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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี ้ศึ กษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างการเผชิ ญ ความรุ น แรงในชุ ม ชนและความก้ าวร้ าว ซึ่ ง ใช้
องค์ ประกอบด้ านปั ญญาและอารมณ์ เป็ นตัวแปรคั่นกลาง โดยกลุ่มตัวอย่ างประกอบไปด้ วยนักเรี ยนจากโรงเรี ยนมัธยมและ
อาชี วศึกษาจานวน 405 คน แล้ วใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจัย เมื่อพิจารณาจากโมเดลรวม พบว่ าการเผชิ ญความ
รุ นแรงในชุมชนของเยาวชนมีความสั มพันธ์ ทางบวกกับความก้ าวร้ าว โดยความเชื่ อบรรทัดฐานเกี่ยวกับความก้ าวร้ าว และ
ความสะเทื อนอารมณ์ เป็ นตัวแปรที่ อธิ บายความสัมพันธ์ ดังกล่ าว กล่ าวคือ เมื่อเยาวชนต้ องเผชิ ญความรุ นแรงในชุมชนส่ งผล
ต่ อความเชื่ อบรรทั ดฐานเกี่ ยวกับความก้ าวร้ าวและความสะเทื อนอารมณ์ ตามไปด้ วย โดยการเพิ่มขึ น้ ของความเชื่ อบรรทั ด
ฐานเกี่ยวกับความก้ าวร้ าวนาไปสู่ความก้ าวร้ าว แต่ ความสะเทื อนอารมณ์ นามาซึ่ งการลดความก้ าวร้ าวลง
สาหรั บโมเดลเพศชายและเพศหญิ ง พบว่ าลักษณะความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างตัวแปรคล้ ายคลึ ง กันยกเว้ น ไม่ พ บ
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างความสะเทื อ นอารมณ์ และความก้ าวร้ าวในโมเดลเพศชาย ดั บ นั้ น ข้ อ มูล จากการวิ จั ยครั้ ง นี ้ใ ห้
ข้ อเสนอแนะที่ สาคัญเกี่ยวกับการบาบัด ช่ วยเหลือที่ บูรณาการ และความจาเป็ นเร่ งด่ วนของการศึกษาระยะยาว
คำสำคัญ: การเผชิ ญความรุ นแรงในชุมชน, องค์ ประกอบทางปั ญญาและอารมณ์ ,
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract
This study investigated the relationship between exposure to community violence and
aggression by considering cognitive and emotional components as mediators. A sample of 405
students from both secondary and technical school was recruited, and a battery of
questionnaires was administered. For the overall model, findings indicated that more
exposure to community violence significantly had a positive relationship with high aggression
as significantly mediated by normative beliefs about aggression and emotional distress.
Specifically, the underlying mechanism between exposure to community violence and
aggression can be explained by increasing normative beliefs about aggression and emotional
distress, and then led to aggression, but higher level of emotional distress decreased the level
of aggression.
For both male and female model, the invariant pattern between models can be
observed except the non-significant relationship between emotional distress and aggression in
male model. This data suggested that the comprehensive intervention and longitudinal study is
required and immediately implemented.
Keywords: Exposure to community violence, cognitive-emotional component, three southernborder provinces of Thailand

1. บทนา
สถานการณ์ความรุ นแรงในชุมชนภายในประเทศ
โดยเฉพาะสถานการณ์ ที่ รุ น แรงถึ ง ขั้น บาดเจ็ บ ล้ม ตาย
เหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความรุ นแรงปรากฏหลักฐานชัดเจน
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ที่ มุ่ ง ประเด็ น ความสนใจไปที่ 3 จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ปั ต ตานี ยะลาและนราธิ ว าส รวมทั้ง 4
ต าบลในจั ง หวัด สงขลา ข้อ มู ล ความรุ นแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น
สะท้อนจากสถิติที่เก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 5 ปี
8 เดื อน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2547 จนถึง เดื อนสิ งหาคม
2552 พบว่า เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงทั้งหมด 9,232 ครั้ง
ในปี 2552 เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงค่ อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง เดื อ นมี น าคมเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงเพิ่ ม
สู งขึ้นเป็ น 100 ครั้งต่อเดื อน ระหว่างช่วงเดื อนมกราคมปี
2547 จนถึง เดือนสิ งหาคม 2552 ผลจากความรุ นแรงทาให้
มีผูเ้ สี ยชี วิตจานวน 3,611 ราย และบาดเจ็บ 6,037 รายใน
จานวนผูเ้ สี ยชีวิตทั้งหมดพบว่าเป็ นชาวไทยมุสลิม 54.69%
ขณะที่ เป็ นชาวไทยพุทธจานวน 41.87% ผูเ้ สี ยชี วิตโดย
ส่ วนมากเป็ นชาวบ้าน (1,564 ราย) ตามมาด้วยทหาร (215
ราย) ตารวจ (200ราย) ผูใ้ หญ่บา้ นและผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น

(189 ราย) และอาสาสมัคร (170 ราย) ได้มีการประมาณ
จ านวนบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นครอบครั ว ของผู ้เ ป็ นเหยื่ อ ของ
เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงดัง กล่ า วจะสู ง มากถึ ง ประมาณ
48,000-50,000 คน เลยที เ ดี ย ว (Jitpiromsir, 2011)
นอกจากนี้ แล้วงานวิจัยเกี่ ยวกับความรุ นแรงในพื้นที่ เขต
เมื อ งอื่ นใน 8 จังหวัด (ขอนแก่ น เชี ย งใหม่ สงขลา แพร่
ก า ญ จ น บุ รี สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า แ ล ะ
กรุ งเทพมหานคร)ครอบคลุม 4 ภาค (เพ็ญจันทร์ เชอร์ เรอร์
และคณะ, 2551) สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในชุมชน
ข้อมูลจากงานวิจยั ระบุวา่ เด็กและเยาวชนจานวน 2,897 คน
เคยพบเห็ นการกระทาความรุ นแรงภายในชุ ม ชนภายใน
ระยะเวลา 3 เดื อนที่ ผ่านมา โดยเด็กและเยาวชนเห็ นเด็ก
และเยาวชนตี ต่ อ ย ตบ ตัว ต่ อ ตัว ในโรงเรี ยน/รอบๆ
โรงเรี ยนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.1 รองลงมาเห็นเด็ก
และเยาวชนตี ต่อย ตบระหว่างบุคคล(ตัวต่อตัว)ในชุมชน
คิดเป็ นร้อยละ 50.1
หากพิจารณาถึงกลุ่มเยาวชนซึ่ งถือเป็ นทรัพยากร
ที่สาคัญที่ สุดในทุกๆ ด้านของการพัฒนาประเทศเยาวชน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็ นกลุ่มเสี่ ยงลาดับต้นๆ ที่
อาจได้รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาความรุ น แรงนี้ ผลการ
สารวจโดยโครงการ Child watch (2549) พบว่าความ
รุ น แรงที่ เ กิ ดขึ้ น นอกจากจะส่ ง ผลต่ อ อ้อ มต่อ เยาวชนใน
ชุ ม ชนแล้ว ยัง ส่ ง ผลทางตรง กล่ า วคื อ จากข้อ มู ล พบว่า
เยาวชนในชั้น ประถมของจัง หวัด ปั ต ตานี ถู ก ขู่ก รรโชก
ทรัพย์มากที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 11.36 เยาวชนในชั้นมัธยม
จังหวัดนราธิ วาสถูกขู่กรรโชกทรัพย์มากที่สุดร้อยละ17.38
ในประเด็ น เรื่ องการถู ก ท าร้ า ยในครอบครั ว โรงเรี ยน
เยาวชนในชั้น ประถมถูก ทาร้ ายในโรงเรี ยนมากที่ สุ ดถึ ง
ร้ อ ยละ 30.08 ในระดับ อาชี ว ะศึ ก ษา ร้ อ ยละ 17.51 ใน
ระดับอุดมศึกษาร้อยละ13.51 ส่ วนเยาวชนในจังหวัดยะลา
ถูกทาร้ายในระดับประถมศึ กษามากถึ งร้อยละ 36.25 เลย
ทีเดียวซึ่ งจานวนเหล่านี้ ถือได้วา่ สู งกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้
ทั้ง สิ้ น ผลจากสถานการณ์ ค วามรุ นแรงในพื้ น ที่ เ หล่ า นี้
น ามาซึ่ งผลอัน ไม่ น่ า พึ ง ประสงค์ ห ลากหลายประการ
Winton & Unlu (2008) ได้ศึกษาถึงผลที่ตามมาจากการที่
ต้องอยูใ่ นพื้นที่ หมู่บา้ นหรื อชุมชนที่มีความรุ นแรงสู ง เช่น
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในลาวันด้าและบอสเนี ย พบว่าคนที่ มี
พฤติ กรรมรุ นแรงยิ่งแสดงพฤติ กรรมรุ นแรงมากขึ้ น เกิ ด
การเรี ยนรู ้ ให้เกลี ย ด กลัว และไม่ไว้วางใจซึ่ ง กัน และกัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Marshall & Brown (2006)
ที่พบว่าบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะก้าวร้าว หากถูกกระตุน้ ให้
แสดงพฤติ กรรมก้าวร้ าวในระดับไม่มากก็สามารถแสดง
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วออกมาได้ ง่ า ยกว่ า คนทั่ ว ไปที่ มี
บุ ค ลิ ก ลัก ษณะไม่ ก้า วร้ า ว ประเด็ น เรื่ อ งความรุ น แรงที่
เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยาวนานผลจากการศึกษาระยะยาวทา
ให้เราได้ทราบว่าสิ่ งแวดล้อมทางลบเหล่านี้ ทาให้เกิ ดการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและปั ญ ญาทางสั ง คมให้ มี ค วาม
ก้าวร้าว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพฤติกรรมก้าวร้าวจะเพิ่มขึ้น มี
การยอมรั บ บรรทัด ฐานความก้า วร้ า วในชุ ม ชนที่ ต นอยู่
อาศัยมากขึ้น (Guerra, Huesmann, & Spindler, 2003)
นอกจากนี้ การศึ กษาของ Ng-Mak, Salzinger,
Feldman, & Stueve (2004) ที่ ระบุว่าเด็กและเยาวชนที่
เผชิ ญ กั บ ความรุ นแรงในชุ ม ชนบ่ อ ยครั้ งกลั บ แสดง
พฤติ กรรมที่ พวกเขาเรี ยกว่าการปรั บตัวแบบพยาธิ สภาพ

(pathological adaptation) เด็กและเยาวชนเหล่านี้ เผชิญกับ
ความรุ นแรงในชุมชนบ่อยครั้งแต่กลับไม่แสดงความรู ้สึก
ทางอารมณ์ (emotional numbing) มีความชินชาทางปั ญญา
(cognitive desensitization) เกิ ดกระบวนการคิดที่ ทาให้
ความรุ นแรงเป็ นเรื่ องปกติ (normalize) (Ng-Mak,
Salzinger, Feldman, & Stueve, 2002) โดยผลที่ตามมาคือ
พฤติ กรรมก้า วร้ า ว พฤติ ก รรมที่ ไ ม่เหมาะสมในลัก ษณะ
กระตุ ้ น หรื อสนั บ สนุ น การแสดงพฤติ ก รรมรุ นแรง
(Garbarino,1995) รวมทั้ง พฤติ ก รรมและอารมณ์ ที่ เ ป็ น
ปั ญหา (Horn & Trickett, 1997) มองว่าพฤติกรรมก้าวร้าว
เป็ นยุทธวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ ทาให้ตนบรรลุเป้ าหมายที่
ต้องการ (Mrug, Loosier, Windle, 2008) Bartholow,
Bushman, & Sestir (2005) พบว่าการที่เยาวชนต้องอยูใ่ น
สิ่ งแวดล้อมหรื อสิ่ งเร้าที่มีความรุ นแรงอย่างยาวนาน ส่ งผล
ต่อความรู ้สึก พฤติกรรมและกระบวนการคิดของเยาวชน
โดยตรง กล่ า วคื อ เกิ ด ความชิ น ชาต่ อ สิ่ ง เร้ า ที่ ก ระตุ ้น
ความเห็นอกเห็นใจ ยกตัวอย่างเช่น ไม่แยแสต่อพฤติกรรม
ขอความช่ ว ยเหลื อ เกิ ด การชิ น ชาต่ อ ความรุ น แรง และ
นาไปสู่ พ ฤติ ก รรมก้าวร้ าวที่ สู งขึ้ น ประเด็ น สาคัญ การที่
ปั ญญาทางสังคมที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ปฏิ สัมพันธ์ร่วมกับ
พัฒ นาการที่ ข าดการยับ ยั้ง ทางอารมณ์ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ
ลั ก ษณะนิ สั ย และแนวโน้ ม ที่ เ ด็ ก และเยาวชนจะมี
บุ ค ลิ ก ภาพแบบก้ า วร้ า วและต่ อ ต้า นสั ง คมในอนาคต
(Huesmann, 1998) รวมถึงพฤติกรรมรุ นแรงที่เป็ นปั ญหา
อื่น เช่น การพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่ งมาจากการผลการศึ กษา
ระยะยาวโดยพบว่าการต้องเผชิญกับความรุ นแรงในชุมชน
ของเด็กและเยาวชนในเกรด 6 สามารถทานายการเพิ่มขึ้น
ของพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วในช่ ว งเกรด 7 และท านาย
พฤติ กรรมการพยายามฆ่ าตัวตายในเกรด 8 (Lambert,
Copeland-Linder, & Ialongo, 2008)
ดังนั้นการทราบถึงผลกระทบของการเผชิญความ
รุ นแรงในชุ มชนของเด็กและเยาวชน แล้วเกิ ดพฤติ กรรม
ก้าวร้าวตามมาจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อตัวเด็กและเยาวชนที่ มีพฤติกรรมเสี่ ยงและจะกลายเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่มีปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะในบริ บทของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คง การ

