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Abstract
The objective of this quasi-experimental study 

was to determine the effects of violence management 
skills training program for core-team of higher 
secondary school youths in preventing aggressive 
behaviors. The samples are 70 adolescent students 
with aged 15-19 years. They were divided into 
control and experiment groups, each equally 
consisted of 35 students. Both groups were 
voluntarily participated in the program for 12 weeks. 
The instruments of the study, developed from the 
synthesis of violence concept and Orem’s self-care 
theory, consisted of the training program for core-
team of higher secondary school youths, manual for 
violence management, Aggressive Behavior Scale 
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(ABS), and Violent Management Skills Test 
(VMST). Program, manual and all questionnaires 
were validated for content and construct by experts. 
Aggressive Behavior Scale (ABS), and Violent 
Management Skills Test (VMST) were tested for 
internal consistency which gave the values of 0.84 
and 0.81, respectively. Data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviations, 
independent t-test and paired t-test.

The results showed that after attending the 
program, experiment group has significantly 
decreased in aggressive behavior and significantly 
increased in violence management skill (p<.001). 
The experiment group had aggressive behavior score 
lower than that of control group and had violence 
management skill higher than that of control group 
(p<.05) in all skills, including coping, interpersonal 
relationship, stress and emotional coping, and social 
responsibility skills.     

This study suggested that the training program 
for core-team of higher secondary school youths 
in preventing violence could be used as a guideline 
to develop curriculum for caring adolescent students 
in the school. It can also be used to increase 
adolescent’s abilities in self-care and care for others, 
in particular to improve knowledge and understanding 
of violence and using of violence management 
skills. Moreover, manual and activities preventing 
violence, as innovation, could be used 

Keywords:  Keywords: Core-Team Youths, Violence 
management skills, Violence prevention 
program, Aggressive behavior, Secondary 
school 
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บทคดัย่อ
การวจิยักึง่ทดลองนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาผล

ของโปรแกรมพฒันาทกัษะการจดัการความรนุแรงตอ
การปองกันพฤติกรรมกาวราวของแกนนําเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา ตอการปองกันความรุนแรง กลุม
ตวัอยางคอื นกัเรยีนวยัรุนอาย ุ15-19 ป จาํนวน 70 ราย
โดยแบงเปนกลุมควบคุม และกลุมทดลองกลุมละ 35 
ราย ที่สมัครใจเขารวมการทดลอง ซึ่งกลุมทดลองได
เขารวมในโครงการตลอดระยะเวลา 12 สัปดาหและ
กลุมควบคุมไดรับการดูแลตามปกติ พัฒนาขึ้นโดย
การสงัเคราะหแนวคดิความรนุแรง และทฤษฎกีารดูแล
ตนเองของ  Orem เครื่องมือที่ ใช  ในการศึกษา 
คือโปรแกรมพัฒนาแกนนําเยาวชนเพื่อป องกัน
ความรุนแรง คูมือการจัดการความรุนแรงในวัยรุ น 
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แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราว และแบบวัดทักษะ
การจัดการความรุนแรง โดยมีคา Cronbach’s Alpha 
Coefficient เทากับ 0.84 และ 0.81 ตามลาํดับ วเิคราะห
ขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Independent t-test และ Paired t-test 

ผลการวจิยัพบวา กลุมทดลองมคีะแนนพฤตกิรรม
กาวราวลดลง และมีคะแนนทักษะการจัดการความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น หลังเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบวากลุมทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมกาวราวตํ่ากวากลุมควบคุม และมีทักษะ
การจัดการความรุนแรงสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกทักษะ ไดแก ทักษะ
การเผชิญปญหา ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณและความเครียด และ
ทักษะความรับผิดชอบตอสังคม 

ดั งนั้ น โปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการ
ความรุนแรงตอการปองกันพฤติกรรมกาวราวของ
แกนนําเยาวชนจะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรในโรงเรยีนเพือ่เพิม่ความสามารถในการดแูล
ตนเองเพือ่ปองกนัการมพีฤตกิรรมกาวราว โดยเฉพาะ
การชวยพฒันาความรู ความเขาใจเกีย่วกบัความรนุแรง 
และการใชทักษะการจัดการความรุนแรงได นอกจาก
นั้นนวัตกรรมที่เปนคู มือ และกิจกรรมการปองกัน
การใชความรุนแรงจะเปนแหลงสําหรับเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตอไป

คาํสาํคญั: แกนนําเยาวชน ,  ทักษะการจัดการ
 ความรุนแรง, โปรแกรมการปองกัน
 พฤติกรรมกาวราว, พฤติกรรมกาวราว, 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา 

การใชความรุนแรงเปนปญหาทางสาธารณสุขลําดับตนที่ทั่วโลก
ใหความสําคัญ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะความรุนแรง
ในวัยรุน ดังจะเห็นไดจากรายงานขององคการอนามัยโลกที่กลาววา วัยรุน
ที่มีอายุนอยกวา 18 ป จํานวน 875,000 คน เสียชีวิตดวยสาเหตุของการใช
ความรนุแรง และวยัรุนผูทีก่ระทาํความผดิโดยเฉพาะการทะเลาะววิาท และ
ทํารายรางกายผูอื่นมีแนวโนมที่จะมีอายุนอยลง (Fields & McNamara, 

2003)

ในประเทศไทย พบวา ปญหาการใชความรนุแรงของวยัรุนสงผลกระทบ
ในหลายลักษณะ จากรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา การใช
ความรุนแรงมีในลักษณะการทํารายรางกายจนไดรับบาดเจ็บ 

ทพุพลภาพ และ เสียชวีติ (สาํนกังานตาํรวจแหงชาต,ิ 2554) สอดคลอง
กับรายงานการใชความรุนแรงของนักเรียนมัธยมศึกษาที่พบวามีลักษณะ
ของ การใชอาวธุ การทาํรายตนเอง และบคุคลอืน่ รวมถงึการทาํลายสิง่ของ
ใหเกิดความเสียหาย ซึ่งทําใหเกิดอันตรายทั้งตอตนเอง และผูที่เก่ียวของ 
บางลกัษณะยงัเปนมลูเหตทุีน่าํไปสูการกออาชญากรรม (พรด ีลมิปรตันากร, 
2547 ; ธนวรรณ วฒันสทิธิ,์ 2551) จากปญหาดงักลาวจงึทาํใหหลายองคกร
ไดพยายามแสวงหาวิธีในการปองกันปญหาการใชความรุนแรง ตลอดจน
การดูแลชวยเหลือผู ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการใชความรุนแรง 
แตจากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทยพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การปองกันการใชความรุนแรงในวัยรุนในประเทศไทยยังมีอยูนอยและ
มีขอจํากัดในการประยุกตใช ซึ่งพบวาการศึกษาสวนใหญเปนการวิจัย
เชงิปรมิาณทีม่กีารศึกษาซํา้เก่ียวกบัปจจยัและสาเหตขุองการใชความรนุแรง 
ขนาดของปญหา ความคิดเห็น ทัศนคติ ที่มีตอผูกระทําความรุนแรงและ
เหยื่อของความรุนแรง  (นันทพันธ ชินลํ้าประเสริฐ, 2553)

