปสูการลดปญหาการใชความรุนแรงซึ่งสอดคลองกับ ชยาน  โตวิเศษ 
(2547)  ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  กับความพึงพอใจในงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุ รี  
ผลการวิจัยพบวา  การบริหารความขัดแยงในรูปแบบการประนีประนอม  มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในงานของครู  ทางบวก  นั่นแสดงใหเห็นวารูปแบบการประนีประนอมทําใหผูบริหารมีการ
ปรับพฤติกรรมซึ่งทําใหเกิดความพอใจในงานของครู  ซึ่งเชื่อมโยงกับการศึกษาครั้งนี้ที่พฤติกรรม
การประนีประนอมจะสัมพันธกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  
  3.2  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  ตามลําดับความสําคญั  ของตัวแปรที่นําเขา 
สมการ พบวา พฤติกรรมการประนีประนอม  เปนตัวแปรเพียงตัวเดียว ที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการ สามารถอธิบายความแปรปรวน ในการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงได  รอยละ  
22.6 แสดงวาพฤติกรรมการประนีประนอมมีบทบาทตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงสูง 
นอกจากนี้ พบวา พฤติกรรมการประนีประนอมมีความสัมพันธทางบวก  กับการควบคุมพฤติกรรม
การกระทํารุนแรงมากที่สุด (r = .475) ซึ่งจะเห็นไดวา การกระทําของนักเรียนที่มีลักษณะถอยที
ถอยอาศัย  รอมชอม  เปนลักษณะที่ยอมเสียสละประโยชนสวนตน  เพื่อผลประโยชนสวนรวม 
ไดแก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  การรูจักไกลเกลี่ย  
นั้น เปนสิ่งจําเปน  เพราะจะทําใหนักเรียนสามารถจัดการ กับปญหาความขัดแยงอนัอาจจะเกดิขึน้
ไดจากความไมเขาใจกัน  โดยเฉพาะการใชความรุนแรงอันอาจเกิดจากตัวของนักเรียนเองนั้นก็จะ
บรรเทาเบาบางลงไปได  จึงเปนสวนสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงเอาไวได  
และสอดคลองกับ การศึกษาของ  อาวุธ  โอชาพงศ  (2547)  วาครูมีความพึงพอใจตอวิธีการ
แกปญหาของผูบริหารสถานศึกษา  ดวยความประนีประนอม และสอดคลองกับการศึกษาของ
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อารมณศรี  เทียนทอง  (2544) ที่พบวา ยุทธศาสตรการแกปญหาความขัดแยงแบบประนีประนอม 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของบุคลากร เนื่องจากการบริหารความขัดแยงประนีประนอม มี
ลักษณะของการประนีประนอมหรือการหลีกเลี่ยงความรุนแรงของความขัดแยงโดยที่ทั้งสองฝาย
พึงไดรับประโยชนพอๆ กัน และทั้ง 2 ฝายมีโอกาสเจรจาตอรองกัน ไมมีการตัดสินวาใครแพ ใคร
ชนะ ใครถูก ใครผิด แมวาจะตองใชเวลาในการพุดคุยกันบางแตความรูสึกของทั้งสองฝายจะดีข้ึน
เมื่อความขัดแยงไดรับการแกไข เพราะเมื่อพิจารณาตามขอกระทงคําถามแลวจะพบวาคูกรณีตอง
ยอมความเพื่อใหจบเรื่องกันไป ยอมเสียสละประโยชนในสวนนอยเพื่อรักษาผลประโยชนสวนใหญ
ของสวนรวม ใชการเจรจาในการแกปญหา พยายามลดความรุนแรงของปญหา ใชวิธีการไกลเกลี่ย
หรือประนีประนอม ตลอดจนมีการแบงปนผลประโยชนใหทั้งสองฝาย ดังนั้น การแกปญหาความ
ขัดแยงแบบประนีประนอม จึงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของบุคลากร ดังนั้นจะเห็นไดวา
พฤติกรรมการประนีประนอมนั้นเปนแนวทางที่จะนํา ไปสูความพึงพอใจรวมกัน โดยจะมีสวนชวย
ทําใหเกิดการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงได 
  สําหรับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  พบวา  เปนตัวแปรที่ไมถูกคัดเลือกเขา
สมการการทํานายการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ความสามารถ
ในการสื่อสารของนักเรียนยังไมเหมาะสม เนื่องจากดอยประสบการณ และสภาพสังคมในปจจุบัน
มีคานิยมที่ใชการสื่อสารในรูปแบบภาษาเฉพาะกลุมซึ่งสวนใหญจะใชภาษาไมสุภาพ  และคํา
หยาบคาย  จนเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจัดวาเปนการสื่อสารแบบกาวราว  โดยมีสื่อเปน
แบบอยาง  ดังจะเห็นไดในขาวทีวีและหนังสือพิมพ  หรือส่ืออินเตอรเน็ท  เปนอาจิณ ตัวอยางเชน 
ขาวเกี่ยวกับปาย  โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  หรือโปสการดตางๆ ที่เปนที่นิยมของวัยรุน ที่ใชไมสุภาพ  
หยาบคาย โดย  นางกาญจนา  นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย และราช
บัณฑิต กลาววา มองโปสกวน วาเปนคําหยาบคาย ไมเหมาะสมที่จะนํามาเผยแพรในที่สาธารณะ 
เพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรม และภาษาที่ดีงาม จึงไมควรสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนพูดคําหยาบ
คาย โดยเฉพาะผูหญิง เพราะการใชคําหยาบคายในการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน สะทอน
ใหเห็นวาบุคคลนั้นๆ ขาดการศึกษา มีพื้นฐานความคิดต่ํา หากผูใดใชคําหยาบคายในการสื่อสาร
จะไมเปนที่นายกยองของผูรับฟง (มติชน.[ออนไลน])  โดยที่การสื่อสารดังกลาวนี้มิไดชวยพัฒนา
ศักยภาพทางการสื่อสารและไมสามารถนําไปใชกับบุคคลในระดับอ่ืน ในสังคมได  จึงทําใหการ
ส่ือสารของนักเรียนยังไมมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การสื่อสารของนักเรียนกลุมนี้จึงไมสงผลตอการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง 
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  การจัดการอารมณ  เปนตัวแปรที่ไมถูกคัดเลือกเขาสมการการทํานายการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความสามารถในการจัดการอารมณของ
นักเรียนในการที่จะควบคุมอารมณ  ตระหนักรูภาวะอารมณ ของตนเองนั้นอยูในระดับปานกลาง 
จึงอาจเปนไปไดวา  หากนักเรียนมีการจัดการอารมณที่ดีพอก็นาจะทําใหมีอิทธิพลตอการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรง  อีกสาเหตุที่นาสนใจ  คือ  ระบบการศึกษาในปจจุบันมุงเนนพัฒนา
ทางดานความรูมากกวาการพัฒนาจิตใจ จึงทําใหเยาชนขาดทักษะทางดานการจัดการอารมณที่
เหมาะสม  และในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงเนนเฉพาะบางสวนของการจัดการอารมณเทานั้น  อัน
ไดแก  การตระหนักรูภาวะอารมณ  และการระงับอารมณที่ไมเหมาะสมเทานั้น  ซึ่งไมครอบคลุม
ถึงการหาสาเหตุของการเกิดอารมณตาง ๆ รวมทั้งประสบการณของแตละคนมีความแตกตางกัน  
ซึ่งทําใหการจัดการอารมณไมสงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนได 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  ซึ่งจะ
นําไปสูการลดปญหาตาง ๆ ในสังคม  เปน 2 สวนดังตอไปนี้ 

