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Abstract 

 

This research aimed to understand and explain the phenomenon of violence use among Thai 

children and youth from lessons learned gained by experiences of police officers and 

multidisciplinary teams and from the perspective of various sciences.  The research also aimed to 

find ways to develop police roles in integrating cooperation for the prevention and resolution of 

violence use among children and youth. The qualitative research methodology was used to collect 

data using in- depth interviews, story- telling and focus group by key informants, including police 

officers, inquiry officers, multidisciplinary teams that join juvenile investigation processes, experts 

and scholars in various disciplines. The results of the research found that the situation of violence 

use among children and youth consists of 8  issues, namely ( 1)  Children and young people use 

violence at an earlier age ( 2 )  Children imitate violence from the media and use it against others 

and themselves (3) More violence has been committed and it has happened more easily. (4) There 

is an expansion of violence to online society.  ( 5 )  Violent gang groups has become common. 
(6) Hate has been more easily created and (7) Violence use has become more complex and can be 

easily expanded and ( 8 )  The condition of victims as violence arousal has changed.  Factors or 

conditions related to the violence use of children and youth are divided into 7 dimensions: (1) the 

identity of children and youth (2) the family (3) the peer (4) the school (5) the community (6) the 

media  and (7)  the educational/social/economic system.  The guidelines for the development of 

police roles in integrating cooperation for the prevention and resolution of the problem in the part 

of police role development are to develop 4  main areas, namely ( 1 )  the development of roles in 

performing duties (2) the development of personal characteristics (3) the educational and training 

development and (4) the development of police management system, which must be conducted in 

parallel with the creation and development of cooperation networks from all sectors and the 

creation and continuity of the network. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทย 
จากการถอดบทเรียนประสบการณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจและทีมสหวิชาชีพ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง  ๆ รวมถึง
เพ่ือค้นหาแนวทางพัฒนาบทบาทต ารวจในการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้  
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การเขียนเล่าเรื่อง (Story Telling) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการต ารวจและพนักงานสอบสวน 
ทีมสหวิชาชีพที่ร่วมสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการในศาสตร์สาขาวิชา  
ต่าง ๆ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สถานการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบ 8 ประเด็น ได้แก่ 
(1) เด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงมีอายุน้อยลง (2) เด็กเลียนแบบความรุนแรงจากสื่อทั้งต่อผู้อ่ืนและต่อตนเอง 
(3) พฤติกรรมรุนแรงอันตรายมากขึ้น และใช้ความรุนแรงได้ง่ายขึ้น (4) มีการขยายพ้ืนที่ความรุนแรงไปสู่สังคม
ออนไลน์ (5) กลุ่มแก๊งความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ เปิดเผยได้ (6) การสร้างความเกลียดชังกันท าได้ง่ายขึ้น 
(7) การใช้ความรุนแรงมีลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นและขยายขอบเขตความรุนแรงได้ง่าย และ (8) เหยื่อที่เป็นตัวเร้าให้
กระท ารุนแรงแปรเปลี่ยนไป ในส่วนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
แบ่งออกเป็น 7 มิต ิได้แก่ (1) ด้านตัวตนของเด็กและเยาวชน (2) ด้านครอบครัว (3) ด้านเพื่อน (4) ด้านสถานศึกษา 
(5) ด้านชุมชน (6) ด้านสื่อ และ (7) ด้านระบบการศึกษา/สังคม/เศรษฐกิจ ส่วนแนวทางในการพัฒนาบทบาท
ต ารวจในการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น ในส่วนของการพัฒนาบทบาทต ารวจ ควร
ท าการพัฒนาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ (2) การพัฒนาคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (3) การพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรม และ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานต ารวจ โดยต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน
ของเครือข่าย 
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บทน า 
 ปัญหาการความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่มีมาเนิ่นนานและทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก

ขึ้นเช่นกัน จากสถิติจ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ทั่วประเทศ พบว่า จ านวนคดีเก่ียวกับความรุนแรงในแต่ละปีส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกาย พบสูงขึ้นเกือบทุกปี จากปี 2555 ที่มีจ านวน 4,086 คดี เ พ่ิมสูงขึ้นในปี 2556 เป็น 4,263 คดี 
ซึ่งแม้จะลดลงในปี 2557 เหลือ 3,759 คดี แต่กลับเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2558 เป็น 4,296 คดี และความผิดเกี่ยวกับ
อาวุธและวัตถุระเบิดที่ยังเป็นปัญหาที่ทรงกับทรุดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 ที่มีจ านวน 2,274 คดี เพ่ิมสูงขึ้นใน
ปี 2556 และ 2557 เป็น 2,613 และ 3,252 คดีตามล าดับ และลดลงในปี 2558 เหลือ 2,864 คดี (Department 
of Juvenile Observation and Protection, 2018) ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาส าคัญของเด็กและ
เยาวชนในระบบการศึกษาที่ยังคงมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการบัญญัติมาตรการแก้ไขปัญหา
เกิดขึ้นเรื่อยมา แต่ปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง และที่น่าวิตก คือ มีผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอายุน้อยลง
เรื่อย ๆ  

มีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยสาเหตุของการก่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกันอย่างแพร่หลายทั้งในไทย
และต่างประเทศ เช่น การศึกษาวิจัยของส านักวิจัยเอแบคโพลล์ (ABAC Poll Research Center, 2009) ที่พบว่า 
การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นเกิดจากการเลียนแบบความรุนแรงจากสื่อต่าง  ๆ การเล่นเกมรุนแรง รวมไปถึง 
การสนับสนุนของเพ่ือน และการศึกษาวิจัยของ Elliott (2008) ที่ผลการวิจัยระบุว่า สาเหตุหลักที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ได้แก่ การได้ตัวแบบความรุนแรงจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
การได้สัมผัสประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็ก การบริโภคสื่อความรุนแรงในโทรทัศน์  การใช้สารเสพติด 
ผลการวิจัยทั้งสองเรื่องชี้ให้เห็นว่า เหตุแห่งความรุนแรงของเด็กและเยาวชน เกิดได้จากปัจจัยทางชีวภาพ และ
สภาพสังคมแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก  

เด็กและเยาวชน คือ ผู้ที่ต้องได้รับการขัดเกลาออกมาเพ่ือเป็นทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากไม่ได้
รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพที่เพียงพอและสร้างสรรค์ การพัฒนาประเทศก็ยากที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์ 
จะเห็นได้จากจุดเน้นหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เน้นการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการหล่อหลอมให้มีค่านิยมที่ดีทาง
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม (Office of the National Economic and 
Social Development, 2016) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามร่างแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาให้เด็กและเยาวชน 
มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีส านึกความเป็น
พลเมือง กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (National Children and Youth Development Committee, 
2017) 

จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนตามที่กล่าวมาแล้วนั้น แม้ที่ผ่านมาจะมี
การศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาสาเหตุและค้นหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข รวมถึงมีความพยายามแก้ปัญหา 
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ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนโดยใช้หลักการทั้งทางกฎหมายและระเบียบสังคม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาความรุนแรงให้หมดสิ้นไปได้ ซึ่งในส่วนขององค์กรต ารวจที่เป็นองค์กรหนึ่งใช้อ านาจทางกฎหมายเป็น
เครื่องมือส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมเด็กและเยาวชน มีความพยายามที่จะร่วมแก้ปัญหานี้ เช่น การมอบหมาย
ให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดท าหน้าที่ประหนึ่งเป็นผู้ช่วยต ารวจในการท างานด้านต่าง ๆ หรือการเลือกกลุ่มเด็ก 
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ามาร่วมในการด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่การด าเนินการยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนให้หมดไปได้ จะเห็นได้จาก
ตัวเลขจ านวนการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนยังคงมีลักษณะทรงและทรุดในหลาย ๆ ปีผ่านมา ซึ่งไม่มีทาง
เป็นไปได้ที่เพียงองค์กรต ารวจฝ่ายเดียวจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และควรต้องหาวิธีการที่จะเชื่อมกลไกการด าเนินงานให้สอดคล้องกันเป็นระบบทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ในบทบาทของต ารวจที่ต้องท างานประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ ในการแก้ปัญหานั้น ควรต้องมี 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญที่จะท าให้กระบวนการท างานขับเคลื่อนไปได้อย่างมีทิศทาง   

