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บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอสาระส าคญัเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรง ซ่ึงเป็นการคิด
ขั้นสูงดว้ยปัญญาต่อการกระท าท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ โดยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วาม
รุนแรงจะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใช้ความรุนแรงด้วยความ
ระมดัระวงัและสมเหตุผล ในบทความน้ีจึงน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั ความส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใชค้วามรุนแรงและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรง และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่น 
  

ค าส าคญั : การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การใชค้วามรุนแรง เดก็วยัรุ่น การคิดขั้นสูง 
 

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 
 
 

บทน า   
การใชค้วามรุนแรงมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน จากขอ้มูลสารสนเทศและข่าวสารในหลายช่องทางการ

ส่ือสาร ความรุนแรงในสังคมไทยมกัจะเกิดข้ึนจากการถูกระท าของผูท่ี้อ่อนแอ หรือบุคคลท่ีดอ้ยโอกาส ไม่สามารถต่อสู้ ปกป้อง
ตนเองได ้โดยรูปแบบของการใชค้วามรุนแรงมีดว้ยกนัหลายประเภททั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ ค าพดู การลอ้เลียน ย ัว่ย ุท่ีท าใหเ้กิด
ความความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจ เหตุของการใชค้วามรุนแรงมีดว้ยกนัหลายสาเหตุและหลากหลายช่วงวยัท่ี
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แตกต่างกนั ทั้งเด็ก ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ (คนชรา) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จริยา ทรงพระ [1] ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วน
บุคคลไดแ้ก่ ระดบัชั้น ผลการเรียน ท่ีพกัอาศยัและระดบัการศึกษาของบิดามารดา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง 
และปัจจยัทางสังคมทั้งดา้นกลุ่มเพ่ือน ส่ือ และเกมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง นอกจากน้ีสาเหตุ
หน่ึงของการใชค้วามรุนแรงคือการท่ีบุคคลขาดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และช่วงวยัท่ีมีการใชค้วามรุนแรงและมกัเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการสั่งสมพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงคือ เด็กวยัรุ่น ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากข่าวสาร คดีความของการกระท าความผิดและการใช้
ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น การปลน้ การท าร้ายร่างกาย การฆาตกรรม ซ่ึงทวีความรุนแรงมากข้ึนในสังคมไทย โดยผูเ้ขียนได้
มองเห็นความเช่ือมโยงของการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบัการใช้ความรุนแรงในสังคมไทยและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือลดการใชค้วามรุนแรงโดยใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนการใชค้วามรุนแรง นอกจากน้ีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากในศตวรรษท่ี 21 คุณลกัษณะหน่ึงของวยัรุ่นท่ี
ส าคญัคือการสนใจใคร่รู้และการมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ และเม่ือแสวงหาความรู้ไดแ้ลว้ตอ้งสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ส่ิง
ท่ีไดศึ้กษาผา่นกระบวนการรับรู้ขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใชค้วาม
รุนแรงดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นการคิดโดยใช้ปัญญาอย่างรอบคอบจะสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็วยัรุ่นต่อการใชค้วามรุนแรงได ้
 

