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The purposes of this research were as follows : (1) to study the level of selfcontrol among juvenile delinquents. and (2) to compare the effects of enhancing the selfcontrol of juvenile delinquents both before and after participating in group counseling. The
population used in this research were one hundred and two youths in the Sirindhorn
Vocational Training Centre and selected a sample of eight youths, derived from the
purposive sampling method with scores from the answers in the poor self-control measure,
based on an average score of 3.51 or above and with a score based on their responses to the
good self-control scale since the average score of 2.50 was low. They also voluntarily
participated in the program. The experiment is a quasi-experimental research during a OneGroup Pretest-Posttest Design with qualitative data collection. The tools used in this research
included (1) a questionnaire to measure self-control among juvenile delinquents and with a
confidence value of .81; and (2) a group counseling program to enhance the self-control of
juvenile delinquents and the data was analyzed using nonparametric statistics by Wilcoxon
Matched-Pairs Signed Ranks Test with the dependent sample; and (3) semi-structured
interview forms used in the post-counseling program. The results of the study were as follows:
(1) self-control of juvenile delinquents at an overall level of good self-control was found at a
high level. and the level of poor self-control was found to be at a moderate level; (2) after
participating in the good self-control program, the average self-control scores overall and in
each aspect increased significantly at the level of .05. In terms of poor self-control, the mean
scores of self-control scores overall and in each aspect were significantly lower at the level of
.05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เด็กและเยาวชนทุกคนจาเป็ นต้ องได้ รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้ าน
ในแต่ล ะช่วงวัย จากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุม ชนและสังคมด้ วยความรู้ ที่ ห ลากหลายแบบสหวิช าชี พ
รวมทังต้
้ องใช้ ทกั ษะ และเจตคติที่เห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ แต่คานึงถึง
ความเท่าเทียมเป็ นธรรมและการมีส่วนร่ วม ซึ่งเป็ นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนเป็ น
ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่งของประเทศ ทังรั้ ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงแผนพัฒนาอื่นๆ ทุก
ฉบับทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ตลอดจนในกฎหมาย กฎระเบียบและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศได้
ระบุถึงประโยชน์สงู สุดและความต้ องการของเด็กและเยาวชนที่รัฐจะต้ องให้ ความสาคัญและต้ อง
คานึงถึงเป็ นอันดับแรก ศิรินทร์ รัตน์ ทองปาน (2550, น. 1)
จากสภาพความเป็ นจริ งของสังคมจะพบว่าเยาวชนมิ ได้ มี เพี ยงกลุ่ม ที่ พ ร้ อมจะรับการ
พัฒ นาคุณ ภาพเท่านัน้ แต่ยงั มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจานวนไม่น้อยที่เป็ นเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
การกระทาความผิด (Juvenile Delinquent) และต้ องการการแก้ ไขฟื ้นฟูเพื่อกลับคืนสู่สังคมอีก
ครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี เ้ พราะเด็กและเยาวชนเปรี ยบเสมื อนไม้ อ่อนที่ รอรับการดัด ตัดแต่งให้ สวยงาม
แม้ วา่ จะเคยกระทาความผิดมาแล้ วหลายครัง้ ก็ตาม (Recidivism) และหากจะกล่าวถึงการกระทา
ผิดของเด็กและเยาวชนนับว่าเป็ นปัญหาสังคมที่มีอยู่ในทุกชุมชนและทุกยุคสมัย เพียงแต่แตกต่าง
กันในด้ านของรู ปแบบและระดับความรุนแรงของปั ญหาเท่านัน้ (จิตราภรณ์ จิตรธร, 2551, น.1)
ซึง่ เมื่อลองได้ สารวจปั ญหาของเยาวชนในสังคมไทยพบว่ามีความรุนแรงและซับซ้ อนมากขึ ้น ทังนี
้ ้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทังด้
้ านกายภาพ ด้ านเศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบ
กับเยาวชนเองที่เป็ นช่วงชีวิตของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงด้ านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดย
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นส่วนหนึง่ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของเยาวชนเองและบางส่วนก็มีสาเหตุมา
จากสิ่งแวดล้ อมหรื อบุคคลอื่นๆ รอบๆ ตัวของเยาวชน ดังนันการศึ
้
กษาประเด็นปั ญหาสาคัญของ
เยาวชนในปั จจุบนั จึงมุ่งเน้ นที่การศึกษาในเรื่ องพฤติกรรม ความคิดและความรู้ สึกของเยาวชนที่
ส่งผลต่อการกระทาหรื อพฤติกรรมของเยาวชนที่ เป็ นปั ญ หาในปั จจุบัน (เพ็ญ นภา กุลนภาดล,
2560, น. 79)
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สถานการณ์การกระทาผิดในกลุม่ เด็กและเยาวชนนี ้ยังคงเป็ นปัญหาสังคมที่มีความสาคัญ
มากในปั จ จุบัน และนับ วัน ปั ญ หานี จ้ ะยิ่ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึน้ เรื่ อยๆ ทัง้ ในแง่ป ริ ม าณและ
ลักษณะความรุนแรงของการกระทาความผิดที่ จะสังเกตเห็นว่ามิใช่เฉพาะความผิ ดทางศีลธรรม
เล็กๆ น้ อยๆ เท่านัน้ แต่ได้ ครอบคลุมไปถึงการกระทาผิดกฎหมายของบ้ านเมือง โดยจะพบเห็นได้
จากข่าวสารต่างๆ ที่ปรากฏพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน เช่น การลักขโมย การ
เสพยาเสพติด การยกพวกตีกันของกลุ่มนักศึกษาระหว่างสถาบัน การก่อคดีข่มขืน กระทัง่ การ
ก่อคดีฆาตกรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ณัชชา ชุนช่วยเจริ ญ , 2559, น. 60) อีกทังยั
้ ง
มีปัญหาของการกระทาความผิดซ ้าที่จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขโดยเร่ งด่วน
และข้ อมูลสถิตจิ ากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่าจานวนและร้ อยละ
ของคดีเด็กและเยาวชนที่เป็ นการกระทาผิดซ ้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคดีที่ถกู ดาเนินคดีโดยสถานพินิจ
ฯ ทัว่ ประเทศตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554-2558 มีสถิติที่เพิ่มมากยิ่งขึ ้น โดยร้ อยละของคดีที่เป็ นการกระทา
ความผิ ดซ า้ คิด เป็ น 15.86 , 12.03 , 18.63 , 20.50 และ 19.03 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็ น ได้ ว่าการ
กระทาความผิดซ ้าของเยาวชนมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม, 2560) ทัง้ นีเ้ นื่องด้ วยเด็กและเยาวชนเหล่านีเ้ ป็ นวัยที่อยู่ในช่วงหัว
เลี ้ยวหัวต่อ (Transitional Period) โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนคือเป็ นช่วงที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กเข้ า
ไปสู่วยั ผู้ใหญ่ตอนต้ น ซึ่งช่วงอายุดงั กล่าวนี ้ในทางอาชญาวิทยาในกลุม่ ของ Life-Course Theory
ถือว่าเป็ นช่วงอายุที่มีปัญ หามากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้ านร่ างกาย
และจิตใจและยังพบอีกว่าเป็ นช่วงที่มีการกระทาผิดมากที่สุดหรื อสูงที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 13-18 ปี (Sampson & Laub, 2003, p. 312 อ้ างถึงใน ชาญคณิ ต กฤตยา สุริยะมณี
และอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2553, น. 191-192) ฉะนันกลุ
้ ่มเยาวชนเหล่านี ้จะต้ องได้ รับความสนใจ
และให้ การดูแล ป้องกันแก้ ไขเป็ นพิเศษมากกว่ากลุม่ อื่นๆ เพื่อมิให้ กลุม่ คนเหล่านี ้กระทาผิดซ ้าอีก
หรื อเป็ นปั ญหาสังคมต่อไปและยังเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ เจริญมัน่ คงสืบไป
หากจะกล่า วถึงแนวโน้ ม ของการกระทาผิด (Predisposition) มักจะมีความสัม พันธ์ กับ
ปั จจัยในเรื่ องของการควบคุมตนเอง (Self-Control) เพราะหากคนเราขาดความสามารถที่จะหัก
ห้ ามหรื อระงับยับยังหรื
้ อข่มอาการต่างๆ ทางบุคลิกภาพ (Signs) ซึ่งเป็ นแนวโน้ มที่จะทาให้ คนเรา
สามารถกระทาผิดได้ ง่า ยและสามารถที่จะกระทาผิดได้ ในทุกๆ เรื่ อง ซึ่งในเรื่ องนีก้ ็อตเฟรดสัน
และเฮอร์ ส ชี (Gottfredson and Hirschi) เจ้ าของทฤษฎี การควบคุม ตนเองได้ อ ธิ บ ายไว้ อ ย่าง
ชัดเจนว่า คนที่ขาดการควบคุมตนเองหรื อควบคุมตนเองไม่ดีสามารถที่จะกระทาผิดได้ ทกุ ๆ เรื่ อง
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(Siegel, 2000, p. 291) นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องของการกระทาผิดซ ้าของเด็กและ
เยาวชนในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : แนวทางในการป้องกันและแก้ ไขโดยอาศัยปั จจัยที่เป็ นตัว
ทานายทางด้ านอาชญาวิทยาที่ได้ วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มีผลหรื อสามารถทานายการกระทาผิดซา้
เกี่ ยวกับ ทรั พ ย์ ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศพบว่ากลุ่ม ตัวแปรส่วนบุค คลหรื อ ระดับ บุค คล
(Individual Level Factor) ซึ่งได้ แก่ การควบคุม ตนเอง เป็ นปั จจัยที่มี อิทธิ พ ลสูงสุดที่ สามารถ
ทานายการกระทาผิดซา้ ได้ มากที่สุด (ชาญคณิ ต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิษา เลิศโตมรสกุล ,
2553, น. 188-189) และยังมีงานวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบความเชื่อมัน่ ในตนเองและการ
ควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ กระทาความผิดและเยาวชนที่ ไม่ได้ กระทาความผิดที่ ผลการวิจัย
สรุ ปว่า เยาวชนที่กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองอยู่ในระดับปานกลางและเยาวชนที่ไม่ได้
กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมากซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (จิรัปปภา เลิศวุฒิ , 2547, น. 5) โดยในงานวิจัยนีไ้ ด้ วัดการควบคุมตนเองที่ ดี
และไม่ดีตามงานวิจัยของวิลล์และคณะ (Wills และคนอื่น ๆ, 2001, pp. 145-163) ที่ได้ แบ่งมิติ
การควบคุ ม ตนเองที่ ดี ไ ว้ 3 ด้ านคื อ 1.ความสามารถในการสงบอารมณ์ (Soothability)
2.ความสามารถในการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification) 3.ความสามารถในการ
แก้ ปัญหา (Problem solving) และมิติการควบคุมตนเองที่ไม่ดีไว้ 3 ด้ านคือ 1.ความหุนหันพลัน
แล่ น (Impulsiveness) 2.การขาดสมาธิ จ ดจ่ อ (Distractibility) 3.ขาดความอดทนอดกลั น้
(Impatience) ดังนัน้ การควบคุมตนเองคือความสามารถของเยาวชนในการจัดการกับความคิด
อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหรื อสุ่มเสี่ยง โดยสามารถ
ที่จะตัดสินใจและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมด้ วยตนเอง
ทัง้ นี ก้ ารที่ จ ะพัฒ นาและเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองให้ กับ เยาวชนที่ กระทาผิ ดนัน้ มี
หลากหลายวิธี และวิธีการหนึ่งที่ได้ รับความนิยมและมีการใช้ กันอย่างแพร่หลายนัน่ ก็คือการให้
คาปรึกษากลุม่ เพราะเป็ นวิธีการที่สามารถนามาใช้ ในการช่วยเหลือบุคคลในการแก้ ปัญหาให้ กบั
ตนเองและในขณะเดียวกันก็สร้ างความเจริ ญงอกงามให้ กบั ผู้รับคาปรึกษาได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้
การให้ คาปรึกษากลุ่มยังสามารถช่วยสร้ างความไว้ วางใจและบรรยากาศให้ เป็ นที่ยอมรับระหว่าง
สมาชิกด้ วยกันเอง อี กทัง้ ยังช่วยกระตุ้นให้ สมาชิกได้ แสดงออกถึงความคิด ความรู้ สึก อันจะ
ส่งผลให้ ส มาชิกผู้เข้ าร่ วมเกิดการเปลี่ ยนแปลงและเกิ ดพฤติกรรมใหม่ที่พึ งประสงค์ ซึ่งการให้
คาปรึกษากลุม่ นี ้ได้ มงุ่ เน้ นให้ ความสาคัญกับความรู้สกึ และประเด็นปัญหาเป็ นหลักสาคัญและช่วย
ให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ แก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วยตนเอง ถึงแม้ ว่าโดยทัว่ ไปหลายคนส่วนใหญ่จะเข้ าใจว่า
การให้ คาปรึ กษากลุ่มจะมุ่งเน้ นที่การแก้ ปัญหาเป็ นหลัก แต่ในทางปฏิบตั ิก็สามารถช่วยในการ
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พัฒนาควบคูก่ ับการแก้ ปัญหาต่างๆ ไปพร้ อมกับการมุ่งการให้ บริ การในเชิงป้องกันได้ ด้วยเช่นกัน
(Morganett, 1990 อ้ า งถึ ง ใน สกล วรเจริ ญ ศรี , 2560, น. 4) และเนื่ อ งจากเยาวชนที่ ก ระท า
ความผิดเหล่านี ้มีอายุและประสบการณ์ การกระทาผิดที่คล้ ายคลึงกันย่อมมีความเข้ าใจเรื่ องราว
ของกันและกัน ดังนันการเลื
้
อกนาเอาวิธีการให้ คาปรึกษากลุ่มมาใช้ ในการเสริ มสร้ างการควบคุม
ตนเองจึงเปรี ยบเสมื อนเป็ นการรวมกลุ่ม ของบุคคลที่ มี ลักษณะเรื่ องราวของประสบการณ์ และ
สภาพของปัญหาที่คล้ ายคลึงกัน ย่อมส่งผลให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเกิดความเข้ าใจซึง่ กัน
และกัน นอกจากนีจ้ ะเห็นได้ ว่าวิธีการให้ คาปรึ กษากลุ่มมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้ างการควบคุม
ตนเองดั่ง จะเห็ น ได้ จ ากงานวิจัย ของสาวิต รี ล า้ เลิ ศ (2552) ที่ ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการศึก ษา
พฤติก รรมก้ าวร้ าวและการพัฒ นาโปรแกรมการควบคุม ตนเองเพื่ อ ลดพฤติก รรมก้ าวร้ าวของ
เยาวชนหญิ งที่กระทาผิด ซึ่งผลการวิจยั พบว่า เยาวชนหญิ งที่กระทาผิดที่เข้ า ร่ วมโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าว มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวต่ากว่าก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้ วยเหตุนี ้จึง
ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่ จ ะน าเอาการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม แบบผสมผสานมาใช้ ในการเพิ่ ม ระดับการ
ควบคุม ตนเองเพื่ อที่ จะเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองให้ กับกลุ่ม เยาวชนที่ กระทาผิด เนื่ องจาก
แนวคิ ด ของการให้ ก ารปรึ ก ษาแบบผสมของ Frederick Charles Thorne มี ค วามเชื่ อ ว่า ไม่ มี
วิธีการให้ การปรึกษาใดที่มีความสมบูรณ์ แต่ละวิธีตา่ งก็มีข้อดีและข้ อจากัด จึงสมควรที่จะดึงเอา
แต่ข้อดีของแต่ละวิธีการมาปรับเป็ นวิธี ใหม่และเรี ยกว่าการให้ การปรึ กษาแบบผสม (ลักขณา
สริ วฒ
ั น์, 2560, น. 105) ประกอบกับยังไม่มีงานวิจยั ใดที่ใช้ การให้ คาปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน
เพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเอง โดยในที่นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาทางจิตวิทยามา
ผสมผสานกันเพื่อให้ สอดคล้ องกับเรื่ องของการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด และทฤษฎี
ที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ในการให้ คาปรึก ษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ กลุ่มทฤษฎีการให้ คาปรึกษาในระดับของความคิด
ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive
Behavior Therapy) กลุ่มทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาในระดับของความรู้สึก ได้ แก่ ทฤษฎี การให้
คาปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง (Client-Centered Counseling Theory) และกลุ่ม
ทฤษฎี การให้ คาปรึกษาในระดับของพฤติกรรม ได้ แก่ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบเผชิญความ
จริ ง (Reality Counseling Theory) ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral
Counseling Theory)
และจากปั ญหาเยาวชนที่กระทาผิดดังที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องมีโปรแกรมที่จะพัฒนา แก้ ไข ฟื น้ ฟูให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้ มีพฤติกรรมที่เป็ นไปในทิศทาง
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ที่พึงประสงค์และไม่หนั กลับไปสู่เส้ นทางการกระทาความผิดซ ้าอีกเมื่อได้ กลับไปอยู่ในสังคมของ
ตนเองอีกครัง้ ดังนันหากเยาวชนมี
้
การควบคุมตนเองที่ดีแล้ วก็จะเป็ นเสมือนภูมิค้ มุ กันที่จะช่วยทา
ให้ เยาวชนเหล่านี ้สามารถที่จะเผชิญกับสิ่งเร้ าภายนอกต่างๆ จากสังคมและสามารถที่จะหลีกเลี่ยง
ยับยังการกระท
้
าอันจะก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรื อการกระทาที่จะไม่นาไปซึ่งพฤติกรรมการกระทาผิ ด
ซา้ อีกต่อไปในภายภาคหน้ า ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เล็งเห็นว่ากลุ่ม ประชากรที่ ต้องการในวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ น
เยาวชนที่กระทาความผิดที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี ดังนันจึ
้ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั มี
ความสนใจที่จะทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ ศนู ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเป็ นกลุ่ม
ที่จะใช้ ในการทาวิจยั ในครัง้ นี ้ในการที่จะนาการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทา
ผิดโดยการให้ คาปรึกษากลุม่ มาใช้ ในการแก้ ไขปัญหาการกระทาผิดของเยาวชน
คาถามการวิจัย
1. เยาวชนที่กระทาผิดมีการควบคุมตนเองอยูใ่ นระดับใด
2. การให้ คาปรึกษากลุ่มช่วยเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดได้ มาก
น้ อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบผลของการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดทัง้
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
ความสาคัญของการวิจัย
1. โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทา
ผิด เป็ นการใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มที่หลากหลาย ซึ่งหน่วยงานหรื อผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับเยาวชนในกลุม่ นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ได้
2. ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ทาให้ ได้ ทราบถึงระดับของการควบคุมตนเองที่ดีและไม่ดีของเยาวชน
ที่กระทาผิด ซึง่ หน่วยงานหรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถนาแบบวัดการควบคุมตนเองไปใช้ ในการ
คัดกรองเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่จะปล่อยตัวเยาวชนที่กระทาผิดกลับคืนสูส่ งั คมได้
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ กระทาผิดโดยการให้
คาปรึกษากลุม่
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากประชากรทังหมด
้
คือ เยาวชนที่
กระทาผิดที่มี อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี ที่ อาศัยอยู่ในศูน ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สิรินธร จานวน 102 คน (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร. 2562)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการควบคุมตนเองและกลุ่ มตัวอย่างที่เข้ ารับการเสริ มสร้ างการควบคุม
ตนเองโดยการให้ คาปรึกษากลุม่ มีรายละเอียดการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการควบคุมตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการควบคุมตนเอง เป็ นเยาวชนที่กระทา
ผิดที่ มี อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
จานวน 102 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับการเสริ ม สร้ างการควบคุมตนเองโดยการให้ คาปรึ กษา
กลุม่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เข้ ารั บ การเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองโดยการให้
คาปรึกษากลุ่ม เป็ นเยาวชนที่กระทาผิดที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ ก และเยาวชนสิ ริน ธรที่ ได้ ม าจากการคัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่า งอย่า งเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากคะแนนการตอบในแบบวัด การควบคุม ตนเองที่ ไ ม่ดี (Poor Selfcontrol) ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 ขึ ้นไป และมีคะแนนจากการตอบในแบบวัดการควบคุมตนเอง
ที่ดี (Good Self-control) ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 ลงมา และมีความสมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรม
นี เ้ ป็ นจ านวนทัง้ สิ น้ 8 คน โดยใช้ เกณฑ์ ใ นการก าหนดจ านวนสมาชิ ก ส าหรั บ เข้ า รั บ การให้
คาปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิด ของคอเรย์ (Corey, 2012, p. 99) ที่ ก าหนดไว้ ว่าจ านวนสมาชิ ก ที่
เหมาะสมในการให้ คาปรึกษากลุม่ ควรจะมีสมาชิกประมาณ 8 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การให้ คาปรึกษากลุม่
2. ตัวแปรตาม คือ การควบคุมตนเอง
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การควบคุม ตนเอง หมายถึง ความสามารถของเยาวชนในการจัดการกับความคิด
อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหรื อสุ่มเสี่ยง โดยสามารถ
ตัดสินใจและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมด้ วยตนเอง ซึ่งการควบคุมตนเองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ประกอบด้ วย
1.1 การควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-control) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการกับความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองที่พงึ ประสงค์ ได้ แก่
1.1.1 ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability) หมายถึง ความสามารถของ
เยาวชนในการรับรู้อารมณ์ของตนเองเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้ าต่างๆ และตอบสนองต่อสถานการณ์
นันๆ
้ ได้ อย่างเหมาะสม ได้ แก่ การไม่ตอบโต้ เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ที่เสี่ยงหรื อใช้ ความ
รุนแรง การหลีกเลี่ยงหรื อยับยังเมื
้ ่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงหรื อใช้ ความรุนแรง
1.1.2 ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification) หมายถึง
ความสามารถของเยาวชนในการจัดการความรู้สึกที่มากระตุ้นความพึงพอใจหรื อความต้ องการที่
อาจส่งผลต่อตนเองในทางที่ไม่ดีได้ ได้ แก่ การอดทนลาบากเพื่อสิ่งที่จะทาให้ ชีวิตดีขึ ้น การยับยัง้
สิ่งที่จะทาให้ ตนเองเกิดความเสียหาย
1.1.3 ด้ านการแก้ ปัญ หา (Problem solving) หมายถึง ความสามารถ
ของเยาวชนในการจัดการกับสถานการณ์กดดันหรื อสุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้ มที่อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหา
และส่งผลกระทบต่อตนเอง ได้ แก่ การใช้ ความคิดไตร่ตรองทบทวนมากกว่าการใช้ อารมณ์ คิดถึง
ผลที่ จ ะตามมาก่อ นที่ ล งมื อกระท า/ตอบโต้ การวางแผนและจัด ล าดับ สิ่ งที่ จ ะท าในแต่ล ะวัน
พิจารณาทางเลือกที่หลากหลายในการตอบสนองต่อสถานการณ์
1.2 การควบคุม ตนเองที่ ไม่ ดี (Poor Self-control) หมายถึ ง ความไม่ส ามารถ
จัดการกับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตัวเองได้ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ มี
แนวโน้ มส่งผลให้ เกิดความเสียหายทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น ได้ แก่
1.2.1 ด้ านการหุน หัน พลัน แล่น (Impulsiveness) หมายถึ ง ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการตัด สิน ใจกระท าการใดๆ ลงไปโดยคานึงถึง ผลกระทบที่ จ ะ
ตามมา ได้ แก่ การกระทาที่ ป ราศจากการยัง้ คิด หรื อไตร่ ตรองก่อนตัดสิ นใจ ใจร้ อน รอคอย
ตามลาดับไม่ได้
1.2.2 ด้ า นการขาดสมาธิ จ ดจ่ อ (Distractibility) หมายถึ ง ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักหันเหความสนใจตามสิ่งเร้ า
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รอบตัวจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่งได้ โดยง่าย ได้ แก่ เหม่อลอย ไม่สามารถสนใจฟั งสิ่งที่คนอื่นพูด
ด้ วยอย่างตังใจ
้ ไม่สามารถจดจ่อกับรายละเอียดในการทากิจกรรมต่างๆ
1.2.3 ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) หมายถึง ความ
ไม่ส ามารถของเยาวชนในการจัดการระงับยับ ยัง้ ข่ม ใจ รอคอยสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง ที่ ไม่พึงปรารถนา
ได้ แก่ หงุดหงิดและราคาญที่ต้องรอคอย เคียดแค้ นและพยาบาทเมื่อผู้อื่นทาให้ ไม่พอใจ
2. การเสริ มสร้ างการควบคุม ตนเองโดยการให้ คาปรึ กษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการ
ช่วยเหลือกลุม่ บุคคลที่มีเรื่ องราวของปั ญหาการควบคุมตนเองที่คล้ ายคลึงกัน โดยให้ ความสาคัญ
ของการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่เน้ นในเรื่ องความคิด ความรู้ สึกและพฤติกรรม ทังนี
้ ้
สมาชิกภายในกลุ่มจะมีการปรึกษาหารื อร่ วมกันโดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาเป็ นผู้เอื ้ออานวยให้ สมาชิก
ภายในกลุม่ ได้ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อและมุมมองต่างๆ ภายใต้ บรรยากาศของ
กลุ่มที่มีความอบอุ่น ปลอดภัย เป็ นกันเองและไว้ วางใจได้ ซึ่ง ผู้วิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
ทางจิตวิทยามาผสมผสานกันอันได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior Therapy) ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้ รั บ การ
ปรึ กษาเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Client-Centered Counseling Theory) ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษาแบบ
เผชิญความจริ ง (Reality Counseling Theory) และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
(Behavioral Counseling Theory)
3. เยาวชนที่ ก ระท าความผิ ด หมายถึ ง เยาวชนที่ มี อ ายุ 15 ปี ถึ ง 25 ปี บริ บูรณ์ ที่ ไ ด้
กระทาความผิดและอาศัยอยูใ่ นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดของของ
วิลล์และคณะ (Wills และคนอื่น ๆ, 2001, pp. 145-163) ที่ได้ แบ่งมิติการควบคุมตนเองที่ดีไว้ 3
ด้ านคือ 1.ความสามารถในการสงบอารมณ์ (Soothability) 2.ความสามารถในการชะลอความ
ปรารถนา (Delay of gratification) 3.ความสามารถในการแก้ ปัญ หา (Problem solving) และ
มิติการควบคุม ตนเองที่ ไม่ดีไว้ 3 ด้ านคือ 1.ความหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness) 2.การขาด
สมาธิ จ ดจ่ อ (Distractibility) 3.ขาดความอดทนอดกลั น้ (Impatience) โดยก าหนดให้ การ
เสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดเป็ นตัวแปรตาม (Dependent variable) ใน
ส่วนของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้วิจัยได้ ใช้ ทฤษฎี เทคนิ ค และการบวนการของทฤษฎี การให้
ค าปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณ าเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior
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Therapy) ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้ รั บ การปรึ ก ษาเป็ นศู น ย์ ก ลาง (Client-Centered
Counseling Theory) ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Counseling
Theory) และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) ใน
การสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
และกาหนดให้ เป็ นตัวแปรอิสระ (Treatment variable) ดังที่แสดงในภาพประกอบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
เยาวชนที่กระทาผิดมีการควบคุมตนเองที่ดีเพิ่มขึน้ และมีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีลดลง
หลังจากที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจัยครัง้ นีเ้ รื่ อง การเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดย
การให้ คาปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ น
แนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง
1.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง
1.2 ความเป็ นมาของการควบคุมตนเอง (Self-Control)
1.3 แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง
1.4 วิธีดาเนินการฝึ กควบคุมตนเอง
1.5 การดาเนินการฝึ กการควบคุมตนเอง
1.6 ข้ อดีของการควบคุมตนเอง
1.7 ลักษณะของการควบคุมตนเอง
1.8 กระบวนการของการควบคุมตนเอง
1.9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง (Self-Control Theory)
1.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
2.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่
2.2 จุดมุง่ หมายของการให้ การปรึกษากลุม่
2.3 การเลือกสมาชิกกลุม่ การให้ คาปรึกษา
2.4 ขนาดของกลุม่ การให้ คาปรึกษา
2.5 ระยะเวลาและจานวนครัง้ ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.6 การจัดบรรยากาศและสถานที่ของการให้ คาปรึกษากลุม่
2.7 ชนิดของกลุม่ การให้ คาปรึกษากลุม่
2.8 ขันตอนการให้
้
คาปรึกษากลุม่
2.9 ข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุม่
2.10 ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ ในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เสริมสร้ าง
การควบคุมตนเอง
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2.11 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุม่
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนที่กระทาผิด
3.1 แนวคิดเรื่ องการกระทาผิดของเยาวชน
3.2 สาเหตุแห่งการกระทาผิดของเยาวชน
3.3 แนวคิดการปฏิบตั ติ อ่ เยาวชนที่กระทาผิด
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนที่กระทาผิด
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง
1.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง
ค าจ ากั ด ความของ “ การควบคุ ม ตนเอง ” นั น้ มี ผ้ ู ให้ ค าจ ากั ด ความและ
ความหมายไว้ ตา่ งๆ กันมากมายทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาและรวบรวมไว้ ดงั นี ้
นงนุช โรจนเลิศ (2533, น. 9) กล่าวว่า การควบคุมตนเป็ นความสามารถของ
บุคคลที่จะละเว้ นการกระทาบางชนิดหรื อความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมด้ วยเหตุผลและ
ความอดทน ปฏิบตั หิ รื องดเว้ นการปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดผลดีตามที่ต้องการหรื อหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่อาจ
เกิดขึ ้น ตลอดจนความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมตามที่บคุ คลมุ่งหวัง
ไว้ แม้ เมื่ อบุคคลนัน้ ต้ องเผชิญ กับปั ญ หาอุปสรรคหรื ออยู่ในภาวะที่ เกิ ด ปั ญ หาความขัดแย้ งใน
จิตใจ
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2536, น. 111) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็ นวิธีการที่
พึงประสงค์ที่สุดของการปรับพฤติกรรม เพราะหากว่าผู้รับการปรับพฤติกรรมมี พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์แล้ ว รู้จกั การควบคุมตนเอง สามารถเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้เงื่อนไขผลกรรมก็จะช่วย
ให้ เขาสามารถแสดงพฤติกรรมหรื อมีการกระทาที่เหมาะสม ตลอดทังสามารถตระหนั
้
กถึงผลกรรม
ที่จะเกิดขึ ้นตามมาจากการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของเขา และเมื่อเขาได้ รับการปรับแล้ วนันเขาจะ
้
สามารถรู้จกั การควบคุมตนเอง อันความจาเป็ นที่จะต้ องอาศัยผู้ปรับพฤติกรรมต่อไปนันก็
้ ยตุ ิ ลงใน
แง่ของการควบคุมตนเองที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมนี ้
พรฉวี ดาโรจน์ (2542, น. 12) กล่าวว่า การควบคุมตนเองหมายถึง กระบวนการ
ที่บคุ คลสามารถกากับตนเองให้ กระทาหรื อแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ ้นและลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ให้ น้ อยลงหรื อหมดไปด้ วยตนเอง ซึ่งผลจากการกระทาจะเป็ นรางวัลเสริ มแรง
ตนเองให้ เกิดความพึงพอใจในตนเองภายหลัง
เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศัก ดิ์ (2543, น. 95) กล่ า วว่า การควบคุม ตนเองเป็ น
ความสามารถในการระงับยับยังความต้
้
องการของตนเองในขณะนัน้ สามารถบังคับตนเองให้ ไม่
ปฏิบตั ิตามความต้ องการของตนเอง ตรงข้ ามกับการตามใจตนเองซึ่งหมายถึงการกระทาสิ่งต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเองเป็ นหลักโดยไม่ได้ คานึงว่าสิ่งนันจะถู
้
กหรื อผิ ด จะส่งผล
เสียหายหรื อเกิดประโยชน์สงู สุดหรื อไม่ หากเกิดความต้ องการแล้ วไม่ได้ รับก็จะแสดงอาการโมโห
ฉุนเฉียวหรื อพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่ต้องการ
ณัฐวัตร ลุณหงส์ (2544, น. 7) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็ นการกระทาหรื อ
แสดงออกในการควบคุมอารมณ์หรื อพฤติกรรมของตนเองให้ เป็ นไปตามที่ตนมุ่งหวังซึ่งจะเป็ นไป
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ตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความสานึกขึน้ มาเอง แม้ จะมีสิ่งเร้ าจากภายนอกและ
ภายในเป็ นอุปสรรคก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มงุ่ หวังไว้
ประภาพร คนซื่อ (2552, น. 10) กล่าวว่า การควบคุมตนเองคือความสามารถ
ของบุค คลที่ จ ะละเว้ น การกระท าที่ ไม่ดี หรื อความสามารถที่ จ ะกระท าเพื่ อให้ เกิ ด ผลดี ต ามที่
ต้ องการด้ วยเหตุผลและความอดทน หรื อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ ้นและสามารถยับยังหรื
้ อ
ควบคุมอารมณ์ เมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค หรื ออยู่ ในภาวะความขัดแย้ งในจิตใจ รวมทัง้
รู้จกั แสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหาเพื่อเป้าหมายในอนาคต
วลั ย กร สั ง ฆบุ ต ร (2555, น. 21) กล่ า วว่ า การควบคุ ม ตนเองหมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการจัดการและเลือกกระทาพฤติกรรมของตนเองให้ เป็ นไปตามที่ตน
มุ่งหวัง ซึ่งจะเป็ นไปตามกฎระเบียบของสังคม สามารถละเว้ นการปฏิ บตั ิที่จะส่งผลให้ ตนเอง
ได้ รับผลเสียจากพฤติกรรมหรื อการกระทาของตนเองโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้
เป็ นพฤติกรรมพึงประสงค์ด้วยการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายและวางเงื่อนไขกระทาพฤติกรรม
อย่างเหมาะสมเป็ นเวลานานพอที่จะนาไปสูผ่ ลที่ต้องการในอนาคต
หทั ย ชนก พั น พงค์ (2555, น. 9) กล่ า วว่ า การควบคุ ม ตนเองหมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกออกมาอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะ
ข่ ม พฤติ ก รรมในเชิ ง ลบหรื อ ที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว่ า ผู้ นั น้ จะอยู่ ใ น
สถานการณ์แบบใดก็ตาม
คอร์ เมี ย และคอร์ เมี ย (Cormier และ Cormier, 1979, p. 476) กล่ า วว่า การ
ควบคุมตนเองหมายถึงความสามารถในการควบคุม พฤติกรรมของตนเองเพื่ อให้ ได้ รับผลกรรม
ตามที่ตนต้ องการ นอกจากนี ้การควบคุมตนเองเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลได้ ควบคุมตนเองโดย
ที่บุคคลเป็ นผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย กระบวนการที่จะนาไปสู่เป้าหมายและการควบคุมตัว
แปรทังภายในและภายนอกของบุ
้
คคล ตลอดจนประเมินเป้าหมายด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการ
ตอบสนองการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบอันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์นนด้
ั ้ วยตนเองและ
มีผลระยะยาวต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนันมี
้ ความคงทนถาวร ซึ่งการกระทาดังกล่าวนี ้เท่ากับ
เป็ นการลดความสาคัญของอิทธิพลภายนอกลงและทาให้ บคุ คลมีอิสระที่จะกาหนดพฤติกรรมของ
ตนเองได้ มากขึ ้น
โรเซนบอม (Rosenbaum, 1980, p. 109) กล่าวถึง การควบคุม ตนเองว่าเป็ น
ความสามารถของบุคคลที่ จะละเว้ นการกระทาบางชนิดหรื อความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรม
ด้ วยเหตุผลและความอดทน เพื่อให้ เกิดผลดีตามที่ต้องการหรื อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ ้น
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ตลอดจนความสามารถในการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุ่งหวังไว้ แม้
เมื่อบุคคลนันต้
้ องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคหรื ออยูใ่ นภาวะที่เกิดความขัดแย้ งในจิตใจ
แคชดิน (Kazdin, 1984, p. 96) กล่าวว่า การควบคุมตนเองหมายถึงพฤติกรรม
ที่ บุค คลกระท าเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งพฤติกรรมที่ เหมาะสมที่ ตนต้ องการ โดยสิ่ง นัน้ เป็ น สิ่ง ที่ ต นเอง
พิจารณาตัดสินใจเลือกด้ วยตนเอง
ทางเน่ บอมไอสเตอร์ และบูน (Tangney, Baumeister, และ Boone, 2004, p.
