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ศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี การวิจัยครั้งนี้ใชWระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมระหว!าง 1)การวิจัยเชิงปริมาณ และ
2)การวิ จั ยพหุ ก รณี ศึก ษาเปr นแบบดํ าเนิ นการคู! ขนานในประเด็ นวิ จั ยเดี ยวกั นทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณจาก
แบบสอบถามและเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูWเกี่ยวขWอง รวมถึงศึกษาเอกสารหลักฐานซึ่งเปrนการ
เชื่อมโยงขWอมูลจากแบบสอบถามปลายเป%ดเพื่อนําไปใชWวิเคราะหและอภิปรายผลร!วมกับการเก็บขWอมูล
เชิงคุณภาพ พื้นที่และเปZาหมายที่ใชWสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูWวิจัยลงพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจงผูWใหWขWอมูล
แบ!งออกเปrน 3 กลุ!ม 1)ผูWบริหารและครู 2)เยาวชนนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ3)ผูWเชี่ยวชาญ และผูWทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดWาน
เยาวชน จํ านวน 20 รู ป /คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชW ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปr น แบบสอบถามปลายเป% ด และ
แบบสอบถามชนิดมาตราส!วนประมาณค!า โดยใชWกระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย
ผลการวิจัยพบว!า 1. การสรWางและพัฒนารูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี ประกอบดWวย ป]จจัยที่ส!งผลต!อการทะเลาะวิวาท
ของเยาวชน พบว!า มี 2 สาเหตุหลัก คือป]จจัยส!วนบุคคลหรือป]จจัยภายใน คือ สาเหตุที่เกิดจากตัวของ
เยาวชนเอง และป]จจัยสภาพแวดลWอมหรือป]จจัยภายนอก พบว!า มี 6 สาเหตุ ไดWแก! 1)สถาบันครอบครัว
2)สภาพแวดลWอม ชุมชน และสังคม 3)สถาบันการศึกษา 4)กลุ!มเพื่อนพี่นWอง 5)กระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวขWอง และ 6)สื่อสังคมออนไลน สําหรับรูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี พบว!า มี 8 แนวทาง ไดWแก! 1)แนวทางการปZองกัน
ป]ญ หาการทะเลาะวิ วาทโดยบุคคล(เยาวชน) 2)แนวทางการปZอ งกันป]ญ หาการทะเลาะวิวาทโดย
ครอบครัวหรือผูWปกครอง 3)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสังคมและสิ่งแวดลWอม
4)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสถาบันการศึกษา 5)แนวทางการปZองกันป]ญหาการ
ทะเลาะวิวาทโดยกระบวนการยุติธรรม และกฎหมาย 6)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาท
โดยสื่ อ สั ง คมออนไลน 7)แนวปฏิ บั ติในการสนั บ สนุ น ส! ง เสริ ม และบํ าบั ดฟz{ นฟู ภายหลั ง การเกิ ด
เหตุ การณทะเลาะวิ วาทขึ้ น 8)แนวทางการปZอ งกันป] ญ หาการทะเลาะวิ วาทโดยพุ ท ธวิ ธีตามหลั ก
ไตรสิกขา 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและทดลองความสอดคลWองของรูปแบบการปZองกันและ
แกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธีที่ผูWวิจัยพัฒนาขึ้นกับขWอมูล
เชิงประจักษ พบว!า สูงกว!าก!อนทดลองอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : 1. การพัฒนารูปแบบ 2. การปZองกันและแกWไขป]ญหา 3. การทะเลาะวิวาท
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ABSTRACT
The objective of the research article were 1) to create and develop a form
of prevention and problem solving of Thai youth in the 21st century, 2) to assess the
effectiveness and to experiment with the consistency of the prevention and problemsolving patterns of Thai youth in the 21st century. the researchers developed with
empirical data. research Use a mixed research methodology Between Quantitative
research and Multi-case study research It is a parallel operation. In the same research,
both quantitative from the questionnaire, qualitatively from interviews with stakeholders,
and study the evidence which links data from open-ended queries to analyze and
discuss the results in conjunction with qualitative data collection areas and targets
used for this research The researchers conducted a specific study of the data into three
groups, administrators and teachers. 2) Youth students in educational institutions
affiliated with the Office of secondary education area and the Northeast District Vocational
Education Commission and 3) Experts and qualified. Experienced youth operations
20 photos/person, The tool used in this research is an open-ended questionnaire, a
scaling type query, using Delphi technical research.
The results showed that; 1. the creation and development of the prevention
and problem-solving model of Thai youth in the 21st century consisted of factors
that contributed to the controversy of youth. There are two main causes: personal or
internal factors: the cause of the youth itself and the environment or external factors.