ความส าคญัของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ความเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของโลกเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดแนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยทกัษะดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี [2-4]  
 1. ทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เม่ือผูเ้รียนสนใจใคร่รู้และมีทักษะในการหาความรู้ผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีไดแ้ลว้ ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นคือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ส่ิงท่ีไดศึ้กษามาวา่อะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไร
เป็นความจริงอะไรเป็นความเขา้ใจ ซ่ึงผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งให้ความส าคญัควบคู่ไปกบัทกัษะการแกปั้ญหา ท่ีมีเหตุผล
และชาญฉลาดพอ  
 2. ทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม เป็นทกัษะการคิดอะไรใหม่ถือเป็นส่ิงจ าเป็นมากในศตวรรษท่ี 21 เพราะ
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทุกดา้นและทุกรูปแบบ การแกปั้ญหายิง่ตอ้งใชค้วามคิดใหม่อยา่งมาก ซ่ึงจะตามมาดว้ยนวตักรรมท่ีเกิดจาก
ความคิดใหม่นั้น นวตักรรมถือไดว้า่เป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. ทกัษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า เป็นทกัษะการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม ร่วมมือร่วมพลงัในการ
ท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รู้จกับทบาทของผูน้ า สมาชิกและกระบวนการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม 
 4. ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ เป็นทกัษะท่ีสะทอ้นเครือข่ายของโลกยุคใหม่ท่ีมากบัแนวคิด
เก่ียวกบัคนในสังคมโลกจะตอ้งรู้จกัคนอ่ืน โดยเฉพาะในโลกอ่ืนท่ีไม่ใช่โลกของตนเอง การรู้จกัโลกและวฒันธรรมอ่ืนมีทั้ ง
เป้าหมายเพ่ือการอยูร่่วมกนัและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจพร้อมกนัไปดว้ย 
 5. ทกัษะการส่ือสารและร่วมมือกนั ศตวรรษท่ี 21 เป็นศตวรรษท่ีนวตักรรมและผลผลิตใหม่จะเกิดข้ึนมากมาย ยุคของ
ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นยุคของความร่วมมือ ยุคของเครือข่ายท่ีบุคคลจะติดต่อถึงกนัผ่านเทคโนโลยีและการส่ือสารในรูปแบบใหม่ 
ความสามารถทางดา้นน้ีจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เช่นเดียวกบัทกัษะอ่ืน 
 6. ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยี เป็นทกัษะท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ซ่ึงผูเ้รียนและคนในยคุ
ใหม่โดยเฉพาะยคุศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเรียนรู้และสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสาร
และการส่ือสาร ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 
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 7. ทกัษะทางอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถเช่ียวชาญในอาชีพท่ีตนเองสนใจ โดยมี
ความสามารถในการปรับตวั เรียนรู้สังคมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถช้ีน าตนเอง ก าหนดเป้าหมายและเวลาในการท างาน 
สามารถสร้างงานไดอ้ยา่งอิสระ 
 8. การมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย  (compassion) เป็นทกัษะพ้ืนฐานขั้นตน้ของทกัษะทั้งหมด ท่ีเด็กไทย
จ าเป็นตอ้งมี   
 ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในศตวรรษท่ี 21 การสนใจใคร่รู้และการมี
ทกัษะการแสวงหาความรู้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสมแลว้ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
เป็นการคิดท่ีอาศยัปัญญาอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์หรือตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูล ตั้งสมมติฐานถึงส่ิงท่ีสามารถ
เป็นไปไดแ้ละประเมินผลรวมถึงสรุปอา้งอิงในการสร้างความคิดรวบยอดอยา่งมีเหตุผลเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเช่ือหรือเลือกปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง เช่น การคิดอยา่งวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่นจ าเป็นตอ้งใชปั้ญญาอยา่งรอบคอบของ
เด็กวยัรุนในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใชค้วามรุนแรงดว้ยความ
ระมดัระวงัและสมเหตุผล  

 

กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นการระบุและนิยามปัญหา การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การจดัระบบขอ้มูล

หรือเรียงล าดบั การเลือกสมมติฐานและการสรุปและตดัสินใจ หรืออาจกล่าวไดว้า่กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ย
กระบวนการท่ีส าคญั [5] ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การนิยามปัญหา การ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การจัดระบบขอ้มูล การเลือกสมมติฐานและการสรุปอา้งอิง จากกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรง ผูเ้ขียนได้น ามาสังเคราะห์ร่วมกับการใช้ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น สามารถสรุปได้ว่า
กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่น ควรมีขั้นตอนการคิดดงัน้ี 

1. การนิยามปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีพบ เป็นความสามารถในการตั้ งค  าถาม อะไรคือสาเหตุ สามารถระบุปัญหา 
การศึกษาขอ้มูลใหช้ดัเจน เช่น บอกไดว้า่ปัญหาท่ีพบนั้นมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง บอกสาเหตุหรือท่ีมาของปัญหาความรุนแรงได้ 
บอกวา่ไดว้า่ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือสถานการณ์ความรุนแรงนั้น 
 2. การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เป็นการสืบเสาะแสวงหาขอ้มูลสาระสนเทศของปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีพบ 
พร้อมทั้งสรุปวา่ขอ้มูลใดมีความจ าเป็นและคดัเลือกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง บอกไดว้า่ขอ้มูลใดมีความส าคญัต่อการน าไปใชก่้อนและหลงั
และมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ 
 3. การจัดระบบขอ้มูลหรือเรียงล าดับ เป็นการจัดกลุ่ม จ าแนกประเภทของขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระบุความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล สามารถจ าแนกไดว้่าขอ้มูลใดเป็นจริงและเช่ือถือได ้ขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลเท็จท่ีไม่สามารถเช่ือถือได้และ
เรียงล าดบัความส าคญัของมูลท่ีตอ้งน าไปใชใ้นการตดัสินใจ 
 4. การเลือกสมมติฐาน เป็นการก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด โดยสมมติฐานจะเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงความ
คาดหวงัท่ีเป็นไปได ้ในการก าหนดสมมติฐานตอ้งพิจารณาวา่สมมติฐานใดมีความส าคญัและเป็นไปไดใ้นอนัดบัแรกและอนัดบั
ต่อมา 
 5. การสรุปและตดัสินใจ เป็นการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการน าขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ปสู่การตดัสินใจวา่ควรจะกระท า
หรือไม่ ซ่ึงการสรุปและการตดัสินใจจะตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งดว้ย รวมทั้งประเมินสถานการณ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีประกอบดว้ยการนิยามปัญหา การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การจดัระบบ
ขอ้มูลหรือเรียงล าดบั การเลือกสมมติฐาน และการสรุปและตดัสินใจ ผูเ้ขียนไดส้รุปกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใช้
ความรุนแรงของเดก็วยัรุ่นท่ีเหมาะสมและเสอดคลอ้งกบับริบทของการเรียนรู้ของเดก็วยัรุ่น ไดแ้ก่ การนิยามปัญหา การตดัสินขอ้มูล 
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การระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิง ทั้งน้ี การคิดอยา่งมีวิจารณญาณสามารถน าไปใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชค้วาม
รุนแรงของเด็กวยัรุ่นไดท้ั้งทางดา้น กาย วาจาและจิตใจ โดยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะช่วยให้วยัรุ่น คิดหาเหตุของปัญหา คน้หา
ขอ้มูล บอกแนวทางท่ีเป็นได ้(ทางเลือก) แลว้จึงตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ดงันั้น การแกปั้ญหาการใชค้วามรุนแรง
ของเดก็วยัรุ่นในสังคมไทย ประการหน่ึงคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็วยัรุ่นใหคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรง  
 

การใช้ความรุนแรงและการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ความรุนแรง (violence) เป็นการกระท าท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจและทางเพศ โดยการ