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เล็งเห็นความส าคัญในการแสวงหาองค์ความรู้ที่ส าคัญส าหรับต ารวจ ในการร่วม
ประสานพลังกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชนไทย ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่พบการสร้างองค์ความรู้เฉพาะให้แก่องค์กรต ารวจในการร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหานี้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมมีบทบาทส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโดยเน้นกลไกการท างานแบบผสานพลังเพ่ือต่อต้านและยุติการใช้ความรุนแรง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงน า
วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) มาใช้ เนื่องจากต้องการค้นหาองค์ความรู้ที่ลุ่มลึก มีลักษณะ
เป็นพลวัต และครอบคลุมทุกมิติ มุ่งให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพการณ์ รูปแบบ และเงื่อนไขแห่งความรุนแรง 
อันจะผูกโยงไปสู่การก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน จากทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์และมุมมองความคิดเห็นจากบุคคลที่คร่ าหวอดหรือ 
มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับปัญหา และจากผู้ที่เป็นขุมพลังความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อค้นพบจาก
การศึกษาวิจัยไปบูรณาการกับองค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพต ารวจ เพ่ือเสริมสร้ างต ารวจมืออาชีพ
ที่สามารถจัดการกับปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงน าองค์ความรู้จาก 
การศึกษาวิจัยไปใช้ในการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ให้ต ารวจเป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้น
จากวังวนแห่งการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทย จากการถอด
บทเรียนประสบการณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจและทีมสหวิชาชีพ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพ่ือค้นหาแนวทางพัฒนาบทบาทต ารวจในการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  แนวคิดทฤษฎีที่อธิบายปัจจัยสาเหตุของการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) ของ Freud กล่าวถึง โครงสร้างของจิต (Structure of 
Psyche) ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Id, Ego และ Superego เมื่อเกิดความขัดแย้งในจิตใจขึ้น Ego จะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่าง Id กับ Superego และโลกภายนอก ทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีความอยากและอารมณ์มากระทบกระเทือน
จิตใจอยู่เสมอ ซึ่งถ้า Id มีความขัดแย้งกับ Superego และความเป็นจริงของโลกภายนอกอย่างรุนแรง จนท าให้เสีย
ดุลยภาพทางจิตใจ (Tengtirat et al., 2011) และก่อนจะถึงจุดเสียดุลยภาพ มีวิธีการที่จะช่วย Ego ได้ คือ กลไก
ป้องกันทางจิต (Defense Mechanism) ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพ่ือที่จะรักษาดุลยภาพ
ของจิตใจเอาไว้ แต่หากความรู้สึกไม่สบายใจหรืออารมณ์โกรธมีอย่างรุนแรงจน Ego และแม้แต่กลไกป้องกันทางจิต
ก็ไม่สามารถรักษาดุลยภาพนั้นได้ สัญชาตญาณก้าวร้าวรุนแรงก็อาจทะยานขึ้นมาแทนที่ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง ความรุนแรงที่เกิดมีทั้งการกระท าต่อผู้อ่ืน และความรุนแรงที่กระท าต่อตนเอง อันเนื่องมาจาก
ความรู้สึกผิด ต าหนิตนเอง หรือสูญเสียคุณค่าในตนเอง โดย Ego ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกสูญเสียนั้นได้  
นอกจากนั้นพฤติกรรมรุนแรงยังเกิดได้จากความขัดแย้งภายในจิตใจของบุคคล ( Intrapsychic Conflicts) ทั้งใน
ส่วนจิตรู้ส านึก (Conscious) และจิตไร้ส านึก (Unconscious) 
  ทฤษฎีตัวตนของ Roger (Roger’s Self Theory) กล่าวถึง ตัวตน (Self) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ตัวตนตามที่เป็นจริง (Real Self) ตัวตนตามที่มองเห็นหรือมโน
ภาพแห่งตน (Self Concept) และตัวตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ซึ่งเป็นภาพตัวตนที่บุคคลอยากจะเป็น การ
ท างานสอดประสานกันของตัวตนในลักษณะต่าง ๆ นี้ ถ้าเป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสมกัน บุคคลจะเป็นผู้มี
สุขภาพจิตที่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง บุคคลที่ไม่
ยอมรับตนเอง หรือไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้  ไม่ เข้าใจค่ านิยมหรือตัวตน 
ของตนเอง ตลอดจนไม่เข้าใจหรือยอมรับผู้อ่ืนหรือสังคม และไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ ในขณะที่บุคคล 
ที่สร้างภาพของตนตามอุดมคติห่างไกลตนตามความเป็นจริง มักประสบความผิดหวังในตนเองและผู้อื่นอยู่เรื่อยไป 
ท าให้มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่ลบ คบหาใครยาก บุคคลประเภทนี้มักมีความสับสนและขัดแย้งในตนเองและกับ
ผู้อ่ืนอยู่เป็นนิจ (McLeod, 2014) นอกจากนั้น เด็กมักเลือกที่จะท าตามความคาดหวังของคนที่มีอิทธิพลต่อเขา 
และน ามาสร้างเป็นมโนภาพแห่งตน (Self Concept) ขึ้น กลายเป็นคนที่กระท าสิ่งต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับจากผู้อ่ืน ซึ่งหากไม่สอดคล้องกับตัวตนตามจริงของเขา เด็กจะเกิดความคับข้องใจ หรือเก็บกด 
สุดท้ายอาจแสดงออกหรือตอบโต้ด้วยการต่อต้านหรือท้าทายคนรอบข้างหรือสังคมด้วยพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง
ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) โดย Bowlby กล่าวถึงความผูกพันต่อผู้เลี้ยงดูเป็นสัญชาตญาณที่ท า
ให้มนุษย์อยู่รอด (Survival) และความผูกพันทางอารมณ์ต่อผู้เลี้ยงดู เป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการทางจิตใจของเด็ก 
อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด โดยเด็กที่แม่เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจ 
เอาใจใส่ และไวต่อสัญญาณที่เด็กบอกความต้องการทั้งด้านร่างกายและอารมณ์และตอบสนองได้อย่างสอดคล้อง
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กับความต้องการอย่างทันทีและสม่ าเสมอ จะพัฒนาความรู้สึกที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมไปถึงเกิด
ความรู้สึกไว้วางใจผู้อ่ืน และสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ในขณะที่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ตรงกันข้าม 
จะมีความผูกพันทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคง และอาจมีความรู้สึกหวาดระแวงคนรอบข้าง (Hongsanguansri & 
Limsuwan, 2015) เมื่อเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรงแล้ว มนุษย์ต่างมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกับเด็ก  ๆ ซ่ึงแปร
เปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์ อันเป็นผลจากความผูกพันระหว่างพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูกับลูก คนที่ได้รับการดูแลโดย  
ผู้เลี้ยงดูที่มีความมั่นคงทางจิตใจ จะมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น ส่วนคนที่
ได้รับการดูแลหรือตอบสนองแบบไม่แน่นอน จะเรียกร้องความสนใจ ต้องการความรัก กังวลว่าจะถูกทิ้ง จนท าให้
เกิดความรู้สึกอึดอัดและแปลกแยกในความสัมพันธ์ และท้ายสุด คนที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความห่างเหิน จะไม่รู้สึกผูกพัน
กับใครเลย มักสร้างก าแพงไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ชิดได้ ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าการมีความสัมพันธ์ กับคนอ่ืน และ
คนที่ถูกดูแลด้วยความก้าวร้าว ดุดัน ก็มักแสดงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะที่ก้าวร้าวรุนแรงได้เช่นกัน  
  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Theory) ตามแนวคิดของ Sullivan เชื่อว่าสังคมมี
ส่วนส าคัญต่อการสร้างบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้ของตนเอง จน
