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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวเชิงพุทธบูรณาการ 3) เพื่อศึกษา
ผลการใช้รปู แบบและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน เป็นการวิจยั แบบผสมผสานวิธี
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(µ = 3.15, σ = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรุนแรงทางกายที่ได้รับจากผู้ปกครอง
อยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.51, σ = 0.16) ความรุนแรงทางวาจาทีไ่ ด้รบั จากผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับปานกลาง
(µ = 2.82, σ = 0.12) ปัจจัยที่เกิดจากการคบเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.15, σ = 0.09) ปัจจัยที่
เกิดจากบริบทโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.15, σ = 0.14) และปัจจัยที่เกิดจากการบริโภคสื่อ
อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.13, σ = 0.11)
2. รูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ มีเป้าหมายเพือ่ ลด
พฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กนักเรียนด้านกาย วาจา และใจ ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบจากกรอบของการ
ศึกษาเอกสาร ต�ำราทางวิชาการ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมก้าวร้าว บูรณาการกับแนวคิดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา และการทีล่ งพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลด้วยการส�ำรวจ การสอบถาม
*
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การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ จนได้รปู แบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธ
บูรณาการ ที่เป็นรูปแบบกิจกรรมอบรมภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล เป็นกิจกรรมเพื่อ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท
ด้วยกาย วาจา และเห็นคุณค่าของผู้อื่น สมาธิ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สภาวะของอารมณ์เพือ่ พัฒนาจิตไม่ให้หวัน่ ไวต่อสิง่ เร้าทีม่ ากระทบ รูจ้ กั ข่มอารมณ์ความโกรธได้ และปัญญา
เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในหาการด�ำเนินชีวิต
โดยปราศจากความก้าวร้าว
3. ผลการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ
พบว่า ก่อนทดลอง นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.05) หลังการทดลอง
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.18, σ = 0.05) แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ สามารถลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ; พฤติกรรมก้าวร้าว; เชิงพุทธบูรณาการ

Abstract
This research has three aims 1) to studythe influence factors by students’ aggressive
behaviors, 2) to create a model of improving students’ aggressive behaviors by Buddhist
integration and 3) to study the result of using a model of improving students’ aggressive
behaviors by Buddhist integration. This research was the Mixed method research that are
Quantitative Research and Qualitative Research.
The results of this research were found that:
1. The influence factors to students’ aggressive behaviors in overall were at
media level (µ= 3. 15, σ = 0.03). When considering each side, it was found that; Physical
violence suffered by parents is in high level (µ= 3.51, σ = 0.16); Verbal violence suffered
by parents is in average level (µ=2.82, σ = 0.12); Factors of friends datingis in average level
(µ =3.15, σ = 0.09) Factors arising from the school context is in average level (µ = 3.15,
σ = 0.14 and Factors that result from media consumption is in media level (µ = 3.13, σ = 0.11).
2. The Model of improving students’ aggressive behaviors by Buddhist integration
has the goal to reduce the aggressive behaviors of students, physical, verbal and mental.
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Researchers have created a framework based on the study of documents, academic texts
about the theory of aggressive behavior integration with the concept of behavioral
modification based on Buddhism and the storage area through survey, inquiry, interviews,
and group discussions until. The model of improving students’ aggressive behaviors by
Buddhist integration. This is a form of training activities under the framework of the
Threefold Training are; Sila, is an activity for students to learn how to create a good
relationship to reduce conflicts caused by physical controversy, verbal abuse and the
value of others; Samadhi, is an activity for students to learn and understand the state of
emotions to develop the mind is not sensitive to stimuli that affect. Know to suspended
angry, and wisdom is an activity for students tohave the skills to analyze and dare to
solve problems in finding a way to live without aggression.
3. The results of the model of improving students’ aggressive behaviors by Buddhist
integration were found; before the experiment (Pre-test), students had aggressive behavior
at high level (µ = 4.05, σ = 0.05). After the experiment (Post-test), students had aggressive
behavior at low level (µ = 2.18, σ = 0.05). It shows that the model of improving students’
aggressive behaviors by Buddhist integrationcan reduce the aggressive behavior of the
students was significantly reduced at the 0.05 level.
Keywords: Model; Aggressive Behavior; Buddhism Integrated

