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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอสาระสาคัญเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรง ซึ่ งเป็ นการคิด
ขั้นสู งด้วยปั ญญาต่อการกระทาที่เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความ
รุ นแรงจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ ปัญหา ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุ สมมติ ฐานและการสรุ ปอ้างอิ งต่ อการใช้ความรุ นแรงด้วยความ
ระมัดระวังและสมเหตุผล ในบทความนี้ จึงนาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความสาคัญของการคิดอย่างมี วิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้ความรุ นแรงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรง และข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น
คาสาคัญ : การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การใช้ความรุ นแรง เด็กวัยรุ่ น การคิดขั้นสู ง

Abstract
The purpose of academic article present the main point of critical thinking working on violence is higher-order thinking that is
driven by wisdom, its affect violation of personal rights behavior which is as follows: physical behavior, verbal behavior, psychological
behavior. So, critical thinking working on violence have to focus on skills which is as follows: problem analysis, problem identification,
decision skill, making hypothesis and conclusion skill that are refer to using carefully rationale violence behavior. As a result, this article
presents contents that are as follows: the importance of critical thinking, the process of critical thinking, violence behavior modification,
critical thinking working on violence assessment and suggestion for violence behavior modification of adolescent.
Keywords : Critical Thinking, Violence, Adolescent, Higher-Order Thinking

บทนา
การใช้ความรุ นแรงมี แนวโน้มที่ จะเพิ่มความรุ นแรงมากขึ้ น จากข้อมู ลสารสนเทศและข่าวสารในหลายช่ องทางการ
สื่ อสาร ความรุ นแรงในสังคมไทยมักจะเกิดขึ้นจากการถูกระทาของผูท้ ี่อ่อนแอ หรื อบุคคลที่ดอ้ ยโอกาส ไม่สามารถต่อสู ้ ปกป้ อง
ตนเองได้ โดยรู ปแบบของการใช้ความรุ นแรงมีดว้ ยกันหลายประเภททั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ คาพูด การล้อเลียน ยัว่ ยุ ที่ทาให้เกิด
ความความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิ ตใจ เหตุของการใช้ความรุ นแรงมี ดว้ ยกันหลายสาเหตุและหลากหลายช่วงวัยที่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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แตกต่างกัน ทั้งเด็ก ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (คนชรา) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จริ ยา ทรงพระ [1] ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วน
บุคคลได้แก่ ระดับชั้น ผลการเรี ยน ที่พกั อาศัยและระดับการศึกษาของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง
และปั จจัยทางสังคมทั้งด้านกลุ่มเพื่อน สื่ อ และเกมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง นอกจากนี้ สาเหตุ
หนึ่ งของการใช้ความรุ นแรงคือการที่บุคคลขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และช่วงวัยที่มีการใช้ความรุ นแรงและมักเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการสั่งสมพฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงคือ เด็กวัยรุ่ น ซึ่ งจะเห็นได้จากข่าวสาร คดีความของการกระทาความผิดและการใช้
ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น การปล้น การทาร้ ายร่ างกาย การฆาตกรรม ซึ่ งทวีความรุ นแรงมากขึ้นในสังคมไทย โดยผูเ้ ขี ยนได้