275) กล่าวว่า การควบคุมตนเองหมายถึงความสามารถที่เอาชนะหรื อเปลี่ยนแปลงการตอบสนอง
ข้ างในให้ ดี ยับยังพฤติ
้ กรรมที่โน้ มเอียงที่ไม่พงึ ปรารถนาและระงับการแสดงออกจากสิ่งกระตุ้น
โวห์สและคณะ (Vohs และคนอื่น ๆ, 2008, p. 883) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับอารมณ์ พฤติกรรมและความต้ องการเพื่อให้
ได้ บางสิ่งที่ต้องการหรื อหลี กเลี่ยงการถูกลงโทษในภายหลัง บางครัง้ อาจได้ รับรางวัลที่น้อยกว่า
หรื อการถูกลงโทษในระยะสันเพื
้ ่อผลที่ดีกว่าในอนาคต ซึง่ ในทางจิตวิทยาอาจเรี ยกการควบคุมตน
ว่าเป็ นความสามารถในการตัดสินใจเลือกปฏิบตั สิ ิ่งที่ดีเพื่อผลตอบแทนในอนาคต
จากที่ผ้ ใู ห้ คาจากัดความและความหมายไว้ ต่างๆ กันทังไทยและต่
้
างประเทศใน
ความหมายของการควบคุม ตนเองนี ้ ผู้วิจัยสามารถสรุ ป ได้ ว่า การควบคุม ตนเอง หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองเมื่อต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหรื อสุ่มเสี่ยง โดยสามารถตัดสินใจและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
ด้ วยตนเอง
1.2 ความเป็ นมาของการควบคุมตนเอง (Self-Control)
ในระยะแรกของการพัฒนาเทคนิคการควบคุมตนเองนัน้ ได้ มีการเรี ยกชื่อเทคนิค
การควบคุมตนเองไว้ ในหลายลักษณะด้ วยกันคือ การเปลี่ยนตนเอง (Self-Change) (Schmidt,
197 6) ก ารจั ด ก ารต น เอ ง (Self-Management) (Stuart, 1 97 7) ก ารป รั บ ตั ว เอ ง (SelfModification) (Watson และ Tharp, 1977) การกากับตนเอง (Self-Regulation) (Schwartz และ
Shapiro, 1976) และการบ าบัด การบริ ห ารพฤติ ก รรมตนเอง (Self-Administered Behavior
Therapy) (Wheeler, 1976; Williams และ Long, 1975) ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเรี ยกชื่ อ อะไรก็ ต าม
กระบวนการที่สาคัญของเทคนิคเหล่านี ้ก็คือ บุคคลจะเป็ นผู้ดาเนินการในการปรับพฤติกรรมด้ วย
ตนเองทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการดาเนินการทังหมด
้
เพื่อที่จะให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ (Kazdin, 1989; Walker, Herberg, Clement, และ Wright, 1981) แต่สิ่งหนึ่ง
ที่จ ะต้ องทาให้ กระจ่างคือการควบคุม ตนเองนัน้ ไม่ได้ หมายความว่าผู้ที่มี ทักษะในการควบคุม
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ตนเองได้ ดีนนจะไม่
ั้
ได้ รับอิทธิพลจากสิ่งเร้ าภายนอกเลย หากแต่วา่ สิ่งเร้ าภายนอกนันมี
้ อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ น้ อยมาก ดังนัน้ แนวคิดของการควบคุมตนเองจึงอาจมองได้ ในแง่ของ
ระดับของความเข้ มของอิทธิพลของสิ่งเร้ าที่มีตอ่ พฤติกรรมของบุคคล นัน่ คือถ้ าบุคคลใดมีทกั ษะ
ในการควบคุมตนเองได้ ดี สิ่งเร้ าภายนอกก็ย่อมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนันน้
้ อยมาก
ในทางกลับกันถ้ าบุคคลใดมีทักษะในการควบคุมตนเองในระดับที่ต่า สิ่งเร้ าภายนอกย่อมจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนันมากนั
้
น่ เอง (Kazdin, 1989)
วิธี การควบคุม ตนเองในชี วิตประจ าวันของคนเราที่ Skinner ได้ นามารวบรวม
เสนอแนะในช่วงทศวรรษที่ 1950 นันไม่
้ ได้ รับความสนใจที่จะวิเคราะห์และศึกษาอย่างเป็ นระบบ
เพื่อที่จะนามาฝึ กให้ กบั บุคคลทัว่ ไปเท่าที่ควร ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะว่านักจิตวิทยาในสมัยนันส่
้ วน
ใหญ่มกั จะรับรู้ว่าการควบคุมตนเองนันเกี
้ ่ยวข้ องกับพลังใจ (Will Power) เนื่องจากยังไม่มีความ
เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ว่าทาไมคนบางคนจึงสามารถควบคุมตนเองได้ เป็ นอย่างดีเมื่อต้ องเผชิญกับ
สภาพการณ์ ที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างมาก ในขณะที่บางคนไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้
เลย ดังนัน้ ในการอธิ บายปรากฏการณ์ ดงั กล่าวนีจ้ ึงคิดว่าน่าจะเป็ นเพราะอานาจภายในหรื อที่
เรี ยกว่าพลังใจมากกว่า นัน่ คือคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ ดีก็ยอ่ มจะเป็ นคนที่มีพลังใจเข้ มแข็ง
กว่าคนที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งการอธิ บายปรากฏการณ์ ดงั กล่าวว่าเป็ นเพราะสาเหตุ
ของพลัง ใจนัน้ นัก จิ ต วิ ท ยากลุ่ม พฤติ ก รรมนิ ย มไม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ เนื่ อ งจากเป็ นค าที่ มี
ความหมายคลุมเครื อและอยู่ภายในตัวบุคคล อีกทังการให้
้
เหตุผลถึงการที่คนเราสามารถควบคุม
ตนเองได้ ว่าเป็ นเพราะมีพลังใจที่เข้ มแข็งนันเป็
้ นการให้ เหตุผลแบบวงกลม นัน่ คือเราบอกว่าการที่
นายเอ (นามสมมติ) เป็ นผู้ที่เคยสูบบุหรี่ วนั ละ 2 ซอง สามารถเลิกการสูบบุหรี่ ได้ นนเป็
ั ้ นเพราะว่า
เขามีพลังใจที่เข้ มแข็ง คาถามจึงตามมาว่าแล้ วรู้ได้ อย่างไรละว่าเขามีพลังใจที่เข้ มแข็ง คาตอบคือ
เขาสามารถเลิกการสูบบุหรี่ ได้ ซึ่งการให้ เหตุผลในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ ให้ ประโยชน์ใดๆ ในทาง
วิชาการเลย เพราะถ้ าเราพบว่านายเอ (นามสมมติ) ไม่สามารถเลิกการสูบบุหรี่ เราก็จะบอกว่า
เป็ น เพราะเขาขาดพลัง ใจท าให้ เราไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งไปค้ น หาสาเหตุข องความล้ ม เหลวเลย
เนื่องจากว่ามีคาตอบอยู่แล้ ว (Mahoney และ Thoresen, 1974) คาถามที่ตามมาคือ พลังใจอยู่ที่
ไหน เกิ ด ขึน้ ได้ อย่างไร แล้ วเขาจะรู้ ได้ อย่างไรว่าบุค คลมี พ ลังใจเกิ ดขึน้ แล้ ว แน่นอนค าถาม
ดังกล่าวยากที่จะหาคาตอบและเมื่อยังหาคาตอบไม่ได้ การอธิบายความหมายของการควบคุม
ตนเองด้ วยค าว่ า พลัง ใจย่ อ มจะไม่ มี ป ระโยชน์ อ ะไรมากนั ก ในการที่ จ ะพั ฒ นาให้ คนเรามี
ความสามารถที่ จ ะควบคุม ตนเอง แม้ ว่า พลัง ใจอาจจะเป็ นตัว แปรที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ ค นเรามี
ความสามารถในการควบคุมตนเองก็ตาม
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ต่อมาในช่วงต้ นทศวรรษที่ 1970 นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมหลายคนเริ่มให้
ความสนใจต่อการพัฒนาเทคนิคการควบคุมตนเองอย่างจริ งจังและเป็ นระบบ โดยการศึกษาวิธี
จัดการเงื่ อนไขนาและผลกรรมที่ ส ามารถสัง เกตเห็ น ได้ ชัด เจนแทนที่ จ ะมุ่ง เน้ น ศึก ษาที่ พ ลังใจ
อย่างเช่น Bandura และ Perloff (1967, pp. 111-116) ได้ เสนอว่า การเสริ ม แรงตนเองน่าจะ
เป็ นกลไกที่สาคัญที่จะใช้ ในการควบคุมตนเอง ซึ่งแนวคิดเช่นนีถ้ ูกวิจารณ์ ว่าเป็ นการยึดรู ปแบบ
ของแนวคิดของการเรี ยนรู้แบบการกระทาของ Skinner มากเกินไป ซึง่ ความจริ งแล้ ววิธีการดาเนิน
ดังกล่าวย่อมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาของบุคคลด้ วย ดังนันในระยะ
้
ตังแต่
้ ต้นทศวรรษที่ 1980 เป็ นต้ นมา แนวคิดทางปั ญญานิยมก็เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา
เทคนิคการควบคุมตนเองมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเอาแนวคิดในเรื่ องความเชื่อในอัต
ลิขิตและปรลิขิต (Internal and External Locus of control) ของ Rotter (1966) มาอธิบายถึง
ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวในการที่ บุ ค คลพั ฒ นาทัก ษะในการควบคุม ตนเองและจาก
ผลการวิจยั ที่มกั จะพบว่าผู้ที่พฒ
ั นาทักษะการควบคุมตนเองได้ ดีนนมั
ั ้ กจะเป็ นผู้ที่มีความเชื่อในอัต
ลิขิตเป็ นหลัก (อติวตั น์ พรหมาสา, 2533) เทคนิคการควบคุมตนเองที่ผสมผสานระหว่างแนวคิด
พฤติกรรมนิยมและปั ญญานิยมที่ ได้ รับความนิยมอย่างมาก ได้ แก่ การหยุดความคิด (Thought
Stopping) (Wolpe, 1969) การปรับ โครงสร้ างทางปั ญ ญา (Cognitive Restructuring) ซึ่งมี อยู่
ด้ ว ยกัน หลายเทคนิ ค เช่น การบ าบัด แบบพิ จ ารณาเหตุผ ลและอารมณ์ (Rational-Emotive
Therapy หรื อ RET) (Ellis, 1962) การบ าบัด ทางปั ญ ญา (Cognitive Therapy) (Beck, 1963,
pp. 324-333) และการฝึ กการสอนตนเอง (Self-Instructional Training) เป็ นต้ น
1.3 แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง
จากแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทามีความ
เชื่ อว่าพฤติกรรมของบุคคลนัน้ จะถูกควบคุม ด้ วยเงื่อนไขนาและผลกรรม นั่นคือถ้ าเงื่ อนไขนา
เปลี่ยนแปลงหรื อผลกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปด้ วยซึ่งในเงื่อนไขของ
การควบคุมตนเองนัน้ บุคคลจะเป็ นผู้จดั การเงื่อนไขนาและผลกรรมด้ วยตนเอง แทนที่บุคคลอื่น
จะเป็ นผู้จดั การให้
การควบคุมตนเองนันมั
้ กจะเกี่ยวเนื่องกับการเลือกการแสดงพฤติกรรมที่มีเงื่อนไข
ผลกรรมที่ ขัดแย้ งกันอยู่โดยที่ เงื่อนไขผลกรรมที่ ขัดแย้ งกันนี ม้ ี อยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะด้ วยกันคือ
(Kazdin, 1989 อ้ างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 332-333)
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1. หลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่จะทาให้ ได้ รับผลกรรมทางบวกโดยทันที เพื่อ
ที่ว่าจะไม่ได้ รับผลกรรมทางลบในอนาคต เช่น หยุดสูบบุหรี่ เพื่อที่ว่าจะได้ ไม่เป็ นมะเร็งที่ปอดหรื อ
หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ชอบเป็ นจานวนมากเพื่อที่วา่ จะได้ ไม่อ้วนในอนาคต เป็ นต้ น
2. แสดงพฤติกรรมที่ จ ะได้ รับ ผลกรรมทางลบทัน ที เพื่ อที่ ว่าจะได้ รับ ผลกรรม
ทางบวกในอนาคต เช่น การทางานหนักเพื่อที่วา่ จะได้ มีฐานะดีขึ ้นในอนาคต เป็ นต้ น
3. การไม่กระทาพฤติกรรมที่ได้ รับผลกรรมทางบวกเล็กน้ อยทันที เพื่ อที่ ว่าจะ
ได้ รับผลกรรมทางบวกที่มากกว่าในอนาคต เช่น การที่ไม่ไปเที่ยวงานสังสรรค์ในคืนวันศุกร์ (ได้ รับ
ความสนุกทันที) เพื่อที่ว่าจะใช้ เวลาอ่านหนังสือ อันจะนาผลกรรมทางบวกมาให้ ในอนาคต (ผล
การเรี ยนดีขึ ้นหรื อทาให้ มีโอกาสเรี ยนต่อในระดับสูง) เป็ นต้ น
4. การกระท าพฤติ ก รรมที่ ไ ด้ รั บ ผลกรรมทางลบแต่ น้ อยทั น ที เพื่ อ ที่ ว่ า จะ
หลีกเลี่ยงผลกรรมทางลบจานวนมากในอนาคต เช่น การไปหาหมอฟั นเพื่อขูดหินปูน ตรวจฟั น
หรื อทาความสะอาดฟั นซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่น่าจะพึงพอใจนัก แต่ทว่าจะทาให้ ไม่เกิดการปวดฟั นอย่าง
รุนแรงได้ ในอนาคต เป็ นต้ น
จากเงื่อนไขการขัดแย้ งของผลกรรมทัง้ 4 ประการนีท้ าให้ บุคคลจะต้ องกระทา
พฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ทาให้ บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตงเอาไว้
ั้
ซึ่ง Skinner (1953) เรี ยกพฤติกรรมนันว่
้ าพฤติกรรมควบคุม ส่วนพฤติกรรมที่กระทา
แล้ วจะทาให้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เรี ยกว่ า พฤติกรรมที่ถูกควบคุม ดังนันการฝึ
้
กการ
ควบคุมตนเองก็คือการฝึ กให้ คนเราสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมควบคุมได้ ซึ่งการทาเช่นนันจะ
้
ทาให้ บุค คลสามารถทนต่อ สิ่ งเย้ ายวนอันจะท าให้ บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ ต้ องการได้
นัน่ เอง
1.4 วิธีดาเนินการฝึ กควบคุมตนเอง
วิธีดาเนินการฝึ กการควบคุมตนเองนัน้ ในขันต้
้ นก็ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน
กับ วิธี ก ารปรั บ พฤติก รรมวิ ธี ก ารอื่ น ๆ นั่น คื อ จะเริ่ ม ต้ น จากการวิเคราะห์ พ ฤติก รรม ก าหนด
พฤติกรรมเป้าหมาย สารวจตัวเสริ มแรงและบันทึกพฤติกรรม เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ จ้ ะมีความแตกต่าง
กันตรงที่ขนตอนเหล่
ั้
านันผู
้ ้ ที่ดาเนินการคือผู้ที่เข้ ารับการบาบัด ส่วนผู้บาบัดจะเป็ นผู้สอนวิธีการ
ต่างๆ เหล่านี ้ให้ กบั ผู้เข้ ารับการบาบัด จากนันจึ
้ งค่อยสอนเทคนิคการควบคุมตนเองให้ กบั ผู้เข้ ารับ
การบาบัดเพื่อที่วา่ ผู้เข้ ารับการบาบัดนันจะสามารถใช้
้
เทคนิคเหล่านันได้
้ ด้วยตนเอง
ผู้เข้ ารับการบาบัดจะต้ องได้ รับการบอกถึงขัน้ ตอนทัง้ หมดของโปรแกรม โดยที่
เขาจะต้ องตระหนักว่าเขาจะต้ องดาเนินการด้ วยตนเองทังหมด
้
เขาจะได้ รับการฝึ กทักษะต่างๆ ที่
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จาเป็ นเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถดาเนินการด้ วยตนเองได้ ซึ่งการบอกถึงขั น้ ตอนต่างๆ ตลอดจนการ
ฝึ กทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นให้ นนั ้ อาจใช้ เวลาเพียง 1 ถึง 2 ครัง้ เท่านัน้ เนื่องจากหลักการต่างๆ นันมี
้
ไม่มากนักและไม่มีอะไรที่สลับซับซ้ อน ความเข้ าใจและทักษะต่างๆ จะเพิ่มขึ ้นเองเมื่อได้ ดาเนิน
โปรแกรมไปแล้ ว
ในการดาเนินการนัน้ อาจจะพบปั ญหาอยู่ประการหนึ่งตรงที่ผ้ ูเข้ ารับการบาบัด
อาจจะมี ความรู้ สึกว่าตนเองทาไม่ได้ เนื่ องจากไม่มี พ ลังใจเพี ยงพอซึ่ง ความรู้ สึกเช่นนี จ้ ะเป็ น
ปั ญหาอย่างมากในการดาเนินการควบคุมตนเอง ดังนันผู
้ ้ บาบัดจะต้ องพยายามอธิบายให้ ผ้ ทู ี่เข้ า
รับการบาบัดเข้ าใจให้ ได้ ว่าการดาเนินการควบคุมตนเองนัน้ ไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกับพลังใจหรื อความ
อ่อนแอของจิตใจเลย หากแต่เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ในอดีตของเขาต่างหากที่ทาให้ เขาคิดและ
เป็ นเช่นนัน้ ปั ญหาไม่ได้ เป็ นเพราะว่าเขาไม่ได้ พยายามอย่างเพียงพอแต่ทว่าเขายังไม่ได้ รับการ
เรี ยนรู้ถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึง่ ผู้บาบัดจะต้ องช่วยให้ เขาได้ เรี ยนรู้วิธีการเหล่านัน้
โดยสรุ ป วิธี ด าเนิ น การฝึ ก ควบคุม ตนเองมี วิ ธี ด าเนิ น การ คื อ การวิเคราะห์
พฤติกรรม การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย การสารวจตัวเสริมแรงและการบันทึกพฤติกรรม ทังนี
้ ้
กระบวนการฝึ กการควบคุมตนเองนันจะขึ
้
้นอยูก่ บั วิธีและเทคนิคที่จะใช้ การควบคุมตนเองเป็ นหลัก
1.5 การดาเนินการฝึ กการควบคุมตนเอง
สมโภชน์ เอี่ยมสุภ าษิ ต (2556, น. 334-350) ได้ กล่าวถึง วิธีการฝึ กการควบคุม
ตนเองในแต่ละเทคนิคดังต่อไปนี ้
1. การควบคุมสิ่งเร้ า (stimulus control)
การควบคุม สิ่ ง เร้ าเป็ น กระบวนการจัด เงื่ อ นไขสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ที่ จ ะท าให้
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนั ้ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ (Kanfer และ Gaelick, 1986, pp. 283-345)
ซึ่ง Kazdin (1989) ได้ กล่าวว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนั ้ มักจะเกิดขึ ้นในเงื่อนไขของสิ่งเร้ า 3
ลักษณะดังต่อไปนี ้
1. เป็ น พฤติก รรมที่ ถูก ควบคุม ด้ ว ยสิ่ ง เร้ าหลายประเภทด้ วยกัน เช่น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ อาจจะเกิดขึ ้นเมื่อตื่นเช้ าหลังจากการดื่มกาแฟ คุยกับเพื่อน อยู่คนเดียว
และหลังจากการรับประทานอาหาร เป็ นต้ น ซึ่งสภาพการณ์ ต่างๆ เหล่านัน้ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติก รรมการสูบ บุห รี่ บ่ อ ยครั ง้ จนท าให้ บุค คลนัน้ สูบ บุห รี่ ทุก ครั ง้ เมื่ อ ต้ อ งอยู่ในสภาพการณ์
ดังกล่าว หนทางแก้ ไขก็คือหาทางกาจัดสิ่งเร้ าที่ควบคุมพฤติกรรมสูบบุหรี่ นนเสี
ั้ ย
2. เป็ นพฤติกรรมที่ ไม่ได้ ถูกควบคุม โดยสิ่งเร้ าอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าง
เด่นชัด อย่างเช่นในกรณีของเด็กที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ บ่อยครัง้ พบว่าไม่มีสิ่งเร้ าไม่ว่าจะ
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เป็ นสภาพการณ์ เวลาหรื อสถานที่ที่จะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือนัน่ เลย เนื่องจาก
พฤติกรรมการอ่านหนังสือไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอในสภาพสิ่งเร้ าดังกล่าว ดังนันเด็
้ กก็มกั จะ
เกิดปั ญ หาได้ ง่ายเมื่อต้ องอ่า นหนังสือที่โต๊ ะหรื ออาจจะถูกรบกวนด้ วยสิ่งเร้ าอื่นๆ ได้ ง่าย ดังนัน้
หนทางแก้ ไขก็คือการพัฒนาสิ่งเร้ าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมพฤติกรรมนัน้
3. เป็ นพฤติ ก รรมที่ ถู ก ควบคุ ม สิ่ ง เร้ าที่ ไ ม่ เหมาะสม เช่ น พวกที่ มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ โดยเฉพาะพวกที่ชอบโชว์อวัยวะเพศของตนเองหรื อชอบใช้ สิ่งของ
ของเพศตรงข้ าม พฤติกรรมเหล่านี ้มักจะถูกควบคุมด้ วยสิ่งเร้ าที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งเร้ าที่เหมาะสม
ในสังคม ดังนันหนทางแก้
้
ไขก็คือการเปลี่ยนสิ่งเร้ าที่ควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวนันเสี
้ ย
จากลักษณะของสิ่งเร้ าที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ นี ้ เราสามารถที่จะจัดการกับ
สิ่งเร้ าเพื่อไม่ให้ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นได้ ซึง่ เทคนิคในการจัดการกับสิ่งเร้ าอาจทาได้
ดังวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ในกรณี ที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึน้ จากสิ่งเร้ าหลายประเภท
ด้ วยกันก็สามารถควบคุมได้ โดยการกาจัดสิ่ งเร้ าที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนเสี
ั ้ ย เช่น
การที่คนเรามักจะสูบบุหรี่ เมื่ออยู่คนเดียวหรื อนัง่ ที่โต๊ ะอาหารหลังจากการรับประทานอาหารแล้ ว
ดังนันวิ
้ ธีการกาจัดสิ่งเร้ าดังกล่าวนี ้คือการให้ บุคคลนันหาเพื
้
่อนมาอยู่ด้วยและจะต้ องลุกจากโต๊ ะ
อาหารทัน ที ที่ รับ ประทานอาหารเสร็ จ แล้ ว ซึ่ง ก็ จ ะส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมการสูบ บุ ห รี่ ไ ม่ เกิ ด ขึ น้
นอกจากนีอ้ าจทาได้ โดยการให้ บุคคลนันกระท
้
าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพสิ่งเร้ าใหม่ที่
เป็ นสิ่งเร้ าที่ไม่น่าพึงพอใจ อย่างเช่น ในกรณี ของหญิ งสาวคนหนึ่งที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง
เธอรายงานว่าเธอจะสูบบุหรี่ มากเมื่อมีคนอยู่รอบๆ ตัวเธอ เมื่อดูทีวี เมื่ออ่านหนังสือหรื อเมื่อเอน
ตัวลงนอนเพื่อพักผ่อน ดังนันผู
้ ้ ดาเนินการบาบัดจึงบอกให้ เธอเลือกสถานที่ที่เธอจะสูบบุหรี่ ด้วยตัว
เธอเอง แต่ต้องเป็ นสถานที่ที่เธอไม่มีโอกาสจะได้ รับการเสริ มแรงเลยซึ่งเธอก็ ได้ เลือกเอาที่เก้ าอี ้ตัว
หนึ่งที่เธอจะเอาไว้ นงั่ สาหรับสูบบุหรี่ โดยที่เก้ าอี ้ตัวนี ้เธอได้ ขอร้ องไม่ให้ สมาชิกในครอบครัวของ
เธอพูดกับเธอหรื อเดินไปหาเธอในขณะที่เธอนั่งอยู่ที่เก้ าอีต้ วั นันเพื
้ ่อสูบบุหรี่ จากข้ อมูลพืน้ ฐาน
พบว่าเธอสูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 30 มวน แต่หลังจากดาเนินการไปได้ 9 วัน พบว่า การสูบบุหรี่ ของ
เธอลดลงเหลื อ แค่ 12 มวนต่อ วัน ซึ่ง เธอมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะลดการสูบ บุห รี่ ลงไปอี ก เธอจึง
ตัดสินใจย้ ายเอาเก้ าอี ้เพื่อสูบบุหรี่ ของเธอนันลงไปไว้
้
ในห้ องใต้ ดินเพื่อที่ว่าจะได้ ยากแก่การลงไป
สูบ ปรากฏว่าการสูบบุหรี่ ของเธอลดลงเหลือ 5 มวนต่อวันและหลังจาก 1 เดือน ของการดาเนิน
โปรแกรมเก้ าอี ้สูบบุหรี่ ดงั กล่าวปรากฏว่าเธอเลิกสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด (Nolan, 1968, pp. 92-93)
Martin และ Pear (1983) ก็ได้ รายงานถึงความสาเร็ จในการใช้ การควบคุมสิ่งเร้ าเพื่ อยุติการสูบ
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บุหรี่ ในลักษณะเดียวกัน โดยที่ Martin & Pear ได้ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดสูบบุหรี่ ได้ เฉพาะที่ห้องน ้า
เท่านัน้ ปรากฏว่าภายในเวลา 1 เดือน ผู้เข้ ารับการบาบัดก็สามารถเลิกการสูบบุหรี่ ได้ เช่นกัน
2. ใช้ วิ ธี ก ารก าหนดสิ่ ง เร้ าที่ เฉพาะเจาะจงเพื่ อ ให้ เกิ ด พฤติก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ อย่างเช่นในกรณี ของคนที่นอนไม่หลับ อาจจะเริ่ ม ต้ นจากการเกิดความวิตกกังวลใน
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ไปไม่ได้ กบั การนอนหลับ ดังนันบุ
้ คคลจึงเข้ านอน
แล้ วไม่สามารถหลับได้ เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลสารพัดเรื่ องซึ่งกว่าจะหลับได้ ก็ราวตี 3 หรื อ ตี
4 ดังนันจึ
้ งต้ องลุกขึ ้นมาเปิ ดทีวีดแู ละก็หลับไปในขณะที่ทีวียงั คงเปิ ดอยู่ ทังนี
้ ้การบาบัดพฤติกรรม
ดังกล่าวสามารถทาได้ โดยการควบคุมสิ่งเร้ าโดยการบอกแก่ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดว่า เตียงนอนนันไว้
้
สาหรับนอนและจะไปนอนได้ ต่อเมื่อรู้สึกง่วงนอนเท่านัน้ ในขณะที่นอนอยู่ที่เตียงนอนห้ ามอ่าน
หนังสือหรื อดูทีวีอย่างเด็ดขาด ถ้ าไม่สามารถหลับได้ ให้ ลกุ ขึ ้นไปทาอะไรก็ได้ ที่อยากทา เช่น อ่าน
หนังสือ ฟั งเพลงหรื อดูทีวี แต่เมื่อใดที่ร้ ูสึกง่วงนอนให้ กลับมานอนที่เตียงอีกครัง้ แต่ถ้ายังไม่หลั บ
อีกให้ ทาเช่นเดิมอีกจนกว่าจะหลับที่เตียงได้ ปรากฏว่าช่วงแรกของการเริ่มโปรแกรมนี ้ผู้เข้ ารับการ
บาบัดลุกขึ ้นจากเตียงคืนละ 4 ถึง 5 ครัง้ ก่อนที่จะหลับได้ แต่หลังจากนัน้ 2 อาทิตย์ ปรากฏว่าเขา
ไม่ต้องลุกขึน้ ในระหว่างการนอนอีกเลย นอกจากนีผ้ ้ ูเข้ ารับการบาบัดยัง รายงานอีกด้ วยว่าเขา
หลับได้ มากขึ ้นและดีกว่าก่อนมาก หลังจากติดตามผลในเวลา 2 เดือนต่อมาพบว่าผู้เข้ ารับการ
บาบัดลุกขึน้ จากเตียงในระหว่างการนอนเฉลี่ยต่ากว่า 1 ครัง้ ใน 1 อาทิตย์ (Bootzin, 1972, pp.
395-396)
3. เปลี่ยนสิ่งเร้ าที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนัน้ กรณี นี ้จะเห็นได้
จากงานของ Van Deventer และ Laws (1978, pp. 748-765) ที่ เขาเปลี่ ย นสิ่ ง เร้ าที่ ค วบคุม
พฤติกรรมทางเพศของชายหนุ่ม 2 คน โดยถ้ ามี ความรู้ สึกทางเพศต่อเด็กผู้ช าย ซึ่ง พฤติกรรม
ดังกล่าวถูกควบคุมด้ วยสิ่งเร้ าที่สังคมไม่ยอมรับ (เด็กผู้ชาย) แทนที่จะเป็ นสิ่งเร้ าที่สงั คมยอมรับ
(ผู้หญิ ง) ดังนัน้ จึงต้ องดาเนินการเปลี่ยนการควบคุมสิ่งเร้ าดังกล่าวโดยการให้ ผ้ หู ญิ งนันสามารถ
้
กระตุ้นความรู้สึกทางเพศของชายหนุ่มทัง้ 2 คนนี ้โดยที่เขาทาการบาบัดทีละคน เริ่ มจากการให้
ชายหนุ่มทาการบาบัดความใคร่ ด้วยตนเองพร้ อมทัง้ บอกให้ จินตนาการถึงผู้หญิ ง นอกจากนี ้ยัง
บอกให้ ไปดาเนินการด้ วยตนเองโดยที่ทกุ ครัง้ เมื่อทาการบาบัดความใคร่ด้วยตนเองให้ พดู กับตนเอง
ว่ากาลังมีความสัมพันธ์กบั ผู้หญิง ซึง่ วิธีดงั กล่าวเป็ นการเปลี่ยนสิ่งเร้ าที่ควบคุมพฤติกรรมนัน่ เอง
ในการประเมิ นผลของการบาบัดนัน้ Van Deventer & Laws ได้ ใช้ วิธี การวัด ที่
ปริ มาณของเลือดที่อวัยวะเพศ (ดูจากการพองตัวของอวัยวะเพศ) เขาได้ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดดู
ภาพของเด็กผู้ชายและผู้หญิ ง แล้ ววัดปริ มาณของเลือดที่อวัยวะเพศ พบว่าก่อนการดาเนินการ
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ความรู้สึกทางเพศต่อเด็กผู้ชายจะมีมากกว่าต่อผู้หญิง แต่เมื่อดาเนินการบาบัดแล้ วพบว่าผู้เข้ ารับ
การบาบัดรายแรกเปลี่ยนระดับของความรู้สึกทางเพศไปโดยที่จะมีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กผู้ชาย
ลดลง แต่ร้ ูสึกทางเพศต่อผู้หญิงเพิ่มขึ ้น ในขณะที่อีกคนหนึ่งนันกลั
้ บพบว่าความรู้สึกทางเพศต่อ
เด็กผู้ชายและผู้หญิงลดลงทังคู
้ ่
สรุ ปได้ ว่าการควบคุมสิ่งเร้ าเป็ นเทคนิคที่เข้ าใจได้ ง่าย คือสามารถดาเนินการได้
ด้ วยตนเองและเมื่อผู้เข้ ารับการบาบัดเข้ าใจหลักการแล้ วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ วิธีการดังกล่าว
แก้ ปัญ หาต่างๆ ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ อีกด้ วย เช่น ถ้ าไม่ต้องการจะกระทาพฤติกรรม
บางอย่างหรื อไม่อยากที่จะมีความรู้สึกบางอย่างก็สามารถทาได้ โดยการออกไปจากสิ่งเร้ านันเสี
้ ย
หรื อกาจัดสิ่งเร้ านัน้ เป็ นต้ น
2. การเตือนตนเอง (Self-monitoring)
การเตือนตนเองจัดได้ ว่าเป็ นเทคนิคที่ มี ความส าคัญ มากในการควบคุม ตนเอง
เนื่องจากว่าการเตือนตนเองสามารถที่จะใช้ เป็ นเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเองหรื ออาจจะเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมตนเองทังหมดที
้
่เรี ยกว่าการจัดการตนเอง (Self-Management)
ก็ ไ ด้ การเตื อ นตนเองนั น้ จะประกอบด้ วยกิ จ กรรม 2 ส่ ว นคื อ การสั ง เกตตนเอง (SelfObservation) และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-Recording)
การเตื อ นตนเองนั น้ สามารถใช้ ได้ กั บ พฤติ ก รรมทุ ก ประเภท ไม่ ว่ า จะเป็ น
พฤติกรรมภายนอกหรื อพฤติกรรมภายใน อีกทังสามารถใช้
้
ได้ ทงในการเพิ
ั้
่มพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
และลดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
O’ Leary และ Dubey (1979, pp. 449-465) ได้ เสนอว่าประสิ ท ธิ ภ าพของการ
เตือนตนเองนันขึ
้ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 3 ประการด้ วยกันคือ
1. ความแม่นยาในการบันทึกพฤติกรรม เรามักจะพบเสมอว่าเพียงแต่
บอกให้ ผู้ เข้ ารั บ การบ าบั ด หรื อ ผู้ ที่ ถู ก ปรั บ พฤติ ก รรมนั น้ บั น ทึ ก พฤติ ก รรมตนเองซึ่ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าเราจะได้ ข้อมูลที่ แม่นยา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับผลที่จะเกิดขึ ้นจากข้ อมูลที่บนั ทึกได้ นนั ้ ถ้ า
ข้ อมูลที่ได้ จะมีผลต่อการได้ รับการเสริ มแรง ความแม่นยาของการบันทึกข้ อมูลจะน้ อยลงเพราะ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มั ก จะสู ง กว่ า ความเป็ นจริ ง (Santogrossi, O’Leary, Romanczyk, และ Kaufman,
1973, pp. 227-287) ดังนันจึ
้ งได้ มีการพยายามที่จะหาทางให้ การบันทึกพฤติกรรมตนเองมีความ
แม่นยามากขึน้ โดยการให้ การเสริ มแรงต่อความแม่นยาของการบันทึกพฤติกรรม ทาโดยการ
เปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากการบันทึกด้ วยตนเองกับผลที่ได้ จากผู้อื่นสังเกต ถ้ าตรงกันก็จะได้ รับการ
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เสริ ม แรงซึ่งก็ พ บว่าได้ ผ ลดี (Boldstad และ Johnson, 1972, pp. 443-454; Wood และ Flynn,
1978, pp. 503-512)
2. ลัก ษณะของผู้บัน ทึ ก พฤติก รรม O’ Leary และ Dubey (1979, pp.