การพฒันาโปรแกรมพฒันาแกนนาํเยาวชนโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอการปองกนัความรนุแรง ภายใตกรอบแนวคดิความรนุแรงจากการทบทวน
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วรรณกรรม และทฤษฏทีางการพยาบาลของ Orem (2001) จะชวยใหแกนนาํ
เยาวชนที่เขารวมโปรแกรมสามารถนําความรูที่ไดรับมาชวยจัดการตนเอง
ใหมีพฤติกรรมรุนแรงลดลง เนื่องจากทฤษฎีโอเร็ม มีความเชื่อวามนุษย
เริ่มพัฒนาความสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการการดูแลตนเอง 
โดยเรียนรูจากสังคมรอบขาง การดูแลตนเองจะเปนลักษณะของกิจกรรม
ทีส่ามารถสงเสรมิใหวยัรุนไดพฒันาแนวทางการปองกนัการใชความรนุแรง
โดยสงเสรมิความสามารถในการดแูลตนเอง ดวยศกัยภาพในการเรยีนรู และ
ฝกฝนตนเองทีจ่ะควบคมุอารมณโกรธ การมทีกัษะการเผชญิกับสถานการณ
ที่เปนปจจัยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่นําไปสูพฤติกรรม
กาวราว และรุนแรงไดในที่สดุ 

นอกจากนีน้กัเรยีนแกนนาํสามารถเรยีนรู และถายทอดแกผูอืน่ไดงาย 

และยงัเปนการสงเสรมิใหมกีารใชทกัษะชวีติทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมและ
วัฒนธรรมไทย และงายตอการเรียนรู ที่เหมาะสมกับเด็กไทย (ศยมน 

เชื้อเจริญศักด์ิ, 2547; เกษตรชัย และหีมและอุทิศ สังขรัตน, 2555) และ
จะเปนการพัฒนาใหมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ที่มีตอสังคม การเปน
แกนนําจะไดรับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองและผูอื่น เพื่อ
จัดการความรุนแรง ทั้งนี้แนวทางในการดูแลตนเองจะประกอบดวยการใช
วธิกีารสนบัสนนุและใหความรู การทดลองปฏบิตั ิและประเมนิผลการปฏบิตัิ 
นบัตัง้แตการเรยีนรูสภาวะท่ีเกิดขึน้จากสถานการณตวัอยางทีม่กีารวเิคราะห
การแกไขปญหาที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจ การเลือกวิธีการดูแลตนเอง
ที่ไมใชพฤติกรรมกาวราว การมีวิธีการจัดการกับอารมณและความเครียด
ตลอดจนการประเมินแนวทางการดูแลตนเองด วยตนเอง (ศยมน 

เชื้อเจริญศักด์ิ, 2547; ทัศนา ทวีคูณ, 2552) ซึ่งจะเปนแบบอยางแกบุคคล
รอบขาง และจะเปนการสรางภูมิคุมกัน เพิ่มความสามารถ และสงเสริม
การปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อการดูแลตนเองได เหมาะสมเต็มศักยภาพ
ในการจัดการกับสถานการณที่จะนําไปสูความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาเปนผูใหญที่สมบูรณตอไป 
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําแนวทางการปองกันการใชความรุนแรงรวมกับ
แนวคิดการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ Orem (2001) 

ตอการปองกนัความรนุแรงมาใชโดยเนนกระบวนการเรยีนรู และแสดงออก
ถงึความตัง้ใจทีจ่ะลงมอืปฏบิตักิารดูแลตนเอง โดยผานสิง่แวดลอมรอบขาง 
ไมวาจะเปนครู เพื่อน สื่อตางๆ โดยวธิีการสอน การชี้แนะ การสนับสนุน 

และการเตรยีมสิง่แวดลอมทีเ่หมาะสมแกนกัเรยีน ภายใตแนวคดิท่ีวาวยัรุน
มศีกัยภาพในการเรยีนรู และฝกฝนตนเอง การดูแลตนเองจงึเปนพฤตกิรรม
ที่วัยรุ นสามารถเรียนรู  โดยผานการคิดและตัดสินใจ และถายทอดทั้ง
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมออกมาได (ศยมน เชื้อเจริญศักด์ิ, 2547; 

Vineekarn, Wandee, Sang-arun, Weiss, 2012) การวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนําเยาวชนโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเพื่อปองกันพฤติกรรมรุนแรงขึ้น  

กรอบแนวคิดการวิจยั
โปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรุนแรง ตอการปองกัน

พฤตกิรรมกาวราวของนกัเรยีนแกนนาํเยาวชนระดบัมธัยมศกึษา พัฒนาขึน้
จากแนวคิดท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราวรุนแรง และการปองกันการใช
ความรุนแรงจากการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีการดูแลตนเองของ 
Orem (2001) โดยเปนแนวคิดท่ีสงเสริมใหนักเรียนวัยรุ นไดพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเองซึ่งในการดูแลตนเองนั้นเปนการกระทําที่
เฉพาะเจาะจง เปนสิ่งที่สามารถเรียนรู และถายทอดทางสังคมได นับตั้งแต
การสงัเกตตนเอง การเรยีนรูสภาวะทีเ่กดิขึน้ การใหความหมายของสภาวะ
ดังกลาวนาํไปสูการตดัสินใจ การเลอืกวธิกีารดูแลตนเอง ตลอดจนการประเมนิ
แนวทางการดแูลตนเองดวยตนเอง ซึง่เปนการปฏบิตัทิีบ่คุคลปฏบิตัอิยูแลว
โดยธรรมชาติ (สมจิต หนุเจริญกุล, 2544) และจะเปนการชวยใหวัยรุนเกิด
ความเขาใจในกระบวนการพจิารณา การกาํหนดการดแูลตนเองทีจ่าํเปนใน
การปองกนัการใชความรนุแรงในวยัรุน โดยเริม่จากการเขาใจปจจยัเงือ่นไข
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พื้นฐาน ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการดูแลตนเองของวัยรุน 

และในสวนของความสามารถในการดแูลตนเองนัน้ ซึง่ถอืไดวาปจจยัเงือ่นไข
พื้นฐานเปนตัวเชื่อมที่จะนําความรู มาสู การดูแลตนเอง (Vineekarn, 

Wandee, Sang-arun, Weiss, 2012; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544) โปรแกรม
จะประกอบดวย 4 วธิเีพือ่ชวยพฒันาการดแูลตนเอง คือ การสอน การแนะนาํ 
การสนบัสนนุ และการเตรยีมสิง่แวดลอม โดยในสวนของความรูจะเกีย่วของ
กับความรนุแรง สาเหตทุีน่าํไปสูการใชความรนุแรง และแนวทางการปองกนั
การใชความรุนแรงในวัยรุน โดยการนําความรู และสถานการณจําลองที่
จะสอนใหนักเรียนมีความรู  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ซ่ึง
ในการพัฒนาความสามารถของวัยรุ นที่จําเปนในการใชปองกันการใช
ความรุนแรงในวัยรุน คือ การปฏิบัติการการดูแลตนเอง ซึ่งมี 3 ระยะคือ 

ระยะการพินิจพิจารณา ระยะการเปลี่ยนแปลงเพื่อการตัดสินใจที่จะนําไปสู
การปฏิบัติ และระยะการปฏิบัติการดูแลตนเอง ซึ่งประกอบดวยทักษะ
การจัดการความรุนแรงใน 4 ทักษะยอย คือ ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะ
การจดัการอารมณและความเครยีด ทกัษะการสรางสมัพนัธภาพ และทกัษะ
ความรับผิดชอบตอสังคม สงผลใหเพิ่มทักษะการจัดการพฤติกรรมรุนแรง 
และพฤติกรรมกาวราวลดลง ดังภาพ 1

