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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องบทบาทของ อบต. ต่อการแก้ไขพฤติกรรมความเสี่ยงของวัยรุ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขอน อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ   1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหา และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี  2) เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  ที่เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม แบบไม่เป็นทางการ โดย
วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ท้ังแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การบันทึกภาคสนามหรือการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา และ
สังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี ้
สรุปผลการศึกษา  

1.  สภาพปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  เกิดจากการรับพฤติกรรมมาจากเพื่อนในสถานศึกษา  เด็กไม่ได้รับการอบรมที่
ดีจากพ่อแม่หรือครอบครัว  และเด็กบางคนได้รับพฤติกรรมมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว  นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุการ
อยากลอง  คึกคะนอง  การใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเป็นหลัก  โดนชักชวนจากกลุ่มเพื่อน   รวมทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดจากวัยรุ่น
ก่อนหน้า   และก็เป็นการกระท าเลียนแบบจากวัยรุ่นกลุ่มอื่น  และผู้ปกครองหรือผู้น าชุมชนสนับสนุนหรือปกป้องการกระท า
ผดิจากพฤติกรรมของเยาวชนในหมู่บ้านตนเอง 
 2.  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  ท่ีเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  มีดังนี้คือ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน 1) ควร
มีแผนงานสร้างจิตส านึกให้วัยรุ่น  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอนเป็นหลักหรือศูนย์กลางในการวางแผนและ
ด าเนินการร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วน  เพื่อจะได้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 2) จัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มวัยรุ่นและชุมชน  3) จัดกิจกรรมอบรมและประชาสัมพันธ์ถึงโทษและผลเสียที่เกิดจากการใช้
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  และ 4) ควรออกระเบียบส าหรับการรักษาความสงบภายในชุมชนร่วมกัน  โรงเรียนหรือสถานศึกษาควร
อบรมดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น  ในส่วนครอบครัวหรือผู้ปกครองควรเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในก ารปกครอง  ไม่
ปล่อยปะละเลยให้เด็กประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่สนับสนุนให้เด็กท าความผิด   เมื่อท าผิดควรลงโทษ 
 
ค าส าคัญ: วัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบล 
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Abstract 
 The purposes of the research study on the roles of sub-district administrative organization in the 
risk-behaviors solving among adolescents in the area of Nongkon sub-district administrative organization, 
Muang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani province were:  
1) To study working process of Nongkon administrative organization, Muang Ubon Ratchathani district, 
Ubon Ratchathani province,  
2) To investigate the problems of the risk-behavior among adolescents in Nongkon sub-district, Muang 
district, Ubon Ratchathani province. This qualitative research employed the in-depth interview and the 
informal-focus-group discussion including the interview and behavioral participant observation and non- 
participant observation of the target population.  Moreover, the fieldwork had been achieved for obtaining 
the target population data, and they were analyzed through a content analysis and synthesis.  
The findings showed as follows: 
 1. The findings showed that the cause of problem and the risk-behavior of adolescents in the area 
of Nongkon sub-district administrative organization, Muang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani 
Province were from being affected by friends who has a lack of careness from their parenting school. This 
would lead parents and community leaders to enhance the awareness of risk-behaviors prevention in the 
community. 
 2. The roles of Nong Khon sub-district administrative organization were as follows: 1) to create 
plans for developing the awareness of adolescents in Nongkhon sub-district by co-operating with external 
sectors in community, 2) to create the activities advocating the solidarity among adolescents in the 
community, 3) to hold the training program and to promote the negative effects of the risk-behavior 
among adolescents, 4) to design the regulations for peace in the community which were mutually run by 
the community and the education institutions.  Further, to the family dimension, it was for parents to pay 
attention to their kids in order to prevent the way to risk-behaviors. 
 