449-465) มี ค วามเชื่ อ ว่ า การเตื อ นตนเองแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วอาจจะเป็ นกระบวนการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของบุค คลได้ ก็ ต่อ เมื่ อ บุค คลนัน้ มี ค วาม
ต้ องการที่จะพัฒนาพฤติกรรมของตนเองหรื อได้ รับแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการทาวิจยั กับเด็กในโรงเรี ยน เด็กเหล่านันอาจจะเห็
้
นคุณค่าของเป้าหมายที่ผ้ วู ิจยั พูดให้ ฟังจึง
ทาให้ การเตือนตนเองได้ ผล แต่ในกรณีที่เด็กที่เข้ าร่วมโครงการเตือนตนเองเป็ นเด็กที่มีประวัติของ
การมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์มาตลอดกลับพบว่าการใช้ วิธีการเตือนตนเองแต่เพียงอย่างเดียวไม่
ได้ ผ ล (Layne, Rikard, Jones, และ Lyman, 1976, pp. 481-488; Santogrossi และคนอื่ น ๆ,
1973, pp. 227-287)
3. ความยากง่ายของงานหรื อพฤติกรรมที่กระทา นัน่ คือการเตือนตนเอง
จะมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึน้ ถ้ าพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ เป็ นพฤติกรรมที่ กระทาได้ ง่ าย จะเห็นได้
ชัดเจนจากงานวิจยั ของ (Peacock, Lyman, และ Rickard, 1978, pp. 578-583) ที่ทากับเด็กที่มี
ปั ญหาทางอารมณ์ 9 คน อายุระหว่าง 12-14 ปี โดยให้ เด็กเหล่านันบั
้ นทึกพฤติกรรมการทาความ
สะอาดห้ องนอนของเขาโดยระยะแรกนันไม่
้ ได้ เน้ นความแม่นยาของการบันทึกพฤติกรรม ปรากฏ
ว่าเด็กเหล่านันมั
้ กจะบันทึกว่าพวกเขาได้ ทางานที่ยากๆ (การปูเตียงได้ เรี ยบร้ อยหรื อพับเสื ้อผ้ าไว้
อย่างดี) และงานง่ายๆ (การวางของให้ ถูกที่ การไม่มี ของวางอยู่บนเตียงนอน) ได้ ส าเร็ จ เป็ น
จานวนมาก แต่เมื่อผู้วิจยั เน้ นความแม่นยาของการบันทึกพฤติกรรม ปรากฏว่าจานวนงานที่ทา
ง่ายๆ ก็ยงั บันทึกในระดับที่สงู เช่นเดิม แต่การทางานที่ทาได้ ยากกลับลดลงไปอยูใ่ นระดับเดิมก่อน
ดาเนินการวิจัย จากผลงานวิจัยนี เ้ องทาให้ มี ข้อสรุ ปที่ ว่าการเตือนตนเองจะมีประสิทธิ ภาพกับ
พฤติกรรมหรื องานที่ทาได้ ง่ายมากกว่ากับพฤติกรรมหรื องานที่ทาได้ ยาก
ซึง่ การดาเนินการเตือนตนเองประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ คือ
1. เลือกและกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ ชัดเจน โดยที่ผ้ ูบาบัดและ
ผู้รับการบาบัดจะต้ องตกลงร่วมกัน พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็ นพฤติกรรมภายในหรื อพฤติกรรม
ภายนอกก็ได้ อีกทังทิ
้ ศทางของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็ นการลดหรื อการเพิ่มก็ได้
2. ฝึ กให้ ผ้ ทู ี่เข้ ารับการบาบัดสามารถแยกแยะได้ ว่าพฤติกรรมเป้าหมาย
นันเกิ
้ ดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้น
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3. ฝึ ก ให้ ผู้ที่ เข้ า รั บ การบ าบัด ท าการบัน ทึ ก พฤติ ก รรมเป้า หมายด้ ว ย
ตนเอง ซึ่งวิธีการบันทึกนันย่
้ อมขึ ้นอยู่กับลักษณะของพฤติกรรมเป้าหมายและเป้าหมายในการ
ปรับพฤติกรรมเป็ นหลัก ซึง่ อาจจะทาการบันทึกเป็ นความถี่หรื อความยาวนานของเวลา เป็ นต้ น
4. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเอง โดยขันตอนนี
้
้ก็ดาเนินการ
เช่น เดี ยวกับ การฝึ ก แต่ท ว่าผู้รับ การบ าบัด จะด าเนิ น การเองทัง้ หมด โดยที่ ผ้ ูบ าบัด อาจจะสุ่ม
ตรวจสอบถึงความแม่นยาของการบันทึกเป็ นครัง้ คราว ในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมนันควร
้
จะให้ มีการบันทึกทันทีที่จดุ เริ่ มต้ นของการเกิดพฤติก รรมซึ่งน่าจะได้ ผลดีกว่าการบันทึกพฤติกรรม
เมื่อพฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นแล้ ว
5. ประเมิ นผลหรื อวิเคราะห์ข้อมูล ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการนาเอาข้ อมูลที่ได้
จากการบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเองมาเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งผลที่ได้ อาจจะนาไปสู่
การเสริ มแรงตนเองถ้ าทาได้ ตามเป้าหมายหรื อการลงโทษตนเองถ้ าทาได้ ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
ขันตอนนี
้
อ้ าจกล่าวได้ ว่าเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญอย่างมากในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิค
การเตือนตนเอง
3. การเสริ ม แรงตนเองและการลงโทษตนเอง (Self-Reinforcement and SelfPunishment)
การเสริ ม แรงตนเองและการลงโทษตนเองจัดได้ ว่าเป็ นอี กเทคนิคหนึ่งของการ
ควบคุมตนเอง โดยที่บคุ คลจะเป็ นผู้ให้ ผลกรรมด้ วยตนเองต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น ซึ่งหลักในการ
ดาเนินการนันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 2 ขันตอนคื
้
อ
1. บุคคลจะต้ องพิจารณาถึงการสนองตอบที่จะได้ รับการเสริ มแรงหรื อ
การลงโทษ โดยจะต้ องพิจารณาถึงเกณฑ์ในการเสริ มแรงหรื อการลงโทษด้ วยตนเอง ซึ่งเรี ยกว่า
เป็ นการกาหนดตัวเสริมแรงหรื อตัวลงโทษด้ วยตนเอง
2. บุคคลจะต้ องให้ การเสริ มแรงเมื่อการสนองตอบนันเป็
้ นไปตามเกณฑ์
ที่ตงไว้
ั ้ หรื อให้ การลงโทษเมื่อการสนองตอบไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นการ
เสริ มแรงหรื อลงโทษด้ วยตนเอง ในด้ านของการเสริ มแรงนันตั
้ วเสริ มแรงที่นามาใช้ อาจจะเป็ นตัว
เสริ มแรงที่บุคคลนันหามาเองหรื
้
อบุคคลอื่นหามาให้ ก็ได้ ประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าบุคคลนันจะต้
้
อง
เป็ นผู้พิจารณาว่าเมื่อไหร่ ที่เขาจะได้ รับการเสริ มแรงหรื อลงโทษ ซึ่งการเสริ มแรงตนเองและการ
ลงโทษตนเองนันจ
้ าเป็ นต้ องอาศัยกระบวนการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองพร้ อมทังประเมิ
้
น
ตนเองว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนันตรงตามเกณฑ์
้
ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ ดังนันวิ
้ ธีการเตือนตนเองจึง
จัดได้ วา่ มีสว่ นสาคัญอย่างมากต่อการเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเอง

24
ทัง้ นี ใ้ นการนาเอาการเสริ ม แรงและการลงโทษตนเองมาใช้ นนั ้ Kazdin (1989)
กล่ า วว่ า การลงโทษตนเองนั น้ ไม่ ค่ อ ยนิ ย มน ามาใช้ เนื่ อ งจากว่ า อาจจะมี ปั ญ หาเกิ ด จาก
ผลข้ างเคียงของการใช้ การลงโทษได้
4. การทาสัญญากับตนเอง (Self-Contracting)
การทาสัญ ญากับตนเองจัดได้ ว่าเป็ นอีกเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง ซึ่ง
เป็ นวิธีการที่บคุ คลสัญญากับตนเองว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเช่นใดบ้ าง แต่แทนที่
จะเก็บสัญญากับตนเองเอาไว้ ในใจ การทาสัญญากับตนเองในกระบวนการควบคุมตนเองจะทา
ให้ เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น ทังนี
้ เ้ พื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ ตนเองนัน้ หลีกเลี่ยงจากสัญญาที่ทาไว้ กับ
ตนเอง ดังนัน้ การทาสัญ ญากับตนเองจึงมีผ้ ูอื่นเข้ ามาเกี่ ยวข้ องด้ วย ทัง้ นี จ้ ะต้ องมีการกาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่ได้ ทาการตกลงกันไว้
การทาสัญญากับตนเองนัน้ ควรมีการทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
การกระทาที่ไม่สม่าเสมอ แต่ทงั ้ นีก้ ็ไม่ได้ หมายความว่าจาเป็ นที่จะต้ องมีการทาเป็ นลายลักษณ์
อักษร ถ้ าคู่สญ
ั ญานันแน่
้ ใจว่าสามารถรักษาคามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ ตอ่ กันได้ อย่างไรก็ตามการทา
สัญญากับตนเองควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ (Mahoney และ Thoresen, 1974)
1. กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชดั เจน
2. บอกถึงสิ่งที่บคุ คลจะต้ องกระทาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนัน้
3. บอกถึงการเสริ มแรงตนเอง เมื่อตนเองได้ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่
สัญญากับตนเองไว้ และลงโทษตนเองเมื่อไม่สามารถดาเนินการได้ ตามสัญญาที่ตนเองกาหนดไว้
4. ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นมาเกี่ยวข้ องด้ วยนัน้ บุค คลนันควรจะมี
้
หน้ าที่ใน
การให้ ผ ลกรรมบางอย่างในกรณี ที่บุคคลนัน้ ทาตามสัญ ญาและในกรณี ที่ บุคคลนัน้ ไม่ท าตาม
สัญญา
5. สัญญานันควรจะเปลี
้
่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ ดังนัน้
จึง ควรมี การกาหนดวันเวลาที่ จ ะมี ก ารทบทวนสัญ ญาไว้ ด้วย ทัง้ นี เ้ พื่ อที่ ว่าบุคคลจะสามารถ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายและผลกรรมของตนเองใหม่ได้ นนเอง
ั้
การท าสัญ ญากั บ ตนเองสามารถใช้ ในการเปลี่ ย นแปลง แก้ ไขหรื อ พัฒ นา
พฤติกรรมได้ แทบทุกพฤติกรรม ดังนัน้ จึงนับได้ ว่าเป็ นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากที่สามารถ
นาไปใช้ ได้ กบั บุคคลในหลายสภาพการณ์
5. การฝึ กการเปลี่ยนการสนองตอบ (Alternative Response Training)
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การฝึ กเปลี่ยนการสนองตอบเป็ นวิธีการควบคุมตนเองอีกวิธีหนึ่งที่คนเราแสดง
การสนองตอบที่สามารถระงับหรื อเข้ ามาแทนที่การสนองตอบที่ไม่เหมาะสม เช่น การคิดถึงเรื่ อง
ที่สนุกสนานเพื่อไม่ให้ เกิดความวิตกกังวลหรื อการผ่อนคลายที่จะควบคุมความเครี ยด เป็ นต้ น
การฝึ กเปลี่ยนแปลงการสนองตอบนัน้ เป็ นวิธีการที่ พัฒ นาขึน้ มาเพื่ อควบคุม
ความวิตกกังวล โดยเฉพาะ วิธีการก็มกั จะใช้ วิธีการผ่อนคลายซึ่งสามารถระงับความวิตกกังวลได้
การฝึ กมักจะใช้ วิธีการผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อโดยการทาให้ กล้ ามเนื ้อแต่ละส่วนนันมี
้ ความตึงแล้ วให้
ผ่อนคลาย วิธีการดังกล่าวจะทาให้ บคุ คลสามารถแยกแยะความแตกต่างของระดับการผ่อนคลาย
ของกล้ ามเนื ้อ นอกจากวิธีการผ่อนคลายแล้ ว ยังมีวิธีการอื่นๆ อีกที่สามารถทาได้ เช่น วิธีการทา
สมาธิ เป็ นต้ น เมื่อบุคคลสามารถฝึ กวิธีการผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อหรื อวิธีการทาสมาธิแล้ ว บุคคลก็
สามารถนาเอาวิธีการดังกล่าวนี ้ไปควบคุมตนเองเพื่อที่จะระงับความวิตกกังวลได้ ทนั ทีที่ต้องการ
จะลดความวิตกกังวลนัน้
6. คูม่ ือช่วยตนเอง (Self-Help Manual)
คูม่ ือช่วยตนเองหรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อของการบาบัดโดยหนังสือ (Bibliotherapy) จัด
ได้ ว่าเป็ นวิธีการควบคุมตนเองอีกวิธีการหนึ่ง ซึง่ วิธีการบาบัดโดยหนังสือนันช่
้ วยให้ บคุ คลสามารถ
แก้ ไขปั ญหาทางอารมณ์ ของตนเองได้ โดยการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวของปั ญหาทาง
อารมณ์ นนั ้ ผู้บาบัดก็เตรี ยมการแนะนาแก้ ปัญหาให้ แก่บุคคลโดยการให้ ไปอ่านหนังสือและจัด
กิจกรรมบางอย่างหลังจากนัน้
การบ าบัด โดยหนัง สื อ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น อย่า งมากถ้ าผู้เข้ ารั บ การบ าบัด
สามารถดาเนินการผ่าน 3 ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. สามารถที่จะสวมบทบาทเข้ ากับลักษณะของหนังสือได้ ไม่ว่าหนังสือ
นันจะเป็
้
นชีวิตจริงหรื อนิยายก็ตาม
2. ผู้เ ข้ า รั บ การบ าบัด สามารถที่ จ ะระบายอารมณ์ ที่ เก็ บ กดเอาไว้ ใ น
สภาพการณ์ที่ปลอดภัย
3. สามารถที่จะหยัง่ รู้ถึงทางออกที่เป็ นไปได้ ตอ่ การแก้ ปัญหาส่วนตัว
การบาบัดโดยหนังสือนันสามารถด
้
าเนินการได้ เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม ซึ่งใน
การดาเนินการเป็ นกลุ่มนัน้ ผู้เข้ ารับการบาบัดก็จะอ่านออกเสียงหรื อฟั งผู้เข้ ารับการบาบัดคนอื่น
อ่าน จากนัน้ ก็ จ ะด าเนิ น การอภิ ป รายกลุ่ม การอภิ ป รายกลุ่ม นัน้ จะท าให้ ผ้ ูเข้ ารั บ การบ าบัด
ตระหนักว่าไม่ใช่เขาแต่เพียงผู้เดียวที่มี ความรู้ สึกเช่นนัน้ การแลกเปลี่ยนปั ญ หาจะเกิดขึน้ และ
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เสนอแนวทางแก้ ไขโดยการสังเกตข้ อจากัดและจุดเด่นของสมาชิกในกลุ่ม ผู้เข้ ารับการบาบัดก็
อาจจะเริ่มต้ นที่จะสามารถจัดการกับความรู้สึกและการกระทาที่เป็ นทางลบของตนเองได้
1.6 ข้ อดีของการควบคุมตนเอง
(สมโภชน์ เอี่ ยมสุภ าษิ ต , 2556, น. 353-355) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการควบคุม
ตนเองไว้ ดงั นี ้
1. ในการดาเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยบุคคลภายนอกนันจะประสบกั
้
บ
ปั ญหาที่ผ้ ดู าเนินโปรแกรมไม่สามารถที่จะให้ ผลกรรมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ อย่างสม่าเสมอ
เนื่ อ งจากว่ า ในบางครั ง้ ผู้ ด าเนิ น โปรแกรมไม่ ทั น ได้ สั ง เกตเห็ น พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็ นกลุม่ อีกทังบางพฤติ
้
กรรมที่ต้องการ
จะให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนันอาจเกิ
้
ดขึ ้นในสภาพการณ์ที่ผ้ ดู าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมไม่
สามารถจะเข้ าไปสังเกตเห็นได้ จึงทาให้ ไม่สามารถดาเนินโปรแกรมได้ อย่างต่อเนื่อง ดังนันวิ
้ ธีการ
ที่ ดี ที่ สุด ที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาในลัก ษณะดัง กล่าวนี ไ้ ด้ คื อ การให้ ผู้เข้ ารั บ การบ าบัด นัน้ ด าเนิ น
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้ วยตนเอง
2. การควบคุมตนเองจัดได้ ว่าเป็ นวิธีการหนึ่งที่มี ประสิทธิ ภาพในการทาให้ เกิ ด
การแผ่ข ยายของพฤติก รรมที่ เปลี่ ย นแปลง ไม่ว่า จะเป็ น การแผ่ข ยายข้ ามสภาพการณ์ ข้ า ม
พฤติกรรมหรื อข้ ามเวลา (การคงอยู่ของพฤติกรรม) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่สาคัญถ้ าไม่
เกิดการแผ่ขยายก็จะมีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าทันทีที่บคุ คลนันไม่
้ ได้ อยู่ในสภาพการณ์ที่ได้ รับ
การเรี ยนรู้ เขาก็จะไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวอีก เนื่องจากสภาพการณ์ที่เขาได้ รับการเรี ยนรู้นนั ้
กลายเป็ นสิ่งเร้ าที่แยกแยะได้ สาหรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาหรื ออาจจะเป็ นไปได้ ว่าผู้ที่
ดาเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมนันได้
้ กลายเป็ นสิ่งเร้ าที่แยกแยะได้ เช่นกัน ดังนันบุ
้ คคลก็จะไม่
แสดงพฤติกรรมที่เรี ยนรู้ ใหม่ ถ้ าไม่มีผ้ ดู าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมอยู่ด้วย เนื่องจากเขา
คาดคะเนว่าการแสดงพฤติกรรมใหม่ของเขานันจะไม่
้
นาไปสู่การเสริ มแรงที่เขาต้ องการ (Kazdin,
1975, p. 332)
3. พฤติ ก รรมบางชนิ ด ไม่ ส ามารถที่ จ ะให้ บุ ค คลภายนอกมาเป็ น ผู้ค วบคุม ได้
เนื่องจากในสภาพแวดล้ อมของบุคคลนันมี
้ สิ่งเร้ ามากมาย อีกทังยั
้ งมีการให้ การเสริมแรงและการ
ลงโทษกันตลอดเวลา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี ้ดาเนินการได้ ประสบความสาเร็ จอย่างสูงถ้ ามี
การใช้ วิธีการควบคุมตนเองเข้ าร่ วมด้ วย ทัง้ นีถ้ ้ าไม่มีก ารฝึ กการควบคุมตนเองเข้ าร่ วมด้ วยแล้ ว
อาจเป็ นไปได้ ที่บุคคลเหล่านัน้ จะกลับไปแสดงพฤติกรรมเช่นเดิมในสภาพสิ่งเร้ าที่เขาใช้ ชีวิตอยู่
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นอกจากนี ้การควบคุมตนเองยังใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพกับพฤติกรรมที่ไม่สามารถจะสังเกตเห็น
ได้ หรื อที่เรี ยกว่าพฤติกรรมภายใน
4. การใช้ การควบคุมตนเองนัน้ บางครัง้ สามารถที่จะนามาใช้ ควบคุมพฤติกรรม
ที่ได้ รับผลกรรมที่อ่อน ซึง่ ผลกรรมที่อ่อนนันอาจหมายถึ
้
งผลกรรมที่มีปริ มาณน้ อยมากหรื ออาจจะ
เกิดขึน้ ช้ าเกินไป ไม่มีความสาคัญในการรับรู้ ของบุคคล ซึ่งมักจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ดังนันการด
้
าเนินโปรแกรมต่อพฤติกรรมดังกล่าวจึงควรใช้ การควบคุมตนเองเข้ าร่วม
ด้ ว ย เช่ น หากมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ แ ล้ ว ควรให้ มี ก ารควบคุม ตนเองโดยทัน ที ที่ เริ่ ม มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะต้ องได้ รับผลกรรมทางลบอย่างทันทีทนั ใด โดยตนเองเป็ นผู้ให้ ผล
กรรมนันซึ
้ ง่ ถ้ าทาได้ เช่นนี ้ก็จะทาให้ อตั ราของพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ลดลงได้
5. คนหลายคนสามารถทาได้ ดีถ้าเขาเป็ นผู้กาหนดและตัดสินใจเลือกที่จะกระทา
จากการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการเสริ มแรงโดยตนเองเป็ นผู้
เลือกกับให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้เลือกนัน้ ผลปรากฏว่ าการเลือกผลกรรมด้ วยตนเองมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมพฤติกรรมได้ เท่าๆ กับคนอื่นเป็ นผู้เลือกให้ (Bandura และ Perloff, 1967, pp. 111-116;
Felixbrod และ O’Leary, 1973, pp. 241-250; สวาท เส้ น ทอง, 2529) แต่อ ย่า งไรก็ ต ามจาก
การศึกษาพบว่าถ้ าให้ บุคคลเป็ นผู้เลือกเกณฑ์ ในการเสริ ม แรงและตัวเสริ ม แรงด้ วยตนเองกลับ
พบว่าวิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลอื่นเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์และตัวเสริ มแรง (Lovitt
และ Curties, 1969, pp. 49-53)
6. การควบคุมตนเองนันจะช่
้ วยประหยัดเวลาในการดาเนินการของผู้บาบัดหรื อผู้
ดาเนินโปรแกรม เนื่องจากกระบวนการปรับพฤติกรรมทังหมดนั
้
น้ ผู้เข้ ารับการบาบัดเป็ นผู้จดั การ
แทบทังสิ
้ ้น ผู้บาบัดเป็ นเพียงแต่ให้ คาแนะนาและชี ้แนะบางประการเท่านัน้
7. การควบคุ ม ตนเองจัด ได้ ว่ า เป็ นเป้ า หมายของการปรั บ พฤติ ก รรม ทั ง้ นี ้
เนื่องจากผู้บาบัดนันไม่
้ สามารถที่จะไปทาการบาบัด ผู้เข้ ารับการบาบัดได้ ตลอดเวลา ดังนันวิ
้ ธีการ
ที่จะไม่ให้ ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดต้ องยึดติดอยู่กบั ผู้บาบัดคือ การฝึ กให้ ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดสามารถที่จะ
ควบคุมตนเองได้ นนั่ เอง
8. การควบคุมตนเองนันจะท
้
าให้ ผ้ ทู ี่เข้ ารับการบาบัดมีความรู้สึกดีกับตัวเอง ไม่
ว่าจะเป็ นในแง่ทศั นคติตอ่ ตัวเอง รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองหรื อความรู้สกึ ว่าตนเองมีความสามารถ
นอกจากนี ้ยังทาให้ บคุ คลเหล่านี ้มองโลกในแง่ดีอีกด้ วย เพราะมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ น
เพราะว่าเขาเป็ นผู้กระทาให้ เกิดขึ ้นนัน่ เอง
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1.7 ลักษณะของการควบคุมตนเอง
จากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับการควบคุม ตนเอง พบว่ามีผ้ ูสรุ ป
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีการควบคุมตนเองไว้ ดงั นี ้
โธเรเชนและมาโฮนี ย์ (Thoresen และ Mahoney., 1974) ได้ สรุ ปลักษณะของ
บุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ต้องประกอบด้ วย
1. มีความสามารถในการเลือกกระทาหรื อมีลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์
และการกระทาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
2. รู้จกั การหาแนวทางในการแก้ ปัญหาและวางแผนการดาเนินงานเพื่อเป้าหมาย
ในอนาคต
3. รู้จกั ปฏิบตั ติ นในการยับยังชั
้ ง่ ใจและอดทนเมื่อต้ องเผชิญความยากลาบาก
4. สามารถรับรู้ ถึงผลกระทาของตน รู้ จกั ให้ รางวัลและลงโทษตนเองในผลการ
กระทานัน้
อรพลอย เกษมสันต์ ณ อยุธยา (2546, น. 6) ได้ กล่าวถึง ลักษณะของบุคคลที่
มีการควบคุมตนเองสูงและต่าไว้ ดงั นี ้
บุค คลที่ มี ก ารควบคุม ตนเองสูง จะเป็ น ผู้มี ค วามสามารถในการเลื อ กกระท า
พฤติกรรมต่างๆ ด้ วยความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถประเมินทางเลือก รู้จกั แสวงหาแนวทางใน
การแก้ ปัญ หา มี การวางแผนการดาเนินการเพื่ อเป้าหมายในอนาคต ตลอดจนรับรู้ ถึงผลการ
กระทาของตนเอง สามารถให้ รางวัลและลงโทษตนเองในผลการกระทานัน้ ส่วนบุคคลที่มีการ
ควบคุมตนเองต่าจะขาดความสามารถในการประเมินและเลือกกระทาพฤติกรรมต่างๆ ด้ วยเหตุผล
มัก กระท าสิ่ งต่างๆ ตามอ าเภอใจตนเองโดยไม่ ค านึ งถึ ง ผลการกระท านัน้ ขาดทัก ษะในการ
แก้ ปัญหา ไม่ร้ ูจกั การวางแผนและการดาเนินการเพื่อเป้าหมายในอนาคต ตลอดจนไม่สามารถ
ยับยังการกระท
้
าหรื อควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ เมื่ออยู่ในภาวะต้ องเผชิญปั ญหาหรื อเกิด
ความขัดแย้ งในจิตใจ
โดยสรุ ป ลักษณะของการควบคุม ตนเองคือผู้ที่มี การวางแผนในการพิจ ารณา
ตัดสินกระทาพฤติกรรมใดๆ อย่างมีเหตุผล มี แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา คานึงถึงผลกระทบ
ต่างๆ และสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ความกดดันหรื อสุม่ เสี่ยง
1.8 กระบวนการของการควบคุมตนเอง
โธโรเซนและมาโฮนีย์ (Thoresen และ Mahoney., 1974, pp. 16-22) ได้ กล่าวถึง
กระบวนการของการควบคุมตนเองที่สาคัญไว้ 2 กระบวนการได้ แก่

29
1. การควบคุมสิ่งเร้ า (Stimulus control) หมายถึง กระบวนการที่บคุ คลเรี ยนรู้ที่
จะแสดงพฤติกรรมได้ อย่างสอดคล้ องกับสภาพการณ์ หรื อสิ่งเร้ าของตนโดยการประเมินเงื่อนไข
และสภาพการณ์ ที่ควบคุมพฤติกรรมอยู่ด้วยวิธีการแยกแยะสิ่งเร้ า จากนัน้ จึงเปลี่ยนแปลงหรื อ
จั ด ระบบสภาพการณ์ สิ่ ง เร้ าใหม่ เ พื่ อ เอื อ้ อ านวยให้ เกิ ด พ ฤติ ก รรมที่ ต้ องการ ซึ่ ง การจั ด
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นสิ่งเร้ าของบุคคลใหม่นี ้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นหรื อลดพฤติกรรม ดังนันเพื
้ ่อควบคุม
พฤติกรรมจึงต้ องควบคุม สิ่งเร้ า เช่น โอ้ ชอบดูโทรทัศน์ม าก แต่เมื่อถึงเวลาสอบโอ้ จะต้ องอ่าน
ตาราเพื่อเตรี ยมตัวสอบ ถ้ าโอ้ นงั่ อ่านตาราในห้ องโทรทัศน์ก็อาจจะอยากดูโทรทัศน์ ดังนันเพื
้ ่อเป็ น
การควบคุมพฤติกรรมการอ่านตาราของโอ้ ก็จะต้ องควบคุมสิ่งเร้ าคือ โอ้ ต้องไม่ไปอ่านตาราในห้ อง
โทรทัศน์ เป็ นต้ น ฉะนันจะเห็
้
นได้ วา่ ถ้ าบุคคลควบคุมสิ่งเร้ าได้ ก็จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
2. การควบคุม ผลกรรมด้ วยตนเอง (Self-presented consequence) หมายถึง
การให้ ผลกรรมตนเองหลังจากที่ได้ กระทาพฤติกรรมเป้าหมายแล้ ว ซึง่ ผลกรรมนี ้อาจเป็ นได้ ทงการ
ั้
เสริ มแรงหรื อการลงโทษ แต่การลงโทษตนเองเป็ นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคล ดังนัน้ จึงเป็ น
การยากที่บคุ คลจะนาไปปฏิบตั ิกบั ตนเอง นอกจากนี ้การลงโทษเป็ นวิธีการที่เพียงระงับพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์เท่านัน้ หาได้ เป็ นวิธีการที่กาจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ หมดไปไม่ และ
ยิ่งกว่านัน้ การลงโทษยังอาจก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงตามมา เช่น เกิดความเครี ยด ความกังวล
ความกลัวและความก้ าวร้ าว เป็ นต้ น ดังนันบุ
้ คคลจึงนิยมการเสริ มแรงตนเองมากกว่าการลงโทษ
ตนเอง ซึ่ง วิธี การควบคุม ตนเองโดยการควบคุม ผลกรรมนัน้ ประกอบด้ วยขัน้ ตอนที่ ส าคัญ 5
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดหรื อมีส่วนร่วมกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรื อพฤติกรรม
ที่จะปรับนัน้ (Self-target behavior) หมายถึง การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรื อการกาหนด
เป้าหมายที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม ซึ่ง การก าหนดเป้าหมายนี จ้ ะช่ว ยให้ บุค คลรู้ ถึ ง
พฤติกรรมที่ต้องกระทาอย่างชัดเจนและยังใช้ พฤติกรรมเป้าหมายนีเ้ ป็ นเกณฑ์ในการประเมินว่า
พฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนัน้ ขณะนี ้เปลี่ยนแปลงอยู่ในลักษณะใด เพิ่มขึ ้น ลดลงหรื อคง
เดิม โดยการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมที่กระทาอยูใ่ นขณะนันกั
้ บพฤติกรรมเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ในการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ สามารถกระทาได้ 2 ลักษณะ
ด้ วยกันคือ
1. การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเอง ได้ แ ก่ การที่
บุคคลเป็ นผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องกระทาด้ วยตนเอง การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
ด้ วยตนเองนี ้เป็ นสิ่งที่ดีเพราะบุคคลสามารถจะกาหนดการกระทาให้ สอดคล้ องกับความสามารถ
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ของตนเองได้ มากกว่าผู้อื่นกาหนด ดังนันการที
้
่บุคคลกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายโดยตนเองจึงมี
แนวโน้ มที่จะกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายได้ เหมาะสมกับความสามารถของตนและทาให้ บุคคล
คาดหวังต่อโอกาสที่กระทาพฤติกรรมนันได้
้ ผลตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ อันมีผลทาให้ เกิดแรงจูงใจที่
จะกระทาพฤติกรรมและพยายามกระทาให้ บรรลุเป้าหมายมากขึ ้นและเมื่อผู้กาหนดเป้าหมายโดย
ตนเองกระทาพฤติกรรมได้ ผลตามเป้าหมายก็จะเกิดพึงพอใจในตนเอง
2. การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายโดยบุคคลอื่น ได้ แก่ การที่
บุคคลอื่นเป็ นผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ แก่ผ้ รู ับการปรับพฤติกรรม วิธีการนี ้ควรใช้ เมื่อผู้รับ
การปรับพฤติกรรมไม่สามารถกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายสาหรับตนเองได้ อย่างเหมาะสม เช่น
พฤติ ก รรมเป้ า หมายเป็ น พฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเรี ย นของนัก เรี ย นระดับ ประถมศึก ษา
นักเรี ยนอาจไม่สามารถกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตนได้ ครู
อาจจะต้ องเป็ น ผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ นักเรี ยน โดยพิจ ารณาให้ เหมาะสมกับ ระดับ
ความสามารถของนักเรี ยน เป็ นต้ นว่ านักเรี ยนจะต้ องสอบได้ คะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จึงจะให้ การเสริมแรงตนเอง
2. การกาหนดหรื อมีส่วนร่วมกาหนดเงื่อนไขการเสริมแรงหรื อการลงโทษ
ตนเอง (Self-contingency of reinforcement or punishment) หมายถึง การที่บุคคลกาหนด
เงื่อนไขในการที่ได้ รับการเสริ มแรงหรื อการลงโทษภายหลังที่กระทาพฤติกรรมเป้าหมายแล้ วด้ วย
ตนเอง ในการปรับ พฤติกรรมนัน้ การกาหนดเงื่ อนไขการเสริ ม แรงหรื อการลงโทษกระท าได้ 2
ลักษณะเช่นกันคือ การกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อลงโทษโดยตนเองและการกาหนดเงื่อนไข
การเสริ มแรงหรื อลงโทษโดยบุคคลอื่น การกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อลงโทษโดยตนเองมี
ข้ อดีตรงที่บุคคลสามารถกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อการลงโทษได้ เหมาะสมและสอดคล้ อง
กับความต้ องการของตนเอง อันจะมีผลนาไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
การกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อลงโทษโดยตนเองของบุคคลอาจตังเกณฑ์
้
ในการให้ แรงเสริ ม
หรื อ การลงโทษไม่เหมาะสมได้ กล่าวคื อ ในกรณี การก าหนดเงื่ อนไขการเสริ ม แรงโดยตนเอง
บุ ค คลอาจก าหนดเกณ ฑ์ ก ารให้ การเสริ ม แรงต่ า หรื อ สู ง เกิ น ไป ไม่ ส อดคล้ องกั บ ระดั บ
ความสามารถของตนเองดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น และในกรณีของการกาหนดเงื่ อนไขการลงโทษ
ก็เป็ นการยากที่บุคคลจะนามาใช้ เพราะการลงโทษเป็ นการให้ สิ่งที่บุคคลไม่พึงปรารถนาหรื อเมื่อ
บุคคลนามาใช้ ก็อาจกาหนดเกณฑ์การให้ การลงโทษต่าเกินไป ซึ่งอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถระงับ
หรื อยับยังพฤติ
้ กรรมเป้าหมายที่ต้องการลดหรื อยุตไิ ด้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
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3. การสั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ ก รรมตนเอง (Self-observation and
recording) หมายถึง การให้ บคุ คลผู้รับการปรับพฤติกรรมสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
ที่เกิดขึ ้นด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ ้นกับตนเองโดยเน้ นจานวน
ครัง้ หรื อช่วงเวลาหรื อระดับที่พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้น การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป็ นประโยชน์ที่
สาคัญ 2 ประการคือ ผลที่ได้ รับจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองจะเป็ นข้ อมูลให้ บคุ คล
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมายในระหว่างก่อนและหลังการดาเนินการปรับ
พฤติกรรมตนเองและผลที่ได้ รับจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองจะเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่
จะทาให้ บคุ คลทราบว่าตนเองแสดงพฤติกรรมเป้าหมายนันในระดั
้
บใด และถ้ าข้ อมูลย้ อนกลับนัน้
เป็ นข้ อมูลในทางบวกจะเป็ นตัวเสริ มแรงพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ อีกด้ วย การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองนัน้ ไม่เพีย งแต่จะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลพฤติกรรมเป้าหมายเพียงเท่านันแต่
้ ยัง
สามารถที่ จะทาให้ พ ฤติกรรมเปลี่ ยนแปลงได้ อีกด้ วย ด้ วยเหตุนี จ้ ึง เรี ยกการสัง เกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองอีกชื่อหนึง่ ว่าการเตือนตนเอง (Self-monitoring)
ขันตอนในการสั
้
งเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองประกอบด้ วย
1. ก าหนดพฤติ ก รรมเป้ า หมายให้ ชัด เจนว่า ได้ แ ก่ พ ฤติ ก รรม
อะไรบ้ าง
2. กาหนดเวลาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
3. ก าหนดวิธี ก ารบัน ทึ ก พฤติ ก รรมและเป้า หมายที่ ใช้ ในการ
บันทึกพฤติกรรม
4. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง
5. เสนอผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
6. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่บนั ทึกเพื่อให้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
ซึง่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้
4. การประเมิ น พฤติ ก รรมตนเอง (Self-evaluation) หมายถึ ง การให้
บุคคลผู้รับการปรับพฤติกรรมประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเอง โดยการ
เปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมก่อนเริ่ ม ใช้ กระบวนการควบคุม ตนเองและหลังจากดาเนินการใช้
กระบวนการควบคุมตนเองโดยการประเมินว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขการเสริมแรง
หรื อการลงโทษตนเองหรื อไม่ หากเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ก็จะให้ การเสริ ม แรงหรื อการ
ลงโทษตนเองแล้ วแต่กรณีตอ่ ไป
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5. การให้ การเสริ มแรงหรื อลงโทษพฤติกรรมตนเอง (Self-administration
of reinforcement or punishment) หมายถึง การที่บคุ คลผู้รับการปรับพฤติกรรมดาเนินการให้
การเสริ มแรงหรื อการลงโทษพฤติกรรมของตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในเงื่อ นไขการเสริ มแรง
หรื อการลงโทษแล้ วแต่กรณี
โดยสรุป กระบวนการควบคุมตนเองมีอยู่ 2 กระบวนการคือ 1. การควบคุมสิ่งเร้ า
คือ การที่ บุคคลพิจารณาว่าสิ่งใดเป็ นสิ่งเร้ าที่ ส่งผลให้ ตัวเราขาดการควบคุมตนเองจึงควรที่จ ะ
หลี ก เลี่ ย งหรื อ ออกห่ า งจากสิ่ ง เร้ านัน้ ๆ 2. การควบคุม ผลกรรมด้ ว ยตนเอง คื อ การที่ บุ ค คล
กาหนดให้ การเสริ มแรงด้ วยรางวัลเมื่อตัวเราได้ กระทาพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดเอาไว้
หรื อลงโทษตัวเองเมื่อเราไม่สามารถทาพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดเอาไว้
1.9 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง (Self-Control Theory)
เนื่ อ งจากทฤษฎี Self-control theory ของ Gottfredson and Hirschi เป็ น
ทฤษฎีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแวดวงวิชาการทางด้ านอาชญาวิทยาในปั จจุบนั (Romero, GomezFraguela, Luengo, และ Sobral, 2003, pp. 61-86) ภายหลังทศวรรษที่ 1990 เป็ นต้ นมา ทฤษฎี
นี ้ก็ได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างกว้ างขวาง นอกจากนันทฤษฎี
้
นี ้ค่อนข้ างจะเป็ นทฤษฎีใหม่ใน
สายตาของนักวิชาการทางด้ านอาชญาวิทยาของประเทศไทย จริ งๆ แล้ วทฤษฎี นีพ้ ัฒ นาขึน้ มา
ตัง้ แต่ปี 1990 และมี ก ารพิ สูจ น์ ท ฤษฎี เรื่ อ ยมาจนกระทั่ง ปั จ จุบัน และได้ รับ การยอมรั บ อย่า ง
กว้ างขวาง จนมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีนี ้อย่างมากมายมหาศาล
กล่ า วได้ ว่า ทฤษฎี นี เ้ ป็ น ทฤษฎี ในเชิ ง บู ร ณาการที่ เป็ นการผสมผสานทฤษฎี
ทางด้ า น Biology , Psychology และ Sociology เข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง แตกต่ า งไปจากทฤษฎี อื่ น ๆ
นอกจากนัน้ การนาทฤษฎี นีไ้ ปบูรณาการร่ วมกับทฤษฎี อื่นก็เป็ นการบูรณาการในลักษณะที่ ใช้
ทฤษฎี นี เ้ ป็ น แกนกลางในการผสมผสานอย่า งเช่น การศึก ษาวิ จัย ของ Schreck, Wright, และ
Miller (2002, pp. 159-180) หรื อการศึกษาวิจยั ของ Longshore, Chang, Hsieh, และ Messina
(2004, pp. 542-564) ซึ่ ง นั ก วิ ช าการเหล่ า นี ค้ ่ อ นข้ างจะเชื่ อ ว่ า Self-control ของคนเรานั น้
พัฒ นาขึน้ มาตัง้ แต่ช่ วงอายุต้ น ๆ ของชี วิ ต ตามแนวคิด ของ Gottfredson และ Hirschi (1990)
เพราะฉะนันปั
้ จจัยหรื อทฤษฎีอื่นๆ จึงมาภายหลัง การบูรณาการจึงใช้ ปัจจัยทางด้ าน Self-control
ที่เป็ นตัวเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น คนที่มี Self-control ต่าก็จะหันเข้ าหาเพื่อนที่กระทา
ผิดและซึมซับเอาค่านิยมของเพื่อนดังกล่าวและกระทาผิดตามมาในที่สดุ
Gottfredson และ Hirschi ได้ นาเสนอทฤษฎีดงั กล่าวโดยได้ พัฒนาทฤษฎีที่ว่านี ้
จากทฤษฎี Social control หรื อ Social bond theory ของ Hirschi แต่เดิมและได้ ผสมผสานเข้ า
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กั บ ท ฤ ษ ฎี ท า ง ด้ า น Biosocial , Psychology , Routine activities แ ล ะ Rational choice
theories ให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น (Gottfredson และ Hirschi, 1990)
Gottfredson และ Hirschi มองว่ า คนเรานั น้ มี แ นวโน้ มที่ จ ะกระท าผิ ด หรื อ
ประกอบอาชญากรรมได้ ทุ ก คน เนื่ อ งจากขาดความอดกลัน้ ขาดความยับ ยัง้ ชั่ง ใจ ( Self
restraint) นอกจากนันยั
้ งอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่คนเรามีโอกาสจะกระทาผิดได้ อีกด้ วย เช่น อยู่
ในละแวกบ้ านที่ ไม่มี ค นดูแลและเป็ น บ้ านที่ มี ท รัพ ย์ สิน ที่ มี ราคาแพงและง่ายต่อการหยิบ ฉวย
เคลื่อนย้ ายหรื อผู้ที่จะกระทาผิดเป็ นคนที่ตกงานหรื อว่างงาน เป็ นต้ น ทฤษฎีนี ้แสดงให้ เห็นว่าคนที่
มีแนวโน้ มที่จะกระทาผิดสูงจะกระทาผิดได้ ง่ายกว่าคนที่มีแนวโน้ มที่จะกระทาผิดต่า แนวโน้ มหรื อ
คุณ ลัก ษณะที่ จ ะกระท าผิ ด ของคนเราจะติ ด อยู่ กั บ ตัว คนเราตลอดไป (The propensity to
commit crimes remains stable throughout a person’s life)
แนวโน้ มหรื อคุณสมบัติที่จะกระทาผิดของคนเรานัน้ ทฤษฎี GTC หรื อ General
Theory of Crime ได้ อธิ บ าย เพิ่ ม เติ ม โด ยใช้ ปั จจั ย ห รื อ ท ฤ ษ ฎี ท างด้ าน Biosocial แล ะ
Psychosocial ในมิติของ Social control ไว้ วา่ แนวโน้ มที่จะกระทาผิดของคนเราที่แตกต่างกันนัน้
จะติ ด ตัวอยู่กับ ตัว คนเราตลอดไป เพี ย งแต่โอกาสจะเอื อ้ อ านวยให้ ก ระท าผิ ด หรื อ ไม่ เท่า นัน้
นอกจากนัน้ ทฤษฎี นีย้ ังได้ อธิ บายเพิ่ม เติม อีกว่าปั จจัยทางด้ าน Biological และ Psychological
factors ท าให้ คนเรามี บุคลิ กภาพแบบ Impulsive และการมี แนวโน้ ม ที่ จ ะกระทาผิด ซึ่ง ปั จ จัย
เหล่านี ้อาจมีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์หรื ออาจมีการพัฒนาจนทาให้ ไม่มีขีดความสามารถหรื อ
อาจมาจากการขาดการอบรมเลี ย้ งดูที่ดีจากพ่อแม่ (Absent Parenting) ทัง้ นี ท้ ฤษฎี ทางด้ าน
Biological theorists เห็ น ว่าการขาดการเลี ย้ งดูที่ ดี ห รื อเหมาะสมเป็ น ระยะเวลานานๆ ย่อมมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนเรา ซึ่งทัง้ Gottfredson และ Hirschi กล่าวว่า การควบคุมตนเอง
นันเริ
้ ่ มมาจากการเลี ้ยงดูของผู้ปกครองตังแต่
้ วยั เด็ก โดยที่ระดับของการควบคุมตนเองสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ และระดับของการควบคุมตนเองในแต่ละบุคคลนันจะถู
้ กกาหนดอยู่ในช่วงอายุ 1112 ปี ยิ่งไปกว่านันการควบคุ
้
มตนเองนี ้ยังมีความเชื่อมโยงกับการมีพฤติกรรมการกระทาผิดและ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ ด้ วย
ในส่วนรายละเอียดของทฤษฎี Gottfredson และ Hirschi ได้ อธิบายไว้ ว่าการที่
คนเรามี แนวโน้ ม ที่ จ ะกระทาผิ ดหรื อประกอบอาชญากรรมนัน้ ย่อมขึน้ อยู่กับระดับการควบคุม
ตัวเอง (Level of self control) เป็ นสาคัญ คนที่มีขีดจากัดในการควบคุมตนเองหรื อมีระดับการ
ควบคุม ตัวเองต่านัน้ จะมี บุคลิ กภาพแบบ Impulsive คือเป็ นคนที่ ไม่ใยดีต่อความรู้ สึ กของผู้อื่น
เป็ นคนชอบใช้ แรงกายมากกว่าการใช้ ความคิด เป็ นคนชอบเสี่ยง ไม่มองการณ์ไกล ชอบใช้ ภาษา
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กายมากกว่าภาษาพูด (Gottfredson และ Hirschi, 1990, p. 90) นอกจากนันคนเหล่
้
านี ้ยังเป็ นคน
ที่เน้ นเหตุการณ์ ปัจจุบนั เฉพาะหน้ า (Here and now) และปฏิเสธงานที่จะทาเพื่อเป้าหมายใน
อนาคต เป็ นคนที่ ขาดความขยัน ขันแข็ง เป็ นคนขี เ้ หนี ยวและเป็ น คนดือ้ รัน้ ซึ่งคนที่ ขาดการ
ควบคุมตนเอง (Lacking self-control) จะเป็ นคนที่ชอบความตื่นเต้ นผจญภัย ไม่อยู่นิ่ง เป็ นคน
ชอบใช้ แรงกายและเป็ นคนที่ยึดตนเองเป็ นที่ตงั ้ เมื่อคนเหล่านี ้เริ่ มมีวฒ
ุ ิ ภาวะก็จะแต่งงานหลาย
ครัง้ เปลี่ยนงานบ่อยๆ และมีเพื่อนไปเรื่ อยๆ (Gottfredson และ Hirschi, 1990, p. 89)
คนที่ขาดการควบคุมตนเองเป็ นคนที่ขาดความละอายต่อบาปและมักจะแสวงหา
ความสุขให้ กบั ตนเองอยู่เสมอ (Piquero และ Tibbetts, 1996, pp. 481-508) คนเหล่านี ้มักจะเข้ า
ไปเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่เป็ นอันตราย (Dangerous behavior) อย่างเช่นการดื่ม เหล้ า การสูบ
บุหรี่ การขับรถเร็ วหวาดเสียว ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้จะมีความสัมพันธ์ กับการกระทาผิดหรื อการ
ประกอบอาชญากรรมทัง้ สิน้ (Forde และ Kennedy, 1997, pp. 265-294) เนื่องจากคนที่ มีการ
ควบคุมตัวเองต่าจะเป็ นคนที่ชอบเสี่ยง ชอบความตื่นเต้ นเร้ าใจหรื อความหวาดเสียวผสมผสานกับ
ความอยากของตนเอง คนเหล่านี ช้ อบที่ จ ะเข้ าไปยุ่งเกี่ ยวกับ การกระท าผิ ดหรื อการประกอบ
อาชญากรรม (Criminal acts) คนเหล่านี เ้ ป็ นคนชอบปิ ดบังซ่อนเร้ น ทาอะไรคล่องแคล่วรวดเร็ ว
และชอบมีอานาจมากกว่าคนทัว่ ไป นอกจากนัน้ Gottfredson และ Hirschi ยังได้ อธิบายเพิ่มเติม
อีกว่า คนเหล่านี ้จะกระทาผิดในเรื่ องเงินๆ ทองๆ โดยไม่คิดจะทางาน กระทาผิดทางเพศโดยไม่มี
ความรัก กระทาผิ ดในลักษณะแก้ แค้ นทดแทนโดยไม่ชักช้ าหรื อทันทีทันใด (Gottfredson และ
Hirschi, 1990, p. 112) คนที่มีแนวโน้ มที่จะกระทาผิดดังกล่าวนี ้มักจะเข้ าไปเกี่ยวข้ องพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอื่นๆ อีก อย่างเช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้ า เล่นการพนันและมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมาย
(Gottfredson และ Hirschi, 1990, p. 112) Siegel ได้ แยกองค์ ป ระกอบของ Self control
ดัง กล่า วมาแล้ วในรู ป ของ Impulsive personality เพื่ อ ให้ เข้ าใจง่ ายยิ่ ง ขึน้ ดัง ต่อ ไปนี ้ (Siegel,
2000, p. 291)
องค์ป ระกอบของการควบคุม ตนเอง (Self control) ในรู ป แบบของ Impulsive
personality โดยองค์ประกอบแบบหุนหันพลันแล่นของบุคคลที่มีลกั ษณะการควบคุมตนเองต่ามี
ดังนี ้คือ (The Element of Impulsively : Signs that a person has low self control)
1. ไร้ ความรู้สกึ (Insensitive)
2. ชอบใช้ ร่างกาย (Physical)
3. มองการณ์ใกล้ (Shortsighted)
4. ไม่ใช้ วจั นภาษา (Nonverbal)
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5. รับรู้อยูแ่ ค่กบั ปัจจุบนั (Here and now orientation)
6. ความสัมพันธ์ทางสังคมไม่มนั่ คง (Unstable social relations)
7. สนุกกับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน (Enjoy deviant behavior)
8. ชอบการเสี่ยงภัย (Risk taker)
9. ปฏิเสธการทางานที่ยาก (Refuses to work for distant goals)
10. ขาดความวิริยะอุตสาหะ (Lacks diligence)
11. ขาดความหนักแน่น (Lacks tenacity)
12. ชอบเสี่ยงภัยหรื อกล้ า (Adventuresome)
13. ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Self-centered)
14. ไม่มีความละอายใจ (Shameless)
15. วูว่ ามหรื อไม่รอบคอบ (Imprudent)
16. ขาดการคิ ด และทัก ษะการใช้ วัจ นภาษา (Lacks cognitive and verbal
skills)
17. ช อ บ ก า รเสี่ ย ง อั น ต รา ย แ ล ะ ค ว า ม ตื่ น เต้ น (Enjoys danger and
excitement)
Gottfredson และ Hirschi ได้ อธิ บ ายถึง รากเหง้ าของการควบคุม ตนเองที่ ไม่ดี
หรื อการขาดการควบคุมตนเองว่ามีสาเหตุมาจากการขาดการฝึ กอบรมเลี ้ยงดูที่ดีในวัยเด็ก (Child
rearing practice) พ่อแม่หรื อผู้ปกครองเด็กที่ ขาดการอบรมเลี ย้ งดูการดูแลเอาใจใส่ ไม่มี การ
ลงโทษห้ ามปรามเมื่อเด็กกระทาผิดหรื อมี พฤติกรรมเบี่ยงเบนเหล่านีจ้ ะส่งผลทาให้ เด็กขาดการ
ควบคุมตนเอง (Lack of self control) ในที่สดุ ซึ่งเด็กที่ขาดความใกล้ ชิดผูกพันกับพ่อ -แม่และ
เด็ ก ที่ ข าดการดูแ ลเอาใจใส่ จ ากพ่ อ แม่ ห รื อ เด็ ก ที่ พ่ อ แม่ มี พ ฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนหรื อ ประกอบ
อาชญากรรมเหล่านี จ้ ะส่งผลต่อการพัฒ นา Self control ของเด็กตามไปด้ วย ทัง้ นีก้ ารพัฒ นา
Lack of self control นัน้ จะพัฒ นาไปเรื่ อยๆ อย่างไม่หยุดยัง้ (Gibbs และ Giever, 1995, pp.