ท าให้บุคคลปรับเปลี่ยนตนเองไปตามนั้น (Stuart, 2009; Passer & Smith, 2011 & Kaewkangwan, 2018) 
Sullivan กล่าวถึงระบบของการสร้างภาพตนเอง ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ถึงความพึงพอใจของผู้อ่ืนจากความสัมพันธ์
ที่มีต่อกัน ท าให้บุคคลรับรู้ตนเองใน 3 ลักษณะ คือ ภาพตนเองที่ว่า “ฉันดี” (Good Me) ซึ่ งเป็นผล 
ของความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความพึงพอใจหรือการได้รับการยอมรับจากพ่อแม่หรือบุคคลส าคัญในชีวิต ภาพตนเอง
ที่ว่า “ฉันเลว” (Bad Me) เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ ไม่ได้
รับการตอบสนองความต้องการ จึงท าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง มีผลท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ 
และภาพตนเองที่ว่า “ไม่ใช่ฉัน” (Not Me) เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูแบบขู่เข็ญหรือท าให้หวาดกลัวอย่างรุนแรง  
ท าให้เกิดความวิตกกังวลสูง จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงปฏิเสธตนเองว่า “ไม่ใช่ฉัน” เพราะเป็นสิ่งที่ไม่
ต้องการรับรู้ หรือยอมรับการกระท าของตนเองไม่ได้ การเกิดพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชนเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและพ่อแม่ไม่ดี หรือพ่อแม่ที่มีพฤติกรรมรุนแรงต่อเด็ก เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับ 
อาจเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง และเกิดภาพตัวตนว่า ตนไม่ดี (Bad Me) และแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ภาพตัวตนเช่นนั้น เช่น แสดงพฤติกรรมรุนแรงตอบโต้ เป็นต้น หรือหากเกิดความหวาดกลั วอย่างรุนแรงจาก
พฤติกรรมรุนแรงของพ่อแม่ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมปฏิเสธการเป็นตัวเอง (Not Me) โดยใช้กลไกป้องกันทางจิต 
เช่น การเก็บกด หรือการโทษผู้อ่ืน ซึ่งกลไกลักษณะนี้ อาจท าให้เด็กระเบิดอารมณ์ต่อผู้อ่ืน หรือกล่าวโทษผู้อ่ืนใน
ลักษณะแสดงความรุนแรงออกไป  
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ Bandura ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้โดยการสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรม เนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เขาได้อธิบายกระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู้ทางสังคมของบุคคล ประกอบไปด้วย 4  ขั้นตอน ได้แก่ 
1) บุคคลมีความสนใจ ใส่ใจ (Attention) ตัวแบบที่สังเกตเห็น 2) บุคคลจดจ า (Retention) ตัวแบบนั้น 3) บุคคล
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ (Reproduction) และ 4) บุคคลเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะแสดงพฤติกรรม
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เหมือนตัวแบบนั้นซ้ าอีก เนื่องจากคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้ (Bandura, 1986) จากแนวคิดนี้ 
ท าให้เชื่อได้ว่า พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเด็ก อาจเกิดได้จากการเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ใกล้ชิด เช่น 
พ่อแม่ ซึ่งเด็กสังเกตเห็นและจดจ าได้ หรือเด็กอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงตามกลุ่มเพ่ือนที่เด็กรู้สึกอยาก
เป็นพวกด้วย และเมื่อแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นแล้วได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากเพ่ือน ยิ่งท าให้เด็กแสดง
พฤติกรรมนั้นซ้ าได้อีก ในขณะที่เด็กบางคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว คาดหวังให้ผู้อ่ืนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตน
ด้วย อาจด้วยความสะใจหรือเป็นความชอบ ความคาดหวังนี้ส่งเสริมให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและสร้าง
บรรยากาศก้าวร้าวรอบ ๆ ตัวขึ้น ผลกระทบ คือ เด็กอ่ืน ๆ ที่อาจไม่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อน ก็อาจ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตอบสนอง เมื่อเขาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ตอบสนอง  
  แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) โดยการขัดเกลาทางสังคมตามนิยามของนักสังคม
วิทยา หมายถึง การปลูกฝังให้ปัจเจกบุคคลเกิดการเรียนรู้แนวทางประพฤติปฏิบัติ การมีทัศนคติ และการแสดง
ความรู้สึกในเรื่องต่าง ๆ ไปตามที่กลุ่มต้องการ และสิ่งที่บุคคลเกิดการเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจถึงแก่น 
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพไปในที่สุด รวมไปถึงการถ่ายทอดแบบแผนทางค่านิยมและวัฒนธรรม โดย
มุ่งหวังให้บุคคลมีคุณสมบัติที่จะด าเนินชีวิตไปตามวิถีทางที่ได้ขัดเกลาหรือจัดระเบียบไว้ โดยเป็นกระบวนการ  
ขัดเกลาจากทั้งสถาบันครอบครัวที่เด็กมีชีวิตอยู่ ในระยะเริ่มแรก ไปจนถึงสถาบันส าคัญอ่ืน ๆ ที่บุคคลมี
ประสบการณ์ร่วมด้วย (Punanhithanon, 2015) สาเหตุของการกระท าผิดและใช้ความรุนแรง เกิดจาก 
ความบกพร่องในการขัดเกลาทางสังคม หรือการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ไร้ประสิทธิผล หรืออาจเกิด  
จากกระบวนการขัดเกลาที่ไร้ประสิทธิภาพโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการขัดเกลา และท้ายสุด คือ ลักษณะหรือบุคลิกภาพ
ของผู้ได้รับการขัดเกลาที่ไม่สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ อันเนื่องมาจากชีวิตในวัยเด็ก ประสบการณ์
ครอบครัวที่ไม่มั่นคงปลอดภัยในวัย 2-3 ขวบปีแรก สภาพจิตหรือสติปัญญาที่บกพร่อง หรือความผิดปกติ 
ของพัฒนาการตามวัย  
  ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Sub-Culture Theory) หรือวัฒนธรรมย่อย เป็นแนวคิดของ Albert K. Cohen 
ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมย่อยของบุคคลที่กระท าผิดนั้นเกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมของสังคม และวัฒนธรรมรอง
เป็นลักษณะของแนวความเชื่อ ค่านิยม หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากกลุ่มคนทั่วไปในสังคม และสิ่งเหล่านี้
เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันของสมาชิกในกลุ่ม (Ried, 1997) ส่วนมากผู้กระท าผิดมักยึดถือว่า
วัฒนธรรมย่อยของตนเองเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้วัฒนธรรมนั้นจะมีลักษณะมุ่งร้าย ผิดกฎหมาย และปฏิเสธวัฒนธรรม
ใหญ่ กลุ่มวัฒนธรรมย่อยลักษณะนี้จะไม่สนใจว่าพฤติกรรมตามวัฒนธรรมย่อยของตนนั้นจะเป็นการท าลาย  
ความสงบเรียบร้อยของสังคม เพราะกลุ่มวัฒนธรรมลักษณะนี้จะไม่ยอมรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายของสังคม
ส่วนรวม กลุ่มแก๊งส่วนใหญ่มักใช้ความรุนแรงในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงขุมพลังของกลุ่ม 
อาจเพียงเพ่ือแสวงหาความท้าทาย เพ่ือความสะใจ หรือเพ่ือที่จะแสดงให้เด็กและเยาวชนด้วยกันเห็นว่าตนนั้นเป็น
คนเก่งหรือเป็นคนที่มีความสามารถพอที่จะได้รับการยอมรับจากบรรดาเพ่ือนในกลุ่มของตน Cohen ยังกล่าวอีก
ว่า ถ้าครอบครัวเข้มงวดกวดขันกับเด็กและเยาวชนมากเกินไป พวกเขาก็จะหาทางออกโดยการไปคบกับเพ่ือนฝูง
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นอกบ้าน แล้วช่วยกันสร้างแบบแผนพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง และแบบแผนพฤติกรรมเช่นนี้
จะถ่ายทอดสืบต่อกันไปจากเด็กรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นที่เข้ามารวมอยู่ในกลุ่ม (Cohen, 1955)  
  บทบาทต ารวจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
  ปัจจุบัน มีการแบ่งหน้าที่ต ารวจออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 
การรักษาความสงบเรียบร้อย (Order Maintenance) และการให้บริการ (Service-related Duties) (Reid, 
1997) ซึ่งถ้าพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ต ารวจจะมีบทบาทหน้าที่ทั้งในแง่การบังคับ