1) family institution, 2) environment, 3) educational institutions, 4) friends, brothers,
5) justices and related laws and 6) social media. In 2014, the Thai Public Company
Limited 21st Century Thai Public It found that there were 8 guidelines: 1) Guidelines
for preventing controversy by individuals (youths), 2) guidelines to prevent dispute
problems by families or parents, 3) guidelines for preventing controversy by society and
the environment, 4) guidelines for preventing controversy by institutions, 5) guidelines
for preventing controversy by the judicial and legal process, 6) guidelines for preventing
controversy by social media, 7) guidelines for supporting, promoting and rehabilitating
after a controversial event, 8) guidelines for preventing controversy by Buddhist-based.
2. The Researchers found that the researchers developed a more effective and consistent
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approach to preventing and resolving the controversy of Thai youth in the 21st century.
It was found that the pre-trial level was statistically significantly higher than at .05.
Keywords : 1. Development of Model 2. Prevention and Tackle 3. Controversy
1. ความสําคัญและที่มาของป3ญหาที่ทําการวิจัย
พระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ทรงมีพระบรมราโชวาท พระราชทานใน
พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวันที่ 18 กันยายน 2504 ความตอนหนึ่ง
“...การดํ าเนิ นชี วิตโดยใชWวิชาการอย! างเดี ยวยัง ไม! เ พียงพอ จะตW อ งอาศั ยความรูW รอบตั วและหลั ก
ศีลธรรมประกอบดWวย ผูWที่มีความรูWดีแต! ขาดความยั้งคิด นําความรูWไปใชWในทางมิชอบ ก็เท!ากับเปrน
บุ ค คลที่ เ ปr น ภั ย แก! สั ง คมของมนุ ษ ย...” จากพระบรมราโชวาทดั ง กล! า วขW า งตW น จะเห็ น ไดW ว! า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ใหWความสําคัญกับการดําเนินชีวิตดWวยหลักธรรม กล!าวคือ การอยู!
ร!วมกับสังคมอย!างมีความสุข อันหมายถึง การเปrนมนุษยที่สมบูรณซึ่งสอดคลWองกับ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเปZาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและ
ความเขWมแข็งของชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ, 2560 : 65)
ซึ่ ง รัฐ บาลไดW มุ! ง เนW น การพั ฒ นาประเทศ โดยตั้ ง เปZ าใหW เ ปr นประเทศไทย 4.0 ที่ มี เ ศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม 4.0 เปrนฐานหลักสอดคลWองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่ 12 (2560-2561) เกี่ยวกั บ
คุณภาพของมนุษยซึ่งเปrนป] จจัยและผลลัพธที่ สําคัญที่ สุดของการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคลWองกั บ
นพดล กรรณิกา (2552 : 48) เห็นว!า โดยเฉพาะอย!างยิ่งคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งป]จจุบันพบป]ญหา
เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทแรงขับเคลื่อนที่อยู!เหนือภาวะความถูกตWองทางศีลธรรม ดWวยป]จจัยภายในที่
เปrนตัวตัณหา ความอยากไดW อยากมี อยากเปrนที่ปราศจากป]ญญาเปrนตัวควบคุม ส!วนป]จจัยภายนอก
ที่เปrนแรงกระตุWนใหWเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ!นจึงก!อใหWเกิดป]ญหาเรื่องค!านิยม ยาเสพติด
อาชญากรรมทางเพศ และการกระความรุนแรง การทะเลาะวิวาทในเด็กและเยาวชน ซึ่งป]ญหาเหล!านี้
เปrนป]ญหาที่เกิดจากความเจริญทางดWานวัตถุส!งผลใหWเยาวชนแสวงหาความสุขทางกายจนนํามาสู!การ
ขาดดุลความสุขทางจิตใจ ดังจะเห็นไดWจากผลการสํารวจ พบว!า สถานการณการใชWความรุนแรงใน
กลุ! มเด็ กและเยาวชน รW อยละ 60.8 พบเห็ นภาพการใชW อาวุ ธ เช!น อาวุธปz น มี ด ทํ ารW ายกั นบ!อ ยๆ
รองลงมาคือ รWอยละ 57.5 พบเห็นภาพการต!อสูWทํารWายร!างกายกันบ!อยๆ รWอยละ 51.4 พบเห็นภาพ
ของสงครามและการฆาตกรรม บ!อยๆ และมีพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ การพูดจาหยาบคาย ด!า