1. บทน�ำ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอายุนาน
ถึง 2,600 ปี เป็นศาสนาทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาตัง้ แต่
อดีตตลอดจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้ผ่าน
การพิสูจน์และตอบค�ำถามเกี่ยวกับความไม่เที่ยง
แท้แน่นอนของสรรพสิง่ ให้กระจ่าง โดยมีไตรลักษณ์
เป็นรากฐานส�ำคัญ โดยการอธิบายว่า ลักษณะทัง้ 3 นี้
มี แ ก่ สิ่ ง ทั้ ง หลายเป็ น สามั ญ เสมอเหมื อ นกั น คื อ
ทุกอย่างที่เป็นสังขตะ เป็นสังขาร ล้วนไม่เที่ยง
(อนิจจา) คงทนอยู่มิได้ (ทุกขา) เสมอเหมือนกัน
ทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นธรรม ทั้งสังขตะ คือ สังขาร

และอสังขตะ คือ วิสงั ขาร ล้วนมิใช่ตน ไม่เป็นอัตตา
(อนัตตา) เสมอกันทัง้ สิน้ จึงเรียกว่า สามัญลักษณะ
หรือสามัญลักษณ์ (Phra Phromkunaporn (P.A.
Payutto), 2018 : 89) ตามด้วยอริยสัจ 4 ทีไ่ ด้อธิบาย
ถึงการเทีย่ วเร่รอ่ นไปมาของสรรพสิง่ โดยมีใจความ
ว่าเพราะไม่รแู้ จ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทย
อริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ เราและเธอทัง้ หลายจึงเทีย่ วเร่รอ่ น
ไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ เราและเธอทั้งหลาย
ได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

320 Dhammathas Academic Journal Vol. 18 No. 3 (September - December 2018) Special Issue

อริยสัจ เราและเธอทั้งหลายถอนภวตัณหาได้แล้ว
(Thai Tipitaka Version Book 10 Number : 155-44)
เช่นเดียวกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ไทยปั จ จุ บั น ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง เพราะความไม่ เ ที่ ย ง
เนือ่ งจากทนอยูใ่ นสถานการณ์เดิมไม่ได้ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินชีวติ ของประชาชนให้มฐี านทางดีขนึ้ จ�ำเป็น
ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การเปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะครั้ ง ส่ ง ผลต่ อ
โครงสร้างทางสังคมองค์รวม ทัง้ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ตลอดจนถึงการศึกษา เมือ่ ย้อนดูการ
พัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิต
แบบเรียบง่ายภายใต้ความอบอุ่นของครอบครัว
หายไปส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของเด็กและเยาวชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนใน
ปั จ จุ บั น ยิ่ ง นั บ วั น ยิ่ ง มี ค วามหลากหลายและทวี
ความรุนแรงขึน้ เช่น ปัญหาอาชญากรรมทีเ่ กิดจาก
การทะเลาะวิวาท ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคม
ไม่ยอมรับและก็เป็นสิง่ ทีส่ งั คมไม่สามารถปฏิเสธได้
เช่นเดียวกัน
เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสูง
ขาดการควบคุมตนเอง และท�ำลายสิทธิของคนอืน่
เนื่องจากเป็นวัยที่ก�ำลังอยู่ในช่วยหัวเลี้ยวหัวต่อ
เป็นระยะที่มีการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา จากพัฒนาการเหล่านี้ท�ำให้
เด็กวัยรุน่ มีพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงมากทีส่ ดุ
และมักจะบ่งชี้ได้ถึงพฤติกรรมอาชญากรรมในวัย
ผูใ้ หญ่ได้มาก เนือ่ งจากอารมณ์ของวัยรุน่ จะรุนแรง
การเปลี่ยนแปลงวัยรุ่น เกิดความตึงเครียดทาง
อารมณ์ ไ ด้ ง ่ า ยอย่ า งรวดเร็ ว ขาดการควบคุ ม

