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การจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง

อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

The social organization in Thonglang Sub-District’s Youth violence behavior,
Banmaichaiyapoch District, Buriram Province

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบล
ทองหลาง อำาเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์และ2) เพือ่หาแนวทางการจดัระเบยีบสงัคมดา้นพฤตกิรรมความรนุแรง
ของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากร ได้แก่เยาวชนในโรงเรียนหรือในหมู่บ้าน
ภายในตำาบลทองหลาง และผู้นำาชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรเยาวชน จำานวน 61 คน 
ส่วนผู้นำาชุมชนนั้นจะทำาการเจาะจงศึกษาจำานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแนวคำาถามใน
การประชุมระดมสมอง ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด
บรีุรมัย ์ไดแ้ก ่1) ภมูหิลงัของเยาวชนทางดา้นครอบครวั และการศกึษา 2) การรบัรูพ้ฤตกิรรมดา้นความรนุแรงของเยาวชน 
และ3) พฤติกรรมและความคาดหวังในการดำาเนินชีวิตของเยาวชน 
 2. แนวทางการจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ควรดำาเนินการโดย 
  2.1 อบต.ทองหลางควรดำาเนินการสนับสนุนส่งเสริมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง ประสบความสำาเร็จ
ในการเป็นครอบครัวที่ดี สามารถให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตร หลานของตนเองได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมบุตรธิดาให้
เป็นคนดีของสังคม ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท นอกจากนี้ จัดกิจกรรมให้ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานะ
ที่มั่นคง และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แต่ละหมู่บ้านกำาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 
  2.2. โรงเรียนควรมีบทบาท ในการส่งเสริมให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดจากการจากการทะวิวาท และมีส่วนร่วมในการหา
สาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท การมั่วสุม ของวัยรุ่น และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน จัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์บุคลิกภาพนักเรียน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ 
  2.3 ชมุชนควรมบีทบาทในการสง่เสรมิเยาวชนใหเ้ปน็คนดขีองสงัคม ไมก่อ่เหตทุะเลาะววิาทหรอืสรา้งเหตรุำาคาญ
ให้กับชุมชน โดยการดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเด็กในชุมชน ไม่ให้เป็นไปในทางที่ล่อแหลม หรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
การทะเลาะวิวาทในชุมชน

คำาสำาคัญ : แนวทางการจัดระเบียบสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน
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ABSTRACT

 This research had the objectives to 1) study factors that concern with violence behavior in Thong-

lang sub-district’s youth violence behavior, Banmaichaiyapoch district, Buriram province and 2) find out 

guidelines for social organization in Thonglang sub-district’s youth violence behavior. The population 

were youth in school and village in Thonglang sub-district and community leader. Using purposive 

sampling method by study 61 youth and 3 community leader. The tools used in this research included 

questionnaires and brainstorming meeting. The data were conducted by frequency, percentage, mean, 

standard deviation and content analysis. The research found that : 

 1.factors that concern with violence behavior in Thonglang sub-district’s youth violence behavior 

were family and education background , perception of youth’s violence behavior and behavior and 

expectation in handle their life.

 2. Guidelines for social organization in Thonglang sub-district’s youth violence behavior were as 

follow:

  2.1 Thonglang sub-district organization should initiate activity for successful in perfect family 

that can give intimate and warmly to their youth and also promote their child to be good citizen not 

quarrel each other. Initiate activity for family to prepare the steady status and look after the practice 

follow the community regulation.

  2.2 The school should take activity in promote the student to be good citizen not quarrel 

each other, using instruction activity for learning the problem from quarrel and have participation in 

find out the cause of quarrel and swarm of the youth and also find out the guidelines for solving the 

problem together, hold the activity that creative student personality and promote the useful leisure 

time of the student. 

  2.3 The community should take role of promote the youth to be good citizen , not initiate the 

unpleasant situation or quarrel in the community by take attention the youth behavior in community 

not be in a precarious situation or risk to dispute problem in the community.

