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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษารายกรณี เพ่ือศึกษาประวติัทางดา้นกายภาพ จิตใจ และสังคม (bio-psycho- 

social) รวมถึงการศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิด 

คดีร่วมกนัโทรมหญิง ซ่ึงเป็นเดก็และเยาวชนชายท่ีกระทาํความผิดคดีร่วมกนัโทรมหญิงอาย1ุ3-17ปี  จาํนวนรวม 

3 กรณีศึกษา ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการเขา้รับการบาํบดั แกไ้ขในศนูยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํและประสานการประชุม 

เพ่ือแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็ เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาคร เกบ็ขอ้มูลโดย

การสัมภาษณ์ประวติั ร่วมกบัการทดสอบดา้นจิตวทิยาคลินิก ประกอบดว้ยแบบทดสอบดงัน้ี (1) Rorschach 

Inkblot Test (2) Thematic Apperception Test (T.A.T.) (3) House Tree Person (H-T-P) (4) Sacks Sentence 

Completion Test (SSCT) (5) Bender Visual Motor Gestalt Test (BVMGT) (6) Standard Progressive Matrices 

(SPM)  

ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ดา้นครอบครัว จากการท่ีเยาวชนไม่ไดอ้ยูร่่วมกบับิดาและมารดาในวยัเดก็ ประกอบกบัผูป้กครองต่าง

คนต่างทาํงานประกอบอาชีพ ขาดการทาํกิจกรรมร่วมกนั ขาดความรักความอบอุ่น ขาดความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนั

และกนั ขาดความสนใจในพฤติกรรมของเยาวชน ละเลยสมาชิก 
ในครอบครัว เป็นผลใหเ้ยาวชนออกไปแสวงหาความรักความอบอุ่นนอกบา้น แสวงหาความสุขจากกลุ่มเพ่ือน 

เยาวชนรู้สึกขาดความอบอุ่น ไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร อีกทั้งยงัขาด 
แบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต จึงหนัเขา้หากลุ่มเพ่ือนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั และนาํไปสู่การกระทาํ ความผดิได ้ทั้ง

เยาวชนยงัรู้สึกวา่การออกไปเท่ียวเตร่กบัเพ่ือนมีความสุขมากกวา่การท่ีไดอ้ยูก่บัครอบครัว ดว้ยความอยากรู้อยาก

ลองและขาดวฒิุภาวะในการตดัสินใจ จึงอาจถูกชกัจูงไปในทางท่ีไม่เหมาะสมได ้
2. ดา้นการคบเพ่ือน จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเพ่ือนท่ีเยาวชนคบมีพฤติกรรมท่ีเป็นความเส่ียงในการกระทาํ

ความผดิ มีพฤติกรรมเท่ียวเตร่ไปวนั ๆ ชอบออกเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืน 
 
 

 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง กรณีศึกษาของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิคดีร่วมกนั

โทรมหญิง: ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํและประสานการประชุม เพือ่แกไ้ข 

บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็ เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาคร 

โดยมีท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ คือ รองศาสตราจารย ์ร.ท. ฐิรชยั หงษย์นัตรชยั และมีคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 2 

ท่าน คือ (1) รองศาสตราจารย ์ร.ท. ฐิรชยั หงษย์นัตรชยั (2) อาจารยร์พีกรณ์ เป่ียมพืช  

 **นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

 
  



ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี มีเร่ืองทะเลาะววิาท ทาํร้ายร่างกาย มกัรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ีไม่

เหมาะสม เช่น การแข่งรถ การออกไปขบัรถเล่นในเวลากลางคืน ใชส้ารเสพติด จาํหน่ายยาเสพติด ลกัทรัพย ์จ้ี 

ปลน้ ทะเลาะวิวาท มีพฤติกรรมเกเร ประพฤติไม่ดี พดูจาลามก  
มีกิจกรรมทางเพศ ส่งผลใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรู้ตามแบบอยา่งท่ีไม่ถกูตอ้ง และมีความเส่ียงท่ีจะร่วมกนักระทาํ

ความผดิได ้นาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง ดงันั้นปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือนเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้

เกิดการกระพฤติกรรม 
 3. ดา้นพฤติกรรมทางเพศ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร มี

พฤติกรรมรวมกลุ่มกนัดูส่ือลามกดว้ยการดูคลิปวดีีโอผา่นทางโทรศพัทห์รืออินเตอร์เน็ต  
ดูพร้อมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีโรงเรียนหรือบางคร้ังดูท่ีบา้น เพ่ือนในกลุ่มเยาวชนหลงัจากท่ีดูคลิปวดีีโอหรือถกูกระตุน้

อารมณ์ทางเพศ จะมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ตามมา ซ่ึงบางรายมีกบัคนรัก บางรายช่วยตวัเอง บางรายเม่ือดู

เสร็จจะออกไปหาเหยือ่หรือเพ่ือนผูห้ญิงมาร่วมกนัโทรม ซ่ึงเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วงวยัรุ่น มีความตอ้งการ

ทางเพศ อยากรู้อยากลอง คึกคะนอง มีการกระทาํพฤติกรรมเลียนแบบ มีความคึกคะนอง มีความตอ้งการการ

ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้ยาวชนกระทาํความผดิโดยขาดการยบัย ั้งชัง่ใจได ้
 4. ดา้นการใชส้ารเสพติด จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเยาวชนไม่ไดใ้ชส้ารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน 

และชนิดกญัชาก่อนไปกระทาํความผิด แต่ด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลก่์อนกระทาํความผดิ ซ่ึงอาจเป็นไป

ไดว้า่การด่ืมสุราของเยาวชนเป็นสาเหตุใหเ้ยาวชนกระทาํพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง เน่ืองจากขาดการยบัย ั้งชัง่

ใจ การควบคุมตนเองลดลง มีความสนุกสนาน คึกคะนองกบักลุ่มเพ่ือน อีกทั้งยงัส่งผลใหก้ลุ่มเยาวชนมีโอกาส

ออกตระเวนหาเหยือ่และช่วยกนัฉุดตวัเหยือ่ข้ึนรถได ้มีความกลา้ท่ีจะกระทาํพฤติกรรมการร่วมกนัโทรมหญิงมาก

ยิง่ข้ึน ซ่ึงการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์หรือด่ืมสุราอาจเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมร่วมกนั

โทรมหญิงของเยาวชน 
 

บทนํา 

 อนาคตของประเทศชาติยอ่มข้ึนอยูก่บัเดก็และเยาวชน เพราะเดก็ในวนัน้ีคือผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ ถา้

บุคคลไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีความเคารพต่อกฎหมายตั้งแต่เยาวว์ยั เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่จะ

เป็นพลเมืองท่ีดี ประเทศชาติจะมีความเจริญกา้วหนา้ต่อไป แต่เน่ืองดว้ยวถีิชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวไทย

เปล่ียนแปลงไปนั้น ทั้งพอ่และแม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น ทาํใหมี้การอบรม ดูแล บุตรหลานลดนอ้ยลง ซ่ึง

ส่งผลถึงความผกูพนักนันอ้ยลงไปดว้ย อีกทั้งยงัมีปัญหาหยา่ร้างเพิ่มมากข้ึน ครอบครัวเกิดความแตกแยก เดก็และ

เยาวชนขาดการไดรั้บการดูแล ส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนก่อปัญหาต่างๆข้ึนมากมาย เช่น ปัญหาการก่อ

อาชญากรรม ไดแ้ก่ การปลน้ทรัพย ์ข่มขืน อนาจาร การเสพยาเสพติดใหโ้ทษ เป็นตน้ 

วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีมีการเจริญเติบโตและพฒันาการในทุกดา้น มีการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงหากวยัรุ่นไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการอยา่งเหมาะสมแลว้ จะทาํใหมี้

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สามารถเติบโตเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่หากไม่แลว้กจ็ะเกิดปัญหาต่างๆ

อยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาเดก็และเยาวชนกระทาํความผดิซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกๆสังคม ปัญหา

อาชญากรรมไดส่้งผลกระทบและสร้างความเสียหายแผข่ยายเป็นวงกวา้ง ทั้งกบัผูเ้สียหาย ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม ซ่ึงผลกระทบในทางลบของการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมท่ีมีต่อชุมชนและสังคม คือ อาชญากรรมทาํให้

เกิดความหวาดกลวัข้ึนในสังคม ส่งผลใหว้ธีิการดาํเนินชีวติและนิสัยของผูค้นในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไป 



เช่น เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ การเปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยั การจดัเตรียมอาวธุเพ่ือต่อสู้กบัผูร้้าย หรือ

แมก้ระทัง่ทาํใหผู้ค้นในสังคมออกมาปรากฏตวัในท่ีสาธารณะนอ้ยลง ความเตม็ใจท่ีจะเป็นพยานนอ้ยลงไปดว้ย  

ซ่ึงปัญหาอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอยา่งมาก และตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยเร่งด่วนเพราะ

หากปล่อยไว ้การกระทาํผดิจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนตามอายแุละประสบการณ์ ซ่ึงจะทาํใหก้ารแกไ้ขทาํไดย้าก 

เดก็และเยาวชนกระทาํผิดเป็นเพราะความไม่รู้ ดว้ยไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเป็นเพราะสภาพแวดลอ้ม 

หรือปัจจยัอ่ืนๆบีบบงัคบั เน่ืองจากสภาพวยัวฒิุและวฒิุภาวะยงัอ่อนดอ้ย ทั้งในดา้นความนึกคิด ความยบัย ั้งชัง่ใจ

ต่อการกระทาํความผิด และไม่จดัเจนในการดาํรงชีวติ จึงยงัขาดความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเอง ดงันั้น 

การเกิดอาชญากรรมจึงมีมากข้ึนและส่งผลเสียอยา่งมากต่อประเทศชาติ 

 เดก็และเยาวชนถือเป็นกาํลงัสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึง

เยาวชนเหล่าน้ีจะตอ้งเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต แต่หากเป็นผูใ้หญ่ท่ีก่อปัญหาอาชญากรรมและมีแนวโนม้ของ

การกระทาํความผดิรุนแรงข้ึน การท่ีจะทาํใหป้ระเทศชาติพฒันา 

ใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศกจ็ะเป็นไปไดย้ากยิง่ ดงันั้น เพ่ือใหป้ระเทศชาติมีประชากรท่ีมีคุณภาพจึงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งพฒันาและลงมือแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงั ใหต้รงตามสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงใหม้ากท่ีสุด โดย

การศึกษาองคป์ระกอบและปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมของเดก็และเยาวชน เพ่ือจะช่วยใหเ้กิด