มองเห็ นความเชื่ อมโยงของการคิ ดอย่างมี วิจ ารณญาณกับ การใช้ค วามรุ นแรงในสั งคมไทยและการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่
เหมาะสมเพื่อลดการใช้ความรุ นแรงโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการใช้ความรุ นแรง นอกจากนี้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็ นทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะหนึ่ งของวัยรุ่ นที่
สาคัญคือการสนใจใคร่ รู้และการมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ และเมื่อแสวงหาความรู ้ได้แล้วต้องสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่ง
ที่ได้ศึกษาผ่านกระบวนการรับรู ้ขอ้ มูล วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิงต่อการใช้ความ
รุ นแรงด้วยความระมัดระวังและสมเหตุ ผล การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณซึ่ งเป็ นการคิ ดโดยใช้ปัญญาอย่างรอบคอบจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่ นต่อการใช้ความรุ นแรงได้

ความสาคัญของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกเป็ นแรงผลักดันให้เกิ ดแนวคิดของทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นทักษะที่
สาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตของบุคคล โดยทักษะดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ [2-4]
1. ทัก ษะการคิ ด วิ จ ารณญาณและการแก้ปั ญ หา เมื่ อ ผู เ้ รี ย นสนใจใคร่ รู้ แ ละมี ท ัก ษะในการหาความรู ้ ผ่า นช่ อ งทาง
เทคโนโลยีได้แล้ว ทักษะที่สาคัญและจาเป็ นคือการวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไร
เป็ นความจริ งอะไรเป็ นความเข้าใจ ซึ่ งผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสาคัญควบคู่ไปกับทักษะการแก้ปัญหา ที่มีเหตุผล
และชาญฉลาดพอ
2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เป็ นทักษะการคิดอะไรใหม่ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในศตวรรษที่ 21 เพราะ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกด้านและทุกรู ปแบบ การแก้ปัญหายิง่ ต้องใช้ความคิดใหม่อย่างมาก ซึ่ งจะตามมาด้วยนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความคิดใหม่น้ นั นวัตกรรมถือได้วา่ เป็ นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ทักษะความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ า เป็ นทักษะการทางานเป็ นกลุ่มเป็ นทีม ร่ วมมือร่ วมพลังในการ
ทางานให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี รู ้จกั บทบาทของผูน้ า สมาชิกและกระบวนการทางานเป็ นกลุ่มหรื อทีม
4. ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ เป็ นทักษะที่ สะท้อนเครื อข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิด
เกี่ ยวกับคนในสังคมโลกจะต้องรู ้ จกั คนอื่ น โดยเฉพาะในโลกอื่ นที่ ไม่ ใช่ โลกของตนเอง การรู ้ จกั โลกและวัฒนธรรมอื่ นมี ท้ งั
เป้าหมายเพื่อการอยูร่ ่ วมกันและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจพร้อมกันไปด้วย
5. ทักษะการสื่ อสารและร่ วมมือกัน ศตวรรษที่ 21 เป็ นศตวรรษที่นวัตกรรมและผลผลิตใหม่จะเกิดขึ้นมากมาย ยุคของ
ศตวรรษที่ 21 จึ งเป็ นยุคของความร่ วมมื อ ยุคของเครื อข่ายที่ บุคคลจะติ ดต่อถึ งกันผ่านเทคโนโลยีและการสื่ อสารในรู ปแบบใหม่
ความสามารถทางด้านนี้จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ เช่นเดียวกับทักษะอื่น
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู ้ เท่าทันเทคโนโลยี เป็ นทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนและคนในยุค
ใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรี ยนรู ้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
และการสื่ อสาร ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง
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7. ทักษะทางอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเชี่ยวชาญในอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยมี
ความสามารถในการปรับตัว เรี ยนรู ้สังคมและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถชี้นาตนเอง กาหนดเป้ าหมายและเวลาในการทางาน
สามารถสร้างงานได้อย่างอิสระ
8. การมี คุณธรรม มี เมตตากรุ ณา มี ระเบี ยบวินัย (compassion) เป็ นทักษะพื้นฐานขั้นต้นของทักษะทั้งหมด ที่ เด็กไทย
จาเป็ นต้องมี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การสนใจใคร่ รู้และการมี
ทักษะการแสวงหาความรู ้ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมแล้ว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นการคิดที่ อาศัยปั ญญาอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์หรื อตัดสิ นใจเกี่ ยวกับข้อมูล ตั้งสมมติฐานถึงสิ่ งที่ สามารถ
เป็ นไปได้และประเมินผลรวมถึงสรุ ปอ้างอิงในการสร้างความคิดรวบยอดอย่างมีเหตุผลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเชื่อหรื อเลือกปฏิบตั ิ
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เช่น การคิดอย่างวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นจาเป็ นต้องใช้ปัญญาอย่างรอบคอบของ
เด็กวัยรุ นในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิง ต่อการใช้ความรุ นแรงด้วยความ
ระมัดระวังและสมเหตุผล

กระบวนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึ งเป็ นการระบุและนิ ยามปั ญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา การจัดระบบข้อมูล
หรื อเรี ยงลาดับ การเลือกสมมติฐานและการสรุ ปและตัดสิ นใจ หรื ออาจกล่าวได้วา่ กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณประกอบด้วย
กระบวนการที่สาคัญ [5] ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุ ปได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การนิ ยามปั ญหา การ
รวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา การจัดระบบข้อมู ล การเลื อกสมมติ ฐานและการสรุ ปอ้างอิ ง จากกระบวนการคิ ดอย่างมี
วิจ ารณญาณต่ อ การใช้ค วามรุ นแรง ผูเ้ ขี ย นได้นามาสั งเคราะห์ ร่ วมกับ การใช้ค วามรุ นแรงของเด็ก วัย รุ่ น สามารถสรุ ป ได้ว่า
กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น ควรมีข้ นั ตอนการคิดดังนี้
1. การนิ ยามปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ที่พบ เป็ นความสามารถในการตั้งค าถาม อะไรคื อสาเหตุ สามารถระบุ ปัญ หา
การศึกษาข้อมูลให้ชดั เจน เช่น บอกได้วา่ ปั ญหาที่พบนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง บอกสาเหตุหรื อที่มาของปั ญหาความรุ นแรงได้
บอกว่าได้วา่ ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ความรุ นแรงนั้น
2. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา เป็ นการสื บเสาะแสวงหาข้อมูลสาระสนเทศของปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่พบ
พร้อมทั้งสรุ ปว่าข้อมูลใดมีความจาเป็ นและคัดเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง บอกได้วา่ ข้อมูลใดมีความสาคัญต่อการนาไปใช้ก่อนและหลัง
และมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
3. การจัดระบบข้อมู ลหรื อเรี ยงลาดับ เป็ นการจัดกลุ่ ม จาแนกประเภทของข้อมู ล แหล่ งที่ ม าของข้อ มู ล ระบุ ความ
น่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล สามารถจาแนกได้ว่าข้อมู ลใดเป็ นจริ งและเชื่ อถื อได้ ข้อมู ลใดเป็ นข้อมู ลเท็จที่ ไม่สามารถเชื่ อถื อได้และ
เรี ยงลาดับความสาคัญของมูลที่ตอ้ งนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ
4. การเลือกสมมติฐาน เป็ นการกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้มากที่สุด โดยสมมติฐานจะเป็ นข้อความที่แสดงถึงความ
คาดหวังที่เป็ นไปได้ ในการกาหนดสมมติฐานต้องพิจารณาว่าสมมติฐานใดมีความสาคัญและเป็ นไปได้ในอันดับแรกและอันดับ
ต่อมา