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกาวราว และคะแนนทักษะ

การจัดการความรุนแรง ของนักเรียนแกนนําเยาวชน กอนและหลังเขารวม
โปรแกรมพัฒนาแกนนําเยาวชนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอการปองกัน
พฤติกรรมรุนแรง

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกาวราว และคะแนนทักษะ
การจัดการความรุนแรงของนักเรียนแกนนําเยาวชน ระหวางกลุมที่เขารวม
โปรแกรมฯ และกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ 
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ระยะการพิจารณา                            

ทักษะการเผชิญปญหา                                                                
ทักษะการจัดการอารมณและความเครียด                                                          

ทักษะการสรางสัมพันธภาพ                                                                                                                                  

ทักษะความรับผิดชอบตอสังคม

การสอนการแนะนํา

การสนับสนุน

การเตรียมสิ่งแวดลอม

ระยะการปฏิบัติการดูแลตนเอง

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ลดพฤติกรรมกาวราว
เพิ่มทักษะการจัดการพฤติกรรมรุนแรง

ระยะการเปลี่ยนแปลง

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมฯ มีคะแนนพฤติกรรมรุนแรงลดลง

กวากอนไดเขารวมโปรแกรมฯ และมีคะแนนทักษะการจัดการความรุนแรง
เพิ่มขึ้นมากกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ

2. นกัเรยีนทีเ่ขารวมโปรแกรมฯ มคีะแนนพฤตกิรรมกาวราวลดลง และ
มคีะแนนทกัษะการจดัการความรนุแรง เพิม่ขึน้มากกวากลุมทีไ่ดรบัการดแูล
ตามปกติ
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วิธีการดาํเนินการวิจยั
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

ชนิด 2 กลุม เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง (Two Groups Pre-Post 

Test Design) (Kirk, 1995) เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมพัฒนาแกนนํา
เยาวชนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอการปองกันพฤติกรรมรุนแรง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรทีใ่ชในการศกึษา คือ นกัเรยีน โรงเรยีนมธัยมศกึษาแหงหนึง่

ในจงัหวดัสงขลาทีส่มคัรใจเขารวมโปรแกรมพฒันาแกนนาํเยาวชนโรงเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาเพื่อปองกันพฤติกรรมรุนแรง จํานวน 35 คน

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนวัยรุน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่กําหนดดังนี้ 1) อายุ 15-19 ป 
2) ไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติด 3) ไมเคยไดรับการบําบัดเกี่ยวกับ
ปญหาพฤติกรรมกาวราว 4) สมัครใจเขารวมโปรแกรมฯ

ขนาดของกลุมตัวอยาง คํานวณโดยใชตารางอํานาจการทดสอบ 

(Power Analysis) ของ Cohen (1988) กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 

0.50 คาอํานาจการทดสอบ (Power) 0.80 และหาขนาดอิทธิพลคา
ความแตกตาง (Effect Size) จากงานวจิยัทีค่ลายคลงึ (ทพิยวลัย สทุนิ, 2540) 

ไดขนาดอิทธิพล (Effect Size 0.80) ที่ Power Level เทากับ 0.80 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางกลุมละ 25 คน อยางไรก็ตามเพื่อ
ควบคมุตวัแปรแทรกซอน (Confounding Factor) และเปนไปตามธรรมชาติ
ของการจัดหองเรียนของทางโรงเรียนเพื่อลดความรู สึกเปนตราบาป 

(Stigma) ในนักเรียนที่เขารวมโปรแกรม และเพื่อใหกลุ มตัวอยางมี
ความเพียงพอที่สามารถกระจายตัวเปนโคงปกติ และสามารถอางอิงไปยัง
กลุมประชากรที่ศึกษา (Polit & Beck, 2004) ผูวิจัยจึงจัดนักเรียนเขารวม
โปรแกรมกลุมละ 35 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

1.1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนเปนขอคําถามที่
ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นเรียน

1.2 แบบวดัพฤตกิรรมกาวราว (Aggressive Behavior Scale: ABS) 

เปนแบบประเมนิซึง่เปนทีพ่ฒันาขึน้โดย Buss & Perry (1992) ซึง่ดดัแปลง
โดย ทิพยวัลย สุทิน (2540) ลักษณะของแบบสอบถามประเมินพฤตกิรรม
กาวราวทางรางกาย และพฤตกิรรมกาวราวทางวาจาประกอบดวยขอคาํถาม 

จํานวน 58 ขอ การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําไป
ทดสอบกับนักเรียนจํานวน 30 รายโดยใชสูตร Cronbach’s Alpha 

Coefficient ไดคาความเที่ยง .95 และหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานพิจารณาและเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถาม

ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จาก 1-5 โดยที่ 
1 คะแนนหมายถึง ไมเคยทํากิจกรรมนั้นเลย และ 5 คะแนน หมายถึง 
ทํากิจกรรมนั้นเปนประจํา  

การแปลผลคะแนนไดใชคาคะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต, 2542) 

โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
   3.68-5.00 หมายถึง พฤติกรรมกาวราว อยูในระดับสูง
   2.34-3.67 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวอยูในระดับปานกลาง
   1.00-2.33 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวอยูในระดับตํ่า

1.3. แบบวดัทักษะการจดัการความรนุแรง (Violence Management 

Scale Test: VMST) ไดพัฒนาขึ้น จากการสังเคราะหงานวิจัย และนํามา
พัฒนารวมกับการดัดแปลงของ พรดี ลิมปรัตนากร (2547) แบบวัดมีขอ
คําถาม 19 ขอแบงออกเปน 3 ดาน (ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ทักษะการเผชิญกับภาวะอารมณ และความเครียด และทักษะ
การเผชิญปญหา) ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ 
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จาก 1-3 โดยที ่1 คะแนนหมายถงึ นกัเรยีนเหน็วาขอความนัน้เปนความจรงิ
และ 3 คะแนน หมายถึง นักเรียนเห็นวาขอความนั้นเปนความไมจริง

การแปลผลคะแนนไดใชคาคะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต, 2542) 

โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ทักษะการจัดการความรุนแรงทั้ง 

3 ดานอยูในระดับสูง
 คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง ทักษะการจัดการความรุนแรงทั้ง 

3 ดานอยูในระดับปานกลาง
 คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ทักษะการจัดการความรุนแรงทั้ง 

3 ดานอยูในระดับตํ่า 
การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับ

นักเรียนจํานวน 30 รายโดยใชสูตร Cronbach’s Alpha Coefficient ไดคา
ความเที่ยงแตละทักษะไดแก ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ทักษะการเผชิญกับภาวะอารมณ และความเครียด และทักษะการเผชิญ
ปญหา คือ .94, .91 และ.93 ตามลาํดับ และหาความตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานพิจารณาและเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถาม

สําหรับการจัดการความรุนแรง ดานทักษะความรับผิดชอบตอสังคม  

พฒันาจากการสงัเคราะหงานวจิยั และการดดัแปลงของสมเกยีรต ิ(สมเกยีรติ 
ถุงแกว, 2548) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 47 ขอ 

ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ จาก 1- 4 โดยที่ 
1 คะแนนหมายถึง นักเรียนเห็นวาขอความนั้นไมจริง และ 4 คะแนน 

หมายถึงนักเรียนเห็นวาขอความนั้นเปนความจริงมากการแปลผลคะแนน
ไดใชคาเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต, 2542) โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้

 3.67- 4.00 หมายถงึ ระดบัความรบัผดิชอบตอสงัคม อยูในระดบัสงู
 2.01-3.67 หมายถึง ระดับความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับ

ปานกลาง
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 1.00-2.00 หมายถงึ ระดบัความรบัผดิชอบตอสงัคม อยูในระดบัตํา่
การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับ

นักเรียนจํานวน 30 รายโดยใชสูตร Cronbach’s Alpha Coefficient ไดคา
ความเทีย่ง .87 และหาความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) โดยใหผูทรง
คุณวุฒิจํานวน 5 ทานพิจารณาและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม

2. เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชในการดาํเนนิการวจิยั คือ โปรแกรมพฒันาทกัษะ
การจัดการความรุนแรง ตอการปองกันพฤติกรรมกาวราวของแกนนํา
เยาวชน โดยสนับสนุนใหอาจารยและนักเรียนไดรับการปองกันปญหา
พฤตกิรรมกาวราว โดยมุงเนนใหกลุมตวัอยางไดเรยีนรูเกีย่วกบัสาเหตขุอง
ความรนุแรง และผลกระทบทีเ่กดิจากการใชความรนุแรง ตลอดจนแนวทาง
การปองกนัการใชความรนุแรงทัง้ในการดแูลตนเอง และผูอืน่ โดยใชการจดั
กิจกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพจากการทบทวนวรรณกรรม และลกัษณะกจิกรรม
ที่เหมาะสมในโรงเรียน จํานวน 12 ครั้งครั้งละ 45-60 นาที โดยกิจกรรม
แตละครั้งจะมีวัตถุประสงคแตกตางกัน เชน ครั้งที่ 1 เปนการปฐมนิเทศ
โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางกันของครูและเพื่อนนักเรียนดวยกัน 

 ครัง้ที ่ 2 จะเปนการใหความรูความเขาใจเกีย่วกบัความรนุแรงและ
ผลกระทบพรอมท้ังปลกูฝงทศันคตทิีดี่ตอการปองกนัการใชความรนุแรง และ
รบัรูถงึความสาํคัญของความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม รวมถงึบทบาทแกนนาํ
เยาวชน         

 ครั้งที่ 3 ฝกทักษะการจัดการกับอารมณ และความเครียดโดยใช
สถานการณตัวอยางใหนักเรียนไดฝกทักษะในชั่วโมงกิจกรรมและมอบใบ
กิจกรรมนอกเวลาเกี่ยวกับการจัดการอารมณและความเครียดที่เกิดขึ้น  

 ครั้งที่ 4 จะเปนการเลาประสบการณและสาธิตการปฏิบัติจาก
สถานการณจริงที่เกิดขึ้นที่บานหรือในโรงเรียน และใหนักเรียนสะทอนคิด
การจัดการอารมณและความเครียดของตนเอง     

 ครั้งที่ 5 จะมุงเนนเรื่องการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม
ในวัยรุน   
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 ครั้งที่ 6 ฝกทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพเพื่อ
หลีกเลี่ยงการนําไปสูการใชความรุนแรง     

 ครั้งที่ 7 เปนการสาธิตการแสดงบทบาทสมมุติในลักษณะ
การสื่อสารที่เหมาะสม และไมเหมาะสมที่นําไปสูการใชความรุนแรงได  
 ครั้งที่ 8 ฝกทักษะการตัดสินใจ และการเผชิญปญหาเพื่อปองกัน
การใชความรุนแรง โดยนักเรียนจะนําปญหา และประสบการณการเผชิญ
ปญหาการใชความรุนแรงของตนเอง และสถานการณที่ประสบไมวาใน
ครอบครัวหรือในโรงเรียนและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   

 ครัง้ที ่9 เปนการพฒันาทกัษะความรบัผดิชอบตอสังคม โดยมุงเนน 

4 บทบาทคอื เพือ่น นกัเรยีน ลกู และพลเมอืงในสงัคมตอการปองกนัปญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น       

 ครัง้ที ่10 ใหนกัเรยีนไดนาํเสนอกจิกรรมทีเ่ปนความรบัผดิชอบตอ
สังคมและบุคคลรอบขางตอการใชความรุนแรง     

 ครัง้ที ่11 การเชือ่มโยงกจิกรรมจติอาสาและการบาํเพญ็ประโยชน
เพื่อลดปญหาการใชความรุนแรงในสังคม     

 ครัง้ที ่12 การประเมนิผลโครงการและสรปุการเรยีนรูจากกิจกรรม
ทั้งหมด  

นอกจากนี้เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการทดลองยังประกอบดวย 

1) แผนการสอนการจัดการความรุนแรงในวัยรุ น 2) คูมือการจัดการ
ความรุนแรงในวัยรุน 3) แบบบันทึกกิจกรรม ซึ่งผูวิจัยและคณะพัฒนาขึ้น 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ราย และนําไป
ทดลองใชโดยไดดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารอยละ 80 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู
ผูวิจัยเก็บขอมูลรวมกบัผูรวมวิจัย โดยดําเนินการดังนี้
1. ขออนุญาตเก็บขอมูลผานคณะกรรมการจริยธรรมของคณะ



สงขลานครินทร |ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

87

»‚·Õè 20
©ºÑº·Õè 4
μ.¤.
 -
¸.¤.
2557

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะกรรมการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงหนึ่ง

2. เลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดจากโรงเรียน
มธัยมศกึษาแหงหนึง่ในจงัหวดัสงขลา ไดกลุมตวัอยางจาํนวน 70 คน สุมแบง
เปนกลุมทดลองจํานวน 35 คน และกลุมควบคุม 35 คน ขอความรวมมือใน
การวิจัย และพิทกัษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โดยเซ็นลงนามในใบยินยอมเขารวม
วิจัย จากนั้นนัดหมายนักเรียนผานอาจารยผู ดูแลแนะนําตัว อธิบาย
วัตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะกิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทุกชุด จากกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม ในสัปดาหแรกกอนเริ่มดําเนินการ หลังจากนั้นกลุม
ตวัอยางทีเ่ปนกลุมควบคมุไดรบัการดแูลตามปกตขิองโรงเรยีนเปนเวลา 12 

สปัดาห จากนัน้เกบ็ขอมลูอกีครัง้ ในขณะเดยีวกนั กลุมทดลองไดดําเนนิการ
ตามโปรแกรมการปองกันความรุนแรงสัปดาหละ 50-60 นาทีตอเนื่อง 12 

สปัดาห และเกบ็ขอมลูอกีครัง้หลงัสิน้สดุโปรแกรมฯซึง่ลกัษณะของนกัเรยีน
อยูกันคนละหองเรียน และชวงอายุ 15-19 ป นักเรียนสมัครใจมีตั้งแตชั้น 

มธัยมศกึษาปที ่4-6 จากจาํนวนหองเรยีนหลายหองและชัว่โมงทีท่าํกิจกรรม
จะแตกตางกนั นกัเรยีนจะมโีอกาสพบกนันอยทัง้สองกลุมจงึไมไดรบัอทิธพิล
ตอกัน

การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง
โครงรางวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยดาน

จริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะ
กรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา โดยมีการพิทักษ
สทิธขิองกลุมตวัอยาง เชน การอธบิายใหกลุมตวัอยางไดรบัทราบ และเขาใจ
ในกระบวนการดําเนินการวิจัยทุกขั้นตอน และแจงใหทราบวา สามารถ
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ตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมในการวิจัยครั้งนี้ไดอยางอิสระซึ่งจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอการศึกษาในสถาบัน การตอบคําถามและใหขอมูล
ทุกอยางจะเปนความลับ ไมมีการเปดเผยตอผูที่ไมเกี่ยวของ จนกวาจะได
รับอนุญาตจากกลุมตัวอยางกอนเทานั้น ผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม 

และกลุมตัวอยางสามารถถอนตัวออกจากการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลา
ถาตองการ หลงัจากทีก่ลุมตวัอยางเขาใจและยนิดใีหความรวมมอืในการวจิยั
จึงใหลงชื่อยินยอมเขารวมการวิจัย

การวิเคราะหข้์อมลู
1. ขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหแจกแจงในเชิงบรรยาย โดยใชสถิติ 

คาความถี่ และรอยละ
2. เปรยีบเทียบพฤติกรรมกาวราว และทักษะการจัดการความรุนแรง 

กอนและหลังไดรับโปรแกรมฯ และเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยใชวิธีการ
แจกแจงความถี ่คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชสถติ ิIndependent 

t-test และ Paired t-test 

ผลการวิจยั
ขอมลูผลของโปรแกรมพฒันาแกนนาํเยาวชนโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

ตอการปองกันความรุนแรง ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง
จากการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนําเยาวชนโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ตอการปองกันความรุนแรง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
นักเรียนเพศหญิง รอยละ 58.57 และเปนนักเรียนเพศชายรอยละ 41.43 

นักเรียนสวนใหญมีอายุ 15-17 ปมากท่ีสุด รอยละ 72.86 และนักเรียนที่
เขารวมโครงการ รอยละ 77.14 เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย
ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีจํานวนใกลเคียงกัน (ตาราง 1)
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ต่อการป้องกนัความรนุแรง
ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คะแนนพฤตกิรรม

กาวราวของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเขารวมโปรแกรมฯ คะแนน
เฉลี่ยระดับพฤติกรรมกาวราวหลังเขารวมโปรแกรมตํ่ากวากอนเขารวม
โปรแกรม (M = 14.82, S.D. = 2.78; M = 5.37, S.D. = 1.84) และเมือ่ทดสอบ
ทางสถิติ พบวา คะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระหวางกอนและ
หลงัการเขารวมโปรแกรมฯ มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญท่ีระดบั .001 

(ตาราง 2)

ข้อมลูทัว่ไป

กลุ่มตวัอย่าง
รวมจาํนวน 

(ร้อยละ) 
N=70

กลุ่มทดลอง 
จาํนวน (รอ้ยละ)  

(N=35)

กลุ่มควบคมุ 
จาํนวน (รอ้ยละ)  

(N=35)

เพศ
     ชาย    5 (7.14) 24 (34.29) 29 (41.43)

      หญิง 30 (42.86) 11 (15.71) 41 (58.57)

อาย ุ(ปี)

     15-17 28 (40.00)                     23 (32.86) 51 (72.86)                   

     18-19   7 (10.00) 12 (17.14) 19 (27.14)

ชัน้เรียน
       มัธยมศึกษาปที่ 4 28 (40.00)                      26 (37.14)                                                                                 54 (77.14)                     

       มัธยมศึกษาปที่ 5 -  9 (12.86)                                  9 (12.86)                        

       มัธยมศึกษาปที่ 6    7(10.00) -   7 (10.00)

ตาราง 1 จาํนวนและร้อยละของนักเรียนจาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป  



ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะ... | วินีกาญจน คงสุวรรณ และคณะ

90

Vol. 20
No. 4
Oct.

      -  
 Dec.
2014

ผลการวิจัย พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนทักษะในการจัดการความรุนแรง ไดแก ทักษะการเผชิญปญหา 
ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการจัดการอารมณและ
ความเครียด และทักษะความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนกลุมทดลอง
กอนและหลังเขารวมโปรแกรม พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับทุกทักษะ
หลังทดลองสูงกวากอนทดลอง ไดแก ทักษะการเผชิญปญหา (M = 13.82, 

S.D. = 4.18; M = 16.05, S.D. = 3.66) ทกัษะการสรางสมัพนัธภาพระหวาง
บคุคล (M = 14.05, S.D. = 3.42; M = 16.60, S.D. = 4.10) ทกัษะการจดัการ
อารมณและความเครยีด (M = 16.91, S.D. = 5.48; M = 19.80, S.D. = 4.26) 

และทักษะความรับผิดชอบตอสังคม (M = 12.05, S.D. = 2.42; M = 14.60, 

S.D. = 2.10) และเมื่อทดสอบทางสถิติพบวาคะแนนทักษะการจัดการ
ความรุนแรงของนักเรียนกลุมทดลองระหวางกอนและหลังการทดลอง 
ทุกทักษะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (ตาราง 3)

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังเขารวมโปรแกรมฯ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกาวราวกลุมทดลอง ตํ่ากวากลุมควบคุม 

(M = 9.62, S.D. = 6.01, M = 5.37, S.D. = 1.84) และเมือ่ทดสอบทางสถติิ

พฤติกรรมก้าวร้าว 
ก่อน หลงั

t-value
M S.D. M S.D.

Aggressive Behavior Scale 
(ABS) 14.82 2.78 5.37 1.84 15.75*

*p < .001

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน
พฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
และหลงัเข้าร่วมโปรแกรม (N=35)
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ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน คะแนนทกัษะ
การเผชิญปัญหา  ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
ทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด และทักษะ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ของนักเรียนกลุ่มระหว่างทดลอง
ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฯ (N=35)

ทกัษะการจดัการความรนุแรง
ก่อน หลงั

t-value
M S.D. M S.D.

การเผชิญปญหา 13.82 4.18 16.05 3.66 2.12*

การสรางสมัพนัธภาพระหวางบคุคล 14.05 3.42 16.60 4.10 2.45*

การจัดการอารมณและความเครียด 16.91 5.48 19.80 4.26 2.22*

ความรับผิดชอบตอสังคม 12.05 2.42 14.60 2.10 1.17*

*p < .05 

พบวาคะแนนพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระหวางกลุ มทดลองและ
กลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (ตาราง 4)

พฤติกรรมก้าวร้าว 

กลุ่มทดลอง
(N=35)

กลุ่มควบคมุ
(N=35) t-value

M S.D. M S.D.