วิ จัย ครั้ งนี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบการเผชิ ญ กับ ความ
รุ นแรงในชุมชนที่ส่งผลต่อองค์ประกอบภายในตัวเด็กทั้ง
ในด้านอารมณ์ และกระบวนการคิด และแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมก้าวร้าว (Margolin & Gordis, 2004; Schwartz &
Proctor, 2000) เพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาเหตุ
ของปั ญหาและหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขต่อไป

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ผลของความรุ นแรงในชุ มชนต่ อพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว
ในต่างประเทศพบว่าการวิจยั เรื่ องความรุ นแรงใน
ชุมชนกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กค่อนข้างมาก
DuRant, Pendergrast, & Cadenhead (1994) ศึกษาในวัยรุ่ น
อเมริ กัน เชื้ อ สายแอฟริ กัน จ านวน 225 คนพบว่า เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกัน ระหว่า งปั จ จัย ทางสัง คมและปั จ จัย ทาง
จิ ตวิทยาที่ สัมพันธ์กับการใช้ความรุ น แรง ประสบการณ์
การเผชิ ญความรุ นแรงในชุ มชนและการตกเป็ นเหยื่อถื อ
เป็ นตัวแปรที่ อธิ บายความแปรปรวนในการใช้พฤติกรรม
รุ นแรงของวัยรุ่ นได้มากที่ สุด 26.6% เมื่อเที ยบกับอธิ บาย
ความแปรปรวนในอาการซึมเศร้า 3.8% การศึกษาของ Bell
and Jenkins (1993) พบว่าเด็กและเยาวชนที่ อาศัยอยู่ใ น
ชุ ม ชนที่ มี เ หตุ ก ารณ์ รุ น แรง (ด้า นใต้ข องเมื อ งชิ ค าโก้)
รายงานว่าตนใช้ความรุ นแรงในระดับสูง รวมถึงพฤติกรรม
เสี่ ยงสู งประเภทอื่ น (เช่ น การดื่ มสุ ร าและใช้ส ารเสพติ ด
การพกพามีดและอาวุธปื น การก่อปั ญหาในโรงเรี ยน) ส่ วน
Martin et al. (1995) พบว่าเด็กเยาวชนที่ตอ้ งเผชิญกับความ
รุ น แรงในชุ ม ชนระดั บ สู ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะพกพาอาวุ ธ
มากกว่าเด็กเยาวชนที่เผชิญกับความรุ นแรงในชุมชนระดับ
ต่า
สาหรั บการศึ กษาของ Martinez & Richters
(1993) พบว่าเด็กและเยาวชนมากกว่า 50% ที่ตอ้ งเผชิญกับ
สภาพความรุ นแรงในชุมชนก่อนอายุ 10 ขวบเด็กเหล่านี้ จะ
มีปัญหาทางจิตในช่วงวัยต่อมา โดยประเด็นเรื่ องปัญหาทาง
จิ ตนี้ มีท้ งั พฤติกรรมก้าวร้ าว และต่อต้านสังคม การศึ กษา
ของ Singer และคณะ (1999) พบว่าการต้องเผชิญกับความ
รุ น แรงในชุ มชนสามารถท านายพฤติ กรรมการใช้ค วาม

รุ นแรงในเยาวชนอเมริ กนั และอเมริ กนั เชื้อสายแอฟริ กนั ใน
ช่ ว ยเกรด 3 ถึ ง เกรด 8 ได้ เช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาของ
Schwab-Stone และคณะ (1999) ที่พบว่าการเผชิญกับความ
รุ นแรงในช่วงสองปี ก่อนหน้าสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญ หาในช่ ว งอายุ ต่ อ มาในระดั บ สู ง ส่ ว น Ozer &
McDonald (2006) ศึกษาผลของการเผชิญความรุ นแรงใน
ชุมชนของวัยรุ่ นอเมริ กนั เชื้อสายจีนเกรด 7 พบว่าหลังจาก
ควบคุ มอิ ท ธิ พลของตั ว แปรแทรกซ้ อ น อั น ได้ แ ก่
ประสบการณ์ การเครี ยดในชี วิตประจ าวัน กับเพื่อนบ้า น
โรงเรี ยน ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน และผลการเรี ยนแล้ว
การเผชิญความรุ นแรงในชุมชน (การถูกตี เห็นคนอื่นถูกทา
ร้ า ยร่ า งกาย ถู ก ยิ ง ถู ก แทง หรื อ ถู ก ฆ่ า ) สามารถท านาย
พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง (วัดจากความถี่ในการแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวในช่วง 6 เดือน อันได้แก่ การต่อสู ้ การ
บาดเจ็บจากการต่อสู ้ การใช้อาวุธกรรโชกผูอ้ ื่น)ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้หากนาตัวแปรการเผชิญความ
รุ น แรงในชุ ม ชนรวมกับ ความเครี ย ดในชี วิต ประจ าวัน
สามารถทานายพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 34% เลยทีเดียว
ส่ ว นการศึ ก ษาในระยะยาว Attar และคณะ
(1994) พบว่ า การที่ นั ก เรี ยนในระดั บ ประถมศึ ก ษา
(elementary school students) ต้องเผชิญกับความรุ นแรงใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่ องสามารถทานายพฤติกรรมก้าวร้าวโดย
เพื่อนเป็ นผูป้ ระเมินในอนาคตได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกับ Miller และคณะ (1991) ได้ติดตามพฤติกรรม
ของเด็ ก โดยได้ ค วบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ้ อ นอั น ได้ แ ก่
ความสัม พันธ์ระหว่างผูป้ กครองและเด็ก พบว่า การต้อ ง
เผชิ ญ กั บ ความรุ นแรงในชุ ม ชนส่ ง ผลในทางบวกต่ อ
พฤติกรรมต่อต้านสังคมในเด็กอายุ 6 – 10 ปี ที่อาศัยอยูใ่ น
เมืองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การศึกษาของ Gorman และ
Tolan (1998) เกี่ ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่ ความเครี ยดในชี วิตประจาวัน
และพฤติ ก รรมก้า วร้ า วในอดี ต (previous aggression)
พบว่าเมื่อควบคุ มอิทธิ พลของตัวแปรแทรกซ้อนดังกล่าว
แล้ว การเผชิ ญ กับ ความรุ น แรงในชุ ม ชนยัง คงสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับ การเปลี่ ย นแปลงในพฤติ ก รรมก้าวร้ าวในปี
ต่อมาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

เช่นเดียวกัน McCabe และคณะ (2005) ศึกษาใน
ระยะยาวช่วง 2 ปี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญ
กับความรุ นแรงในชุมชนและพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
(conduct disorder) และ ปั ญหาแบบแสดงออก/ขาดการ
ควบคุม (externalizing problems) ในวัยรุ่ นอายุ 12 – 17 ปี
ก็พบว่าการที่วยั รุ่ นต้องเผชิญกับความรุ นแรงในชุมชน
ส่งผลต่อพัฒนาการพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา และปั ญหาแบบ
แสดงออก/ขาดการควบคุม โดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
แทรกซ้อนได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และความ
รุ นแรงจากคูร่ ัก สุดท้ายการศึกษาระยะยาวโดย Lambert,
Copeland-Linder, & Ialongo (2008) ในกลุ่มวัยรุ่ นแอฟริ
กันอเมริ กนั เกรด 6 ถึง เกรด 8 พบว่าการต้องเผชิญกับความ
รุ นแรงในชุมชนช่วงเกรด 6 ส่งผลต่ออาการซึมเศร้าและ
พฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนยั สาคัญช่วงเกรด 7 และส่งผล
ต่อความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายในช่วงเกรด 8 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติในเพศชาย
สาหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่ามีการศึกษา
ถึงอิทธิ พลของชุมชนที่มีความรุ นแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
น้อ ยมาก โดยเพ็ญ จัน ทร์ เชอร์ เ รอร์ และคณะ (2551) ได้
ศึกษาถึงมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุ นแรงใน
เด็กและเยาวชน โดยทาการศึกษาทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ ภาคใต้ และ
กรุ งเทพมหานคร โดยเลือกพื้นที่สาหรับทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจานวน 10 แห่งจากฐานข้อมูลการสารวจของศูนย์การ
เฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์ (2549) ได้แก่ ภาคกลาง: จ.
กาญจนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา / ภาคเหนื อ: จ. แพร่ จ.เชียงใหม่ /
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ: จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ / ภาคใต้: จ.
สุราษฏร์ธานี จ.สงขลา / กรุ งเทพมหานคร: เขตราชเทวี เขต
บางบอน-จอมทอง
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่า เยาวชนต้อ งเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ ค วามรุ น แรงทั้ง ในชุ ม ชนและโรงเรี ย นใน
ระดับที่ น่าเป็ นห่ วงและพบว่าสิ่ งที่ ตามมาคื อ พฤติ กรรม
ความรุ นแรงในแบบต่างๆ ทั้งการตี ตบ ต่อย รังแก ทาลาย
ทรั พย์สิน และการทาร้ ายร่ างกาย กระทาการโยนสิ่ งของ
และการข่มขู่ พิจารณาจากแผนภาพ 2 พบว่า การได้พบ