ความเขา้ใจในรายละเอียดท่ีเขา้ถึงปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเดก็และเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมทาง

อาญาเป็นผลลพัธ์ของปัญหาท่ีเขาเหล่านั้น มีมาก่อน ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นปลายเหตุ ดงันั้นจึงตอ้งรวบรวมขอ้มูลและ

คน้หาไปยงัตน้เหตุ และเม่ือทราบสาเหตุแลว้ การแกไ้ขปัญหายอ่มสามารถกระทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ  

ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหผู้ว้จิยัตอ้งการศึกษาลกัษณะนิสัยของเยาวชนท่ีกระทาํความผิดในคดีร่วมกนั

โทรมหญิง เพ่ือทาํความเขา้ใจลกัษณะบุคลิกภาพ เน่ืองจากท่ีผา่นมานั้นถึงแมว้า่จะมีผูท่ี้ไดท้าํการศึกษาวจิยั

เก่ียวกบัลกัษณะทางจิตสังคมของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิมาบา้งแลว้ แต่ขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่ครอบคลุม อีกทั้งเดก็

และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิ ซ่ึงขาดการควบคุมตนเอง ขาดหลกัศีลธรรมและสร้างปัญหาใหก้บัสังคม ถือเป็น

กรณีศึกษาท่ีหาไดย้าก โดยเฉพาะในกรณีท่ีเดก็และเยาวชนยอมรับวา่ตนเองกระทาํผดิจริงและมีประวติัภมิูหลงัท่ีมี

พฤติกรรมเส่ียงในการกระทาํความผดิ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิใหม้าก

ข้ึน ซ่ึงจะช่วยทาํใหมี้ความเขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง และส่งผลต่อการกระทาํท่ีผา่นมา ตลอดจนยงัถือเป็น

การวางแนวทางในการป้องกนัและเฝ้าระวงัต่อปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํให้

เกิดความเขา้ใจเดก็และเยาวชนอยา่งรอบดา้น  เพ่ือใหก้ารบาํบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูละใหก้ารช่วยเหลือเดก็และเยาวชน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนในการระวงัป้องกนัชุมชนจากปัญหาอาชญากรรมของเดก็และเยาวชน

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งยงัเป็นการวางแนวทางต่อการเล้ียงดูเดก็และเยาวชนเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

และลดความเส่ียงในการกระทาํผิดซํ้ าของเดก็และเยาวชน เพ่ือใหป้ระเทศชาติไดมี้ประชากรท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาลกัษณะทางดา้นกายภาพ จิตใจและสังคม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิงของเดก็และ

เยาวชน  

 

 



ขอบเขตของการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิดในคดีร่วมกนั

โทรมหญิง ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการปล่อยตวัชัว่คราวในชั้นตรวจสอบการจบัและศาลมีคาํสั่งใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้

รับการใหค้าํปรึกษาแนะนาํท่ีศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํและประสานการประชุมเพ่ือแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็ เยาวชน

และครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาคร ดงันั้นจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงและ

ตรงตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ จาํนวน 3 ราย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 คดีร่วมกนัโทรมหญิง หมายถึง การกระทาํความผิดคดีอาญา โดยร่วมกนักระทาํความผดิตั้งแต่สองคน

ข้ึนไป ซ่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัเพศ ท่ีมีลกัษณะเป็นการข่มขืนกระทาํชาํเราผูอ่ื้นและมีอตัราโทษจาํคุก 15 - 20 ปี 

หรือจาํคุกตลอดชีวิต 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการวางแผนการป้องกนั แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ

ความผดิคดีร่วมกนัโทรมหญิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมมากข้ึน 

2. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาแนวทางการป้องกนั และลดปัญหาในสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเดก็และ

เยาวชนรายอ่ืนๆ  

3. เพ่ือเป็นขอ้มูลในการนาํไปใชว้างแผนช่วยเหลือเดก็และเยาวชนไดต้รงตามสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง และ

เป็นการลดความเส่ียงในการกระทาํความผดิซํ้ า 

  

การทบทวนวรรณกรรม 

พฒันาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น 

พฒันาการทางร่างกาย   

เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งรูปลกัษณ์ภายนอก และระดบัฮอร์โมนอีกทั้งอตัราเร็วในการ

เจริญเติบโตสูงข้ึน โดยเฉพาะท่ี คอ แขน ขา มากกวา่ท่ีลาํตวัโครงสร้างของใบหนา้ และการสะสมของชั้นไขมนั

ใตผ้ิวหนงัเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนดว้ย โดยวยัรุ่นชายจะเปล่ียนจากไขมนัเป็นมดักลา้มเน้ือและมีพละกาํลงัแขง็แรง

ข้ึน ในขณะเดียวกนัวยัรุ่นหญิงไขมนัใตผ้ิวหนงัจะไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น  เตา้นม และสะโพก 

เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของรูปร่างเขา้สู่วยัผูใ้หญ่มากข้ึน อีกทั้งการเปล่ียนแปลงระดบัฮอร์โมน ทั้ง

ฮอร์โมน การเติบโตและฮอร์โมนจากต่อมไธรอยดท่ี์มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งฮอร์โมนทางเพศท่ีมีผล

โดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและอวยัวะเพศในวยัรุ่นทั้งยงัส่งผลถึงความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจดว้ย 

การเปล่ียนแปลงเช่นน้ีทาํใหว้ยัรุ่นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเปล่ียนไปดว้ย 

พฒันาการของลกัษณะทุติยภมิูทางเพศเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนทีละนอ้ย เร่ิมจากการข้ึนขนในอวยัวะเพศ 

หลงัจากนั้นประมาณ 2 ปี ขนรักแร้จะเร่ิมข้ึน ขนตามตวัเร่ิมเป็นเส้นแขง็ท่ีแขน ขา เป็นเส้นตรง ความสูงจะเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ จนกระทัง่อาย ุ17-20 ปี โดยประมาณกจ็ะหยดุสูง เสียงของเดก็ขายจะเร่ิมแตกและเปล่ียนเป็นหา้ว  และจะ

เขา้ท่ีเม่ืออายปุระมาณ 16-18 ปี ในช่วงน้ีต่อมเหง่ือจะหลัง่เหง่ือมาก กล่ินตวัจะแรง เดก็ชายท่ีมีพฒันาการร่างกาย

ชา้กวา่เพ่ือนรุ่นเดียวกนัจะรู้สึกกระดากและอ่อนไหวง่ายกบัการถูกวพิากษว์จิารณ์ เดก็บางคนจะป้องกนัตนเอง



โดยการไม่สุงสิงกบัเพ่ือนหรือฝันกลางวนั บางคนแสดงอาการกา้วร้าว ทั้งน้ีเพราะตอ้งการกลบเกล่ือน ความกงัวล

เก่ียวกบัร่างกายของตนเอง ในช่วงน้ีเดก็จะเร่ิมอยากรู้อยากเห็นเร่ืองเพศ ซ่ึงแสดงออกโดยการอ่านหนงัสือ เร่ือง

เพศ คุยเร่ืองเพศ สนใจเพศตรงขา้ม จากความสนใจทางเพศท่ีเกิดข้ึน ทาํใหเ้ดก็พิถีพิถนักบัเร่ืองการแต่งกาย การ

ดูแลรักษารูปร่าง การักษาความสะอาด ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงเพ่ือดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขา้ม เดก็ชายบางคนเร่ิมมี

ความสัมพนัธ์ทางเพศ บางคนสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง ส่วนบางคนกห็าทางออกโดยการเล่นกีฬา การทาํงาน

หนกั หรือการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ 

(สิธยา  อยูสุ่ข, 2556, หนา้ 6) 

 พฒันาการดา้นอารมณ์   

 อารมณ์จะมีบทบาทต่อระยะวยัรุ่นมาก เพราะเดก็วยัรุ่นเปรียบไดก้บัเป็นวยัแห่งพาย ุเดก็จะทาํกิจกรรม

แทบทุกอยา่งดว้ยการใชอ้ารมณ์รุนแรง การปรับตวัของชีวติในวยัรุ่นจึงเป็นไปอยา่งยุง่ยากมาก สลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

ความตอ้งการทางดา้นเพศจะมีอิทธิพลสูงในระยะน้ีความตอ้งการทางเพศจะผลกัดนัใหเ้ดก็วยัรุ่นออกไปเผชิญกบั

โลกท่ีกวา้งขวางออกไปยิง่ข้ึน ซ่ึงจะทาํใหเ้ดก็วยัรุ่นไดพ้บทั้งความสาํเร็จและความลม้เหลวมากยิง่ข้ึน อนัจะเป็น

แนวทางไปสู่พฒันาการทางอารมณ์ท่ีกวา้งขวางออกไป อารมณ์ของเดก็วยัรุ่นมกัไม่ค่อยคงท่ี เกิดการแปรปรวนได้

ง่าย ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาในการติดต่อหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ และเดก็วยัรุ่นมกัจะไดรั้บการตาํหนิติ

เตือนจากผูใ้หญ่เสมอ อารมณ์ของผูใ้หญ่เป็นเคร่ืองตดัสินอารมณ์ของเดก็วยัรุ่น จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อ

พฒันาการทางดา้นอารมณ์ของเดก็วยัรุ่น อารมณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็วยัรุ่นท่ีสาํคญั คือ ความหวาดกลวั ความ

กงัวลใจ ความโกรธ ความรัก ความอิจฉาริษยา และความยากรู้ยากเห็น (ปรางคสุ์ทิพย ์ทรงวฒุศีล, 2553, หนา้ 

269-270)   

 แต่ในกลุ่มวยัรุ่นมีพ้ืนฐานทางอารมณ์ไม่ดีมาก่อน เช่น มีประสบการณ์ชีวิตไม่ราบร่ืน ครอบครัว

แตกแยก เคยถกูละท้ิงหรือโกรธมาก่อน ถกูลงโทษรุนแรงจะหงุดหงิดง่าย ไม่มัน่ใจในความรักและผกูพนัท่ีพอ่แม่

มีต่อตนเอง เขา้กบัพอ่แม่หรือเพ่ือนไม่ได ้ไม่มัน่คง เม่ือเร่ิมเขา้วยัรุ่นปัญหาเดิมท่ีมีต่อกนัจะทวคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

และถา้วยัรุ่นไม่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดีต่อคนท่ีเขาช่ืนชมได ้จะทาํใหมี้ความสับสน มีปมดอ้ย ขาดความ

ภมิูใจในตนเอง และถา้มีปัญหาการเรียนร่วมดว้ยหรือมีปัญหากบัพอ่แม่ เพ่ือน จะส่งผลกระทาํต่อพฒันาการทาง