 Key Word : Social organization, Factor concern with violence  behavior, Violence  behavior, Youth
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 การพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหน้า จำาเปน็ต้องใหค้วามสำาคญักบัทรพัยากรมนษุยเ์ป็นสำาคญั มนษุยน์บัเป็นทรพัยากร

ที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติ มนุษย์มีช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามเยาวชนเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่มี

การเปลีย่นแปลงตา่งๆเกดิขึน้มากกวา่วยัอืน่ๆ และเปน็วยัทีเ่ตรยีมเขา้สูก่ารเปน็พลเมอืงทีส่รา้งสรรคผ์ลผลติใหก้บัประเทศ

ชาติอีกด้วย

 ในปัจจุบันมักพบปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในเยาวชน การทะเลาะวิวาทในกลุ่มเยาวชนการเพิ่มความรุนแรงขึ้น

ตามความเจริญของบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์พฤติกรรมความรุนแรงจากการรายงานสภาวะสุขภาพของคน

ไทย 2550 (สถาบันวิจัยและประชากร, 2550) พบว่าตลอดปีพ.ศ.2549-ปีพ.ศ.2550 ความถี่ของความรุนแรงในเยาวชน

ในรัว้โรงเรียนมสูีงขึน้จากขา่วทีร่ายงานเกีย่วกบัการววิาทกนัดว้ยอาวธุระหวา่งนกัเรยีนอาชวีศกึษาตา่งสถาบันจนถึงข้ันเสยี

ชวิีต และมเีหตกุารณก์ารตบตกีนัของเยาวชนหญงิ การถกูรุน่พีห่ญงิรมุทำารา้ยรา่งกายเนือ่งจากไมพ่อใจทีไ่ปคยุกบัเยาวชน

ชายทีเ่ปน็แฟนของรุ่นพีห่ญงิ นอกจากนีย้งัมเีหตุการณย์กพวกตกีนัระหวา่นกัเรยีนหญงิระดบัมธัยมศกึษากวา่ 30 คน กลาง

ตลาดนัดจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมชีาวบา้นมงุดจูำานวนมาก จนกระทัง่เจา้หนา้ทีต่อ้งคมุตวัไปสอบสวนทีโ่รงพกั สาเหตุ

มาจากแย่งคนรัก ซึ่งอมรวิชช์ นาครทรรพ (สถาบันวิจัยและประชากร, 2550) ได้รายงานข้อมูลสภาวการณ์เยาวชนว่า 

มีเยาวชนที่อยู่ในวัฏจักรของความรุนแรงและการใช้กำาลังระหว่างเพื่อนด้วยกันมากถึง 7 แสนคน หรือร้อยละ 10 จาก

จำานวนเยาวชนในระบบรวม 7 ล้านคน สาเหตุที่ทำาให้เด็กไทยตกอยู่ในสภาวการณ์นี้มาจากครอบครัวแตกแยก อิทธิพล

จากสื่อ และพื้นฐานทางสังคมที่เด็กเข้าถึงอบายมุขได้ง่าย

 การจดัระเบยีบสงัคมเปน็วธิกีารหนึง่ทีม่กีารนำามาใชเ้พือ่ลดปญัหาพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชน การจดัระเบยีบ

ทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่จัดขึ้นเพื่อควบคุมสมาชิกให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้แบบแผนและกฎเกณฑ์

เดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยแก่สมาชิกใน

สังคม 2) เพื่อปลูกฝังความมุ่งหวังที่สังคมยกย่อง 3 เพื่อให้สมาชิกในสังคมได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนตามกาลเทศะ

และความเหมาะสม และ4) เพือ่ใหส้มาชกิในสงัคมเกดิความชำานาญและเพิม่ทกัษะในการทำากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม 

(http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/3.html 14 พ.ค. 55)

 ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนในตำาบลทองหลางจากการสำารวจข้อมูลสุขภาพและประชุมประชาคม

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง พบว่าปัญหาของเยาวชนท่ีพบมากท่ีสุด คือปัญหาการทะเลาะวิวาท 

รองลงมาคือปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-25 ปี มีจำานวน 43 คน เยาวชนที่

มีพฤติกรรมเป็นปัญหาคิดเป็นร้อยละ 8.86 ขอประชากรทั้งหมด (องค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง, 2554) 

 พฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนหากไม่ได้รับการแก้ไขหรือหากชุมชนไม่เกิดความตระหนักในการแก้ปัญหาและ

ขาดการมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นไดเ้สยีในชมุชนจะกอ่ใหเ้กดิปญัหาในทีย่ากแกก่ารแกไ้ข อนัจะสง่ผลใหส้งัคมกลายเปน็สงัคม