เห็นการใช้ความรุ นแรง (Witnessing violence) โดยการได้
พบเห็นความรุ นแรงนั้นได้แก่ การพบเห็นเด็กและเยาวชน
พกพาอาวุธ ครู ทาร้ายนักเรี ยน การล่วงละเมิดทางเพศ การ
รุ ม ท าร้ า ย และเด็ ก และเยาวชนบาดเจ็ บ จากการชกต่ อ ย
รวมทั้ง การได้พ บเห็ น เด็ ก และเยาวชนท าร้ า ยทรั พ ย์สิ น
สาธารณะ ขโมยสิ่ งของ ใช้ยาเสพติ ดในโรงเรี ยนและใน
ชุมชน และการข่มขู่ รวมถึงการได้พบเห็นเด็กและเยาวชน
ต่อย ตี ตบ การรุ มทาร้ ายในชุ มชน สุ ดท้ายคื อการได้พบ
เห็นการรังแกในโรงเรี ยน/ชุมชน และการทาร้ายทรัพย์สิน
ของโรงเรี ยน
2.2
ผลของความรุ นแรงในชุ มชนต่ อ
องค์ ประกอบทางปั ญญาและอารมณ์ ที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว
ผลการศึ ก ษาวิ จัย ที่ ผ่ า นมาพบถึ ง สาเหตุ ข อง
พฤติ กรรมก้าวร้าว (Berkowitz, 2003)และที่ สาคัญการที่
ความก้าวร้าวในเด็กติดตัวไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ (Huesmann,
Eron, Lefkowitz, & Walder, 1984; Olweus, 1979)
นอกจากนี้ ยงั พบว่าการที่พฤติกรรมก้าวร้าวเหล่านี้ ต่อเนื่ อง
ไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่มาจากปั จจัยภายในของตัวเด็กเองที่หล่อ
หลอมปั ญญาทางสังคมที่สนับสนุนความก้าวร้าวที่ตนมีอยู่
(Huesmann & Guerra, 1997) ตามแนวคิดของ Huesmann
(1998) เน้ย ย้ า ถึ ง ความส าคัญ ของปั ญ ญาที่ บุ ค คลใช้เ ป็ น
ข้อมูลในการตีความ การรับรู ้ ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้แนะให้แสดง
พฤติกรรมออกมา โดยเฉพาะในเยาวชนที่ อยู่ในชุมชนที่ มี
พฤติ กรรมรุ นแรง เผชิ ญเหตุการณ์ รุนแรง เมื่ อระยะเวลา
ผ่านไปยาวนานเข้าสิ่ งเหล่านี้จะถูกตีความว่าเหมาะสม และ
เป็ นเรื่ องปกติวสิ ยั
ในด้านองค์ป ระกอบภายตัวบุ ค คลหรื อ ปั ญ ญา
ทางสั ง คม Huesmann(1988,
1999) ได้ เ น้ น ย้ าถึ ง
ความสาคัญของแบบแผนทางปั ญญา(cognitive schema)
ซึ่งบุคคลใช้เป็ นโมเดลในการปฏิสมั พันธ์มองโลกภายนอก
บทบาททางปั ญญา(cognitive scripts) ที่ ถู ก เก็ บ ใน
หน่วยความจาของบุคคล ซึ่งจะถูกใช้เป็ นตัวชี้แนะ ชี้นาการ
แสดงพฤติ ก รรมของเราในสังคม และความเชื่ อเกี่ ยวกับ
บรรทัด ฐาน ถื อ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการประเมิ น ถึ ง ความ
เหมาะสมของบทบาทที่ เราแสดงออกมา สาหรั บเด็กที่ มี

พฤติ กรรมก้าวร้ าวมีความเป็ นไปได้ที่เขาได้รับแบบแผน
ทางปั ญญาที่ ตีความโลกภายนอกว่าเป็ นโลกที่ มีแต่ความ
โหดร้าย คุกคามซึ่ งกันและกัน มองโลกในทางลบและไม่
ปลอดภัย (Price & Glad, 2003) เกิดการยอมรับและความ
เชื่ อ เกี่ ยวกับ บรรทัด ฐานว่า สัง คมนี้ ว่า ยอมรั บ พฤติ ก รรม
ก้าวร้าวที่บุคคลแสดงต่อกัน ในที่ สุดสิ่ งเร้าเหล่านี้ เกิดการ
จดจา ลงรหัสในหน่วยความจาของเด็กอย่างเข้มข้น จนเกิด
ลักษณะโครงข่ายโยงใยที่ มนั่ คงลักษณะเช่ นนี้ ย่อมทาให้
เด็ ก ที่ มี แ บบแผนทางปั ญ ญาที่ ก้า วร้ า วแสดงพฤติ ก รรม
ก้าวร้าวออกมาได้อย่างง่ายดาย และสม่าเสมอ
จากที่ ก ล่ า วมาสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย หลายชิ้ น
เช่น การศึกษาระยะยาวจานวน 6 ปี ในเด็กอายุต้ งั แต่ 5 ปี ถึง
12 ปี ของ Guerra, Huesmann, & Spindler (2003) พบว่า
การที่ เด็กได้เห็ นหรื อต้องเผชิ ญกับความรุ นแรงในชุมชน
ส่ งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในช่วงวัยต่อมา โดยอธิ บายได้
ว่า เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรคั่น กลางในการทดสอบ
โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่ งตัวแปรคัน่ กลางในที่น้ ี ได้แก่
การเกิดจิตนาการเกี่ยวกับความก้าวร้าว และเกิดการยอมรับ
บรรทัดฐานการใช้ความรุ นแรงของเด็ก Bradshaw และ
คณะ (2009) ได้ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิ ญ
ความรุ นแรงในชุมชนในระดับต่ า ปานกลาง และสู งและ
พฤติกรรมก้าวร้าวที่แสดงออกมาในโรงเรี ยนของเด็กวัยรุ่ น
อายุ 14 ถึง 17 ปี โดยใช้ตวั แปรปั ญญาทางสังคมอันได้แก่
อคติในการระบุสาเหตุไปยังการคุกคาม (hostile attribution
bias) การตอบคาถามที่ แสดงความก้า วร้ าว (aggressive
response generation) และการอ้างเหตุผลของความก้าวร้าว
(justification of aggression) เป็ นตัวอธิ บายความสัมพันธ์
ดังกล่าว พบว่า เมื่อพิจารณาจาก 3 โมเดลอันได้แก่ 1) กลุ่ม
เผชิ ญกับความรุ นแรงในชุมชนระดับต่า 2) กลุ่มเผชิ ญกับ
ความรุ น แรงในชุ ม ชนในระดับ ปานกลาง และ 3) กลุ่ ม
เผชิ ญ กับ ความรุ น แรงในชุ ม ชนโดยรวม พบว่า ตัว แปร
ปั ญญาทางสังคมสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดย
โมเดลแรกสามารถอธิ บายความแปรปรวนในพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ 15.7% โมเดลที่สองอธิ บายความแปรปรวนใน

พฤติ กรรมก้า วร้ าวได้ 16.2% และโมเดลสุ ด ท้ายสามารถ
อธิบายความแปรปรวนในพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 16%
ส่ วน Shahinfar, Kupersmidt และ Matza (2001)
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิ ญกับความรุ นแรงใน
ชุมชนและพัฒนาการพฤติกรรมก้าวร้าว ในกลุ่มวัยรุ่ นชาย
ที่กระทาผิด จานวน 110 คน อายุ 13 – 17 ปี โดยได้แนวคิด
การประมวลผลข้อ มู ล ทางสั ง คมมาใช้ ใ นการอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญกับความ
รุ นแรงในชุ มชนสัมพันธ์กบั การรั บรู ้ผลทางบวกจากการ
แสดงพฤติ ก รรมก้า วร้ า วนั้น เยาวชนที่ ร ายงานว่า ตนได้
เผชิ ญกับความรุ นแรงในชุมชนมากเท่าใด ยิ่งมีความเชื่อที่
สนับสนุนว่าการใช้ความรุ นแรงเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมมี
ประสิ ทธิ ภาพมากเท่านั้น นอกจากนี้ ประเด็นเรื่ องความชา
ชิน Eisenberg (2000) อธิ บายเอาไว้ถึงผลการเผชิ ญความ
รุ นแรงในชุ ม ชนและความก้ า วร้ า วว่ า ในเด็ ก นั้ นช่ ว ง
พัฒนาการช่วงนี้ ถือเป็ นช่วงที่สาคัญการต้องอยู่ตอ้ งสัมผัส
กับเหตุการณ์ รุนแรง ความรุ นแรงในชุ มชนสิ่ งเหล่านี้ จะ
ท าลายทัก ษะที่ ส าคัญ ของเด็ ก คื อ ทัก ษะในการควบคุ ม
อารมณ์ แล้วการที่กระบวนการควบคุมอารมณ์บกพร่ องไป
แล้วอาจทาให้เด็กเกิ ดการชิ นชาต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งชี้ แนะที่
โดยปกติแล้วต้องทาให้คนทัว่ ไปเกิดความรู ้สึกเห็นอกเห็น
ใจ เมื่ อเป็ นเช่นนี้ จึงเป็ นการเพิ่มความเป็ นไปได้ของการ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรื อความรุ นแรงออกมา สาหรับ
ความหมายของค าว่า “desensitization” นั้น Rule &
Ferguson (1986 )ได้ให้นิยามเอาไว้วา่ เป็ นการลดหรื อกาจัด
การตอบสองทางปั ญญา อารมณ์ และพฤติกรรมต่อสิ่ งเร้า
หนึ่งๆ
ถึงแม้การวิจยั เกี่ยวกับความรุ นแรงในชุมชนและ
ความชินชาจะมีนอ้ ย แต่ผลการศึกษาของ Farrell & Bruce
ในปี 1997 ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาใน
เมืองจานวน 473 คนโดยต้องการศึกษาว่าการต้องเผชิญกับ
ความรุ นแรงในชุมชนจะส่ งผลต่อระดับความความทุกข์ใจ
และความก้าวร้าว พบว่า การเผชิญความรุ นแรงไม่สัมพันธ์
กับ ความทุ ก ข์ใ จ แต่ ก ลับ พบว่า หากต้อ งเผชิ ญ กับ ความ
รุ นแรงในระดับสู งทาให้เด็กหญิงมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก
ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้น Farrell & Bruce จึ ง

แนะนาว่าเด็กและเยาวชนที่ตอ้ งเผชิญกับความรุ นแรงอย่าง
ต่อเนื่ องจะทาให้เกิ ดความชิ นชาต่อความรุ นแรง ซึ่ งทาให้
เพิ่มพฤติ กรรมก้าวร้าวในที่ สุด เช่ นเดี ยวกับผลการศึ กษา
ของ McCart และคณะ (2007) ที่ใช้แนวคิดเรื่ องความชินชา
มาอธิ บายผลการวิจยั ในวัยรุ่ นอายุ 12-17 ปี จานวน 4,023
คน พบว่ า เมื่ อ เที ย บระหว่ า งการเผชิ ญ ความรุ น แรง 3
รู ป แบบได้แ ก่ ความรุ น แรงในชุ ม ชน ความรุ น แรงใน
ครอบครัว และความรุ นแรงทางเพศ ความรุ นแรงในชุมชน
มีผลต่อการรายงานความถี่ในการแสดงพฤติกรรมรุ นแรง
มากที่สุดแต่อิทธิ พลในรู ปแบบนี้ พบเฉพาะเพศชายเท่านั้น
ต่อมาจากการทบทวนวรรณกรรมก็พบว่ามีการศึ กษาวิจัย
เชิ งทดลอง ซึ่ งถือเป็ นงานวิจัยระดับร่ วมสมัย (classic) ที่
ทาการศึกษาเรื่ องความชินชาจากสื่ อที่มีเนื้ อหารุ นแรง โดย
Drabman & Thomas (1974) ในการวิจยั นี้ กลุ่มตัวอย่างเด็ก
จะได้ดูภาพยนต์ที่มีเนื้ อหาก้าวร้าวและพบว่าเด็กกลุ่มนี้ จะ
ให้ผูใ้ หญ่ช่ว ยยุติเ รื่ องวิวาทระหว่างตนกับเด็ กอื่ นช้ากว่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ดูภาพยนต์
ที่ มีเนื้ อหารุ นแรง ในช่วงเวลาต่อมา Molitor & Hirsch
(1994) ก็ได้ทาการศึกษาซ้ าและพบผลเช่นเดิมและพวกเขา
ได้ยนื ยันว่าการเห็นความรุ นแรงเป็ นการเพิ่มความทานทน
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง
Funk และคณะ (2004) ได้ศึกษาความชินชากับ
การเผชิ ญความรุ นแรงทั้งในชี วิตจริ ง วีดีโอเกม โทรทัศน์
ภาพยนตร์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต จากกลุ่ ม ตัว อย่า งเด็ ก และ
เยาวชนจานวน 154 คน โดยการวัดความชินชาทางทีมวิจยั
วัดทางอ้อมผ่านตัวแปรความเห็ นอกเห็ นใจและเจตคติ ที่
สนับสนุ นความรุ นแรง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพบว่าการ
เล่ น วี ดี โ อเกมที่ มี เ นื้ อหารุ นแรงสั ม พัน ธ์ กั บ การขาด
ความเห็ นอกเห็ นใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และทั้งการ
ชมภาพยนต์และการเล่นเกมที่ มีเนื้ อหารุ นแรงสัมพันธ์กบั
เจตคติที่สัมพันธ์ทางบวก การวิจยั ล่าสุ ดศึกษาถึงความชิ น
ชาต่อความรุ นแรงจากพฤติกรรมการเล่นเกมเนื้ อหารุ นแรง
อย่างยาวนาน Bartholow, Bushman, & Sestir (2006) วัด
ความชินชาต่อความรุ นแรงโดยใช้เครื่ อง EEG วัดแอมพลิ
จูดของ P300 ที่เป็ นองค์ประกอบของส่ วน “Event-Related
Brain Potential (ERP)” พบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมที่มี