 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา  ตัวแปรที่สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง
ของนักเรียน  ไดแก  พฤติกรรมการประนีประนอม  สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  แตเปนตัวแปรที่ไมสงผลตอการควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรง  ไดแก  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการอารมณ  ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใช
เปนขอเสนอแนะแกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา  
ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1.  จากการวิจัยพบวา    พฤติกรรมการประนีประนอม  ตัวแปรที่สงผลตอการควบคุม
พฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีลักษณะถอยทีถอยอาศัย  รอมชอม  
เปนลักษณะที่ยอมเสียสละประโยชนสวนนอย หรือประโยชนสวนตน  เพื่อผลประโยชนสวนรวม  
ดังนั้น สถาบันการศึกษาควรใหการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการประนีประนอม  อันเปน
แนวทางหนึ่งในการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง  และเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
บุคลิกลักษณะที่ดีงามใหแกเยาวชน  อันเปนที่พึงปรารถนาแกสังคมสวนรวม   
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 2.  จากผลการวิจัยพบวา  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   และการจัดการอารมณ 
เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวก  กับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของ นักเรียน  
ขอมูลนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การที่นักเรียนสามารถใช
คําพูด และภาษา ทาทาง เพื่อแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ของตัวเองไดอยางถูกตอง  
เหมาะสมนั้นก็เปนสิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุนสงเสริม  รวมไปถึงการจัดการอารมณ  ที่นักเรียน
สามารถตระหนักรูภาวะอารมณของตนเองไดนั้น  ควรไดรับการพัฒนาใหมากขึ้นดวยเชนกัน  โดย
องคกรที่เกี่ยวของสามารถพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมของการฝกทักษะทั้งสองดานนี้ใหกับเยาวชน
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพใหกับเด็ก และเยาวชนไดมีพลังอํานาจในตนในดานการสื่อสาร  และการ
จัดการอารมณ  ซึ่งจะมีสวนชวยควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรงของนักเรียนได 
 3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว  ควรให
ความสําคัญ และตระหนักถึงการใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับผลเสียจากการใชความรุนแรง ซึ่ง
จะทําใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น  เพราะการเห็นโทษหรือ
ผลกระทบที่จะเกิดจาก การใชความรุนแรงนั้นสรางความเดือดรอนเสียหาย แกตนเอง และคนรอบ
ขางไดมากเพียงใด  นักเรียนจะรูจักควบคุมตนเองในการไมแสดงพฤติกรรมรุนแรงไดมากเพียงนั้น 
   