Keywords: The Risk-behaviors Among Adolescents, Sub District Administrative Organization 
 
บทน า 

เด็กและวัยรุ่น เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโต อยาก
รู้อยากเห็น ชอบเลียนแบบและแสดงออก  มีอารมณ์
รุนแรง ไม่ค่อยมีความยับยั้งช่ังใจ อ่อนความรู้และด้อย
ประสบการณ์ จึงอาจหลงผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิด
ได้ง่าย โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นวัยเปลี่ยนจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ 
นับเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคืออาจเสียคนเสีย
อนาคตได้ง่ายกว่าช่วงอายุในวัยอื่น  ซึ่งนักจิตวิทยาที่มี
ช่ือเสียงคือ G.Stanley Hall ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น
บิดาแห่งวิชาวัยรุ่น กล่าวว่า “วัยรุ่น เป็นวัยแห่งพายุ 
(Stormand Stress) เป็นวัยที่มีความต้องการและอารมณ์

รุนแรง  มีพลังมาก  เนื่องจากร่างกายและจิตใจเปลี่ยน
จากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่  อารมณ์จึงแปรปรวนและจิตใจไม่
ป ก ติ   เกิ ด ค ว าม ขั ด แ ย้ งภ าย ใน จิ ต ใจ   ถ้ าอ ยู่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ดีเด็กและวัยรุ่นเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน  และน าไปสู่การกระท าผิดได้ง่าย 

พื้นที่ต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี  มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 9,272 
คน  เป็นประชากรที่อยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยรุ่น  คือ  อาย ุ13 
–19 ปี ประมาณ 1,200 คนหรือประมาณ  1 ใน 5 ของ
ประชากรทั้งสิ้น (ข้อมูลจากส านักทะเบียน อบต.หนอง
ขอน  เมษายน: 2557)  ปัญหาวัยรุ่นท่ีพบในปัจจุบัน  จาก
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ข้อมู ลสถานี ต ารวจภู ธรอ า เภอ เมื อ งอุ บลราชธานี 
(พฤษภาคม 2557) พบว่า  สถิติการถูกจับกุมของวัยรุ่นใน
พื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยประเภทความผิดคือ   มี
พฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ทะเลาะวิวาท  ท าตัวเป็น
หัวหน้าแก๊ง  ลักขโมย  ชิงทรัพย์  ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้
มีแนวโน้มว่าต าบลต าบลหนองขอนอาจต้องเผชิญกับ
ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นซึ่งควบคุมได้ยากในภายหน้า  หากไม่
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันนี้  เนื่องจากยังมี
เด็กที่ก าลังเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นทุกปี  จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดนั้นถือเป็นมูลเหตุจูงใจในการท าให้เกิดความคิดใน
การศึกษาสภาพปัญหา  ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาวัยรุ่น  
และการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นใน
พื้นที่  เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยปะละเลยให้
ปั ญ หาวัย รุ่ น เกิ ดขึ้ น ต่ อ ไป โดยไม่ มี ก ารแก้ ไขหรื อ
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม  อาจท าให้ประชากรขาด
คุณภาพเกิดปัญหาสังคมตามมาให้หน่วยงานภาครัฐและผู้
ที่เกี่ยวข้องต้องแก้ปัญหาอย่างไม่มีสิ้นสุด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลหนองขอนเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีภารกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของชีวิตจึงเป็นความท้าทายของท้องถิ่น เพราะวัยรุ่นเป็น
วัยแห่งการเปลี่ยนผ่านของช่วงชีวิตที่ส าคัญ   ในการ
เจริญเติบโตเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของ
ครอบครัวตนเองและของประเทศชาติประสบการณ์ที่
วัยรุ่นได้สั่ งสมในแต่ละช่วงนั้น  จะเป็นเครื่องบ่งช้ีถึง
คุณภาพของแรงงานรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
การเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ รวมทั้งการเป็นผู้น ารุ่นใหม่อีกด้วย  
ทั้งนี้โอกาสที่วัยรุ่นจะได้รับนั้น ถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาสังคมต่อไปในภายภาคหน้า  

ผู้ ศึกษา  ในฐานะผู้ ปฏิบั ติ งานในต าแหน่ ง
นักพัฒนาชุมชนอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
หนองขอน  และท าหน้าที่ ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย 
ประสาน แผน  ป ระมวลแผน  เพื่ อ เสน อแนะ เพื่ อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่ าง ๆ  จึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาถึ งสภาพปัญหา 
ผลกระทบที่ เกิดจากปัญหาวัยรุ่น   และแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นของพื้นที่ต าบลต าบลหนอง