ท่ีไมส่งบสุข ผู้วจิยัในฐานะทีป่ฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทองหลาง จงึสนใจทีจ่ะศกึษาการจดัระเบยีบ

สังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นแนวทางใน

การพัฒนาเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิพฤติกรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบา้นใหมไ่ชยพจน์

จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำา
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 2. เพือ่หาแนวทางการจดัระเบยีบสงัคมดา้นพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหมไ่ชยพจน์

จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง การจัดระเบยีบสงัคมด้านพฤติกรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบา้นใหมไ่ชยพจน์

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำาหนดขอบเขตพื้นที่การวิจัยออกเป็น 3 ลักษณะคือ

ขอบเขตเชิงเนื้อหา

 ในการศึกษาครั้งนี้จะทำาการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง 

อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และหาแนวทางการการจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน

ตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ 

ในการศึกษาครั้งนี้ทำาการศึกษาพื้นที่ตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะเวลาในการวิจัย คือ กุมภาพันธ์ 2555 ถึง กรกฎาคม 2555

ระเบียบการวิธีการวิจัย

  1. พื้นที่ในการทำาวิจัย 

ทำาการศึกษาในพื้นที่ศึกษาตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  2. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ทำาการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่เยาวชน นักเรียน/นักศึกษาในโรงเรียนหรือในหมู่บ้านภายในตำาบลทองหลาง 

อำาเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์และผูน้ำาชมุชนในตำาบลทองหลางไดแ้ก ่นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทองหลาง 

และผู้ใหญ่บ้าน

 กลุม่ตวัอย่างไดจ้ากการสุม่จากประชากรแบบเจาะจง โดยกำาหนดกลุม่ตวัอยา่งจำานวน 61 คน เกณฑใ์นการเลอืกกลุม่

ตัวอย่างคือ เป็นเยาวชนอายุ 12-18 ปี ทั้งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และ ไม่ได้ศึกษาในระบบโรงเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ตำาบลทองหลาง โดยจะทำาการศึกษาให้กระจายไปตามกลุ่มเยาวชน ทั้งที่เป็นกลุ่มออกกำาลังกาย กลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ 

และกลุ่มอื่นๆ ส่วนผู้นำาชุมชนนั้นจะทำาการเจาะจงศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง 1 คน และตัวแทน

ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน รวมผู้นำาชุมชนที่ศึกษา 3 คน

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. แบบสอบถามเยาวชน เพือ่ศึกษาปจัจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง 

ได้แก ่ขอ้มลูขอ้มลูเกีย่วกบัคณุลกัษณะของเยาวชนและและการเลีย้งดขูองพอ่แม ่และ ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน

  2. แบบสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพบริบทของชุมชน สภาพของกฎระเบียบของสังคมใน

ตำาบลทองหลาง สภาพการนำาเสนอของสื่อต่างๆ ที่กระตุ้นพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน และปัญหาพฤติกรรมความ

รุนแรงของเยาวชนในตำาบลทองหลาง
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  3. แนวคำาถามทีใ่ชใ้นการประชมุระดมสมองเพือ่หาแนวทางการจดัระเบยีบสงัคมดา้นพฤตกิรรมความรนุแรงของ

เยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลทองหลาง 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง 1 คน ตัวแทนครูในตำาบลทองหลาง 1 คน ตัวแทน

ผู้ปกครอง 1 คน ตัวแทนพระภิกษุในตำาบลทองหลาง 1 คน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มละ 1 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 8 คน 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ได้ดำาเนินการ ดังนี้

  1. ทำาการสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพบริบทของชุมชน สภาพของกฏระเบียบของ

สงัคมในตำาบลทองหลาง สภาพการนำาเสนอของสือ่ต่างๆทีก่ระตุน้พฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชน และปญัหาพฤตกิรรม

ความรุนแรงของเยาวชนในตำาบลทองหลาง โดยผู้ศึกษาทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

  2. ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามเยาวชนเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรม

ความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง โดยผู้ศึกษาทำาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

  3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการประชมุระดมสมอง เพือ่หาแนวทางการจดัระเบียบสงัคมดา้นพฤตกิรรมความ รนุแรง

ของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการ

 5. การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล

  1. ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จำาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้