ใช้กฎหมาย เพ่ือตรวจค้น จับกุม เด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดจากการใช้ความรุนแรง และในแง่การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ต ารวจมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรง ป้องกันอันตราย เพ่ิมความสงบสุขให้แก่สังคม ให้คน
ในสังคมรู้สึกปลอดภัยและลดความหวาดกลัวจากการใช้ความรุนแรง ส่วนในแง่ของการให้บริการประชาชน หน้าที่
ของต ารวจเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรง กฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นปัญหา 
อุปสรรค และมีข้อจ ากัด ส่งผลให้การท างานในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดในเด็กและเยาวชนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องมาจากการด าเนินการที่ ยังไม่สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา และยังขาด 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต ารวจพึงกระท าต่อเด็กและเยาวชนไทย 
จึงไม่น่าจะใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ว่าใส่ใจต่อปรากฏการณ์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนเท่านั้น หากแต่
ต้องกระท าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่า ต ารวจมีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการอย่างไรใน  
การด าเนินการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
ที่ตรงจุด ตรงเป้าหมาย ตรงสาเหตุ และเป็นการขับเคลื่อนเพ่ือมิให้เด็กและเยาวชนไทยเดินเข้าสู่วงจร 
ของการกระท ารุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงเหยื่อของความรุนแรงที่ต้องได้รับการปกป้องสิทธิและการเยียวยา
ที่เหมาะสม อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พบส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสภาพการณ์และ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมรุนแรง ซึ่งพบเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานวิจัย  
ของ Ruangchanaset et al. (2009) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนจากชุมชน 
ต่าง ๆ และจากสถานแรกรับเด็กชายและหญิง จ านวน 2,311 คน พบว่าในระยะ 30 วันที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่าง  
ร้อยละ 6.4 พกพาอาวุธไปโรงเรียน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.5 เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มี
การต่อสู้ท าร้ายร่างกายในสถานที่ทั่วไป ร้อยละ 28.8 ต่อสู้ท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืนในโรงเรียน ร้อยละ 13.9 เคย
ถูกท าร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ร้อยละ 20.7 เคยถูกเพ่ือนทุบตีท าร้ายร่างกายโดยเจตนา และร้อยละ 17.1 เคยถูก
ลวนลาม และงานวิจัยขององค์การกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF, 2010) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเสี่ยง 
ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ที่ส าคัญมี 6 ประการ ได้แก่ การดื่มสุราและสารเสพติด การปฏิบัติ  
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ต่อเด็กอย่างไม่เหมาะสม การมีแก๊งเด็กและเยาวชนในชุมชน การแพร่หลายของอาวุธปืน ความรุนแรงจากสื่อ และ
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น 
  จะเห็นว่า ผลการวิจัยส่วนใหญ่มักได้ข้อมูลในภาพกว้างมากกว่าข้อมูลในเชิงลึก ส่วนการศึกษาถึงแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายังพบค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการป้องกันปัญหาในสังคมหรือในชุมชน 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่นงานวิจัยของ Banyong and Siripanumat (2012) ที่ศึกษาแนวทางการจัด
ระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน โดยควรด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้ ยังไม่พบการศึกษาถึงบทบาทเฉพาะของต ารวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยเฉพาะแนวทางท่ีบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการศึกษาวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ถอดบทเรียน (Lesson Learned) ประสบการณ์การเผชิญปัญหาและการจัดการกับปัญหาการใช้
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  
  ส่วนที่ 2 ท าความเข้าใจสภาพการณ์และเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย และ
ค้นหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าแนวทางไปใช้ประโยชน์และขยายผล  
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลตามแต่ละส่วนไว้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ถอดบทเรียน (Lesson Learned) ประสบการณ์การเผชิญปัญหาและการจัดการกับปัญหาการใช้
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น 
   1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการต ารวจและพนักงานสอบสวน ที่เคยมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนมาไม่ต่ ากว่า 1 ปี จากสถานีต ารวจนครบาลที่มีจ านวนคดีการใช้  
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนมากหรือค่อนข้างมาก จ านวน 10 คน จากสถานีต ารวจอย่างน้อย 5 แห่ง 
   กลุ่มที่ 2 ทีมสหวิชาชีพที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการร่วมสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนใช้
ความรุนแรง ได้แก่ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการ จ านวน 5 คน 
   2) การเขียนเล่าเรื่อง (Story Telling) โดยข้าราชการต ารวจและพนักงานสอบสวน ที่เคยมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน มาไม่ต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 5 คน  
จากสถานีต ารวจ 5 แห่ง 
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  ส่วนที่ 2 ท าความเข้าใจสภาพการณ์และเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และค้นหา
แนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็น 
  1) การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือท าความเข้าใจสภาพการณ์และเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชนในสังคมไทย และค้นหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ ่ม 1 ข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั ้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 2 คน 
   กลุ่ม 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ เช่น สังคมศาสตร์ 
จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน 
   กลุ่ม 3 นักสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 คน  
   2) การสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของร่างแนวทางพัฒนาฯ และแนวทางใน 
การขับเคลื่อนขยายผล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
   กลุ ่ม 1 ข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั ้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 2 คน 
   กลุ ่ม  2 ผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ ผู ้เชี ่ยวชาญ หร ือน ักว ิชาการในศาสตร ์สาขาว ิชาต ่าง  ๆ ได ้แก่ 
สังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย จ านวน 6 คน 
   กลุ่ม 3 ประชาชน นักสิทธิมนุษยชน และตัวแทนเยาวชน จ านวน 4 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แนวการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview 
Guidelines) ประเด็นการเขียนเล่าเรื่อง (Story Telling Guidelines) และประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Guidelines) ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยท าการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประเด็นการเขียนเล่าเรื่อง และ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ดูค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสิน IOC 
โดยเลือกเฉพาะข้อค าถามในการสัมภาษณ์และประเด็นการสังเกตที่มีค่า 0.5 ขึ้นไป และท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการน าไปใช้จริง 
 
