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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการเขาสูการกระทําความผิดในคดีชีวิตและ
รางกายของเด็กและเยาวชนชาย เพื่อศึกษาพฤติการณในการกอคดีชีวิตและรางกายของเด็กและเยาวชนชาย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดทําการสัมภาษณรายบุคคล (Individual Interview) โดย
การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ทําการสัมภาษณเด็กและเยาวชนชายที่กระทําผิดในคดีชีวิตและ
รางกาย รวมทั้งการสังเกตภาคสนาม สหวิชาชีพ ที่มีประสบการณดานเด็กและเยาวชนกระทําผิดไมนอยกวา 3
ป และผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณดานเด็กและเยาวชนกระทําผิดไมนอยกวา 5 ป จํานวนรวมทั้งสิ้น 30 คน
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา กระบวนการเขาสูการกระทําความผิดในคดีชีวิตและรางกาย
ของเด็กและเยาวชนชาย สาเหตุประการสําคัญมาจากครอบครัว นั่นคือ ขาดการอบรมดูแล การเอาใจใส และ
การที่ไมมีเวลาขาดการมีกิจกรรมรวมกันระหวางบิดามารดากับเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนหันไป
คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกเร มีเวลาในการใชชีวิตอยูกับกลุมเพื่อนคอนขางมาก ซึ่งเด็กและเยาวชนจะปรึกษา
กับกลุมเพื่อนไดทุกเรื่อง ไววางใจเพื่อนมาก เมื่ออยูกับกลุมเพื่อนจะมีความสุขไดเที่ยวเตร เลนเกมส เลน
อินเตอรเน็ต จับกลุมดื่มสุรา ประกอบกับตัวของเด็กและเยาวชนชาย เปนชวงวัยรุนที่มีอารมณรุนแรง โมโห
งาย หงุดหงิด ใจรอน มีการแกปญหาโดยใชกําลังจากการถูกทาทายถูกหยามศักดิ์ศรี ทําใหกระทําการใด ๆ
ลงไปโดยขาดความยั้งคิดรวมกับการดื่มสุรา สวนพฤติการณในการกอคดีชีวิตและรางกายของเด็กและเยาวชน
ชาย พบวา การกระทําผิดมาจากการรวมกันกระทํากับกลุมเพื่อน การกระทําจะมีความรุนแรงโดยใชกําลังทาง
รางกาย รวมกับอารมณที่รุนแรง รูปแบบการกระทําผิดสวนใหญจะมาจากการเลียนแบบในกลุมเพื่อน และการ
เลียนแบบจากสื่อ เชนโทรทัศน อินเตอรเน็ต เกมส วิธีการ พบวาจะใชความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้น และหาก
เหยื่อขัดขืนหรือตอสูจะใชอาวุธที่เตรียมมา เชน มีด ปน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนชาย และหญิงในทุกฐานความผิด
2. การศึกษาวิจัยพฤติกรรม และลักษณะของกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกเร
3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบและวิธีการของการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน
ในการกระทําความผิด
คําหลัก : เด็กและเยาวชนกระทําผิด, เยาวชนชาย, คดีชีวิตและรางกาย
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The Process of Juvenile Delinquency in Offences Against Life.
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The research aimed to study factors leading to criminal offenses of life
and body by male adolescents. The qualitative research was compiled from
research by personal and in-depth interviews with male adolescent offenders who
had not less than 3 years experience in delinquency and professionals dealing with
juvenile delinquency of not less than 5 years, with total input from
interviewing 30 persons.
The research indicated some factors leading to violent crime
were due to breakdown of family relationships, such as lack of activities
together. Therefore, male adolescents often liked to spend more time with peers
who had deviant behavior such as playing violent internet games which involved
sexual assault, and drinking alcohol.
Such adolescents were quick-tempered and thus more prone to anger and
violence. They are more easily motivated to commit crimes by these delinquent peers.
They learned criminal activities from peers and from media such
as television, and internet games. They also were more likely to use violent weapons
such as knives and guns on their victims.
Some suggestions for further research follow:
1. Research in male and female adolescents in every offense.
2. Research of behavior and type of delinquent peers.
3. Research of the relationship between drinking alcohol and juvenile
delinquency.
4. Research on the model and method of violence of juvenile delinquency.
The important words : Juvenile delinquency, male adolescents, and offenses of life and
body.