อารมณ์ ทาํใหว้ยัรุ่นนั้นอ่อนไหวง่าย กา้วร้าว ไม่แน่ใจ ใจนอ้ย และส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกทางเดินอนาคตได ้

อารมณ์ไม่ไดรั้บการพฒันาจนเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ไดเ้ตม็ท่ี ถึงแมส้ภาพร่างกายจะพฒันาไปอยา่งรวดเร็วกต็าม  

ทาํใหว้ยัรุ่นท่ีโตแต่ตวัแต่จิตใจยงัเป็นเดก็อยูท่าํใหปั้ญหาตามมาได ้(กสุุมาวดี คีรี, 2555, หนา้ 12) 

 พฒันาการทางสังคม   

 พฒันาการในดา้นน้ี วยัรุ่นตอ้งปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ประกอบไดด้ว้ยการปรับตวัท่ีมีต่อ

เพศตรงขา้ม ในการปรับตวันั้นจะตอ้งอาศยัการปรับตวัท่ีมีมาตั้งแต่ระยะวยัรุ่นตอนตน้ คือ ถา้วยัรุ่นคนใดไดรั้บ

การพฒันาทางสังคมท่ีประสบผลสาํเร็จมาก่อน จะมีแนวโนม้วา่งานพฒันาการทางดา้นสังคมของวยัรุ่นตอนตน้ก็

สามารถประสบผลสาํเร็จไดดี้ไม่วา่วยัรุ่นจะเผชิญกบัสถานการณ์ใดกต็าม ส่วนในระยะวนัรุ่นตอนปลายจะเป็น

ช่วงวยัท่ีมีเพ่ือนนอ้ยลงกวา่วยัรุ่นตอนตน้ จาํนวนเพ่ือนท่ีนอ้ยลงน้ีจะมีลกัษณะท่ีวา่เร่ิมมีเพ่ือนต่างเพศมากข้ึน 

ลกัษณะรูปแบบทางสังคมท่ีวยัรุ่นตอนปลายมีความปรารถนามากท่ีสุด คือความปรารถนาในการท่ีจะใชสิ้ทธิของ

ตนเองทุกอยา่ง และมีความปรารถนาในการแสดงออกเป็นบางคร้ัง เช่น การด่ืม การเล่าเร่ืองราวท่ีก่อใหเ้กิดความ

ตลกขบขนัแก่ผูฟั้ง ยิง่ไปกวา่นั้นในเร่ืองการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมนั้นยงัเป็นเร่ืองวยัรุ่นตอนปลายใหค้วามสนใจ

มาก เพราะวยัรุ่นมีความตอ้งการท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้และมีการทะเลาะวิวาทกบับุคคลอ่ืน



นอ้ยลง พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมของวยัรุ่นตอนปลายประการต่อไปนั้น คือ ความสามารถในการเขา้

สังคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเตน้รํา 

การสนทนา การเล่นเกม หรือการเล่นกีฬา ลกัษณะเหล่าน้ีเม่ือวยัรุ่นสามารถทาํไดดี้จะมีผลทาํใหว้ยัรุ่นมีความรู้สึก

วา่ตนมีความมัน่คงและมีความมัน่ใจในตนเองต่อไป (อุบลรัตน์ เพง็สถิตย,์ 2552, หนา้ 237-240) 

 พฒันาการทางความคิด   

 ในระยะวยัรุ่นจะมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเตม็ท่ีจึงสามารถคิดไดใ้นทุกๆ แบบและทุกๆ แบบ

ของวธีิคิด หากเดก็ไดรั้บการศึกษาอบรมมาตามขั้นตอนดว้ยดี ระยะน้ีเป็นระยะท่ีเดก็จะแสดงความปราดเปร่ือง

อยา่งชดัเจนและเห็นความแตกต่างของเดก็วยัน้ีกบัวยัอ่ืนๆไดช้ดั การเรียนรู้เร่ืองยากๆ เร่ืองท่ีเป็นนามธรรม

ซบัซอ้น เดก็กส็ามารถเขา้ใจได ้อยา่งไรกต็ามพึงนึกเสมอวา่คุณภาพของความคิดของเดก็ข้ึนกบัคุณภาพของสมอง 

พนัธุกรรม การเรียนรู้ในวยัท่ีผา่นมา และบทเรียนทางวชิาการต่าง ๆ ท่ีเดก็ไดมี้โอกาสเรียนรู้ ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อพฒันาการทางความคิดของเดก็ (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2553, หนา้ 347) 

 Piaget (อา้งถึงใน ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2553, หนา้ 347) สรุปผลการศึกษาเร่ืองพฒันาการทางความคิดวา่ 

ในเดก็วยัรุ่นจะพฒันาความคิดถึงระดบัสูงสุดของขั้นตอนต่างๆ ของความคิด (ภายใตเ้ง่ือนไขวา่เขาไดพ้ฒันา

ความคิดในขั้นตอนต่างๆ มาแลว้ทุกขั้นตอนตามลาํดบัขั้น) ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ขั้น Formal Operation ของผูสู้งวยั

กวา่ในเชิงประสบการณ์คุณภาพ และความชาํนาญ กล่าวคือในช่วงวยัรุ่น เดก็จะเร่ิมพฒันาความคิดเป็นรูปแบ

ชดัเจน ซ่ึงมีลกัษณะเด่น 4 ประการ คือ 

1. การคิดแบบใชต้รรกะจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด (proportional logic) 

 2. การคิดแบบใชเ้หตุผลเชิงสัดส่วน (proportional reasoning) 

 3. การคิดแบบแยกตวัแปรเพ่ือสรุปผล (isolation of variables) 

 4. การคิดแบบใชเ้หตุผลสรุปเป็นองคร์วม (combinational reasoning)  

พฒันาการทางดา้นจริยธรรม   

พฒันาการทางดา้นจริยธรรม เจตคติ และการคิดหาเหตุผลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวติ โดย 

จะเร่ิมเกิดข้ึนแต่วยัเดก็เลก็ เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นตอนปลายท่ีไดต้ระหนกัและเรียนรู้ส่ิงท่ีตอ้งตระเตรียมในชีวิต ตอ้งมีการ

ปรับความตอ้งการของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมของกลุ่มและปรัชญาในชีวติใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีสมดุล วยัรุ่น

เป็นช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงทางจริยธรรมอยา่งรวดเร็ว เพราะการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมลกัษณะนิสัยทาง

จริยธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากการอบรมสั่งสอนของพอ่แม่และจากสถาบนัทางศาสนาจะลดลง แต่วยัรุ่นมีความ

อยากรู้อยากเห็น อยากทดลองเพิ่มมากข้ึน จึงทาํใหว้ยัรุ่นต่อตา้นกฎขอ้บงัคบัเดิม ๆ หรือมีพฤติกรรมทาํในส่ิงท่ีไม่

เคยทาํมาก่อน ขณะเดียวกนัพฒันาการทางดา้นความคิดความเขา้ใจในแบบนามธรรมมีความลึกซ้ึงมากข้ึน ซ่ึงเห็น

ไดจ้ากคาํอธิบายจากการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg (อา้งอิงใน อุบลรัตน์ เพง็สถิตย,์ 2552, หนา้ 166) ท่ี

แบ่งเป็น 3 ระดบั ในแต่ละระดบัประกอบดว้ย 2 ขั้น คือ 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนมีจริยธรรมตามกฎเกณฑข์องสังคม แบ่งเป็น 2 ขั้น ไดแ้ก่ 

   ขั้นท่ี 1 การอยูใ่นโอวาทและหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ เช่น เดก็ไดรั้บการสอนวา่การขโมยเป็น

ส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้ง ถา้ขโมยจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ เป็นตน้ 

   ขั้นท่ี 2 ความพอใจท่ีจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น เม่ือทาํตามท่ีพอ่แม่แนะนาํไวจ้ะ

ไดรั้บคาํชมเชยจากพอ่แม่ เป็นตน้ 

 ระดบั 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑข์องสังคม แบ่งเป็น 2 ขั้น ไดแ้ก่ 



   ขั้นท่ี 3 เป็นคนดีตามท่ีสงัคมกาํหนด เช่น สังคมกาํหนดวา่การขโมยเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ตนจะเป็น

คนดีโดยการไม่ขโมย เป็นตน้ 

   ขั้นท่ี 4 ปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด เช่น สังคมกาํหนดวา่ การขโมยเป็นส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้งทุกคน

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย เพ่ือใหส้ังคมอยูไ่ด ้เป็นตน้  

 ระดบั 3 ระดบัจริยธรรมเหนือกฎเกณฑข์องสังคม แบ่งเป็น 2 ขั้น ไดแ้ก่ 

   ขั้นท่ี 5 มีหลกัการ มีเหตุผล ยอมรับกฎหมายและกฎเกณฑว์า่ส่ิงท่ีสังคมกาํหนดนั้นเป็นส่ิงท่ี

ควรปฏิบติัตาม 

   ขั้นท่ี 6 มีคุณธรรมประจาํใจ จะพบในวยัผูใ้หญ่ท่ีมีประสบการณ์ในชีวิต 

มีความละอายและเกรงกลวัต่อบาป 

  

งานวิจัยในประเทศ 

 สุมนา มุนินโท (2539) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิคดีทางเพศของเดก็และเยาวชนในจงัหวดัสงขลา ซ่ึง

ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรมของเดก็และเยาวชนจาํนวน 15 คน ท่ีอยูร่ะหวา่งฝึกอบรม

ในสถานพินิจจงัหวดัสงขลา ไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี ปัจจยัเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดทาง

เพศ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ทศันคติต่อเร่ืองเพศ ทศันคติต่อเร่ืองชายและหญิง และการนิยมความรุนแรง ปัจจยั

เก่ียวกบัครอบครัว ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของผูป้กครองและวธีิการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครองและปัจจยัเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มไดแ้ก่กลุ่มเพ่ือนและแหล่งท่ีไดรั้บความรู้เร่ืองเพศ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผดิทางเพศ

ของเดก็และเยาวชนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กลุ่มเพ่ือน ซ่ึงพบวา่ มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางเพศกนั

ในกลุ่มซ่ึงสมาชิกต่างเรียนรู้เร่ืองเพศมาจากส่ือลามกอนาจารต่างๆ รวมทั้งไม่เคยเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาจากทาง

โรงเรียน 

            ภสัราวดี สังขเ์ทพ (2542) ศึกษาเร่ือง การกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชนชายในเขตกรุงเทพมหานคร: 