เนื้ อหารุ นแรงยาวนานได้เห็ นภาพที่มีเนื้ อหารุ นแรงพบว่า
แอมพลิจูดของ P300 ลดลงเมื่อเที ยบกับกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่
เล่นเกมที่มีเนื้ อหารุ นแรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การ
เผชิ ญความรุ นแรงในชุ มชนส่ งผลต่อพฤติกรรมรุ นแรงที่
แสดงออกมาโดยสามารถอธิ บายความสัมพันธ์น้ ี ด้วยตัว
แปรทางปั ญญาสังคม กระบวนการทางจิ ตและทฤษฏี ทาง
จิ ตวิ ท ยา เช่ น โมเดลความก้ า วร้ าวทั่ ว ไป(General
aggression model, GAM; Anderson & Bushman, 2002)
ในหัวข้อถัดไปจะเป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างตัวแปรต่างๆ
ซึ่ ง ถู ก น ามาใช้ใ นการอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการ
เผชิญความรุ นแรงในชุมชนและพฤติกรรมก้าวร้าว โดยใช้
โมเดลและทฤษฏี เพื่อให้เห็นภาพโดยกว้าง มุ่งอธิ บายเพื่อ
ประกอบความเข้าใจถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อกระบวนการทาง
จิตในระดับต่างๆ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรเป้ าหมาย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งเป็ น
ผลมาจากความรุ นแรงในชุมชนของเด็กและเยาวชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี ทั้ง
เพศและเพศหญิง จานวน 405 คน
3.2 พืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่ อ งจากลัก ษณะความรุ นแรงใน 3 จั ง หวัด
ชายแดนภาคใต้มีลกั ษณะการใช้ความรุ นแรงใกล้เคียงกัน
โดยลักษณะปั จ จัย ภู มิ ห ลัง ด้า นอาชี พ ศาสนา รายได้ มี
ลักษณะใกล้เคียงกันมาก นักวิจยั จึงใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งพื้นที่
(Cluster sampling) โดยทุกพื้นที่มีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่า
เที ย มกัน เพื่ อ เลื อ ก 1 จัง หวัด ที่ เ ป็ นตัว แทนและเลื อ กสุ่ ม
โรงเรี ยนในเขตเมืองเพื่อคานึงถึงความปลอดภัยของนักวิจยั
3.3 ตัวแปรและเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ตัวแปรการเผชิ ญความ
รุ นแรงในชุมชน วัดโดยใช้แบบคัดกรองสาหรับการเผชิ ญ
ความรุ นแรงในวัยรุ่ น หรื อ the Screen for Adolescent
Violence Exposure (SAVE)” ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดย Hastings
& Kelley (1997) ลักษณะของมาตรวัดนี้ เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่ า แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ความรุ น แรง
ทางอ้อ ม (Indirect Violence, IV) ได้ค่ า ความเที่ ย ง

แบ บอั ล ฟ่ า เท่ ากั บ 0.946 ความ รุ น แร งที่ บอ บช้ า
(Traumatic Violence, TV) ได้ค่าความเที่ ยงแบบอัลฟ่ า
เท่ า กับ 0.953 และการถูก ท าร้ า ยทางร่ างกายและวาจา
(Physical/Verbal Abuse, PVA) ได้ค่าความเที่ยงแบบอัลฟ่ า
เท่ า กับ 0.966 ในการวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ป รั บ ให้เ ข้ากับ
บริ บ ทของความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน 3 จัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้โดยได้เพิ่มข้อคาถามไปจานวน 2 ข้อรวมเป็ น 34 ข้อ
ได้ค่าความเที่ยงแบบอัลฟ่ าทั้งฉบับ เท่ากับ 0.966
ตัวแปรภายใน ได้แก่ (1) ตัวแปรองค์ประกอบ
ทางปั ญญาที่ ส่งเสริ มความก้าวร้ าว วัดด้วยมาตรวัดความ
เชื่อด้านบรรทัดฐานเกี่ยวกับความก้าวร้าว โดยลักษณะของ
มาตรเป็ นแบบประมาณค่ า ประกอบไปด้ว ยข้อ ค าถาม
จานวน 20 ข้อ แบ่ งเป็ น 3 องค์ประกอบใหญ่ ได้แก่ การ
ยอมรั บ พฤติ ก รรมก้า วร้ า ว (General approval of
aggression) จานวน 8 ข้อ ค่าความเที่ ยงแบบอัลฟ่ าเท่ากับ
0.842 การตอบโต้เ มื่ อ ถู ก ยัว่ ยุ เ ล็ ก น้ อ ย (Approval of
retaliation, weak provocation) จานวน 8 ข้อ ค่าความเที่ยง
แบบอัลฟ่ าเท่ากับ 0.894 และการตอบโต้เมื่อถูกยัว่ ยุอย่าง
มาก (Approval of retaliation, strong provocation) จานวน
4 ข้อ ค่าความเที่ ยงแบบอัลฟ่ าเท่ากับ 0.803 สาหรับความ
เที่ ย งของแบบวัด โดยรวมเท่ า กับ 0.920 (2) ตัวแปร
องค์ประกอบทางอารมณ์ วัดด้วยมาตรวัดอารมณ์สะเทือน
ใจ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างมาตรวัดความสะเทือนใจโดยปรับเพิ่มเติม
จากมาตรวัดการเผชิญความรุ นแรงในชุมชนของ Hastings
& Kelley (1997) ด้ว ยการเพิ่ ม ข้อ ค าถาม ถามผูต้ อบ
แบบสอบถามว่าเมื่อเผชิญเหตุการณ์ความรุ นแรงในชุมชน
แต่ละข้อจากทั้งหมด 34 ข้อ ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกสะเทื อนใจ
ในระดับ ใด ตั้ง แต่ “น้อ ยมาก” จนถึ ง “มากที่ สุ ด ” โดย
ลั ก ษณะของโครงสร้ างตั ว แปรสามารถวิ เ คราะห์
องค์ประกอบและแบ่งได้เป็ น 3 ด้านเช่นเดียวกัน อันได้แก่
ความรุ นแรงทางอ้อม (Indirect Violence, IV) ความรุ นแรง
ที่บอบช้ า (Traumatic Violence, TV) และการถูกทาร้ายทาง
ร่ างกายและวาจา (Physical/Verbal Abuse, PVA) ผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ ยงด้วยวิธีความสอดคล้องภายในของ
คอร์ นบาค พบว่า มาตรวัดความความสะเทื อนอารมณ์ ท้ งั
ฉบับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .978 หรื อในระดับสู งมาก เมื่อ

พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นก็ พ บว่า ความเที่ ย งทุ ก ด้า นอยู่ ใ น
ระดับสูงมากใกล้เคียงกันตั้งแต่ .953 จนถึง .963 ตามลาดับ
(3) ตัว แปรพฤติ ก รรมก้า วร้ า ว วัด โดยใช้ม าตร วัด
พฤติกรรมก้าวร้าวของ Buss & Perry (1992) มาตรวัดนี้
แบ่ งพฤติ กรรมก้าวร้ าวเป็ น 4 ด้านย่อย อันได้แก่ ความ
ก้าวร้าวทางกาย (Physical Aggression) ได้ค่าความเที่ ยง
เท่ากับ 0.694 ความก้าวร้าวทางวาจา (Verbal Aggression)
ได้ค่าความเที่ ยงเท่ากับ 0.683 ความโกรธ (Anger) ได้ค่า
ความเที่ ยงเท่ากับ 0.765 และความไม่เป็ นมิตร (Hostility)
ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.757 สาหรับค่าความเที่ยงโดยรวม
เท่ากับ 0.916
3.4 ระเบียบวิธีการวิจยั
ประชากร ได้ แ ก่ เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ลัก ษณะการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งเพื่ อ
เป็ นตัว แทนของประชากรเด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้วธิ ีการสุ่มแบบแบ่งพื้นที่ (Cluster
sampling) โดยเริ่ มจากสุ่มจังหวัดสุ่มมาเพียง 1 จังหวัด แล้ว
สุ่ มโรงเรี ยน (ในเขตพื้นที่เมือง) โดยพิจารณาถึงธรรมชาติ
ความแตกต่างในตัวแปรที่ศึกษาอันได้แก่ พฤติกรรมการใช้
ความรุ นแรง ซึ่ง Sherer (2010) ทาการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้ความรุ น แรงระหว่า งคู่รั กในกรุ งเทพมหานคร พบถึ ง
ความแตกต่ า งโดยพบว่ า นั ก เรี ยนที่ ศึ ก ษาในโรงเรี ยน
อาชี ว ศึ ก ษา และในโรงเรี ยนมัธ ยม ดั ง นั้ นจึ ง แยกสุ่ ม
ระหว่างนักเรี ยนทั้งสองกลุ่ม
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ของการทดสอบโมเดลการวัด (Measurement model) และ
โมเดลโครงสร้าง (Structural equation model)
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แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ผลของการเผชิญความ
รุ นแรงในเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส าหรั บ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพิ จ ารณาจาก
ค่าพารามิ เตอร์ ในแต่ละเมทริ กซ์ซ่ ึ งได้มาจากแผนภาพ 1
โดยสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ แต่ละตัวในแต่
ละเมทริ กซ์เท่ากับ 15: 1 (Hair et al., 2006) ดังนั้นจึงต้องใช้
กลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 405 คน
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล วิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
งานวิจยั ชิ้นนี้ถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
3.5.1 ข้อ มู ล เชิ ง บรรยาย ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ จะใช้
สถิ ติวิเคราะห์ เพื่ อ บรรยายลักษณะของข้อมู ลในตัวแปร
ต่างๆ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติเหล่านี้ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้
และความโด่ ง ค่ า สถิ ติ ข ้า งต้น จะถู ก ใช้ใ นการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบสมมติฐานอีกด้วย สาหรับ
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคระห์ขอ้ มูลได้แก่ SPSS version 16
3.5.2 การทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลในส่ วนนี้ จะ
ใช้สถิติทดสอบอันได้แก่ การดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปร การทดสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง และการ
ทดสอบโมเดลสมการเชิ ง เส้ น (Structural Equation
Modeling, SEM) จะถูกใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในทั้งอิทธิพลทางตรง และ
อิทธิ พลทางอ้อมผ่านตัวแปรคัน่ กลาง โดยลักษณะทั่วไป

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้ อมูลพิน้ ฐาน
ในการศึกษาครั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลคือ เพศชายและเพศ
หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเป็ นเพศชายจานวน 188
คน และเพศหญิงจานวน 217 คิดเป็ นร้อยละ 46.4 และ 53.6
ตามลาดับ ด้านศาสนาพบว่า มากกว่าครึ่ งของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นับถือศาสนาอิสลาม หรื อจานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ
67.2 ตามมาด้วยผูน้ ับถือศาสนาพุทธ จานวน 125 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 30.9 และน้อยที่ สุด คือศาสนาคริ สต์จานวน 1
คนคิดเป็ นร้อยละ 0.2 เท่านั้น สาหรับโรงเรี ยนที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ศึกษาอยูพ่ บว่า ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนเทคนิค/อาชีวศึกษาเป็ น
ส่วนมาก คิดเป็ นร้อยละ 76 หรื อ 308 คน นอกจากนี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีเชื้อชาติไทยมากที่สุด กล่าวคือมากกว่าร้อย
ละ 90 รองลงมาได้แก่เชื้อสายมาเลย์ จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 2.2 เมื่ อสอบถามถึ งประเด็นความคิ ดอยากฆ่ าตัว
ตาย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 9 คน หรื อร้อยละ
2.2 ให้ข ้อ มู ล ว่า ตนมี ค วามคิ ด อยากฆ่ าตัว ตาย ส าหรั บ
ประวัติ ก ารเคยพยายามฆ่ า ตัว ตายและเคยท าร้ า ยตนเอง
พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลเคยพยายามฆ่าตัวตาย จานวนเพียง 3 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 0.7 และจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5
ในด้า นอายุข องผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล พบว่า โดยเฉลี่ ย แล้ว มี อ ายุ
ประมาณ 19 ปี ได้รับค่าขนมหรื อรายได้วนั ละประมาณ 70
บาท ผู ้ป กครองของผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล เองก็ มี ร ายได้โ ดยเฉลี่ ย
รวมกันประมาณ 13,461 บาท สุ ดท้ายผูต้ อบแบบสอบถาม
มีผลการเรี ยนโดยเฉลี่ยประมาณ 2.46
4.2 การทดสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้น
ข้ อมูลจากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ ตกลง
เบื้องต้นของตัวแปร พบว่า ทุกตัวแปรมีความเบ้ และความ
โด่งไม่เกิน 4.00 และ -4.00 (Kline, 1998) จึงอาจกล่าวได้วา่
ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงแบบปกติ และสามารถนา
ข้อมูลตัวแปรมาทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างได้