บงัคบั ท าร้ายทุบตี หรือการใชก้ าลงั อาวุธหรือข่มขู่ว่าจะใชก้  าลงั โดยการกระท ารุนแรงทางร่างกายหมายถึง การใชก้ าลงัหรือ
อุปกรณ์ เป็นการท าร้ายร่างกายเกินกวา่เหตุ มีผลท าใหร่้างกายไดรั้บบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต การกระท ารุนแรงทางจิตหมายถึง การ
กระท าท่ีมีผลให้ผูถู้กกระท าไดรั้บความกระทบกระเทือนดา้นจิตใจหรือสิทธิเสรีภาพ  การกระท ารุนแรงทางเพศหมายถึง การ
กระท าท่ีมีผลใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บความกระทบกระเทือนหรือเสียหายเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์ การอนาจาร 
ลวนลามและถูกบงัคบัหรือล่อลวงใหค้า้ประเวณี โดยลกัษณะพฤติกรรมความรุนแรง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายลกัษณะ [6]  
 1. การทะเลาะวิวาท เป็นพฤติกรรมท่ีพบไดบ่้อย ซ่ึงเป็นผลมาจาก พฒันาการของวยัรุ่นท่ีมีอารมณ์ปรวนแปร ไม่คงเส้น
คงวา เดก็วยัรุ่นทะเลาะกนัไดง่้ายแมใ้นเร่ืองเลก็นอ้ย  
 2. การลอ้เลียนปมดอ้ย ส่ิงท่ีมกัจะเป็นประเด็นในการลอ้เลียน ส่วนใหญ่ในหมู่นกัเรียนหญิงจะใชค้  าพูดเสียดสี เยาะเยย้ 
ลอ้เลียนและ การไม่ยอมรับเขา้กลุ่ม ส าหรับกลุ่มนกัเรียนชายจะชอบลอ้เลียนนกัเรียนหญิง มากกวา่ลอ้เลียนเพศเดียวกนั  
 3. การข่มขู่รีดไถเงิน เดก็ท่ีชอบข่มขู่รีดไถมกัจะรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ ท าตวัเรียกร้องความสนใจ ส่วนเหยือ่นั้นพบวา่ มกั
เป็นเดก็ท่ีถูกเล้ียงดูมาอยา่งทะนุถนอม ท่าทางอ่อนแอ พดูนอ้ย หรือไม่ค่อยพดู จึงมกัตกเป็นเบ้ียล่าง ของเดก็พวกน้ี  
 4. การละเมิดทางเพศ มกัเป็นการลวนลามระหว่างนักเรียนชายหญิง เช่น นักเรียนชายท่ีชอบแอบมอง หรือเดินตาม
นกัเรียนหญิงท่ีตนเองชอบ หากการติดตามนั้นเป็นไปอยา่งไม่ลดละ นกัเรียนหญิงนั้นกจ็ะไม่มีความสุข ตอ้งคอยระแวง และส่งผล
ระยะยาวต่อการไม่อยากมาโรงเรียน ซ่ึงเร่ืองน้ีอาจดู ไม่รุนแรงนกัแต่หากไม่ไดรั้บการดูแลควบคุมจากผูใ้หญ่ ผูล้ะเมิดกมี็แนวโนม้ 
ท่ีจะก่อเหตุท่ีรุนแรงข้ึนได ้ 
 จากลกัษณะพฤติกรรมความรุนแรงในวยัรุ่น ดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นได้ว่า ลกัษณะพฤติกรรมความรุนแรงในวยัรุ่น 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ การทะเลาะวิวาท การลอ้เลียนปมด้อย การข่มขู่รีดไถเงินและการละเมิดทางเพศ 
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่น ไดแ้ก่  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ลกัษณะทางชีวภาพและปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช  
 2. ปัจจัยเก่ียวกับครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรง  มีความขดัแยง้สูง มีการท าหน้าท่ีภายใน
ครอบครัวบกพร่อง ครอบครัวแตกแยก เดก็ถูกทอดท้ิง หรือบุคคลในครอบครัวมีอาการทางจิตเวชหรือสุขภาพจิต การอบรมเล้ียงดู 
การถูกเล้ียงดูในวยัเดก็จึงก าหนดพฤติกรรมของเดก็ไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ รวมทั้งพฤติกรรมกา้วร้าวดว้ย ดงันั้นครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง  
 3. ปัจจยัเก่ียวกบัเพ่ือน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในวยัรุ่น เดก็บางคนเขา้กลุ่มเพ่ือนเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับและใชก้ลุ่มเป็นพ้ืนท่ีใน