การพิทักษ์สิทธิ์ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติให้ท าวิจัย โดยคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ผู้วิจัยตระหนักถึง  
การเคารพสิทธิของผู้ให้ข้อมูล โดยก่อนเก็บข้อมูลทุกครั้ง ผู้วิจัยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
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ส าคัญ โดยใช้หนังสือชี้แจงการวิจัย (Information Sheet) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญต้องยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยแสดง
เจตนาในหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย (Consent form) นอกจากนี้ ยังค านึงถึงการรักษาความลับโดยการปกปิดชื่อ
และลักษณะส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล และตระหนักถึงการหลีกเลี่ยงการรบกวน
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่น ใช้วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่าง
เหมาะสม รวมถึงไม่ใส่สิ่งที่ไม่ใช่ค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลในบทบันทึกและข้อมูลจากการถอดเทป  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยท า 
การวิเคราะห์ทั้งใน ระหว่าง และภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (Saturation) และ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยโดยใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 การตรวจสอบด้านผู้วิจัย โดยให้ผู้วิจัยอ่ืน ท าการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ของผู้วิจัย 
 การตรวจสอบด้านแหล่งข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาวิเคราะห์เรื่องเดียวกัน เพ่ือตรวจสอบผลสรุป
ของข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากสถานีต ารวจนครบาล 5 แห่ง และจากผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คนใน
แต่ละแห่ง รวมถึงผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 การตรวจสอบด้านแนวคิดทฤษฎี โดยตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากมุมมองหลายทฤษฎี เน้นแนวคิดทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย ทั้งด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา อาชญาวิทยา  
 การตรวจสอบด้านการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก  
เรื่องเล่า และการสนทนากลุ่ม 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยโดยสรุปแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
  1. ปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทย ข้อค้นพบมีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์
การใช้ความรุนแรง และปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรง ดังนี้ 
   1.1 สถานการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน  มีข้อค้นพบในประเด็น 
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงมีอายุน้อยลง (2) เด็กเลียนแบบความรุนแรงจากสื่อทั้ง
ต่อผู้อ่ืนและต่อตนเอง (3) พฤติกรรมรุนแรงอันตรายมากขึ้น และใช้ความรุนแรงได้ง่ายขึ้น และ (4) มีการขยาย
พ้ืนที่ความรุนแรงไปสู่สังคมออนไลน์ หรือความรุนแรงทางไซเบอร์ สถานการณ์ข้างต้นเกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ รวม
ไปถึงเกมต่อสู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาได้ไม่นาน พฤติกรรมรุนแรงที่ถ่ายทอดผ่านสื่อ และเกม  
บางประเภท ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และยังมีผลท าให้ความอดทนและความอดกลั้นต่ า พร้อมที่จะระเบิด  
ความรุนแรงเมื่อไรก็ได้ อธิบายได้โดยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1986) ทั้งนี้พฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่าง ๆ ที่ใกล้ชิดเขามาตั้งแต่ในวัยเด็กเล็ก ท าให้เกิด 
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การเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงบางอย่างจากสื่อ ซึ่งนับวันจะพบเห็นพฤติกรรมอันตรายที่รุนแรงปรากฏ
อยู่ในสื่อมากมายหลายประเภท และสามารถแผ่ขยายข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ข้อค้นพบทั้ง 4 ประเด็นนี้ ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของส านักวิจัยเอแบคโพลล์ (ABAC Poll Research Center, 2009) พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการที่วัยรุ่นใช้ความรุนแรง ได้แก่ ภาพยนตร์ ข่าวความรุนแรงที่เสนอตามสื่อ เกมตู้และเกมคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต รายการโทรทัศน์ และนิยายหรือการ์ตูนแนวก้าวร้าว โดยรายงานสุขภาพคนไทยของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ระบุว่า ความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนบริโภคเข้าไปอย่างต่อเนื่องท า
ให้เกิดความคุ้นเคยกับความรุนแรง เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติจนในที่สุดกลายเป็นผู้ก่อความรุนแรงเสียเอง  
   ประเด็นข้อค้นพบอ่ืน ๆ ได้แก่ (5) กลุ่มแก๊งความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ เปิดเผยได้ไม่เกรง
กลัวกฎหมาย (6) การสร้างความเกลียดชังกันท าได้ง่ายขึ้น จุดชนวนความรุนแรง โดยผ่านสื่อออนไลน์ และ 
(7) การใช้ความรุนแรงมีลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นและขยายขอบเขตความรุนแรงได้ง่าย เนื่องจากมีตัวช่วยและเกิด  
การเรียนรู้จากสื่อหรือกลุ่มแก๊ง 3 ประเด็นหลังนี้  อธิบายโดยทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสั งคมของอีริคสัน 
(Kaewkangwan, 2018)  โดยเฉพาะพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นที่เป็นช่วงวัยที่มี ลักษณะวิกฤติยิ่งกว่าช่วงวัยอ่ืน 
เพราะเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ ใหญ่ ซึ่งมักก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนและสังคมได้ง่าย  รวมไปถึงอาจเกิดความสับสนในจิตใจอย่างรุนแรง ท าให้วัยรุ่นบางราย
ไม่สามารถประสานอัตลักษณ์ของตนกับโครงสร้างของสังคมได้อย่างเหมาะสม จนกลายเป็นวัยรุ่นที่มีตัวตนและ  
การแสดงบทบาทในสังคมที่สับสน  ตัดสินใจไม่ได้ระหว่างการกระท าที่ผิดและไม่ผิด นอกจากนี้ความสับสนใน
ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับสังคมหรือคนรอบข้าง ท าให้เด็กวัยรุ่นอาจรู้สึกเกลียดชังคนที่ตนรู้สึกว่าเป็นคู่ตรงข้ามได้
โดยไร้เหตุผล และแสดงพฤติกรรมรุนแรงตอบโต้ออกไป นอกจากนี้ ทั้ง 3 ประเด็นนี้ยังคงเชื่อมโยงไปถึงอิทธิพล
ของสื่อ ในฐานะที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการแผ่ขยายความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และยังเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุรุนแรง 
ที่ซับซ้อนขึ้น  
   ข้อค้นพบท้ายสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง คือ (8) เหยื่อที่เป็นตัวเร้าให้กระท ารุนแรงแปร
เปลี่ยนไป และคนตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ลักษณะของเหยื่อในอดีตมักเป็นเหยื่อที่มีลักษณะด้อย หรือง่ายต่อกา รถูก
กระท าแต่ปัจจุบัน เหยื่อที่มีลักษณะโดดเด่น อาจกลายเป็นเหยื่อที่ถูกกระท าความรุนแรงได้ ทั้งการตกเป็นเหยื่อ  
การวิพากษ์วิจารณ์ทางวาจาอย่างรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งยากที่จะควบคุม ในแง่นี้
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมที่กล่าวถึงบุคคลที่มีลักษณะด้อยหรืออ่อนแอ เช่น เด็ก สตรี 
คนชรา ฯลฯ มักตกเป็นเหยื่อได้ง่าย แต่ในปัจจุบันที่สตรีที่มีความโดดเด่นตกเป็นเหยื่อ เพราะความเป็นสตรีที่มี
ความล่อตาล่อใจทางเพศ ท าให้เด็กและเยาวชนที่มีพัฒนาการทางเพศที่เติบโตไวขึ้น ไม่สามารถต้านทาน
สัญชาตญาณทางเพศของตนเองได้ จึงแสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศออกไป ซึ่งตามแนวคิดเกี่ยวกับเหยื่อ
อาชญากรรมของ Stephen Schafer เรียกเหยื่อชนิดนี้ว่า เหยื่อที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรรม 
(Schafer, 1968; as cited in Kraukam, 2015). 
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  1.2 ปัจจัยและเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน จาก 
การศึกษาวิจัยสรุปปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนได้ตามภาพประกอบ
ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  โมเดลปัจจยัและเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
  