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้
และความโด่ง
ตัวแปร

คะแนน
เฉลีย่

ความเบ้
(Skewness)

ความโด่ ง
(Kurtosis)

18.089
23.839

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.086
5.776

Aggression
Physical
Aggression
Verbal
Aggression
Hostility
ARWP
ARSP
GAA
IV
TV
PVA
EIV
ETV
EPVA

0.415
0.170

-0.003
-0.078

13.009

3.658

0.465

0.588

19.964
19.965
10.183
21.381
38.170
20.636
10.994
39.907
27.045
13.835

5.437
6.560
3.466
6.584
14.848
10.495
6.870
19.645
14.672
8.374

0.426
0.224
0.095
-0.188
0.775
1.213
1.390
0.506
0.419
0.640

-0.325
-0.210
-0.426
-0.471
-0.082
0.606
0.702
-0.802
-1.070
-0.955

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัว
แปรสัง เกตได้ (Observable variables) ความก้า วร้ า วที่
ประกอบไปด้วย 4 ตัวแปร ได้แ ก่ ความโกรธ (Anger)
ความก้าวร้าวทางกาย (Physical aggression) ความก้าวร้าว
ทางวาจา (Verbal aggression) และความไม่เ ป็ นมิ ต ร
(Hostility) พบว่า ตัวแปรในกลุ่มนี้ มีความความสัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกันในระดับปานกลางค่อนข้างสู งอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ระหว่าง 0.698 จนถึง 0.774 สาหรับกลุ่มตัวแปร
ความชาชิ นทางปั ญญา (ความเชื่อด้านบรรทัดฐานเกี่ยวกับ
ความก้าวร้าว) ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ อัน
ได้แ ก่ การยอมรั บ การตอบโต้ผู ้อื่ น เมื่ อ ถู ก กระตุ ้น เพี ย ง
เล็กน้อย (Approval of retaliation, weak provocation) การ
ยอมรับการตอบโต้ผอู ้ ื่นเมื่อถูกกระตุน้ อย่างมาก (Approval
of retaliation, strong provocation) การยอมรั บความ
ก้า วร้ า ว (General approval of aggression) พบว่า
ความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่ มนี้ อยู่ใ นระดับ ปาน
กลางอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เช่ น เดี ย วกั น โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่าง 0.520 จนถึง 0.654 ส่ วนกลุ่มตัวแปร

สังเกตได้การเผชิญความรุ นแรงในชุมชน ที่ประกอบไป
ด้วยตัวแปร 3 ตัวได้แก่ การเผชิ ญความรุ น แรงทางอ้อ ม
(Indirect violence) การเผชิ ญความบอบช้ า ทางจิ ต ใจ
(Traumatic violence) และการถูกทาร้ ายทางร่ างกายและ
วาจา (Physical/verbal violence) ผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง
3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับค่อนข่างต่ า
และค่ อ นข้างสู ง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ตั้งแต่ 0.339
จนถึ ง 0.770 สาหรั บตัวแปรกลุ่มสุ ดท้ายได้แก่ อารมณ์
สะเทือนใจ (Emotional sensitivity) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้จานวน 3 ตัว อันได้แก่ อารมณ์สะเทือนใจต่อการ
เผชิ ญความรุ นแรงทางอ้อม (Emotional sensitivity on
indirect violence) อารมณ์ สะเทื อนใจต่อการเผชิ ญความ
บอบช้ าทางจิ ตใจ (Emotional sensitivity on traumatic
violence) และอารมณ์ ส ะเทื อ นใจต่ อ การถู ก ท าร้ า ยทาง
ร่ างกายและวาจา (Emotional sensitivity on physical/verbal
violence) โ ด ย ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร มี
ความสั ม พัน ธ์ ใ นระดั บ ปานกลางค่ อ นข้า งสู ง อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ตั้งแต่ 0.681 จนถึ ง 0.867 สุ ดท้าย
สาหรับผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม (ตัวแปรภายใน-นอก) พบว่าทุกตัวแปรมี
ความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยระดั บ
ความสัมพันธ์พบว่าอยู่ในระดับต่าจนถึงระดับค่อนข้างสู ง
ตั้งแต่ 0.152 จนถึง 0.884

ตาราง 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเชื่อด้านบรรทัดฐานเกี่ยวกับความก้าวร้าว พฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์สะเทือนใจ
และการเผชิญความรุ นแรงในชุมชน (N=405) – โมเดลรวม
ตัวแปร
Anger
Physical
Aggression
Verbal
Aggression
Hostility
ARWP
ARSP
GAA
IV
TV
PVA
EIV
ETV
EPVA

Anger
1.000

Physical
Aggression

Verbal
Aggression

0.773**

1.000

0.708**

0.698**

1.000

0.774**
0.409**
0.393**
0.383**
0.353**
0.394**
0.342**
0.216**
0.273**
0.271**

0.769**
0.428**
0.386**
0.406**
0.310**
0.316**
0.262**
0.205**
0.207**
0.152**

0.728**
0.376**
0.343**
0.403**
0.343**
0.315**
0.293**
0.263**
0.260**
0.188**

Hostility

1.000
0.439**
0.349**
0.482**
0.412**
0.446**
0.418**
0.303**
0.334**
0.315**

ARWP

ARSP

GAA

1.000
0.654**
0.579**
0.373**
0.398**
0.323**
0.370**
0.389**
0.339**

1.000
0.520**
0.224**
0.204**
0.168**
0.247**
0.229**
0.167**

1.000
.371**
.339**
.300**
.320**
.276**
.224**

IV

1.000
0.770**
0.636**
0.423**
0.452**
0.425**

TV

1.000
0.884**
0.433**
0.496**
0.503**

PVA

1.000
0.405**
0.476**
0.535**

EIV

1.000
0.764**
0.681**

ETV

1.000
0.867**

EPVA

1.000

หมายเหตุ Anger = ความโกรธ Physical Aggression = ความก้าวร้าวทางกาย Verbal Aggression = ความก้าวร้าวทางวาจา Hostility = ความไม่เป็ นมิตร ARWP = การยอมรับการตอบโต้ผอู ้ ื่น
เมื่อถูกกระตุน้ เพียงเล็กน้อย ARSP = การยอมรับการตอบโต้ผอู ้ ื่นเมื่อถูกกระตุน้ อย่างมาก GAA = การยอมรับความก้าวร้าว IV = การเผชิญความรุ นแรงทางอ้อม TV= การเผชิญความบอบช้ า
ทางจิตใจ PVA = การถูกทาร้ายทางร่ างกายและวาจา EIV = อารมณ์สะเทือนใจต่อการเผชิญความรุ นแรงทางอ้อม ETV= อารมณ์สะเทือนใจต่อการเผชิญความบอบช้ าทางจิตใจ EPVA =
อารมณ์สะเทือนใจต่อการถูกทาร้ายทางร่ างกายและวาจา

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐนการวิจัย
Approval retaliation of strong
provocation (ARSP)

General approval of
aggression (GAA)

Approval of retaliation of
weak provocation (ARWP)

0 . 96

5**
0.79

0.675**

3 **

ตัวแปร

Anger (A)

0 .6

74 *

0.58

*

Traumatic
0.721**
violence (TV)
2 **
Physical/Verbal 0.63
abuse (PVA)

6
0.24

3**

Exposure to
community violence
(ECV)

0.663**

0.75

1**

**

6
0.86

Aggression (AGG)

-0.2

50 *

*

**

0.811**
0.8
88*
*

0.81
9 **

Distress toward physical/
verbal abuse (EPVA)

0.906**

Physical
aggression (PA)
Verbal
aggression
(VA)

4**

Emotional Distress (ED)

Distress toward traumatic Distress toward indirect
violence (ETV)
violence (EIV)

แผนภาพ 2 ค่าความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐานของ
โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญความรุ นแรงใน
ชุมชน ความชาชินทางปั ญญา อารมณ์สะเทือนใจ และความ
ก้าวร้าวในเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (N=405)
(
)
หมายเหตุ **p<.01, ECV คือ Exposure to Community Violence,
NBA คือ Normative Beliefs about Aggression, ED คือ Emotional
sensitivity และ AGG คือ Aggression

กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งอิ ท ธิ พ ลของควำม
รุ น แรงในชุ ม ชน ต่ อควำมชำชิ น ทำงปั ญ ญำ อำรมณ์ แ ละ
พฤติกรรมก้ ำวร้ ำว (โมเดลรวม)
ตาราง 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ของตัวแปรภายในและภายนอก
ตัวแปร
ECV ---NBA
ECV --- ED
ECV --- AGG
NBA --- AGG
ED --- AGG
NBA --- A
NBA --- PA
NBA --- VA

อิทธิพล
ทางตรง
0.583**
0.751**
0.663**
0.246**
-0.250**
-

อิทธิพล
ทางอ้ อม
-0.044
0.216**
0.213**
0.199**

อิทธิพล
ทางอ้ อม
0.218**
-0.219**
-0.216**
-0.202**
-0.222**

อิทธิพลรวม
0.218**
-0.219**
-0.216**
-0.202**
-0.222**

Hostility (H)

0. 8 0

(IV)

0.87

Indirect violence

9 **

Normative beliefs
about aggression
(NBA)

NBA --- H
ED --- A
ED --- PA
ED --- VA
ED --- H

อิทธิพล
ทางตรง
-

อิทธิพลรวม
0.583**
0.751**
0.619**
0.246**
-0.250**
0.216**
0.213**
0.199**

ข้ อมูลจากตาราง 3 และแผนภาพ2 พบว่า สาหรับ
การเผชิ ญความรุ นแรงในชุมชนส่ งผลโดยตรงต่อความชา
ชิ น ทางปั ญ ญา หรื อการยอมรั บ การใช้ ค วามก้ า วร้ า ว
(Normative beliefs about aggression) ในทางบวก เท่ากับ
0.583 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ยงั
ส่ ง ผลโดยตรงทางบวกอย่างมี นัย สาคัญต่ อ ความอารมณ์
สะเทือนใจ เท่ากับ 0.751 และส่งผลเฉพาะทางตรงต่อความ
ก้าวร้าวของเยาวชน โดยอิทธิ พลทางตรงมีผลทางบวกต่อ
ความก้าวร้าวเท่ากับ 0.663 ซึ่ งถือว่าการเผชิ ญความรุ นแรง
ในชุ ม ชนนี้ มี ผ ลต่ อ ความก้า วร้ า วมากที่ สุ ด ส่ ว นอิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมโดยผ่านตัวแปรความชาชินทางปั ญญาและอารมณ์
พบว่าไม่ส่งผลแต่อย่างใดต่อความก้าวร้าว จากผลการวิจยั
ข้างต้นจึงตีความได้วา่ การเผชิญความรุ นแรงบ่อยครั้งส่งผล
ต่ อ การเพิ่ ม ระดับ ความชาชิ น ทางปั ญ ญาแล้ว น ามาซึ่ ง
พฤติ ก รรมก้า วร้ า ว ส่ ว นอิ ท ธิ พ ลต่ อ อารมณ์ ส ะเทื อ นใจ
สามารถสรุ ป ได้ว่าการเผชิ ญ ความรุ นแรงบ่ อยครั้ งทาให้
เยาวชนเพิ่มระดับอารมณ์สะเทื อนใจแต่ความชาชิ นนี้ กลับ
ทาให้พฤติกรรมก้าวร้าวลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านอารมณ์ สะเทื อนใจมีผลต่อความก้าวร้าวใน
รายละเอียดตรงข้ามกับความชาชินทางปั ญญาโดยส่ งผลต่อ
ความไม่ เ ป็ นมิ ต รในทางลบมากที่ สุ ด เท่ า กั บ -0.222
รองลงมา ได้แก่ความโกรธ เท่ากับ -0.219 ต่อมา คือ ความ
ก้าวร้าวทางกาย เท่ากับ -0.216 และความก้าวร้าวทางวาจา
เท่ากับ -0.202 ตามลาดับ
สุ ด ท้ายด้านความชาชิ น ทางปั ญ ญา ผลการวิจัย
พบว่าส่ งผลต่อความก้าวร้าวโดยตรงในทิศทางบวกเท่ากับ
0.246 เช่นเดี ยวกับอารมณ์สะเทื อนใจที่ ส่งผลโดยตรงทาง
ลบต่ อความก้าวร้ า วเท่ ากับ -0.250 โดยเมื่ อ พิจ ารณาใน
รายละเอียดของอิ ทธิ พลของความชาชิ นทางปั ญญาที่ มีผล
ต่อ ความก้า วร้ าว พบว่า ความชาชิ น ทางปั ญ ญาส่ งผลต่ อ

4 **
0 . 96
(IV)

31 *

0.56

*

Traumatic
0.892**
violence (TV)
6 **
Physical/Verbal 0.80
abuse (PVA)

2
0.46

5**

Exposure to
community violence
(ECV)

0.236**

9**
0.60

7 **

0 .9

**

0.88

Indirect violence

1*
0.88

0.808**

Aggression (AGG)

0 . 12

*

0.9
38*
*

0 ns .