 ขอเสนอแนะเพื่อใชในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้   เชน    
นักเรียนอาชีวศึกษา ทั้งเพศชายและเพศหญิง  เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  วามีความคลายคลึง หรือแตกตางกันในดานใดบาง  มากนอย
เพียงใด  และศึกษาในกลุมตัวอยางอื่น ๆ ใหกวางขวาง  เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาพฤตกิรรมที่
เหมาะสมบุคคลในชวงวัยตาง ๆ 
 2.  ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาถึงผลของความเกี่ยวของของตัวแปรตาง ๆ ใน
การควบคุมตนเองของนักเรียนในเชิงความเปนเหตุเปนผล เพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป 
 3.  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมตัวอยางนักเรียนที่มีการควบคุมพฤติกรรมการ
กระทํารุนแรงในระดับตํ่า  เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริง 
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กรมวิชาการ. การสังเคราะหรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของเด็กไทยในดานทักษะการสื่อสาร.   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542. 
                  .  คูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษา  การควบคุมตนเองและการปรับตัว,   
 กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539. 
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 ที่พงึประสงค.”  2548 
กาญจนา  พนูสุข.  “การควบคุมตนเอง.”  การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา,  2541. 
กิติมา  สุรสนธิ. ความรูทางการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541. 
จรรจา สุวรรณทัต และคณะ. “ ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแงของความสมัพันธ 

 ระหวางองคประกอบทางการศึกษา การฝกทักษะ และการพัฒนาจิตลักษณเพื่อการสราง 
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 สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร,  
 2544. 
จิตรฏายิน  เอีย่มอุย. “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกีย่วของกับอบายมุข ของ 
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 มหาบัณฑิต  สาขาจิตวทิยาชุมชน  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2549. 
เจนจิรา  สุขเกือ้. “อิทธิพลของทกัษะชวีิตตอพฤติกรรมการปองกนัการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง  
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 เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา 
 ชุมชน  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2546. 
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เฉลา  ประเสริฐสังข.  จิตวทิยาการเรียนการสอน.  จันทบุรี : สถาบนัราชภัฎรําไพพรรณี,  2542. 
ชไมพร  ทวิชศรี, รังสรรค  วรวงศ  และ  ชยนัตรธร  ปทุมานนท.  2542. “ลักษณะทางสังคมที ่
 นําไปสูความรนุแรงและการกระทาํผิดในวยัรุนและเยาวชน.”  วารสารสุขภาพจิตแหง 
 ประเทศไทย,  7 (กุมภาพนัธ – พฤษภาคม  2542) : 101 – 110. 
ชยาน  โตวิเศษ.  “ความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 
 ข้ันพืน้ฐาน  กบัความพึงพอใจในงานของครู สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบุรี.”   
 วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา   
 บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2548. 
ชวิศา หนูคง. “การเปดรับการส่ือสาร ทัศนคติ ความรูและพฤติกรรมการปองกนัยาเสพติดของวัยรุนใน  
 3 จังหวัดชายแดนภาคใต.” รายงานการวจิัย สถาบันราชภัฏยะลาจังหวัดยะลา, 2544.  
 (อัดสําเนา) 
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 กรุงเทพมหานคร.” วทิยานพินธปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 พัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546. 
ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ. “การแกปญหาความขัดแยงในองคการ.” วารสารกรมบัญชีกลาง.  
 22(พฤษภาคม–มิถุนายน 2524): 34-43. 
เทิดศักดิ์  เดชคง. “ความรุนแรงเรื่องปองกนัได.”  วารสารสานปฏิรูป 6,64 (สิงหาคม 2546) :    
 106. 
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 ใชกระบวนการกลุมสัมพนัธกับการใชสื่อสิง่พิมพ  แกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4   
 โรงเรียนภทัรญาณวิทยา  จังหวัดนครปฐม.”  วทิยานพินธปริญญาศลิปศาสตร- 
 มหาบัณฑิต  สาขาจิตวทิยาชุมชน  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2546. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

108
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 2542. 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง ของนกัเรียนในโรงเรยีน 
อําเภอดําเนนิสะดวก  จงัหวัดราชบุร ี

.............................................................................................................................................. 
 

คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับ การควบคุมพฤติกรรมการกระทํา
รุนแรงของนักเรียนในโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  เพื่อประกอบการศึกษา
วิทยานิพนธ  ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผูวิจัยขอความรวมมือใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงตามความเปนจริง และตอบให
ครบทุกขอคําถาม  เพื่อประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม
ของเยาวชนตอไป  คําตอบของนักเรียน  ผูวิจัยถือเปนความลับ และนําเสนอในภาพรวมของการ
วิจัย  จึงไมสงผลกระทบตอนักเรียนแตอยางใด 

 แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน  5  สวน  ประกอบดวย 
 สวนที่ 1    แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน     จํานวน    6  ขอ 
 สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   จํานวน  20  ขอ 
 สวนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอารมณ    จํานวน  19  ขอ 

    สวนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประนีประนอม  จํานวน  19  ขอ 
    สวนที่  5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมพฤตกิรรมการกระทาํรุนแรง จาํนวน  17  ขอ 
 
หวังวาคงไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนอยางดี  ขอขอบคุณมา ณ  ที่นี้  และขอให

นักเรียน    ทุกคน  โชคดีและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 
       
       นางสาววรารัตน  วิจารณปรีชา 
     นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
             มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การควบคุมพฤติกรรมการกระทาํรุนแรง ของนกัเรียนในโรงเรยีน 
อําเภอดําเนนิสะดวก  จงัหวัดราชบุร ี

.............................................................................................................................................. 
สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน 
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงใน �  หรือเติมขอความตามความเปนจริงมากที่สุด 
1.  ผูตอบเปนนักเรียนเพศใด           

�  1   เพศชาย  �  2  เพศหญิง      
2.  สภาพการกระทาํรุนแรงในครอบครัวของนกัเรียนเปนอยางไร   