ขอน  ว่าปัจจุบันสภาพปัญหาเป็นอย่างไรส่งผลกระทบต่อ
ตัววัยรุ่นเอง  ต่อครอบครัวและต่อชุมชนมากน้อยเพียงใด  
และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
และมีประสิทธิภาพมากที่สุ ดควรเป็นอย่างไร  ซึ่ งผล
การศึกษาในครั้งนี้จะได้น ามาปรับปรุงการด าเนินงานที่
ผ่านมา  และวางแผนก าหนดนโยบายผู้บริหาร   เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขอน  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
2.  เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขอน  ที่เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุ่น  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   แบ่ง
ออกเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่  
1.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  จ านวน  
3  ราย  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขอน  จ านวน  3  ราย  รวมเป็น  6  ราย  
2.  ผู้น าหมู่บ้านในเขตต าบลหนองขอน  15 หมู่บ้าน  

จ านวน 15  ราย  

3.  กลุ่มเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขอน  จ านวน  10  ราย (รวมหญิงและชาย) 

การศึกษาเรื่องบทบาทของ อบต. ต่อการแก้ไข
พฤติกรรมความเสี่ยงของวัยรุ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี ในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขอน  ปัญหาการใช้พฤติกรรมเสี่ยง
ของเยาวชนในเขตต าบลหนองขอน  เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 



755 

Interview)  แ ล ะ ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  (Focus Group 
Discussion) แบบไม่เป็นทางการ  โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย  ทั้งแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การบันทึกภาคสนามหรือการบันทึกเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย  แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์
เนื้อหา (Synthesis) 

   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
1.  สภาพปัญหา และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  ในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  
ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นมาจาก
สถานศึกษาที่วัยรุ่นไปศึกษาอยู่และท าให้ เกิดปัญหา
ลุกลามเข้าสู่ในหมู่บ้าน  ปัจจัยที่ส่งผลการเกิดพฤติกรรม
เสี่ยง  ได้แก่  สื่อหรือโฆษณาที่น าเสนอเนื้อหาพฤติกรรม
เสี่ยง  ซึ่งในปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงไป
ในทางที่ไม่ดี เพิ่มมากขึ้นหลังจากรับชมสื่อต่าง ๆ ที่มี
เนื้อหาสาระก้าวร้าวรุนแรงมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้รับชมสื่อ
ที่มีเนื้อหาสาระก้าวร้าวรุนแรง  เป็นการเรียนรู้ด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมคนอื่น  ดังนั้นทางสถานศึกษา  และ
ครอบครัวควรสนับสนุนให้วัยรุ่นเลอืกรับสื่อท่ีเหมาะสมกับ
อัตภาพของตน  จะท าให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  โดยการ
เลือกชมเฉพาะสื่อที่ให้ข่าวสาร  ให้ความรู้  และท าให้เกิด
ความคิด  เพิ่มคุณภาพ  และคุณค่าใส่ตัวผู้รับ (สุวพรรณ 
นาคะปรีชา 2553: 122)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
(อัชรา พลายละหาร 2553: 36) ที่ศึกษาผลกระทบ และ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมุมมอง
ว่าปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ต าบลมะขามล้ม พบปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาที่รุนแรงมากในพื้นที่ รองลงมาคือปัญหา
พฤติกรรมวัยรุ่นและปัญหาเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาที่มี
ความรุนแรงปานกลาง ซึ่งปัญหาต่างๆ มีสาเหตุมาจาก
ความคึกคะนอง อยากรู้อยากลองของวัยรุ่นเองการอาศัย
อยู่กับ ปู่ย่าตายาย ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น 
หรือพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน 