Aggressive Behavior Scale 
(ABS) 5.37 1.84 9.62 6.01 4.40*

*P < .05

ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน
พฤติกรรมก้าวรา้วของนักเรียนกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง
หลงัเข้าร่วมโปรแกรม
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ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม
ในทุกทักษะ กลาวคือทักษะการเผชิญปญหา (M = 16.05, S.D. = 3.66; 

M = 15.65, S.D. = 3.55) ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

(M = 18.51, S.D. = 4.01; M = 17.48, S.D. = 3.50) ทกัษะการจดัการอารมณ
และความเครียด (M = 19.80, S.D. = 4.26; M = 17.00, S.D. = 3.10) และ
ทักษะความรับผิดชอบตอสังคม (M = 12.55, S.D. = 1.08; M = 10.02, 

S.D. = 1.42) เมื่อทดสอบทางสถิติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พบวา ทุกทักษะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (ตาราง 5)

ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน คะแนนทกัษะ
การเผชิญปัญหา ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล 

ทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด และทักษะ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ

ทกัษะการจดัการความรนุแรง
กลุ่มควบคมุ

(N=35)
กลุ่มทดลอง

(N=35) t-value

M S.D. M S.D.

การเผชิญปญหา 15.65 3.55 16.05 3.66 2.68*

การสรางสมัพนัธภาพระหวางบคุคล 17.48 3.50 16.60 4.10 1.93*

การจัดการอารมณและความเครียด 17.00 3.10 19.80 4.26 2.57*

ความรับผิดชอบตอสังคม 10.02 1.42 14.60 2.10 1.87*

*p < .05 

การอภิปรายผล
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรุนแรง ตอการปองกัน

พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแกนนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัย
ไดนํามาอภิปรายผล ดังนี้
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ผลการศกึษา พบวา กลุมทดลองมคีะแนนพฤตกิรรมกาวราวลดลง และ
ทักษะการจัดการความรุนแรง แตละทักษะเพิ่มขึ้นไดแก ทักษะการเผชิญ
ปญหา ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล และทักษะการจัดการ
อารมณและความเครียด และทักษะความรับผิดชอบตอสังคม และมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม พบวาพฤติกรรมกาวราวของกลุมทดลองลดลง
ตํ่ากวากลุมควบคุม ในขณะที่ทักษะการจัดการความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา
โปรแกรมการพัฒนาแกนนําเยาวชนในการปองกันพฤติกรรมกาวราว 
เปนการพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม จากแนวทางการพัฒนา
นักเรียนวัยรุนที่มีประสิทธิภาพ รวมกับแนวคิดการสงเสริมความสามารถ
ในการดูแลตนเองที่ชัดเจนเปนขั้นตอน (Fields & McNamara, 2003; 

พรด ีลมิปรตันากร, 2547; Vineekarn, Wandee, Sang-arun, Kools, 2008; 

Lutzker, 2006) สําหรับพัฒนาวัยรุ นที่สอดคลองกับการเรียนรู ไดแก 
1) การใหความรูความเขาใจลกัษณะของพฤตกิรรมกาวราว ผลกระทบ และ
แนวทางการปองกันการใชพฤติกรรมกาวราวรุนแรง 2) การพัฒนาทักษะที่
สาํคญั 4 ทกัษะในการปองกนัพฤตกิรรมกาวราว คือ ทกัษะการเผชญิปญหา
ที่เหมาะสม ทักษะการสรางสัมพันธภาพ ทักษะการจัดการอารมณและ
ความเครยีด และการใหนกัเรยีนเกดิทักษะทีมุ่งเนนการสรางความรบัผดิชอบ
ตอสังคม นอกจากนั้นผลการวิจัยยังเปนการยืนยันวาหากใหความสนใจตอ
พฒันาการกระบวนการเรยีนรูทีส่าํคญัของวยัรุน จะกอใหเกดิความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเองของวัยรุนในการดูแลตนเองโดยไมเกิดพฤติกรรม
กาวราวรุนแรง โดยเนนการกระทําท่ีมีเปาหมาย ภายใตกรอบทฤษฎี
การพยาบาลของโอเร็ม (Orem, 2001) ที่เนนการเขาใจในกระบวนการ
พจิารณา การกาํหนดการดแูลตนเองทีจ่าํเปนในการปองกนัการใชความรนุแรง
ในวัยรุน โดยเริ่มจากการเขาใจปจจัยเงื่อนไขพื้นฐานของวัยรุน ไดแก อายุ 
เพศ ระยะพฒันาการ ภาวะสขุภาพ สงัคมวฒันธรรม ระบบครอบครวั วถิชีวีติ 
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สิ่งแวดลอม แหลงประโยชนและระบบบริการสุขภาพ และโดยเฉพาะ
ประสบการณในโรงเรยีน เชน การสงเสรมิพฒันาการการจดัการส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการเขาใจอารมณและ
ความเครียดที่สงผลตอการใชพฤติกรรมกาวราวได เชน เมื่อนักเรียนมี
การรบัรูวาตนเองไมเปนทีช่ืน่ชอบของเพือ่นรวมชัน้ รูสกึโดดเดีย่ว และเกลยีด
โรงเรียน สิ่งเหลานี้มีทําใหมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมรุนแรงได 
(เกษตรชัย และหีม และอุทิศ สังขรัตน, 2555; ทัศนา ทวีคูณ, 2552; 

Vineekarn, Wandee, Purnell, 2012) ปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การดูแลตนเอง โดยในกระบวนการพัฒนาความรู และระบบสนับสนุน 

ความสามารถในการดูแลตนเองของนักเรียนจะสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการดแูลตนเองไดอยางทีม่ปีระสทิธภิาพในการลดพฤตกิรรม
รนุแรง และการเสรมิสรางทกัษะการจดัการความรนุแรงได (พรด ีลมิปรตันากร, 
2547; Vineekarn, Wandee, Sang-arun, Weiss, 2012) สอดคลองกับ 

ทัศนา ทวีคูณ (2552) กลาววาการแสดงความสนใจที่เหมาะสมแกวัยรุน 

เปนการยากทีจ่ะบอกวาแคไหนเหมาะสม แตใหถอืหลกัวา ใหวยัรุนมโีอกาส
แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ แสดงความรูสึก หรือความรูตางๆ
ของเขา การใชความเขาใจ และแสดงความสนใจ ในระยะนี้จะเปนระยะ
การประเมินการดูแลตนเอง เปนกระบวนการของการแสวงหา ทั้งจาก
ประสบการณ และความรู ความตองการการดูแลตนเอง ในการปองกัน
การใชพฤติกรรมกาวราวที่จะนําไปสู ความรุนแรงได และการปองกัน
พฤติกรรมกาวราวไดจะสงผลดีตอตนเองอยางไร โดยรูและเขาใจแนวทาง
การดแูลตนเองและบคุคลรอบขาง ผานการแลกเปลีย่นเรยีนรู การสะทอนคดิ
จากสถานการณและระหวางกลุมเพื่อนนักเรียนวัยรุนดวยกัน และการที่
นักเรียนวัยรุนมีโอกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมของตนโดยไมใชไตถามเพื่อ
จับผิด และอาจทวงติงหรือหามปรามไดนั้น จะสงผลดีตอนักเรียนวัยรุน 

ที่สามารถเรียนรูโดยเขาใจ และแนใจวาเหตุการณหรือพฤติกรรมกาวราว
รนุแรงทีน่กัเรยีนกระทาํไมวาโดยวาจา โดยการใชกําลงัทาํรายบคุคลอืน่ หรอื
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สิ่งของก็ตาม ทําใหเกิดเปนอันตรายหรือไมถูกตอง และเปนสิ่งที่สังคมไม
ยอมรับ ระยะการเปลี่ยนแปลงตนเองนี้นักเรียนวัยรุนจะไดรับการเสริมแรง
โดยการใหกําลังใจซึ่งกันและกันระหวางกลุม และการไดรับการสนับสนุน
สิ่งที่กลุมไดรับการชื่นชมยินดีจากอาจารย และรุนพี่รุ นนองที่ไดรับรูถึง
การเขารวมกิจกรรมและการสรางสรรคกิจกรรมเชนเดียวกับที่ Callaghan 

