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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญความรุนแรงในชุมชนและความก้าวร้าว ซึ่งใช้
องค์ประกอบด้านปัญญาและอารมณ์เป็นตัวแปรคั่นกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยนักเรียนจาก
โรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาจานวน 405 คน แล้วใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจั ย เมื่อพิจารณา
จากโมเดลรวม พบว่าการเผชิญความรุนแรงในชุมชนของเยาวชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความก้าวร้าว
โดยความเชื่อบรรทัดฐานเกี่ยวกับความก้าวร้าว และความสะเทือนอารมณ์เป็นตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์
ดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อเยาวชนต้องเผชิญความรุนแรงในชุมชนส่งผลต่อความเชื่อบรรทัดฐานเกี่ยวกับความ
ก้า วร้า วและความสะเทื อนอารมณ์ตามไปด้วย โดยการเพิ่ มขึ้นของความเชื่อบรรทัดฐานเกี่ย วกั บความ
ก้าวร้าวนาไปสู่ความก้าวร้าว แต่ความสะเทือนอารมณ์นามาซึ่งการลดความก้าวร้าวลง
สาหรับโมเดลเพศชายและเพศหญิง พบว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคล้ายคลึงกันยกเว้น
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความสะเทือนอารมณ์และความก้าวร้าวในโมเดลเพศชาย ดับนั้นข้อมูลจากการ
วิจัยครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญเกี่ยวกับการบาบัด ช่วยเหลือที่บูรณาการ และความจาเป็นเร่งด่วนของ
การศึกษาระยะยาว
คำสำคัญ:
ภาคใต้

การเผชิญความรุนแรงในชุมชน, องค์ประกอบทางปัญญาและอารมณ์ , สามจังหวัดชายแดน
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Abstract
This study investigated the relationship between exposure to community violence and
aggression by considering cognitive and emotional components as mediators. A sample of
405 students from both secondary and technical school was recruited, and a battery of
questionnaires was administered. For the overall model, findings indicated that more
exposure to community violence significantly had a positive relationship with high
aggression as significantly mediated by normative beliefs about aggression and emotional
distress. Specifically, the underlying mechanism between exposure to community violence
and aggression can be explained by increasing normative beliefs about aggression and
emotional distress, and then led to aggression, but higher level of emotional distress
decreased the level of aggression.
For both male and female model, the invariant pattern between models can be
observed except the non-significant relationship between emotional distress and aggression in
male model. This data suggested that the comprehensive intervention and longitudinal study
is required and immediately implemented.
Keywords: Exposure to community violence, cognitive-emotional component, three southernborder provinces of Thailand
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