Hostility (H)
Physical
aggression (PA)
Verbal
aggression
(VA)

7**

Emotional Distress (ED)

0 .8 9

0.961**

Distress toward traumatic Distress toward indirect
violence (ETV)
violence (EIV)

Distress toward
physical/verbal abuse
(EPVA)

แผนภาพ 3 ค่าความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐานของ
โมเดลความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเผชิ ญ ความรุ น แรงใน
ชุมชน ความชาชินทางปั ญญา อารมณ์สะเทือนใจ และความ
ก้าวร้าวในเยาวชนเพศชายจังหวัดชายแดนภาคใต้ (N=188)
(

)

หมายเหตุ **p<.01
Approval retaliation of strong
provocation (ARSP)

General approval of
aggression (GAA)

Approval of retaliation of
weak provocation (ARWP)

0 . 96

3 **

0.675**

5**
0.79

Anger (A)

(IV)

0 .6

74 *

0.58

*

Traumatic
0.721**
violence (TV)
2 **
Physical/Verbal 0.63
abuse (PVA)

6
0.24

3**

Exposure to
community violence
(ECV)

0.663**

0.75

1**

**

6*
0.86

Aggression (AGG)

-0.2
5

0.87

Indirect violence

9 **

Normative beliefs
about aggression
(NBA)

0**

*

0.811**
0.8
88*
*

0.81
9 **

Distress toward physical/
verbal abuse (EPVA)

0.906**

4**

Emotional Distress (ED)

0 .8 0

กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงตัวแปรเปรียบเทียบ
โมเดลเพศหญิงและเพศชำย

Anger (A)

Normative beliefs
about aggression
(NBA)

5 **

ข้อมูลจาก ตาราง4 คือผลการทดสอบความ
สอดคล้องหรื อความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากกลุ่มเยาวชน พบว่าเมื่อพิจารณาจากดัชนีท้ งั 6
ตัวได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกัน คือ โมเดลและข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกันเป็ นอย่างดี

Approval of retaliation of
weak provocation (ARWP)

0.750**

0.93

ตาราง 4 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Goodness-of-fit indices)
ดัชนี
เกณฑ์ ดชั นี
ค่ าดัชนี
ค่า Chi-square
p-value มากกว่า .05 0.053
ค่า RMSEA
ค่าน้อยกว่า .05
0.027
ค่า CFI
ค่าเข้าใกล้ 1.000
0.997
ค่า Standardized
ค่าน้อยกว่า .05
0.035
RMR
ค่า GFI
ค่าเข้าใกล้ 1.000
0.968
ค่า AGFI
ค่าเข้าใกล้ 1.000
0.957

Approval retaliation of strong
provocation (ARSP)

General approval of
aggression (GAA)

7**
0.74

ความไม่เป็ นมิตร (Hostility, H) มากที่สุด คือ 0.218 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 รองลงมาได้แก่ ส่งผลต่ อ
ความโกรธ (Anger, A) เท่ากับ 0.216 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ส่ งผลต่อความก้าวร้าวทางกาย (Physical
Aggression, PA) เท่ากับ 0.213 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และสุ ด ท้า ยส่ ง ผลต่ อ ความก้า วร้ า วทางวาจา
(Verbal Aggression, VA) เท่ากับ 0.199 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลาดับ

Distress toward traumatic Distress toward indirect
violence (ETV)
violence (EIV)

แผนภาพ 4 ค่าความสัมพันธ์ในรู ปคะแนนมาตรฐานของ
โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญความรุ นแรงใน

Hostility (H)
Physical
aggression (PA)
Verbal
aggression
(VA)

ชุมชน ความชาชินทางปั ญญา อารมณ์สะเทือนใจ และความ
ก้าวร้าวในเยาวชนเพศหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (N=217)
(
)
หมายเหตุ **p<.01

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาในกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ ง
มี อ ายุ ร ะหว่ า ง12 ปี จนถึ ง 19 ปี ประเด็ น ที่ น่ า ใจคื อ
ผลกระทบของความรุ นแรงในชุมชนที่ส่งผลต่อความคิดฆ่า
ตัว ตาย การพยายามฆ่ า ตัว ตาย และการท าร้ า ยตัว เอง ซึ่ ง
อัต ราการฆ่ า ตัว ตายนี้ ใกล้เ คี ย งกั บ สถิ ติ ก ารฆ่ า ตัว ตาย
ประจาปี 53 ของกรมสุ ขภาพจิต เมื่อพิจารณาถึงค่าขนมต่อ
วันและรายได้ของผูป้ กครองพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ครั้งนี้ มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนการเผชิ ญความ
รุ นแรงในชุมชนของเยาวชน พบว่า เมื่อแบ่งเป็ น 3 ด้านแล้ว
(1) การเผชิญความรุ นแรงทางอ้อม (คะแนนเต็ม 85) กลุ่ม
ตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.17 ถือว่าต่ากว่าครึ่ งหนึ่ ง
ของคะแนนเต็ม เช่นเดี ยวกับด้านที่ (2) การถูกทาร้ายทาง
ร่ างกายและวาจา (คะแนนเต็ม 55) กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 10.99 เท่านั้น แต่ดา้ นที่ (3) การเผชิ ญความ
บอบช้ าทางจิตใต (คะแนนเต็ม 30) กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 20.64 ซึ่งถือว่าสูงกว่าครึ่ งหนึ่ งของคะแนนเต็ม
โดยสะท้อ นถึ งความรุ น แรงในลักษณะการตกเป็ นเหยื่อ
และการพบเห็ น (Witness) ความรุ น แรงในระดับ สู ง ที่
ก่อให้เกิ ดความบอบช้ าทางจิตใจและร่ างกาย เมื่อพิจารณา
โดยรวมจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเผชิ ญความรุ นแรงในระดับ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานวิจยั ของ ศูนย์เฝ้ าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch, 2553) ที่กล่าวว่า
ความรุ นแรงในเมืองจะต่ากว่าบริ เวณรอบนอก เมื่อพิจารณา
ถึงความบ่อยครั้ง และความรุ นแรงของเหตุร้าย
สาหรับระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยน การวิจัย ชิ้ นนี้ แ บ่ งพฤติ ก รรมก้าวร้ าวออกเป็ น 4
ด้าน ได้แก่ (1) ความโกรธ (2) ความก้าวร้าวทางกาย (3)
ความก้าวร้าวทางวาจา และ (4) ความไม่เป็ นมิตร โดยใน
ด้านความโกรธ กลุ่มตัวอย่างเยาวชนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

18.09 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ส่ วนความก้าวร้าวทาง
กายได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.94 จากคะแนนเต็ม 45 ด้าน
ความก้าวร้าวทางวาจา ได้คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 13.01 จาก
คะแนนเต็ม 25 และด้านความไม่เป็ นมิตร ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 19.96 จากคะแนนเต็ม 40 ข้อมูลดังกล่าวนี้ อาจกล่าว
ได้วา่ ระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่ ง มี ค วามเป็ นไปได้ว่า เยาวชนเหล่ า นี้ อยู่ร ะหว่า ง
การศึ กษา จึ งอาจมี ระดับความก้าวร้ าวที่ ต่ ากว่าเยาวชนที่
ไม่ได้รับการศึ กษา หรื อเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงอื่นๆ (Lopez et
al., 2008; Molpeceres, Lucas, & Pons, 2000) นอกจากนี้
จากแผนภาพ 3 และ 4 พบว่าอิทธิ พลของความรุ นแรงใน
ชุมชนส่ งผลต่อความก้าวร้าวในรู ปแบบของความก้าวร้าว
ทางวาจามากที่ สุ ด ทั้ง ในเพศชายและหญิ ง ส่ ว นความ
ก้า วร้ า วทางร่ างกายทั้ง สองเพศแสดงออกในลัก ษณะ
ดังกล่าวนี้ต่าที่สุด การที่พบรู ปแบบความก้าวร้าวไม่ต่างกัน
ในทั้ง สองเพศพบได้จ ากงานวิจัย หลายชิ้ น (Bjtirkqvist,
1994; Nichols et al., 2006) ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลอยู่ในโรงเรี ยน การควบคุมดูแลจากครู กฎระเบี ยบ
ภายในโรงเรี ยน หรื อสิ่ งแวดล้ อ มบรรยากาศภายใน
ห้อ งเรี ย น รวมถึ ง ด้า นวัฒ นธรรมในท้อ งถิ่ น หรื อ สั ง คม
(Moroschan, 2009) อาจเป็ นส่วนหนึ่งที่ไม่ส่งเสริ มให้แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวทางกายต่อกัน
ด้านความชาชิ นทางปั ญญา ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 3
ด้าน ได้แก่ (1) การยอมรับการตอบโต้ผอู ้ ื่นเมื่อถูกกระตุน้
เพียงเล็กน้อย (2) การยอมรับการตอบโต้ผอู ้ ื่นเมื่อถูกกระตุน้
อย่างมาก และ (3) การยอมรับความก้าวร้าว โดยข้อมูลจาก
กลุ่ ม เยาวชนพบว่า ในด้า นที่ 1 คะแนนเต็ ม 40 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มเยาวชนเท่ากับ 19.96 คะแนน ในด้านที่ 2
กลุ่มเยาวชนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.18 จากคะแนนเต็ม
20 และด้านที่ 3 กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.38
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน จากข้อมูลตัวแปรนี้ สามารถ
กล่าวได้ว่าระดับคะแนนเฉลี่ ยของทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคื อ มี ความชาชิ นทางปั ญญาอยู่ในระดับ
ปานกลางเมื่อเที ยบกับคะแนนเต็ม ซึ่ งสอดคล้องกับระดับ
การเผชิญความรุ นแรงในชุมชนของเยาวชนที่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน

สุ ดท้ายด้านอารมณ์สะเทื อนใจในการวิจยั ครั้งนี้
ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้า นเช่ น เดี ย วกัน โดยสอดคล้อ งกับ
รู ปแบบการเผชิญความรุ นแรงในชุมชนของเยาวชน ได้แก่
(1) อารมณ์ สะเทื อนใจต่อการเผชิ ญความรุ นแรงทางอ้อม
(2) อารมณ์สะเทื อนใจต่อการเผชิ ญความบอบช้ าทางจิตใจ
และ (3) อารมณ์ สะเทื อนใจต่อการถูกทาร้ ายทางร่ างกาย
และวาจา ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า เยาวชนมี ร ะดับ
อารมณ์สะเทื อนใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.91 จากคะแนน
เต็ม 85 คะแนน ด้านที่ 2 คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 27.04 จาก
คะแนนเต็ม 55 คะแนน และด้านที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
13.83 จากคะแนนเต็ม 30 โดยคะแนนที่สูงตีความได้วา่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความสะเทือนใจต่อความรุ นแรงมาก ส่วนคะแนนที่
ต่ าหมายถึงความสะเทื อนใจต่อเหตุความรุ นแรงในระดับ
น้อย
ในส่ วนต่อไปผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการอภิปราย และ
ตี ค วามความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรุ น แรงในชุ ม ชนที่
เยาวชนต้อ งเผชิ ญ และผลที่ ต ามมา โดยลัก ษณะการ
อภิปรายผูว้ จิ ยั นาเสนอทั้งในส่วนของทฤษฏี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
5.2 การเผชิญความรุ นแรงในชุ มชนและองค์ ประกอบด้ าน
ปัญญาและความก้ าวร้ าว
ในการวิจัยครั้ งนี้ พบว่า เมื่ อ พิ จ ารณาจากโมเดล
โดยรวม โมเดลเฉพาะเพศชาย และโมเดลเฉพาะเพศหญิง
ต่ า งก็ พ บอิ ท ธิ พ ลของการเผชิ ญ ความรุ น แรงในชุ ม ชนที่
ส่ งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความชาชินทางปั ญญา โดยส่ งผล
ต่อการยอมรับบรรทัดฐานการใช้พฤติกรรมก้าวร้าว เมื่อถูก
ยัว่ ยุ เห็ น ว่า คิ ด ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ เ หมาะสมแล้ว น าไปสู่ ค วาม
ก้าวร้ าวในท้า ยที่ สุ ด สอดคล้องกับงานวิจัยในประเด็น นี้
หลายชิ้ น (Guerra, Huesmann, & Spindler, 2003;
Shahinfar, Kupersmidt & Matza, 2001; Eisenberg, 2000;
Farrell & Bruce, 1997; Begue & Muller, 2006) เมื่อ
พิจารณาจากแนวคิดของ Huesmann (1988) การเผชิญความ
รุ นแรงในชุ ม ชนอย่ า งหลากหลายรู ปแบบ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการประมวลผล กระบวนการคิดที่ เก็บจารู ปแบบ

การใช้ความรุ นแรงในลักษณะของบท (script) การใช้ความ
รุ นแรงเอาไว้ ยึดถือเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับความก้าวร้าว และ
นาทั้ง ความเชื่ อและบทมาเป็ นสิ่ งชี้ แ นะการกระท า หรื อ
พฤติกรรม ซึ่ งได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวนั่นเอง นอกจากนี้
การเผชิ ญ ความรุ น แรงในชุ ม ชนยัง ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ ญาทาง
สัง คมของเยาวชนในแง่ ข อง “รู ป แบบความคิ ด ที่ มี อ คติ
(Crick & Dodge, 1994)” ที่มองถึงการซึ มซับความรุ นแรง
ภายในชุ ม ชนในรู ปแบบความรู ้ และกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลทางสังคม โดยประเด็นหลังนี้ การเผชิ ญ
ความรุ นแรงบ่อยครั้งส่ งผลต่อการมอง การรับรู ้เหตุการณ์
และการตัดสิ นใจในเชิ งอคติอย่างอัตโนมัติ (Bradshaw &
Garbarino, 2004) กล่าวคือ เมื่อเจอสถานการณ์คลุมเครื อ
กระบวนการคิ ดที่ มีอคติ ย่อมมองเหตุการณ์น้ ันในแง่ร้าย
ตัดสิ นความตั้งใจ แรงจูงใจ หรื อพฤติกรรมผูอ้ ื่นในทางลบ
นอกจากนี้ ความรุ นแรงในชุ ม ชนส่ งผลต่ อ
องค์ประกอบด้านปั ญญาผ่านการเรี ยนรู ้ โดยเยาวชนที่ตอ้ ง
เผชิ ญกับความรุ นแรงบ่อยครั้งจะเกิดการเรี ยนรู ้ (ทั้งจากที่
เคยประสบ การตกเป็ นเหยื่อ หรื อได้ยิน ได้เห็นเหตุการณ์)
โดยมองว่าการใช้กาลังหรื อแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเป็ นสิ่ ง
ที่จาเป็ น หรื อเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบรรลุเป้ าหมายใน
สิ่ ง ที่ ต นเองต้อ งการ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นารู ป แบบ
กระบวนการคิดที่ มองว่าความรุ นแรงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่
เหมาะสมเพื่อได้มาในสิ่ งที่ ตอ้ งการหรื อจาเป็ น (Bandura,
1973; Patterson, 1982) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Allwood
& Bell (2008) ที่พบอิทธิ พลของการอยูใ่ นชุมชนที่ใช้ความ
รุ น แรงแล้ว ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการคิ ด ที่ ส นับ สนุ น ความ
รุ นแรงในเยาวชน
ในประเด็นเรื่ องการยอมรั บการใช้ความรุ นแรง
จากผลการศึกษาของ Funk และคณะ (1999) เยาวชนที่เคย
ตกเป็ นเหยื่อของการใช้ความรุ นแรงจะมี เจตคติ ในทางที่
สนับสนุ นการใช้ความรุ น แรงสู ง กว่าเยาวชนที่ ไม่ เคยตก
เป็ นเหยื่อการใช้ความรุ นแรง รวมถึงงานวิจยั ที่ ศึกษาลงไป
ถึ ง ระบบประสาทก็ พ บถึ ง ความแตกต่ า งในสมองส่ ว น
หน้าที่ควบคุมด้านกระบวนการคิดของผูป้ ่ วยที่เคยเผชิญกับ
ความรุ น แรงในชุ มชนและไม่พ บปั ญ หาในการทาหน้า ที่
ของสมองส่ วนหน้าในผูป้ ่ วยที่ ไม่เคยเผชิ ญ นอกจากนี้ ยงั

พบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความบกพร่ องนี้ และ
พฤติ ก รรมรุ นแรงขณะรั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล
(Krakowski, et al., 1997)
5.3 การเผชิญความรุ นแรงในชุ มชนและองค์ ประกอบด้ าน
อารมณ์ และความก้ าวร้ าว
ข้อ มู ล จากผลการวิจัย ในครั้ งนี้ พบว่า การเผชิ ญ
ความรุ น แรงในชุ ม ชนส่ ง ผลอารมณ์ ส ะเทื อ นใจอย่า งมี
นัย ส าคัญ โดยเมื่ อ เที ย บกับ องค์ป ระกอบด้า นปั ญญาแล้ว
อิทธิ พลที่ ส่งผลทางอารมณ์ มีสูงกว่าทั้งในโมเดลโดยรวม
โมเดลเพศชาย และโมเดลเพศหญิ ง ซึ่ งอิ ท ธิ พ ลของการ
เผชิ ญ ความรุ น แรงในชุ ม ชนส่ ง ผลทางบวกต่ อ อารมณ์
สะเทื อนใจในทิ ศทางบวก สามารถตี ความได้ว่ายิ่งเผชิ ญ
ความรุ นแรงมากครั้งเท่าใด ส่ งผลต่อความสะเทือนใจของ
เยาวชนมากขึ้นเท่านั้น และผลของความสะเทือนใจนี้ ทาให้
ความก้า วร้ าวลดลงไป แต่ผ ลของการลดความก้าวร้ า วนี้
กลับพบเพียงในเยาวชนหญิง ไม่พบในเยาวชนชายแต่อย่าง
ใด โดยผลการวิ จัย ที่ พ บถึ ง ผลทางด้า นการเผชิ ญ ความ
รุ น แรงในชุ ม ชนส่ ง ผลต่ อ องค์ป ระกอบด้า นอารมณ์ ใ น
ลัก ษณะก่ อ ให้เกิ ด อารมณ์ ทางลบ เช่ น ความเครี ยด วิต ก
กังวล อาการซึ มเศร้า สะเทื อนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
หลายชิ้น (Mitchell et al., 2010; Krenichyn, Saegert &
Evans, 2001; Gorman-Smith & Tolan, 1998; Mazza&
Reynold, 1999; Cooley-Quille et al., 2001; Foster et al.,
2004)
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดจะพบถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างอิทธิ พลของความรุ นแรงในชุมชนที่ส่งผล
ต่อความสะเทื อนใจหรื อองค์ประกอบด้านอารมณ์ในเพศ
ชายและเพศหญิ ง และมีขอ้ สังเกตที่ น่าสนใจว่าถึ งแม้เพศ
หญิ งเองจะเผชิ ญ ความรุ น แรงในชุ มชนน้อยกว่าแต่ก ลับ
พบว่า มี ค วามสะเทื อ นอารมณ์ ม ากกว่า โดยพบว่า ความ
รุ นแรงในชุมชนส่งผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งความ
แตกต่างทางเพศนี้ อาจอธิ บายได้จาก ความบ่อยครั้งในการ
เผชิญความรุ นแรง ซึ่งมีความเป็ นไปได้ในระดับหนึ่ งว่าเพศ
ชายเผชิญความรุ นแรงบ่อยครั้งมากกว่าจึงอาจเกิ ดความชา
ชินหรื อไม่แยแสมากกว่าเพศหญิง (Eisenberg, 2000; Rule

& Ferguson, 1986; Allwood & Bell, 2008) และมีขอ้ สังเกต
ที่น่าสนใจว่า นอกจากนี้ ยงั มีความเป็ นไปได้วา่ อาจเกิดจาก
อิทธิ พลของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเยาว์ของทั้งสองเพศที่ มี
ความแตกต่ า งกัน โดยกระบวนการขัด เกลาทางสั ง คม
ส่ งเสริ มให้ชายและหญิงแสดงอารมณ์ หรื อตอบสนองทาง
อารมณ์แตกต่างกัน เช่น ลูกผูช้ ายห้ามเสี ยน้ าตา (Big boy
don’t cry) (Brody & Hall, 2000; Shields, 2002; ZahnWaxler, 2001; Brody, 1999; Fivush & Buckner, 2000;
Kring & Gordon, 1998)
แต่อ ย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้ งนี้ พ บว่า การ
เผชิญความรุ นแรงในชุมชนส่ งผลต่อความสะเทือนอารมณ์
โดยความสะเทือนอารมณ์น้ ีทาให้ความก้าวร้าวลดลงในเพศ
หญิ ง แต่ ไ ม่ พ บในเพศชาย ซึ่ งผลการวิ จัย นี้ ขัด แย้ง กั บ
ผลการวิจัย อื่ น ๆ ที่ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความ
ก้า วร้ า วและความซึ ม เศร้ า หรื อ ความเครี ย ดที่ ต่ า งพบถึ ง
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างตัวแปรทั้งสอง (Ferguson,
Miguel, & Hartley, 2009; Bjork, Dougherty, Moeller,
1997) โดยอาจเป็ นไปได้ว่าการเผชิ ญความรุ น แรงทั้งใน
รู ปแบบของการพบเห็ น และการตกเป็ นเหยื่อของเยาวชน
หญิงส่งผลต่อความรู ้สึกแล้วแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมใน
รู ปแบบการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม (Maladaptation, Horn &
Trickett, 1997)ต่อความสะเทือนใจ หรื อความเครี ยดนี้ โดย
แสดงออกมาในลัก ษณะพฤติ ก รรมเก็ บ กดไว้ภ ายใน
(Internalizing behavior) หรื อลดการแสดงออกซึ่ งความ
ก้ า วร้ า วลง มากกว่ า ที่ จะแสดงออกมาในลั ก ษณะ
ตรงไปตรงมา ขาดการควบคุ ม (Externalizing behavior)
ดั ง เ ช่ น ใ น ข้ อ ค้ น พ บ จ ากง านวิ จั ย ชิ้ น อื่ นๆ ( Foster,
Kuperminc & Prince, 2004; Ozer & Weinstein, 2004)
สุดท้ายการสะเทือนใจต่อเหตุความรุ นแรง ส่ งผล
ต่อพฤติกรรมเก็บตัว เศร้าโศก หรื อซึมเศร้า สามารถอธิ บาย
ได้เพิ่มเติมได้ว่าเกิ ดจากกระบวนการคิดของเด็กที่ ตีความ
ความรุ นแรงต่างๆ ที่ ตนได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง หรื อ
โดยการได้ยนิ ได้เห็นมาว่าสะท้อนถึงสังคมนี้ ชุมชนนี้ เป็ น
สังคมที่ไม่ปลอดภัย ไม่น่าไว้วา่ งใจ และไม่สามารถปกป้ อง
คุม้ ครองตนเองได้ ทาให้เกิดการรับรู ้และมองตนเองในแง่
ลบ รู ้สึกช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (Margolin & Gordis, 2004)