�  1  มีการใชความรุนแรงในครอบครัวประจํา  
�  2  มีการใชความรุนแรงในครอบครัวบางครั้ง       
�  3  ไมมีการใชความรุนแรงในครอบครัว  

3.  ภาวะหนี้สินในครอบครัวของนักเรียนเปนอยางไร 
�  1  ไมมีหนีสิ้น    
�  2  มีหนี้สินแตสามารถจดัการได         
�  3  มีหนี้สินแตไมสามารถจัดการได 

4.  ผูปกครองของนักเรียนดื่มสุราหรือไม 
�   1  ผูปกครองดื่มสุรา        

 �   2  ผูปกครองไมดื่มสุรา 
5.  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนเปนอยางไร   

�  1  เขารวมเปนประจาํ 
�  2  เขารวมบางครั้ง          
�  3  ไมเคยเขารวมเลย 

6.  นักเรียนเคยมีประวัติการถูกตักเตือนเปนลายลกัษณอักษรจากโรงเรียนหรือไม 
�  1  เคยถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนเปนประจํา  
�  2  เคยถกูตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนเปนบางครั้ง    
�  3  ไมเคยถูกตักเตือนเปนลายลกัษณอักษรจากทางโรงเรียน 
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สวนที่  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   
 

คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับการกระทําของ
นักเรียน 
 

    มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
    มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงปานกลาง 
    นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงนอย 

 นอยที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงนอยที่สุด หรือไมจริงเลย                      
 

ความเปนจริง ขอ
ที่ 

 
ขอความ มาก 

ที่สุด 
 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

นอย 
 นอย
ที่สุด 

1.  เมื่อฉันไมเห็นดวยกับเพื่อน  ฉันสามารถอธิบายเหตุผล 
ใหเพื่อนยอมรับได  

     

2. ฉันสามารถพูดทําความเขาใจกับเพื่อนเมื่อมีความเห็น 
ไมตรงกัน 

     

 3. ฉันสามารถบอกสิ่งที่คิดออกมาเปนคําพูดได      
4. ฉันสามารถใชคําพูด  กริยาหรือทาทางสื่อใหผูอื่นรับรูในส่ิงที่

ฉันตองการของฉันได  
      

5. ฉันสามารถขอความชวยเหลือจากครูที่ปรึกษาได เมื่อพบ
ปญหา   

     

6. เมื่ออาจารยสอน และฉันไมเขาใจ ฉันกลาที่จะถามอยาง
สุภาพ เมื่ออาจารยอธิบายเสร็จ 

     

7. เมื่อทําการบานไมได ฉันสามารถขอรองใหเพื่อนชวยอธิบาย
ใหได 

     

8. 
 

เมื่อมีเร่ืองเดือดรอนใหเพื่อนชวยเหลือ นอกจากบอกดวย
วาจาแลว ฉันยังแสดงออกทางน้ําเสียงและสีหนาอยาง
สอดคลองกันดวย 

     

9. ฉันสามารถพูดโนมนาวใหเพื่อนทําความดี      
10. ฉันสามารถพูดตักเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทําความผิดได

โดยที่เพื่อนไมโกรธ 
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ความเปนจริง ขอ
ที่ 

 
ขอความ มาก 

ที่สุด 
 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

นอย 
 นอย
ที่สุด 

11. ฉันใชสายตามองเพื่อนรุนนองเปนการหามปราม เมื่อเห็น
เขาทําผิดกฎของโรงเรียน 

     

12. เมื่อเพื่อนคุยในเวลาเรียนฉันจะสะกิดเพื่อนเบา ๆ เพื่อเปน
การเตือนใหหยุดพูด 

     

13. เมื่อเพื่อนเกิดอาการประหมาเมื่อตองพูดหนาชั้นเรียน  ฉัน
จะใหกําลังใจเพื่อนทางสายตาและรอยยิ้ม 

     

14. เมื่อครูส่ังใหนําขอความไปแจงใหเพื่อน ๆ ทราบ ฉันสามารถ
แจงขอความที่ไดรับมาใหเพื่อน ๆ ทราบไดอยางถูกตองและ
ครบถวน  

     

15. เมื่อเห็นเพื่อนมีความเศราใจ ฉันพูดปลอบโยนเพื่อนใหรูสึก
คลายเศราได 

     

16. ฉันตบไหลเพื่อนเบา ๆ เพื่อเปนการใหกําลังใจเมื่อเห็นเพื่อน
ทอแทกับการเรียน 

     

17. ฉันสามารถแสดงสีหนา และทาทางใหเพื่อนรับรูถึงการ
ปฏิเสธไดเมื่ออยูในที่ ๆ ไมสามารถใชเสียงได เชน ฉันไมคุย
กับเธอตอนอาจารยกําลังสอน   เปนตน  

     

18. เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว ฉันสามารถพูดปฏิเสธเพื่อนโดยไมทํา
ใหเพื่อนโกรธ 

     

19. เมื่อเพื่อนชักชวนใหทําในสิ่งที่ไมดีฉันจะปฏิเสธดวยถวยคําที่
สุภาพ 

     

20. เมื่อไมอยากไดของที่เพื่อนให ฉันจะกลาวคําขอบคุณกอนจึง
บอกเหตุผลที่ไมตองการรับไว  
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สวนที่ 3    แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอารมณ   
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากเกี่ยวกับการกระทําของนักเรียน 