(2005) ไดกลาววา การยอมรับวัยรุนอยางที่เปน การใหคําชมเชย ไมตําหนิ
รุนแรงหรือบอยครั้งเมื่อทําในสิ่งที่ไมสมควร ไมเปรียบเทียบกับสมาชิกใน
ครอบครวัคนอืน่ หรอืนกัเรยีนคนอืน่ๆ ควรพดูจาอยางไพเราะสภุาพ การให
ความไววางใจจะชวยสงเสรมิความสามารถในการดแูลตนเองของเยาวชนได 

นอกจากนั้น นักเรียนที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในสิ่งที่ถูกตอง
เหมาะสม โดยเฉพาะการมีจิตอาสาในการมาเปนแกนนํานักเรียนจะพัฒนา
ความรู สึกท่ีดีตอตนเอง และตอการทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งที่จะไดรับ
การยอมรับจากสังคม จากการปฏิบัติตามที่ไดผานการคิด ตัดสินใจ และ
ฝกฝน ในระยะนี้จะเปนระยะที่เปนการสะทอนกลับ การลงความเห็นและ
การตัดสินใจ เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ในสิ่งที่แตละบุคคลรู เกี่ยวกับ
สภาวการณการดแูลตนเอง ประสบการณเกีย่วกบัความตองการในการดแูล
ตนเอง การแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ หรือการเลือกรูปแบบการดูแลตนเอง 
ในการปองกนัพฤตกิรรมกาวราว การปฏบิตัใินสถานการณรอบตวั สถานการณ
ที่กําหนด และในสถานการณจริงที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน เปนชวงของ
การเปลี่ยนแปลง (Orem ,2001; Callaghan, 2005) สอดคลองกับ วิไลรัตน 
แยมจอหอ (2550) กลาววา การสงเสรมิบคุคลใหเกดิความรูสกึวาตนเองเปน
ทีย่อมรบั และเปนทีต่องการของสงัคม บคุคลทีไ่ดรบัการสงเสรมิโดยเฉพาะ
วัยรุนจะมีความสุข และจะเรียนรูโลกในเชิงบวกสงผลที่ดีมากขึ้น แนวคิดนี้
สนบัสนนุผลการวจิยัวา การสนบัสนนุแนวทางการดแูลตนเอง ในการปองกนั
พฤติกรรมกาวราว จะทําใหวัยรุนมีการจัดการกับอารมณ และความเครียด 

มีแนวทางในการเผชิญปญหา และการสรางสัมพันธภาพตอผูอื่นไดดีขึ้น 

ซึ่งในทางตรงกันขาม (จุรีรัตน พลแสง, 2545) พบวา วัยรุนที่ขาดความรัก 
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ความอบอุน ขาดการอบรมสัง่สอนใหรูจกัควบคมุอารมณนัน้จะมพีฤตกิรรม
ทีก่าวราว ทะเลาะรนุแรงทาํรายตนเองและผูอืน่ รวมทัง้มพีฤตกิรรมการลกัขโมย
ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา

แนวทางการชวยเหลือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมความสามารถ
ในการดูแลตนเองในดานทักษะมีผลตอพัฒนาทักษะการเผชิญปญหา 
การจดัการอารมณและความเครยีดทีม่ผีลตอการปองกนัพฤตกิรรมกาวราว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งแวดลอมทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ
การบรรลงุานตามขัน้พฒันาการ นกัเรยีนวยัรุนทีไ่ดรบัสิง่แวดลอมทางสงัคม
ที่ตางกัน จะมีการตัดสินใจและการแกไขปญหาแตกตางกัน ทั้งนี้รวมถึง
การใหคุณคากับการปฏิบัติที่เหมาะสม การสรางสรรคและพฤติกรรมใหม 
หรือการคงพฤติกรรมที่ดีไว ในรูปแบบดูแลตนเองเพื่อปองกันการใช
ความรุนแรงของตนเองอยางตอเนื่อง (Vineekarn, Wandee, Sang-arun, 

Kools, 2008) สอดคลองกับที่ Lutzker (2006) ไดกลาววา พัฒนาการทาง
บคุลกิภาพของวยัรุนเปนวยัทีส่นใจตนเอง อยากรูวาตนคอืใคร มคีวามตองการ
การเขาใจ และยอมรบัในการเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย และจติใจทีส่าํคัญ
ที่สุดคือ บุคคลที่ใกลชิดจะตองพยายามเปลี่ยนทัศนคติทางลบที่มีตอวัยนี้
โดยการเปนตัวแบบที่ดีทั้งความประพฤติ คานิยม จริยธรรม และเนื่องจาก
พัฒนาการในชวงวัยนี้สามารถพัฒนาไดถึงขึ้นสูงสุด สามารถคิดใหเหตุผล
ไดเหมอืนผูใหญ โดยลกัษณะเฉพาะของอารมณทีพ่บไดบอยในวยัรุน ไดแก 
1) ความโกรธที่มักจะเกิดเมื่อมีความคับของใจ อาจมีสาเหตุมาจาก
ความตองการเสรภีาพ การปรบัตวัใหเขากับสิง่แวดลอมหรอืฐานะทางสงัคม 

2) ความกลัว มักมาจากสังคม แตก็ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะและการเรียนรู  
และ 3) ความรัก ซึ่งแยกไดเปนประเภทใหญๆ คือ การรักตัวเอง รักเพื่อน 

และรักคนที่เปนวีรบุรุษในสายตาของวัยรุน (ธนวรรณ วัฒนสิทธิ์, 2551; 

ทัศนา ทวีคูณ, 2552) ประเภทของพฤติกรรมทางอารมณของวัยรุนมักพบ
ไดดังนี้ 1) ประเภทกาวราว เชน อารมณโกรธ อิจฉา เกลียดชัง 2) ประเภท
เก็บกด เชน ความกลวั วติกกงัวล เศราใจ หดหู เสยีใจ และ 3) อารมณสนกุ 
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เชน ความรกั ชอบ สุขสบาย พออกพอใจ เปนตน
นอกจากนั้นอาจเปนเพราะการออกแบบกิจกรรมโดยใชกรอบแนวคิด

การดูแลตนเอง (Self-care Concept) นับวาเปนการสงเสริมใหนักเรียนได
มีการสํารวจตนเอง และวิเคราะหประสบการณตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม
กาวราว และการใชความรนุแรง และผลของการใชความรนุแรงทัง้ตอตนเอง 
และผูอื่น สิ่งเหลานี้จะชวยใหเกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง เพื่อปองกัน
การใชความรนุแรง และการมแีนวทางในการปฏบิตัตินเพือ่ไมใชความรนุแรง
ทัง้ตอตนเองและผูอืน่ จากผลการศกึษาการลดการแสดงพฤตกิรรมกาวราว 
พบวาสามารถปลูกฝงในเยาวชนไดโดยการสงเสริมทักษะการดูแลตนเอง 
และพฒันาพฤตกิรรมการดแูลตนเอง รวมกบัการสรางสมัพนัธภาพเชงิบวก
จะสงผลตอการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันปญหาการใชความรุนแรงในวัยรุน 