เป็นระบบโดยจัดลำาดับความสำาคัญให้เกิดความเข้าใจในความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลในบริบทของชุมชน

  2. ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย

 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด

บุรีรัมย์ พบว่า 

  1. ด้านภูมิหลังของเยาวชนทางด้านครอบครัว และการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 15.98 ปี 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่มีบุตรโดยเฉลี่ย 2 คน อาชีพของพ่อแม่คือรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน

ตำ่ากว่า 5,000 บาทถึง 10,000 บาท พ่อแม่ให้เงินใช้พอเพียง พ่อแม่มีความรักสามัคคีกันดี พ่อแม่ยังคงอาศัยอยู่ด้วยกัน 

ฐานะทางบ้านเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอยู่ในระดับดี และส่วนใหญ่บ้านตั้งอยู่ใกล้ทุ่งนา

   2.  ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรมด้านความรนุแรงของเยาวชน พบวา่เยาวชนสว่นใหญค่ดิวา่พอ่แมร่กัและเอาใจใสต่นเอง 

ท่าทีของพอ่แมแ่สดงวา่รกัลกู มกีารพดูคยุหยอกลอ้ฉนัเพือ่น ลกูมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีพ่อ่แมท่ำาทกุครัง้ และรูส้กึวา่พอ่แม่

ภูมิใจในตัวลูก แต่ไม่ชอบที่จะให้คำาปรึกษา 

  แต่มีพ่อแม่ประมาณหนึ่งในสี่ไม่เคยพูดด้วยนำ้าเสียงไพเราะนุ่มนวลกับลูก ทุกครั้งที่ลูกกลุ้มใจพ่อแม่ส่วนใหญ่ช่วย

คลายทกุขใ์หลู้กเสมอ ประมาณครึง่ของเยาวชนคดิวา่พอ่แมม่กัไมแ่สดงออกวา่รกัลกูมากเพยีงใด พอ่แมม่กัชมลกูและบอก

ว่าเป็นลูกที่ดี พ่อแม่ เกือบครึ่งเปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวของเขา และอนุญาตให้ลูกออกจากบ้านตามลำาพัง 

พ่อแม่เกินครึ่งชอบให้ลูกทำาตามที่พ่อแม่พอใจเสมอ ประมาณหนึ่งในสี่ของพ่อแม่ปล่อยให้ลูกไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ห่วง

กงัวล ประมาณครึง่ของพอ่แมช่อบบงัคบัใหใ้ชเ้งนิตามทีพ่อ่แมเ่หน็สมควร ทกุครัง้ทีก่ลบัจากเทีย่วนอกบา้นลกูตอ้งเลา่เรือ่ง

ต่างๆ ให้พ่อแม่ฟัง เมื่อลูกไม่ทำาตามพ่อแม่บอกท่านจะโกรธมาก เกือบครึ่งของพ่อแม่เชื่อว่าลูกสามารถดูแลรักษาตัวเองได้ 

การลงโทษลูกพอ่แมป่ระมาณครึง่ลงโทษโดยไมด่ดุา่หรอืเฆีย่นตลีกู ประมาณหนึง่ในสีข่องพอ่แมล่งโทษลกูดว้ยการหา้มทำา
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ในสิ่งที่ชอบหรือตัดเงินค่าขนม

   3. พฤติกรรมและความคาดหวังในการดำาเนินชีวิตของเยาวชนพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ ชอบดูทีวี รายการทีวีที่

ชอบคือละคร การ์ตูน และชอบดูรายการทีวีที่มีความรุนแรงในสังคม ประมาณหนึ่งในสี่ของเยาวชนเมื่อมีเวลาว่างชอบ

ออกกำาลังกาย ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นสุขเมื่อไปเรียนหนังสือ ในชีวิตประจำาวันได้ช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำางาน และได้

ทำาประโยชน์ใหก้บัชมุชน ประมาณหนึง่ในสีข่องเยาวชนมกีารดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และมกีารเลน่การพนนั และรอ้ยละ

16.4 ของเยาวชนชอบขี่จักยานยนต์เสียงดังและเร็วเกินควร ร้อยละ 13.1ของเยาวชนเมื่อไม่พอใจเพื่อนมักชกต่อย 