ศึกษากรณีทาํร้ายร่างกาย พบวา่ เยาวชนในช่วงวยัรุ่นท่ีขาดความมัน่คงทางบุคลิกภาพโดยเฉพาะทางดา้นอารมณ์

และการใชเ้หตุผลต่อการกระทาํต่างๆนั้น เม่ือเกิดส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้จึงเกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมหรือการ

กระทาํตามอารมณ์ของตนเองเป็นหลกั ยงัขาดเหตุผล แต่ถา้หากพฤติกรรมท่ีเยาวชนแสดงออกเป็นความผิดปกติท่ี

มีความรุนแรงมีผลกระทบต่อชีวิตของผูอ่ื้น สร้างความสะเทือนขวญัแก่สังคม ปัญหาในการกระทาํผดิของเยาวชน

นั้นจะทวคีวามรุนแรงข้ึนเอง เม่ือเยาวชนเหล่าน้ีเติบโตเป็นผูใ้หญ่และจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเยาวชน

ไดรั้บรู้ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการเลียนแบบผูใ้หญ่ รูปแบบการกระทาํผดิจะมีความรุนแรงและมี

ลกัษณะคลา้ยผูใ้หญ่เกินกวา่เดก็ท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนัจะกระทาํได ้

เอ้ืออนุช ถนอมวงศ ์(2548) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแบบคดักรอง Massachusetts youth screening 

instrument version2 (MAYYSI-2): ศึกษาในกรณีเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ พบวา่ เดก็และเยาวชนบางส่วนท่ี

ขาดความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการกบัอารมณ์ทางเพศ ประกอบกบัค่านิยมประเพณีไทย ยงัไม่มี

อิสระหรือเปิดกวา้งในการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการแต่งงาน ซ่ึงแตกต่างจากค่านิยมของชาวตะวนัตกอยา่งชดัเจน ทาํ

ใหเ้ดก็และเยาวชนซ่ึงเป็นวยัท่ีขาดประสบการณ์และขาดวฒิุภาวะ อาจหาทางออกโดยขาดวจิารณญาณ ทาํใหเ้กิด



การกระทาํผดิกฎหมายไดง่้ายและยงัมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน เพราะเม่ือกระทาํผดิดา้นเพศ เช่น การข่มขืนแลว้

เกิดความกลวัต่อการถกูดาํเนินคดี ทาํใหต้ดัสินใจทาํร้ายหรือฆ่าเหยือ่ท้ิง ดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่การกระทาํผดิ

ไม่ไดห้ยดุแค่เพียงดา้นเพศ แต่ยงัต่อเน่ืองเป็นอาชญากรรมเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ซ่ึงเป็นการกระทาํผิดท่ีรุนแรง

ต่อเน่ืองมากข้ึน 

 เชฎฐกฤท วรจนัทร์ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการร่วมกนัโทรมหญิง ของเยาวชน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชนท่ีกระทาํผิดในฐานความผิดร่วมกนัโทรมหญิง และอยูร่ะหวา่งเขา้รับการฝึกอบรม 

จาํนวน 44 คน และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิในคดีอ่ืนไม่ใช่ฐานความผิดร่วมกนัโทรมหญิงแต่เคยมีพฤติกรรม

ร่วมกนัโทรมหญิงบ่อยๆ จาํนวน 16 คน และไดส้ัมพนัธ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน อาศยัแบบสัมภาษณ์

ประกอบการสังเกตผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการร่วมกนัโทรมหญิงของเยาวชนมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นเหยือ่ ดา้นกลุ่มเพ่ือน ดา้นส่ือลามก และดา้นยาเสพติด สาํหรับปัจจยัดา้นเหยือ่ พบวา่ ทุกรายมีพฤติกรรมเท่ียว

กลางคืนและเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนมาก่อน แต่งตวัโป๊ เคยถูกรุมโทรม เหยือ่บางรายมีท่าทางหยิง่และพดูจายี

ยวนเหยือ่ร้อยละ 90 จะรู้จกักบัสมาชิกในกลุ่มท่ีรุมโทรม เหยือ่ส่วนใหญ่อายอุยูร่ะหวา่ง 12-14 ปี และเยาวชนส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นวา่ เหยือ่สมยอมกบัการถูกรุมโทรม ปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือนพบวา่ เยาวชนทุกคนคบเพ่ือนท่ีเสพยา

เสพติด เช่น ด่ืมสุรา เสพกญัชา สาระเหย หรือส่ิงเสพติดอ่ืน  ๆเคยมีพฤติกรรมรุมโทรมหญิงบ่อย ๆ  มกัมีการเปล่ียนคู่

นอน เซ็กหมู่ ส่วนใหญ่จะวา่งงานและไม่เรียนหนงัสือ ชอบการตกแต่งรถ การแข่งรถจกัรยานยนตใ์นช่วงกลางคืน 

และมีการทาํร้ายผูอ่ื้นดว้ย การรวมตวักนักบัเพ่ือนเป็นกลุ่มแก๊ง ทาํใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

นาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิงปัจจยัดา้นส่ือลามก พบวา่ เยาวชนทุกรายดูส่ือลามก โดยชอบดูวีดีโอ

โป๊ท่ีเป็นหนงัญ่ีปุ่นและพบวา่ร้อยละ 80 มกัดูส่ือลามกท่ีบา้นเพ่ือน โดยดูร่วมกนักบัเพ่ือนบ่อยๆ บางคนเลียนแบบ

ท่าทางจากส่ือลามกท่ีดู บางคนดูส่ือลามกก่อนมีพฤติกรรมรุมโทรม ดา้นยาเสพติดมีเยาวชนบางรายใชย้าเสพติด

ก่อนมีพฤติกรรมรุมโทรม เยาวชนบางรายเห็นวา่ การเสพยาเสพติดทาํใหข้าดการยบัย ั้งชัง่ใจ และกลา้ท่ีจะกระทาํ

ความผดิ ส่วนปัจจยัดา้นครอบครัว เยาวชนมีความคิดเห็นวา่ไม่ใช่สาเหตุของการร่วมกนัรุมโทรมหญิง เพราะส่วน

ใหญ่สัมพนัธภาพในครอบครัวเยาวชนดี 

 พรพิมล ศุทธิสมบูรณ์ (2549) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์สาเหตุการณ์กระทาํผดิเก่ียวกบัการข่มขืนเดก็และ

เยาวชนในบริบทของทฤษฎีการควบคุมตนเอง การคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกนั และทฤษฎีภาวะปกติวสิัย โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเดก็และเยาวชนซ่ึงศาลตดัสินวา่กระทาํและมีคาํสั่งใหค้วบคุมตวัในศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน

ชายบา้นกรุณา บา้นมุทิตา และบา้นอุเบกขา และผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มซ่ึงมีคาํพิพากษาและใหล้งโทษและถกูคุมขงัไว้

ในทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง จาํนวนทั้งส้ิน 211 ราย ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคลหรือภมิูหลงัทาง

สังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ถกูควบคุมตวัในทณัฑสถานวยัหนุ่มกลางมากท่ีสุด มีอาย ุ20-23 ปี มีอายขุณะ

กระทาํผิด 17-18 ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั ระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัประถมศึกษา  

นบัถือศาสนาพุทธ บิดาและมารดายงัอยูด่ว้ยกนั บิดาประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มารดาประกอบอาชีพรับจา้ง

ทัว่ไป พกัอาศยัอยูก่บับิดามารดาในบา้นพกัของครอบครัว บริเวณชานเมือง นอกจากน้ีในดา้นการอบรมเล้ียงดู

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บการวา่กล่าวตกัเตือนดว้ยเหตุผลเม่ือทาํผดิในระดบัมาก ไดรั้บการสอดส่องดูแลความ

ประพฤติอยา่งสมํ่าเสมอในระดบัมากและผูป้กครองสอนใหรู้้จกัควบคุมอารมณ์เม่ือทะเลาะหรือมีปัญหากบัผูอ่ื้น

ในระดบัมาก 2) ปัจจยัดา้นการควบคุมตนเองมีผลต่อการกระทาํผดิเก่ียวกบัการข่มขืนของเดก็และเยาวชนซ่ึงไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบดา้นความหนุหนัพลนัแล่น องคป์ระกอบดา้นความชอบ เส่ียง องคป์ระกอบดา้นการยดึตนเองเป็น



ศนูยก์ลาง และองคป์ระกอบดา้นความเจา้อารมณ์จะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นการควบคุมตนเองน้ีมีลกัษณะเป็น 

Multidimensional นั้นคือ สามารถอธิบายการกระทาํผดิในแต่ละรูปแบบแตกต่างกนั และมีบางองคป์ระกอบ

เท่านั้นท่ีอธิบายการกระทาํผดิได ้ไม่ใช่ทุกองคป์ระกอบ 3) ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

กระทาํผิดเก่ียวกบัการข่มขืนของเดก็และเยาวชน 4) ปัจจยัดา้นภาวะปกติวสิัยมีผลต่อการกระทาํผิดเก่ียวกบัการ

ข่มขืนของเดก็และเยาวชน และ 5) ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูมีผลต่อปัจจยัดา้นการควบคุมตนเองซ่ึงไดแ้ก่ดา้น

การลงโทษ 

 ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิษา เลิศโตมรสกลุ (2551) ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิร้ายแรงทางเพศ กรณีการข่มขืนและการโทรมหญิง ของเดก็และเยาวชนในบริบท

ของทฤษฎีเชิงบูรณาการ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนต่างๆ ทัว่ประเทศ ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 644 ราย นอกจากนั้นยงัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากเดก็และเยาวชนชายฯ ใน

ศนูยฝึ์กอบรมฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร 12 ราย รวมทั้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้สาํนวนคาํ

พิพากษาคดีของศาลคดีเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานครอีก 30 คดี ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ภมิูหลงัทางสังคมกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เดก็และเยาวชนชายท่ีกระทาํความผดิร้ายแรงทางเพศ ภมิูลาํเนา

เดิมของเดก็และเยาวชนชาย ส่วนใหญ่อยูใ่นต่างจงัหวดั คือ ประมาณร้อยละ 92 อายเุฉล่ียในขณะกระทาํผดิและ

อายปัุจจุบนัประมาณ 9 ปี ในดา้นประวติัการกระทาํผิดและพฤติกรรมในการกระทาํผดิ พบวา่ เดก็และเยาวชนชาย 

เคยถกูกล่าวหาวา่กระทาํผดิร้ายแรงทางเพศมาก่อนเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 77.4 ส่วนในคดีอ่ืน ๆ พบวา่ ไม่

เคยถกูกล่าวหาวา่กระทาํผดิมาก่อน ในส่วนของพฤติกรรมในการกระทาํผิด พบวา่ เดก็และเยาวชนชายด่ืมสุรา