231-255) Low self control นัน้ จะพัฒ นาขึน้ ตัง้ แต่ช่วงต้ น ๆ ของชี วิต (Early in life) และจะ
ยังคงมี ต่อไปเรื่ อยๆ ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (Agnew, 1995) โดยในส่วนความสัม พันธ์ ระหว่างการ
ควบคุมตัวเองต่าและการประกอบอาชญากรรมนัน้ ซึ่งเรื่ องนี ้ Gottfredson และ Hirschi (1990)
กล่าวไว้ ว่า หลัก การของ Self control สามารถที่ จ ะน ามาอธิ บ ายพฤติก รรมอาชญากรได้ ทุก
ประเภท (All varieties of criminal behavior) และสามารถนามาอธิบายลักษณะทางสังคมและ
พฤติ ก รรมที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ การประกอบอาชญากรรมได้ ทุ ก ประเภทเช่ น เดี ย วกั น เช่ น
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อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการย่องเบา การปล้ นทรัพย์ การลั กทรัพย์ การจาหน่ายยาเสพติด การ
ฆาตกรรม การข่มขืน ฯลฯ นอกจากนี ้อัตราการเกิดอาชญากรรมที่แตกต่างกันในด้ านเพศสภาวะ
(Gender) สีผิวและสภาวะแวดล้ อมก็สามารถอธิบายในแง่ของ Self-control ได้ เช่นเดียวกัน เช่น
อัตราการประกอบอาชญากรรมในเพศชายมีมากกว่าหรื อสูงกว่าเพศหญิ ง เนื่องจากเพศชายมี
ระดับการควบคุม ตนเอง (Low Self Control) ต่ากว่าเพศหญิ ง (Siegel, 2000, p. 291) ทฤษฎี
Self-control ถื อ ได้ ว่า ไม่ เหมื อ นกั บ ทฤษฎี อื่ น ๆ ที่ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมอาชญากรในมิ ติ ที่ แ คบๆ
อย่างเช่น ทฤษฎี Teenage gang formation เป็ น ต้ น Gottfredson และ Hirschi กล่าวไว้ ว่า
Self control สามารถที่จะนามาอธิบายปั ญหาอาชญากรรมได้ ทุกๆ เรื่ อง (Self control applies
equally to all crimes) ตังแต่
้ การฆาตกรรมไปจนถึงอาชญากรรมฉ้ อโกงในบริ ษัทห้ างร้ าน ฯลฯ
Gottfredson และ Hirschi เห็ น ว่ า ยั ง มี อ าชญากรผู้ ดี อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี Self control ต่ า และมี
พฤติกรรมเช่นเดียวกับพวกที่ข่มขืนกระทาชาเราและพวกย่องเบา แม้ ว่าปั ญ หาผู้กระทาผิดที่ มี
Low self control เหล่านี ้จะคลี่คลายลงเมื่อเขาเริ่ มมีวุฒิ ภาวะเพิ่มมากขึ ้น แต่อัตราการกระทา
ผิดของคนเหล่านี ้ก็ยงั มีมากกว่าผู้ที่มี Self control แข็งแกร่ง (Siegel, 2000, p. 291)
โดยสรุ ปทฤษฎี General theory of crime ของ Gottfredson และ Hirschi เป็ น
ทฤษฎีในเชิงบูรณาการในกลุ่มของ Latent trait theory และเป็ นทฤษฎีที่ม่งุ ความสนใจไปที่ Self
control โดยเฉพาะ Low self control เป็ น ส่วนใหญ่ และทฤษฎี นี จ้ ะเรี ย กอี กชื่ อ หนึ่งว่า Self
control theory โดยที่ Gottfredson และ Hirschi เห็นว่าคนที่มี Low self control หรื อ Lack of
self control จะเป็ นคนที่มีบคุ ลิกภาพแบบ Impulsive คือเป็ นคนที่ไม่ใยดีต่อความรู้สึกของคนอื่น
ชอบใช้ แรงกายมากกว่าการใช้ ความคิด เป็ นคนชอบความเสี่ยง ขาดการมองการณ์ไกล ชอบใช้
ภาษากายมากกว่า ภาษาพู ด เน้ น เหตุก ารณ์ เฉพาะหน้ า และปฏิ เสธงานที่ ย ากล าบาก แม้
Gottfredson และ Hirschi จะเห็ น ว่ า คนที่ มี Low self control จะแสดงออกมาในรู ป ของ
บุคลิกภาพแบบ Impulsive และบุคลิกภาพแบบอื่นๆ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วก็ตาม แต่ Larry Siegel
กลับมองว่าบุคลิกภาพดังกล่าวคือ Latent trait ที่ฝังรากลึกและมีพัฒ นาการมาตังแต่
้ เด็กๆ โดย
บุคลิกภาพดังกล่าวนี ้จะเริ่ มพัฒนาขึ ้นตังแต่
้ เด็กและมีผลสืบเนื่องมาถึงปั จจุบนั และแสดงให้ เห็นใน
รู ปแบบของ Impulsive personality ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ ว (Siegel, 2000, p. 290) จึงได้ สรุ ป
ทฤษฎี General theory of crime หรื อ Self control ของ Gottfredson และ Hirschi ไว้ ต าม
ภาพประกอบที่ 2 ดังต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 ทฤษฎี General theory of crime หรื อ Self control
นอกจากนี ย้ ังมี นัก วิช าการทางด้ านอาชญาวิท ยาอี กหลายท่านที่ ได้ พ ยายาม
อธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบของ Self-control ให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง ทั ง้ นี ม้ ี นั ก วิ ช าการที่ ส ามารถ
พัฒ นาการแยกองค์ประกอบของ Self-control ตลอดจนได้ รับการยอมรับ และนิยมนามาใช้ กัน
อย่างแพร่ หลายในปั จจุบันก็คือ Harold G. Grasmick โดย Grasmick ได้ แบ่งองค์ประกอบของ
Self-control ออกเป็ น 6 องค์ ป ระกอบ ดัง นี ค้ ื อ (Arneklev, Grasmick, และ Bursik, 1999, pp.
307-331)
1. Impulsive Component (องค์ประกอบเกี่ยวกับความหุนหันพลันแล่น)
2. Simple Tasks component (องค์ประกอบเกี่ยวกับงานง่ายๆ)
3. Risk-Taking Component (องค์ประกอบเกี่ยวกับความเสี่ยง)
4. Physical Activities Component (องค์ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย)
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5. Self-centered Component (องค์ประกอบเกี่ยวกับการยึดตนเอง)
6. Temper Component (องค์ประกอบเกี่ยวกับอารมณ์)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ นเห็นได้ ว่า ปั ญหาในกลุ่ม
เยาวชนที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เยาวชนขาดความยังคิ
้ ด ไม่ร้ ู จกั การ
ควบคุมตนเอง จึงทาให้ เยาวชนตัดสินใจหาทางออกด้ วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมและมีแนวโน้ มที่อาจ
เกิดปั ญหาตามมา ดัง นัน้ แล้ วถ้ าหากมีการพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นผู้ที่ร้ ู จักการควบคุมตนเองได้ ก็
อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นวิธีการลดการเกิดปัญหาในกลุม่ เยาวชนได้ ด้วย
การควบคุมตนเองนี ้ ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่าเป็ นการเอาชนะความต้ องการของ
ตนเองโดยการระงับ หรื อ บัง คับ ตนเองจากสิ่ ง เร้ าต่างๆ เพื่ อ ไม่ ให้ แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมและสามารถอดทนรอคอยกับความสาเร็จในอนาคตได้ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถอดทนรอคอย
ได้ นนก็
ั ้ จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรมที่เป็ นปั ญหาหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนันจึ
้ งแสดงให้
เห็ น ว่าผู้ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการควบคุม ตนเองนัน้ จะสามารถแสดงออกถึ งพฤติก รรมที่
เหมาะสมมากกว่าคนที่ไม่ประสบความสาเร็ จในการควบคุมตนเองและในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้
ศึกษาถึงการเสริมสร้ างการควบคุมตนเองเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการให้ คาปรึกษากลุม่
1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเองพบว่ามีการศึกษา
การควบคุมตนเองในรูปแบบของตัวแปรอื่นที่มีความคล้ ายคลึงกันเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับผู้ที่ศกึ ษา
การควบคุมตนเองโดยตรงมีจานวนไม่มากนัก ผู้วิจยั จึงได้ ทาการรวบรวมและนาเสนอดังนี ้
จิรัปปภา เลิศวุฒิ (2547) ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความเชื่อมัน่ ในตนเองและ
การควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ ก ระท าความผิ ด และเยาวชนที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่า 1.) เยาวชนที่ กระทาความผิดมี การควบคุม ตนเองอยู่ในระดับปานกลางและ
เยาวชนที่ไม่ได้ กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก 2.) เยาวชนที่กระทาความผิด
และไม่กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
ดิษยา มีเพียร (2551) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการฝึ กการควบคุมตนเองต่อ
การลดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของเยาวชนกระทาผิดหญิ งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิ ง
บ้ า นปราณี ซึ่ง ผลการวิ จัย พบว่า เยาวชนกลุ่ม ทดลองซึ่ ง ได้ รั บ การฝึ ก การควบคุม ตนเองมี
พฤติกรรมก้ าวร้ าวซึ่งประเมินจากค่าเฉลี่ยร้ อยละของจานวนช่วงเวลาการเกิดพฤติกรรมก้ าวร้ าว
และคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดพฤติกรรมก้ าวร้ าวลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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สาวิตรี ล ้าเลิศ (2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมก้ าวร้ าวและการ
พัฒ นาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของเยาวชนหญิ งที่กระทาผิด ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนหญิงที่กระทาผิดที่เข้ าร่วมโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวต่ากว่าก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
พิมพ์หทัย สังสุทธิ (2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิ งกับการกระทาผิ ดเกี่ ยวกับทรัพ ย์ : ศึกษาในแนวทางของทฤษฎี ความกดดันทั่วไป
ทฤษฎีการควบคุมตนเองและทฤษฎีความผูกพันทางสังคม ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้ าน
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิ งมีความสัมพันธ์กับการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของ
กลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นเพศชายกระทาผิดเกี่ ยวกับทรัพ ย์ ม ากกว่าเพศหญิ ง
นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า ตัวแปรทางด้ านการควบคุมตนเอง (Self-Control) ส่งผลต่อการกระทาผิด
เกี่ยวกับทรัพย์มากที่สดุ รองลงมาคือปั จจัยทางด้ านความผูกพันทางสังคม (Social Bonds) และ
ปัจจัยทางด้ านความกดดันทางด้ านการเงิน (Monetary Strain) ตามลาดับ
จากการศึกษาข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่ายังไม่มีงานวิจยั ภายในประเทศที่
ศึกษาเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม
งานวิจยั ที่ศกึ ษาส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปรการควบคุมตนเองกับปั จจัย
เรื่ องต่างๆ และการศึกษาการควบคุมตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงลงไป

2. แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ในการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้
ทาการศึกษารวบรวม ความหมาย จุดมุง่ หมาย การเลือกสมาชิก ขนาดของกลุม่ ระยะเวลาและ
จานวนครัง้ การจัดบรรยากาศและสถานที่ ชนิดของกลุ่มและข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุม่ รวม
ไปถึงทฤษฎีที่นามาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมเสริมสร้ างการควบคุมตนเองไว้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
หากจะกล่าวถึ งการให้ ค าปรึ กษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) นับ ได้ ว่ามี
ความแตกต่างจากการให้ คาปรึกษาแบบเป็ นรายบุคคล (Individual Counseling) โดยทังนี
้ ้ผู้วิจยั
ได้ ทาการศึกษา ค้ นคว้ ารวบรวมตาราและเอกสารจากนักวิชาการหลายท่านที่ได้ ให้ ความหมาย
ต่างๆ ของการให้ คาปรึกษากลุม่ (Group Counseling) ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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ทอมป์ สัน (Thompson, 2003, p. 35) กล่าวว่า การให้ บริ การปรึ กษาเป็ นกลุ่ม
เป็ นกระบวนการระหว่างบุคคลที่ทาให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจตนเองจากการสร้ างสัมพันธภาพกับ
สมาชิกกลุ่ม คนอื่นๆ เพื่ อก่อให้ เกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของ
ตนเอง
ชมิดท์ (Schmidt, 2008, p. 1 อ้ างถึงใน สุขอรุณ วงษ์ ทิม, 2554, น. 35) กล่าวว่า
การให้ ก ารปรึ ก ษากลุ่ม เป็ น การให้ บ ริ การปรึ ก ษาที่ เป็ น ความสัม พัน ธ์ ข องการช่วยเหลื อ อย่า ง
ไว้ วางใจได้ ซึ่งผู้ให้ บริ การปรึ กษาจะช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกกลุ่มโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ป้องกันหรื อบาบัดประเด็นปั ญ หาที่ เกิดขึน้ โดยกิจกรรมของการให้ บริ การปรึ กษาประกอบด้ วย
ชี ้แนะ การให้ ข้อมูลและกระบวนการแก้ ปัญหา
คอเรย์ (Corey, 2008, p. 5) กล่ า วว่ า การให้ ค าปรึ ก ษ ากลุ่ ม หมายถึ ง
กระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายในการป้องกันและบาบัดรักษาเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ สังคมและ
ตัวบุคคล ซึ่งการให้ คาปรึ กษากลุ่มเป็ นกระบวนการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยเน้ นใน
เรื่ องความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมในระดับจิตสานึก โดยสมาชิกอาจจะประสบปั ญหาวิกฤต
หรื อขัดแย้ งและสับสน ตลอดจนความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของ
ตนเอง โดยผู้นากลุ่มทาหน้ าที่เอื ้ออานวยให้ กลุ่มเกิดความเห็นอกเห็นใจและมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน อีกทังเป็
้ นการสร้ างบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจอันจะนาไปสูก่ ารเปิ ดเผยถึงเรื่ องราวและ
ปั ญ หาต่างๆ ที่จะส่งผลทาให้ สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจและยอมรับในปั ญ หาจนสามารถค้ นหา
ทางแก้ ไขปัญหาได้ ด้วยตนเอง
สุขอรุณ วงษ์ ทิม (2554, น. 35) กล่าวว่า การให้ การปรึกษากลุม่ เป็ นกระบวนการ
ช่วยเหลือผู้รับบริ การปรึ กษากลุ่ม โดยมีผ้ ใู ห้ บ ริ การปรึกษาเป็ นผู้สนับสนุนเอื ้ออานวย ชี ้แนะให้
ข้ อมูล เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ระบายอารมณ์ ความรู้สึก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ ไขปั ญหา มีการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมภายใต้
บรรยากาศที่อบอุน่ ปลอดภัย ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
พัช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ (2558, น. 14-16) กล่ า วว่ า การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เป็ น
กระบวนการในการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ม บุค คลที่ มี ปั ญ หาคล้ า ยกัน มาร่ ว มกัน หาแนวทางในการ
แก้ ปั ญ หา ในบรรยากาศที่ อบอุ่น มี การยอมรับและเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กทุกคนได้ ร่วมกันหา
วิธีการแก้ ไขปั ญหาที่ดีที่สดุ ของตนเอง โดยมีผ้ ใู ห้ การปรึกษาซึ่งเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในการให้ คาปรึ กษาเป็ นผู้เอือ้ อานวยให้ กระบวนการให้ การปรึกษาแบบกลุ่มบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กลุม่ กาหนดไว้
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สกล วรเจริ ญ ศรี (2560, น. 8) กล่ า วว่ า การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม เป็ นการ
ดาเนินการกลุ่มด้ วยเทคนิค วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ กรอบแนวคิด ทฤษฎีและทักษะของ
การให้ ค าปรึ ก ษา โดยอาศัย กระบวนการปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค คลที่ ผ่ า นการสื่ อ สาร การ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สกึ ความเชื่อ มุมมองต่างๆ ของผู้รับคาปรึกษาได้ เกิดการเข้ าใจและ
พัฒนาสิ่งที่เหมาะสม
ลักขณา สริ วัฒ น์ (2560, น. 103) กล่าวว่า กระบวนการให้ การช่วยเหลื อแก่
บุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปที่มีปัญหาในเรื่ องที่คล้ ายคลึงกันหรื อมีความต้ องการที่จะพัฒนาตนในเรื่ อง
เดี ย วกัน โดยใช้ ค วามสัม พัน ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของกลุ่ม ในการช่ว ยเหลื อ สมาชิ ก ในด้ า นก าลัง ใจ
ความเห็นอกเห็นใจ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและข้ อเสนอแนะ เพื่ อให้ สมาชิกเข้ าใจตนเอง เข้ าใจ
ปั ญหาและได้ แนวทางแก้ ไขปั ญหาหรื อสามารถพัฒนาตนจากการพูดคุยและพิจารณาร่วมกันใน
กลุม่
จากเอกสารดังกล่าวที่หลายๆ ท่านได้ ให้ ความหมายของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
(Group Counseling) ไว้ ในข้ างต้ น ผู้วิจยั พอจะสรุปได้ ว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มคือ กระบวนการ
ช่วยเหลื อกลุ่ม บุคคลที่ มี เรื่ องราวของปั ญ หาที่ คล้ ายคลึงกัน โดยให้ ความส าคัญ ของการสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่เน้ นในเรื่ องความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม ทังนี
้ ้สมาชิกภายใน
กลุ่มจะมีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันโดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเป็ นผู้เอื ้ออานวยให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อและมุมมองต่างๆ ภายใต้ บรรยากาศของกลุ่มที่มีความ
อบอุน่ ปลอดภัย เป็ นกันเองและไว้ วางใจได้
2.2 จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้วิจัยได้ ทาการรวบรวมศึกษา ค้ นคว้ าความหมายของจุดมุ่งหมายของการให้
คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
จาคอปส์ แมนสสันและฮาร์ วิล (Jacobs , Masson & Harvill, 2009 อ้ างถึงใน
ศิริบรู ณ์ สายโกสุม , 2555, น. 46) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มว่าจะเป็ นแผนที่สาหรับผู้นา ผู้นา
และสมาชิกต้ องมีความชัดเจนทังจุ
้ ดมุ่งหมายทัว่ ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะของการพบกันในแต่ละ
ครัง้ อย่างไรก็ตามบางครัง้ ความต้ องการของสมาชิกไม่เฉพาะเจาะจง การนากลุม่ ที่ความต้ องการ
แตกต่างกัน ผู้นาต้ องตัดสินใจว่าความต้ องการอันใดดูสมเหตุสมผลและเหมาะสมที่จะนามากล่าว
ความกระจ่างเกี่ ยวกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มช่วยให้ ผ้ ูนากลุ่มกาหนดทิศทางให้ สมาชิกโดยเสนอ
กิจกรรม ถามคาถามที่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายและตัดบทการอภิปรายที่ไม่เกี่ยวข้ อง กลุ่มมักจะ
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มีความสับสน น่าเบื่อ ไม่เสริ มสร้ าง เมื่อจุดมุ่งหมายไม่มีการนิยามอย่างชัดเจนหรื อเมื่อผู้นาไม่
ทาตามจุดมุง่ หมายดังที่กล่าวไว้
พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2558, น. 14-17) กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษา
กลุ่มแบ่งออกเป็ นจุดมุ่งหมายทัว่ ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ โดยจุดหมายทัว่ ไปของการให้ บริ การ
ปรึกษาเป็ นกลุ่มเพื่อพัฒนาให้ สมาชิกได้ มีการพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ เช่น พัฒนาพฤติกรรม
ทัก ษะ ปรั บ ความคิด ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่อ ตนเองและผู้อื่ น ส่ว นจุด มุ่ง หมายเฉพาะของการให้
คาปรึกษากลุม่ ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของกลุม่ และเทคนิคทฤษฎีที่ผ้ นู ากลุ่มเลือกใช้ ในการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม รวมทังจุ
้ ดมุ่งหมายเฉพาะนี ้สมาชิกอาจเป็ นผู้กาหนดจุดมุ่งหมายของตนเองที่เฉพาะในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2560, น. 84) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษามีความมุ่งหมายเพื่อ
ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเกิดสติปัญญาในเรื่ องของการรู้เท่าทันตนเอง คือได้ ร้ ูจกั ตนเองและยอมรับ
ตนเองในทุกๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความถนัด ความสามารถ ความพึงพอใจและความพร้ อม
ของตนเอง ในการที่จะเลือกสิ่งต่างๆ ให้ เหมาะสมกับตนเองจากแนวทางที่ได้ รับการเสนอแนะ
อย่างหลากหลายจนสามารถรู้จกั วิถีทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
สกล วรเจริ ญศรี (2560, น. 16) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
นัน้ มุ่งให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการสร้ างบรรยากาศของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม นัน้ เอือ้ ต่อการทาให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความเจริ ญงอกงาม การสร้ างความไว้ วางใจ การได้ รับความรู้ เกิดการยอมรับ
การเคารพ การมีมมุ มองใหม่ๆ การนาตนเอง การตระหนักรู้ การวางแผนชีวิต ทักษะทางสังคม
การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นและความชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมของตนเอง อีกทังการก
้
าหนดจุดมุง่ หมายของ
การให้ คาปรึกษาควรมีการกาหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละครัง้ ของการดาเนินการกลุ่มและสามารถมี
ได้ ม ากกว่าหนึ่ ง จุด มุ่ง หมาย ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับ ผู้น ากลุ่ม เป็ น ส าคัญ ว่า ต้ อ งการให้ ด าเนิ น การให้
คาปรึกษากลุม่ มีทิศทางเป็ นอย่างไร
จากเอกสารดังกล่าวที่หลายๆ ท่านได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ น ผู้วิจยั พอจะสรุ ปได้ ว่า
จุดมุง่ หมายของการให้ การปรึกษากลุม่ คือ แนวทางที่ผ้ นู าและสมาชิกกลุม่ ได้ มีการกาหนดทิศทาง
ให้ มีความเข้ าใจที่ตรงกันในการที่จะแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้ เกิดการพัฒนา
และความเจริ ญ งอกงามทัง้ ในตนเองและผู้อื่ น รวมไปถึ ง วิ ถี ท างในการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพอันจะนามาซึง่ ชีวิตและความเป็ นอยูใ่ นสังคมได้ อย่างปกติสขุ
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2.3 การเลือกสมาชิกกลุ่มการให้ คาปรึกษา
หากจะกล่าวถึงการเลือกสมาชิกเข้ ากลุ่มการให้ คาปรึ กษากลุ่มนัน้ ผู้วิจัยได้ มี
การศึกษาค้ นคว้ าตาราและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องไว้ ตา่ งๆ ดังนี ้
คอเรย์ (Corey, 2012, p. 75) กล่าวว่า การเลื อกสมาชิ กเข้ ากลุ่ม นัน้ ควรเลื อก
สมาชิ กที่ มี ลักษณะความคล้ ายคลึงกัน เช่น อายุ ความสนใจหรื อปั ญ หาในการที่ จ ะแบ่งปั น
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้อื่น ส่วนกลุ่มที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มระยะสัน้
หรื อระยะยาวก็ตามจะมีความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคลเพราะเป็ นเสมือนการจาลองสังคมจริ งที่
ต้ องใช้ ชี วิตให้ ได้ ทดลองพฤติกรรมใหม่และได้ พัฒ นาทั กษะทางสัง คมและรับ ข้ อ มูลตอบรั บ ที่
หลากหลาย
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543, น. 91-95) กล่าวว่า สมาชิกที่จะมาเข้ ารับคาปรึกษา
ควรจะเป็ นผู้ที่มีปัญหาคล้ ายคลึงกันเพื่อจะได้ อภิปรายในประเด็นเดียวกันและมีความเข้ าใจซึ่งกัน
และกันดีขึน้ โดยการจัดกลุ่มควรให้ สมาชิกมีลักษณะแตกต่างกันบ้ าง แต่ก็ไม่ควรให้ สมาชิกมี
ความแตกต่างกันมากจนเกินไปเพราะจะทาให้ เกิด ปั ญหาได้ ทังนี
้ ้สมาชิกที่จะมาเข้ ารับคาปรึกษา
กลุ่มควรเป็ นผู้ที่เต็มใจที่จะแก้ ไขปั ญหา อีกทังยั
้ งต้ องพิจารณาว่าแต่ละบุคคลจะได้ รับประโยชน์
จากกลุม่ และสามารถให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในกลุม่ ได้ ด้วย
กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549, น. 9) กล่าวว่า การเลือกสมาชิกกลุ่มควรเป็ นผู้ที่มี
ความสมัค รใจในการเข้ า กลุ่ม โดยที่ ส มาชิ ก กลุ่ ม มี ลัก ษณะของปั ญ หาที่ ค ล้ า ยคลึ ง กัน และ
ขณะเดียวกันผู้นากลุม่ ที่สารวจปัญหาโดยการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มครัง้ แรกต้ องชี ้แจงจุดมุง่ หมาย
และลักษณะของกลุ่ม ตลอดจนกระบวนการที่ส มาชิกกลุ่ม แต่ละคนจะต้ องทา และในการจัด
สมาชิกกลุม่ ต้ องคานึงถึงอายุ ความสามารถทางสติปัญญา เพศที่ใกล้ เคียงกัน
จากแนวคิดของหลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ น ผู้วิจยั พอจะสรุปได้ ว่าหลักใน
การเลือกสมาชิกเข้ ากลุ่มนัน้ ต้ องเกิดจากการที่สมาชิกกลุ่มมีความสมัครใจและเต็มใจที่จะเข้ า
ร่ ว ม ไม่ มี ก ารบัง คับ หรื อ ขู่เข็ ญ และลัก ษณะเรื่ อ งราวของปั ญ หาควรมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น
นอกจากนี ้แล้ วในเรื่ องของเพศ อายุและสติปัญญาต้ องมีความใกล้ เคียงหรื อไม่แตกต่างกันมากนัก
2.4 ขนาดของกลุ่มการให้ คาปรึกษา
หากจะกล่าวถึงขนาดของจานวนสมาชิ กในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม แล้ ว ในที่ นี ้
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารวบรวมแนวความคิดจากหลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวถึงขนาดของกลุ่มการให้ คาปรึกษา
ไว้ ดงั นี ้
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มาฮ์เลอร์ (Mahler, 1969, pp. 54-55) กล่าวว่า ขนาดสมาชิกของกลุ่มไม่ควร
น้ อยกว่า 7 คนและไม่ควรเกิน 10 คน ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ ทกุ คนมีโอกาสในการสื่อความหมายซึ่งกันและ
กันได้ อย่างเต็มที่
โอลเซน (Ohlsen, 1970, p. 58) กล่าวว่า ขนาดสมาชิกของกลุ่มควรมีประมาณ
4-8 คน ทัง้ นี ย้ ังมี ความสอดคล้ องกับ โจเอลและชาปิ รา (Joel และ Shapira, 1950, pp. 77-78)
และสอดคล้ องกับเชอร์ ทเซอร์ และสโตน (Shertzer และ Stone, 1971, p. 217) ที่กล่าวว่าจานวน
สมาชิกที่เหมาะสมที่สดุ คือ 5-8 คน เพราะถ้ ามีจานวนสมาชิกมากขึ ้น ความสัมพันธ์ในกลุ่มจะมี
น้ อยลงและสมาชิกจะพึง่ พาผู้ให้ คาปรึกษามากกว่าที่จะปรึกษาหารื อกับสมาชิกด้ วยกัน
ยาโลม (Yalom, 1975, p. 284) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ วจานวนสมาชิกในกลุ่ม
ควรมีประมาณ 5-10 คน
ทรอตเซอร์ (Trotzer, 1977, p. 186) กล่าวว่า ขนาดของสมาชิกในการให้ การ
ปรึกษากลุม่ ควรมีจานวนสมาชิก 6-8 คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ขนาดเล็กจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
แฮนเซนและคณะ (Hansen, Warner, และ Smith, 1980, p. 477) กล่ า วว่ า
ขนาดของกลุ่มการให้ คาปรึกษาควรมีประมาณ 7-8 คน และถ้ าจากัดขอบเขตไม่ควรน้ อยกว่า 5
และไม่ควรมากเกิน 10 คน เพราะกลุ่มที่มีจานวนสมาชิกมากเกินไปอาจทาให้ สมาชิกมีเวลาน้ อย
ที่จะจัดการกับปั ญหาต่างๆ และมีความยุ่งยากใจในการระบายความรู้สึกและอารมณ์ได้ ไม่เต็มที่
แต่ถ้ากลุ่มมีจานวนสมาชิกน้ อยเกินไป อาจทาให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและเป็ น
เสมือนการให้ การปรึกษาเป็ นรายบุคคลในกลุม่ ได้
จาคอปส์ แมนสสันและฮาร์ วิล (Jacobs, Masson, และ Harvill, 2002, p. 40)
ได้ กล่าวว่า ขนาดสมาชิกกลุม่ ในการให้ คาปรึกษาที่ได้ ผลควรมีจานวนสมาชิก 5-8 คน
คอเรย์ (Corey, 2012, p. 99) กล่าวว่า จานวนสมาชิกของกลุม่ การให้ คาปรึกษา
ควรมี 8 คน จะเอื ้อต่อประสิทธิภาพของการให้ การปรึกษากลุม่ มากที่สดุ
วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 126) กล่าวว่า ขนาดของสมาชิกกลุ่มควรมีประมาณ 68 คน แต่ถ้าเป็ นเด็กเล็กควรลดจานวนลงเพื่ อให้ เกิ ดปฏิ สัม พันธ์ และควรมี สมาชิ กในจ านวนที่
เหมาะสม ซึง่ จานวนของสมาชิกที่พอเหมาะจะทาให้ ง่ายต่อการเข้ าถึงสมาชิกได้ อย่างทัว่ ถึง
ลัก ขณา สริ วัฒ น์ (2560, น. 103) กล่ า วว่ า จ านวนสมาชิ ก ในกลุ่ม ควรอยู่
ระหว่าง 8-12 คน ซึ่ง จะท าให้ ก ารให้ ก ารปรึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพราะสมาชิ ก มี โอกาสสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์กนั ได้ ทวั่ ถึงและมีสว่ นร่วมในการรับและให้ ความช่วยเหลือในกลุม่ ได้ อย่างเต็มที่
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จากแนวคิดหลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวถึงขนาดของกลุ่มให้ การปรึ กษาไว้ ในข้ างต้ น
ผู้วิจยั พอจะสรุ ปได้ ว่า ขนาดของกลุ่มการให้ คาปรึกษานันสามารถมี
้
จานวนสมาชิกได้ อย่างน้ อย
ที่สุดจานวน 4 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน และเพื่ อให้ มีความเหมาะสมที่ สุดควรมี สมาชิ ก
ประมาณ 8 คน เพื่อทาให้ เกิดการเรี ยนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
2.5 ระยะเวลาและจานวนครัง้ ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่มที่จะบรรลุจดุ มุ่งหมายนันต้
้ องมีการให้ การปรึกษากลุม่ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ สมาชิกได้ มีเวลาที่ จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในทางที่ดีขึน้
ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง ขอนาแนวคิด ในเรื่ องระยะเวลาและจ านวนครัง้ ของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม จาก
หลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
แพทเทอร์ สัน (Patterson, 1974, p. 182) กล่าวว่า ระยะเวลาและจานวนครัง้
ของการให้ คาปรึกษาควรที่จะจัดให้ มีการให้ คาปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครัง้ และถ้ าช่วงเวลาของ
การให้ การปรึกษาน้ อย อาจจัดให้ มีการให้ การปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ ในแต่ละครัง้ ที่พบ
กัน ถ้ าสมาชิกเป็ นวัยรุ่นหรื อผู้ใหญ่ควรใช้ เวลา 1-1.30 ชัว่ โมง
โอลเซน (Ohlsen, 1977, p. 6) กล่าวว่า ระยะเวลาและจ านวนครัง้ ของการให้
คาปรึ กษาควรมีการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ในจานวน 8-10 ครัง้ และระยะเวลาควรมีไม่ต่ากว่า 90
นาที ต่อสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้
คอเรย์ (Corey, 2012, p. 99) กล่าวว่า ระยะเวลาและจานวนครัง้ ของการให้
คาปรึ กษาควรมี การให้ คาปรึ กษากลุ่ม สัป ดาห์ ล ะ 2 ครัง้ ครั ง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ ง ถึ ง 2
ชัว่ โมง แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของกลุม่ หรื อประสบการณ์ของผู้นากลุม่ หรื อผู้ให้ คาปรึกษา
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546, น. 99) กล่าวว่า การให้ การปรึกษากลุ่มควรจัดให้ มี
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ และมีเวลาอย่างน้ อยไม่ควรต่ากว่า 1 ชั่วโมง และไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง และ
สาหรับจานวนครัง้ ในโรงเรี ยนและวิทยาลัยควรกาหนดจานวนครัง้ ไว้ ประมาณ 6-7 ครัง้ โดยถื อ
เป็ นกลุม่ ที่ใช้ เวลาระยะสัน้
วัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 115) กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ใช้ ในการให้ การปรึ กษากลุ่ม