หรือทำาร้ายร่างกายเพื่อน เคยใช้อาวุธทำาร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ (ร้อยละ 18.0) เคยรุมทำาร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ 

(ร้อยละ6.6) เคยทำาร้ายร่างกายผู้อื่น (ร้อยละ 19.7) เคยทะเลาะวิวาท (ร้อยละ37.7) เคยทำาร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียน

จนได้รับบาดเจ็บ (ร้อยละ 6.6) เคยชกต่อยผู้อื่นเมื่อไม่พอใจ (24.6) เคยผลักผู้อื่นล้มลง (ร้อยละ31.1) เคยรังแกเพื่อนให้

เกิดความรำาคาญ (39.3) สิ่งที่เป็นต้นเหตุความรุนแรงคืออารมณ์โกรธ และความแค้น (ร้อยละ 60.7)

 ทางดา้นการเรยีนสว่นใหญไ่ปเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ รอ้ยละ 68.9ของเยาวชนมปีญัหาในการเรยีน สว่นใหญเ่พือ่นรว่ม

ชั้นเรียนเป็นเพื่อนที่ดีชวนให้เรียนหนังสือ และคุณครูสอนให้สนใจเรียนและประพฤติดี และร้อยละ 49.2 ของเยาวชนเคย

หนีเรียน 

 ส่วนใหญ่มีความคาดหวังในอาชีพที่ตนเองชอบ อยากเป็นคนดีของสังคม อยากช่วยชาติศาสนา และช่วยสังคม อุทิศ

กายใจให้ในหลวง อยากให้พ่อแม่รักกันนานๆ อยากเรียนจบมีงานทำาและจะตั้งใจทำางาน และหวังว่าชีวิตจะสบายไม่เดือด

ร้อน ความคาดหวังเกี่ยวกับพ่อแม่และครอบครัวของตนเอง ส่วนใหญ่ต้องการให้พ่อแม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เป็นคน

ดี และเปน็บคุคลตน้แบบครอบครวัอบอุน่ และอยากใหพ้อ่แมร่กักนัและรกัลกู สว่นใหญร่กัพอ่แมแ่ละญาตพิีน่อ้ง ประมาณ

ครึ่งของเยาวชนเคยวางแผนชีวิต และร้อยละ36.1ของเยาวชนคิดว่าการเป็นคนดีมีส่วนช่วยทุกคน

 2. แนวทางการจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรดำาเนินการดังนี้

  1. อบต.ทองหลาง ควรดำาเนินการสนับสนุนส่งเสริมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง ประสบความสำาเร็จ

ในการเป็นครอบครัวที่ดี สามารถให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตร หลานของตนเองได้เป็นอย่างดี 

  2. อบต.ทองหลาง ควรดำาเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้พ่อแม่สามารถปฏิบัติตามบทบาทในการส่งเสริมบุตรธิดา

ให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือสร้างเหตุรำาคาญให้กับชุมชน โดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน 

ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม ไม่เอาเปรียบสังคมและช่วยเหลือสังคม 

  3. โรงเรียน ควรมีบทบาท ในการส่งเสริมให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยใช้กิจกรรม

การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการจากการทะวิวาท และมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุของปัญหาท่ีก่อ

ให้เกิดการทะเลาะวิวาท การมั่วสุม ของวัยรุ่น และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์บุคลิกภาพ

นักเรียน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ 

  4. ชมุชน ควรมบีทบาทในการสง่เสรมิเยาวชนใหเ้ปน็คนดขีองสงัคม ไมก่อ่เหตทุะเลาะววิาทหรอืสรา้งเหตรุำาคาญ

ให้กับชุมชน โดยการดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเด็กในชุมชน ไม่ให้เป็นไปในทางที่ล่อแหลม หรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา

การทะเลาะวิวาทในสังคม

   5. องค์การบริหารส่วนตำาบล ควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและการเต

รียมความพร้อมก่อนการมีครอบครัว การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ของครอบครัวให้มั่นคงและการใช้ชีวิต

แบบพอเพยีง ใหเ้ขา้ใจใน บทบาทหนา้ทีข่องสมาชกิในครอบครวั การเปน็แบบอยา่งทีด่ ีและการใหเ้วลาแกค่รอบครวัสรา้ง

เครือข่ายครอบครัวในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำาบลในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สามารถ
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เชื่อมโยงองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

โรงเรียนในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก ปลูกฝังและสร้างความรับผิดชอบ 

ใหเ้กิดขึน้กบัเยาวชนดว้ยกระบวนการทางการศกึษาเพือ่ลดปญัหาและเพิม่ความสขุใหเ้กดิขึน้ในสงัคม และองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบล ทำาการกำาหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมโดยสร้างข้อตกลงร่วมกันในชุมชน ว่าหากบุตรหลานของผู้ใด สร้างปัญหาให้

สังคม มีการทะเลาะวิวาทในชุมชน ทำาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายความเดือดร้อน พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก จะต้องรับผิด

ชอบ เพราะถือว่าผู้ปกครองไม่ดูแลบุตรหลานปล่อยให้มาสร้างปัญหาในสังคม 

  6. กฎระเบยีบทีแ่ตล่ะหมูบ่า้นกำาหนดไว ้ควรดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั เชน่ หา้มไมใ่หส้ง่เสยีงดงัหลงั 

จากเวลา 22.00 น. ยกเว้นมีงานเทศบาลของหมู่บ้าน ห้ามเล่นการพนัน หรือขายสุราให้เด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี เป็นต้น

  7. การเตรียมพร้อมให้เยาวชนเป็นคนดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือตัวเยาวชนเองจะต้องทำาตัวเป็นคนที่เชื่อฟังคำา

สอนของพ่อแม่ ครูและผู้ใหญ่ที่ให้ความหวังดี พ่อแม่ผู้ปกครองท่ีให้การเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นบุตรหลาน และตระหนัก

ถึงความรุนแรงของปัญหาของการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในสังคมว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ แต่เป็นปัญหาที่รุนแรงและมีผลกระ

ทบมากมายที่ตามมา โรงเรียนที่มีครู ทำาหน้าที่สั่งสอนเป็นตัวอย่างที่ดีและให้ปรึกษาที่ทุกต้องแก่ลูกศิษย์ ผู้นำาชุมชนมีหน้า

ทีด่แูลคนในชมุชนและรกัษากฎ ระเบยีบในชมุชน องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมหีนา้ทีบ่รกิารประชาชนจดัทำาและสนบัสนนุ

โครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศกึษาแนวทางการจดัระเบยีบสงัคมด้านพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่

ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย์

ทีพ่บว่า ดา้นภูมหิลงัของเยาวชนทางด้านครอบครวั และการศกึษา สว่นใหญ ่มรีายไดต้อ่เดอืนคอ่นข้างตำา่ พอ่แมย่งัคงอาศยั

อยูด้่วยกนั ดา้นการรบัรูพ้ฤตกิรรมดา้นความรนุแรงของเยาวชน พบวา่เยาวชนสว่นใหญค่ดิวา่พอ่แมร่กัและเอาใจใสต่นเอง 

พ่อแม ่ไมช่อบทีจ่ะใหค้ำาปรกึษาแกล่กู บางสว่นไมเ่คยพดูดว้ยนำา้เสยีงไพเราะนุม่นวลกบัลกู บางสว่นของพอ่แมป่ลอ่ยใหล้กู

ไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ห่วงกังวล ด้านพฤติกรรมและความคาดหวังในการดำาเนินชีวิตของเยาวชนพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ 

ชอบดทูวี ีและชอบดรูายการทวีทีีม่คีวามรนุแรงในสงัคม บางสว่นของเยาวชนมกีารดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และมกีารเลน่

การพนัน ของเยาวชนชอบขีจั่กยานยนต์เสยีงดังและเรว็เกนิควร และเมือ่ไมพ่อใจเพือ่นมกัชกตอ่ย หรอืทำารา้ยรา่งกายเพือ่น 

เคยใช้อาวุธทำาร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ มีบางส่วนไม่ได้ไปเรียนอย่างสมำ่าเสมอ เกินครึ่งของเยาวชนมีปัญหาในการเรียน 

และเคยหนีเรยีน สว่นใหญม่คีวามคาดหวงัในอาชพีทีต่นเองชอบ อยากเรยีนจบมงีานทำาและจะตัง้ใจทำางาน ปจัจยัดงักลา่ว