หรือใชส้ารเสพติดขณะกระทาํผิดมากถึงร้อยละ 76.9 (จาํนวน 494/148 คน) 

 2. จาํนวนคร้ังในการกระทาํผิดร้ายแรงทางเพศ พบวา่ เดก็และเยาวชนชาย เคยข่มขืนผูอ่ื้นมาแลว้มากกวา่

หน่ึงคร้ัง จาํนวนถึง 284 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 44.2 ส่วนในคดีโทรมหญิง พบวา่ เดก็และเยาวชนชาย เคย

ร่วมกบัเพ่ือนทาํการโทรมหญิงมามากกวา่หน่ึงคร้ัง จาํนวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.2 นอกจากนั้นยงัพบอีกวา่ 

เดก็และเยาวชนเคยกระทาํผิดในกรณีพรากผูเ้ยาว ์(เฉพาะการข่มขืน) มามากกวา่หน่ึงคร้ัง จาํนวน 241 ราย 

 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัการกระทาํผดิร้ายแรงทางเพศ พบวา่ ปัจจยัทางดา้นความพึง

พอใจต่อส่ือลามกท่ีมีเน้ือหาเบ่ียงเบน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัปัจจยัทางดา้นการสนบัสนุนจากเพ่ือนท่ีเคย

กระทาํความผิด กล่าวคือ การท่ีเดก็และเยาวชนใชส่ื้อลามกและมีความพึงพอใจต่อส่ือลามกท่ีมีเน้ือหาเบ่ียงเบน 

การใชค้วามรุนแรง ทาํร้ายคู่นอนระหวา่งร่วมเพศ เน้ือหาของส่ือท่ีเก่ียวกบัการร่วมเพศกบัสัตวก์บัเดก็หรือคนแก่ 

ฯลฯ มากข้ึนเท่าใดกย็ิง่มีโอกาสท่ีจะมีการคิดท่ีบิดเบือนต่อเหยือ่มากข้ึนเท่านั้น รวมไปถึงการมีโอกาสท่ีจะเขา้ร่วม

กลุ่มกบัเพ่ือนท่ีเคยกระทาํผิดมากก่อนมากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย เดก็และเยาวชนท่ีดูส่ือและมีความพึงพอใจต่อเน้ือหา

ของส่ือท่ีเบ่ียงเบนมากข้ึน มีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วามเห็นอกเห็นใจต่อเหยือ่ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ความพึง

พอใจต่อส่ือลามก มีอิทธิพลต่อการกระทาํผดิร้ายแรงทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยอิทธิพลทางตรงมีความสัมพนัธ์

ทางบวกต่อการกระทาํผดิอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อส่ือลามก  และการสนบัสนุน

จากกลุ่มเพ่ือนๆ ส่วนหน่ึงอาจทาํใหเ้กิดมายาคติ ทาํใหก้ารรับรู้ การตีความหรือความเขา้ใจต่อเหยือ่บกพร่อง เช่น 

ทาํใหม้องวา่เหยือ่เป็นคนใหท่้าก่อน เหยือ่ชอบท่ีจะถกูข่มขืน เหยือ่มีความสุขสนุกสนาน เหยือ่มีความเตม็ใจ และ

ส่งผลใหผู้ก้ระทาํผดิขาดความเห็นอกเห็นใจต่อเหยือ่ ซ่ึงเม่ืออิทธิพลของตวัแปรเหล่าน้ีเพ่ิมสูงข้ึน เดก็และเยาวชน

มีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํผิดสูงข้ึนตามไปดว้ย 



งานวิจัยต่างประเทศ 

 Mann and Reynolds (2006) ศึกษาเร่ือง “Early Intervention and Juvenile DelinquencyPrevention: 

Evidence from the Chicago Longitudinal Study” ศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 1,500 คน ร้อยละ 93 เป็นคนสัญชาติแอฟริกนั 

โดยศึกษาความชุกและความรุนแรงของพฤติกรรมในกลุ่มตวัอยา่ง เช่น การปรับตวั การตดัสินใจ การศึกษา 

ลกัษณะอารมณ์ การเปล่ียนแปลงสถานท่ีเรียน การเล้ียงดูของครอบครัว ความเส่ียงของชุมชน พบวา่ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคลของเยาวชน ดา้นครอบครัว และคุณภาพของโรงเรียนเป็นตวัทาํนายความเส่ียงและความรุนแรงใน

การกระทาํผิดของเยาวชน เพราะฉะนั้นการส่งเสริมป้องกนัควรเนน้เร่ืองรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนท่ีตอ้งทาํความ

เขา้ใจลกัษณะของตวัเยาวชนเป็นรายบุคคลเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือและลดความเส่ียงหรือความรุนแรง ในการกระทาํ

ผดิได ้     

 M.E. Ford and J.A. Linney (1995) ศึกษาเร่ือง “Comparative Analysis of Juvenile Sexual Offenders, 

Violent Nonsexual Offenders, and Status Offenders” ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 82 คน โดยศึกษาจากขอ้มูลเก่ียวกบั

ตนเองและขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว ขอ้มูลการศึกษา ปัญหาพฤติกรรม ประวติัอาชญากรรม ประวติัการถูกล่วง

ละเมิด การดูส่ือลามก พบวา่ เยาวชนท่ีกระทาํความผดิทางเพศมีประสบการณ์การถกูใชค้วามรุนแรงจากพอ่แม่

และถกูล่วงละเมิดทางดา้นร่างกายและเพศมากกวา่กลุ่มผูก้ระทาํความผิดอ่ืน ๆ  

เดก็และเยาวชนมกัมีความตอ้งการท่ีจะควบคุม รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และนาํไปสู่ปัญหาการเห็น

คุณค่าในตนเองของเดก็และเยาวชน ส่วนในดา้นความทรงจาํในวยัเดก็และดา้นส่ือลามกพบวา่แตกต่างกนั 

ระหวา่งกลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิทางเพศและกระทาํความผดิอ่ืน ๆ 

 Johnson and knight (อา้งถึงใน ปิยพงศ ์แซ่ตั้ง, 2554, หนา้ 52) ทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการนาํไปสู่

การขู่บงัคบัทางเพศในหมู่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิคดีเก่ียวกบัเพศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

พฒันาการตั้งแต่เร่ืองประสบการณ์ถกูทารุณกรรมในวยัเดก็ การมีพฤติกรรมเกเร และมิติทางบุคลิกภาพท่ีนาํไปสู่

การขู่บงัคบัทางเพศ ทาํการศึกษาแบบยอ้นหลงั โดยใชแ้บบทดสอบแบบรายงานดว้ยตนเอง ผลการศึกษาในคร้ังน้ี

พบวา่ กลุ่มวยัรุ่นท่ีกระทาํผดิคดีเก่ียวกบัเพศมีลกัษณะหมกมุ่นเร่ืองเพศ (sexual compulsivity) มีลกัษณะนะของ

ความเป็นเพศชายสูง (hyper masculinity) มีความคิดและพฤติกรรมเกลียดชงัเพศหญิง (Misogynistic fantasy 

behavior) นอกจากน้ีพบวา่ การใชแ้อลกอฮอลมี์ส่วนท่ีทาํใหว้ยัรุ่นกลุ่มน้ีแสดงพฤติกรรมขู่บงัคบั ทางเพศได ้

 McCard William (อา้งถึงใน พรศิริ มูลติชยั, 2541, หนา้ 52) ศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่

ต่อเดก็นั้น เป็นกุญแจสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้ดก็มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ประพฤติผดิหรือกลายเป็นยวุอาชญากรหรือไม่ ถา้

บา้นมีสภาพขาดความรัก ขาดความเอาใจใส่ระหวา่งสมาชิกภายในบา้น และในชุมชนนั้นยงัขาดกิจกรรมหรือ

บริการของชุมชนขององคก์ารของรัฐหรือเอกชน ในแง่ของบริการท่ีใหก้บัครอบครัวและเดก็ ขาดบริการใหก้าร

ปรึกษาทางดา้นต่าง ๆ ขาดบริการทางสังคมสงเคราะห์ แนวโนม้ของเดก็ท่ีขาดความอบอุ่นและจะประพฤติผดินั้น

มีแนวโนม้สูง แต่ส่ิงท่ีเป็นหวัใจสาํคญัคือ การขาดความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว ส่วนประกอบของ



ชุมชนและสังคมนั้น จะช่วยแกปั้ญหาใหทุ้เลาลง ความสาํคญัจะอยูท่ี่แบบแผนการเล้ียงดูจากครอบครัวเป็นการ

ใหญ่ 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษารายกรณี เพ่ือศึกษาประวติัทางดา้นกายภาพ จิตใจ และสังคม (bio-psycho- 

social)  รวมถึงการศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิดคดีร่วมกนัโทรมหญิง จากการ

ทดสอบดา้นจิตวทิยาคลินิกร่วมกบัการสัมภาษณ์ประวติั ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจสาเหตุและปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํ

ความผดิของเดก็และเยาวชน ซ่ึงมีวธีิในการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ถึงผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัว

จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มูลและดาํเนินการวจิยั  

2. สังเกตพฤติกรรมเยาวชนตั้งแต่แรกรับตวั การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การเขา้รับคาํปรึกษาในศนูยใ์ห้

คาํปรึกษาแนะนาํและประสานการประชุม เพ่ือแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็ เยาวชนและครอบครัว  

3. สร้างสัมพนัธภาพและสัมภาษณ์อตัชีวประวติัเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเยาวชนและบุคคลใน

ครอบครัว หรือการสอบถามซ่ึงมีหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ตามท่ีกาํหนดไว ้

4. ตรวจทางดา้นจิตวทิยาคลินิก ไดแ้ก่ บุคลิกภาพและสติปัญญา ดว้ยแบบทดสอบสติปัญญาและ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

5. แปลผลและสรุปขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลของกรณีศึกษาในคร้ังน้ี 

 

ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษา พบวา่ 

1. ดา้นครอบครัว จากการท่ีเยาวชนไม่ไดอ้ยูร่่วมกบับิดาและมารดาในวยัเดก็ ประกอบกบัผูป้กครองต่าง

คนต่างทาํงานประกอบอาชีพ ขาดการทาํกิจกรรมร่วมกนั ขาดความรักความอบอุ่น ขาดความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนั

และกนั ขาดความสนใจในพฤติกรรมของเยาวชน ละเลยสมาชิก 
ในครอบครัว เป็นผลใหเ้ยาวชนออกไปแสวงหาความรักความอบอุ่นนอกบา้น แสวงหาความสุขจากกลุ่มเพ่ือน 