ขึ ้นอยูก่ บั อายุของผู้ที่มาขอรับคาปรึกษา โดยหากเป็ นวัยรุ่นอาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ในแต่ละครัง้ ส่วนกลุม่ สาหรับผู้ใหญ่อาจจะใช้ เวลามากกว่านันได้
้
ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555, น. 36) กล่าวว่า การพบกันในแต่ละครัง้ ควรเพียงพอ
ให้ สมาชิกทุกคนได้ มีส่วนร่ วม ซึ่งมักใช้ เวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ส่วนจานวนครัง้ ในการพบกัน
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ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายอย่าง เช่น เป้าหมายของกลุ่ม ส่วนประกอบของสมาชิกกลุ่มที่ทาในที่พัก
อาจพบกันทุกวันหรื อสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้
จากแนวคิดของหลายๆ ท่ านที่ได้ กล่าวไว้ ในเรื่ องระยะเวลาและจานวนครัง้ ของ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มในข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจัยพอจะสรุ ปได้ ว่าระยะเวลาควรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.30
ชั่วโมงเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนจานวนครัง้ ของการพบกันสัปดาห์ ละ 1-2 ครัง้ ทุกสัปดาห์ เป็ นเวลา
6-10 ครัง้
2.6 การจัดบรรยากาศและสถานที่ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
หากจะกล่าวถึงบรรยากาศและสถานที่ของการให้ คาปรึกษากลุ่มนัน้ นับได้ ว่ามี
ส่วนสาคัญ อย่างยิ่งที่จะช่วยให้ บรรยากาศในการให้ คาปรึ กษาภายในกลุ่มสามารถดาเนินไปได้
อย่างราบรื่ น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมจากตาราที่หลายๆ ท่านได้ กล่าวถึงการจัดบรรยากาศและ
สถานที่ของการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
มาฮ์ เลอร์ (Mahler, 1969, pp. 58-59) และโอลเซน (Ohlsen, 1970, p. 29) ได้
กล่าวสอดคล้ องกันในเรื่ องของการจัด สถานที่ ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ไว้ ว่า ควรเป็ น ห้ อ งที่ มี
ลักษณะเป็ นสัดส่ วน มี ขนาดพอเหมาะกับจ านวนสมาชิ กและเก้ าอี ค้ วรมี ลักษณะนั่งได้ สบาย
จัดเป็ นวงกลมเพื่ อให้ ส มาชิ กได้ ม องเห็นกันอย่างทั่วถึง พื น้ ห้ องสะอาดและพร้ อมที่ จ ะเปลี่ ยน
อิริยาบถให้ สมาชิกสามารถนัง่ พื ้นได้
คอเรย์ (Corey, 2004) กล่าวว่า สถานที่ที่เหมาะสมในการให้ คาปรึ กษากลุ่มคือ
เป็ นที่มีความเป็ นส่วนตัว มีความมิ ดชิดเพื่ อให้ สมาชิกรู้ สึกถึงความปลอดภั ยและสามารถที่ จะ
พูดคุยกันได้ อย่างเปิ ดเผย
พงษ์ พั น ธ์ พงษ์ โสภา (2525, น. 235) กล่ า วว่ า ห้ องที่ เหมาะสมในการให้
คาปรึ กษากลุ่มควรเป็ นห้ องที่มีความเหมาะสมกับจานวนสมาชิกในห้ อง เพื่อให้ สมาชิกมีอิสระ
และมิให้ มีสิ่งภายนอกรบกวนหรื อป้องกันมิให้ สมาชิกหันไปสนใจกับสิ่งภายนอก ซึง่ ทังนี
้ ้สมาชิกใน
กลุ่มจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้ นงั่ เป็ นวงกลมรอบโต๊ ะหรื อมีโต๊ ะตรงกลางวงมากกว่าที่จ ะเป็ นวงกลม
เฉยๆ และห้ องสาหรับการให้ การปรึกษากลุม่ ในบางแห่งจะติดตังเครื
้ ่ องบันทึกเสียงไว้ ด้วย
ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555, น. 37) กล่าวว่า ห้ องที่เหมาะสมในการให้ คาปรึ กษา
ควรเป็ นห้ องที่มีความเป็ นส่วนตัว สมาชิกสามารถเดินทางได้ สะดวก การจัดที่นงั่ ควรเป็ นเก้ าอี ้ที่มี
ขนาดเดียวกันหรื อทุกคนนัง่ บนพื ้น บนพรม ซึ่งการนัง่ ควรนัง่ ให้ เป็ นวงกลมและไม่ให้ สมาชิกคนใด
รู้สกึ ว่าอยูน่ อกกลุม่
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จากแนวคิดของหลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวในเรื่ องการจัดบรรยากาศและสถานที่ของ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มข้ างต้ น ผู้วิจัยพอจะสรุ ปได้ ว่า การจัดสถานที่ ควรเป็ นห้ องที่ เป็ นสัดส่วน
ปราศจากสิ่งรบกวนและมีขนาดพอเหมาะกับจานวนสมาชิกที่เข้ าร่วม ในการจัดที่นงั่ ควรให้ นงั่ เป็ น
วงกลมเพื่อที่จะให้ สมาชิกทุกคนได้ มองเห็นหน้ ากันทังหมดและเพื
้
่อที่จะไม่ให้ สมาชิกคนใดรู้สึกว่า
อยูน่ อกกลุม่ ซึง่ ในที่นี ้อาจจะจัดที่เป็ นเก้ าอี ้หรื อนัง่ พื ้นก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั สมาชิกในกลุม่ นันๆ
้
2.7 ชนิดของกลุ่มการให้ คาปรึกษากลุ่ม
หากจะกล่า วถึ ง ชนิ ด ของกลุ่ม การให้ ค าปรึ ก ษานัน้ ผู้วิ จัย ได้ ท าการรวบรวม
แนวความคิดจากหลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวถึงชนิดของกลุม่ การให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
แฮนเซน วอร์ เนอร์ แ ละสมิ ธ (Hansen, Warner, และ Smith, 1976, p. 366)
กล่าวว่า ชนิดของกลุ่มควรจัดเป็ นกลุม่ แบบปิ ด หมายถึง กลุ่มที่ไม่มีการเปิ ดรับสมาชิกใหม่อีกใน
ระหว่างการดาเนินการให้ การปรึกษากลุม่ แม้ จะมีสมาชิกลาออกจากกลุม่ ไปแล้ วก็ตาม เพราะการ
จัดกลุม่ จะทาให้ สมาชิกมีปัญหาในเรื่ องความไว้ วางใจและความสนิทสนม
ราว (Rao, 1981, p. 177) กล่าวว่า ชนิดของกลุ่มควรเป็ นกลุ่มปิ ด คือไม่มีการรับ
สมาชิกใหม่อีกในระหว่างให้ คาปรึ กษากลุ่ม แม้ จะมีสมาชิกลาออกไปแล้ วก็ตาม เพราะการจัด
กลุม่ เปิ ดจะทาให้ สมาชิกมีปัญหาในเรื่ องความไว้ วางใจและความสนิทสนมกันของสมาชิกในกลุม่
จากแนวคิดของหลายๆ ท่านดังที่กล่าวในข้ างต้ นนี ้ ผู้วิจยั พอจะสรุ ปได้ ว่า ชนิด
ของกลุ่มการให้ คาปรึ กษาควรจะมี ลักษณะเป็ นกลุ่มแบบปิ ด ทัง้ นีเ้ พื่อที่ จะทาให้ สมาชิกได้ เกิ ด
บรรยากาศของความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน และเพื่อที่จะทาให้ สมาชิกภายในกลุม่ กล้ าที่จะเปิ ดเผย
เรื่ องราวของตนเองออกมาได้ อย่างไม่เขินอาย
2.8 ขัน้ ตอนการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สาหรับขันตอนการด
้
าเนินการให้ คาปรึกษากลุม่ นัน้ มีหลายๆ ท่านได้ แบ่งขันตอน
้
การดาเนินการออกเป็ นขันตอนได้
้
อย่างหลากหลาย บางตาราอาจมีการแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
และบางตาราแบ่งออกเป็ น 4 , 5 หรื อ 6 ขันตอน
้
ทังนี
้ ้จะมีลาดับขันตอนที
้
่แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับ
แนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่าน แต่อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปแล้ ว ขันตอนการด
้
าเนินการให้ คาปรึกษา
กลุ่มที่นิยมใช้ กนั โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมตาราและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องไว้ ดงั นี ้
จาคอปส์และคณะ (Jacobs, Masson & Harvil, 2006 อ้ างถึงใน สกล วรเจริ ญ
ศรี , 2560, น. 31-32) ที่ได้ กล่าวถึงขันตอนของการให้
้
คาปรึกษากลุ่มที่แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้

48
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่ ม ต้ น หรื อ การเริ่ ม ด าเนิ น การให้ ค าปรึ ก ษา (Initial or Beginning
Stage) เป็ น ขัน้ ตอนแรกที่ มี ค วามส าคัญ ในการให้ ค าปรึ ก ษา เนื่ อ งจากการให้ ค าปรึ ก ษาจะ
สามารถด าเนิ น การได้ ส าเร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ นัน้ ขึน้ อยู่กับ การสร้ างสัม พัน ธภาพ (Building
Rapport) และความไว้ วางใจ (Making Trust) ซึ่งในขันเริ
้ ่ มต้ นถือว่าเป็ นขันตอนที
้
่มีความสาคัญ
อย่างมากของขันตอนหนึ
้
ง่ ในการให้ คาปรึกษา ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ ขันเริ
้ ่มต้ นเป็ นขันตอนของการ
้
ที่ ผ้ ูให้ ค าปรึ กษากลุ่ม สามารถสร้ างสัม พัน ธภาพและความไว้ วางใจกับ ผู้รับ ค าปรึ กษาในกลุ่ม
ตลอดจนการกาหนดโครงสร้ างกลุม่
ขันที
้ ่ 2 ขันด
้ าเนินการให้ คาปรึ กษาหรื อขัน้ กลาง (Working or Middle Stage)
เป็ นขันตอนของการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ เพื่อสามารถกาหนดปั ญหาของผู้รับคาปรึ กษาหรื อ
สมาชิกในกลุ่มได้ ตลอดจนการใช้ เทคนิค ต่างๆ ในการให้ ความช่วยเหลือเพื่อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษา
สามารถเข้ าใจและแก้ ปั ญ หาต่างๆ ของตนเองได้ โดยปั จ จัยส าคัญ ในขัน้ ของการดาเนิ น การ
นอกจากการใช้ เทคนิคในการให้ คาปรึกษากลุ่มแล้ ว ปั จจัยด้ านพลังของกลุ่มหรื อการให้ สมาชิก
กลุม่ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการกลุม่ นันมี
้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปิ ดกลุ่ม หรื อ สิ น้ สุด การให้ คาปรึ ก ษา (Closing or Ending Stage)
เป็ นขันของการสรุ
้
ปเรื่ องราว ประเด็นสาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นัน้
จากแนวคิด ดัง ที่ ก ล่า วในข้ างต้ น นี ้ ผู้วิจัย พอจะสรุ ป ได้ ว่า ขัน้ ตอนของการให้
คาปรึ กษากลุ่ม มี 3 ขัน้ ตอน คือ 1. ขัน้ เริ่ ม ต้ น 2. ขัน้ ดาเนินการหรื อขัน้ กลาง 3. ขัน้ ปิ ดกลุ่ม หรื อ
สิ ้นสุดการให้ คาปรึกษา
2.9 ข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เมื่ อกล่าวถึงข้ อดีของการให้ คาปรึ กษากลุ่มนัน้ นับได้ ว่ามีข้อดีต่างๆ มากมาย
ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษารวบรวมแนวความคิดจากหลายๆ ท่านที่ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการให้
คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
คอทท์เลอร์ และบราวน์ (Kottler และ Brown, 1996, pp. 194-198) ได้ กล่าวถึง
ข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ 6 ประการสรุปได้ ดงั นี ้
1. คุ้ม ค่า (Cost efficiency) คือการให้ คาปรึ กษากลุ่ม จะทาให้ สมาชิ ก
กลุม่ ประหยัดเวลามากกว่าการให้ คาปรึกษาทีละคน
2. ผลในการตรวจสอบ (Spectator effects) คือการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
จะมีประโยชน์ในการช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้ ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองและเลียนแบบ
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พฤติกรรมของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ตลอดจนมีการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นากลุ่มที่ตนชื่นชอบ
ได้ จากการสังเกต
3. คุ ณ ค่ า ในการกระตุ้ น (Stimulation value) คื อ กระบวนการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ ม จะเป็ นการช่ ว ยกระตุ้น ความคิ ด อารมณ์ ข องสมาชิ ก กลุ่ม ให้ มี อิ ส ระในการ
แสดงออก มีการวิพากษ์ วิจารณ์ย้อนกลับกันอย่างจริงใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ๆ ซึ่ง
กันและกัน และมี การยอมรับ ความแตกต่างระหว่างบุค คล ซึ่งจากบรรยากาศภายในกลุ่ม ที่ มี
ชีวิตชีวาจะกระตุ้นให้ เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันในการกระทา
สิ่งต่างๆ ให้ ดีขึ ้น
4. โอกาสในการให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ (Opportunities for feedback)
จากกระบวนการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม จะท าให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ รับ ประสบการณ์ ในการให้ ข้ อ มูล
ย้ อนกลับที่ ตรงไปตรงมา ซื่ อสัต ย์ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ แสดงความรู้ สึกและความคิดเห็ นอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประโยชน์และสร้ างสรรค์ ซึง่ สมาชิกจะช่วยกันค้ นหาและพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ควร
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้นและมีการเสริมแรงซึง่ กันและกัน
5. การสนับ สนุ น (Support) สมาชิ ก กลุ่ ม จะได้ รั บ การสนับ สนุ น จาก
สมาชิกคนอื่นภายในกลุม่ ด้ วยความรัก ความจริงใจและใส่ใจอย่างแท้ จริง ทาให้ เกิดความหวัง มี
การพัฒ นาทักษะทางสังคม มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและยังเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดการ
ระบายอารมณ์
6. การฝึ กปฏิ บั ติ ที่ มี โ ครงสร้ าง (Structured practice) บรรยากาศ
ภายในกลุ่มซึ่งเปรี ยบเสมือนห้ องทดลองที่ไม่เพียงแต่สมาชิกกลุ่มจะได้ รับการให้ ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นเท่านัน้ แต่สมาชิกกลุ่มยังได้ รับการสนับสนุนและมีการส่งเสริ มให้ เกิดการฝึ กปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมใหม่ ๆ และพัฒ นาทัก ษะต่ า งๆ อัน เนื่ อ งจากการขาดทัก ษะที่ จ าเป็ นซึ่ ง ท าให้ เกิ ด
ความเครี ยดและวิตกกังวล เกิดความก้ าวร้ าว มีการปกป้องตนเอง ขาดการยอมรับนับถือตนเอง
นอกจากนี ้ยังมีโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจากความกลัว ความ
วิตกกังวลและข้ อห้ ามต่างๆ ออกมาอย่างเปิ ดเผยโดยมีการให้ ข้อมูลย้ อนกลับที่สร้ างสรรค์จ าก
สมาชิกคนอื่น
นีสทูล (Nystul, 2003, p. 335) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นการจัดหาสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยสาหรับสมาชิก ให้ มีการทดลอง
และพบกับประสบการณ์พฤติกรรมใหม่ๆ กับสมาชิกกลุม่ คนอื่น
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากสมาชิกคนอื่น
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3. ประหยัดเวลา เนื่องจากเป็ นการพบปะกันของสมาชิกกลุม่ หลายคน
4. เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ช่วยเหลื อผู้อื่น ในขณะทากลุ่ม ท าให้
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาของคนน้ อยลง
5. ปัญหาของสมาชิกถูกแก้ ไขด้ วยข้ อคิดเห็นจากสมาชิกคนอื่น
6. กระบวนการกลุ่ม ช่ ว ยให้ สมาชิ ก กลุ่ ม แต่ ล ะคนเกิ ด พลัง มี ค วาม
กระตือรื อร้ นและจูงใจให้ บรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้
คอเรย์ (Corey, 2004, p. 6-7) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
1. การให้ คาปรึกษากลุม่ ทาให้ สมาชิกได้ สารวจรูปแบบชีวิตของตนเองใน
การสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและได้ เรี ยนรู้การใช้ ทกั ษะทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมาชิกกลุ่มได้ อภิปรายมุมมองของตนเองกับผู้อื่นและยอมรับข้ อมูล
ย้ อนกลับของผู้อื่น
3. กลุ่มในการให้ คาปรึ กษาเป็ นสังคมเล็กๆ ที่มีคนอายุต่างกัน มีความ
สนใจ ภูมิหลัง สถานะทางสังคมเศรษฐกิจและปั ญ หาที่หลากหลาย โดยกลุ่มให้ ตวั อย่างตาม
สภาพความเป็ นจริ ง การต่ อ สู้ และการขั ด แย้ งของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นกั บ
ประสบการณ์ที่สมาชิกจะได้ พบในโลกภายนอก
4. กลุ่ม จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจและช่วยสนับสนุนส่งเสริ ม ให้ สมาชิก
เกิ ดความเต็มใจในการส ารวจปั ญ หาของตนเอง จนพวกเขารู้ สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และ
นาไปสู่การเริ่ มต้ นใส่ใจและบรรยากาศที่ท้าทายเพื่อสนับสนุนให้ สมาชิกทดลองเลือกพฤติกรรม ได้
กาลังใจและได้ รับข้ อเสนอแนะว่าจะนาไปประยุกต์ใช้ อย่างไรในโลกภายนอก
กิ๊บสันและมิทเชลล์ (Gibson และ Mitchell, 2008, pp. 177-179) ข้ อดีของการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
1. ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีการสารวจตนเองจากการสนับสนุนของสมาชิก
กลุ่ม เกิดการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนแก้ ไขความต้ องการ ความกังวลและปั ญหาต่างๆ ด้ วย
การมีปฏิสมั พันธ์กนั กับเพื่อนสมาชิกคนอื่นที่มีปัญหาคล้ ายคลึงกันภายใต้ บรรยากาศของกลุ่มที่มี
ความปลอดภัยและอิสระ
2. เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการหยั่งรู้ ในความรู้ สึกและพฤติกรรม
ของตนเองจากการที่ ส มาชิ ก กลุ่ม มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ สมาชิ ก คนอื่ น เป็ น การได้ ระบายอารมณ์
ความรู้ สึก สามารถแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนได้ อย่างอิสระ ฝึ กกระทาพฤติกรรมใหม่
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ได้ อย่างปลอดภัย มีการเรี ยนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และมีอตั มโนทัศน์ในทางบวกภายใต้ สมั พันธภาพระหว่างบุคคลที่ดีตอ่ กัน
3. เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ พัฒ นาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งจาก
การมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกคนอื่นภายในกลุ่มจะช่วยให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผู้อื่น โดยมีความไวต่อความต้ องการและมีการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เรี ยนรู้ในผลกระทบ
ในพฤติกรรมของตนเองที่มีตอ่ ผู้อื่นและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหม่ได้ อย่างเหมาะสม
4. เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กกลุ่มได้ เรี ยนรู้ การมี ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น โดยมี ความรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองตามข้ อเสนอแนะของ
สมาชิกคนอื่น รับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นโดยการแสดงความคิดเห็นของตนและมี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน
จากข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุ่มดังกล่าวในข้ างต้ น ผู้วิจยั พอจะสรุปได้ ว่าข้ อดี
ของการให้ คาปรึกษากลุ่มจะช่วยให้ ผ้ ใู ห้ การปรึกษาได้ พบปะกับสมาชิกหลายคนในเวลาเดียวกัน
ซึง่ จะช่วยทาให้ ประหยัดเวลา ประหยัดบุคลากรและประหยัดงบประมาณ และยังช่วยให้ ผ้ รู ับการ
ปรึ กษาทุกคนที่เข้ ากลุ่มไม่ร้ ูสึกโดดเดี่ยวหรื อมีความเข้ าใจว่าตนเองมีปัญหาคนเดียว นอกจากนี ้
แล้ วบรรยากาศของกลุ่ม จะช่วยทาให้ สมาชิกเกิ ดความรู้ สึกเป็ นกันเอง ปลอดภัยและไว้ วางใจ
สมาชิ ก คนอื่ น ภายในกลุ่ม ซึ่งจะเอื อ้ อานวยให้ ส มาชิ ก ได้ มี โอกาสแสดงความคิด ความรู้ สึก
พฤติกรรมที่ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันจากทังตนเองและสมาชิ
้
กคน
อื่นๆ ในกลุม่
2.10 ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ ในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเสริ มสร้ าง
การควบคุมตนเอง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษาทางจิตวิทยามาผสมผสานกัน
เพื่อให้ มีความเหมาะสมหรื อสอดคล้ องกับการควบคุมของเยาวชนที่กระทาผิด โดยทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั
ได้ นามาใช้ ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ได้ ใช้ กลุ่มทฤษฎีการให้ การปรึ กษาในระดับของความคิด
ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive
Behavior Therapy) กลุ่มทฤษฎีการให้ การปรึกษาในระดับของความรู้ สึก ได้ แก่ ทฤษฎีการให้
การปรึ ก ษาแบบผู้รับ การปรึ ก ษาเป็ น ศูน ย์ กลาง (Client-Centered Counseling Theory) และ
กลุ่มทฤษฎีการให้ การปรึ กษาในระดับของพฤติกรรม ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริ ง (Reality Counseling Theory) ทฤษฎี การให้ ค าปรึ ก ษาแบบพ ฤติ ก รรมนิ ย ม
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(Behavioral Counseling Theory) ซึ่งรายละเอียดทัง้ หมดของแต่ละทฤษฎี ผ้ ูวิจัยได้ นาเสนอไว้
ดังนี ้
2.10.1 ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational
Emotive Behavior Therapy)
แอลเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis) ผู้ก่อตัง้ REBT ในกลางปี ค.ศ. 1950 เป็ นนักจิต
บาบัดคนแรกที่ เน้ นบทบาทของการรู้ คิด (Cognition) ต่อพฤติกรรม ต่อมาเอลลิสได้ เปลี่ ยนชื่ อ
รู ป แบบของเขาจาก RET เป็ น Rational Emotive Behavior Therapy – REBT โดยเน้ น ถึงการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของการรู้คดิ อารมณ์และพฤติกรรม
จากพื ้นฐานของประสบการณ์ที่เอาชนะปั ญหาทางอารมณ์และมีผลติดตามมาที่
ยับยังพฤติ
้ กรรมไม่เหมาะสมในเยาว์วยั เอลลิสได้ ริเริ่มวิธีทางความคิด ความรู้สกึ กิจกรรม (Ellis,
2001 อ้ างถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม , 2555, น. 154) REBT เป็ นทฤษฎีที่วิเศษมากในการนามาใช้
กับกลุ่ม เพราะสมาชิ กสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างรวดเร็ วในการนามาประยุกต์กับ ตนเองและกับ
สมาชิกด้ วยกัน ทฤษฎี นีม้ ีพืน้ ฐานอยู่บนข้ อตกลงเบื ้องต้ นว่าความคิดเป็ นสาเหตุของความรู้ สึก
และในกลุ่ม ผู้น าช่วยสมาชิ ก ในการเปลี่ ย นความรู้ สึก โดยเน้ น ไปที่ ก ารพู ด กับ ตนเองที่ ม าจาก
ความคิด ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่อาจเกิดขึ ้นในกลุ่ม REBT ที่ค่อนข้ างเป็ นประโยชน์ เพราะทาให้
รู้สกึ ว่าตนอยูใ่ นภาวะที่สามารถควบคุมตนเองได้ มากขึ ้นโดยรู้วา่ ความรู้สกึ ของตนเกิดจากความคิด
2.10.1.1 เป้าหมายของการให้ การปรึ กษา (Counseling Goals) แบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
เป้าหมายของการให้ การปรึกษาตามแบบ REBT ที่สาคัญคือ การลดการลงโทษ
ตนเองและพยายามใช้ ความสามารถของตนเองพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่เป็ นไปได้ ตามสภาพ
ความเป็ น จริ ง มี ป รั ช ญาในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความทุก ข์ แ ก่ ต นเองและผู้อื่ น ซึ่ ง
เป้าหมายโดยกว้ างๆ สามารถแยกออกได้ ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้ (Ellis, 2004 อ้ างถึงใน ลักขณา
สริวฒ
ั น์, 2560, น. 191-192)
1. ช่วยให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาเข้ าใจว่า การเฝ้าบอกตนเองอย่างไม่มี เหตุผล การ
กล่าวโทษตนเองเป็ นสาเหตุของอารมณ์ในด้ านลบ การอยู่โดยปราศจากอารมณ์นนเป็
ั ้ นสิ่งที่ทาได้
ยาก REBT จึงแบ่งอารมณ์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 อารมณ์ ที่เหมาะสม (Appropriate Feeling) แบ่งย่อยออกได้ เป็ น 2
ประเภทคือ
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1.1.1 อารมณ์ ที่ เ หมาะสมทางบวก (Appropriate Positive
Feeling) ได้ แก่ อารมณ์ รัก อารมณ์ สดชื่น อารมณ์ อยากช่วยเหลือผู้อื่น อารมณ์ ดีที่ก่อให้ เกิ ด
ความสุขทังหลาย
้
1.1.2 อารมณ์ ที่ เ หมาะสมทางลบ (Appropriate Negative
Feeling) อารมณ์ ทางด้ านลบที่ไม่รุนแรงแต่เป็ นแรงจูงใจให้ บุคคลเกิดการพัฒนาตนเอง อารมณ์
ประเภทนี ้แม้ เป็ นอารมณ์ทางด้ านลบแต่ก็เป็ นประโยชน์เพราะทาให้ บคุ คลพัฒนาคุณภาพของชีวิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ส่วนอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมทางด้ านลบ ได้ แก่ ความกระวน
กระวายใจ ความพยายามคิดแก้ ไขปั ญหาในการทางาน ความรู้ สึกอึดอัดใจในความไม่ถูกต้ อง
เหมาะสมของสภาพการณ์ความรู้สกึ เดือดร้ อนใจอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ ยาก ฯลฯ
1.2 อารมณ์ที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate Feeling) ได้ แก่ อารมณ์ทาง
ลบที่ รุน แรงส่งผลให้ เกิ ด ความรู้ สึก เศร้ าโศกลงโทษตัวเอง รู้ สึก ว่าตนเองไม่มี คุณ ค่า ซึม เศร้ า
ท้ อแท้ หมดหวังในชีวิต รู้สกึ อยากทาร้ ายตนเองและผู้อื่น อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมนี ้ผู้ให้ การปรึกษา
ต้ องสอน ชี ้แนะให้ ผ้ รู ับการปรึกษารู้จกั ระงับพิจารณาเหตุ ผล ทาความเข้ าใจต่อสภาพการณ์ที่ทา
ให้ เกิดอารมณ์เหล่านันเสี
้ ยใหม่ เรี ยนรู้ที่จะลดความรุนแรงและร่นระยะของการเกิดอารมณ์ทางลบ
อย่างรุนแรงให้ สนเข้
ั้ า
2. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษารับผิดชอบต่อตนเอง พึ่งพาตนเองให้ เต็มความสามารถ
ที่มีอยู่
3. ช่วยให้ ผ้ ูรับ การปรึ กษามี แนวความคิดกว้ าง สามารถมองเห็ นวิธี การแก้ ไข
ปัญหาได้ หลายวิธี
4. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาไม่ยึดมั่นถื อมั่น ยอมรับสภาพความเป็ นจริ งของการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาสนใจและยอมรับถึงความแตกต่าง
5. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษามีใจกว้ าง เข้ าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
6. ช่ว ยให้ ผ้ ูรั บ การปรึ ก ษาสามารถวางแผนแนวทางในการปฏิ บัติที่ จ ะท าให้
เป้าหมายในชีวิตของเขาประสบความสาเร็จ
7. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษากล้ าตัดสินใจ กล้ ารับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
กล้ าเสี่ยงที่จะพัฒนาตนเองไปให้ เต็มศักยภาพ
8. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ เข้ าใจตนเอง
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9. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษามีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นตัวของตัวเอง หลุดพ้ นจาก
การลงโทษตนเองตามค่านิยมหรื อทัศนคติเก่าๆ
2.10.1.2 หน้ าที่ แ ละบทบาทของผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษา (Therapist’s Function and
Roles) แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
ผู้ให้ การปรึกษาแบบ REBT คือการช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาหลุดพ้ นจากความคิด
ความเชื่อที่ไม่มี เหตุผล (Illogical Ideas) อันทาให้ เกิ ดอารมณ์ ที่รุนแรง ทาร้ ายตนเอง สาหรับ
บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้ การปรึ กษา REBT สรุ ปได้ ดงั นี ้ (Ellis, 2004 อ้ างถึงใน ลักขณา สริ วัฒ น์ ,
2560, น. 192-193)
1. ชีแ้ จงให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาเข้ าใจถึงสาเหตุที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ ท างด้ านลบด้ วย
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ A-B-C
2. ระบุให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเกิดการรับรู้และตระหนักถึงความคิดไร้ เหตุผลที่เขามีอยู่
อันเป็ นผลที่ทาให้ เขาเกิดอารมณ์รุนแรงทางลบ และทาให้ เขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึ งประสงค์ทา
ให้ ตนเองไม่มีความสุข
3. สอนวิธีการคิดที่มีเหตุผล ทักษะการคิดที่เป็ นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์
2.10.1.3 กระบวนการขันตอนการให้
้
การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
เอลลิส (Ellis, 2004 อ้ างถึงใน ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 193) ได้ แบ่งขันตอน
้
การให้ คาปรึกษาออกเป็ น 3 ขันดั
้ งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การให้ การปรึกษาเน้ นความรู้ความเข้ าใจ (Cognitive Counseling) การ
ให้ การปรึ กษาในขัน้ แรกนีจ้ ะช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษายกเลิกความคิดที่ว่าจะเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์
พร้ อมทุกด้ าน ถ้ าเขาต้ องการจะเป็ นผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึ ้นและมีความวิตกกังวลลดน้ อยลง ขันนี
้ ้ใช้
เทคนิคการสอนให้ เห็นถึงความแตกต่างเพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ เรี ยนรู้และตระหนักอย่างแท้ จริง
ขัน้ ที่ 2 การให้ การปรึ ก ษาด้ านอารมณ์ (Emotive Counseling) การให้ การ
ปรึ กษาในขัน้ นีจ้ ะสร้ างขึ ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงระบบค่านิยมของผู้รับการปรึ กษา โดยผู้ให้ การ
ปรึกษาจะใช้ เทคนิคต่างๆ เพื่อแสดงให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ เห็นความแตกต่างระหว่างความจริ งกับ
ความหลอกลวง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 3 การให้ การปรึ กษาด้ านพฤติกรรม (Behavioral Counseling) การให้ การ
ปรึกษาในขันนี
้ ้จะสร้ างขึ ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ พฒ
ั นารู ปแบบของความคิดและการ
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ประพฤติของตนเมื่อได้ ตระหนักถึงความผิดพลาดของพฤติกรรมและความคิดในอดีต ซึง่ เทคนิคที่
นามาใช้ ในขันนี
้ ้อาจใช้ เทคนิคการให้ การบ้ าน การแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรม
2.10.1.4 เทคนิคและกลวิธีการให้ การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
เอลลิส (Ellis, 2004 อ้ างถึงใน ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 193-194) ได้ กล่าวถึง
เทคนิคที่ใช้ ในการให้ การปรึกษาตามทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ให้ การปรึกษาจะปฏิบตั ิตนเหมือนนักต่อต้ านการโฆษณาชวนเชื่อ โดยจะทา
การเปิ ดเผยและจะต่อต้ านและเผชิญหน้ ากับความเชื่อและการพูดด้ วยตนเองที่ไม่สมเหตุสมผล
ของผู้รับการปรึกษา
2. ผู้ให้ การปรึ กษาจะให้ กาลังใจโดยโน้ มน้ าวจิตใจ หลอกล่อและออกคาสั่งให้
ผู้รับการปรึ กษาได้ เข้ าไปเกี่ ยวข้ องในพฤติกรรม ซึ่งจะกระทาในฐานะเป็ นเครื่ องมือต่ อต้ านการ
โฆษณาชวนเชื่อที่เข้ มแข็ง
3. ผู้ให้ การปรึ กษาใช้ เทคนิคทางปั ญ ญา เป็ นเทคนิคที่ นามาใช้ ในการพัฒ นา
ความคิดของผู้รับการปรึกษา เพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษาสามารถขจัดความคิดที่ไม่มีเหตุผลให้ หมดสิ ้น
ไปและพัฒนาความคิดที่มีเหตุผลขึ ้นแทน เช่น การพูดถึงตนเองอย่างมีเหตุผล เป็ นวิธีที่ผ้ ใู ห้ การ
ปรึกษาสอนให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเปลี่ยนคาพูดของตนเองใหม่โดยการใช้ เหตุผลแทนคาพูดเดิมที่ไม่มี
เหตุผล
4. ผู้ให้ ก ารปรึ ก ษาใช้ เทคนิ ค ทางอารมณ์ เป็ น เทคนิ ค ที่ น ามาใช้ ในการพัฒ นา
อารมณ์ของผู้รับการปรึกษาดังนี ้
4.1 การจินตนาการให้ เกิดการใช้ เหตุผลและอารมณ์ เป็ นวิธีการให้ ผ้ รู ับ
การปรึกษาสร้ างจินตนาการที่มีตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษารับรู้ถึงความรู้สึก และ
อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตนเอง และให้ ขจัดความคิดที่ไม่มีเหตุผลให้ หมดสิ ้นไปอันจะเป็ นผลให้
เกิดความรู้สกึ หรื ออารมณ์ที่เหมาะสมขึ ้นแทน
4.2 การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นการทดลองให้ ผ้ ูรับ การปรึ ก ษาสวม
บทบาทผู้อื่นเพื่อให้ ได้ รับรู้ ถึงความรู้ สึกและอารมณ์ ในบทบาทของผู้อื่ นและเปลี่ยนความคิดของ
ตนเองได้ อย่างมีเหตุผล
4.3 การฝึ กการจัดการกับความอาย เป็ นวิธีการลดความรู้ สึกอายของ
ผู้รับการปรึกษา โดยผู้ให้ การปรึกษาฝึ กผู้รับการปรึกษาให้ กล้ าที่จะแสดงพฤติกรรมที่ตนรู้สึกอาย
ให้ ปรากฏโดยไม่ร้ ูสกึ อายอีกต่อไป

56
5. ผู้ให้ การปรึ กษาใช้ เทคนิคทางพฤติกรรม เป็ นเทคนิคที่นามาใช้ ในการพัฒนา