   มิติด้านตัวตนของเด็กและเยาวชน ที่พบประเด็นส าคัญ 8 ประเด็นที่ปรากฏตามภาพประกอบ 
ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์แนวใหม่ของ Carl Jung ถือว่า “ตัวตน” เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของบุคลิกภาพ 
เป็นจุดรวมลักษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพให้มีการประสมประสานกันอย่างมีความสมดุลและมั่นคง (Fortinash & 
Patricia, 2008) ซึ่ งในส่วนของเด็กและเยาวชนที่ ใช้ความรุนแรง ลักษณะของตัวตนซึ่ งเป็นแกนกลาง 
ของบุคลิกภาพจะมีความสั่นคลอน ไม่มั่นคง จึงแสดงออกมาถึงทัศนะและพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบนไปจากค่านิยม 
ของคนปกติทั่วไป นอกจากนั้น ตัวตนที่ผิดเพ้ียนในด้านพัฒนาการหรือพฤติกรรม ยังเกิดจากปัจจัยทางชีววิทยา  
เช่น พันธุกรรม ความบกพร่องของสมองส่วนควบคุมอารมณ์ สมองส่วนการคิดตัดสินใจ และสารชีวเคมีในสมอง 
ร่วมกับปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะของการใช้ 
ความรุนแรงขึ้น และประเด็นในเรื่องของการใช้สุราและสารเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัยหลายงาน ที่ยืนยันได้ว่า
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สัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เช่น งานวิจัยขององค์การกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF, 2010) ที่พบว่า สุราและสารเสพติด เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และ
งานวิจัยของ Elliott (2008) ที่พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชน โดยพบว่า ครอบครัวที่มีปัญหาการข่มขืนและคดีอาชญากรรม มักพบว่า ผู้ปกครองเกี่ยวข้อง
กับแอลกอฮอล์และยาเสพติดด้วย  
   มิติด้านครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงนี้ อธิบายได้ด้วยแนวคิด 
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งอธิบายสาเหตุของการกระท าผิดและใช้ความรุนแรงว่า เกิดจาก 
ความบกพร่องในการขัดเกลาทางสังคม หรือการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ไร้ประสิทธิผล หรืออาจเกิดจาก
กระบวนการขัดเกลาที่ไร้ประสิทธิภาพโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการขัดเกลา เช่น พ่อแม่ละเลย หรือไม่ใส่ใจที่จะขัดเกลา 
พ่อแม่เข้มงวดกดดัน ประสบการณ์ครอบครัวที่ไม่มั่นคงปลอดภัย หรือพ่อแม่ เป็นต้นแบบพฤติกรรมรุนแรงให้ลูก
เรียนรู้และรับเอาค่านิยมแห่งความรุนแรงนั้นมาเป็นของตน (Schaefer & Lamn, 1998) ข้อค้นพบในมิตินี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Elliott (2008) พบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ด้านหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมในครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ การเลี้ยงดูที่ไม่มีประสิทธิภาพ สภาพการ
ใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว ตลอดจนการได้สัมผัสกับค่านิยม ทัศนคติและการตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่งเสริม
การใช้ความรุนแรงต่าง ๆ ซ่ึงการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมรุนแรงจ าเป็นต้องอาศัยการดูแลเอาใจ
ใส่จากครอบครัวเป็นหลัก 
   มิติด้านเพื่อน อธิบายได้ด้วยแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture 
Theory) ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมรองเป็นลักษณะของแนวความเชื่อ ค่านิยม หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไป
จากกลุ่มคนทั่วไปในสังคม และสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันของสมาชิกในกลุ่ม (Ried, 
1997) ดังนั้น เด็กในกลุ่มวัฒนธรรมที่ใช้ความรุนแรง จึงยึดถือว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และไม่สนใจว่า
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมย่อยของตนนั้นจะเป็นการท าลายความสงบเรียบร้อยของสังคม เพราะกลุ่มวัฒนธรรม
ลักษณะนี้จะไม่ยอมรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายของสังคมส่วนรวม นอกจากนั้น อิทธิพลของเพ่ือนและวัฒนธรรม
กลุ่มนี้ เป็นเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยกันมากว่ามีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เช่น งานวิจัย
ของ ABAC Poll Research Center (2009) ที่แสดงให้เห็นว่าการชักจูงและสนับสนุนจากเพ่ือน เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการที่วัยรุ่นใช้ความรุนแรง 
   มิติด้านสถานศึกษา ที่เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงของเด็ก อธิบายแยกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของครูที่เป็นต้นแบบแห่งความรุนแรง หรือใช้ความรุนแรงเสียเอง รวมถึงเป็นต้นเหตุให้เด็กใช้  
ความรุนแรง ประเด็นเหล่านี้อธิบายได้เช่นเดียวกับมิติทางด้านครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการขัดเกลาทาง
สังคม เพราะนอกจากสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันหลักในการขัดเกลาเด็กตั้งแต่แรกเกิดแล้ว สถาบันการศึกษา  
ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการขัดเกลาทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาท
ส าคัญในการจัดระเบียบความประพฤติให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้พวกเขาค้นพบวิธีการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติตามคุณค่าและบรรทัดฐานของสังคมได้ (Punanhithanon, 2015) ดังนั้น 
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หากสถาบันการศึกษามีการขัดเกลาที่ไร้ประสิทธิภาพ จึงมีผลให้เด็กและเยาวชนไม่ค้นพบวิถีแห่งการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และหากมีกลุ่มแก๊งเพ่ือน หรือรุ่นพ่ีในสถาบันหรือรุ่นพ่ีนอกสถาบัน ชักชวนให้เขาใช้ 
ความรุนแรงก็ยากที่จะป้องกันได้ โดยเฉพาะการกระท าที่พวกเขาถือว่าเป็นการประกาศศักดาแห่งสถาบันหรือ
สัญลักษณ์แห่งตนและพวกตน อันเนื่องมาจากการสับสนในอัตลักษณ์ที่แท้จริงแห่งตน ตามช่วงวัยที่ถือว่ายังมี 
ความสับสนในอัตลักษณ์และบทบาทแห่งตนอยู่  
   มิติด้านชุมชน ซึ่งปัจจัยหรือเงื่อนไขจากชุมชมนี้อธิบายได้ชัดเจนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social Learning Theory) ของ Bandura (1986) ที่เชื่อว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลเกิดจาก
กระบวนการภายในตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมหรือตัวแบบที่เขาเลือกจะเลียนแบบ หากเด็กและเยาวชนเกิด
ความเคยชินและคิดว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ในชุมชนเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่มีให้เขาเห็นอยู่บ่อย ๆ ก็อาจจะ
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมไปโดยอาจไม่รู้ตัว รวมทั้งแรงเสริมจากสิ่งกระตุ้นในชุมชนให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้
ง่าย เช่น สุราและยาเสพติด นอกจากนั้น ยังอธิบายได้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีควบคุมทางสังคม (Social Control 
Theory) ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งเป็นการควบคุมทางสังคมที่มีไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้
สมาชิกละเมิดบรรทัดฐานของสังคมหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ ดังนั้น  หากชุมชนไม่มีการควบคุมทาง
สังคมหรือจัดระเบียบในชุมชนให้เหมาะสมได้ ยังมีแหล่งมั่วสุมอบายมุข และสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ในชุมชนที่กลาดเกลื่อน
ทั่วไป ก็ยากที่จะควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนั้นเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและใช้ความรุนแรงได้ ดังเช่น 
งานวิจัยของ Banyong and Siripanumat (2012) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรม 
ความรุนแรงของเยาวชน ซึ่งข้อค้นพบที่ส าคัญระบุไว้ว่า ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี  
ของสังคม โดยการดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเด็กในชุมชน ไม่ให้เป็นไปในทางที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหา  
   มิติด้านสื่อ อธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ  Bandura (1986) ที่อธิบายถึง 
การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่าง ๆ ที่ใกล้ชิดเขามาตั้งแต่ในวัยเด็กเล็ก ท าให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบ
พฤติกรรมรุนแรงบางอย่างจากสื่อ และนอกเหนือจากงานวิจัยที่กล่าวไปแล้ว ยังมีง านวิจัยของ Craig (2012) 
ที่พบว่า ความรุนแรงที่อยู่ในสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอเกม และดนตรีมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมก้าวร้าว
และรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังพบว่าเนื้อหาของสื่อ และระยะเวลาที่บริโภคสื่อมีผลต่อระดับ  
ความรุนแรงที่มีผลต่อความก้าวร้าว ซึ่งการเลี้ยงดูของพ่อแม่โดยการควบคุมการใช้สื่อของเยาวชน จะมีส่วนป้องกัน
การเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงได้  
   มิติด้านระบบสังคม เศรษฐกิจ และระบบการศึกษา จัดเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขส าคัญในระดับ 
มหภาค ซึ่งหากอธิบายด้วยทฤษฎีมนุษยนิเวศวิทยา (Human Ecology Theory) ของ Bronfenbrener (Kail & 
Cavanaugh, 2010; Santrock, 2007) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา 5 ระบบที่ต่างมีผลต่อพัฒนาการ
และพฤติกรรมของเด็ก ได้แก่ (1) ระบบจุลภาค (Microsystem) เป็นระบบแวดล้อมที่ใกล้ชิดและมีผลกระทบต่อ
พัฒนาการของเด็กมากที่สุด (2) ระบบกึ่งกลาง (Mesosystem) เป็นระบบที่เชื่อมโยง (Linkage) หรือปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างระบบจุลภาคด้วยกัน (3) ระบบภายนอก (Exosystem) เป็นระบบที่อาจมีผลกระทบมาถึง
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ตัวเด็กหรือระบบจุลภาคของเด็ก (4) ระบบมหภาค (Macrosystem) เป็นระบบใหญ่ที่ครอบคลุมระบบวัฒนธรรม 
ประเพณี และค่านิยมของสังคม และ (5) ระบบล าดับเวลา (Chronosystem) เป็นล าดับเหตุการณ์และกระแส
ความเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งแม้ระบบมหภาค จะเป็นระบบแวดล้อมที่อาจไม่
ใกล้ชิดและมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กมากที่สุด ดังเช่น ครอบครัว เพ่ือน ชุมชน แต่ระบบต่าง ๆ ที่กล่าวถึง 
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่นี้ ระบบมหภาคจึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กได้เช่นกัน 
กระแสการเปลี่ยนแปลง สังคมท่ีล่อแหลม เต็มไปด้วยการแก่งแย่งอันเกิดจากการเหลื่อมล้ าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษา การพบการกระท าก้าวร้าวรุนแรงต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเปิดเผยในสังคม ล้วนผลักไสให้เด็ก
แสดงตัวตนในรูปแบบแห่งความก้าวร้าวรุนแรง และมีปฏิสัมพันธ์ตอบกลับสังคมด้วยวิถีแห่งความรุนแรงเช่นกัน  
  2. บทบาทต ารวจในการจัดการปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้วิจัยสรุปบทบาทต ารวจในการจัดการปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
ประกอบกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตาราง 1  บทบาทต ารวจในการจัดการปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