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ทอโตW เ ถี ยงกั น การทะเลาะวิ วาทของคนในครอบครั ว การทํ า กิ จ กรรมที่ไ ม! ส รW า งสรรค เล! นเกม
คอมพิวเตอรหรือเกมออนไลนประเภทเกมต!อสูW ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เที่ยวกลางคืน หนีเรียน เล!น
การพนั น เขW าร! วมกั บ กลุ! ม เพื่ อ นบุก ยกพวกตี กั น ทะเลาะวิ วาทกั บผูW อื่ นโดยใชW กํ าลั ง ใชW สิ่ ง เสพติ ด
ประเภทต!างๆ และทะเลาะกับผูWอื่นโดยใชWอาวุธจากผลการสํารวจบ!งชี้ถึงพฤติกรรมความรุนแรงของ
วัยรุ! นที่ นับ วั นจะเสื่ อ มลง และมี แนวโนW นจะทวี ความรุ นแรงมากขึ้ น ซึ่ งสอดคลW อ งกับ ผลการวิ จั ย
เกี่ยวกับสภาวการณเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!างปŒ 2556-2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรWางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรวมจิตติ พบว!า
เยาวชนอาชีวะ 23.28 ส!วนระดับอุดมศึกษา 21.43 และเยาวชนพกอาวุธรWายแรง ดาบ มีด และปzน
35.18 และจะมีความแนวโนWนจะเริ่มมาก จะเห็นไดWว!าสาเหตุการเกิดป]ญหาความรุนแรงของวัยรุ!น
ส!วนหนึ่งเกิดจากวัยรุ!นป]จจุบัน อยู!ในสภาพแวดลWอมที่เต็มไปดWวยการมอมเมาเพลิดเพลินสนุกสนาน
กับสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในรูปแบบต!างๆ ทําใหWขาดการควบคุมตนเองอันเนื่องมากจากการถูก
ครอบงําดWวยมรสุมของอบายมุขและวัตถุนิยม ทําใหWไม!สามารถบังคับตนเองใหWกระทําคุณงามความดี
ไดW(สมทรัพย สุขอนันต, 2546 : 20; กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2549 : 53) จึงจําเปrนอย!าง
ยิ่งที่สถาบันต!างๆในสังคมตWองทบทวนเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสรWางการอบรมเลี้ยงดู การใหWการศึกษา
การสรWางกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยครบวงจร โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเปrนสถาบันแรกของ
สังคมมนุษย ที่เปrนเบWาหล!อหลอทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค!าของสังคม ผูWปกครอง ตWองใหWการศึกษา
อบรมสั่งสอน และส!งเสริมใหWเยาวชนไดWแสดงออกทางศีลธรรมที่ถูกตWองและส!งเสริมกิจกรรมที่เปrน
ประโยชนต! อสั ง คมใหW ม าก (พระสรวิ ชญ อภิ ป •ฺโ ญ และนิ เวศน วงศสุวรรณ, 2553 : 253-261)
โดยเฉพาะอย!างยิ่งเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่เติบโตมาพรWอมกับเทคโนโลยีดิจิทัลโซเซียลมีเดีย
และการเขWาถึงขWอมูลสื่อสารไดWอย!างไรพรมแดน จึงสมควรที่ตWองมีการทบทวนเกี่ยวกับมาตรการการ
ปZ อ งกั น แกWไขป] ญ หาการทะเลาะวิ ว าทของเยาวชนดW วยพุ ท ธวิ ธี โดยพั ฒ นารู ป แบบ วิ ธีก าร และ
สรWางสรรคนวัตกรรมองคความรูWปลูกจิตสํานึกและพฤติกรรมของเยาวชนในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งผูW วิจั ยเห็นว!าการนํ าหลัก ธรรมมาบูร ณาการ ดัง เช! น
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548 : 28) ไดWนําเสนอหลักธรรมไตรสิกขาศีล สมาธิ และป]ญญา
ที่ถือว!าเปrนระบบที่ทําใหWบุคคลพัฒนาอย!างมีบูรณาการ และใหWมนุษยที่สมบูรณ เปrนองครวม และ
พัฒนาอย!างมีดุลยภาพ การพัฒนามนุษยดWานร!างกายและจิตใจ เมื่อฝ•กไดWผลจนสิ่งที่ฝ•กนั้นกลายเปrน
วิถีชีวิตของเขามันก็กลายเปrนมรรคไป และเมื่อมรรคเกิดขึ้นแลWวก็พาเขWาถึงจุดหมายของการศึกษา
หรือการพัฒนานั้น คือ อิสรภาพที่ปลอดทุกข ปราศป]ญหา ก!อใหWเกิดสันติภาพสันติสุขต!อไปไดW
ผูWวิจัยเห็นว!าป]ญหาดังกล!าวขWางตWน อาจส!งผลกระทบกับผูWที่เกี่ยวขWองและประชาชนทั่วไป
เปr นอย! างมาก หากป] ญ หานี้ ยัง ไม!ไดW รั บ การปZ อ งกั นและแกW ไขอย! างเหมาะสมและสอดคลW อ งกั บ
สถานการณป]จจุบันก็อาจก!อใหWเกิดความเสียหายต!อสังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศทั้งใน
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ดWานเศรษฐกิจสังคมและการท! องเที่ยว ดังนั้นผูWวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสรWางและพัฒนา
รูปแบบการปZองกันแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนดWวยพุทธวิธีเพื่อที่จะไดWนําผลการวิจัยไป
เปrนขW อมูล หรือ แนวทางในการเสนอมาตรการการปZ องกั นและแกWไขป] ญหาการใชWความรุ นแรงของ