พฤติกรรมของผู้รับการปรึกษาให้ มีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ยิ่งขึ ้นดังนี ้
5.1 การฝึ ก ทัก ษะ เป็ น วิธี การฝึ ก ให้ ผ้ ูรับ การปรึ กษาเกิ ดทักษะในการ
แสดงออก
5.2 การวางเงื่อนไขแบบการกระทา เป็ นเทคนิคที่นามาใช้ ในการให้ การ
ปรึ ก ษาอี ก เทคนิ ค หนึ่ ง โดยผู้ให้ ก ารปรึ ก ษาน าผลกรรมมาเป็ นตัว วางเงื่ อ นไขให้ บุค คลแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการวางเงื่อนไข ผลกรรมที่นิยมใช้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการวางเงื่อนไขโดย
การเสริ มแรงซึ่งการวางเงื่อนไขโดยให้ การเสริ มแรงนี ้เป็ นการฝึ กให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาสามารถแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และผู้ให้ การปรึ กษาให้ การเสริ มแรงเมื่อผู้รับการปรึ กษาแสดงพฤติกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อนั เป็ นผลให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ ้น
2.10.1.5 ข้ อดีของทฤษฎี การให้ การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2560, น. 197) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของทฤษฎี การให้ การปรึ กษา
แบบ REBT ไว้ วา่ เป็ นวิธีการให้ การปรึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเกิดความตระหนักว่าความคิด
ที่ไร้ เหตุผล การกล่าวโทษตนเองเป็ นสาเหตุของอารมณ์ทางลบ ฉะนันถ้
้ าจะแก้ ไขอารมณ์ทางลบ
ที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บุคคลก็สามารถแก้ ไขโดยการเรี ยนรู้วิธีคิดอย่างเหมาะสมคือ
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นวิธีการให้ การปรึกษาที่ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ ตระหนักถึงตัวของเขาเอง
ว่าเป็ นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้ สึกได้ ดี โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์
เรี ยนรู้ ที่จะคิดและรู้ สึกในแบบใหม่ ละทิง้ ความเชื่อแบบเก่าๆ เป็ นวิธีการให้ การปรึ กษาที่เน้ นให้
ผู้รับการปรึกษาช่วยตัวเองอย่างเต็มที่โดยการนาหลักการและประสบการณ์ที่เรี ยนรู้ในสภาพการณ์
ให้ การปรึกษาไปฝึ กปฏิบตั ใิ นสภาพความเป็ นจริง
2.10.2 ทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory)
ทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) ได้
ถือกาเนิดโดย William Glasser ซึ่งเป็ นจิตแพทย์ชาวอเมริ กัน (Glasser, 1965 อ้ างถึงใน ลักขณา
สริวฒ
ั น์, 2560, น. 198) ที่สนใจอย่างมากในเรื่ องปั ญหายุวอาชญากรในปี ค.ศ.1957 และจากการ
ทางานกับเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาต่างๆ เขาได้ พฒ
ั นาวิธีการให้ การปรึกษาที่ม่งุ แก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ น
ปัญหาของเยาวชนให้ ได้ อย่างรวดเร็ว จึงได้ เสนอวิธีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริงขึ ้นเพื่อ
มุง่ ฝึ กให้ เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง รู้จกั เป้าหมายในการแก้ ไขปัญหาและ
รับ ผิ ดชอบที่ จะช่วยตนเองให้ บรรลุถึงเป้าหมายนัน้ โดยไม่พ ยายามแก้ ตัวต่อพฤติกรรมที่ ไม่พึง
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ประสงค์ของตนเอง เรี ยนรู้ ถึงผลของพฤติกรรมว่าเมื่อตนเองไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขย่อมประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้าหมายไม่ได้ การลงมือปฏิบตั ิจริ งเป็ นสิ่งที่ทาให้ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ได้
ดังนันวิ
้ ธีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริงของ Glasser ใช้ ได้ ผลดียิ่งกับเยาวชนที่มีปัญหา
2.10.2.1 เป้ า หมายของการให้ การปรึ ก ษา (Counseling Goals) แบบเผชิ ญ
ความจริง (Reality Counseling Theory)
แกรนท์ (Grant, 2002 อ้ างถึงใน ลัก ขณา สริ วัฒ น์ , 2560, น. 201) อธิ บ ายว่า
เป้าหมายของการให้ ก ารปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง คื อ การช่ว ยให้ ผ้ ูรับ การปรึ ก ษาค้ น พบ
เอกลักษณ์ ของตนเอง เอกลักษณ์ ในที่นีค้ ือการช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษามีวุฒิ ภาวะ (Maturity) ที่
เหมาะสม โดยให้ เขารู้ จกั ใช้ ความสามารถที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่ เชื่อมัน่ ที่จะพึ่งตนเองมากกว่าที่
จะคอยพึ่งพาผู้อื่นให้ มาสนองความต้ องการของตนเอง ส่วนวุฒิ ภาวะหมายถึง การที่ผ้ ูรับการ
ปรึกษาเข้ าใจในสิทธิและหน้ าที่ของตน รับผิดชอบต่อความต้ องการของตนเองที่จะตังเป้
้ าหมายที่
เป็ นไปได้ ในชี วิ ต และพยายามควบคุม ตนเองให้ ป ฏิ บัติ ต ามขัน้ ตอนหรื อ ฝ่ าฟั น อุป สรรคและ
แก้ ปั ญ หาที่ จ ะท าให้ เป้าหมายนัน้ เป็ น จริ ง นอกจากนี ก้ ลาสเซอร์ และซู นิ น (Glasser & Zunin,
1973 อ้ างถึงใน ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 201) มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันว่าผู้ให้ การปรึกษา
แบบเผชิ ญ ความจริ ง เมื่ อ ได้ รั บ ทราบปั ญ หาของผู้ รั บ การปรึ ก ษาแล้ ว ผู้ ให้ การปรึ ก ษาควร
วางเป้าหมายของการให้ การปรึกษาไว้ เพื่อประโยชน์ของการนาเทคนิคกลวิธีการที่เหมาะสมมาใช้
แต่การอธิบายให้ ผ้ รู ับการปรึกษาให้ เข้ าใจถึงเป้าหมายในการให้ การปรึกษาควรอธิบายในลักษณะ
ของการช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาสามารถรับผิดชอบต่อตนเองมากกว่าจะอธิบายออกมาในรู ปของ
เป้าหมายเชิงพฤติกรรม เพราะเป้าหมายเชิงพฤติกรรมนันควรได้
้
รับการปรึกษา คิดและตัดสินใจ
ด้ วยตนเอง ผู้ให้ การปรึ กษาเพี ยงคอยช่วยให้ ข้อเสนอแนะผู้รับ การปรึ ก ษาจนได้ ร้ ู สึกถึงความ
รับผิดชอบที่ตนจะปฏิบตั ิตามเป้าหมายเชิงพฤติกรรมนันๆ
้ ของตน เมื่อผู้รับการปรึกษานาแผนการ
ที่ ว างไว้ แ ต่ล ะขัน้ ตอนไปปฏิ บัติ ผู้ให้ ก ารปรึ ก ษาติ ด ตามผลโดยการช่ว ยให้ ผ้ ูรับ การปรึ ก ษา
ประเมินผลของพฤติกรรมของตนเพื่อตรวจสอบดูว่าผลของพฤติกรรมจะนาไปสู่ความสาเร็ จตาม
เป้าหมายที่เขาได้ วางไว้ หรื อไม่ ยังมีอะไรที่ควรแก้ ไขเพิ่มเติมและผู้รับการปรึกษารู้สึกอย่างไรต่อ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของตนเอง การวางเป้าหมายของการให้ การปรึ กษาตามทฤษฎีนี ้ทาให้
ผู้รับการปรึกษารับรู้และยอมรับสภาพความเป็ นจริ งของตน รู้จกั ตนว่ามีลกั ษณะหรื อเอกลักษณ์
อย่า งไร ต้ อ งการอะไรในชี วิ ต รั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะให้ ชี วิต มี คุณ ค่า ไม่ ป ล่ อ ยให้ ชี วิ ต เป็ น ไปตาม
ยถากรรม รู้ จกั วางแผนในการดาเนินชีวิตอย่างมีกฎเกณฑ์ มีเหตุผลและรับผิดชอบที่จะควบคุม
ตนเองให้ ปฏิบตั ติ ามแผนที่วางไว้
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2.10.2.2 หน้ าที่ และบทบาทของผู้ให้ การปรึ กษาแบบเผชิญ ความจริ ง (Reality
Counseling Theory)
กลาสเซอร์ (Glasser, 1965 อ้ างถึงใน ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 201-203) ได้
ให้ แนวคิดว่าผู้ให้ การปรึ กษาแบบเผชิญ ความจริ งควรมีหน้ าที่และบทบาทในการให้ การปรึ กษา
ดังต่อไปนี ้
1. การให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริ งจะปฏิเสธเรื่ องความเจ็บป่ วยเกี่ ยวกับ
โรคประสาท โรคจิต แต่มีพื น้ ฐานความเชื่อว่า พฤติกรรมอปกติต่างๆ เป็ นผลมาจากการขาด
ความรับผิดชอบ วิธีให้ การปรึ กษาแบบนีไ้ ม่เกี่ ยวข้ องกับการวินิจฉัยทางจิตเพราะเชื่อว่า ความ
เจ็บ ป่ วยทางโรคประสาท โรคจิ ตก็ คือความไม่รับผิดชอบ การมี สุขภาพจิ ตที่ ดี คือการมี ค วาม
รับผิดชอบต่อชีวิตนัน่ เอง
2. การให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริ งให้ ความสาคัญต่อสภาวะปั จจุบนั ไม่ใช่
อดีต เพราะอดีตของบุคคลเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ คือปัจจุบนั และอนาคต
อดีตจะนามากล่าวถึงในการให้ การปรึกษาเฉพาะที่เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมในปั จจุบนั โดยผู้ให้ การ
ปรึ กษาต้ องพยายามค้ นหาความมุ่งหวัง เป้าหมายในชีวิตของผู้รับการปรึกษาในสภาวะปั จจุบนั
ตลอดจนความกลัว ความวิตกกังวลและค่านิยมต่างๆ ที่ผ้ รู ับการปรึกษามีอยู่ การให้ การปรึกษา
เป็ นกระบวนการที่มุ่งให้ ผ้ รู ับการปรึกษาพัฒนาไปได้ อย่างเต็มศักยภาพ จึงเน้ นที่ตวั บุคคลไม่ใช่
ปัญหาเท่านัน้
3. ผู้ รั บ การปรึ ก ษาได้ รั บ การปฏิ บัติ จ ากผู้ ให้ การปรึ ก ษาใน ฐานะบุ ค คลที่ มี
ความสามารถ มีศกั ยภาพ มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง มิใช่ในฐานะคนป่ วยหรื อ
ผู้มีปัญหา ผู้ให้ การปรึกษาจะไม่เสียเวลาในการพูดถึงเรื่ องราวในอดีตหรื อสิ่งที่เป็ นปั ญหาเท่านัน้
แต่พยายามมองหาความสามารถที่เขามีอยู่
4. การให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริ งให้ ความสาคัญต่อการประเมินค่านิยม
(Value Judgement) โดยผู้รับการปรึ กษาประเมิ นพฤติกรรมตนเองว่าการมีพ ฤติกรรมดังกล่าว
นาไปสู่ความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวในชีวิต เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมย่อมมีขึ ้นได้ ยาก
ถ้ าผู้รับการปรึกษาไม่สารวจพฤติกรรมของตนเองและยอมรับ เสียก่อน พฤติกรรมต่างๆ นันเป็
้ นผล
นาไปสูค่ วามล้ มเหลว ฉะนันถ้
้ าต้ องการประสบความสาเร็ จเขาต้ องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้
สอดคล้ องกับความเป็ นจริงและเป็ นไปในทิศทางที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จ
5. การให้ การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งไม่เน้ นการถ่ายโยง แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุ
ที่ว่าเทคนิคการถ่ายโยงไม่มีประโยชน์ แต่มีความเห็นว่าการถ่ายโยงทาให้ ผ้ ใู ห้ การปรึ กษาไม่เป็ น
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ตัวของตัวเองอย่างแท้ จริ ง บางครัง้ มีบทบาทเหมือนพ่อแม่ของผู้รับการปรึ กษา ซึ่ง Glasser ไม่
เห็นความสาคัญของการนาผู้รับการปรึกษาไปทบทวนกับอดีตที่เจ็บปวด ไม่ประสบความสาเร็ จ
แต่ให้ ความสาเร็ จต่อภาวะปั จจุบนั บทบาทของผู้ให้ การปรึกษาควรเน้ นบุคคลที่ช่วยให้ ผ้ รู ับการ
ปรึกษาได้ รับการตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานด้ านจิตใจ โดยการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี อบอุ่น
มีความจริงใจในการให้ การปรึกษา
6. การให้ การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งไม่ให้ ความสาคัญ ต่อจิตไร้ สานึก แต่
เน้ นการรับรู้ที่จิตสานึก ซึ่ง Glasser ไม่เห็นด้ วยกับการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในระดับจิตไร้ สานึก
โดยวิธีของจิตวิเคราะห์ แต่เชื่อถือในพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษากระทาอยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี
้ ้การ
ที่ผ้ ูรับการปรึ กษาไม่ประสบความสาเร็ จในเป้าหมายหรื อสิ่งที่ตนต้ องการ เนื่องมาจากความไม่
รับผิดชอบในการไม่วางแผนให้ ดีพอที่จะทาให้ บรรลุความสาเร็ จ ฉะนันจึ
้ งควรแก้ ไขที่พฤติกรรม
ปัจจุบนั และความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง ถ้ าผู้ให้ การปรึกษาให้ ความสนใจแต่เรื่ องจิต
ไร้ สานึกก็จะส่งผลให้ ผ้ รู ับการปรึกษาไม่อยู่กับความเป็ นจริ งในชีวิตและถือเป็ นข้ ออ้ างที่จะไม่ยอม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
7. การให้ การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งไม่ใช้ วิธีการลงโทษเพราะการลงโทษ
ไม่ใช่เป็ นวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ และการลงโทษในความล้ มเหลวจะเป็ น
ผลให้ ผ้ รู ับการปรึกษาพัฒนาเอกลักษณ์ด้ านความล้ มเหลวขึ ้นในตนเอง รู้สึกตนเองก็ไม่มีคณ
ุ ค่า
และยังทาลายสัมพันธภาพที่ดีในการให้ การปรึกษา ซึ่ง Glasser ย ้าว่าผู้ให้ การปรึ กษาไม่ควรใช้
วาจาตาหนิหรื อแสดงท่าทีเบื่อหน่ายพฤติกรรมของผู้รับการปรึ กษาเพราะนัน่ คือการลงโทษแทนที่
จะใช้ วิธีดงั กล่าว ควรปล่อยให้ ผ้ ูรับการปรึกษาเรี ยนรู้ถึงผลกรรมของพฤติกรรมตนเองที่กระทาไป
นันดี
้ กว่า
8. การให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริ งย ้าถึงความสาคัญของความรับผิดชอบ
ซึ่ง Glasser อธิ บายความรับ ผิ ดชอบว่า “ความสามารถที่ จ ะช่วยให้ สมปรารถนาของบุคคลจะ
นาไปสู่พฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยูน่ น”
ั ้ การเรี ยนรู้ที่จะรับผิดชอบเป็ นกระบวนการที่ตดิ ต่อ
สืบเนื่องไปตลอดชีวิต ส่วนสาคัญคือบุคคลต้ องเรี ยนรู้ที่จะรู้สึกถึงความสามารถ ความมีคณ
ุ ค่า
ของตัวเองเมื่อเขาทาสิ่งที่ถกู ต้ องและเรี ยนรู้ที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง แต่ถ้าเขา
ท าสิ่ ง ที่ ผิ ด โดยประเมิ น ค่า นิ ย ม เจตคติ วิ ธี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต บทบาทของผู้ให้ ก ารปรึ ก ษาจึ ง
เปรี ยบเสมือนกับครู ที่สอนผู้รับการปรึ กษาให้ สารวจการใช้ ชีวิตของเขาในแต่ละวัน สอนให้ เขา
วางแผนที่จะนาชีวิตไปสู่ความสาเร็จ ลงมือปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ งและรับผิดชอบต่อการกระทา
ของตนเอง รับผิดชอบที่จะปฏิบตั ติ ามแผนที่วางไว้
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2.10.2.3 เทคนิ ค และกลวิ ธี ก ารให้ การปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality
Counseling Theory)
การให้ การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งมีลกั ษณะเป็ นการให้ การปรึ กษาแบบนา
ทางโดยใช้ การพูด (Verbally Active) ซึ่งผู้ให้ การปรึกษาจะใช้ วิธีการพูดคุยซักถามข้ อมูลย้ อนกลับ
เพื่ อให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาเข้ าใจถึงพฤติกรรมของตนเอง สามารถประเมินพฤติกรรมของผู้รับการ
ปรึ ก ษามากกว่า จะค านึ ง ถึ ง อดี ต และความรู้ สึก ในการช่วยให้ ผ้ ูรับ การปรึ ก ษาเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ผู้ให้ การปรึ กษาอาจนาเทคนิคต่างๆ ที่ เหมาะสมมาใช้ ซึ่งจะได้ นาเสนอดังนี ้ (Grant,
2002 อ้ างถึงใน ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 204-205)
1. เทคนิคในการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี การฟั ง การยอมรับ ความจริ งใจ ความ
ตังใจที
้ ่จะช่วยเหลือ
2. การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษาแสดงบทบาทของเหตุการณ์ที่
เป็ นปั ญ หารบกวนจิตใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะดึงความรู้ สึกที่เกิดขึน้ และให้ ผ้ รู ับการปรึ กษา
ร่วมกับผู้ให้ การปรึกษาสารวจความคิด ความเชื่อที่ก่อให้ เกิดความรู้สึกนัน้ แล้ วยอมรับในปั ญหา
นันๆ
้ เพื่อนาไปสู่แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกันระหว่างผู้ให้ การปรึกษาและสมาชิกในกลุ่มจน
ทาให้ เจ้ าของปัญหานันเกิ
้ ดความรู้สกึ ว่าปัญหามีทางแก้ ไขได้
3. การสะท้ อนความรู้สึก เป็ นการนาเอาข้ อความและคาพูดของผู้รับการปรึกษา
มาตีความและพูดออกมาในเชิงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเนื ้อหานัน้ โดยผู้ให้ ก ารปรึกษาอาจถอดถอน
ข้ อความและจัดคาพูดใหม่ พยายามเน้ นถึงความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาซึ่งจะช่วยให้ เขาได้ รับรู้
และเข้ าใจถึงความรู้ สึกที่แท้ จริ งของตน ในการสะท้ อนความรู้สึกนี ้ผู้ให้ การปรึ กษาต้ องสังเกตใน
เรื่ องของความรู้ สึกของผู้รับการปรึกษามากเป็ นพิเศษ เพราะสภาพอารมณ์ ของบุคคลจะช่วยให้
เราเข้ าใจถึงจิตใจส่วนลึกของเขาได้ อย่างดีมากกว่าการใช้ คาพูด บุคคลที่ม ารับการปรึ กษานัน้
ส่วนมากยังไม่เข้ าใจตนเองมีความสับสนในเรื่ องความรู้ สึก ความต้ องการและการรับรู้ ผู้ให้ การ
ปรึกษาจะต้ องพยายามสะท้ อนความรู้สึกและอารมณ์ ที่ผ้ มู ารับการปรึ กษาแสดงออกมากลับคืน
ไปสูต่ วั เขาเพื่อช่วยให้ เขาเข้ าใจตนเองได้ อย่างรอบคอบและลึกซึ ้ง
4. การทาให้ เกิดความกระจ่างคือการที่ผ้ ใู ห้ การปรึกษากล่าวถึงสิ่งที่คดิ ว่าผู้รับการ
ปรึกษาพยายามจะพูดถึง อาจเรี ยบเรี ยงถ้ อยคาใหม่ให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น แต่ไม่เปลี่ยนเนื ้อหา
คาพูดที่ผ้ รู ับการปรึกษาพูดออกมา ทังนี
้ ้ผู้ให้ การปรึกษาต้ องเป็ นผู้ฟังที่ดีมาโดยตลอดและจะต้ องมี
ความเที่ยงตรงในการสะท้ อนความรู้ สึกซึ่งจะทาให้ ผ้ ูรับการปรึ กษารู้ สึกว่ามีผ้ ูเข้ าใจเขาและเกิด
ความแจ่มแจ้ งในเรื่ องที่เขาสับสน พิจารณาคาพูดของตนในแง่ที่เป็ นจริงขึ ้น
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5. การเงียบ เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ การปรึกษาจะหยุดนิ่งและตังใจฟั
้ งเพื่อส่งเสริ มให้
ผู้รับการปรึกษาเล่าเรื่ องราวออกมา
6. การสังเกต เป็ นการสังเกตขณะที่ผ้ รู ับการปรึ กษากาลังเล่าถึงปั ญหาของเขา
พฤติกรรมที่เขาแสดงออกจะช่วยให้ ผ้ ใู ห้ การปรึ กษาเข้ าใจผู้รับการปรึ กษามากขึ ้นโดยได้ ทราบถึง
เบื ้องหลัง
7. เทคนิคการเผชิญหน้ าเพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเผชิญกับความจริ งของพฤติกรรม
ที่เขาไม่มีความรับผิดชอบโดยไม่ฟังการแก้ ตวั ใดๆ ทังสิ
้ ้น
8. ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาวางโครงการได้ ผู้รับการปรึกษาสามารถวางโครงการ
และรายละเอียดของพฤติกรรมที่ต้องกระทาในแต่ละขันตอนเพื
้
่อนาไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
9. แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นตัวแบบที่ ดีและวิธีการสั่งสอน การจูงใจให้ ผ้ ูรับการ
ปรึกษาได้ เห็นถึงความสาคัญของความรับผิดชอบ ให้ ข้อมูล ข้ อคิดต่อผู้มารับการปรึกษา
10. ใช้ คาถามชักนา ผู้ให้ การปรึกษาพยายามใช้ คาถามชักนาให้ ผ้ รู ับการปรึกษา
สนใจก่อพฤติกรรมในสภาวะปัจจุบนั ของตนเองมากกว่าความรู้สึกในอดีต
11. พฤติกรรมในปั จจุบนั ไม่มีใครเลยที่จะได้ รับความสาเร็ จในเรื่ องเอกลักษณ์
แห่งตน ถ้ าหากบุคคลเหล่านันไม่
้ ตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในปั จจุบนั ดังนันผู
้ ้ ให้
การปรึ กษาจะต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้มีปัญหาแล้ วยังช่วยให้ บุคคลได้ รับรู้ พฤติกรรมของตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
12. การตัดสินคุณค่า ในขัน้ นีผ้ ้ ใู ห้ การปรึ กษาจะให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาได้ มีโอกาส
พิจารณาพฤติกรรมของตนเอง ตัดสินพฤติกรรมโดยมองในแง่ของจุดมุ่งหมายของพฤติกรรมและ
ความต้ องการในโลกที่เป็ นจริ ง ผู้รับการปรึกษาจะตัดสินว่าพฤติกรรมนันมี
้ ข้อดีสาหรับตนเองและ
บุคคลที่สาคัญ ในชีวิตเขา นอกจากนีจ้ ะต้ องตัดสินด้ วยว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับของ
สังคมหรื อไม่
13. ข้ อผูกพัน ในบางครัง้ แม้ จะมีแผนการที่ดีอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจกล่า วได้ ว่า
บุคคลจะประสบความสาเร็จ ดังนันหน้
้ าที่ของผู้ให้ การปรึกษาที่สาคัญอีกประการหนึง่ คือการสร้ าง
ข้ อผูกพันทังหลายก็
้
จะเป็ นข้ อผูกพันกับตนเอง
14. ไม่มี ก ารลงโทษ การท าโทษจะสร้ างความเจ็ บ ทัง้ ด้ านร่ า งกายและจิ ต ใจ
โดยทัว่ ไปมนุษย์จะใช้ การลงโทษเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการถูกลงโทษนัน้ จริ งๆ แล้ วการทาโทษนัน้
จะมีจดุ มุ่งหมายที่สาคัญซ่อนเร้ นอยู่ด้วยคือ การทาให้ ผ้ รู ับการปรึกษารับรู้ว่าความผิดจริงๆ ไม่ว่า
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การทาโทษจะใช้ กรณี ใดก็ตามการทาโทษจะทาลายโอกาสที่บุคคลจะมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคล
อื่นๆ
2.10.2.4 ข้ อดีของทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริง
ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2560, น. 206) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของทฤษฎี การให้ การปรึ กษา
แบบเผชิญความจริงไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นวิธีการให้ การปรึ กษาที่ให้ ความสาคัญ ต่อสภาวะปั จจุบนั และพฤติกรรม
ของผู้รับการปรึกษามากกว่าอดีต และความรู้สึกซึ่งไม่เปิ ดให้ ผ้ รู ับการปรึกษาโยนความผิดหรื อยก
อดีตมาเป็ นข้ ออ้ างที่ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปัจจุบนั
2. เป็ นวิธีการให้ การปรึ กษาที่ช่วยให้ เป้าหมายซึ่งเป็ นความต้ องการในชีวิตของ
ผู้รับการปรึกษาได้ รับการวางโครงการให้ เป็ นจริ ง โดยผู้รับการปรึกษาใช้ ความสามารถของตนเอง
โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่น
3. เป็ น วิธีก ารให้ การปรึ กษาที่ กระตุ้นให้ ผ้ ูรับ การปรึ กษาใช้ ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่น
4. เป็ นวิธีการให้ การปรึกษาที่ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาสารวจตนเองตามความเป็ น
จริ งโดยการประเมินพฤติกรรม ค่านิยมที่เขามีอยู่และผู้ให้ การปรึกษาช่วยให้ ผู้รับการปรึกษาได้ ใช้
กระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบโดยการซักถามอภิปรายให้ ข้อคิดต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยมแก่ผ้ ูรับการปรึ กษา ช่วยให้ ผ้ ูรับการปรึกษาได้
พิจารณาวิธีการดาเนินชีวิตในขอบข่ายที่กว้ างขวางมากขึ ้น
5. เป็ นวิธีการให้ การปรึ กษาที่เหมาะสมกับการนาไปใช้ ในสถาบันการศึกษาใน
การวางแผนการเรี ยน การวางแผนอาชีพและอื่นๆ
2.10.3 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้รับ การปรึ ก ษาเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Client-Centered
Counseling Theory)
เป็ นทฤษฎีที่ให้ ความสาคัญกับผู้รับการปรึกษาด้ วยความเชื่อพื น้ ฐานว่า ผู้รับการ
ปรึกษาทุกคนมีคณ
ุ ภาพและศักยภาพโดยกาเนิด (Good by Nature) ดังนันผู
้ ้ ให้ การปรึ กษาจะ
เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือมากกว่าแนะนา ซึ่งทฤษฎี นี ้ตอนแรกได้ ชื่อว่า “ทฤษฎีการให้ การปรึกษา
แบบไม่น าทางหรื อเรี ย กว่า Non-directive Counseling Theory” แต่ในปั จ จุบัน เปลี่ ยนมาเป็ น
“ทฤษฎี ก ารให้ ก ารปรึ ก ษาแบบผู้รั บ การปรึ ก ษาเป็ นศูน ย์ ก ลางหรื อ เรี ย กว่า Client-centered
Counseling Theory” โดยผู้ให้ ก าเนิ ด ทฤษฎี นี ค้ ื อ Carl Ransom Rogers (ลัก ขณา สริ วัฒ น์ ,
2560, น. 126)
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2.10.3.1 เป้าหมายของการให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้รับ การปรึ ก ษาเป็ น ศูน ย์ ก ลาง
(Client-Centered Counseling Theory)
โรเจอร์ (Rogers, 1951 อ้ างถึงใน ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 131) มีความเห็น
ว่าบุคคลจะมีการพัฒนาขันสู
้ งสุดไปสูค่ วามเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาพจิตที่สมบูรณ์ดี (Healthy Person) ซึ่ง
Rogers เรี ยกว่า Fully Functioning Person หรื อบุคคลผู้ดาเนินชีวิตได้ อย่างสมบูรณ์ และถื อว่า
เป็ นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการเกิดมาเป็ นคน เขาจึงเชื่อว่าการให้ การปรึ กษาแบบผู้รับการ
ปรึ กษาเป็ น ศูน ย์ ก ลางนี ้ ผู้ให้ ก ารปรึ ก ษาควรมี จุด มุ่งหมายเบื อ้ งต้ น คื อ การจัด บรรยากาศที่
เอื ้ออานวยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดความเจริ ญงอกงามและเป็ นผู้ที่สามารถทา
หน้ า ที่ ได้ อ ย่ างสมบูรณ์ ซึ่ง หลัก การส าคัญ ของเขาในการให้ ก ารปรึ ก ษาจึง เป็ น การท างานที่
เกี่ยวข้ องกับจิตใจภายในบุคคล เช่น การรับรู้ ความรู้สึก เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมหรื อความ
มุ่งหวังต่างๆ ดังนันการให้
้
การปรึกษาแบบผู้รับการปรึ กษาเป็ นศูนย์กลางนี ้จึงเป็ นกระบวนการที่
ต้ องให้ ความสาคัญกับผู้รับการปรึกษาและเน้ นให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเปิ ดเผยตนเองมากที่สดุ เพื่อช่วย
ให้ ได้ สารวจและค้ นพบตนเองได้ ในที่สดุ
2.10.3.2 กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษา (Counseling Process) แบบผู้ รั บ การ
ปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง (Client-Centered Counseling Theory)
Rogers ไม่ได้ แบ่งขันตอนของกระบวนการให้
้
การปรึกษาไว้ อย่างชัดเจน แต่แพท
เทอร์ สัน (Patterson, 1994 อ้ างถึงใน ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 135-136) สรุ ปเป็ นขัน้ ตอนไว้
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้รับการปรึกษามีความเป็ นอิสระในการที่จะพูดหรื อบอกถึงความรู้สึกของเขา
โดยภาษาพูดและภาษาท่าทาง
2. เขาจะบอกความรู้สกึ ที่เกี่ยวกับตัวเขาได้ มากขึ ้นกว่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั เขา
3. เขาเห็ น ความแตกต่างและสามารถแยกแยะความรู้ สึก กับ การรับ รู้ ของเขา
ได้ มากขึ ้น ประสบการณ์ของเขาเป็ นไปอย่างถูกต้ องแม่นยามากขึ ้น
4. เขาสามารถบอกถึงความไม่สอดคล้ องระหว่างประสบการณ์ ที่เป็ นจริ งและ
ความคิดเกี่ยวกับตัวเขาได้ มากขึ ้น เขาได้ ประสบการณ์ในการตระหนักถึงการคุกคามจากความไม่
สอดคล้ องของเขา การตระหนักนี เ้ กิ ดจากการที่ ผ้ ูให้ การปรึ กษายอมรับเขาอย่างไม่มี เงื่ อนไข
นันเอง
้
5. เขาได้ ตระหนักอย่างเต็มที่ในความรู้ สึกซึ่งเคยปฏิเสธหรื อบิดเบือนมาแล้ วใน
อดี ต เขาได้ มี ก ารจัด ระบบความคิด เกี่ ย วกับ ตนเองขึน้ ใหม่ โดยรวมเอาประสบการณ์ ที่ เคย
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บิดเบือนมาแล้ วในอดีตเข้ าไว้ ด้วย ด้ วยเหตุที่มีการจัดระบบโครงสร้ างเกี่ยวกับตัวเขาขึ ้นใหม่จึงทา
ให้ ความคิดของเขาสอดคล้ องกับประสบการณ์ที่เป็ นจริงมากขึ ้น กลไกการป้องกันตนเองก็ลดลง
6. เขาสามารถเผชิญกับประสบการณ์ ที่เป็ นจริ งได้ โดยปราศจากความรู้ สึกของ
การคุกคาม ซึง่ ผู้ให้ การปรึกษาก็ยอมรับเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้นเช่นกัน
7. เขามีความรู้สกึ ยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขมากขึ ้น
8. เขาจะมีประสบการณ์ในการที่จะประเมินผลตนเองได้ ตามที่เป็ นจริงได้ มากขึ ้น
9. เขาปฏิบตั ิต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นกับเขาโดยที่คณ
ุ ค่าแห่ง การวางเงื่อนไขต่างๆ
ลดน้ อยลงแต่จะเพิ่มมากขึ ้นในกระบวนการของการมีคณ
ุ ค่าตามความเป็ นจริงในชีวิต
2.10.3.3 เทคนิคการให้ คาปรึ กษาแบบผู้รับการปรึ กษาเป็ นศูนย์ กลาง (ClientCentered Counseling Theory)
เทคนิคที่สาคัญในการให้ การปรึกษาตามทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบยึด บุคคล
เป็ นศูนย์กลางประกอบด้ วยเทคนิคต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 138-140)
1. การฟั ง (Listening) เป็ นเทคนิคที่แสดงความสนใจใส่ใจในคาพูดและภาษา
ท่าทางของผู้รับการปรึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงความสนใจต่อผู้รับการปรึกษาว่ากาลัง
สนใจและตังใจฟั
้ งเรื่ องที่พูดอยู่ เป็ นการฟั งอย่างเข้ าใจทังเนื
้ ้อหาและความรู้ สึกซึ่งคาพูด สีหน้ า
ท่าทางที่แสดงออกของผู้ให้ การปรึกษา
2. การทวนซ ้า (Restatement) เป็ นเทคนิคที่ใช้ แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจที่ผ้ ใู ห้
การปรึ กษาสามารถถ่ายทอดกลับ ให้ ผ้ ูรับ การปรึ กษารับ ทราบได้ ก่อ ให้ เกิ ดความเข้ าใจ การ
ยอมรับ เกิดความอบอุ่น โดยการทวนคาพูดทุกคาพูด ทวนทุกคาพูดแต่เปลี่ยนสรรพนามหรื อ
ทวนเฉพาะคาสาคัญๆ ท้ ายๆ ประโยค
3. การถาม (Questioning) เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ แสดงถึงความสนใจของผู้ให้ การ
ปรึ กษาและเน้ นการเอือ้ อานวยให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาได้ พิจารณาต่อไปถึงเรื่ องราวที่เล่าให้ ผ้ ูให้ การ
ปรึกษาฟั ง ซึง่ จะทาให้ เกิดความกระจ่างแจ้ งในประเด็นนันๆ
้ มากยิ่งขึ ้น สาหรับ คาถามที่ใช้ ในการ
ให้ การปรึกษานันแบ่
้ งออกเป็ น 2 ลักษณะได้ แก่
3.1 คาถามปลายเปิ ด (Opened Question) เป็ นคาถามที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ รั บ การปรึ ก ษาได้ ส ารวจประเด็ น นัน้ ๆ อย่ า งกว้ า งขวางที่ สุ ด ซึ่ ง ค าถาม
ปลายเปิ ดนี ้จะใช้ กนั มากในการให้ การปรึกษาเพราะไม่ ทาให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเกิดความอึดอัดใจใน
การตอบคาถาม มีเสรี ภาพในการที่จะตอบตามความคิดความรู้สึกของเขา

65
3.2 คาถามปลายปิ ด (Closed Question) เป็ น ค าถามที่ ให้ ค าตอบรั บ
หรื อปฏิเสธเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ คาถามปลายปิ ดนี ้จะทาให้ ได้ คาตอบที่ให้ ข้อมูลน้ อย
เนื่องจากไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ ตอบคาถามอย่างกว้ างขวาง
4. การเงียบ (Silence) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาได้ มีเวลารวบรวม
ความคิด ความรู้ สึกที่ จ ะพูดต่อไปและยังเป็ นการเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูรับ การปรึ กษาได้ ส ารวจหรื อ
พิจารณาเรื่ องราวที่กาลังปรึกษากัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เกิดความกระจ่างชัดในประเด็นนันๆ
้ มากยิ่งขึ ้น
และสามารถที่จะเข้ าใจตนเองได้ มากยิ่งขึ ้น ซึ่งผู้ให้ การปรึ กษาจะต้ องกระตือรื อร้ นต่อความรู้สึก
ของผู้รับการปรึกษาและเข้ าใจในสภาพการณ์ของเขาด้ วย
5. การสะท้ อนความรู้ สึก (Reflection of Feeling) เป็ นวิธีการที่ผ้ ใู ห้ การปรึกษา
สะท้ อนให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเข้ าใจถึงความรู้สึกในระดับลึก ช่วยนาความรู้สึกที่คลุมเครื อออกมาให้
กระจ่างขึ ้นจากการฟั งและการติดตามว่าเกิดจากความรู้สึกอย่างไรบ้ าง แล้ วจึงสะท้ อนความรู้สึก
นันๆ
้ ออกมา ซึง่ จะทาให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ เข้ าใจความรู้สกึ ของตนเองมากยิ่งขึ ้น
6. การสะท้ อนเนื อ้ หา (Reflection of Content) นับ ว่ า เป็ นเทคนิ ค ที่ ผ้ ูใ ห้ การ
ปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเกิดความกระจ่างในเนื ้อหาของเรื่ องราวต่างๆ ที่ผ้ รู ับการปรึกษาไม่
สามารถรวบรวมเนื ้อหาหรื อปัญหาได้
7. การท าให้ กระจ่าง (Clarifying) เทคนิ ค นี ใ้ ช้ ในกรณี ผ้ ูรับ การปรึ กษาพูด ด้ วย
ถ้ อยคาที่สบั สน พูดซ ้าไปซ ้ามาหรื อวกไปวนมา ไม่คอ่ ยได้ เรื่ อง ผู้ให้ การปรึกษาจะต้ องช่วยให้ ผ้ รู ับ