5. การสรุ ปและตัดสิ นใจ เป็ นการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการนาข้อมูลที่มีอยูไ่ ปสู่ การตัดสิ นใจว่าควรจะกระทา
หรื อไม่ ซึ่ งการสรุ ปและการตัดสิ นใจจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องด้วย รวมทั้งประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ประกอบด้วยการนิ ยามปั ญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา การจัดระบบ
ข้อมูลหรื อเรี ยงลาดับ การเลือกสมมติฐาน และการสรุ ปและตัดสิ นใจ ผูเ้ ขียนได้สรุ ปกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้
ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นที่เหมาะสมและเสอดคล้องกับบริ บทของการเรี ยนรู ้ของเด็กวัยรุ่ น ได้แก่ การนิยามปัญหา การตัดสิ นข้อมูล
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การระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิง ทั้งนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถนาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความ
รุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นได้ท้ งั ทางด้าน กาย วาจาและจิตใจ โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้วยั รุ่ น คิดหาเหตุของปั ญหา ค้นหา
ข้อมูล บอกแนวทางที่เป็ นได้ (ทางเลือก) แล้วจึงตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น การแก้ปัญหาการใช้ความรุ นแรง
ของเด็กวัยรุ่ นในสังคมไทย ประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่ นให้คิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรง

การใช้ ความรุนแรงและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ความรุ นแรง (violence) เป็ นการกระทาที่เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจและทางเพศ โดยการ
บังคับ ทาร้ายทุบตี หรื อการใช้กาลัง อาวุธหรื อข่มขู่ว่าจะใช้กาลัง โดยการกระทารุ นแรงทางร่ างกายหมายถึง การใช้กาลังหรื อ
อุปกรณ์ เป็ นการทาร้ายร่ างกายเกินกว่าเหตุ มีผลทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ พิการ เสี ยชีวิต การกระทารุ นแรงทางจิตหมายถึง การ
กระทาที่ มีผลให้ผูถ้ ูกกระทาได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิ ตใจหรื อสิ ทธิ เสรี ภาพ การกระทารุ นแรงทางเพศหมายถึง การ
กระทาที่มีผลให้ผูถ้ ูกกระทาได้รับความกระทบกระเทือนหรื อเสี ยหายเกี่ยวกับเรื่ องเพศ การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การอนาจาร
ลวนลามและถูกบังคับหรื อล่อลวงให้คา้ ประเวณี โดยลักษณะพฤติกรรมความรุ นแรง สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายลักษณะ [6]
1. การทะเลาะวิวาท เป็ นพฤติกรรมที่พบได้บ่อย ซึ่ งเป็ นผลมาจาก พัฒนาการของวัยรุ่ นที่มีอารมณ์ปรวนแปร ไม่คงเส้น
คงวา เด็กวัยรุ่ นทะเลาะกันได้ง่ายแม้ในเรื่ องเล็กน้อย
2. การล้อเลียนปมด้อย สิ่ งที่มกั จะเป็ นประเด็นในการล้อเลียน ส่ วนใหญ่ในหมู่นกั เรี ยนหญิงจะใช้คาพูดเสี ยดสี เยาะเย้ย
ล้อเลียนและ การไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม สาหรับกลุ่มนักเรี ยนชายจะชอบล้อเลียนนักเรี ยนหญิง มากกว่าล้อเลียนเพศเดียวกัน
3. การข่มขู่รีดไถเงิน เด็กที่ชอบข่มขู่รีดไถมักจะรวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ ทาตัวเรี ยกร้องความสนใจ ส่ วนเหยือ่ นั้นพบว่า มัก
เป็ นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างทะนุถนอม ท่าทางอ่อนแอ พูดน้อย หรื อไม่ค่อยพูด จึงมักตกเป็ นเบี้ยล่าง ของเด็กพวกนี้
4. การละเมิ ดทางเพศ มักเป็ นการลวนลามระหว่างนักเรี ยนชายหญิ ง เช่ น นักเรี ยนชายที่ ชอบแอบมอง หรื อเดิ นตาม
นักเรี ยนหญิงที่ตนเองชอบ หากการติดตามนั้นเป็ นไปอย่างไม่ลดละ นักเรี ยนหญิงนั้นก็จะไม่มีความสุ ข ต้องคอยระแวง และส่ งผล
ระยะยาวต่อการไม่อยากมาโรงเรี ยน ซึ่ งเรื่ องนี้ อาจดู ไม่รุนแรงนักแต่หากไม่ได้รับการดูแลควบคุมจากผูใ้ หญ่ ผูล้ ะเมิดก็มีแนวโน้ม
ที่จะก่อเหตุที่รุนแรงขึ้นได้