5.4 ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. เหตุการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ข้อมู ล สถิ ติ ค วามรุ น แรงเริ่ มบัน ทึ ก
ตั้งแต่เดื อนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึ งเดื อนมกราคม พ.ศ.
2554 แสดงถึ งแนวโน้มความรุ นแรงที่ ลดลง แต่ยงั คงมี
ความต่ อ เนื่ อ งในด้า นความเสี ย หายในชี วิต (Jitpiromsri,
2011) ข้อมูลจากงานวิจยั จานวนมากแสดงให้เห็ นถึ งผล
ระยะยาวจากความรุ นแรงดังกล่าว (Ehrensaft et al., 2003;
Guerra, Huesmann, & Spindler, 2003) ถึงแม้การแก้ไข
ปั ญหาโดยการป้ องกันไม่ให้เกิดความรุ นแรง ความเสี ยหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินจะเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ ง แต่การ
เยียวยาทางจิ ตใจ เป็ นสิ่ งสาคัญซึ่ งหากละเลยจะส่ งผลต่อ
อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่ เป็ นปั ญหาของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ ย่อมส่ งผลถึ งปั ญหาที่ ตามมาในสังคมอี ก
มากมาย เช่น ความก้าวร้าวอย่างข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้

ด้า นสติ ปั ญ ญา ปั ญ หาด้า นการเรี ย น (ผลระยะสั้น ) และ
ปั ญหาการกระทาผิด หรื อความรุ นแรงภายในครอบครัวใน
อนาคต (ผลระยะยาว) (Ehrensaft et al., 2003)

2. ผลของความรุ นแรงในชุมชนต่อสุ ขภาพจิตใน
ด้านอื่นๆ ถึงแม้ว่างานวิจยั นี้ จะจากัดการศึ กษาผลกระทบ
ของความรุ น แรง เพีย ง 3 ด้า น อันได้แ ก่ ด้านพฤติ ก รรม
อาร มณ์ ความรู ้ สึ ก และกระ บวน การคิ ด แ ต่ ท้ ั ง 3
องค์ประกอบหากพบว่ามีปัญหาจะนามาหรื อเกี่ ยวพันกับ
ปั ญหาสุขภาพจิตอีกหลายด้านซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากปั ญหา
ความรุ นแรงในชุมชน เช่น อาการซึ มเศร้า อาการวิตกกังวล
(Cooley-Quille et al., 2001; Farrell & Bruce, 1997; Foster
et al., 2004; Gorman-Smith & Tolan 1998; Hammack et
al.,2004 เป็ นต้น) ความคิดฆ่าตัวตาย (ถึงแม้ผลการสารวจ
ครั้ งนี้ จะพบผลของปั ญหาระดับที่ ตอ้ งกังวล)(Mazza &
Reynolds, 1999) และความเครี ยดหลังผ่านเหตุการณ์
กระทบกระเทื อนจิ ตใจ (Overstreet & Braun, 2000;
Rosenthal & Wilson, 2003; McCart et al.,2007; SelfBrown et al., 2006) อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการจาแนก การจัด
ระดับ การป้ องกัน ระบบคัด กรองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
เตรี ยมการบาบัดจึ งมีความจาเป็ นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ดัง แผนภาพ 5 หากปั ญ หาดัง กล่ า วถู ก ละเลยปั ญ หา
เหล่ า นี้ จะส่ งผลต่ อ ปั ญหาอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ การใช้
ชีวติ ประจาวัน เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับการนอน ฝันร้าย ปั ญหา

3. ข้อ มู ล ที่ ส ะท้อ นด้า นบวกจากงานวิจัย นี้
พบว่า ทั้ง ระดับความชาชิ น ทางปั ญ ญา ความสะเทื อ นใจ
และความก้าวร้าวยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งอาจมี ความ
เป็ นไปได้ว่ า เยาวชนกลุ่ ม นี้ มี ปั จ จัย ปกป้ อง (Protective
factor) ที่ ท าให้ ปั ญ หาที่ น่ า จะส่ ง ผลนั้ นลดน้ อ ยลง เช่ น
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และโรงเรี ยน เป็ นต้น ดังนั้นการดูแล
ที่ทวั่ ถึง รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายการสนับสนุนทางสังคม
ในทุกด้านจากผูเ้ กี่ยวข้องจะเป็ นประโยชน์ในการดูแล และ
ช่วยเหลือเยาวชน เช่น การสร้างเครื อข่ายกลุ่มเพื่อนภายใน
ชุมชน และโรงเรี ยน การเสริ มสร้างลักษณะนิ สัย และการ
ให้ความรู ้แก่ เยาวชนที่ ถูกต้องต่อปั ญหา กระบวนการคิ ด
การมองปั ญหาที่เหมาะสมจากบุคลากรด้านสุ ขภาพจิตหรื อ
ค รู ผู ้ ส อ น ร ว ม ถึ ง กา ร ฝึ กทั ก ษ ะ กา ร แ ก้ ปั ญ ห าที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพแก่ เ ยาวชนและผูป้ กครองโดยวิท ยากรที่ มี
ความรู ้จะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตัวเยาวชนและครอบครัว
4. ข้อ มู ล จากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ พบถึ ง ข้ อ มู ล ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับระดับความก้าวร้าวของเยาวชน โดยพบว่า
ทั้งด้านความโกรธ ความไม่เป็ นมิตร ความก้าวร้าวทางกาย
และความก้าวร้ าวทางวาจา ได้คะแนนในระดับต่ ามากว่า
40% รวมถึงคะแนนในด้านองค์ประกอบทางปั ญญาก็พบ
ในลักษณะนี้ เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kitzmann,

แผนภาพ 5 แนวทางการพัฒนาระบบช่วยเหลือเยาวชนใน
ชุมชนที่มีความรุ นแรง

Gaylord, Holt, and Kenny (2003) ที่พบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 37% ที่ ถึงแม้จะเผชิ ญความรุ นแรงแต่กลับปรับตัว
ได้ แต่ไม่พบผลทางลบ กลับมีพฤติกรรมด้านบวกมากขึ้น
อีกด้วย
ข้อ มู ล จากงานวิ จัย หลายเรื่ อ งระบุ ถึ ง การที่
เยาวชนสามารถยืดหยุน่ (Resiliency) ได้ท้ งั ๆ ที่ตอ้ งเผชิ ญ
กับความรุ นแรงในสถานการณ์ต่างๆ โดยความยืดหยุน่ ใน
ที่น้ ี หมายถึง ปรากฏการณ์ หรื อกระบวนการซึ่ งสะท้อนถึง
ความสามารถในเชิ งปรับตัวทั้งๆ ที่ ตอ้ งเชิ ญกับความทุกข์
ยากและบอบช้ า ทางจิ ต ใจ (Luthar, 2006) ข้อ มูล จาก
งานวิจยั ของ Garner, Dishion, & Connell (2008) ซึ่ งพบว่า
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-regulation) เป็ น
ตัวแปรที่สาคัญที่ทาให้เด็กและเยาวชนปรับตัวในทางบวก
ได้ ท้ ั งๆ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม หรื อชุ ม ชนที่ มี ก ลุ่ ม เพื่ อ นไม่ พึ ง
ประสงค์ โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุ ม หันเห
ความสนใจ พฤติกรรมไม่สุงสิ งกับคนกลุ่มนี้
การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้น เรื่ อ งการยื ด หยุ่น ในเด็ ก และเยาวชน
พบว่าการต้องเผชิ ญความรุ นแรงในชุ มชน ปั จจัยด้านการ
สนับสนุ นทางสังคม จากครอบครัว กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน
โรงเรี ยน กลุ่มเพื่อน (Ward et al., 2007) และกลุ่มญาติสนิ ท
(Jones, 2007) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการปรับตัวของ
เด็กที่ ตอ้ งเผชิ ญกับความรุ นแรงซ้ าซาก (Hill & Madhere,
1996; O’Donnell, Schwab- Stone, & Muyeed, 2002)
งานวิ จั ย หลายชิ้ น ก็ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ เรื่ องครอบครั ว
เช่ น กั น โดยความแนบแน่ น ของครอบครั ว (Family
Cohesion) และความสามารถในการปรับตัว ความสามารถ
ในการจัดการกับปั ญหาของผูป้ กครอง ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ เป็ น
ตัวหนึ่ งที่ สามารถลดอิ ทธิ พลทางลบของความรุ นแรงใน
ชุมชนได้ (Buka et al., 2001; Plybon & Kliewer, 2001).
ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ กครองหลายท่านทั้งๆ ที่ตอ้ งใช้ชีวิตอยู่
ในชุมชนที่มีความเสี่ ยงสู ง แต่ก็ส่งเสริ มหรื อเลี้ยงดูให้บุตร
หลานมีความสามารถปรับตัว ยืด หยุ่นได้เป็ นอย่างดี การที่
พ่ อ แม่ รั บ รู ้ ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถในการจัด การกั บ
อันตรายได้ จะหลายเป็ นตัวอย่างที่นี่แก่บุตรหลาน และทา
ให้พ วกเขารู ้ สึ ก ถึ ง ความปลอดภัย และมี ค วามมั่น ใจ จน
น าไปสู่ ค วามมั่น ใจในตนเองของเด็ ก ในการจัด การกับ

ปั ญหา (Garbarino, Dubrow, Kostelny, & Pardo, 1992;
Aisenberg & Herrenkohl, 2008)
โดยสรุ ปผลการเผชิ ญความรุ นแรงในชุ มชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่ งผลต่อเด็กและเยาวชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งอาจสร้างปั ญหาทั้งต่อตัวเยาวชน
เอง ครอบครัว และสังคม มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ควรให้ความสนใจในการป้ องกัน การคัดกรอง การบาบัด
และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในกรณี ฉุ กเฉิ น ซึ่ งหาก
หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ มีการจัดตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว การ
ประสานงาน และการติดตามจะเป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการ
บรรลุเป้ าความสาเร็ จ และปั จจัยที่ บรรเทาความรุ นแรงต่อ
เด็กและเยาวชนต่างๆ ควรเป็ นสิ่ งที่ได้รับความสนใจ และ
ศึกษาอย่างกว้างขวางในพื้นที่ ที่เกิดปั ญหาจริ ง
5.5 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจัยในครั้ งต่อไปควรให้ความสาคัญกับ
การศึ ก ษาระยะยาว เพื่ อ ดู แ นวโน้ม ปั จ จัย กระตุ ้น ปั จ จัย
ปกป้ อง และทราบถึงระดับของปั ญหาที่ ส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชน
2. การศึกษาผลกระทบโดยเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านอารมณ์ ควรมีการให้คานิ ยามและวัดอย่างครอบคลุม
เพื่ อ เป็ นการศึ กษาผลกระทบอย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง
องค์ประกอบด้านกระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
อย่างลึกซึ้ง
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเที ยบระหว่างชุมชนที่
เผชิญความรุ นแรงและไม่เผชิญความรุ นแรงเพื่อให้เห็นถึง
ความแตกต่างของอิทธิพลต่างๆ อย่างชัดเจน
4. ควรศึ ก ษาผลกระทบของการเผชิ ญ ความ
รุ นแรงในชุ มชน โดยเฉพาะบริ เวณที่ มีความเสี่ ยงสู ง เช่ น
อาเภอรอบนอกของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะถือว่า
เป็ นชุ มชนที่ ตอ้ งเผชิ ญ กับเหตุการณ์ ความไม่ สงบสู งกว่า
บริ เวณในตัวเมือง การวิจยั ครั้งนี้ จากัดการศึ กษาเฉพาะใน
ตัวเมือง จังหวัดปั ตตานีเนื่องด้วยเหตุผลเรื่ องความปลอดภัย
ของนักวิจยั
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