บทบาทต ารวจ ปัญหา/อุปสรรค 

1. ประสานความร่วมมอืกับทีมสหวิชาชพีในการสอบสวน 
2. การปฏิบัติตอ่เหยื่อผู้เสียหายและพยานตามขั้นตอน 
   ของกฎหมาย 
3. บทบาทในการปอ้งปรามและปอ้งกันเหตุความรุนแรง 
4. ตรวจตราบนสื่อออนไลน์เพื่อเฝ้าระวงัการก่อเหตุรุนแรง 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเด็กและเยาวชนกับสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง  
   เด็กกลุ่มเสี่ยง 
6. ร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ความรู้และจัดอบรมเด็กและ 
    เยาวชน 
7. ให้ความรู้ด้านกฎหมายและท างานร่วมกับชุมชน 
8. ร่วมมือกับสถานพินิจในการจัดกจิกรรมป้องกันปัญหาพฤติกรรม 
    เด็กและเยาวชน 
9. ความส าเร็จเกิดจากการประสานความร่วมมือโดยพร้อมเพรียง 

1. ช่องว่างในการสื่อสารท าความเข้าใจกับเด็กและเยาวชน 
2. เด็กและเยาวชนไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 
3. ข้อจ ากัดทางกฎหมายในการจับกุมและด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชน 
4. กระบวนการทางกฎหมายที่สร้างความยุ่งยากในการปฏบิัติหน้าที่ 
5. พฤติกรรมการจับกุมที่ขาดความนุ่มนวล 
6. อัตราก าลังที่ไม่เพียงพอและภาระงานที่หลากหลาย 
7. ต ารวจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท้าทาย 
8. การด าเนินการกับเหยือ่ที่ถูกกระท ารนุแรงยังท าได้ไม่เต็มที่ 
9. ปัญหาอุปสรรคในการประสานการด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. การฉายภาพลักษณ์ความรุนแรงของต ารวจผ่านสื่อ 
11. การปลูกฝังทางอ้อมให้เด็กและเยาวชนมองต ารวจเป็นคู่ตรงข้าม 
12. การบังคับใช้กฎหมายเกีย่วกบัเด็กและเยาวชนยังมีภาพลักษณ์บางประการ 
     ในเชิงลบ 
13. ขาดการติดตามผลการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตาม พ.ร.บ. 
     คุ้มครองเด็ก 
14. บทบาทในเชิงป้องกันยังเห็นภาพไมช่ัดเจน ท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 

 
 จากตาราง 1 จะพบว่า บทบาทต ารวจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชน จะสอดคล้องกับการแบ่งหน้าที่ของต ารวจ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (Reid, 1997) ได้แก่ (1) การบังคับใช้
กฎหมาย (Law Enforcement) โดยมีการตรวจค้น จับกุม และปราบปราม หากเด็กและเยาวชนกระท าผิดโดยใช้
ความรุนแรง (2) การรักษาความสงบเรียบร้อย (Order Maintenance) โดยมีการเฝ้าระวังความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยในสังคม เช่น การตรวจตราเฝ้าระวังในชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือป้องกันการก่อเหตุรุนแรง รวมไปถึง
การตรวจตราบนสื่อออนไลน์ และ (3) การให้บริการ (Service-Related Duties) โดยมีการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างต ารวจกับประชาชน เช่น ต ารวจมวลชนสัมพันธ์ และการให้ความรู้ในชุมชนและสถานศึกษา ทั้งนี้  
การบูรณาการความร่วมมือที่เห็นชัดเจนจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกับชุมชน สถานศึกษา ในการเฝ้าระวังเด็กกลุ่ม
เสี่ยงและการส่งเสริมให้ความรู้ และการร่วมมือในการส่งต่อสถานพินิจฯ เพ่ือบ าบัด และฟ้ืนฟูเด็กที่กระท ารุนแรง 
รวมทั้งร่วมกันดูแลและเยียวยาเหยื่อผู้เสียหาย โดยพบว่าเครือข่ายความร่วมมือยังไม่กว้างขวางนักและยังขาด  
ความต่อเนื่องในการบูรณาการความร่วมมือ 
 ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ความรุนแรง 
ของเด็กและเยาวชนนั้น พบว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่บางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของต ารวจที่พึงกระท าต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด หรือแม้แต่กับเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงที่ยังไม่เข้าข่าย
การกระท าผิด เนื่องจากสังคมจะมองว่าเด็กเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวได้ง่าย ไร้เดียงสา เป็นผู้ที่ต้องได้รับการอบรม
เลี้ยงดู ต้องการมีผู้คอยให้ค าแนะน าแนวทางในการด าเนินชีวิต ต้องการความเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง และได้ รับ
การปกป้องคุ้มครองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จนกว่าเด็กนั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในแง่นี้ ต ารวจจึงเข้าไปมีบทบาท
ปกป้องคุ้มครองเด็กก่อนที่เด็กจะได้รับผลร้ายแรงมากขึ้น และในฐานะต ารวจมืออาชีพควรต้องใส่ใจในทุกประเด็น
ที่อ่อนไหวของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นอีกบทบาทหนึ่งของต ารวจที่สังคมคาดหวังให้ปฏิบัติเพ่ือความเป็น
ธรรม โดยจากการศึกษาวิจัย พบว่าบทบาทที่ยังไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามหลักการที่ว่านี้ แสดงผ่าน
ทางการสื่อสารและพฤติกรรมของต ารวจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสาเหตุส าคัญ คือ การขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ที่จ าเป็น รวมถึงความขาดแคลนก าลังพลที่เพียงพอ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบในบางกรณี รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ท่ามกลางข้อจ ากัดทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยาก และภาระงานที่หลากหลาย ท าให้
บทบาทในเชิงป้องกันปัญหายังเห็นภาพไม่ชัดเจน จึงปรากฏเป็นการท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก และแม้แต่ 
การท างานเชิงรับก็เห็นถึงความพร่องประสิทธิภาพในบางกรณี เช่น การจับกุมที่ขาดความนุ่มนวล การเกิดช่องว่าง
ในการสื่อสารท าความเข้าใจกับเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

 หากพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ ซึ่งไม่ครอบคลุมลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ที่ส าคัญ 4 ลักษณะ ได้แก่  (1)  การรับรู้ข่ าวสาร (Public Information)  (2)  การปรึกษาหารือ (Public 
Consultation) (3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) และ (4) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
Making) (Kasemsuk, 2011) ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัย พบว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการรับฟัง 
ความคิดเห็นยังพอมีให้เห็นผ่านทางต ารวจมวลชนสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานในชุมชน ส่วนการร่วมปรึกษาหารือ รับฟัง
ความคิดเห็น และการร่วมตัดสินใจ ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนัก ยกเว้นในกรณีท างานร่วมกับสถานศึกษา ที่มองเห็น
ภาพความร่วมมือชัดเจนขึ้นมาบ้าง และหากมองถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ยังพบว่า เครือข่ายอาจยังไม่
กว้างขวางเพียงพอ และการท างานร่วมกับเครือข่ายก็ยังขาดความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



18 |  บทบาทต ารวจในการบูรณาการความรว่มมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชค้วามรุนแรง ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ่งข้อค้นพบในหัวข้อถัดไปจะเป็นทั้งเรื่องการพัฒนาบทบาทต ารวจทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและ  
การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3. แนวทางพัฒนาบทบาทต ารวจในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ข้อค้นพบในส่วนนี้ สรุปได้ตามภาพประกอบต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  แสดงโมเดลการพัฒนาบทบาทต ารวจและการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการป้องกัน 
               และแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
  