 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงนอย 

 นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงนอยที่สุด หรือไมจริงเลย 
     

ความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
นอย 

นอย
ที่สุด 

1. ฉันเปนคนใจเย็นไมคอยโกรธใครงาย ๆ      
2. คนอื่นมักบอกวาฉันเปนคนเก็บอารมณไดดี      
3. ฉันเปนคนไมกลัวความผิดหวัง      
4. ฉันเปนคนอารมณม่ันคง  ไมเปล่ียนแปลงงาย      
5. คนอื่นมักบอกวาฉันเปนคนราเริง  อารมณดี      
6. เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น  ฉันสามารถระบุถึงสาเหตุที่ทําใหโกรธได      
7. ฉันสามารถสงบสติอารมณได แมเมื่อเจอกับเรื่องที่ไมชอบใจ      
8. ฉันสามารถปฏิเสธและอธิบายเหตุผลจนผูอื่นยอมรับได เมื่อถูก

บังคับใหทําในสิ่งที่ไมชอบ 
     

9. เมื่อโกรธฉันไมโตตอบทันทีแตจะเลี่ยงไปสงบสติอารมณกอน      
10. เมื่อส่ิงที่ฉันคิดไมเปนไปตามที่คาดหวังไว  ฉันสามารถยอมรับ

ความเปนจริงได 
     

11. ฉันยอมรับเมื่อเพื่อนบอกวาฉันเปนคนโกรธงายและฉุนเฉียว      
12. เมื่อฉันรูสึกฉุนเฉียวที่มีคนพูดกระทบถึงฉัน  ฉันสามารถระงับ

ความรูสึกได 
     

13. ฉันมีความอดกลั้น ที่จะไมแสดงกิริยาทาทาง หรือวาจา ที่จะ
กอใหเกิดความขัดแยงกับเพื่อน  

     

14. แมจะไมพอใจคําพูดของเพื่อน  ฉันสามารถระงับอารมณของ
ตนเองได 

     

15. ถาเพื่อนลอชื่อพอแมของฉัน  ฉันจะพยายามทําเปนไมสนใจและ
นิ่งเฉย 

     

16. แมจะอารมณไมดี  ฉันก็ไมเคยพาลอารมณเสียใสคนรอบขาง      
17. ฉันจะมีความรูสึกยินดี เมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จในชีวิต      
18. ฉันสามารถบอกไดวาขณะนี้ตนเองมีสภาวะอารมณอยางไร      
19. ฉันจะไมแสดงอารมณเกรี้ยวกราดตอทุกคน       
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สวนที่ 4    แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประนีประนอม   
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับการกระทําของนักเรียน 

 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงนอย 

 นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงนอยที่สุด หรือไมจริงเลย 
    

ความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. เมื่อตองทํางานเปนกลุม ฉันจะรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมงานเสมอ  

     

2. หากพบขอขัดแยง ฉันจะใชวิธีรับฟงความเห็นของทุกฝาย       
3. ฉันรูสึกอึดอัดที่ตองนั่งรับฟงความคิดของคนอื่นบาง       
4. เมื่อผูอื่นมีคําแนะนําดี ๆ ฉันรับฟงดวยความเต็มใจ       
5. ฉันขอความคิดเห็นผูอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง

ตาง ๆ  
     

6. เมื่อผูใหญอบรมส่ังสอน ฉันจะตั้งใจฟงดวยความเคารพ       
7. เมื่อเกิดเหตุขัดแยงกับผูอื่น ฉันจะรับฟงเหตุผลของเขาดวย

ความตั้งใจ  
     

8. ฉันเขาใจถึงลักษณะนิสัยที่แตกตางกันของเพื่อน      
9. ฉันยอมรับในส่ิงที่ผูอื่นทําแมจะไมตรงจากความเห็นของฉัน        
10. ฉันแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ไดรับคําชมจากอาจารย       
11. ฉันยอมรับผิดและขอโทษผูอื่น เม่ือกระทําความผิด       
12. เมื่อเพื่อนทะเลากัน ฉันจะวางตัวเปนกลางและชวยไกลเกลี่ย      
13. ฉันจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําใหผูอื่นไมพอใจ      
14. เมื่อเหตุผลของเพื่อนในกลุมดีกวา ฉันสามารถยอมรับได      
15. ฉันหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องที่จะทําใหเพื่อนขัดแยงกัน      
16. กอนจะพูดหรือกระทําฉันคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นเสมอ      
17. ถาฉันทะเลาะกับเพื่อน ฉันจะพยายามถนอมน้ําใจเพื่อน 

เพื่อรักษา สัมพันธภาพที่ดีเอาไว 
     

18. ฉันพยายามหาทางสายกลางระหวางความเห็นของตนเอง 
กับผูอื่น 

     

19 ฉันยอมเสียสละประโยชนสวนตัว  เพื่อไมใหเกิดความ
ขัดแยงในหมูคณะ  
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สวนที่  5   แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง   
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับการกระทําของ 
 นักเรียน 

 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงปานกลาง 
 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงนอย 

 นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงนอยที่สุดหรือไมจริงเลย 
     

ความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 
ขอความ 

 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.  ฉันจะผลักเพื่อนใหพนทางเดินทันที เมื่อเพื่อนยืนขวางทาง      
2.  ฉันหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจสรางความเดือดรอนแกผูอื่น      
3. ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเครงครัด      
4. ฉันเคยแกเผ็ดคนขางบานที่ทําเสียงดัง ดวยการเอากอนหิน