เยาวชนรู้สึกขาดความอบอุ่น ไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร อีกทั้งยงัขาดแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวติ จึง

หนัเขา้หากลุ่มเพ่ือนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั และนาํไปสู่การกระทาํความผิดได ้ทั้งเยาวชนยงัรู้สึกวา่การออกไปเท่ียว

เตร่กบัเพ่ือนมีความสุขมากกวา่การท่ีไดอ้ยู ่
กบัครอบครัว ดว้ยความอยากรู้อยากลองและขาดวฒิุภาวะในการตดัสินใจ จึงอาจถกูชกัจูงไปในทางท่ีไม่

เหมาะสมได ้ 
2. ดา้นการคบเพ่ือน จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเพ่ือนท่ีเยาวชนคบมีพฤติกรรมท่ีเป็นความเส่ียงในการ

กระทาํความผิด มีพฤติกรรมเท่ียวเตร่ไปวนั ๆ ชอบออกเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืน  
ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี มีเร่ืองทะเลาะววิาท ทาํร้ายร่างกาย มกัรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ีไม่

เหมาะสม เช่น การแข่งรถ การออกไปขบัรถเล่นในเวลากลางคืน ใชส้ารเสพติด จาํหน่ายยาเสพติด ลกัทรัพย ์จ้ี 

ปลน้ ทะเลาะวิวาท มีพฤติกรรมเกเร ประพฤติไม่ดี พดูจาลามก  



มีกิจกรรมทางเพศ ส่งผลใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรู้ตามแบบอยา่งท่ีไม่ถกูตอ้ง และมีความเส่ียงท่ีจะร่วมกนักระทาํ

ความผดิได ้นาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง ดงันั้นปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือนเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้

เกิดการกระพฤติกรรม 
 3. ดา้นพฤติกรรมทางเพศ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร มี

พฤติกรรมรวมกลุ่มกนัดูส่ือลามกดว้ยการดูคลิปวดีีโอผา่นทางโทรศพัทห์รืออินเตอร์เน็ต  
ดูพร้อมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีโรงเรียนหรือบางคร้ังดูท่ีบา้น เพ่ือนในกลุ่มเยาวชนหลงัจากท่ีดูคลิปวดีีโอหรือถกูกระตุน้

อารมณ์ทางเพศ จะมีพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ตามมา ซ่ึงบางรายมีกบัคนรัก บางรายช่วยตวัเอง บางรายเม่ือดู

เสร็จจะออกไปหาเหยือ่หรือเพ่ือนผูห้ญิงมาร่วมกนัโทรม ซ่ึงเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วงวยัรุ่น มีความตอ้งการ

ทางเพศ อยากรู้อยากลอง คึกคะนอง มีการกระทาํพฤติกรรมเลียนแบบ มีความคึกคะนอง มีความตอ้งการการ

ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้ยาวชนกระทาํความผดิโดยขาดการยบัย ั้งชัง่ใจได ้
 4. ดา้นการใชส้ารเสพติด จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเยาวชนไม่ไดใ้ชส้ารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน 

และชนิดกญัชาก่อนไปกระทาํความผิด แต่ด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลก่์อนกระทาํความผดิ ซ่ึงอาจเป็นไป

ไดว้า่การด่ืมสุราของเยาวชนเป็นสาเหตุใหเ้ยาวชนกระทาํพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง เน่ืองจากขาดการยบัย ั้งชัง่

ใจ การควบคุมตนเองลดลง มีความสนุกสนาน คึกคะนองกบักลุ่มเพ่ือน อีกทั้งยงัส่งผลใหก้ลุ่มเยาวชนมีโอกาส

ออกตระเวนหาเหยือ่และช่วยกนัฉุดตวัเหยือ่ข้ึนรถได ้มีความกลา้ท่ีจะกระทาํพฤติกรรมการร่วมกนัโทรมหญิงมาก

ยิง่ข้ึน ซ่ึงการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์หรือด่ืมสุราอาจเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมร่วมกนั

โทรมหญิงของเยาวชน 
สรุปกรณีศึกษา 

 ปัจจยัดา้นชีวภาพ ปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยัดา้นสังคม 

1. Predisposing Factors 

ปัจจยัเส่ียง 

- การด่ืมสุราหรือด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

- ไดรั้บการดูแลในวยัเดก็

ไม่เหมาะสม ผูป้กครอง

ขาดปัจจยัในการเล้ียงดู 

 

 

- ลกัษณะอ่อนแอ

บกพร่องทางจิตใจและ

ตอ้งการการพ่ึงพิงสูง 

- ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง 

เอาแต่ใจ 

- ขาดการควบคุมตนเอง 

หุนหนัพลนัแล่น กา้วร้าว 

- การขาดความรักความ

อบอุ่นจากครอบครัว 

เยาวชนรู้สึกวา่ครอบครัว

ต่างคนต่างอยู ่ไม่ค่อยได้

ส่ือสารกนั 

- มีลกัษณะของการ

ตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเองโดยขาดการ

ควบคุมอยา่งเหมาะสม 

 

- สังคมท่ีเยาวชนอาศยัอยู่

มีกลุ่มวยัรุ่นท่ีมี

พฤติกรรมกระทาํ

ความผดิ และมกัออกไป

มัว่สุมกบักลุ่มวยัรุ่น 

- แบบอยา่งในการดาํเนิน

ชีวิตท่ีมีความเส่ียงใน

ชุมชน 

- เท่ียวเตร่ในเวลา

กลางคืน มกัออกไปนอน

คา้งบา้นเพ่ือน ผูป้กครอง

วา่กล่าวตกัเตือนไม่ได ้

- การดูส่ือลามกร่วมกบั

กลุ่มเพ่ือน และเลียนแบบ 



 ปัจจยัดา้นชีวภาพ ปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยัดา้นสังคม 

2. Precipitating Factors 

ปัจจยักระตุน้ 

- การด่ืมสุราหรือด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

- ความอยากรู้อยากลอง 

คึกคะนอง 

- เลียนแบบพฤติกรรม

จากส่ือลามก 

- ความตอ้งการการ

ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

- ขาดความรักความ

อบอุ่นจากครอบครัว 

แสวงหาความรักความ

อบอุ่นจากนอกบา้น 

- กลุ่มเพ่ือนทา้ทาย 

ยยุงส่งเสริม พดูจา

กระตุน้ใหก้ระทาํ

พฤติกรรม 

- กลุ่มเพ่ือนท่ีเยาวชนคบ

หาดว้ยกระทาํพฤติกรรม

ท่ีเป็นความผดิอยูเ่ป็น

ประจาํ 

- ขาดการทาํกิจกรรม

ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมใน

ชุมชนและชกัชวนกนั

ออกเท่ียวเตร่ในเวลา

กลางคืน 

- ในชุมชนขาดความรู้

อยา่งถกูตอ้งเก่ียวกบัการ

ดูแลบุคคลในชุมชน 

3.Perpetuating Factors 

ปัจจยัคงอยู ่

- การด่ืมสุราหรือด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

 

- ตอ้งการการยอมรับจาก

กลุ่มเพ่ือน  

- แสวงหาความสุขจาก

กลุ่มเพ่ือน 

- ขาดการควบคุมตนเอง 

- รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า  

- มกัใชก้ลไกแบบหลีก

หนีปัญหา 

- ขาดทกัษะในการ

จดัการกบัปัญหาอยา่ง

ถกูตอ้งเหมาะสม 

- ชุมชนท่ีพกัอาศยัมีการ

ร่วมกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีการ

กระทาํความผิดสมํ่าเสมอ 

- เยาวชนในชุมชนส่วน

ใหญ่ขาดความรู้ความ

เขา้ใจและขาดทกัษะการ

ดาํเนินชีวติ 

4.Protective Factors 

ปัจจยัทางบวก 

- ระดบัเชาวปั์ญญาไม่ตํ่า

กวา่เกณฑป์กติ 

 

 

 

- เยาวชนขดัแยง้กบั

ความรู้สึกของตนเอง  มี

ความหวาดกลวัเก่ียวกบั

ผลของการกระทาํ

พฤติกรรมของตน 

- เยาวชนตอ้งการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของตนเองเพ่ือชดเชยส่ิง 

- ส่งเสริมใหมี้การทาํ

กิจกรรมร่วมกนัใน

ชุมชน และใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์ 

- กิจกรรมส่งเสริมดา้น

กีฬา จดัแข่งขนัตามความ

ถนดัเดก็ 

- มีการตรวจ ตราของ 
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  ท่ีผดิพลาด และตอ้งการดู

ลกูเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

- มีความตอ้งการท่ีจะ

ประสบความสาํเร็จและ

สามารถกลบัไปใชชี้วิต

ในสังคม 

ผูน้าํในชุมชนเสียสละ

เวลาในแต่ละครอบครัว

เพ่ือช่วยกนัดูแลเยาวชน 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

ข้อมูลทัว่ไป 

 จากการศึกษาพบวา่ เยาวชนเติบโตมาในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  รายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย บิดา 

มารดา ผูป้กครอง ประกอบอาชีพรับจา้ง ไม่ค่อยมีเวลาใหค้รอบครัว ทาํงานไม่เป็นเวลา บางครอบครัวผูป้กครอง

ทาํงานในเวลากลางคืน กลบับา้นไม่เป็นเวลา สุขภาพร่างกายของผูป้กครองมีโรคประจาํตวั และผูป้กครองของ

เยาวชนบางรายป่วยทางจิตเวช ผูป้กครองของเยาวชนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา สภาพครอบครัวเนน้ให้

ประกอบอาชีพ ขาดการดูแลอยา่งเหมาะสมในเร่ืองของคุณภาพชีวติ อีกทั้งยงัพบวา่ เดก็และเยาวชนเติบโตมาดว้ย

การท่ีผูป้กครองใหด่ื้มนมขน้หวานกระป๋องผสมนํ้าอุ่น ไม่ไดรั้บคุณค่าทางอาหารอยา่งเพียงพอ แต่เน่ืองดว้ยความ

จาํเป็นของผูป้กครองจึงทาํใหข้าดการดูแลเอาใจใส่เก่ียวกบัโภชนาการของเดก็ อีกทั้งยงัพบวา่เยาวชนมีพฒันาการ

ชา้กวา่ปกติจากการสอบถามมารดา คิดชา้ ถกูชกัจูงไดง่้าย เจา้อารมณ์ หงุดหงิดง่าย กา้วร้าว ทาํลายขา้วของ 

โตเ้ถียงผูป้กครอง กระทาํผิดระเบียบวนิยั อาจเป็นเพราะเยาวชนไดรั้บการดูแลมาอยา่งไม่ถกูตอ้งเหมาะสม หรือ