เยาวชน ต!อ หน!วยงานที่เ กี่ยว และเสนอเปrนโนบายของรัฐบาลและเอกชนเพื่อในการปZองกันแกWไข
ป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนสังคมไทยต!อไป
2. วัตถุประสงคfของการวิจัย
2.1 เพื่อสรWางและพัฒนารูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและทดลองความสอดคลWองของรูปแบบการปZองกันและแกWไข
ป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี
3. ประโยชนfที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดWขWอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี และเปrนประโยชนในการเผยแพร!ความรูWความ
เขWาใจในกลุ!มเด็กและเยาวชนไดW
3.2 ไดWรูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่
21 ดWวยพุทธวิธี ไปใชWในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
3.3 ไดWแนวทางในการพัฒนาการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทย
ในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี ใชWระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ผูWวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. สรWางและพัฒนารูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี เครื่องมือที่ใชWในการวิจัยครั้งนี้เปrนแบบสอบถามโดยใชWกระบวนการวิจัยตาม
เทคนิคเดลฟาย(Delphi techniques) เปrนแบบสอบถามปลายเป%ดเกี่ยวกับความคิดเห็นขWอเสนอแนะ
เกี่ยวกับรูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี
สรWางและพัฒนาโดยผูWเชี่ยวชาญและผูWทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 รูป/คน การเก็บรวบรวมขWอมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี
ตลอดจนขWอมูลที่เกี่ยวขWองกับผูWเชี่ยวชาญ และผูWทรงคุณวุฒิแต!ละท!านเพื่อคัดเลือกผูWเชี่ยวชาญ และ
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ผูWทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 รูป/คน โดยใชWกระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย(Delphi techniques)
ประกอบดW ว ย 4 รอบ ไดW แก! รอบที่ 1 ผูW วิ จั ย จั ดส! ง แบบสอบถามปลายเป% ดใหW ผูW เ ชี่ ย วชาญ และ
ผูWทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นอย!างอิสระ เพื่อนําความคิดเห็นมาวิเคราะหและสรWางแบบสอบถาม
มาตราส!วนประมาณค!า(Rating Scale) 5 ระดับ รอบที่ 2 ผูWวิจัยนําแบบสอบถามที่สรWางขึ้นจากการ
แสดงความคิดเห็นตามทัศนะของผูWเชี่ยวชาญ และผูWทรงคุณวุฒิทั้ง 20 รูป/คน ในกรอบที่ 1 ที่ผ!านการ
ตรวจสอบคุณภาพของความตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของเครื่องมือแลWวนั้นไปใหWผูWเชี่ยวชาญ
และผูWทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามอีกครั้ง จากนั้นผูWวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหค!าเฉลี่ย และ
ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอบที่ 3 ผูWวิจัยจัดส!งแบบสอบถามมาตราส!วนประมาณค!าที่มีรายละเอียดจาก
รอบที่ 2 ใหWผูWเชี่ยวชาญ และผูWทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 รูป/คน ชุ ดเดิมมาตอบแบบสอบถามอีกครั้ ง
โดยแสดงค!าเฉลี่ยและส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคําตอบจากผูWเชี่ยวชาญ และผูWทรงคุณวุฒิทั้ง 20 รูป/คน
เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบในการตอบแบบสอบถามของผูWเชี่ยวชาญ ผูWทรงคุณวุฒิอีกครั้ง
รวมขW อมูลสมบูรณรายงานเปr นรูปเล!มและเสนอร!างคู!มือ ต!อไป และรอบที่ 4 ผูWวิจัยนําแบบถามมา
ทดลองกับกลุ!มตัวอย!างนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรWอยเอ็ด จํานวน 100 คน เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการตอบแบบสอบถามของผูWเชี่ยวชาญ และผูWทรงคุณวุฒิอีกครั้ง
2. ประเมินประสิทธิภาพ และทดลองความสอดคลWองของรูปแบบการปZองกันและแกWไข
ป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี เครื่องมือที่ใชWในการวิจัยคือ
แบบสอบถามประมาณค! า (Rating Scale) มี 2 ตอน คื อ แบบสอบถามระดั บ ความเหมาะสม