ขวางหลังคาบาน  เปนตน 
        

5. เมื่อคิดจะทําอะไร ฉันจะทําทันทีโดยไมไตรตรอง      
6. ฉันคอยระมัดระวังการกระทําของตนเอง ที่อาจทําใหผูอื่นไม

พอใจ 
     

7. ฉันสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได      
8. ฉันสามารถควบคุมตนเอง ไมใหกอการทะเลาะวิวาท      
9. เมื่อฉันไมชอบใคร ฉันจะแกลงคนนั้น เชน เขกหัว ขัดขา 

ผลักใหลม เปนตน 
     

10. ถาใครมาทําใหฉันไมพอใจ ฉันจะแกแคน เชน ขวางของใส 
เปนตน 

     

11. เมื่อรูสึกไมพอใจ เชน ฉันจะกระทืบเทาที่พื้น หรือตบโตะ 
เปนตน  

     

12. เมื่อถูกกลั่นแกลงฉันจะอดทน เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรง      
13. เมื่อรูสึกโกรธหรือหงุดหงิด  ฉันจะหางานอดิเรกที่ชอบทําเพื่อ

เปนการระบายอารมณ 
     

14. เมื่อรูสึกไมพอใจฉันกระชากเกาอี้แลวลุกขึ้นเดินหนีไปทันที      
15. เมื่อทะเลาะกับเพื่อน ฉันไมชอบการใชกําลังตัดสินปญหา      
16. เมื่อขอยืมของจากเพื่อนแลวเพื่อนสงใหชา ฉันจะกระชาก

ของจากมือเพื่อน 
     

17. ฉันทํารายรางกายผูที่ออนแอกวา เพื่อแสดงใหเห็นวาตน
แข็งแกรงกวา 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาคะแนนแบบสอบถามเมือ่จําแนกเปนรายขอ 
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ตารางที่  16   แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
   
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ 

1.  เมื่อฉันไมเห็นดวยกับเพื่อน  ฉันสามารถอธิบายเหตุผลให
เพื่อนยอมรับได  

3.46 .699 ปานกลาง 

2. ฉันสามารถพดูทําความเขาใจกับเพื่อนเมือ่มีความเหน็ไม
ตรงกัน 

3.49 .688 ปานกลาง 

 3. ฉันสามารถบอกสิ่งที่คิดออกมาเปนคําพดูได 3.57 .769 มาก 
4. 
  

ฉันสามารถใชคําพูด  กริยาหรือทาทางสื่อใหผูอ่ืนรับรูใน
ส่ิงที่ฉันตองการของฉันได  

3.54 .798 มาก 

5. ฉันสามารถขอความชวยเหลอืจากครูที่ปรึกษาได เมื่อพบ
ปญหา   

3.61 .909 มาก 

6. เมื่ออาจารยสอน และฉันไมเขาใจ ฉันกลาที่จะถามอยาง
สุภาพ เมื่ออาจารยอธิบายเสร็จ 

3.31 .871 ปานกลาง 

7. เมื่อทําการบานไมได ฉันสามารถขอรองใหเพื่อนชวย
อธิบายใหได 

3.75 .889 มาก 

8. 
 

เมื่อมีเร่ืองเดือดรอนใหเพื่อนชวยเหลือ นอกจากบอกดวย
วาจาแลว ฉันยังแสดงออกทางน้าํเสียงและสีหนาอยาง
สอดคลองกันดวย 

3.40 .916 ปานกลาง 

9. ฉันสามารถพดูโนมนาวใหเพื่อนทําความดี 3.41 .800 ปานกลาง 
10. ฉันสามารถพดูตักเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทาํความผิดได

โดยที่เพื่อนไมโกรธ 
3.35 .814 ปานกลาง 

11. ฉันใชสายตามองเพื่อนรุนนองเปนการหามปราม เมื่อเหน็
เขาทาํผิดกฎของโรงเรียน 

2.95 .983 ปานกลาง 

12. เมื่อเพื่อนคุยในเวลาเรียนฉนัจะสะกิดเพื่อนเบา ๆ เพื่อเปน
การเตือนใหหยุดพูด 

3.19 .939 ปานกลาง 

13. เมื่อเพื่อนเกิดอาการประหมาเมื่อตองพูดหนาชัน้เรียน  ฉัน
จะใหกาํลังใจเพื่อนทางสายตาและรอยยิ้ม 
 

3.51 .946 มาก 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ 

14. เมื่อครูส่ังใหนาํขอความไปแจงใหเพื่อน ๆ ทราบ ฉัน
สามารถแจงขอความที่ไดรับมาใหเพื่อน ๆ ทราบไดอยาง
ถูกตองและครบถวน  

3.57 .803 มาก 

15. เมื่อเหน็เพื่อนมีความเศราใจ ฉันพูดปลอบโยนเพื่อนให
รูสึกคลายเศราได 

3.59 .881 มาก 

16. ฉันตบไหลเพือ่นเบา ๆ เพื่อเปนการใหกาํลงัใจเมื่อเห็น
เพื่อนทอแทกบัการเรียน 

3.37 .889 ปานกลาง 

17. 
 