 นอกจากนี้ ใน เรื่ อ งก ารอบ รม เลี้ ย งดู ขอ ง
ผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมในครอบครัว  ก็มีผลต่อ
พฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชนอยู่มาก  รวมทั้งวัยรุ่นได้
เลียนแบบมาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง  การเลี้ยงดูแบบตามใจ  
ไม่ลงโทษหรืออบรมเมื่อกระท าความผิดท าให้วัยรุ่นและ
เยาวชนไม่กลัวความผิด  ซึ่งสอดคล้องกับ  อุษาวดี โคตร
ค าภา (2554: 92 )  ผู้ปกครองทะเลาะตบตีกันเป็นประจ า
จนเห็นเป็นเรื่องปกติ มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
เพราะถูกแรงกดดันจากบิดาที่มักน าไปเปรียบเทียบกับพี่ 
กล่าวคือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวด เนื่องจากว่า อยากให้กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามที่
บิดามารดาคาดหวังเอาไว้  ท าให้กลุ่มเป้าหมายกลายเป็น
คนสองบุคลิกคือเมื่ออยู่กับครอบครัวจะท าตัวดีเรียบร้อย
แต่เมื่อไม่ได้อยู่กับครอบครัวจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี  

ในด้านของโทษที่เกิดจากการใช้พฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยลุ่ยและผลกระทบที่เกิดกับชุมชนพบว่า  เมื่อวัยรุ่น
มีการใช้พฤติกรรมเสี่ยงแล้วจะก่อให้เกิดโทษหรือผลเสีย
ตามมาทันทีคือ  เมื่อมีการจับกลุ่มมั่วสุมดื่มสุรา  ยาเสพ
ติด  ก็จะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทในหมู่วัยรุ่น  ส่งผล
ให้วัยรุ่นเป็นคนอารมณ์ร้อน  สุขภาพเสื่อโทรม  เป็นคน
เห็นแก่ตัว  ขาดคุณธรรม  ขาดสติยั้งคิด  ท าให้เสียอนาคต
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย  ได้รับอุบัติเหตุจากความคึก
คะนองหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ในด้านชุมชนและสังคม  ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อน  
คนในชุมชนไม่ยอมรับในพฤติกรรม  ท าให้สังคมเดือดร้อน  
ชุมชนไม่เกิดการพัฒนา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
(อัชรา พลายละหาร 2553: 36) ที่ ศึ กษาแล้ วพบว่า 
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่มีปัญหา
วัยรุ่น ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็น รวมทั้งกระทบต่อทรัพยากร
มนุษย์ เพราะมีส่วนท าลายพลังของประเทศไทยในอนาคต 
ผลจากการศึกษา  
2.  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  
ที่เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่น  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขอน  จากผลการศึกษาและเก็บข้อมูล  สามารถ
สรุปได้ว่า  
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1. แผนปฏิบัติการหรือบทบาทของเจ้าหน้าที่ 
อบต. ต่อการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  ที่ผ่านมาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขอนก็ได้จัดอบรมและจัดกิจกกรมเพื่อ
สร้างความสามัคคีในกลุ่มวัยรุ่นและชุมชน  เช่น  จัดการ
แข่งขันกีฬาประจ าปี  เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสรวมกลุ่มกัน  
แต่ยั งไม่ ได้ เน้น เนื้ อหาของกิจกรรมไปในเชิงอบรม
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
จึงเสนอแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขอน  จัดให้มีแผนงานการ
แก้ปัญหาการใช้พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในเขตพื้นที่  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอนเป็นหลักหรือ
ศูนย์กลางในการวางแผนและด าเนินการร่วมกับชุมชนทุก
ภาคส่วน  เพื่อจะได้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  ซึ่งกระบวนการนี้สอดคล้องกับ  
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างถึงในกิตติ แสงศิริวุฒิ 2546 : 8) ได้
อธิบายไว้ว่า “ สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนนั้นหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบมาถึง
ตัวประชาชนเอง ”     