ท่ีมปีญัหาทัง้น้ีเพราะพอ่แมส่ว่นใหญต่อ้งประกอบอาชพีไมม่เีวลาเลีย้งดลูกูอยา่งใกลช้ดิ ทำาใหล้กูไมม่ตีน้แบบทีด่ ีและไมไ่ด้

รับการอบรมสัง่สอนในทกัษะชวีติตา่งๆทีเ่หมาะสมตามวยัอนัควร สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสภุาพนัธ ์รืน่สำาราญ (2525) 

ได้ศึกษาปัญหานักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุของการทะเลาะวิวาทเกิดจากความคึก

คะนองตามธรรมชาตขิองวยัรุน่ และการถกูยัว่ย ุตลอดจนวนัรุน่มภีมูติา้นทานตอ่การยัว่ยตุำา่ ในดา้นการปอ้งกนัการกอ่เหตุ

ทะเลาะวิวาทนั้น ต้องสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมท่ีดี บิดา-มารดาต้อง

ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นตัวแบบให้กับวัยรุ่นเกี่ยวกับ การทำางานและการเข้าสังคม เป็นต้น

  2 แนวทางการจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำาเนินการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีทักษะที่เหมาะสมเป็นเยาวชนที่

มีความประพฤติดี โดยผู้ที่มีบทบาทคือพ่อแม่ ครู ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำาบล โดยการกำาหนดแนวปฏิบัติและ
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กฎเกณฑ์ทางสังคมทั้งนี้เพราะเยาวชนยังขาดประสบการณ์ชีวิต ยังจะต้องมีการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเติมซึ่งผู้ที่มีบทบาท

โดยตรงคอืพ่อแม ่ครู และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเปน็ผูส้นบัสนนุกจิกรรม งบประมาณในการดำาเนนิการ และมกีฎเกณฑ์

ในการปฏบิตัร่ิวมกันของชมุชน สอดคลอ้งกบังานวจัิยของเตอืนใจ ชาล ี(2539) ไดท้ำาการศกึษาเรือ่งมาตรการในการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาการกอ่เหตุทะเลาะววิาทของนักเรยีนนกัศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่สาเหตขุองการกอ่เหตทุะเลาะ

วิวาท ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียนนักศึกษามีความเห็นโดยภาพรวมของสาเหตุ

ทกุด้านในระดบัมาก และผูต้อบแบบสอบถามทกุคนเหน็ดว้ยกบัการใชม้าตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการกอ่เหตุ

ทะเลาะ วิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเร่ืองการจดัระเบยีบสงัคมดา้นพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชนตำาบลทองหลาง อำาเภอบ้านใหมไ่ชยพจน์

จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้

  1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารพจิารณาเนือ้หาของสือ่ตา่งๆ กอ่นการนำาเสนอวา่ไมค่วรสง่เสรมิพฤตกิรรมความ

รุนแรงของสังคม

  2. สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการกล่อมเกลาบุคลิกภาพและแบบแผนการดำาเนินชีวิตของเยาวชน 

ดงันัน้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรใหก้ารสนับสนุนสง่เสรมิใหพ้อ่แมส่ามารถแสดงบทบาทดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

   3. ชมุชนควรมกีารกำาหนดกฎเกณฑ ์และดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัในการปอ้งกนัการเกดิพฤตกิรรม

ความรุนแรงของเยาวชน เช่น เรื่องการจำาหน่ายสุรา เรื่องการส่งเสียงรบกวนในเวลาวิกาล เป็นต้น 

  2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

  การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกรณีขององค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง จึงควรทำาการศึกษาเรื่องนี้ในพื้นที่อื่นๆ 

และควรการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

  1. แนวทางส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการกล่อมเกลาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเยาวชน

   2. รปูแบบความร่วมมอืของครอบครัว สถานศึกษา วดั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการกลอ่มเกลาพฤตกิรรม

ของเยาวชน

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาอิสระนี้ สำาเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือและการให้คำาแนะนำาปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่น และขอขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์ 

คำานวณศิลป์ อดีตคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้จัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

 ขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกท่าน ทั้งที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และในการประชุมระดมสมองในครั้ง

นี้ด้วยความเต็มใจ

  ขอขอบคณุคณาจารยป์ระจำาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการปกครองทอ้งถิน่ วทิยาลยัการปกครอง

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งให้แก่ศิษย์



88 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555
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