จากภาพประกอบ 2 แสดงข้อค้นพบที่ต้องการน าเสนอ แนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจทั้งในด้าน
การบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคล 
การพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรม และการพัฒนาระบบการบริหารงานต ารวจ และแสดงถึงแนวทางการสร้าง
เครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือ ที่ปรากฏเครือข่ายความร่วมมือที่เพ่ิมเติมจากเครือข่ายความร่วมมือเดิม 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งสองแนวทางนี้ต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ซึ่งในส่วนของการพัฒนาบทบาทต ารวจนั้น พบว่า ข้อค้นพบที่เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจ
ครอบคลุมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) การรักษาความสงบเรียบร้อย (Order Maintenance) 
และการให้บริการ (Service-Related Duties) โดยเฉพาะในส่วนการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นให้เกิดประสิทธิผล 
4 ประการ ได้แก่ (1) ความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย คือ ต้องท าให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสที่จะถูกจับกุม
และถูกพิจารณาคดีตามบทบัญญัติของกฎหมาย (2) ความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งขั้นตอนการจับกุม 
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และการพิจารณาลงโทษ (3) ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และ (4) การบังคับใช้
กฎหมายจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิด (Jitsawang, 1996) 
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยจะพบว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและรวดเร็ว การพิจารณากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมการเผยแพร่สื่อรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ  
การพัฒนาบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นประสิทธิผลในด้านความแน่นอนและรวดเร็ว รวมไปถึงยังค านึงถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในส่วนการป้องกันปราบปรามสื่อรุนแรงและยาเสพติด ส่วนการให้เวลาพูดคุย
ชี้แจงทั้งผู้กระท าความรุนแรงและผู้ถูกกระท า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย การเพ่ิมช่องทาง  
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและต ารวจ จะสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทด้านการบริการ ซึ่งจะเน้น
ในเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกขึ้น (2) การพัฒนา
คุณลักษณะส่วนบุคคลของต ารวจ ทั้ง 4 ประเด็นที่น าเสนอ เป็นบทบาทในการให้บริการของต ารวจที่สอดคล้อง
กับความคาดหวังของประชาชนและสังคม คือ การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เป็นที่พ่ึงและไว้วางใจได้มากกว่าเป็นคู่
ตรงข้ามที่ท าให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวและหวาดระแวงในการปฏิบัติหน้าที่ (3) การพัฒนางานด้าน
การศึกษาและฝึกอบรม ทั้ง 4 ประเด็นตามภาพประกอบ เป็นแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนาบทบาทต ารวจ 
ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงและเหยื่อความรุนแรงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปลูกฝังให้ต ารวจสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรง  
ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีทิศทาง และการบ่มเพาะและพัฒนาให้ต ารวจบริการประชาชนได้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของสังคม และ (4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานต ารวจ ทั้ง 5 ประเด็น สอดคล้องกับ
การพัฒนาบทบาทต ารวจทั้ง 3 ด้าน ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
การให้บริการ กล่าวคือ การก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้ต ารวจปฏิบัติ การตั้งหน่วยเฉพาะคดีเด็กและเยาวชน 
และการใช้ต ารวจหญิงในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายและ  
การให้บริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การส่งเสริมสวัสดิการและดูแลด้านจิตใจต ารวจ จะเป็นทั้งแรงจูงใจและ  
แรงเสริมให้ต ารวจได้พัฒนาบทบาทตนเองได้อย่างครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน และการส่งเสริมกิจกรรมครูแดร์อย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยให้ในการปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 การสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ข้อค้นพบ 
ที่ได้ พบว่า ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพราะเป็นการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลายทางด้านความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานศึกษา กลุ่มการศึกษานอกระบบ เครือข่ายในชุมชน กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต องค์กรสื่อต่าง  ๆ และ NGO 
นอกจากนั้นแนวทางในการประสานความร่วมมือยังเน้นถึงการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของเครืองข่าย 
ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมที่เน้นองค์ประกอบส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ (1) มีการรับรู้
และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception) (2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) (3) มีความสนใจ
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หรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interest/Benefits) (4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 
(Stakeholders Participation)  (5)  มี ก า ร เ ส ริ มส ร้ า งซึ่ ง กั นและกั น  ( Complementary Relationship) 
(6) การเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ( Interdependence) (7) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( Interaction) (Toranin, 
2007) เนื่องจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกเครือข่าย
ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสนับสนุนการท างานของแต่ละฝ่ายเพ่ือเป้าหมายเดียวกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นอกจากนั้น ยังเพ่ิมเติมเรื่องการแสวงหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้มีการด าเนินการของเครือข่าย
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเครือข่าย จะเห็นว่าแนวทางทั้งหมดนี้
ครอบคลุมทั้งกระบวนการเชิงนโยบายและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่น าไปสู่การเสริมสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย 

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทต ารวจอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมที่สอดแทรกเรื่องการใช้ความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชนไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ ของต ารวจ  
  2) ควรพิจารณาเรื่องการก าหนดหน่วยงานเฉพาะคดีเด็กและเยาวชนเพ่ือให้มีหน่วยงานที่มี 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนในส่วนภูมิภาค ส่วนในกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณา
ให้ “กองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี” เป็นเจ้าภาพในการประสานเครือข่ายสถานีต ารวจในนครบาล 
และประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบูรณาการ  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
  3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงควรมีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมสื่อที่สุ่มเสี่ยง
ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรง และด าเนินการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง   
  4) ควรร่วมกันในการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนในส่วนที่ยังคงเป็น
ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ เพ่ือให้ต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระยะเวลาในการจับกุมก่อน
ส่งเด็กและเยาวชนไปศาล แนวทางในการประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น 
  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ 
  1) หน่วยการศึกษาและฝึกอบรมควรร่วมกันในการก าหนดแนวปฏิบัติและแนวทางในการจัด
หลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
  2) โรงเรียนนายร้อยต ารวจควรเน้นส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกลักษณะของนายต ารวจที่มีทัศนคติ  
ที่ดีต่อผู้กระท าผิดและต่อการดูแลประชาชน เป็นผู้มีความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่กับ
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เด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรปลูกฝังให้มีระบบแห่งการเคารพกฎกติกา การบังคับใช้กฎหมาย  
ที่มีความจริงจัง รวดเร็ว ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  
  3) สถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับการประสานเครือข่ายความร่วมมืออย่างจริงจัง  
ในการปฏิบัติงานในเชิงรุกเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ใช้ต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังปัญหาและแสวงหาความร่วมมือในชุมชน และสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  4) ต ารวจทุกคนควรค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส ารวจ
ทัศนคติในเชิงลบของตนและพัฒนาทัศนคติในเชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ควรพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในคดีเด็กและเยาวชน รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจ
กลายเป็นต้นแบบความรุนแรงเสียเอง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ต ารวจที่เป็นที่พ่ึงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ใช้การวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือการแก้ไขปัญหา เช่น การวิจัยและพัฒนาบทบาทต ารวจใน 
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของต ารวจ หรือพัฒนาโปรแกรม/โมดูล
การเรียนรู้เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
  3) ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาหรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการ  
ขององค์กรต ารวจ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาควบคู่กันไป 
  4) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในทั้งบทบาทของต ารวจ หรือบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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thi ̄ kratham phit thān khwa ̄mphit praphe ̄t tāng ta ̄ng [Survey of the Number of Juvenile 
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ISSN 1686-1442                       Police Role in Collaboration Integration for Preventing and Solving Problem  | 23 

Warasan Phuettikammasat, Vol. 26 No.1, July 2020. Copyright: Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Thailand. 
 

Economic and Social Development Plan No. 12 (2017-2021)]. searched from  
http://www.nesdb.go.th. 

Passer, M. A., & Smith, R. E. (2011).  Psychology: The Science of Mind and Behavior (5th ed.).  
New York: McGraw-Hill. 

Punanhithanon, S. (2015). Ka ̄nkratham phit nai sangkhom sangkhomwitthaya ̄ ʻa ̄tchayākam læ 
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