แสดงออกอย่างเปิดเผย เป็นวัยทีเ่ ต็มไปด้วยปัญหา
มากมาย และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน
มีแนวโน้มไปในลักษณะก้าวร้าวรุนแรง ถ้าพฤติกรรม
ก้าวร้าวมีความรุนแรงถึงระดับสูงและแสดงออก
ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ย่อมเกิดอันตรายต่อสังคม
เป็นอย่างยิ่ง เพราะความก้าวร้าวน�ำไปสู่การฆ่า
ท�ำลายล้างชีวิต ซึ่งวัยรุ่นเป็นอนาคตที่ส�ำคัญของ
ชาติ จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิง่ หากมีพฤติกรรมก้าวร้าว
(Teerawiroon, 1999 : 47) ดังนั้น หากเด็กและ
เยาวชนขาดภูมิคุ้มกันและขาดการอบรม ขาดการ
ดูแล ขาดการชี้แนะจากผู้ปกครอง ครู อาจารย์
อาจท�ำให้ค่านิยม ทัศนคติ รวมทั้งการพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคมได้
นอกจากนีก้ ารพัฒนาทีแ่ ยกส่วนขาดความเชือ่ มโยง
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ท�ำให้เยาวชนขาดสิง่ ยึด
เหนีย่ วจิตใจ ขาดการน�ำหลักธรรมมาปรับใช้ในการ
ด�ำเนินชีวติ เยาวชนเติบโตขึน้ จนอายุยา่ งเข้าสูว่ ยั รุน่
ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เนื่องจาก
มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
ท�ำให้เกิดความสับสนในบทบาทและหน้าทีข่ องตน
รวมถึงวิจารณญาณในการประพฤติปฏิบตั ติ ลอดจน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ความเบี่ ย งเบนทาง
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นดูเหมือน
จะทวีความรุนแรงขึน้ ทุกขณะ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาด้าน
การก่ออาชญากรรมการข่มขืน การละเมิดทางเพศ
และการก่อเรื่องทะเลาะวิวาทท�ำร้ายร่างกายกัน
ถึงแก่ชีวิต (Tangsuphachai, 2010 : 52-53)
พฤติ ก รรมหรื อ การกระท� ำ ในมิ ติ ท าง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “กรรม” ซึ่งมีความหมาย
เป็นกลางๆ ใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดี ถ้าประพฤติ
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ปฏิบตั ดิ ี เรียกว่า กุศลกรรม ถ้าประพฤติปฏิบตั ไิ ม่ดี
เรียกว่า อกุศลกรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก
ใน 3 ลักษณะ คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
พระพุทธเจ้าได้ตรัสความหมายของกรรมไว้ใน
นิพพานสูตรว่า “ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยเหตุนวี้ า่
เรากล่าวว่า เจตนาเป็นตัวกรรม บุคคลคิดแล้ว
จึงกระท�ำด้วยกาย วาจา และใจ” (Thai Tipitaka
22/63-577) พระพุทธศาสนาถือว่า การแสดงออก
ของมนุษย์ทุกอย่างถือว่ากรรม ไม่ว่าจะเป็นทาง
กาย วาจา ใจ ในบรรดา กรรมทั้ง 3 นี้ กรรมที่เกิด
ทางใจถือว่า มีผลมากกว่ากรรมที่เกิดทางกายและ
ทางวาจา เพราะกรรมทางใจเป็นสาเหตุให้บุคคล
คนกระท�ำกรรมทางกายและพูดออกมาทางวาจา
ดังพุทธพจน์วา่ “ตปัสสีบรรดากรรมทัง้ 3 ประการ
จ�ำแนกแยกเป็นอย่างนี้เราบัญญัติ มโนกรรมว่า
มีโทษมากกว่าในการท�ำกรรมชั่ว ในการประพฤติ
กรรมชัว่ มิใช่กายกรรมหรือวจีกรรม” (Thai Tipitaka
13/57-55) พฤติกรรมหรือการกระท�ำทางกาย
วาจา และใจในทางดีห รือไม่ดีก็ตามถือว่าเป็น
ผลผลิตทีจ่ ะติดตามตัวเราไปตลอด ในพระไตรปิฎก
ได้จำ� แนกแจกแจงประเภทของกรรมแล้ว ยังได้แบ่ง
ระยะเวลาการให้ผลของกรรมด้วย ดังปรากฏใน
นิพเพธิกสูตรว่า “วิบากแห่งกรรมเป็นอย่างไร คือ
เรากล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี 3 ประเภทคือ 1) กรรม
ที่พึงเสวยในปัจจุบัน 2) กรรมที่พึงเสวยในชาติ
ถัดไป และ 3) กรรมที่พึงเสวยในชาติต่อๆ ไป”
(Thai Tipitaka 22/94-677) ที่เกิดจากผลกรรม