และประสิ ท ธิ ภาพของรู ป แบบการปZอ งกั นและแกWไขป]ญ หาการทะเลาะวิ วาทของเยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี เปrนแบบมาตรประเมินค!า 5 ระดับ จํานวนทั้งสิ้น 65 ขWอ ประกอบดWวย
8 ประเด็น ไดWแก! 1)การปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยบุคคล 2)การปZองกันป]ญหาการทะเลาะ
วิวาทโดยครอบครัวหรือผูWปกครอง 3)การปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสังคมและสิ่งแวดลWอม
4)การปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสถาบันการศึกษา 5)การปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาท
โดยกระบวนการยุติธรรม และกฎหมาย 6)การปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสื่อสังคมออนไลน
7)การสนับสนุน ส!งเสริม และบําบัดฟz{นฟูภายหลังการเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทขึ้น และ 8)การปZองกัน
ป]ญ หาการทะเลาะวิ วาทโดยพุ ท ธวิ ธี และ แบบสอบถามปลายเป%ด เกี่ ยวกั บความตWอ งการในการ
ดําเนินการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี
ประกอบดWวย ขWอเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับป]ญหา และสาเหตุการทะเลาะวิวาทเปrนอย!างไร
มาตรการการปZ องกัน และการแกW ป]ญ หาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทย ผูWวิจัยดําเนิ นการเก็ บ
รวบรวมขWอมูล โดยคณะกรรมการจริยธรรมการทําวิจัยในคน สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย รับรองผลการพิ จารณาจริยธรรมการทํ าวิจั ยในคน อWางถึง ที่ จว 29/2562
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 การประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มติที่ 29/2562
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เก็บขWอมูลจากกลุ!มที่ 1 ผูWบริหาร และครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัด
รWอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม) ที่เขWาร!วมโครงการ จํานวน 15 คน กลุ!มที่ 2 เยาวชน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดรWอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัด
มหาสารคาม) เฉพาะกลุ!มเด็กและเยาวชนที่เปrนกลุ!มเสี่ยง โดยใชWวิธีวิธีสุ!มแบบเจาะจง(Purposive
Sampling) รวมทั้งสิ้นจํานวน 375 คน
การวิเคราะหขWอมูลเชิงปริมาณ ผูWวิจัยใชWค!าสถิติพื้นฐานเพื่อเปrนขWอมูลในการเปรียบเทียบกับ
เปZาหมายหรือแสดงใหWเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการวิเคราะหผูWวิจัยใชWสถิติเชิงพรรณนา ไดWแก!
รWอยละ ค!าเฉลี่ย และส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอขWอมูลในรูปแบบตารางพรWอมบรรยายสรุป
ผลการวิจัยโดยใชWเกณฑแปลความหมายของค!าเฉลี่ยและการใชWสถิติในการเปรียบเทียบก!อนและหลัง
การใชWรูปแบบการดําเนินชีวิตอย!างมีคุณภาพของผูWสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใชW
หลักจักรสี่ ใชWค!าสถิติ t-test แบบ Dependent
5. ผลการวิจัย
5.1 การสรWางและพัฒนารูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ไทยในศตวรรษที่ 21 ดW ว ยพุ ท ธวิ ธี พบว! า ป] จ จั ย ที่ ส! ง ผลต! อ การทะเลาะวิ ว าทของเยาวชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี 2 สาเหตุหลัก คือ 1)ป]จจัยส!วนบุคคลหรือป]จจัยภายใน คือ
สาเหตุที่เ กิดจากตัวของเยาวชนเอง และ 2)ป]จ จัยสภาพแวดลWอ มหรื อป]จ จัยภายนอก มี 6 สาเหตุ
ไดWแก! 1)สถาบันครอบครัว 2)สภาพแวดลWอม ชุมชน และสังคม 3)สถาบันการศึกษา 4)กลุ!มเพื่อนพี่
นWอง 5)กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวขWอง และ 6) สื่อสังคมออนไลน รูปแบบการปZองกัน
และแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธีตามหลักไตรสิกขา
พบว! า ประกอบดW วย 8 แนวทาง ไดWแก! 1)แนวทางการปZ องกั นป] ญหาการทะเลาะวิ วาทโดยบุ คคล
(เยาวชน) 2)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยครอบครัวหรือผูWปกครอง 3)แนวทางการ
ปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสังคมและสิ่งแวดลWอม 4)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะ
วิวาทโดยสถาบันการศึกษา 5)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยกระบวนการยุติธรรม
และกฎหมาย 6)แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยสื่อสังคมออนไลน 7)แนวปฏิบัติใน
การสนับสนุน ส!งเสริม และบําบัดฟz{นฟูภายหลังการเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทขึ้น 8)แนวทางการ
ปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยพุทธวิธีตามหลักไตรสิกขา
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและทดลองความสอดคลWองของรูปแบบการปZองกันและ
แกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี สูงกว!าก!อนทดลองอย!างมี
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นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 ดั งนั้ น รู ปแบบการปZอ งกั นและแกWไขป]ญ หาการทะเลาะวิ วาทของ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธีที่ผูWวิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมสดคลWองกับขWอมูลเชิง
ประจักษ
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การสรWางและพัฒนารูปแบบการปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี อภิปรายผลว!า แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดย
บุคคล (เยาวชน)การรูWเท!าไม!ถึงการณการมีประสบการณการทะเลาะวิวาทในอดีตตWองการแกWแคWน การ
ขาดเปZาหมายในชีวิต การขาดความตระหนักรูWในคุณค!าของตนเอง การเห็นแก!ตัว การหึงหวงเรื่องชูW
สาว และการถู ก ทํ า ใหW เ สี ย หนW านั บ เปr น ความบกพร! อ งภายในจิ ต ใจทํ า ใหW เ กิ ด ความผิ ด ปกติ ดW า น
บุคลิกภาพและลัก ษณะนิสัย รวมกับ แรงขับของฮอรโมนในขั้นตอนการพัฒนาการช!วงวัยรุ!นที่มีคํา
จํากัดความว!า (โสภา ชูพิกุลชัย ชปŒลมันท, 2548 : 141) โดยปกติแลWววัยรุ!นมักมีความปรารถนาอย!าง
รุนแรง ขาดความยัง คิด อารมณวู!วามเปลี่ยนแปลงขึ้นลงง! าย ชอบทําอะไรตามใจตนเอง ขาดการ
พิจารณาไตร!ตรอง (วิชา มหาคุณ, 2551 : 37) ส!วนวัยรุ!นที่มีป]ญหาดWานพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นเปรียบเสมือน
ตWนไมWที่เติ บโตมาโดยไรWรากแกWว คือ ไม!ไดWรับการปลูกฝ]ง อบรมสั่งสอนเรื่องหลักคุณธรรมศีลธรรม
โดยเฉพาะอย!างยิ่ง คือ ศีล 5 ที่เปrนหลักพื้นฐานของชีวิต (พระมหามนตรี ประทุมวรรณ, 2551 : ง)
เยาวชนกลุ!มนี้มักมีป]ญหาดWานภูมิหลังชีวิต ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ มีลักษณะมุ!งมั่นคาดหวังวางแผน
ชีวิตในอนาคตค!อนขWางต่ํา ถูกกระตุWนใหWเขWาไปยุ!งเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทไดWง!าย ทั้งนี้รวมถึงการมี
ความตWอ งการศัก ดิ์ศรีและการยอมรับ ซึ่ง เปr นความตW องการขั้ นที่ 4 ตามทฤษฎี ลําดับ ขั้นของความ
ตWองการ Maslow's Hierarchy of Needs
6.2 การประเมินประสิทธิภาพและทดลองความสอดคลWองของรูปแบบการปZองกันและแกWไข
ป]ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ดWวยพุทธวิธี อภิปรายผลว!า แนวทางการ
ปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยครอบครัวหรือผูWปกครองสอดคลWองกับ ยิ่งภัสสร พิมพิสัย (2555 : 29)
เห็นว!า การปZองกันป]ญหาทะเลาะวิวาทตWองเริ่มตันที่ครอบครัวก!อน บิดามารดาตWองเปrนแบบอย!างที่ดี
มีเวลาใหWกัน สอนใหWเคารพกฎหมายและศีลธรรม สมาชิกในครอบครัวมีการเอื้อเฟz{อ สรWางความอบอุ!น
เปrนกัลยาณมิตร มีการพูดคุย ปรึกษาหารือแกWป]ญหาร!วมกัน เมื่อทําผิดใหWอภัย ใหWกําลังใจและโอกาส
ปรับปรุงตัว สอนใหWหลีกเลี่ยงการทําผิด ไม!ทะเลาะทํารWายร!างกายกัน ยอมรับฟ]งความคิดเห็น และใหW
ความยุติธรรมโดยคนที่ใกลWชิดคือพ!อแม! บุคคลและสิ่งแวดลWอมในครอบครัวมีอิทธิพลครอบงําต!อตัวตน
พฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของเยาวชน (พรชัย ขันตี, 2553 : 213-234) พ!อแม!มีบทบาท
และหนWาที่สําคัญในการช!วยลูกใหWพWนจากวงจรความรุนแรง วิธีการง!ายๆแต!ตWองอาศัยการลงมือปฏิบัติ
อย!างสม่ําเสมอ คือพูดคุยเกี่ยวกับการลดหรือกําจัดความรุนแรง การแกWไขป]ญหาความขัดแยWงโดยสันติวิธี
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เป%ดโอกาสหรือพยายามเสริมสรWางความไวWวางใจทําใหWลูกสามารถพูดคุยกับพ!อแม!ไดWเมื่อมีความไม!