การปรึกษาได้ เกิดความกระจ่างชัดในประเด็นนันๆ
้ ผู้ให้ การปรึกษาจะต้ องตังใจฟั
้ งและจับเรื่ องราว
ให้ ได้ พร้ อมทังสรุ
้ ปใจความหรื อเรื่ องราวนันๆ
้ เพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษาได้ เกิดความกระจ่างชัดในเรื่ อง
นันๆ
้
2.10.3.4 ข้ อดีของการให้ คาปรึ กษาแบบผู้รับการปรึ กษาเป็ นศูนย์กลาง (ClientCentered Counseling Theory)
ข้ อ ดี ข องการให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้รั บ การปรึ ก ษาเป็ น ศูน ย์ ก ลางประกอบด้ ว ย
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 140-141)
1. เป็ นทฤษฎีและวิธีการให้ การปรึกษาที่ให้ ความสาคัญแก่ผ้ รู ับการปรึกษาคือให้
ผู้รับการปรึกษาเป็ นศูนย์กลางและเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายในการให้ การปรึกษา
2. เป็ นวิธีการให้ การปรึ กษาที่เน้ นถึงความมีสัมพันธภาพในขณะดาเนินการให้
การปรึ ก ษา ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง ลัก ษณะของสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุค คลที่ เอื อ้ ต่อ การเปลี่ ย นแปลง
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บุคลิกภาพทาให้ สามารถนาวิธีการสร้ างสัมพันธภาพดังกล่าวไปใช้ ในงานให้ บริ การและงานด้ าน
มนุษยสัมพันธ์อื่นๆ ได้
3. เป็ นทฤษฎีการให้ การปรึกษาที่เน้ นความสาคัญของเจตคติ ความเชื่อพื ้นฐาน
ของผู้ให้ การปรึ กษาว่าเอื อ้ ต่อการสร้ างสัม พันธภาพในการให้ การปรึ กษามากกว่าเทคนิ คหรื อ
วิธีการที่เขาใช้
4. เป็ นทฤษฎี ก ารให้ การปรึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ น้ มาโดยมี ผ ลการวิ จั ย เป็ นพื น้
ฐานรองรับและส่งเสริมให้ มีการศึกษาวิจยั เพื่อเพิ่มพูนข้ อมูลที่มีคณ
ุ ค่า ช่วยให้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการให้ การปรึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็ นทฤษฎี ก ารให้ การปรึ ก ษาที่ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของอารมณ์ แ ละ
ความรู้สกึ ของมนุษย์
6. เป็ นทฤษฎีการให้ การปรึกษาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั ทฤษฎีการให้ การ
ปรึกษาแบบอื่นได้ อย่างดียิ่ง เพราะสัมพันธภาพทางการให้ การปรึ กษาเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ น
อย่างยิ่งในกระบวนการให้ การปรึกษาไม่วา่ ผู้ให้ การปรึกษาจะใช้ วิธีการแบบใดๆ ก็ตาม
2.10.4 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory)
ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมเป็ นทฤษฎีที่นาหลักการเรี ยนรู้มาใช้
ในการแก้ ไขปั ญ หาทางด้ านพฤติ ก รรมในการปรั บ ตัว ที่ ไ ม่ เหมาะสม ซึ่ ง John Crumboltz
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ ดเป็ นผู้เริ่ มนาคาว่าการให้ การปรึ กษาแบบพฤติกรรม
นิยมมาใช้ ในการให้ บริ การปรึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1964 และบุคคลที่สาคัญในทฤษฎีนี ้ได้ แก่ Wolpe ,
Dollard , Miller และ Bandura ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมีพืน้ ฐานมาจากผล
การศึ ก ษาทดลองเกี่ ย วกั บ หลั ก การเรี ย นรู้ ของ Pavlov , Watson , Skinner , Thorndike และ
Guthrie เป็ นส่วนมาก (พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 133)
ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมนีน้ ับว่าเป็ นกระบวนการที่เน้ นการ
ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาได้ เรี ยนรู้ การแก้ ไขปั ญหาและมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม โดยใช้ วิ ธีการ
ทางวิท ยาศาสตร์ ในการส ารวจตรวจสอบ สัง เกต วิเคราะห์ และควบคุม พฤติก รรม (ลักขณา
สริวฒ
ั น์, 2560, น. 142)
2.10.4.1 เป้ า หมายของการให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral
Counseling Theory)
การให้ การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมี เป้าหมายดังนี ้ (พงษ์ พันธ์ พงษ์ โสภา
และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 136)
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1. หาทางขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับคาปรึกษา โดยพยายามให้ ผ้ รู ับ
คาปรึ กษาได้ เรี ยนรู้ ที่จะสร้ างพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ขึน้ มาใหม่ ซึ่งจะเป็ นแนวทางนาไปสู่การ
เรี ยนรู้เพื่อแก้ ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์นนั ้
2. ผู้ให้ ค าปรึ กษาจะร่ วมมื อกับผู้รับ คาปรึ กษาในการกาหนดจุดมุ่งหมายหรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ ชดั เจนและช่วยกันพิจารณาว่ามีสภาพการณ์ใดบ้ างที่จะก่อให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูพ่ ฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
3. การวางแผนอย่างเป็ น ขัน้ ตอนโดยใช้ แนวทางแบบวิธี การทางวิทยาศาสตร์
(sciencetific method) สาหรับผู้รับคาปรึกษาที่จะนาไปใช้ ปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
ต่อไป
2.10.4.2 กระบวนการให้ คาปรึกษา (Counseling Process) แบบพฤติกรรมนิยม
(Behavioral Counseling Theory)
กระบวนการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมี ดังต่อไปนี ้ (ลักขณา สริ วัฒ น์ ,
2560, น. 143-144)
1. กาหนด/ระบุปัญหา ได้ แก่ การทาความเข้ าใจกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อ
พฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน โดยเริ่มทาความเข้ าใจตังแต่
้ อาการหรื อผลที่เกิดขึ ้น ระยะเวลาที่
เกิ ดปั ญ หาตลอดจนวิธี การที่ ผ้ ูรับ คาปรึ กษาจัด การกับ ปั ญ หาเหล่านัน้ เพื่ อ ทาความเข้ าใจให้
ตรงกันระหว่างผู้ให้ การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน
2. สารวจข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการและประวัติที่
เกี่ยวข้ องทางสังคมของผู้รับคาปรึ กษาในอดีตและปั จจุบนั ซึ่งมีคณ
ุ ค่าต่อการวิเคราะห์ขอบเขต
ของปัญหาและบ่งชี ้สาเหตุทางพฤติกรรม สาหรับข้ อมูลที่สาคัญ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงในระยะ
พัฒ นาการ สภาพที่ เป็ นสาเหตุทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา การรับรู้ ต่อชีวิตและ
ปั ญหาของเขา ความสามารถในการสร้ างสัม พันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังความเชื
้
่อและค่านิยม
วิธีการจัดการกับปัญหาและตรวจสอบสิ่งที่ทาให้ พฤติกรรมที่เป็ นปัญหาของตนยังคงอยู่
3. วางแผนปฏิ บัติ ก ารและก าหนดเป้า หมายการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ซึ่ ง
เป้าหมายของการให้ การปรึกษานันขึ
้ ้นอยู่กบั ลักษณะปั ญหาที่ผ้ รู ั บคาปรึกษาต้ องการปรับเปลี่ยน
เป็ นหน้ าที่ของผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาที่จะต้ องเห็นชอบด้ วยกันทังสองฝ่
้
ายที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมได้ และร่ วมกันตัดสินใจในระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ การกาหนด
เป้าหมายของการให้ การปรึกษาที่ดีย่อมต้ องเป็ นเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินได้ และต้ อง
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับการปรึกษา
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4. เลือกวิธีการปรับเปลี่ยนและพฤติกรรมดาเนินการ โดยเทคนิควิธีที่ใช้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนันเป็
้ นไปตามเป้าหมายในการให้ การปรึกษา ซึ่ง Krumblotz เน้ นว่าเทคนิค
ที่มีความเหมาะสมนันจะประกอบด้
้
วยกิจกรรมที่เหมาะสมในการช่วยส่งเสริ มพฤติกรรมของผู้รับ
คาปรึกษาให้ สามารถตัดสินใจและสามารถแก้ ปัญหาของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.10.4.3 เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาแบบแบบพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral
Counseling Theory)
เทคนิคที่สาคัญในการให้ คาปรึกษาแบบแบบพฤติกรรมนิยมประกอบด้ วยเทคนิค
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 144-149 )
1. เทคนิควิธีการเสริมแรง (Reinforcement) จาแนกเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
1.1 การเสริ มแรงบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การส่งเสริ ม
ให้ มีการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม โดยผู้รับคาปรึ กษาจะได้ รับตัวเสริ มแรงบวกหลังจากการที่ได้
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต้ องเสริมแรงด้ านบวกซึ่งมีหลายชนิด เช่น การเสริมแรงทางสังคม
การให้ เลือกเงื่อนไข การให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรื อการติชม เป็ นต้ น
1.2 การทาสัญ ญาเงื่ อนไข (Contingency Contracts) เป็ น วิธี การที่ ใช้
ในการเสริ ม แรงที่ มี คุณ ค่า อี ก วิธี ห นึ่ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ การท าสัญ ญาระหว่างผู้ให้ ค าปรึ ก ษากับ ผู้รั บ
คาปรึกษาโดยการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย ตัวเสริมแรงและการลงโทษไว้ อย่างชัดเจน
1.3 ตั ว เสริ ม แรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็ นการเพิ่ ม
ความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดจากการได้ รับความสาเร็ จในการหลีกหรื อหนีจากสิ่งที่ไม่พึงพอใจซึ่ง
เรี ยกว่าตัวเสริมแรงลบ
2. เทคนิควิธีการเรี ยนรู้จากตัวแบบ (Modeling) เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรม
เช่นเดียวกับแบบที่นาเสนอ โดยไม่ต้องเรี ยนรู้ จากการลองผิดลองถูก การเรี ยนรู้ ผ่านตัวแบบมี
กระบวนการที่สาคัญโดยเร้ าความสนใจด้ วยการนาเสนอตัวแบบที่น่าสนใจและแสดงพฤติกรรมที่
ผู้รับ ค าปรึ กษาสนใจ พฤติกรรมของตัวแบบที่ ดีค วรเป็ น ไปได้ อย่างชัด เจน สัง เกตได้ โดยง่ าย
เป็ นไปอย่างธรรมชาติ มีขนตอนไม่
ั้
ซบั ซ้ อน การนาเสนอตัวแบบสามารถนาเสนอได้ หลายรูปแบบ
เช่น ชีวิตจริง สัญลักษณ์ สื่อผสม
3. เทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ ก พฤติ ก รรมกล้ า แสดงออก (Assertive Training) เป็ น การ
นาเอาเทคนิคต่างๆ ในการช่วยเหลือหรื อการเรี ยนรู้มาใช้ เช่น บทบาทสมมติ การเรี ยนรู้จากตัว
แบบ การสะท้ อนกลับจากวีดิทศั น์หรื อการสะท้ อนกลับจากสื่อเสียงและการอภิปราย เพื่อฝึ กหัด
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แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การฝึ กพฤติกรรมการกล้ าแสดงออกเป็ นการฝึ กทักษะในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นที่ทาให้ ตนรู้สกึ พอใจ ภาคภูมิใจ โดยปราศจากความวิตกกังวล
4. เทคนิ ค วิธี ก ารฝึ ก ผ่อ นคลาย (Relaxation Training) เป็ น การน าเอาเทคนิ ค
ต่างๆ ในการผ่อนคลายหลายรูปแบบ ได้ แก่
4.1 การฝึ ก เทคนิ ค การผ่ อ นคลาย (Relaxation) ผู้ให้ ค าปรึ ก ษาจะใช้
เทคนิคการผ่อนคลายในกรณี ที่ผ้ ูรับคาปรึ กษามี ความตึงเครี ยดทางกาย ซึ่งนักจิตวิทยาการให้
คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมโดยทัว่ ไปมีความเชื่อว่า บุคคลที่ได้ รับการฝึ กผ่อนคลายจนกระทัง่
สามารถบังคับตนเองได้ จะสามารถเผชิญต่อการเกิดความตึงเครี ยดหรื อความวิตกกังวลได้ ดี แต่
จะต้ องใช้ เวลาในการฝึ ก
4.2 การลดความรู้สึกกลัวอย่างเป็ นระบบ (Systemic Desensitization)
ซึ่ง Wolpe ได้ พฒ
ั นาเทคนิคชนิดนีโ้ ดยนาเอาเทคนิคการผ่อนคลายมาช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาที่มี
ความกลัวหรื อมี ความวิตกกังวลได้ ปรับตัวแบบค่อยเป็ นค่อยไป มี การเพิ่ม ตัวกระตุ้นทีละน้ อย
จนกระทัง่ สามารถจัดการกับตัวเองได้ โดยไม่มีความวิตกกังวล
5. เทคนิควิธีการควบคุมตนเอง (Self-control) เป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
การใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง หมายถึง การฝึ กให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง
บนความเชื่อของนักพฤติกรรมนิยมที่ว่า ผู้รับคาปรึกษาสามารถเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาแก่ตนเองได้
ซึง่ การควบคุมตนเองมีกลวิธีที่สาคัญๆ ได้ แก่ การสังเกตตนเอง การวางแผนควบคุมสิ่งแวดล้ อม
และจัด โปรแกรมการฝึ ก หัด ตนเองโดยใช้ เทคนิ ค การเสริ ม แรงตนเอง การลงโทษตนเองและ
ประเมินตนเอง
2.10.4.4 ข้ อดี ข องการให้ ค าปรึ ก ษาแบบแบบพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral
Counseling Theory)
ข้ อดีของการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมประกอบด้ วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 149-150)
1. เป็ น วิ ธี ก ารที่ มุ่ง แก้ ไขที่ พ ฤติก รรมที่ เป็ น ปั ญ หาซึ่ง เป็ น พฤติก รรมที่ ผ้ ูรับ การ
ปรึ กษาต้ องการปรับเปลี่ยน จึงทาให้ เขาได้ รับรู้ ไว้ อย่างชัดเจนว่าเขาจะได้ รับประโยชน์อะไรบ้ าง
จากการมารับการปรึกษา
2. เป็ นวิธีการให้ การปรึกษาที่ได้ ผลรวดเร็วมีขนตอนในการบ
ั้
าบัดอย่างเด่นชัด
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3. เป็ นวิ ธี ก ารให้ ก ารปรึ ก ษาที่ ก าหนดบทบาทของผู้ให้ การปรึ ก ษาตลอดจน
แนวทางในการบาบัดไว้ อย่างชัดเจน เหมาะในการนาไปปฏิบตั ิและเป็ นวิธีการที่มีระเบียบรัดกุม
ทุกขันตอน
้
มีการประเมินผลที่ชดั เจนโดยประเมินจากพฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้
4. เป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ผลดียิ่งกับผู้รับการปรึ กษาที่มีปัญ หาเฉพาะในการปรับตัวและ
ปัญหาทางด้ านจิตใจนันส่
้ งผลออกมาเป็ นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ (Overt Symptoms)
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มพบว่ามีการให้
คาปรึ กษากลุ่มในทฤษฎีต่างๆ ที่มีความหลากหลายต่อการพัฒนาตัวแปรการควบคุมตนเอง ซึ่ง
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ การให้ คาปรึกษากลุม่ แบบผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ มีความหลากหลาย
มาปรับใช้ ให้ มีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับบริบทในเรื่ องของการเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการรวบรวมและนาเสนอดังนี ้
พวงทิพ ย์ นาคเป้า (2543) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการให้ คาปรึ กษาแบบ
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงและการฝึ กสมาธิตอ่ การเพิ่มระดับการควบคุมตนเองของ
เยาวชนกระท าผิ ด กฎหมาย ซึ่ง ผลการวิ จัย พบว่า เยาวชนกระท าผิ ด กฎหมายที่ ได้ รับ การให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ งร่วมกับการฝึ กสมาธิ และเยาวชนกระทา
ผิดกฎหมายที่ ได้ รับการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ งอย่างเดียวมี
ความเชื่อในการควบคุมตนเองสูงกว่าก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
ความเป็ นจริงและฝึ กสมาธิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
นิศารัตน์ มัธยัสถ์ถาวร (2546) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการให้ คาปรึกษาเป็ น
กลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์กบั การควบคุมตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสาร
เสพติดของวัยรุ่ น ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่ นที่ ได้ รับการให้ คาปรึ กษาเป็ นกลุ่ม แบบพิ จารณา
เหตุผลและอารมณ์ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดในระยะหลังการทดลองแตกต่างกับ
ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
ศิริวัล ย์ งามชมพภู (2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการให้ คาปรึ กษาแบบ
กลุ่ม ตามทฤษฎี โรเจอร์ ส เพื่ อพัฒ นาการควบคุม ตนเองของวัยรุ่ นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า วัยรุ่นที่ได้ เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎี โรเจอร์ ส มี ค ะแนนการควบคุม ตนเองก่อ นและหลัง การทดลองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กล่าวคือภายหลังจากที่วยั รุ่นได้ เข้ าร่วมกลุ่มให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีโรเจอร์ สมีการพัฒนาการควบคุมตนเองดีขึ ้น
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พัทธนันท์ ตังพิ
้ พัฒน์การกุล (2553) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการให้ คาปรึ กษาแบบ
กลุม่ ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่เสี่ยงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวทฤษฎี เผชิญ ความจริ ง นักเรี ยนมีการควบคุมตนเองสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สุจิ ต รา โนมะะยา (2555) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการใช้ กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
พัฒนาการควบคุมตนเองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่ วม
กิจกรรมแนะแนวมีคะแนนการควบคุมตนเองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการควบคุมตนเองหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่าคะแนนการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ.05
จากการศึกษาข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่ายังไม่มีงานวิจยั ภายในประเทศที่
ศึกษาการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองโดยการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน งานวิจยั ที่ศกึ ษา
ส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาตัวแปรการควบคุมตนเองกับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มที่เจาะจง
ทฤษฎีใดทฤษฏีหนึ่ง ผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาและออกแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานทฤษฎี
และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้ ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบของการ
ควบคุมตนเองในงานวิจยั ดังกล่าว

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนที่กระทาผิด
ทุกๆ ประเทศต่างยอมรับว่าเด็กและเยาวชนเป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญและเป็ นอนาคต
ของชาติ หากเด็กและเยาวชนประพฤติตนเป็ นคนดีก็จะเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็ นกาลังบุคคล
ที่สาคัญ ของชาติต่อไปในอนาคต แต่ถ้าหากเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่ดีหรื อมีพ ฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดีและร้ ายแรงจนกระทัง่ กระทาผิดและประกอบอาชญากรรมแล้ วก็จะส่งผล
กระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยมิน้อย
ปั ญหาเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดนับเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในทุกสังคม ส่วนอาชญากรที่
เป็ น ผู้ใหญ่ จ านวนมากก็ เป็ น ผลมาจากการเคยกระท าผิ ดเมื่ อครัง้ ยังสมัย เป็ น เยาวชน ซึ่ง การ
กระทาผิดของเยาวชนจะทวีความรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ ตามอายุและประสบการณ์ โดยทังนี
้ ้ถ้ าไม่ได้ รับ
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การแก้ ไขตัง้ แต่เมื่ อเริ่ ม กระท าผิ ดในสมัยที่ ยังเป็ น เยาวชนแล้ ว เมื่ อเติบ โตเป็ น ผู้ใหญ่ ก็ จ ะเป็ น
อาชญากรที่แก้ ไขและฟื น้ ฟูให้ กลับเป็ นคนดีได้ ยาก
ดังนัน้ หลักการที่ใช้ ปฏิ บตั ิกับ เยาวชนที่กระทาผิดจะใช้ วิธีการแก้ ไขแทนการลงโทษ ซึ่ง
หลักการนี ้เป็ นที่ยอมรับและใช้ กนั ทัว่ ทุกประเทศ โดยสหประชาชาติได้ ประกาศปฏิญญาสากลว่า
ด้ วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2502 ข้ อ 2 ความว่า “ เด็กมีความสาคัญมาก จึงควรได้ รับ
ความคุ้มครองทางกฎหมาย ดังนันเมื
้ ่อเด็กกระทาผิดจึงไม่ควรถูกลงโทษแบบเดียวกับผู้ใหญ่ ทังนี
้ ้
เพราะเด็กกระทาผิดด้ วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อเป็ นเพราะสภาพแวดล้ อมและปั จจัยอื่นๆ บีบ
บังคับ เช่น ความยากจนทาให้ เด็กต้ องลักขโมย คบเพื่อนไม่ดี ถูกหลอกลวงจนถูกจับในที่สุด
เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งเป็ น ที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั แล้ วว่า ความผิดที่เด็กได้ กระทานันมี
้ ความ
แตกต่างกับความผิดที่ผ้ ใู หญ่ได้ กระทาทังในแง่
้
ของเจตนาและการกระทา ”
นอกจากนี ้ทางอาชญาวิทยาถือว่าเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดมักเข้ าใจว่า การกระทานัน้
เป็ นที่ยอมรับแม้ วา่ การกระทานันจะไม่
้
ใช่สิ่งที่ถกู ต้ อง ด้ วยเหตุนี ้เองเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดจึง
มิใช่แต่เพียงบุคคลที่ไม่ร้ ู กฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นผู้ที่ไม่มีสานึกในการกระทาด้ วย ทังนี
้ ้เพราะ
สภาพวัยวุฒิและวุฒิภาวะของเด็กนันยั
้ งอ่อนทังในด้
้ านของความนึกคิดและความยับยัง้ ชัง่ ใจใน
การกระทาผิด ประกอบกับความไม่มีประสบการณ์ในการดารงชีวิต
3.1 แนวคิดเรื่องการกระทาผิดของเยาวชน
พระราชบัญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจา
นุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2553 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีใ้ ห้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนดหนึ่งร้ อย
แปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ มี
ใจความสาคัญว่า เด็ก หมายถึง บุคคลอายุไม่เกินสิบห้ าปี บริ บรู ณ์ ส่วน เยาวชน หมายความ
ว่า บุค คลอายุเกิ น สิ บ ห้ าปี บ ริ บูรณ์ แต่ยังไม่ถึ งสิ บ แปดปี บ ริ บูรณ์ และหากพิ จ ารณาตามข้ อ
กฎหมายเกณฑ์ที่ใช้ ในการแยกเด็กหรื อเยาวชนผู้กระทาความผิดก็คืออายุของบุคคล ณ วันที่ได้
กระทาความผิด
การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนนัน้ ตรงกับคาว่า “ Juvenile Delinquency ”
ซึ่งในทางวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาไม่ถือว่าการกระทาเช่นนัน้ เป็ นอาชญากรรม แต่จะ
เรี ยกการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนว่า “ การกระทาผิด ” และไม่เรี ยกเด็กและเยาวชนผู้
นันว่
้ าอาชญากร ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีวิธีการที่เหมาะสมในการดาเนินการกับเด็กและเยาวชนที่
กระทาความผิด ซึ่งการกระทาความผิดของเด็ กและเยาวชนที่พบอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี
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แต่ปัจจุบนั อายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดมีแนวโน้ มลดลง ประกอบกับมีลกั ษณะ
การกระทาความผิดที่รุนแรงมากขึ ้น ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นสิ่งบ่งชี ้ให้ เห็นถึงสภาพสังคมและ
ปั จ จัย แวดล้ อ มที่ ท าให้ เด็ ก และเยาวชนอยู่ในภาวะเสี่ ย งต่อ การกระท าความผิ ด ดัง นัน้ การ
พิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่ทาให้ เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อแม้ กระทัง่ การทาผิดกฎหมายนัน้ มีมติ
ที่เชื่อมโยงกันทังในระดั
้
บตัวเด็กและเยาวชน ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ชุมชน สภาพแวดล้ อมหรื อ
แม้ แต่ระบบสังคมโดยรวม (พงษ์ เทพ สันติกุล, 2552, น. 19 อ้ างถึงใน มลลิกา เหล็กกล้ า , 2557,
น. 15-16)
3.2 สาเหตุแห่ งการกระทาผิดของเยาวชน
การรู้ ถึ ง สาเหตุก ารกระท าผิ ด ของเด็ก และเยาวชนมี ค วามส าคัญ และจ าเป็ น
เนื่องจากเป็ นประโยชน์ในการหาทางป้องกันมิให้ เด็กและเยาวชนกระทาผิดขึ ้นอีก ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักภาษิตโบราณว่า “ กันไว้ ดีกว่าแก้ ” กล่าวคือ เมื่อสามารถค้ นหาสาเหตุดงั กล่าวได้ แล้ วก็คิดหา
วิธีปอ้ งกันหรื อขจัดสาเหตุให้ หมดหรื อลดน้ อยไปเท่าที่สามารถจะทาได้ ตามหลักวิชาการ
การกระทาผิดของเยาวชนมิใช่มีเพียงสาเหตุเดียวหรื อปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งเท่านัน้
แต่กลับมีสาเหตุต่างๆ กันไปและเกิดขึ ้นจากองค์ประกอบด้ วยกันหลายตัว ซึ่งมีผ้ ศู ึกษาที่ศึกษา
จากแนวคิดทางด้ านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องอาทิเช่น อาชญาวิทยา การแพทย์ สังคม ฯลฯ สามารถ
นามาอธิบายสาเหตุของการกระทาความผิดอันจะนามาซึ่งการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ ไข
ต่อไป โดยจากการศึกษาได้ อธิบายถึงสาเหตุแห่งการกระทาผิดของเยาวชนว่ามาจากสาเหตุปัจจัย
ผสมกันซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วนด้ วยกันดังนี ้ (ชาลี ติยายน, 2554, น. 48-50)
1. สาเหตุภายในของตัวผู้กระทาผิดเอง ได้ แก่
1.1 ความบกพร่ องทางร่ างกายอันเกิดจากพันธุกรรม เช่น โรคปั ญญา
อ่อน ความบกพร่ องทางบุคลิกภาพ ความพิการและโรคภัยไข้ เจ็บ ทาให้ ร้ ูสึกตัวว่าบกพร่ องเกิด
ความแปรปรวนทางจิตและอาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างเป็ นการชดเชย
1.2 ภาวะแห่งจิต เยาวชนมี ภาวะแห่งจิตยังไม่ถึงวุฒิ ภ าวะ มีอารมณ์
รุนแรง ฉุนเฉียวคะนองและกาลังอยู่ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและฮอร์ โมนทาให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้ านจิตใจรวมทังการผ่
้
านประสบการณ์อนั เจ็บปวดทางจิตใจ เช่น การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การกระทาทารุณกรรม การถูกทอดทิง้ ในวัยเด็ก นอกจากนี ้ในส่วนของ
สัญชาตญาณเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นเองโดยไม่มีใครสัง่ สอนหรื ออบรมให้ เช่น ความอยากรู้อยาก
เห็น ความอยากผจญภัยหรื อสัญชาตญาณทางกามารมณ์ซงึ่ อาจก่อให้ เกิดการกระทาผิดได้
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1.3 สติปัญ ญา บุคคลแต่ละคนย่อมมี สติปัญ ญาที่ ต่างกัน ซึ่งคนที่ โง่
อาจตกเป็ นเหยื่อและอาจถูกชักจูงจากบุคคลที่ฉลาดกว่าให้ ทาผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ยังพบว่า
สติปัญญาที่ต่ามีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมอาชญากรบางลักษณะที่มีความจาเพาะโดยเฉพาะ
การกระทาผิดทางเพศ
2. สาเหตุภายนอกของตัวผู้กระทาผิดเอง ได้ แก่
2.1 สาเหตุทางครอบครัว ครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมขันต้
้ นหรื อขัน้
พื ้นฐาน บิดามารดาย่อมเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างให้ แก่บุตร เป็ นพ่อแม่ผ้ ใู ห้ กาเนิด เป็ นครูคนแรกที่จะ
สอนให้ เรี ยนรู้ สังคม เป็ นเพื่ อนคนแรกที่เด็กได้ พบและเป็ นสิ่งแวดล้ อมแรกที่เด็กได้ พ บ ถ้ าบิดา
มารดาเป็ นแบบอย่างที่ดีทงทางพฤติ
ั้
กรรมในครอบครัว การรักใคร่ปรองดองและความมีเหตุผลก็
จะเป็ นสิ่งที่ลกู ประทับใจเอาเป็ นแบบอย่างได้ ลักษณะครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการกระทาผิดของ
เด็กได้ แก่
2.1.1 ครอบครัวไม่อบอุ่น อันเนื่องจากความไม่ปรองดองกันใน
ครอบครัวระหว่างพ่อแม่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ ครอบครัวแตกแยกหรื อหย่าร้ าง (Broken
Home) มารดาหรื อบิดามีครอบครัวใหม่ทาให้ เด็กเกิดความเบื่อหน่ ายหรื อพัฒ นานิสัยที่ก้าวร้ าว
ขึ ้นมา ครอบครัวที่มีบตุ รมากเกินไปและยากจน บิดามารดาต้ องประกอบอาชีพหาเช้ ากินค่าหรื อ
หากินรายวัน ไม่มีเวลาเอาใจใส่บตุ รที่ทวั่ ถึงเด็กจึงมีโอกาสพบเพื่อนเกเรถูกชักชวนไปกระทาผิดได้
2.1.2 ครอบครัวที่พ่อหรื อแม่หรื อทังสองคนถึ
้
งแก่กรรมทาให้ เด็ก
เป็ นกาพร้ าอาศัยผู้อื่นอยู่ ถ้ าหากมิ ได้ รับความรักความอบอุ่นเท่าที่ควรก็จะทาให้ เด็กพยายาม
แสวงหาความรักความอบอุ่นแล้ วออกไปหาสิ่งชดเชยทดแทนภายนอกบ้ านและอาจไปมัว่ สุมกับ
เพื่อนร่วมกระทาผิดได้
2.1.3 พ่ อ หรื อ แม่ ผู้ป กครองมี ปั ญ หาหรื อ ทัง้ สองคนเป็ น โรค
ประสาท จู้จี ้ขีบ้ ่นจนลูกทนไม่ได้ ทาให้ เด็กขาดความมั่นคงทางอารมณ์ ออกจากบ้ านเที่ยวเตร่
และประกอบอาชญากรรมได้ ส่วนบางครอบครัวที่พอ่ หรื อแม่หรื อทังสองคนติ
้
ดการพนันหรื อติดยา
เสพติดไม่มีเวลาเอาใจใส่ลกู ๆ บิดามารดาหรื อผู้ปกครองขาดความรับผิดชอบเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี ให้
บุตรหลาน
2.1.4 การอบรมเลี ้ยงดูของครอบครัว บิดามารดาที่คาดหวังต่อ
เด็กสูง เมื่อไม่ได้ ตามที่คาดหวังมักใช้ วิธีการลงโทษกลายเป็ นแรงกดดันทาให้ เด็กเกลียดบ้ าน หนี
ไปเผชิญชีวิตนอกบ้ านและกระทาผิดได้ ครอบครัวที่ขาดระเบียบวินยั หรื อครอบครัวที่ตามใจบุตร
มากเกินไปไม่ว่าเด็กต้ องการอะไรก็ย่อมได้ บิดามารดาหรื อผู้ปกครองขาดความรู้ ทางจิตวิทยา
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เกี่ยวกับการอบรมเลี ้ยงดูบุตร ครอบครัวประเภทนี ้ก็จะส่งเสริ มให้ เด็กมีพฤติกรรมที่ผิดแผกจาก
มาตรฐานของสังคมได้ เช่น ชอบมีอาวุธปื น ชอบเที่ยวตามสถานเริ งรมย์ ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อยจนเป็ น
นิสยั เมื่อมีเงินก็สมคบกับพวกกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2.2 สาเหตุทางเศรษฐกิจก็เป็ นสาเหตุอนั หนึ่งที่เป็ นแรงผลักดันให้ เยาวชน
กระทาความผิดโดยภาวะทางเศรษฐกิจอาจแบ่งออกได้ ดงั นี ้
2.2.1 ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน ในภาวะเศรษฐกิจของชุมชนที่
ยากจนประชาชนมีรายได้ น้อยไม่พอแก่การครองชีพ รัฐไม่สามารถจัดสวัสดิการให้ ได้ เด็กต้ องดิ ้น
รนช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพหารายได้ เลีย้ งครอบครัวหรื อเลีย้ งตนเอง เด็กและเยาวชนมองเห็น
ความไม่เป็ น ธรรมในสัง คมและก่อ ทัศ นคติไม่ ดี อาจชัก จูง ไปสู่ก ารประกอบอาชญากรรมต่อ
ทรัพย์สินได้
2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวและผู้กระทาผิด ขณะที่ท้อง
หิวโหยและไม่มี อะไรจะกิน ไม่มีที่ซุกหัวนอน ไม่มี เสือ้ ผ้ าจะนุ่งห่ม ก็ย่อมเป็ นสาเหตุผลักดันให้
เยาวชนหรื อผู้ใหญ่หาทางที่จะอยู่รอดด้ วยการประทุษร้ ายทรัพย์สินของผู้อื่นๆ ซึ่งความต้ องการขัน้
พื ้นฐานไม่เคยได้ รับการตอบสนอง ทุก คนมีแต่ความหิวโหย ขาดแคลน พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสัง่
สอนลู ก เด็ ก ต้ องช่ ว ยตัว เองด้ วยการลั ก ขโมยหรื อ ด้ วยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ จ ะให้ มี ชี วิ ต อยู่ ร อด