ฉันสามารถแสดงสีหนา และทาทางใหเพือ่นรับรูถึงการ
ปฏิเสธไดเมื่ออยูในที ่ๆ ไมสามารถใชเสยีงได เชน ฉันไม
คุยกับเธอตอนอาจารยกาํลงัสอน   เปนตน  

3.33 .895 ปานกลาง 

18. เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว ฉันสามารถพูดปฏิเสธเพื่อนโดยไม
ทําใหเพื่อนโกรธ 

3.70 .896 มาก 

19. เมื่อเพื่อนชักชวนใหทาํในสิง่ที่ไมดีฉันจะปฏิเสธดวยถวย
คําที่สุภาพ 

3.71 .898 มาก 

20. เมื่อไมอยากไดของที่เพื่อนให ฉันจะกลาวคําขอบคุณกอน
จึงบอกเหตุผลที่ไมตองการรับไว  

3.44 .854 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่  17  แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอารมณ   
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ 

1. ฉันเปนคนใจเย็นไมคอยโกรธใครงาย ๆ 3.37 .952 ปานกลาง 
2. คนอื่นมกับอกวาฉนัเปนคนเก็บอารมณไดดี 3.16 .914 ปานกลาง 
3. ฉันเปนคนไมกลัวความผิดหวงั 3.18 .928 ปานกลาง 
4. ฉันเปนคนอารมณมั่นคง  ไมเปลี่ยนแปลงงาย 3.11 .920 ปานกลาง 
5. คนอื่นมกับอกวาฉนัเปนคนราเริง  อารมณดี 3.82 .941 มาก 
6. เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น  ฉันสามารถระบถุงึสาเหตุทีท่ํา

ใหโกรธได 
3.50 .905 มาก 

7. ฉันสามารถสงบสติอารมณได แมเมื่อเจอกบัเร่ืองที่ไม
ชอบใจ 

3.42 .889 ปานกลาง 

8. ฉันสามารถปฏิเสธและอธิบายเหตุผลจนผูอ่ืนยอมรับได 
เมื่อถูกบงัคับใหทาํในสิง่ที่ไมชอบ 

3.52 .875 มาก 

9. เมื่อโกรธฉนัไมโตตอบทันทแีตจะเลี่ยงไปสงบสติอารมณ
กอน 

3.15 1.004 ปานกลาง 

10. เมื่อส่ิงที่ฉันคดิไมเปนไปตามที่คาดหวงัไว  ฉันสามารถ
ยอมรับความเปนจริงได 

3.56 .910 มาก 

11. ฉันยอมรับเมือ่เพื่อนบอกวาฉันเปนคนโกรธงายและ
ฉุนเฉียว 

3.46 .952 ปานกลาง 

12. เมื่อฉันรูสึกฉนุเฉียวที่มีคนพดูกระทบถงึฉนั  ฉันสามารถ
ระงับความรูสึกได 

3.25 .905 ปานกลาง 

13. ฉันมีความอดกลั้น ที่จะไมแสดงกิริยาทาทาง หรือวาจา 
ที่จะกอใหเกิดความขัดแยงกบัเพื่อน  

3.44 .890 ปานกลาง 

14. แมจะไมพอใจคําพูดของเพื่อน  ฉันสามารถระงับอารมณ
ของตนเองได 

3.41 .854 ปานกลาง 

15. ถาเพื่อนลอชื่อพอแมของฉัน  ฉันจะพยายามทําเปนไม
สนใจและนิง่เฉย 

3.11 1.097 ปานกลาง 

16. แมจะอารมณไมดี  ฉันก็ไมเคยพาลอารมณเสียใสคนรอบ
ขาง 

3.32 .957 ปานกลาง 

17. ฉันจะมีความรูสึกยินดี เมื่อเห็นคนอื่นประสบความสาํเร็จ
ในชีวิต 

3.91 .844 มาก 

18. ฉันสามารถบอกไดวาขณะนี้ตนเองมีสภาวะอารมณ
อยางไร 

3.68 .910 มาก 

19. ฉันจะไมแสดงอารมณเกรี้ยวกราดตอทุกคน  3.45 .988 ปานกลาง 
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ตารางที่  18  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประนีประนอม   
ขอที่ ขอความ X S.D. คา

ระดับ 
1. เมื่อตองทาํงานเปนกลุม ฉันจะรับฟงความคิดเห็นของ

เพื่อนรวมงานเสมอ  
4.00 .739 มาก 

2. หากพบขอขัดแยง ฉันจะใชวิธีรับฟงความเห็นของทกุฝาย  3.69 .858 มาก 
3. ฉันรูสึกอึดอัดที่ตองนั่งรับฟงความคิดของคนอื่นบาง  2.89 .998 ปาน

กลาง 
4. เมื่อผูอ่ืนมีคําแนะนําดี ๆ ฉันรับฟงดวยความเต็มใจ  3.90 .837 มาก 
5. ฉันขอความคดิเห็นผูอ่ืนเพื่อประกอบการตดัสินใจในเรื่อง

ตาง ๆ  
3.73 .822 มาก 

6. เมื่อผูใหญอบรมสั่งสอน ฉันจะตั้งใจฟงดวยความเคารพ  3.84 .840 มาก 
7. เมื่อเกิดเหตุขัดแยงกับผูอ่ืน ฉันจะรับฟงเหตุผลของเขา