สบายใจ ถือเปrนหนWาที่ตWองจับตามองสังเกตและรีบพูดคุยกับลูกเมื่อเริ่มมีสัญญาณของความผิดปกติ
ในการจัดการดWานสื่อต!างๆ สิ่งที่พ!อแม!ควรทํา คือ จํากัดการใชWเวลาในการเล!นมือถือ สมาทโฟน เล!นเกม
ใหWไม!เกินวันละสองชั่วโมง หWามปรามลูกดูภาพยนตรหรือคลิปวีดีโอที่ใชWความรุนแรงหรือมีภาพการใชW
อาวุ ธ แต! ถW าหW า มไม!ไดW ผูW ป กครองควรอยู! ดW วย และร! ว มพู ดคุ ย กั น ช! ว ยกั น คิ ด วิ เ คราะหหาเหตุ ผ ล
วิ พ ากษวิ จ ารณ หาวิ ธี ก ารแกW ไ ขป] ญ หาและตW อ งเปr น ตั ว อย! า งที่ ดี ใ นการรั บ มื อ กั บ ป] ญ หาต! า งๆ
ในชีวิตประจําวันโดยไม!ใชWความรุนแรง เมื่อมีความขัดแยWงหรือเกิดการทะเลาะกันตWองพยายามระงับ
และควบคุมอารมณ ใชWเวลาทบทวนและคิดคWนหาวิธีรับมือกับความรูWสึกโกรธของตัวพ!อแม!เองก!อน
ร!วมกั นคิดวิเคราะหเลื อกทางออกของป]ญ หาที่ ดีที่สุ ดและสรW างกฎเกณฑร!วมกัน โดยแน!ใจว! าลูก ๆ
เขWาใจกฎเกณฑและผลที่จะตามมาหากกระทําผิด ติดตามดูแลใหWปฏิบัติตามกฎอย!างเคร!งครัด หWาม
พกพาอาวุธเด็ดขาดเพราะถWาอนุญาตหรือไม!ใส!ใจหWามปรามเท!ากับเปrนการส!งเสริมใหWใชWความรุนแรงไดW
ง!ายขึ้น ป%ดโอกาสการเขWาถึงอาวุธต!างๆ โดยเฉพาะปzนที่ตWองเก็บไวWอย!างมิดชิดและตWองคอยบอกย้ํา
เตื อ นใหW อ ยู! ใ หW ห! า งเหตุ ก ารณความรุ นแรง หรื อ สถานการณที่ มี ก ารทะเลาะวิ ว าทของเพื่ อ นใน
สถานศึ ก ษา และในละแวกบW า นของตนเอง สอนใหW ลู ก รูW ว!า อารมณโกรธเปr นสภาพอารมณตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม!ใช!เรื่องไม!ดี แต!ตWองแสดงออกในดWานที่ถูกตWอง และบอกเล!าใหWรูWโทษของ
การใชWความรุนแรงและตWองรูWจักควบคุมความโกรธใหWไดWเสียก!อนที่จะไปจัดการเรื่องอื่น ดังนั้น จึงมี
ความจําเปrนตWองอบรมใหWความรูWแก!พ!อแม! ผูWปกครองเพื่อเพิ่มการตระหนักรูWถึงความสําคัญของการ
สัม ผัส ทางกายทํ าใหW ลูก รูW สึก อบอุ! นทํ าใหW เ กิดความผูก พั นซึ่ ง กันและกัน ส!ง เสริ ม การใชW เ วลาอยู! กั บ
ครอบครัวมากกว!าอยู!กับเพื่อน สรWางบรรยากาศที่ดีทางกายและจิตใจ ใหWลูกรูWจักควบคุมตนเอง มีกิจ
กรมที่ดีในครอบครัวใหWม ากขึ้ น ทําซ้ําๆ จนเกิ ดความเคยชิ น การจัดกิจกรรมครอบครั วอบอุ!นโดย
สถานศึกษาใหWความรูWเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานช!วงวัยรุ!น และการปฏิบัติจริงผ!านกิจกรรม
ระหว!างนักเรียนกับผูWปกครองใหWมาก (สุดาพร สินประสงค, 2550 : 153)
6.3 แนวทางการปZองกันป]ญหาการทะเลาะวิวาทโดยพุทธวิธีตามหลักไตรสิกขา ที่ผูWวิจั ย
พัฒนาขึ้น สอดคลWอ งกับ แนวคิดของ จิ รเดช เกตุป ระยู ร (2556 : ข) และพระอนุส รณ กิตฺติวณฺโ ณ
(2561 : 237-248) เห็นว!า รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ มีเปZาหมายเพื่อ
ลดพฤติกรรมความกWาวรWาวของเยาวชน ดWานกาย วาจา และใจ ภายใตWกรอบแนวคิดตามหลักไตรสิกขา คือ
ศีล เปrนกิจกรรมเพื่อใหWนักเรียนไดWเรียนรูWการสรWางมนุษยสัมพันธที่ดีต!อกัน เพื่อลดความขัดแยWงที่เกิด
จากการทะเลาะวิวาทดWวยกาย วาจา และเห็นคุณค!าของผูWอื่น สมาธิ เปrนกิจกรรมเพื่อใหWนักเรียนไดW