หรือการกระท�ำที่ได้ท�ำเอาไว้ในอดีตและปัจจุบัน
หมายความว่า พฤติกรรมหรือการกระท�ำที่จะน�ำ
ไปสู่ความก้าวร้าวรุนแรงนั้น เกิดจากการกระท�ำ
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กรรมทั้ง 3 ประการ กล่าวคือ พฤติกรรมทางกาย
พฤติกรรมทางวาจา และพฤติกรรมหรือความคิด
ที่แฝงอยู่ภายใต้จิตใจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ
อกุศลมูล พฤติกรรมดังกล่าวเมือ่ ปฏิบตั หิ นักไปทาง
ใดทางหนึ่งอันเป็นปกติประจ�ำอยู่ในสันดานพื้นเพ
ของจิต อุปนิสยั พืน้ นิสยั ตัวความประพฤติเรียกว่า
จริยา บุคคลผู้มีความประพฤติอย่างนั้นๆ เรียกว่า
จริต (Phra Phromkunaporn (P.A. Payutto),
2018 : 189)
หลวงพ่อพุทธทาส กล่าวไว้ว่า “ศีลธรรม
ไม่กลับมาโลกาจะวินาศ” ที่สะท้อนถึงความเสื่อม
ถอยทางศีลธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเสือ่ มถอยทางศีลธรรมของเด็กและเยาวชนที่
มีอยู่ให้เห็นอย่างดาษดื่นในสังคมปัจจุบันเด็กและ
เยาวชนนั้น ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติ
เนื่องจากประชากรของประเทศจะเป็นเด็กและ
เยาวชนเสียส่วนใหญ่ และการพัฒนาประเทศจะขึน้
อยู่กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ หากสามารถแก้ไข
ปรับปรุงเด็กและเยาวชนให้ดีเสียตั้งแต่วันนี้ใน
อนาคตประเทศชาติกจ็ ะมีผใู้ หญ่ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ศีลธรรมเคารพต่อกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของสังคม
มีความรู้ความสามารถ ประกอบอาชีพสุจริตรู้จัก
เสี ย สละผลประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวมสั ง คมและ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่ถือว่าเป็น
เรือ่ งจ�ำเป็นทีเ่ ด็กนักเรียนทุกคน จะต้องมีและถือว่า
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนได้ด้วย
ตนเอง เพื่ อ ให้ มี จิ ต สาธารณะมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมี
ความเคารพสถาบัน ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการ
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ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน รวมถึง
โรงเรียนและครูต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กนักเรียนด้วย (Phra Sakda Chandako, 2015)
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการศึกษายังมี
ความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรม
แห่งการเรียนรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตราที่ 6 ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ยังคงยึดมัน่ ในการพัฒนาโดยยึด
“คน” หรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิด
คุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้น จึงมีเป้าหมายหลัก
อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัย ทั้งในด้านกาย
ใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ทัง้ นี้
เพื่อน�ำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม (Office
of the National Economics and Social
Development Board, 2011 : 18-22)
จากเหตุ ผ ลและความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว
ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจใคร่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนและหลัก
ธรรมในทางพระพุทธศาสนา น�ำมาสร้างรูปแบบ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความก้าวร้าวของ
นักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ เป็นเครื่องมือในการ

ปรับเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ก้าวร้าวทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของสังคม ให้อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของเหตุผล และสร้างจิตส�ำนึกให้นักเรียนยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนา อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบในด้านการศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในการช่ ว ยกั น วางแผนหรื อ ก� ำ หนดทิ ศ ทางเพื่ อ
ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความก้าวร้าว
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของชีวติ และคุณค่าในการอยูร่ ว่ มกันของครอบครัว
ชุมชน สังคมประเทศชาติพร้อมที่จะปฏิบัติตน
ให้อยู่ในกฎระเบียบทางสังคม สามารถด�ำเนินชีวิต
ในยุกต์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีความสุข
ถูกต้องสมควรแก่วัยสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน
2. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมความก้ า วร้ า วของนั ก เรี ย นเชิ ง พุ ท ธ
บูรณาการ
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Research Method) โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
วิธีการด�ำเนินวิจัยไว้ดังนี้
1. การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ

ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และข้อมูลทุติยภูมิ
ได้แก่ เอกสาร ต�ำรา งานวิจัย ที่มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับความก้าวร้าวของนักเรียน เพื่อน�ำ
หลักพุทธธรรมมาสร้างรูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน
2. ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจข้อมูลประชากร ผูว้ จิ ยั
ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและเลขา
บัณฑิตศึกษาช่วยออกหนังสือถึงผู้บริหารแต่ละ
โรงเรี ย น เพื่ อ ขอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นที่ มี
พฤติกรรมก้าวร้าว
3. การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interviews) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการสัมภาษณ์
ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูประจ�ำชั้นและ
ตัวแทนผู้ปกครอง จ�ำนวน 15 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักพุทธธรรม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
จิ ต วิ ท ยา ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการศึ ก ษาและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 10 รูป/คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection)
5. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) วิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากการ
ศึกษาเอกสาร ต�ำรา การสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่มแล้วเรียบเรียงในแต่ละประเด็นให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อวางเป็นกรอบในการ
สร้ า งรู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมความ
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ก้าวร้าวข้องนักเรียน ดังนี้ 1) สร้างรูปแบบการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนเชิง
พุทธบูรณาการ เพื่อน�ำรูปแบบไปทดลอง 2) น�ำ
รูปแบบที่สร้างไว้เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทาน
เพื่อหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ จ�ำนวน 3 คน
3) น�ำรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน�ำเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษา
ก่ อ นน� ำ ไปทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง 4) ประสานกั บ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูประจ�ำชัน้ เพือ่ น�ำรูปแบบ
ไปทดลองกับนักเรียน และ 5) รวบรวมข้อมูลจาก
การทดลองมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลของการวิจัย
6. การศึกษาภาคสนาม ผูว้ จิ ยั น�ำรูปแบบ
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความก้าวร้าว
ของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการทีส่ มบูรณ์แล้วไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ติดตามการประเมินโดย
ให้ผู้ปกครอง ครูประจ�ำชั้นช่วยสังเกตพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน และให้
นักเรียนประเมินตนเองตามความเป็นจริงก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ และสรุปผลของการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะ
7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และรูปแบบการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธ
บูรณาการ ไปเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
เพื่อหาความเชื่อมั่น IOC ปรากฏว่า อยู่ในระดับ 1
มีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
8. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�ำเสนอ
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษา
เชิงส�ำรวจ สัมภาษณ์ เอกสาร สนทนากลุ่ม การลง
ภาคสนามจัดกิจกรรมอบรม โดยการน�ำเสนอเชิง
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สถิติและบรรยายเชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นภาพรวม

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง เรื่องรูปแบบการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธ
บูรณาการ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยและอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.15,
σ = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านความรุนแรงทางกายที่ได้รับจากผู้ปกครอง
อยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.51, σ = 0.16) ความรุนแรง
ทางวาจาที่ได้รับจากผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง
(µ = 2.82, σ = 0.12) ปัจจัยทีเ่ กิดจากการคบเพือ่ น
อยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.15, σ = 0.09) ปัจจัย
ที่เกิดจากบริบทโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
(µ = 3.15, σ = 0.24) และปัจจัยที่เกิดจากการ
บริโภคสือ่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.13, σ = 0.11)
เป็นต้น
2. รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ จากการที่
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการส�ำรวจ การสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ประกอบกับ
การศึกษาจากเอกสารต�ำราทางวิชาการ เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมก้าวร้าว แนวคิดการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
พบว่า รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการณ์ เป็นรูปแบบ
กิ จ กรรมอบรมภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ตามหลั ก