การแสดงตวัตนของตนเอง เด็กท่ีคบเพ่ือนกลุ่มเส่ียงหรือเกเรจะเลียนแบบเพ่ือนในหลายพฤติกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการใชค้วาม
รุนแรงดว้ย  
 4. ปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียน วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวมกัมีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมอ่ืนในโรงเรียนมาก่อน ทั้ง
พฤติกรรมการหนีเรียน การใชก้ าลงัในโรงเรียน การกลัน่แกลง้รังแกเพ่ือน รวมทั้งการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะเดียวกนั 
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 5. ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชนและสภาพสังคม ปัจจยัดา้นความยากจน การว่างงาน ความเป็นอยูท่ี่แออดั เต็มไปดว้ยอบายมุข  
วิถีชีวิตในชุมชนท่ีขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน ขาดการจดัระบบท่ีดี ยอ่มส่งผลใหเ้ดก็วยัรุ่นและน าไปสู่มูลเหตุของการเกิดการใช้
ความรุนแรง 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่นมีดว้ยกนัหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัเส่ียงจากตวับุคคล ความผิดปกติทาง
สมอง ระดบัสติปัญญาท่ีบกพร่อง ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งมารดา ตั้งครรภ ์ปัญหาโรคทางจิตเวช การตระหนกัในคุณค่าตนเองและ
ทกัษะชีวิต รวมทั้งการมีค่านิยมและแรงจูงใจดา้นลบ ครอบครัวท่ีมีการใชค้วามรุนแรง ปัจจยัจากเพื่อนและโรงเรียน ภาวะสังคมท่ี
เตม็ไปดว้ยความรุนแรงและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเตม็ไปดว้ยอบายมุข ขาดการบงัคบักฎหมาย การเขา้ถึงสุรา ส่ิงเสพติด และอาวุธปืนได้
ง่าย รวมทั้งการเลียนแบบจากส่ือ และเกมออนไลน์ท่ีขาดการจดัการควบคุมท่ีดี  
 พฤติกรรมจ านวนมากท่ีบุคคลแสดงออกจะมาจากส่ิงเร้าซ่ึงเป็นปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางปัญญา จากแนวคิดดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา [7] ดงันั้นการปรับพฤติกรรมทางปัญญาจึงเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกของบุคคล โดยการเปล่ียนความคิด การตีความ การตั้งสมมติฐาน หรือกลไกในการ
ตอบสนองต่อการใชค้วามรุ่นแรงของเด็กวยัรุ่นได ้กระบวนการหน่ึงท่ีสามารถปรับพฤติกรรมทางปัญญาของเด็กวยัรุ่นได ้คือการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นกระบวนการคิดท่ีใชเ้หตุผลโดยมีการศึกษาขอ้เทจ็จริง หลกัฐานและขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 
แลว้น ามาพิจารณาวิเคราะห์อยา่งสมเหตุผล ก่อนตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า ดงันั้น ผูท่ี้มี
ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณจะเป็นผูมี้ใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล ไม่ยดึถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนจะ
ตดัสินใจในเร่ืองใดก็จะมีขอ้มูลหลกัฐานเพียงพอและสามารถเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองให้เขา้กบัผูอ่ื้นได ้ถา้ผูน้ั้นมีเหตุผลท่ี
เหมาะสมถูกตอ้งกวา่กม็กัจะเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ก่อนการตดัสินใจท่ีจะใชค้วามรุนแรง  