เรียนรูWและเขWาใจเกี่ยวกับสภาวะของอารมณเพื่อพัฒนาจิตไม!ใหWหวั่นไวต!อสิ่งเรWาที่มากระทบ รูWจักข!ม
อารมณความโกรธไดW และป]ญญาเปrนกิ จกรรมเพื่อใหWนักเรี ยนมีทั กษะในการคิ ดวิเคราะหและกลW า
ตัดสินใจแกWป]ญหาในหาการดําเนินชีวิตโดยปราศจากความกWาวรWาว
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขWอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูWอํานวยการสถานศึกษา ควรมีนโยบายและสนับสนุนใหWครูนํารูปแบบการปZองกัน
และแกWไขป] ญ หาการทะเลาะวิ วาท มาบู ร ณาการใหW เ ขW ากั บ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนใหW มี ความ
หลากหลายมากขึ้นเพื่อเปrนการเสริมสรWางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในการอยู!ร!วมกัน
อย!างมีความสุข
7.2 ขWอเสนอแนะสําหรับผูWปฏิบัติ
7.2.1 จากผลการวิจัยพบว!า ระดับพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเยาวชนไทยในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลาง เปrนสิ่งที่หน!วยงานที่เกี่ยวขW องกับการปZอ งกันและแกWไขป]ญหาการ
ทะเลาะวิวาท ควรใหWความสําคัญต!อการปZองกันและแกWไขป]ญหาดังกล!าวหน!วยงานที่เกี่ยวขWองควร
กําหนดนโยบายในการเสริมสรWางสนับสนุน หรือปZองกันและแกWไขป]ญหาในแต!ละป]จจัยดังกล!าว
7.3 ขWอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต!อไป
7.3.1 การวิ จั ยครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาการปZ อ งกั นและแกW ไขป] ญ หาการ
ทะเลาะวิวาทของเยาวชน ซึ่งในการวิจัยครั้งต!อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส!วนร!วมในการ
ปZองกันและแกWไขป]ญหาการทะเลาะวิวาทและดWวยตัวแปรต!างๆ ของป]จจัยที่ส!งผลต!อการมีส!วนร!วม
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9. คําขอบคุณ
คณะผูW วิ จั ยขออนุ โ มทนาขอบคุ ณ ผูW ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท! า น ที่ไ ดW ก รุ ณ าใหW คํ า ปรึ ก ษาและ
ขW อ แนะนํ าต! างๆ ที่ เ ปr นประโยชนอย! า งยิ่ ง ทํ าใหW ง านวิ จั ย นี้ มี ความสมบู ร ณมากยิ่ ง ขึ้ น ขอขอบคุ ณ
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ใหWโอกาสและสนับสนุนในการทําวิจัย
และ รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย ผูWทรงคุณวุฒิที่ไดWใหWขWอเสนอแนะในการทํ าวิจัยเพื่ อ
ความสมบูรณของวิจัยและเพื่อใหWเกิดประโยชนสูงสุดแก!ชุมชนและสังคม รวมทั้งผูWที่มีส!วนเกี่ยวขWองทุก
ท!าน ที่ไดWกรุ ณาใหWความช! วยเหลื อ สนั บสนุน และใหWกําลัง ใจมาโดยตลอด อนุโมทนาขอบคุณและ
ขอบคุณคณะผูWบริหาร บุคลากรในโรงเรียน หน!วยงานที่มีส!วนเกี่ยวขWอง ที่คณะผูWวิจัยไดWลงพื้นที่ในการ
เก็บรวบรวมขWอมูล รวมถึงการสัมภาษณผูWที่ใหWขWอมูลหลัก รวมถึงการทดลองใชWรูปแบบของเยาวชนใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกท!านที่ใหWความอนุเคราะหและใหWการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้