2.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พฤติกรรม
เสี ่ยงของวัยรุ ่น   สรุปข้อมูลจากการศึกษาแล้วพบว่า  
แก้ไขปัญหาการใช้พฤติกรรมเสี ่ยงของวัยรุ ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอนนั้น   ต้องเริ่ม
แก้ปัญหาในระดับบุคคลและครอบครัวก่อนเป็นอันดับ
แรก  ครอบครัวหรือผู้ปกครองควรเอาใจใส่ในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการปกครองอย่างจริงจัง  ไม่ปล่อยปะ
ละเลยให้เด็กประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีจนติดเป็นนิสัย  แล้ว
แก้ไขยากในภายหลัง  ไม่ตามใจเด็กจนเกินไป  ควรฝึกให้
เด็กรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก  เมื่อท าผิดควรลงโทษตาม
ความผิดเพื่อให้เด็กได้จดจ า  ซึ่งสอดคล้องกับ นิเวศน์ วงศ์
สุ วรรณ  (2552 : 104) ที่ ศึ กษาการศึ กษ าปั จจั ยที่ มี
ผลกระทบต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
แขวงวัดท่าพระแล้วพบว่า  บุคคลที่ประพฤติตัวดีนั้นต้อง
เริ่มจากครอบครัว  โดยการสร้างสัมพันธภาพของสมาชิก
ในครอบครัวโดยการวางแผน และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
เพื่อให้สัมพันธภาพนั้นตอบสนองความต้องการของทั้งสอง
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรัก  ความรู้สึกว่ามี

คุณค่า มีศักดิ์ศรีที่ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญยิ่งที่จะ
ท าให้สัมพันธภาพคงไว้ซึ่งความยืนยาว  

 
สรุปผลการวิจัย 
1.  สภาพปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  ในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   
(1)  รับพฤติกรรมมาจากเพื่อนในสถานศึกษา 
(2)  เด็กไม่ได้รับการอบรมที่ดีจากพ่อแม่หรือครอบครัว  
และเด็กบางคนได้รับพฤติกรรมมาจากการเลี้ยงดูของ
ครอบครัว 
(3)  การอยากลอง  คึกคะนอง 
(4)  การอยู่กับเพื่อนเป็นหลัก  โดนชักชวนจากกลุ่มเพื่อน 
(5)  เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดจากวัยรุ่นก่อนหน้า  และก็เป็น
การกระท าเลียนแบบจากวัยรุ่นกลุ่มอื่น  
(6)  ผู้ปกครองหรือผู้น าชุมชนสนับสนุนหรือปกป้องการ
กระท าผิดจากพฤติกรรมของเยาวชนในหมู่บ้านตนเอง 
2.  บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน  ที่
เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่น  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขอน 
3.  โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรอบรมดูแลให้เข้มงวดมาก
ขึ้น   
 (1)  ครอบครัวหรือผู้ปกครองควรเอาใจใส่ในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการปกครองไม่ปล่อยปะละเลยให้เด็ก
ประพฤติในสิ่งท่ีไม่ดี 
 (2)  ไม่สนับสนุนให้ เด็กท าความผิด  เมื่อท าผิดควร
ลงโทษ 
 (4)  สร้างจิตส านึกให้วัยรุ่น  จัดกิจกกรมเพื่อสร้างความ
สามัคคีในกลุ่มวัยรุ่นและชุมชน   
(5)  จัดกิจกรรมอบรมและประชาสัมพันธ์ถึงโทษและ
ผลเสียที่เกิดจากการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
(6)  ควรออกระเบียบส าหรับการรักษาความสงบภายใน
ชุมชนร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  ในด้านองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน   
ควรเป็นแกนกลางในการจัดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การใช้พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ควรมีนโยบายและ
โครงการจัดควรจัดเวทีสัญจร อบรมและประชาสัมพันธ์
เพื่อ สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 

2.  ในด้านสถานศึกษา  ควนมีการสั งเกต
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไปในทางเสี่ยง  และการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นกับกลุ่มชุมชนเพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3.  ในด้านพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ควรเอาใจใส่
ควบคุมพฤติกรรมของบุตรให้มากข้ึน   
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการใช้พฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอนกับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอื่นๆ 
 2 .  ค วรศึ ก ษ า เจ าะลึ ก เฉพ าะก ลุ่ ม
ครอบครัวที่เยาวชนมีปัญหาโดยละเอียด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวรซึ่งได้
กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   ขอขอบคุณผู้ร่วมงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การศึกษา
อิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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