จากลักษณะพฤติ กรรมความรุ นแรงในวัยรุ่ น ดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ลักษณะพฤติ กรรมความรุ นแรงในวัย รุ่ น
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แ ก่ การทะเลาะวิวาท การล้อเลี ยนปมด้อย การข่ม ขู่รี ดไถเงิ น และการละเมิ ดทางเพศ
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น ได้แก่
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ลักษณะทางชีวภาพและปัญหาสุ ขภาพจิตและโรคทางจิตเวช
2. ปั จ จัย เกี่ ย วกับ ครอบครั ว ประกอบด้วย ครอบครั วมี การใช้ความรุ นแรง มี ความขัดแย้งสู ง มี การทาหน้าที่ ภายใน
ครอบครัวบกพร่ อง ครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดทิ้ง หรื อบุคคลในครอบครัวมีอาการทางจิตเวชหรื อสุ ขภาพจิต การอบรมเลี้ยงดู
การถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงกาหนดพฤติกรรมของเด็กไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ รวมทั้งพฤติกรรมก้าวร้าวด้วย ดังนั้นครอบครัวเป็ นปัจจัยที่มี
อิทธิ พลอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง
3. ปั จจัยเกี่ยวกับเพื่อน เป็ นปั จจัยที่สาคัญในวัยรุ่ น เด็กบางคนเข้ากลุ่มเพื่อนเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับและใช้กลุ่มเป็ นพื้นที่ใน
การแสดงตัวตนของตนเอง เด็กที่คบเพื่อนกลุ่มเสี่ ยงหรื อเกเรจะเลียนแบบเพื่อนในหลายพฤติกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการใช้ความ
รุ นแรงด้วย
4. ปั จจัยเกี่ ยวกับโรงเรี ยน วัยรุ่ นที่ มีพฤติ กรรมก้าวร้ าวมักมี ปัญหาการเรี ยนและพฤติ กรรมอื่ นในโรงเรี ยนมาก่อน ทั้ง
พฤติกรรมการหนีเรี ยน การใช้กาลังในโรงเรี ยน การกลัน่ แกล้งรังแกเพื่อน รวมทั้งการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน
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5. ปั จจัยเกี่ยวกับชุมชนและสภาพสังคม ปั จจัยด้านความยากจน การว่างงาน ความเป็ นอยูท่ ี่แออัด เต็มไปด้วยอบายมุข
วิถีชีวิตในชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่ วมในชุมชน ขาดการจัดระบบที่ดี ย่อมส่ งผลให้เด็กวัยรุ่ นและนาไปสู่ มูลเหตุของการเกิดการใช้
ความรุ นแรง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นมี ดว้ ยกันหลายปั จจัย ทั้งปั จจัยเสี่ ยงจากตัวบุคคล ความผิดปกติทาง
สมอง ระดับสติปัญญาที่บกพร่ อง ภาวะแทรกซ้อนระหว่างมารดา ตั้งครรภ์ ปัญหาโรคทางจิตเวช การตระหนักในคุณค่าตนเองและ
ทักษะชีวิต รวมทั้งการมีค่านิ ยมและแรงจูงใจด้านลบ ครอบครัวที่มีการใช้ความรุ นแรง ปั จจัยจากเพื่อนและโรงเรี ยน ภาวะสังคมที่
เต็มไปด้วยความรุ นแรงและสิ่ งแวดล้อม ที่เต็มไปด้วยอบายมุข ขาดการบังคับกฎหมาย การเข้าถึงสุ รา สิ่ งเสพติด และอาวุธปื นได้
ง่าย รวมทั้งการเลียนแบบจากสื่ อ และเกมออนไลน์ที่ขาดการจัดการควบคุมที่ดี
พฤติกรรมจานวนมากที่บุคคลแสดงออกจะมาจากสิ่ งเร้าซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทางปั ญญา จากแนวคิดดังกล่าว
แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรทางปั ญญามี ผลต่อพฤติ กรรมที่ บุคคลนั้นแสดงออกมา [7] ดังนั้นการปรั บพฤติกรรมทางปั ญญาจึ งเป็ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกของบุคคล โดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งสมมติฐาน หรื อกลไกในการ
ตอบสนองต่อการใช้ความรุ่ นแรงของเด็กวัยรุ่ นได้ กระบวนการหนึ่ งที่สามารถปรับพฤติกรรมทางปั ญญาของเด็กวัยรุ่ นได้ คือการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่ งเป็ นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลโดยมีการศึกษาข้อเท็จจริ ง หลักฐานและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
แล้วนามาพิจารณาวิเคราะห์อย่างสมเหตุผล ก่อนตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดควรเชื่อหรื อไม่ควรเชื่อ สิ่ งใดควรทาหรื อไม่ควรทา ดังนั้น ผูท้ ี่มี