อาจมีขอ้จาํกดัดา้นความคิดและสติปัญญาของเยาวชนทาํใหข้าดความคิด และมีแนวโนม้ของความกา้วร้าว หุนหนั

พนัแล่น ขาดการควบคุมท่ีไดต่้อตนเอง อารมณ์ไม่มัน่คง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

และอุนิษา เลิศโตมรสกลุ (2551) ท่ีวา่เดก็และเยาวชนท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่า จะส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนกระทาํ

ความผดิไดโ้ดยตรง ประกอบกบัพฒันาการในช่วงวยัรุ่น ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย ซ่ึงมีฮอร์โมนเป็น

ตวัการสาํคญั ทาํใหว้ยัรุ่นเกิดอารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายและใจร้อน เน่ืองจากสมองในส่วนการใชเ้หตุผลพฒันาได้

ไม่เตม็ท่ี วยัรุ่นจึงมกัมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบักาลเทศะในความเห็นของผูใ้หญ่ วยัรุ่นตอ้งการทดสอบส่ิง

ใหม่ๆ ทา้ทายกบัระบบเหตุผลเดิมท่ีมี เป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการหรือจูงใจต่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงเป็น

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีถกูปรับแต่งในระบบการเรียนรู้  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั โยธิน จารุจุฑารัตน์ (2552) ศึกษาพบวา่เยาวชนมีการเรียนรู้พฤติกรรมหลายอยา่งจากกลุ่มเพ่ือน 

เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ และความทา้ทายใหก้บัตนเอง โดยไม่ไดต้ระหนกัวา่พฤติกรรมทาํกระทาํไปนั้นจะส่งผล

เสียต่อตนเองหรือผูอ่ื้นมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น หากเดก็และเยาวชนไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งไม่ถกูตอ้งเหมาะสม 

ผูป้กครองขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวยัรุ่น ขาดการกระตุน้พฒันาการอยา่งถกูตอ้ง กอ็าจเป็นผลใหเ้ดก็และ

เยาวชนเติบโตอยา่งไม่มีคุณภาพ 

และมีความเส่ียงในการกระทาํความผดิได ้

ด้านครอบครัว 

จากการท่ีเยาวชนไม่ไดอ้ยูร่่วมกบับิดาและมารดาในวยัเดก็ อาศยัอยูก่บัยา่หรืออาประกอบกบัผูป้กครอง

ต่างคนต่างทาํงานประกอบอาชีพ ขาดการทาํกิจกรรมร่วมกนั ขาดความรักความอบอุ่น ขาดความเห็นอกเห็นใจซ่ึง



กนัและกนั ขาดความสนใจในพฤติกรรมของเยาวชน ละเลยสมาชิกในครอบครัว เป็นผลใหเ้ยาวชนออกไป

แสวงหาความรักความอบอุ่นนอกบา้น แสวงหาความสุขจากกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลกรมพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน สาํนกัพฒันาระบบงานยติุธรรมเดก็และเยาวชน (2555) ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงสาเหตุจากปัญหา

ทางครอบครัว คือ ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีภายในครอบครัว บุคคลในครอบครัวมีอาการทางประสาท บุคคลใน

ครอบครัวติดยาเสพติด เล่นการพนนัไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ครอบครัวแตกแยก บิดาหรือมารดาหรือทั้งสอง

เสียชีวิตหรือไม่ไดอ้ยูก่บับิดามารดา ครอบครัวท่ีเขม้งวด หรือมีความคาดหวงัสูง ครอบครัวปล่อยปละละเลย 

ครอบครัวยากจน เป็นสาเหตุแห่งการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชไมพร 

ทวชิศรีและคนอ่ืน ๆ (2542) ท่ีวา่การท่ีบิดา มารดาไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั ทาํใหว้ยัรุ่นรู้สึกขาดความอบอุ่น ไม่ไดรั้บการ

ดูแลเอาใจใส่ และขาดแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต จึงหนัเขา้หาเพ่ือนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั และนาํไปสู่การ

กระทาํความผิด ซ่ึงผูป้กครองของเยาวชนบางรายมีพฤติกรรมติดสุรา บิดามกัจะเมาสุราอยูเ่ป็นประจาํ ทาํใหเ้ดก็ไม่

ค่อยเช่ือฟังและมกัจะหลีกหนีจากสถานการณ์ดงักล่าว บิดาของเยาวชนจึงไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน 

เก่ียวกบัการด่ืมสุราจึงทาํใหเ้ดก็ไม่เช่ือถือ ถอยห่าง ประกอบกบัเดก็กาํลงัเขา้สู่ช่วงวยัรุ่น เดก็รู้สึกเหงา และตอ้งการ

การยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน เป็นผลใหเ้ยาวชนรู้สึกวา่ออกไปเท่ียวเตร่กบัเพ่ือนมีความสุขมากกวา่การท่ีไดอ้ยูก่บั

ครอบครัว ระยะหลงัเดก็จึงออกเท่ียวเตร่นอกบา้นและนอนคา้งตามบา้นเพ่ือนบ่อยคร้ัง ดว้ยความอยากรู้อยากลอง

และขาดวฒิุภาวะในการตดัสินใจ จึงอาจถกูชกัจูงไปในทางท่ีไม่เหมาะสมได ้ 

ด้านการคบเพือ่น 

 จากการศึกษาพบวา่เยาวชนจะคบเพ่ือนทั้งรุ่นเดียวกนัและเพ่ือนรุ่นพ่ี และในกลุ่มเพ่ือนมีพฤติกรรมตั้ง

กลุ่ม แกง็ค ์บางคนกเ็รียนหนงัสือ บางคนวา่งงาน บางคนเท่ียวเตร่ไปวนัๆ และยงัพบวา่กลุ่มเพ่ือนท่ีเยาวชนคบมี

พฤติกรรมชอบเท่ียวกลางคืน ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี มีเร่ืองทะเลาะววิาท ทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นบา้ง และมกัรวมกลุ่มกนัทาํ

กิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การแข่งรถ และมกัชกัชวนกนัไปด่ืมสุราตามสถานบนัเทิง การออกไปขบัรถเล่นเท่ียว

เตร่ในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชส้ารเสพติด จาํหน่ายยาเสพติด ลกัทรัพย ์จ้ี ปลน้ ทะเลาะวิวาท มี

พฤติกรรมเกเร ประพฤติไม่ดี เพ่ือนบางคนจะพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองเพศเป็นบางคร้ัง มีการพดูจาลามก มีกิจกรรมทาง

เพศ ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีเยาวชนพกัอาศยัอยูใ่กลเ้คียงในชุมชน อีกทั้งกลุ่มเยาวชนยงัออกไปมัว่สุมกนัตามศาลาใน

ชุมชม มกัชกัชวนกนัออกไปเท่ียวตามสถานบนัเทิง และด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ทาํใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรม

กลบับา้นดึกเป็นประจาํ หรือในบางสถานการณ์เยาวชนจะออกไปนอนคา้งบา้นเพ่ือน ไม่กลบัเขา้บา้น กลุ่มเพ่ือนท่ี

เยาวชนคบมีพฤติกรรมท่ีเป็นความเส่ียงในการกระทาํความผดิ ส่งผลใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรู้ตามแบบอยา่งท่ีไม่

ถกูตอ้ง และมีความเส่ียงท่ีจะร่วมกนักระทาํความผดิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยพุาพร ปิวะพงษ ์(2554) ศึกษาพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิเก่ียวกบัเพศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีการคบหาสมาคม

กบักลุ่มเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่ดีมากท่ีสุดหรือเป็นประจาํ มีการกระทาํความผดิเก่ียวกบัเพศอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิเก่ียวกบัเพศท่ีมีการคบหาสมาคมกบั

กลุ่มเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่ดีอยูใ่นระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอยา่งเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิด

เก่ียวกบัเพศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่เคยมีการคบหาสมาคมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไป

ในทางท่ีไม่ดีเลย มีการกระทาํความผดิเก่ียวกบัเพศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั โดยตวัแปรทางดา้นกลุ่มเพ่ือน

มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํความผิดทางเพศของเดก็และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็น

ร้อยละ 31 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัเชฎฐกฤท วรจนัทร์ (2549) พบวา่ เยาวชนทุกคนคบเพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด เช่น 

ด่ืมสุรา เสพกญัชา สาระเหย หรือส่ิงเสพติดอ่ืนๆ เคยมีพฤติกรรมรุมโทรมหญิงบ่อย ๆ มกัมีการเปล่ียนคู่นอน เซ็ก



หมู่ ส่วนใหญ่จะวา่งงานและไม่เรียนหนงัสือ ชอบการตกแต่งรถ การแข่งรถจกัรยานยนตใ์นช่วงกลางคืน และมี

การทาํร้ายผูอ่ื้นดว้ย การรวมตวักนักบัเพ่ือนเป็นกลุ่มแกง็ค ์ทาํใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

นาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง จึงกล่าวไดว้า่ ปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือนเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิด

การกระพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง 

ด้านพฤติกรรมทางเพศ 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เยาวชนมีความถ่ีในการมี

เพศสัมพนัธ์ไม่แน่นอน มีเพศสัมพนัธ์กบัแฟนสาวคร้ังแรก ใชถุ้งยางอนามยัเป็นบางคร้ัง ซ่ึงมี 1 ราย ท่ีมี

เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ือก่อคดีกบัผูเ้สียหาย กลุ่มตวัอยา่งเยาวชนดูส่ือลามกคร้ังแรกอาย ุ12 ปี ดูส่ือลามกดว้ยการดู

คลิปวดีีโอผา่นทางโทรศพัทห์รือในอินเตอร์เน็ต ดูพร้อมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีโรงเรียนหรือบางคร้ังดูท่ีบา้นเพ่ือน 

เยาวชนสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองในลกัษณะปกติ และมีความถ่ีเฉล่ียสัปดาห์ละ 2 คร้ัง หลงัจากท่ีดูคลิปวดีีโอ 

หรือถกูกระตุน้อารมณ์ทางเพศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยพุาพร ปิวะพงษ ์(2554) ศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเดก็และ

เยาวชนท่ีกระทาํความผดิเก่ียวกบัเพศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใหค้วามสนใจกบัส่ือลามกอนาจาร

มากหรือเป็นประจาํ 

มีการกระทาํความผดิเก่ียวกบัเพศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิด

เก่ียวกบัเพศท่ีใหค้วามสนใจกบัส่ือลามกอนาจารอยูใ่นระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอยา่งเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ