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เป้าหมายเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนให้ลดลง
โดยมีรูปแบบและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรมด้าน (ศีล) เป็นกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน มีความสมัคร
สมานสามั ค คี ลดความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด จากการ
ทะเลาะวิวาทด้วยกาย วาจา และเห็นคุณค่าของ
ผู้อื่น
กิจกรรมด้าน (สมาธิ) เป็นกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของ
อารมณ์เพื่อพัฒนาจิตใจไม่ให้หวั่นไวต่อสิ่งเร้าที่
เข้ามากระทบจิตใจ เป็นการสร้างความเพียรเพื่อ
ข่มอารมณ์ความโกรธทีจ่ ะน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมก้าวร้าว
ต่อไป
กิจกรรมด้าน (ปัญญา) เป็นกิจกรรมเพื่อ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ทจี่ ะ
ส่งผลต่อวิถีการด�ำเนินชีวิต และน�ำไปสู่การเลิก
พฤติกรรมก้าวร้าวของตนในอนาคต
3. ผลการใช้ รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมความก้ า วร้ า วของนั ก เรี ย นเชิ ง พุ ท ธ
บูรณาการ จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการใช้
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ สามารถลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ได้ก�ำหนดไว้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลองรูปแบบการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธ
บูรณาการ พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนภาพรวม

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ

ก่อนการใช้รปู แบบ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.05,
σ = 0.05) หลังการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ พบว่ า
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ า วอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
(µ = 2.18, σ = 0.05)
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของ
นักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมก้าวร้าว
ทางวาจา ก่ อ นการทดลองรู ป การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.20, σ = 0.05) หลังการ
ใช้รูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาของนักเรียน
อยูใ่ นระดับน้อย (µ = 2.34, σ = 0.10) ด้านพฤติกรรม
ก้าวร้าวทางใจ ก่อนการทดลองรูปแบบนักเรียน
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.09, σ = 0.10)
หลั ง การใช้ รู ป แบบพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วทางใจของ
นักเรียน อยู่ในระดับน้อย (µ = 2.00, σ = 0.06)
และด้านพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายก่อนการทดลอง
รูปแบบ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.89, σ = 0.12)
หลังการใช้รูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของ
นักเรียนอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.21, σ = 0.12)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ
สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนได้

5. ข้อเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนเชิงพุทธ
บูรณาการในครั้งนี้ ท�ำให้เห็นประเด็นอีกหลาก
หลายประเด็น อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา
น� ำ ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดในอนาคต ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ข ้ อ
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เสนอแนะทั้งเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการและเพื่อ
การท�ำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1.1 ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น ควรมี
นโยบายและสนั บ สนุ น ให้ ค รู น� ำ รู ป แบบการจั ด
กิจกรรมเชิงพุทธมาบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมนั ก เรี ย น ในการอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุข
		 1.2 ทางโรงเรียน ควรมีนโยบายหรือ
แผนเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก เรี ย นเชิ ง พุ ท ธ
โดยการสลับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
		 2.1 การจั ด กิ จ กรรมอบรมภายใต้
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นั ก เรี ย นเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ เป็ น การน� ำ หลั ก
ไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนามาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมอบรมทีส่ ะท้อน
ถึงความเป็นจริงของชีวิต
		 2.2 ทางโรงเรี ย นหรื อ ครู ค วรน� ำ
รูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละช่วงชัน้ ได้เรียนรู้ เพือ่ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และมองเห็นถึงโทษทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์
		 2.3 ครู ป ระจ� ำ ชั้ น หรื อ ผู ้ ป กครอง
ควรมีการติดตามสังเกตและประเมินพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
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3. ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาในประเด็น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
รูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก้าวร้าวเชิงพุทธ
และผลการทดลองรู ป แบบ แต่ ยั ง มี ป ระเด็ น ที่
น่าสนใจต่อการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นประโยชน์แก่
การศึกษาและสังคมอีกมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นที่น่าสนใจเพื่อการท�ำวิจัยต่อไป ดังนี้

		 3.1 งดใช้ความรุนแรงทางครอบครัว
เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรมการอยู ่ กั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
ป้องกันความปัญหาทางสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ กับนักเรียน
		 3.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าว
และควบคุมอารมณ์โดยใช้รูปแบบดนตรีบ�ำบัด
		 3.3 พัฒนารูปแบบและทดลองใช้กบั
นักเรียนระดับชั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่ชัดเจน
และสามารถตอบสังคมได้
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