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจะเป็ นผูม้ ีใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ยดึ ถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนจะ
ตัดสิ นใจในเรื่ องใดก็จะมีขอ้ มูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่นได้ ถ้าผูน้ ้ นั มีเหตุผลที่
เหมาะสมถูกต้องกว่าก็มกั จะเป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้ก่อนการตัดสิ นใจที่จะใช้ความรุ นแรง

การวัดการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณต่ อการใช้ ความรุนแรง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงเป็ นการใช้ปัญญาอย่างรอบคอบของเด็กวัยรุ นในการวิเคราะห์ปัญหา
ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิงต่อการใช้ความรุ นแรงด้วยความระมัดระวังและสมเหตุผล การวัด
ทัก ษะการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณตามแนวคิ ด องค์ป ระกอบของการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ [5, 8-9] เป็ นแนวทางในการวัด
การวัดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึ่ งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. การนิ ยามปั ญหา หมายถึงความสามารถในการระบุปัญหา วิเคราะห์และบอกลักษณะของปั ญหา กาหนดคาถามที่
เหมาะสมในสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาการใช้ความรุ นแรง
2. การตัดสิ นข้อมูล หมายถึงความสามารถในการเลือกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับปั ญหา พิจารณาตัดสิ นความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งข้อมูล พิจารณาความสอดคล้องและความเพียงพอของข้อมูล จาแนกข้อมูลออกเป็ นข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น และเลือกข้อมูล
เพื่อนามาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องในการใช้ความรุ นแรง
3. การระบุสมมติฐาน หมายถึงความสามารถในการกาหนดหรื อพยากรณ์คาตอบโดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น
และมีความพยายามในการคิดถึงความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา หรื อความเป็ นไปได้ของสมมติฐานโดยพิจารณาถึงความเป็ นเหตุ
เป็ นผลของปั ญหาและผลที่เกิดขึ้นต่อการใช้ความรุ นแรง
4. การสรุ ปอ้างอิง หมายถึงความสามารถในการลงข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล แบบนิรนัยและอุปนัย โดยการคิด พิจารณา
ความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยคานึ งถึงข้อเท็จจริ งอย่างสมเหตุสมผลต่อการใช้ความรุ นแรงด้วยความระมัดระวังและสมเหตุผลของ
การใช้ความรุ นแรง
การวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนั้นพบว่าเครื่ องมือที่ได้รับความนิยมในการนามาใช้ในการวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ได้แก่ แบบทดสอบซึ่ งพบว่ามีท้ งั เป็ นแบบอัตนัยและปรนัยแบบเลือกตอบ โดยนิยมใช้เป็ นแบบทดสอบที่มีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์
ให้บุคคลได้คิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อสถานการณ์ความรุ นแรงที่กาหนดขึ้น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
187
11 (May - August) 182 - 188 (2021) Vol. 11, No. 2

ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น
การเสนอแนะแนวคิ ดการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นในครั้ งนี้ ใช้แนวคิ ดการจัดการกับ
ปัญญาและพฤติกรรม เทคนิคการปฏิบตั ิที่เน้นทักษะการจัดการกับปั ญญาและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ [7]
1. การฝึ กตนเอง เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้ความรุ นแรง ควรเปลี่ยนแปลงจากภายใน เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณและการให้เหตุผลต่อการใช้ความ
รุ นแรง
2. การฝึ กการจัดการความวิตกกังวล (ความรุ นแรง) เป็ นความเชื่อว่าความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากแรงขับที่ถูกกระตุน้ จากสิ่ ง
เร้า ถ้าสามารถแยกแยะสิ่ งเร้าได้ และสามารถระงับความวิตกกังวลได้ ความวิตกกังวล (ความรุ นแรง) ก็จะไม่เกิดขึ้น