ความผดิเก่ียวกบัเพศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่เคยใหค้วามสนใจกบัส่ือลามกอนาจารเลย มีการ

กระทาํความผิดเก่ียวกบัเพศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั โดยตวัแปรทางดา้นส่ือลามกมีความสัมพนัธ์กบัการ

กระทาํความผิดทางเพศของเดก็และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็นร้อยละ 35.0 จึงกล่าวได้

วา่ กลุ่มตวัอยา่งเยาวชนท่ีกระทาํความผดิร่วมกนัโทรมหญิงมีความสนใจเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัเพศ ทั้งจากการดูส่ือ

ลามก คลิปวดีีโอผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยงัมีประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควร โดยกลุ่มตวัอยา่งเยาวชนมองวา่การดูส่ือลามกเป็นเร่ืองปกติ และสามารถหาดูไดง่้าย และบางรายมีการทาํ

กิจกรรมทางเพศเลียนแบบส่ือลามก และมกัรวมกลุ่มกนัดูส่ือลามก ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความตอ้งการทางเพศ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ปิยะพงศ ์แซ่ตั้ง (2554) ศึกษาพบวา่ เยาวชนท่ีกระทาํผดิคดีเก่ียวกบัเพศนั้น มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควร โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีประสบการณ์เพศสัมพนัธ์ก่อนอาย ุ17 ปี ทั้งส้ิน ความถ่ีของการมีเพศสัมพนัธ์

ค่อนขา้งไม่แน่นอน  

ส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากกวา่ 1 คน จาํนวนสูงสุดถึงร้อยละ 78.8 และเยาวชนท่ีกระทาํผิดคดีเก่ียวกบั

เพศเกินคร่ึงหน่ึงเคยมีเพศสัมพนัธ์หมู่ ในส่วนของการมีประสบการณ์ดูส่ือลามกพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมด

เคยดูส่ือลามก และกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 27.3 เคยแอบดูผูอ่ื้นโป๊เปลือย หรือมีกิจกรรมทางเพศ อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง

กบั เชฎฐกฤท วรจนัทร์ (2549) ศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจะรับส่ือลามกดา้นการดูวซีีดี หนงัโป๊ แต่มีความแตกต่าง

ในเร่ืองของความถ่ี บางรายมีความสนใจและจะดูกบักลุ่มเพ่ือน บางรายดูตามโอกาส ซ่ึงเยาวชนมองวา่การดูส่ือ

ลามกของตนเองนั้นเป็นเร่ืองปกติในวยัของตนและสามารถหาดูไดง่้าย นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งดูส่ือ

ลามกแลว้ 

จะมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ตามมา ซ่ึงบางรายมีกบัคนรัก บางรายช่วยตวัเอง บางรายเม่ือดูเสร็จจะออกไปหา

เหยือ่หรือเพ่ือนผูห้ญิงมาร่วมกนัโทรม ซ่ึงเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วงวยัรุ่น มีความตอ้งการการยอมรับจาก

กลุ่มเพ่ือน มีความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ซ่ึงเป็นผลทาํใหก้ระทาํความผดิร่วมกนัโดยขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ  

ด้านการใช้สารเสพติด 



 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเยาวชนไม่ไดใ้ชส้ารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน และชนิดกญัชาก่อนไป

กระทาํความผิด แต่ด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนกระทาํความผิด ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่การด่ืมสุราของ

เยาวชนเป็นสาเหตุใหเ้ยาวชนกระทาํพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิง เน่ืองจากขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ การควบคุมตนเอง

ลดลง มีความสนุกสนาน คึกคะนองกบักลุ่มเพ่ือน อีกทั้งยงัส่งผลใหก้ลุ่มเยาวชนมีโอกาสออกตระเวนหาเหยือ่และ

ช่วยกนัฉุดตวัเหยือ่ข้ึนรถได ้มีความกลา้ท่ีจะกระทาํพฤติกรรมการร่วมกนัโทรมหญิงมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์หรือด่ืมสุราอาจเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมร่วมกนัโทรมหญิงของเยาวชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

     1.1 สถาบนัครอบครัว บิดา มารดา ผูป้กครองหรือบุคคลในครอบครัวควรดูแลเอาใจใส่ แสดงความ

รัก ความห่วงใยใหเ้ดก็และเยาวชน ควรหากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัวเพ่ือเป็น 

การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีในครอบครัว ใหเ้ดก็และเยาวชนไดรั้บรู้ถึงความรักความอบอุ่นของครอบครัว อีกทั้ง

ครอบครัวควรมีส่วนในการสั่งสอน แนะนาํใหเ้ดก็และเยาวชนมีความอดทน  

อดกลั้น ช้ีแนะใหเ้ห็นถึงผลดีและผลเสีย ผลกระทบท่ีตามมาจากการกระทาํพฤติกรรมท่ีไม่ดี และผลเสียจากการ

กระทาํความผิดทางเพศ ปลกูฝังใหเ้ดก็มีทศันคติท่ีดีต่อการอยูร่่วมกนัในสังคม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

การใชส้ติปัญญาแกไ้ขปัญหา รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจในส่ิงต่างๆ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเส่ียงในการกระทาํความผิดซํ้ า อีกทั้ง

ผูป้กครองจะตอ้งดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเดก็และเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้ดก็และ

เยาวชนมีโอกาสในการกระทาํความผดิ ซ่ึงผูป้กครองจะตอ้งรับฟัง พดูคุย เป็นเพ่ือนท่ีปรึกษาใหแ้ก่เดก็และ

เยาวชน ทาํความรู้จกักบัเพ่ือนของลกู สร้างความใกลชิ้ดสนิมสนมระหวา่งกนั สร้างความรักความอบอุ่นให้

ครอบครัว และท่ีสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาคือผูป้กครองควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน กระทาํ

พฤติกรรมท่ีดี ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต ลดการทะเลาะวิวาทและใชก้าํลงัในการแกไ้ขปัญหาในครอบครัว หาก

ครอบครัวมีความอบอุ่น มีตวัแบบท่ีดีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เพ่ือเป็นการลดการเกิดปัญหาการกระทาํความผดิของ

เดก็และเยาวชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย 

     1.2 สถาบนัการศึกษา ควรปลูกฝังและขดัเกลาความประพฤติของเดก็และเยาวชนใหส้อดคลอ้งกบั

ระเบียบ กฎเกณฑ ์จารีตประเพณีท่ีดีงาม หรือเป็นท่ีสังคมยอมรับ คุณครูท่ีดูแลเดก็และเยาวชนควรดูแลเอาใจใส่

ใหค้าํปรึกษานกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด โดยไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบติั โดยเฉพาะกบัเดก็นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่

เหมาะสม หรือกระทาํความผดิ ครูควรมีส่วนช่วยในการพฒันาศกัยภาพของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผดิ 

สนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนไดรู้้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ จดักิจกรรมหรือชมรมตามท่ีสนใจและถนดั 

อีกทั้งควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศของเดก็และเยาวชน ใหมี้ความรู้เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาเก่ียวกบั

เพศอ่ืน ๆ 

     1.3 สังคม ชุมชน ควรร่วมมือกนัสอดส่องดูแลพฤติกรรมเดก็และเยาวชนในชุมชน โดยมีการจดัเวร

ยาม หรือมีสายตรวจประจาํในชุมชน เพ่ือตรวจดูแลเดก็และเยาวชนไม่ใหท้าํพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือมีความ

เส่ียงท่ีจะกระทาํความผดิ อีกทั้งยงัช่วยเป็นการช่วยผูป้กครองสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเดก็และเยาวชนใน

ชุมชนดว้ย อีกทั้งผูใ้หญ่ในชุมชนควรหากิจกรรมใหเ้ดก็ไดท้าํร่วมกนั ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นการลด

ภาระของสังคม ชุมชน อีกทั้งยงัช่วยใหเ้ยาวชนไดฝึ้กการสร้างความรับผดิชอบ การทาํงานเป็นทีม การช่วยเหลือ



ผูอ่ื้น ป้องกนัมิใหไ้ปใชเ้วลาวา่งในการนัง่มัว่สุมกนัและชกัชวนกนักระทาํความผดิ ซ่ึงเป็นความเส่ียงในการ

กระทาํความผิดอ่ืน ๆตามมาดว้ย 

     1.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีวา่งงานและออกจาก

ระบบการศึกษา มีสถานท่ีในการฝึกอาชีพ หรือการจดัโครงการในหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ

เดก็และเยาวชน เป็นการหาขอ้มูลอยา่งละเอียดและส่งเสริมป้องกนัใหต้รงจุด เพ่ือเป็นการป้องกนัการกระทาํ

ความผดิซํ้ า ซ่ึงหน่วยงานควรร่วมมือกนัศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม เพ่ือเป็นการนาํขอ้มูลไปประกอบในการวางแผนการ

จดักิจกรรมใหเ้ดก็และเยาวชน เช่น การจดักิจกรรมการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางใจ การจดักิจกรรมการ

เสริมสร้างความรู้เร่ืองเพศ การจดักิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว การจดักิจกรรมฝึกอาชีพให้

เดก็และเยาวชน รวมถึงการจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชนไดฝึ้กทกัษะการใชชี้วติดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรมีการใชแ้บบทดสอบอ่ืนร่วมกบัการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือใหส้ามารถทาํความเขา้ใจลกัษณะ

ทางจิตวทิยาของเยาวชนท่ีร่วมกนัโทรมหญิงไดอ้ยา่งละเอียดมากยิง่ข้ึน ทั้งยงัควรเพิ่มระยะเวลาในการทดสอบให้

เหมาะสม และสร้างสัมพนัธภาพก่อนการทดสอบเพ่ือใหก้รณีศึกษาลดความวิตกกงัวล และทาํแบบทดสอบได้

อยา่งเตม็ความสามารถ  

     2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระทาํความผดิร่วมกนัโทรมหญิงในเขตจงัหวดัอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือช่วยใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํความผดิของเยาวชนไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน และเพ่ือประกอบการ

วางแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟใูหมี้ความเหมาะสม 

     2.3 ควรมีการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากบุคคลในชุมชน หรือผูป้กครองคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากบิดาหรือ

มารดา เน่ืองจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูป้กครองนั้นบางคนยงัไม่บอกความจริงของเดก็และเยาวชนทั้งหมด 

เน่ืองจากกลวัวา่จะมีผลกระทบต่อการถกู 

ดาํเนินคดี เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากยิง่ข้ึน ควรมีการสัมภาษณ์สมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว ชุมชน คุณครูท่ี
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