ดวยความตั้งใจ  
3.59 .812 มาก 

8. ฉันเขาใจถงึลกัษณะนิสัยทีแ่ตกตางกนัของเพื่อน 3.72 .830 มาก 

9. ฉันยอมรับในสิ่งที่ผูอ่ืนทาํแมจะไมตรงจากความเหน็ของ
ฉัน   

3.56 .781 มาก 

10. ฉันแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ไดรับคําชมจากอาจารย  3.85 .821 มาก 

11. ฉันยอมรับผิดและขอโทษผูอ่ืน เมื่อกระทาํความผิด  3.87 .850 มาก 
12. เมื่อเพื่อนทะเลาะกนั ฉันจะวางตัวเปนกลางและชวยไกล

เกลี่ย 
3.46 .964 ปาน

กลาง 
13. ฉันจะหลีกเลีย่งการกระทาํทีท่ําใหผูอ่ืนไมพอใจ 3.55 .874 มาก 
14. เมื่อเหตุผลของเพื่อนในกลุมดีกวา ฉันสามารถยอมรับได 3.86 .827 มาก 
15. ฉันหลกีเลี่ยงการพูดถึงเรื่องที่จะทําใหเพื่อนขัดแยงกนั 3.65 .893 มาก 
16. กอนจะพูดหรอืกระทําฉนัคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน

เสมอ 
3.66 .887 มาก 

17. ถาฉันทะเลาะกับเพื่อน ฉันจะพยายามถนอมน้ําใจเพื่อน 
เพื่อรักษา สัมพันธภาพที่ดีเอาไว 

3.63 .875 มาก 

18. ฉันพยายามหาทางสายกลางระหวางความเหน็ของ
ตนเอง กับผูอ่ืน 

3.57 .807 มาก 

19. ฉันยอมเสยีสละประโยชนสวนตัว  เพื่อไมใหเกิดความ
ขัดแยงในหมูคณะ  

3.56 .874 มาก 
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ตารางที่  19  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกระทํารุนแรง   
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ 

1.  ฉันจะผลักเพือ่นใหพนทางเดินทนัท ีเมื่อเพื่อนยนื
ขวางทาง 

2.54 1.092 ปานกลาง 

2.  ฉันหลกีเลี่ยงการกระทาํที่อาจสรางความเดือดรอนแก
ผูอ่ืน 

3.62 .963 มาก 

3. ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเครงครัด 3.67 .858 มาก 
4. ฉันเคยแกเผ็ดคนขางบานทีท่ําเสยีงดงั ดวยการเอากอน

หินขวางหลงัคาบาน  เปนตน 
2.08 1.228 นอย 

5. เมื่อคิดจะทําอะไร ฉันจะทําทันทีโดยไมไตรตรอง 2.69 1.034 ปานกลาง 
6. ฉันคอยระมัดระวังการกระทําของตนเอง ที่อาจทําใหผูอ่ืน

ไมพอใจ 
3.56 .843 มาก 

7. ฉันสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
ได 

3.70 .852 มาก 

8. ฉันสามารถควบคุมตนเอง ไมใหกอการทะเลาะววิาท 3.60 .972 มาก 

9. เมื่อฉันไมชอบใคร ฉันจะแกลงคนนั้น เชน เขกหัว ขัดขา 
ผลักใหลม เปนตน 

2.37 1.176 นอย 

10. ถาใครมาทําใหฉันไมพอใจ ฉันจะแกแคน เชน ขวางของ
ใส เปนตน 

2.35 1.186 นอย 

11. เมื่อรูสึกไมพอใจ เชน ฉันจะกระทืบเทาทีพ่ืน้ หรือตบโตะ 
เปนตน  

2.46 1.132 นอย 

12. เมื่อถูกกลัน่แกลงฉนัจะอดทน เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรง 3.13 .996 ปานกลาง 
13. เมื่อรูสึกโกรธหรือหงุดหงิด  ฉันจะหางานอดิเรกที่ชอบทาํ

เพื่อเปนการระบายอารมณ 
3.36 1.037 ปานกลาง 

14. เมื่อรูสึกไมพอใจฉันกระชากเกาอี้แลวลกุขึ้นเดินหนีไป
ทันท ี

2.56 1.211 ปานกลาง 

15. เมื่อทะเลาะกบัเพื่อน ฉันไมชอบการใชกาํลังตัดสินปญหา 3.26 1.156 ปานกลาง 
16. เมื่อขอยืมของจากเพื่อนแลวเพื่อนสงใหชา ฉันจะกระชาก

ของจากมือเพือ่น 
2.27 1.168 นอย 

17. ฉันทาํรายรางกายผูที่ออนแอกวา เพื่อแสดงใหเห็นวาตน
แข็งแกรงกวา 

2.07 1.233 นอย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  -  นามสกุล  นางสาววรารตัน  วิจารณปรีชา 
วันเดือนปเกดิ   2  สิงหาคม  2519 
สถานที่อยูปจจุบัน  191/85  หมู 7  ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี  16000 
สถานทีท่ํางานปจจุบัน  - 
ประวัติการศกึษา   
      พ.ศ. 2535   จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรยีนสิงหบุรี 

พ.ศ. 2538      จบการศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  สาขาบัญชี  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงิหบุรี    

พ.ศ. 2542   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศศ.บ.   
    วิชาเอกอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว   
    สถาบนัราชภฎัเทพสตร ี
พ.ศ. 2547   ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน  บณัฑิตวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   
จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2544 - 2545  เจาหนาประชาสัมพนัธและพัฒนาการ การทองเที่ยว 
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