3. การบาบัดแบบการแก้ปัญหา เป็ นกระบวนการที่สามารถใช้บาบัดความเครี ยด ความซึ มเศร้า ความกลัว ความโกรธ
พฤติ กรรมก้าวร้ าว และการใช้ความรุ นแรงโดยการสร้ างความเข้าใจ การกาหนดปั ญหาและการตั้งเป้ าหมาย เสนอทางเลื อก
ตัดสิ นใจเลือก และดาเนินการแก้ปัญหา
4. การแก้ปั ญ หาทางปั ญ ญาระหว่า งบุ ค คล เป็ นกระบวนการที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกัน กับ การบ าบัด แบบการแก้ปั ญ หา
(ความรุ นแรง) โดยการตระหนักถึงเงื่อนไขที่จะทาให้เกิดสภาพการณ์ที่เป็ นปั ญหา การระลึกถึงแนวทางการแก้ปัญหา การวางแผน
ตามขั้นตอนที่ทาให้บรรลุเป้าหมาย การคาดคะเนถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาของบุคคล
5. การฝึ กการป้องกันความเครี ยด (ความรุ นแรง) เป็ นกระบวนการพัฒนาทักษะการเอาชนะปั ญหา โดยใช้ทกั ษะที่มีความ
ยืดหยุน่ สู ง ทักษะสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรมและสภาพการณ์ การนาข้อมูลที่ตนเองมีอยูม่ าพิจารณาร่ วมกับ
สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครี ยด และการเผชิญกับสภาพการณ์จริ ง
6. การพิจารณาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ เป็ นการบาบัดให้มีทกั ษะในการผ่อนคลายตนเองและลดความรู ้ สึกโดยการฝึ ก
ทักษะการเอาชนะ การเอาชนะปั ญหา (ความรุ นแรง) โดยการอธิ บายรู ปแบบของการฝึ กทักษะการเอาชนะปั ญหา การใช้วิธีการ
ผ่อนคลาย การใช้ลาดับขั้นในการเสนอเรื่ องราว การฝึ กการผ่อนคลายเพื่อเผชิญกับภาพที่กระตุน้ ให้เกิดความกังวล
7. การบาบัดแบบพิจารณาเหตุผลเชิงพฤติกรรม (ความรุ นแรง) เป็ นเทคนิ คที่เรี ยกว่า RBT ซึ่ งใช้วิธีการจินตนาการ การ
พิจารณาเหตุผลและอารมณ์ การฝึ กการแสดงออก และการผ่อนคลายในการลดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมไปสู่ อารมณ์ที่เหมาะสมและ
ควบคุมตนเองอีกด้วย
8. การบาบัดแบบควบคุมตนเองต่อการใช้ความรุ นแรง เป็ นการบาบัดที่ใช้หลักการเดียวกับการกากับตนเอง
โดยวิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมตนเอง จากนั้นจึงสอนทักษะการควบคุมตนเองให้กบั ผูท้ ี่เข้ารับการบาบัด

สรุป
การใช้ความรุ นแรงเป็ นพฤติกรรมที่ บุคคลหรื อวัยรุ่ นแสดงออกจากสภาพแวดล้อมหรื อบริ บทที่ ตนเองได้รับรู ้ ไม่ใช่
สภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ ง ดังนั้นเด็กวัยรุ่ นอาจสนองตอบสิ่ งเร้าเดียวกันต่างกันออกไป ทั้งนี้ ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้หรื อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของแต่ละบุคคล (ตัวแปรทางปั ญญา) การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นจึ งเน้นทักษะ
การจัดการกับปั ญหา หรื อการจัดการความขัดแย้ง หรื อการป้ องการใช้ความรุ นแรง การพิจารณาการใช้ความรุ นแรงด้วยความ
ระมัดระวังบนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและการแสดงออกอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักจริ ยธรรม ซึ่ งพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการใช้ความรุ นแรงก็ยงั คงอาศัยประสบการณ์ สภาพแวดล้อม การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมต่อสถานภาพ
ส่ วนบุคคลของเด็กวัยรุ่ นด้วย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
188
11 (May - August) 182 - 188 (2021) Vol. 11, No. 2

บทความวิชาการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณต่ อ การใช้ค วามรุ นแรงของเด็กวัย รุ่ น ซึ่ งได้รับทุ นสนับสนุ นการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมผ่านกองทุนส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลที่ได้จากการศึกษาและสังเคราะห์
ความรู ้เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เพื่อ
เสริ มสร้างทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นต่อไป
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