 

การวดัการคดิอย่างมีวจิารณญาณต่อการใช้ความรุนแรง 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงเป็นการใชปั้ญญาอยา่งรอบคอบของเด็กวยัรุนในการวิเคราะห์ปัญหา 

ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใชค้วามรุนแรงดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุผล การวดั
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ [5, 8-9] เป็นแนวทางในการวดั  
การวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1. การนิยามปัญหา หมายถึงความสามารถในการระบุปัญหา วิเคราะห์และบอกลกัษณะของปัญหา ก าหนดค าถามท่ี
เหมาะสมในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาการใชค้วามรุนแรง  
 2. การตดัสินขอ้มูล หมายถึงความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา พิจารณาตดัสินความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล พิจารณาความสอดคลอ้งและความเพียงพอของขอ้มูล จ าแนกขอ้มูลออกเป็นขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น และเลือกขอ้มูล
เพ่ือน ามาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการใชค้วามรุนแรง 
 3. การระบุสมมติฐาน หมายถึงความสามารถในการก าหนดหรือพยากรณ์ค าตอบโดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
และมีความพยายามในการคิดถึงความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา หรือความเป็นไปไดข้องสมมติฐานโดยพิจารณาถึงความเป็นเหตุ
เป็นผลของปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึนต่อการใชค้วามรุนแรง   
 4. การสรุปอา้งอิง หมายถึงความสามารถในการลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล แบบนิรนยัและอุปนยั โดยการคิด พิจารณา
ความเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยค านึงถึงขอ้เทจ็จริงอยา่งสมเหตุสมผลต่อการใชค้วามรุนแรงดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุผลของ
การใชค้วามรุนแรง  
 การวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนั้นพบวา่เคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชใ้นการวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบซ่ึงพบวา่มีทั้งเป็นแบบอตันยัและปรนยัแบบเลือกตอบ โดยนิยมใชเ้ป็นแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นสถานการณ์
ใหบุ้คคลไดคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณต่อสถานการณ์ความรุนแรงท่ีก าหนดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น  
 การเสนอแนะแนวคิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่นในคร้ังน้ีใชแ้นวคิดการจดัการกบั
ปัญญาและพฤติกรรม เทคนิคการปฏิบติัท่ีเนน้ทกัษะการจดัการกบัปัญญาและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี [7]  
 1. การฝึกตนเอง เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของความคิดและพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชค้วามรุนแรง ควรเปล่ียนแปลงจากภายใน เปล่ียนแปลงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลต่อการใช้ความ
รุนแรง 
 2. การฝึกการจดัการความวิตกกงัวล (ความรุนแรง) เป็นความเช่ือวา่ความวติกกงัวลเกิดข้ึนจากแรงขบัท่ีถูกกระตุน้จากส่ิง
เร้า ถา้สามารถแยกแยะส่ิงเร้าได ้และสามารถระงบัความวติกกงัวลได ้ความวติกกงัวล (ความรุนแรง) กจ็ะไม่เกิดข้ึน  
 3. การบ าบดัแบบการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการท่ีสามารถใชบ้ าบดัความเครียด ความซึมเศร้า ความกลวั ความโกรธ 
พฤติกรรมกา้วร้าว และการใช้ความรุนแรงโดยการสร้างความเขา้ใจ การก าหนดปัญหาและการตั้งเป้าหมาย เสนอทางเลือก 
ตดัสินใจเลือก และด าเนินการแกปั้ญหา  
 4. การแก้ปัญหาทางปัญญาระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับการบ าบัดแบบการแก้ปัญหา  
(ความรุนแรง) โดยการตระหนกัถึงเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหา การระลึกถึงแนวทางการแกปั้ญหา การวางแผน
ตามขั้นตอนท่ีท าใหบ้รรลุเป้าหมาย การคาดคะเนถึงผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าของบุคคล 
 5. การฝึกการป้องกนัความเครียด (ความรุนแรง) เป็นกระบวนการพฒันาทกัษะการเอาชนะปัญหา โดยใชท้กัษะท่ีมีความ
ยดืหยุน่สูง ทกัษะสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล  วฒันธรรมและสภาพการณ์ การน าขอ้มูลท่ีตนเองมีอยูม่าพิจารณาร่วมกบั
สภาพการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด และการเผชิญกบัสภาพการณ์จริง 
 6. การพิจารณาเหตุผลอย่างเป็นระบบ เป็นการบ าบดัให้มีทกัษะในการผ่อนคลายตนเองและลดความรู้สึกโดยการฝึก
ทกัษะการเอาชนะ การเอาชนะปัญหา (ความรุนแรง) โดยการอธิบายรูปแบบของการฝึกทกัษะการเอาชนะปัญหา การใชว้ิธีการ
ผอ่นคลาย การใชล้  าดบัขั้นในการเสนอเร่ืองราว การฝึกการผอ่นคลายเพ่ือเผชิญกบัภาพท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความกงัวล 
 7. การบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผลเชิงพฤติกรรม (ความรุนแรง) เป็นเทคนิคท่ีเรียกวา่ RBT ซ่ึงใชว้ิธีการจินตนาการ การ
พิจารณาเหตุผลและอารมณ์ การฝึกการแสดงออก  และการผอ่นคลายในการลดอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมไปสู่อารมณ์ท่ีเหมาะสมและ
ควบคุมตนเองอีกดว้ย  

 8. การบ าบดัแบบควบคุมตนเองต่อการใชค้วามรุนแรง เป็นการบ าบดัท่ีใชห้ลกัการเดียวกบัการก ากบัตนเอง
โดยวเิคราะห์ความสามารถในการควบคุมตนเอง จากนั้นจึงสอนทกัษะการควบคุมตนเองใหก้บัผูท่ี้เขา้รับการบ าบดั 

 

สรุป 
การใชค้วามรุนแรงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือวยัรุ่นแสดงออกจากสภาพแวดลอ้มหรือบริบทท่ีตนเองไดรั้บรู้ ไม่ใช่

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ดงันั้นเดก็วยัรุ่นอาจสนองตอบส่ิงเร้าเดียวกนัต่างกนัออกไป  ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัการรับรู้หรือการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณของแต่ละบุคคล (ตวัแปรทางปัญญา) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่นจึงเนน้ทกัษะ
การจดัการกบัปัญหา หรือการจดัการความขดัแยง้ หรือการป้องการใชค้วามรุนแรง การพิจารณาการใชค้วามรุนแรงดว้ยความ
ระมดัระวงับนพ้ืนฐานของการใชเ้หตุผลและการแสดงออกอย่างถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและหลกัจริยธรรม ซ่ึงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อการใชค้วามรุนแรงก็ยงัคงอาศยัประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม การไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสมต่อสถานภาพ
ส่วนบุคคลของเดก็วยัรุ่นดว้ย 
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 บทความวิชาการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวตักรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาและสังเคราะห์
ความรู้เก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่น จะถูกน าไปใชใ้นการพฒันาบทเรียนออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่นต่อไป 
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