(Vineekarn, Wandee, Purnell, 2012; วไิลรตัน แยมจอหอ, 2550) นอกจาก
นั้นภายใตวิธีการพัฒนาแกนนําเยาวชนเพื่อปองกันการใชความรุนแรง 
ไดใชการประยุกตระบบการพยาบาลในการสนับสนุนและใหความรู  
(Supportive-Educative Nursing System) ที่ประกอบดวย การสอน 

(Teaching) การชีแ้นะ (Guiding) การสนบัสนนุ (Supporting) และการเตรยีม
สิง่แวดลอม (Providing Environment) (Orem, 2001; Vineekarn, Wandee, 

Sang-arun, Weiss, 2012; สมจิต หนุเจริญกุล, 2544; วิไลรัตน แยมจอหอ, 

2550) เพือ่พฒันาทกัษะการจดัการความรนุแรง สอดคลองกบัการศกึษาของ 
Callaghan (2005) ที่พบวา ประสิทธิผลของโปรแกรมที่สําคัญเกิดขึ้นจาก
วิธีการที่ใชในการพัฒนา นอกจากนั้นการที่นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
จํานวน 10 ครั้งอยางตอเนื่อง จะชวยใหเกดิกระบวนการเรียนรู การฝกฝน 

และการนาํประสบการณมาแลกเปลีย่น สอดคลองกบัการศกึษาของ Farrell, 

Meyer, Kung, Sullivan (2001) ทีพ่บวา ชวงเวลาในการดาํเนนิการ จาํนวน
ครั้งในการที่นักเรียนเขารวมโปรแกรมจะมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนวัย
รุน อยางไรกต็ามการเขารวมโปรแกรม อาจสงผลตอความเครยีดในระหวาง
เขารวมโปรแกรมได (พรดี ลิมปรัตนากร, 2547; Thomas & Smith, 2004).
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เมือ่เปรยีบเทยีบผลกอนทดลอง และหลงัทดลอง พบวาแกนนาํเยาวชน
มีพฤติกรรมกาวราวลดลง และมีทักษะการจัดการความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
หลังเขารวมโปรแกรม สอดคลองกับที่องคการอนามัยโลกไดกลาวถึง
องคประกอบของทักษะชีวิตที่มีความจําเปนในการพัฒนาเยาวชน (World 

Health Organization, 2006; พรดี ลิมปรัตนากร, 2547; นันทพันธ 
ชินลํ้าประเสริฐ, 2553) โดยเฉพาะทักษะการตัดสินใจ และแกไขปญหา 
จะชวยใหแกนนําเยาวชนไดพัฒนาความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุ
ปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก ประเมิน
ทางเลือก ตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาที่เหมาะสม และลงมือแกปญหาได
อยางถกูตองเหมาะสม (เกษตรชยั และหมี และอทุศิ สงัขรตัน, 2555; Farrell, 

Meyer, Kung, Sullivan, 2001). สอดคลองกบั ศยมน เชือ้เจรญิศกัด์ิ (2547) 

กลาววา การเรียนรูทางสังคม เปนผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามที่สังคม
ตองการ ซึง่เริม่ตนจากครอบครวัตัง้แตบคุคลถอืกาํเนดิมา การอบรมเลีย้งดู
จะทาํใหบคุคลทราบถงึคณุธรรม คุณคา และอดุมคตทิีส่งัคมยดึมัน่ ไดเรยีนรู 
บรรทดัฐาน และขนบธรรมเนยีม ประเพณทีีใ่ชอยูในสงัคม (เกษตรชยั และหมี
และอุทิศ สังขรัตน, 2555)  การเรียนรูโดยจงใจ เชน การอบรมสั่งสอนโดย
พอแม และคร ูอาจารย และเกดิขึน้โดยไมจงใจ เชน การเลยีนแบบการกระทาํ
ของเพื่อนฝูงหรือตัวละคร ที่เผยแพรทางสื่อมวลชน ซึ่งเปนมิติที่สําคัญที่จะ
ชวยพฒันาแนวทางการดแูลตนเอง ไดแก การสรางแรงจงูใจ ความสามารถ
ในองคประกอบที่เกี่ยวของกับ การคิด การรับรู การจัดการ การสื่อสาร และ
การตัดสินใจ เปนการปองกันพฤติกรรมกาวราวที่มีอยูภายในที่สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงเปนลักษณะการปฏิบัติการ การดูแลตนเองที่เปนรูปธรรมโดย
การทําใหเปนระบบ (Orem, 2001; วิไลรัตน แยมจอหอ, 2550) เพื่อปองกัน
ตนเองจากการใชพฤติกรรมกาวราวอาทิเชน การพัฒนาทักษะการสราง
สัมพันธภาพ การเผชิญปญหา การจัดการอารมณและความเครียด และ
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อปองกันการใชความรุนแรงไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้
1. การพฒันาโปรแกรมฯ สามารถนาํไปใชเปนแนวทางการจดัการเรยีน

การสอนในโรงเรยีน เปนการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนในการดแูลตนเอง
เพือ่การปองกนัการใชความรนุแรง และสงเสรมิทกัษะการจดัการกบัอารมณ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมตอไป

2. การใชโปรแกรมฯ โดยนําวิธีการดําเนินการในการพัฒนาแกนนํา
เยาวชน ตอการปองกันการใชความรุนแรง และผลการวิจัยไปเปนพื้นฐาน
ในการกบัหนวยงานทีม่ภีารกจิตอการแกไขปญหาพฤตกิรรมกาวราวรนุแรง
ในสังคมไทย 

ข้อจาํกดัของการวิจยั
 เนื่องจากกลุมตัวอยางอยูในโรงเรียนซึ่งเปนบริบทเดียวกันมีโอกาส

เกดิการแลกเปลีย่นระหวางกลุมเปนตวัแปรแทรกซอนไดและงานวจิยัครัง้นี้
มีความไมเทาเทียมในเรื่องเพศและชั้นเรียนของกลุมทดลองและกลุมปกติ
ซึง่อาจจะสงผลตอขอคนพบของงานวจิยั ซึง่ผูวจิยัควรทดสอบความแตกตาง
ของขอมูลสวนบุคคลของทั้งสองกลุม

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป
ควรมีการศึกษารูปแบบการสงเสริมแนวทางการดูแลตนเอง สําหรับ

เยาวชนในพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมที่ไมพงึประสงค นอกจากนั้นควร
มกีารศกึษาวจิยัตดิตามพฤตกิรรมกาวราว และทกัษะการจดัการความโกรธ 

และการใชความรุนแรงในวัยรุนอยางตอเนื่อง และควรวิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และลักษณะการปรับตัว ตลอดจน
สิง่แวดลอมทีส่งผลตอพฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงค และการคงอยูของพฤตกิรรม
ที่เหมาะสม ตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณแผนงานพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อ

การสรางเสรมิสขุภาพ และสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ  

(พย.สสส.) ที่ไดใหการสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
คณะคร ูและนกัเรยีนทีไ่ดใหความรวมมอื และเตม็ใจในการเขารวมการวจิยั
ในครั้งนี้
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