นอกจากนี ้ยังทาให้ เด็กและเยาวชนขาดการศึกษาที่เหมาะสมด้ วย
2.3 สาเหตุจากสภาพแวดล้ อม
2.3.1 สภาพถิ่ น ที่ อ ยู่ ครอบครั วตั ง้ อยู่ในชุม ชนแออัด ไม่ ถูก
สุขลักษณะอนามัยและยังเป็ นแหล่งมัว่ สุมของมิจฉาชีพต่างๆ ที่เยาวชนได้ พบเห็นอยู่ทุกวันและมี
โอกาสได้ เข้ าสู่กระบวนการเกิดอาชญากรรม รวมทังมี
้ สถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุขต่างๆ เช่น
บ่อนการพนัน สถานอาบอบนวด ไนต์คลับ โรงแรมและอื่นๆ อยู่ มากมายและขาดการควบคุม
อย่างจริงจังทาให้ เยาวชนส่วนหนึง่ เข้ าไปเที่ยวมัว่ สุมและเป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้ าสูก่ ระบวนการ
กระทาผิด
2.3.2 การคบเพื่อน เพื่อนถือว่าเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในชีวิต
ของเยาวชนที่ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ไม่วา่ จะอยู่ในโรงเรี ยนหรื อนอกโรงเรี ยน
เพราะเป็ นวัยที่ต้องการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งถ้ าหากได้ เพื่อนที่ดีก็จะชักจูงไปในทางที่
ดี แต่ถ้าได้ เพื่อนที่ไม่ดีก็อาจชักจูงให้ กระทาความผิดได้ ง่ายโดยเฉพาะกระทาตามกันหรื อเอาอย่าง
กัน
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2.3.3 ด้ านการศึกษาอบรม โรงเรี ย นและสถานที่ ศึก ษาเป็ น ที่
คาดหวังอย่างมากของประชาชนที่จะให้ เป็ นที่ฝึกฝนอบอบรมเด็ก หากโรงเรี ยนไม่กวดขันเรื่ องวินยั
หรื อบางโรงเรี ยนเข้ มงวดเกินไป โรงเรี ยนไม่มีการทากิจกรรมกับบิดามารดาหรื อผู้ปกครองของเด็ก
ครูอาจารย์ขาดศีลธรรมอันดี ครูอาจารย์ไม่ติดตามขาดความรับผิดชอบปล่อยปละละเลยเด็กที่น่า
สงสัยในพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาจยิ่งทาให้ เด็กและเยาวชนเบื่อหน่ายการเรี ยน หนีเที่ยวเตร่และใน
ที่สดุ อาจจะนาไปสูก่ ระบวนการกระทาความผิดได้
2.3.4 สื่ อมวลชน การเสนอข่าวทางสื่ อเกี่ ยวกับ อาชญากรรม
ต่างๆ ที่ได้ นาเสนอภาพที่มีลกั ษณะก้ าวร้ าว รุนแรง โหดร้ ายและใช้ กาลัง สื่อมวลชนต่างๆ ยัว่ ยุ
มอมเมาเยาวชนให้ เลียนแบบพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อบางประเภทที่ไม่เหมาะสม เช่น
สื่อลามก เกมต่างๆ อาจเป็ นอันตรายต่อเยาวชนที่ยงั ขาดวุฒิภาวะ
สาเหตุการกระทาผิดของเยาวชนดังได้ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ นมี ด้วยกันหลาย
สาเหตุปัจจัย ทัง้ ปั จจัยภายในตนเอง อันได้ แก่ ความผิดปกติทางกาย จิตใจ สติปัญ ญาและ
ปั จจัยภายนอก อันได้ แก่ ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้ อมต่างผลักดันให้ เกิดการกระทาผิดของ
เด็กและเยาวชนทังนั
้ น้ แต่แท้ จริงแล้ วสาเหตุการกระทาผิดของบุคคลหนึ่งประการอาจไม่สามารถ
ทาความเข้ าใจและแก้ ไขการกระทาผิดได้ การกระทาผิดจึงมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียง
อย่างเดียว แต่อาจเกิดขึน้ ได้ จากหลายสาเหตุทาให้ มีความสลับซับซ้ อนของปั ญหา ซึ่งหากเรา
พิจารณาจะพบว่าการกระทาผิดซ ้าของเยาวชนนันมี
้ สาเหตุที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อาจจะมี
ความแตกต่างกันบ้ างในบางประเด็นซึ่งทังนี
้ ้มีการอธิบายสาเหตุของการกระทาผิดซ ้าของเยาวชน
ไว้ ดงั นี ้ (ชาลี ติยายน, 2554, น. 51-52)
1. สาเหตุจากตัวของเยาวชน
1.1 ความผิดปกติ ความบกพร่ องหรื อมี ปัญ หาทางด้ านบุคลิกภาพ มี
ความผิดปกติด้านจิตใจ ก้ าวร้ าวหรื อกระด้ างอย่างแท้ จริ งยากจะแก้ ไขได้ แม้ จะถูกส่งมาไว้ ยัง
สถานฝึ ก อบรมหรื อ สถานกัก กัน เพื่ อ ท าการพัฒ นาบุค ลิ ก ภาพทัง้ ด้ า นร่ างกายและจิ ต ใจเป็ น
เวลานานก็ไม่สามารถแก้ ไขหรื อพัฒนาได้ ซึ่ งเยาวชนเหล่านีเ้ มื่อพ้ นจากสถานควบคุมออกไปสู่
สังคมภายนอกก็จะหันไปกระทาผิดอีก ทัง้ นีเ้ นื่องจากเยาวชนไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้
ขาดการยับยัง้ ชั่งใจหรื อทนต่อสิ่งยั่วเย้ าไม่ไหวหรื อภาวะจิตใจของเยาวชนมีความอ่อนไหวง่าย
ไม่ให้ ความสนใจต่อสภาพแวดล้ อม ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความวิตกกังวลต่อสภาพตนเอง
และการปรับตัวจะมีการกระทาผิดซ ้าในอัตราที่มากกว่าเด็กที่ไม่มีบคุ ลิกภาพดังกล่าว
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1.2 ความรู้ สึกด้ านลบทาให้ กลับกลายเป็ น บุคคลที่ ม องโลกแง่ร้ายอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสาเหตุดงเดิ
ั ้ มเนื่องมาจากการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้ รับความ
เป็ นธรรมในครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดา ได้ รับแต่ความขมขื่น น้ อยเนื ้อต่าใจ
อยู่ตลอดเวลา เมื่ อเยาวชนพ้ นจากสถานที่ ควบคุม กลับไปสู่สิ่งแวดล้ อมเดิม คือครอบครัวและ
สังคมแทนที่จะได้ รับการต้ อนรับเอาใจใส่ดแู ลกลับได้ รับการดูถกู เหยียดหยามจึ งทาให้ หวนกลับไป
กระทาความผิดอีก
1.3 การไม่ได้ รับการยอมรับจากครอบครัว เนื่องจากเคยสร้ างปั ญหาให้
ครอบครัวอยูต่ ลอดเวลาทาให้ บิดา มารดาหรื อผู้ปกครองมีความรู้สึกหวาดระแวง ไม่คอ่ ยให้ ความ
ไว้ วางใจจึงส่งผลให้ เยาวชนนันขาดการยอมรั
้
บทาให้ เกิดความรู้สึกหมดหวังที่จะกลับตัวเป็ นคนดี
และท้ ายที่สดุ เยาวชนอาจออกมาเร่ร่อนภายนอกครอบครัวและหวนกลับไปกระทาความผิดอีก
2. สาเหตุจากครอบครัว
2.1 ทางเศรษฐกิ จ คื อ เยาวชนนัน้ มาจากครอบครั ว ที่ ย ากจน บิด า
มารดาหาเช้ ากินค่าไม่มีเวลาใกล้ ชิดกับลูกหรื อดูแลสอบถามความรู้สึกต่างๆ จากลูก
2.2 การที่ เยาวชนถูก ควบคุม รั บเข้ าไว้ ในสถานฝึ กอบรมเป็ นสิ่ งที่ บิด า
มารดาพอใจมากกว่าเพราะประการแรกคือ สบายใจ หมดห่วง ประการที่ สองคือ ครอบครั ว
ยากจนมาก ไม่จาเป็ นต้ องรับภาระเลี ้ยงดูเยาวชนนัน้ และเมื่อเยาวชนประพฤติตนดีขึ ้นกลับไปอยู่
บ้ านแทนที่บิดามารดาจะดีใจกลับไม่พอใจเนื่องจากยากจนมากต้ องรับภาระเพิ่มขึ ้นอีกทาให้ เกิด
ความน้ อยเนื ้อต่าใจ เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ ประโยชน์ หมดความอยากอยู่บ้าน แต่เนื่องจากยัง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีรายได้ จึงกลายเป็ นเด็กเร่ร่อนจรจัด อดมื ้อกินมื ้อจนในที่สดุ ก็
เริ่มกระทาความผิดอีก โดยมากจะกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรื อลักขโมยอาหารเพื่อมาประทังชีวิต
3. สาเหตุจากสิ่ งแวดล้ อมและสังคม ซึ่งมี ความส าคัญ และมีผลต่อการกระทา
ความผิดของเยาวชนเป็ นอย่างมาก
3.1 สภาพชุ ม ชนแวดล้ อม คื อ ครอบครั ว เยาวชนนั น้ อยู่ ใ นชุ ม ชน
แวดล้ อมบ้ านที่ไม่ดีเป็ นแหล่งสลัมหรื อย่านชุมชนแออัดที่เต็มไปด้ วยปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
ยาเสพติด เป็ นต้ น เมื่อเยาวชนเติบโตขึ ้นมาจากสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวจึงรู้สึกเคยชินมองเห็นเป็ น
เรื่ องธรรมดาไป และเมื่อเยาวชนพ้ นโทษกลับมาสู่สิ่งแวดล้ อมเดิมอีก การคบเพื่อนเก่าที่มีปัญหา
หรื อถูกเพื่อนเก่า ชักจูง ประกอบกับเด็กไม่มี อาชี พเป็ นหลักแหล่งจึงกลับไปมั่วสุม เหมือนที่ เคย
เป็ นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ติดยาเสพติดมีโอกาสที่จะกลับไปคบเพื่อนเก่าและหวนกลับมา
เสพยาเสพติดจึงมีสงู มากและเป็ นสาเหตุให้ เกิดการกระทาผิดซ ้าอีกได้
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3.2 ความรู้สึกที่สงั คมมีตอ่ เยาวชน เนื่องจากเป็ นสังคมที่แคบและอยู่กนั
อย่างแออัดจึงรู้ว่าเยาวชนเป็ นใคร ทาอะไร ที่ไหนอย่างไร ฉะนันเมื
้ ่อเยาวชนทาความผิดและถูก
จับได้ จึงเป็ นที่ร้ ูกนั โดยทัว่ ไปเมื่อเยาวชนมีพฤติกรรมดีขึ ้นและถูกปล่อยตัวกลับมา ทางสังคมกลับ
ไม่ยอมรับ เนื่องจากยังกังขาไม่แน่ใจว่า เยาวชนจะกลับตัวเป็ นพลเมืองดีได้ เป็ นเหตุให้ ไม่กล้ ารับ
เด็กเข้ าทางานทาให้ เด็กขาดโอกาสที่จะนาความรู้ที่ได้ รับมาประกอบอาชีพได้ ซึง่ การที่สงั คมไม่ให้
การต้ อนรับดูแลเหยียดหยามมีสว่ นผลักดันให้ เยาวชนหวนกลับมากระทาความผิดได้ อีก
4. สาเหตุจากการฝึ กอบรมในสถานฝึ กและอบรมเยาวชน
การกระทาผิดซ ้านันส่
้ วนหนึ่งมาจากปั ญหาเรื่ องของบุคลากร เจ้ าหน้ าที่
ไม่เพี ยงพอต่อ การให้ การดูแลเยาวชนที่ มี จ านวนมาก จึง ส่ง ผลต่อคุณ ภาพในการแก้ ไขฟื ้น ฟู
เยาวชน
5. สาเหตุจากนโยบายสาธารณะหลังปล่อย
มีการศึกษาปั จจัยทางสังคมในเรื่ องนโยบายเกี่ยวกับการปลดปล่อยจะมี
ความสาคัญ ต่ออัตราการกระทาผิดซ ้า หมายความว่าสังคมมีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ ไข
ผู้กระทาผิดหรื อให้ ความช่วยเหลือก่อนที่จะปลดปล่อยผู้พ้นโทษไปสูส่ งั คม
ผู้วิจัยจึงพอสรุ ปได้ ว่าสาเหตุแห่งการกระทาผิดของเยาวชนนัน้ ล้ วนแล้ วแต่มี
องค์ประกอบจากหลายส่วนด้ วยกันที่ล้วนแล้ วเป็ นเหตุที่ก่อให้ เกิดการกระทาความผิดได้ แต่ทงนี
ั้ ้
ปัจจัยภายนอกอาจจะจัดการแก้ ไขควบคุมได้ ยากกว่า เราจึงหันมาให้ ความสาคัญที่ปัจจัยภายใน
ซึ่งคือตัวของเยาวชนเองที่สามารถจะส่งเสริ มให้ ตวั เขามีภูมิต้ านทานที่ดีนนั ้ คือการฝึ กให้ เขารู้จัก
สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์หรื อสิ่งเร้ าต่างๆ จากภายนอก และถ้ า
หากเยาวชนมีการควบคุมตนเองที่ดีแล้ วก็จะเปรี ยบเสมือนเกาะป้องกันที่จะช่วยให้ เขาสามารถที่
จะดารงใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมเป็ นปกติสขุ ได้
3.3 แนวคิดการปฏิบัตติ ่ อเยาวชนที่กระทาผิด
ในปั จจุบนั การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนเป็ นปั ญหาสังคมที่มีความสาคัญ
มากเพราะก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนทัง้ ต่อสังคมโดยรวมและต่อตัวผู้กระทาผิดเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่นับว่าเป็ นกลุ่ม ประชากรที่มี ความสาคั ญ ต่อประเทศชาติ
ดังนันจึ
้ งได้ มีมาตรการต่างๆ มาใช้ ในการปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนเพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
ปรัชญาในการปฏิบตั ิตอ่ เด็กและเยาวชนที่กระทาผิดในปั จจุบนั ได้ รับอิทธิพลจาก
แนวความคิดของส านักสัง คมวิท ยา 2 ส านัก คื อ ส านักดัง้ เดิม หรื อส านักคลาสสิก (Classical
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School) และสานักปฏิฐานนิยม (Positive School) (ศิรินทร์ รัตน์ ทองปาน, 2550, น. 67-72) ซึ่ง
มีแนวคิดดังนี ้
1.สานักดังเดิ
้ มหรื อสานักคลาสสิก (Classical School)
เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 18 นาโดยซีซาร์ เบ็คคาเรี ย (Cesare Beccaria) ชาวอิตาลี
และเจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ชาวอังกฤษ โดยสานักนีไ้ ด้ เสนอให้ ใช้ วิธีการลงโทษเป็ น
เครื่ องข่ม ขู่ยับยัง้ การกระท าผิ ดและเป็ นการป้องกันอาชญากรรม โดยมี ค วามเห็น ว่ามนุษ ย์ มี
ความสามารถในการใช้ เหตุผล สามารถเลือกได้ วา่ การกระทาเช่นไรถูก การกระทาเช่นไรเป็ นสิ่งที่
ผิด มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใดนัน้ เขาจะต้ องคานึงถึงประโยชน์หรื อผลร้ ายที่เขาจะได้ รับจากการ
กระทา กฎหมายจะมีผลในการข่มขู่ยบั ยังการกระท
้
าผิดของบุคคลก็ต่อเมื่อกฎหมายได้ ให้ ผลร้ าย
แก่ผ้ ทู ี่กระทาผิดมากกว่าหรื อเหมาะสมกับประโยชน์ที่เขาจะได้ รับ การบังคับใช้ กฎหมายจึงต้ องมี
ความแน่นอนและรวดเร็ว สามารถลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมายได้ ทกุ ครัง้ หรื อโอกาสที่ถกู ลงโทษมี
มากกว่าโอกาสที่จะหลุดรอดไปได้ แนวความคิดนี ้จึงเน้ นที่การลงโทษต่อผู้กระทาผิดทุกรายด้ วย
วิธีที่รวดเร็วและแน่นอนเหมาะสมกับความผิดเพื่อเป็ นการข่มขูย่ บั ยังการกระท
้
าที่จะเกิดขึ ้น
ซีซาร์ เบ็คคาเรี ย (Cesare Beccaria) มีความเชื่อว่าหากจะป้องกันไม่ให้ มนุษย์
กระท าผิ ด กฎหมาย บทลงโทษของกฎหมายจะต้ อ งมี ลัก ษณะที่ รุน แรง แน่น อนและรวดเร็ ว
เพื่อที่จะทาให้ มนุษย์เชื่อหรื อมองเห็นว่าผลเสียที่จะได้ รับจากการกระทามีมากกว่าผลประโยชน์
ซึง่ ในที่สดุ แล้ วจะส่งผลทาให้ มนุษย์เลือกที่จะงดเว้ นไม่กระทาความผิด
แนวความคิ ด ของส านั ก ดัง้ เดิ ม หรื อ ส านั ก คลาสสิ ก (Classical School) มี
รากฐานมาจากปรัช ญาของทฤษฎี สัญ ญาประชาคมและความจ าเป็ นในการลงโทษ (On the
contractual society and the need for punishments) กฎหมายเป็ นสภาวะเงื่ อ นไขของ
มนุษย์ที่เป็ นอิสระมารวมกันเพื่อสร้ างสังคมขึ ้นมา การรวบรวมเสรี ภาพของมนุษย์ที่ได้ เสียสละ
ก่ อ ให้ เกิ ด อ านาจอธิ ป ไตยของประเทศและผู้บ ริ ห ารที่ ช อบธรรม โดยประชาชนในสัง คมต้ อ ง
เสี ยสละความเป็ นอิส รภาพบางส่วนเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคม
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องมีการลงโทษเพื่อปกป้องเสรี ภาพที่ประชาชนในสังคมได้ เสียสละและเพื่อให้
รอดพ้ นจากการถูก แย่ง ชิ งไปโดยบุค คลอื่ น ดังนัน้ จึงต้ องมี บ ทกาหนดโทษที่ มี ความรุ น แรงซึ่ง
ความรุ น แรงของการลงโทษนัน้ จะช่วยป้องกัน ไม่ให้ บุคคลกระทาผิดกฎหมายได้ โดยที่ ความ
รุนแรงต้ องมีมากกว่าข้ อได้ เปรี ยบหรื อผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากอาชญากรรม แต่โทษที่เหมาะสม
ต้ องไม่ใช้ การทรมานหรื อโทษที่ทารุณโหดร้ าย การจาคุกตลอดชีวิตจะมีความรุนแรงมากกว่าโทษ
ประหารชีวิต เพราะการลงโทษจาคุกผู้กระทาผิดตลอดชีวิตจะทาให้ บุคคลนันถู
้ กจากัดอิสรภาพ
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และถูกตีตรา (Stigma) ตลอดชีวิต การลงโทษที่รวดเร็วและอยู่ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกับการกระทา
ผิ ด จะเป็ น การลงโทษที่ เหมาะสมและมี ป ระโยชน์ ม ากที่ สุด เพราะจะท าให้ ก ฎหมายมี ค วาม
ศักดิส์ ิทธิ์มากขึ ้น
ดังนัน้ หลักการของส านักดัง้ เดิม หรื อส านักคลาสสิ ก (Classical School) นี จ้ ะ
เป็ นพื น้ ฐานส าหรั บ การดาเนิ น การยุติธ รรมทางอาญาของรั ฐ หรื อประเทศ ดังจะเห็น ได้ ว่านัก
กฎหมายมักจะรับแนวคิดของซีซาร์ เบ็คคาเรี ย (Cesare Beccaria) มาเป็ นปรัชญาพืน้ ฐานใน
การแก้ กฎหมายอาญาเพื่อควบคุมและแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม เนื่องจากมีความเชื่อว่าอัตรา
โทษที่รุนแรงจะเป็ นปัจจัยสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมของสังคม (ศิรินทร์ รัตน์ ทองปาน,
2550, น. 69)
ต่อมา เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) (พรชัย ขันตี , 2553, น. 60) ซึ่งเป็ นผู้
สานต่อแนวความคิด ของซี ซ าร์ เบ็ค คาเรี ย (Cesare Beccaria) โดยได้ แ ต่ง หนัง สื อ ชื่ อ “ หลัก
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับศีลธรรมและการบัญญัติกฎหมาย (An Introduction to Principles of Morals
and Legislation) ” ขึน้ ในปี ค.ศ.1789 เป็ น งานศึก ษาเกี่ ยวกับ แนวคิดในการจู ง ใจให้ บุคคลมี
จริยธรรมและแนวทางในการปฏิรูปสังคม เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ยังคงยึดถือหลักการ
เจตจานงอิสระของซีซาร์ เบ็คคาเรี ย (Cesare Beccaria) ว่าด้ วยพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งหลัก
ปรั ช ญาตามแนวคิ ด ของเจเรมี เบนธั ม (Jeremy Bentham) ที่ ส าคัญ มี 2 ประการ คื อ ลั ท ธิ
ประโยชน์นิยมและกฎหมายกับการลงโทษ
ลัทธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ของ เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) เชื่อ
ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถกู ควบคุมโดยหลักธรรมชาติ 2 ประการ คือ ความพอใจ (Pleasure) และ
ความทุกข์ทรมาน (Pain) และจากการที่ มนุษย์เป็ นผู้มีเหตุมี ผล ดังนัน้ ก่อนที่จ ะมีพ ฤติกรรมใด
บุคคลจะคิดคานวณเปรี ยบเทียบระหว่างความพอใจที่จะได้ รับกับความทุกข์ทรมานอันเป็ นผลมา
จากการกระทานัน้ สาหรับพฤติกรรมอาชญากรรมก็เช่นกัน หากบุคคลได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าผล
ของการกระทาจะทาให้ ได้ รับความพอใจมากกว่าความทุกข์ทรมานแล้ วบุคคลก็ จะเลือกประกอบ
อาชญากรรม และสาหรับปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความพอใจมีดงั ต่อไปนี ้คือความร่ ารวย ความชานาญ
ความเมตตากรุณาและความเคร่ งครัดต่อศาสนา ส่วนปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความทุกข์ประกอบด้ วย
ความต้ องการ ความผิดหวังและความรู้สึกหิวหรื อกระหาย เป็ นต้ น (Senna & Siegel, 1989 อ้ าง
ถึงใน พรชัย ขันตี, 2553, น. 60-61)
กฎหมายและการลงโทษ (Law and Punishment) ตามหลักปรัชญาของเจเรมี
เบนธัม (Jeremy Bentham) เกี่ยวกับกฎหมายคือ กฎหมายมีไว้ เพื่อสร้ างและสนับสนุนความสุข
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ของบุคคลในสังคม ดังนันกฎหมายที
้
่ดีต้องสามารถป้องกันไม่ให้ ความชัว่ ร้ ายเกิดขึ ้นในสังคม ซึ่ง
เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ได้ น าเสนอวัต ถุป ระสงค์ ข องการลงโทษไว้ 4 ประการ คื อ
1. เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย 2. หากไม่สามารถป้องกันการกระทาผิดกฎหมายได้ ก็ต้อง
ทาให้ คนร้ ายกระทาผิดกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงหรื ออุกฉกรรจ์ 3. เพื่อป้องกันไม่ให้ อาชญากรใช้ กาลัง
ประทุษร้ ายเกินความจาเป็ นและ 4. เพื่อป้องกันอาชญากรรมในแนวทางที่ทาให้ รัฐเสียค่าใช้ จ่าย
น้ อยที่สดุ เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) จึงเสนอให้ ออกกฎหมายในลักษณะที่ทาให้ บุคคล
ทัว่ ไปคิดว่าหากกระทาผิดแล้ วจะได้ รับความทุกข์ทรมานมากกว่าความพอใจและเบนธัมก็มีความ
เชื่อว่าการลงโทษผู้กระทาผิดนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่ อป้องกันไม่ให้ บุคคลนันไปกระท
้
าผิดกฎหมาย
เท่านัน้ ดังนันแล้
้ วเบนธัมจึงไม่เห็นด้ วยกับการลงโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกับซีซาร์ เบ็คคาเรี ย
(Cesare Beccaria) นอกจากนี ้แล้ วเบนธัมยังได้ เสนอให้ มีการปรับปรุงเรื อนจาในแนวทางที่จะ
ทาให้ นกั โทษได้ รับสิทธิการเป็ นมนุษย์มากยิ่งขึ ้น (Masters & Roberson, 1990, Senna & Siegle,
1990 อ้ างถึงใน พรชัย ขันตี, 2553, น. 60-61)
2. สานักปฏิฐานนิยม (Positive School)
เกิดขึ ้นในต้ นศตวรรษที่ 19 อิทธิพลของความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ ได้ เข้ ามามี
อิทธิพลเหนือหลักเหตุผลและปรัชญาในศตวรรษที่ 18 ซึ่งในสานักนีน้ าโดยนักอาชญาวิทยาชาว
อิต าลี 3 ท่าน คือ ซี ซ าร์ ลอมโปรโซ (Cesare Lombroso) , ราฟเฟลโล กาโรฟาโล (Raffaelo
Garofalo) และเอ็นริ โก เฟอร์ รี (Enrico Ferri) ได้ นาเสนอแนวความคิดโดยใช้ หลักวิทยาศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์สาเหตุการกระทาผิดและบังคับใช้ กฎหมายซึง่ จะต้ องคานึงถึงสาเหตุและพื ้นเพดังเดิ
้ ม
ของผู้กระทาผิด เพราะการที่คนจะกระทาผิดได้ นนเกิ
ั ้ ดจากการที่เขาถูกกดดันและบีบคันจากแรง
้
กดดันทางด้ านร่างกาย จิตใจและสภาพสังคมหรื อเกิดจากความยากจนหรื อหมดโอกาสในสังคม
จึงทาให้ เขาไม่มี โอกาสใช้ เหตุผ ลพิจารณาถึงผลดีผลเสี ยก่อนที่ จะกระทาผิด สานักนี จ้ ึงหันมา
ศึกษาตัวอาชญากรมากกว่าการศึกษากฎหมาย
ซี ซ าร์ ลอมโปรโซ (Cesare Lombroso, 1976, น. 7 อ้ างถึ ง ใน สุด จิ ต เจนนพ
กาญจน์ , 2546, น. 24) ได้ เสนอแนวความคิ ด เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของมนุษ ย์ ในการประกอบ
อาชญากรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยได้ รับอิทธิพลมาจากวิวฒ
ั นาการของชารส์ล ดาวิน (Charles
Darwin) ซึ่งได้ เสนอหลัก การประกอบอาชญากรรมของมนุษ ย์ ไว้ ว่า สาเหตุที่ ม นุษ ย์ ป ระกอบ
อาชญากรรมนันเนื
้ ่องจากมนุษย์มีสนั ดานของการประกอบอาชญากรรมมาแต่กาเนิดหรื อมาเพื่อ
ประกอบอาชญากรรม และได้ คดิ ค้ นคาว่า “ อาชญากรโดยกาเนิด ” (Born Criminal) ขึ ้นมา โดย
เขาได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่าพฤติกรรมอาชญากรเป็ นผลมาจากการถ่ายทอดทางกายภาพและจิ ตใจ ซึ่ง
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อาชญากรได้ รับจากบรรพบุรุษ นอกจากนันบุ
้ คคลประเภทนีย้ ั งมีร่างกายผิดปกติซึ่งซีซาร์ ลอม
โปรโซ (Cesare Lombroso) ได้ เสนอแนวความคิดการแบ่งอาชญากรทังหมดออกเป็
้
น 4 ประเภท
คือ 1. อาชญากรโดยกาเนิด 2. อาชญากรวิกลจริ ต 3. อาชญากรที่กระทาผิดเพราะความกดดัน
ทางอารมณ์ 4. อาชญากรที่กระทาผิดเป็ นครัง้ คราว
แนวคิ ด ของซี ซ าร์ ลอมโปรโซ (Cesare Lombroso) ได้ ช่ ว ยกระตุ้ นให้ มี
การศึก ษาอาชญากรรมของมนุษ ย์ ในเชิ ง วิท ยาศาสตร์ ของนัก คิ ด ในรุ่ น หลัง ๆ และมี ผ ลท าให้
การศึกษาพฤติกรรมที่นามาสู่การประกอบอาชญากรรมของมนุษย์นนั ้ อาศัยปัจจัยทางด้ านสังคม
หลายๆ ปัจจัยเข้ ามาประกอบการศึกษาในเรื่ องนี ้มากยิ่งขึ ้น
เอ็นริ โก เฟอร์ รี (Enrico Ferri) เชื่อว่าพฤติกรรมอาชญากรรมนัน้ นอกจากจะเกิด
จากความผิดปกติทางชีวภาพแล้ ว ยังเกิดจากปั จจัยหลายประการทังภายในและภายนอก
้
ไม่ว่า
จะเป็ นปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จึงได้ จาแนกประเภทของอาชญากรออกเป็ น 5
ประเภทคื อ 1.อาชญากรโดยก าเนิ ด 2. อาชญากรจิ ต วิ ป ริ ต 3. อาชญากรที่ เกิ ด จากอารมณ์
4. อาชญากรที่กระทาผิดครัง้ คราว 5. อาชญากรโดยสันดาน
ในขณะที่ราฟเฟลโล กาโรฟาโล (Raffaelo Garofalo) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “ อาชญากร
ธรรมชาติ ” ซึ่งเขาเห็นว่าลักษณะของอาชญากรในส่วนที่ผิดปกตินัน้ จะเป็ นทางด้ านจิตใจมากกว่า
ทางด้ านร่างกาย และยอมรับว่าสภาพแวดล้ อมของสังคมก็เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดอาชญากรรมได้
และตัวของอาชญากรที่แท้ จริ งนันมี
้ สญ
ั ชาติญาณที่จะเป็ นอาชญากรมาแต่กาเนิดซึ่งได้ รับมาจาก
กรรมพันธุ์
ดังนันตามความคิ
้
ดของสานักนี ้ที่หนั มาศึกษา “ ตัวอาชญากร ” นัน้ เพราะถือว่า
รัฐ เป็ น สิ่ ง ที่ ส มบูรณ์ อยู่แล้ วและสิ่ ง ที่ ผิ ดปกติอยู่ที่ ตัวผู้ที่ กระทาผิดหรื อผู้ที่ ละเมิ ดกฎหมาย จึง
จาเป็ นต้ องทาการศึกษาว่าทาไมจึงกระทาผิดและมี อะไรเป็ นสาเหตุ ทัง้ นี ก้ ็ เพื่ ออบรมแก้ ไขให้
ปรับตัวเข้ ากับสังคมหรื อปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ ซึ่งผลการใช้ แนวคิดนีก้ ็คือมีการใช้ กฎหมายใน
ลักษณะที่มีการผ่อนปรนต่อผู้กระทาผิดเป็ นรายๆ ไปเพื่อมุ่งแก้ ไขหรื อปรับปรุงสิ่งที่ “ ผิดปกติ ” ให้
กลับเป็ น “ ปกติ ” ดังนันการลงโทษผู
้
้ กระทาผิดจึงไม่ม่งุ เน้ นในด้ านข่มขู่ให้ เข็ดหลาบ แต่เป็ นการ
อบรมแก้ ไขให้ เขาสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมได้
หากเปรี ย บเที ย บถึ ง ปรั ช ญาแนวความคิ ด ของส านั ก ดั ง้ เดิ ม หรื อ คลาสสิ ก
(Classical School) และสานักปฏิฐ านนิยม (Positive School) แล้ ว แนวความคิดของทัง้ สอง
สานักนี จ้ ะเห็ นได้ ว่ามี แนวความคิดที่ ขัด แย้ ง กันและตรงข้ ามกัน ในเรื่ องเกี่ ยวกับธรรมชาติและ
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พฤติก รรมของมนุษ ย์ ซึ่ง สามารถน าเสนอให้ เห็ น ถึ ง ความแตกต่า งจากภาพเปรี ย บเที ย บดัง
ภาพประกอบที่ 3 ดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 3 ภาพเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสานักดังเดิ
้ มหรื อสานักคลาสสิก
(Classical School) กับสานักปฏิฐานนิยม (Positive School)
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของสานักทังสองได้
้
เข้ ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้กระทา
ผิดสืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งสามารถศึกษาได้ จากการเปรี ยบเทียบอิทธิพลของสองสานักคิดใน
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้กระทาผิดของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมดังภาพประกอบที่ 4 ดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 4 ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของสานักดังเดิ
้ มหรื อสานัก
คลาสสิกกับอิทธิพลของสานักปฏิฐานนิยม
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ปรั ช ญาในการปฏิ บัติ ต่ อ เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ในเชิ ง อาชญาวิ ท ยา
และทัณฑวิทยาสามารถแยกได้ เป็ น 2 แนวคิดหลักๆ (พงษ์ เทพ สันติกุล, 2552, น. 23 อ้ างถึงใน
มลลิกา เหล็กกล้ า, 2557, น. 24) ซึง่ ได้ แก่
1. ปรัชญาที่ม่งุ ต่อการลงโทษเพื่อเป็ นการแก้ แค้ นต่อผู้กระทาความผิด ป้องกัน
และปราบปรามมิให้ มีการกระทาความผิด มักพบแนวความคิด เช่นนี ใ้ นสังคมที่ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็ นพวกอนุรักษ์ โดยแนวความคิดนี ้จะกาหนดโทษและลงโทษผู้กระทาผิดเหมือนกันโดยไม่
คานึงถึงความแตกต่างทางด้ านอายุของผู้กระทาผิด ดังที่เคยพบว่า ศาลประเทศอังกฤษพิพากษา
ตัดสินและลงโทษเด็กอายุ 9 ขวบ ฐานลักทรัพย์ด้วยการแขวนคอ
2. ปรัชญาที่มุ่งเน้ นต่อการแก้ ไข ฟื ้นฟู เพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ ูกระทาความผิดบาง
จาพวกซึ่งได้ พิ จ ารณาแล้ วเห็น ว่ายังพอที่ จ ะเยี ยวยาได้ โดยปรับ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขความ
ประพฤติได้ แทนที่จะลงโทษ และมักพบแนวความคิดนี ้ในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นพวกเสรี
นิยม
ในนานาอารยประเทศรวมถึ งประเทศไทยในการปฏิ บัติต่อ เด็กและเยาวชนที่
กระทาความผิด ได้ ดาเนินตามแนวทางปรัชญาที่ม่งุ แก้ ไขฟื น้ ฟูและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
กระทาผิ ดให้ สามารถกลับตัวเป็ นพลเมื องดีได้ ม ากกว่าที่จะใช้ อานาจลงโทษอย่างรุ นแรง ทัง้ นี ้
เนื่องจากเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถที่จะเยียวยาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงความประพฤติได้
ภายใต้ การดาเนินมาตรการที่เหมาะสม
วิธีการในการจัดการลงโทษกับผู้กระทาผิดนัน้ มีวตั ถุประสงค์และวิธีการที่ปฏิบตั ิ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกัน (ศิรินทร์ รัตน์ ทองปาน,
2550, น. 74-77) พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การลงโทษเพื่อแก้ แค้ นทดแทน (Retribution) เป็ นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่
เก่าแก่ รูปแบบการลงโทษจะมีลกั ษณะรุนแรง ป่ าเถื่อน เช่น การตัดอวัยวะ การเฆี่ยนตี ทรมาน
และการประหารชีวิตซึ่งเป็ น การลงโทษที่ชดเชยให้ สาสมกับความผิดที่ก่อขึ ้นตามหลัก “ ตาต่อตา
ฟั น ต่อ ฟั น ” ซึ่ง เป็ น รู ป แบบที่ ต อบสนองความรู้ สึก ของผู้เสี ย หายและประชาชนทั่ว ไป เพราะ
ต้ องการเห็นผู้กระทาผิดได้ รับผลร้ ายจากการกระทานัน้
2. การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบั ยัง้ (Deterrence) เป็ นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่มีผล
มาจากแนวคิดของสานักอาชญาวิทยาดัง้ เดิมหรื อส านักคลาสสิก (Classical School) ที่เชื่อว่า
การกระทาผิดที่เกิดขึ ้นมีผลมาจากกฎหมายที่อ่อนแอ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้
ทังนี
้ เ้ ชื่อว่ามนุษย์มีเจตจานงอิสระ (Free will) ที่ จะเลือกทาในสิ่งที่ตนได้ รับประโยชน์และพอใจ
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แต่ไม่เลือกทาในสิ่งที่ทาให้ เกิดความทุกข์และเจ็บปวด มนุษย์จึงต้ องรับผิดชอบในการกระทาของ
ตนเอง การลงโทษจึงควรมีขึ ้นเพื่อป้องกันการกระทาผิดโดยการทาให้ ผ้ กู ระทาผิดรู้สึกถึงผลของ
การกระทาผิดที่ก่อให้ เกิดความเจ็บปวดและไม่เกิดผลดี เมื่อมนุษย์ได้ รับผลเช่นนันแล้
้ วเขาก็จะ
หลีกเลี่ยงไม่กระทาผิดนันอี
้ ก
3. การลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระทาผิด (Incapacitation) เป็ นวัตถุประสงค์ใน
การลงโทษที่มีหลักการว่าอาชญากรรมจะไม่เกิดขึ ้นหากไม่มีอาชญากร การลงโทษเพื่อตัดโอกาส
การกระทาผิดซึ่งมีวตั ถุประสงค์คล้ ายกับการลงโทษเพื่อข่มขู่ยบั ยัง้ แต่แตกต่างกันที่หลักการของ
การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบั ยังคื
้ อการป้องกันอาชญากรรมโดยมุ่งให้ เกิดความเกรงกลัวไม่กระทาผิดซ ้า
อีก ส่วนการลงโทษเพื่ อการตัดโอกาสมุ่งป้องกันการกระทาผิดซา้ นัน้ คือการทาให้ ผ้ ูกระทาผิด
หมดโอกาสที่จะกระทาผิดได้ อีกคือการตัดออกจากสังคม เช่น การลงโทษจาคุก เป็ นต้ น
4. การลงโทษเพื่ อ แก้ ไ ขฟื ้น ฟู (Rehabilitation) เป็ น แนวคิด ของส านัก อาชญา
วิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ที่เชื่อว่าการกระทาของมนุษย์ถูกกาหนดจากปั จจัยต่างๆ
คือมีเจตจานงกาหนด (Determinism) โดยที่มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระทาได้ อย่างอิสระในการที่
จะใช้ เหตุผ ลในการเลือก แต่มนุษย์ถูกกดดันหล่อหลอมจากสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยต่างๆ จนมี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปสู่การกระทาผิด ซึ่งปั จจัยดังกล่าวนันอั
้ นได้ แก่ ปั จจัยทางจิตวิทยา ปัจจัย
ทางชีวภาพและปั จจัยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมและสังคม ทังหมดนี
้
้อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
มนุษย์ การลงโทษผู้กระทาผิดจึงควรมุ่งเน้ นไปที่การพิจารณาถึงสาเหตุของการกระทาผิดและ
แก้ ไขที่สาเหตุนนั ้ โดยมุง่ เน้ นที่ตวั ผู้กระทาผิดมากกว่าพฤติกรรมของการกระทาผิด
5. การลงโทษเพื่ อเสริ ม สร้ างพัฒ นา (Reintegration) การลงโทษจะต้ องคานึง/
ครอบคลุ ม ถึ ง สาธารณชนและสัง คม ซึ่ ง การลงโทษไม่ ค วรจะมี ก ฎแน่ น อนตายตัว เพราะ
สภาพแวดล้ อมหรื อบุคคลย่อมแตกต่างกัน
เพราะฉะนันจึ
้ งสรุปได้ ว่า ปรัชญาในการปฏิบตั ิต่อเด็กและเยาวชน หากจาแนก
ออกเป็ นสองส านัก แล้ วซึ่ ง ได้ แ ก่ ส านัก ดัง้ เดิ ม หรื อส านัก คลาสสิ ก (Classical School) และ
สานักปฏิฐานนิยม (Positive School) ต่างมีวิธีการลงโทษเด็กและเยาวชนดัง ภาพประกอบที่ 5
ดังนี ้
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ภาพประกอบ 5 เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิตอ่ เด็กและเยาวชนตามสานักดังเดิ
้ มหรื อสานักคลาสสิก
(Classical School) และสานักปฏิฐานนิยม (Positive School)
เป้าหมายของการลงโทษ (Goals of Punishment) บางทีก็เรี ยกกันว่า ปรัชญา
ในการลงโทษ บางทีก็เรี ยกกันว่าทฤษฎีในการลงโทษ ซึ่งจะเรี ยกอย่างไรก็ย่อมได้ แต่เป็ นเรื่ อง
ของความพยายามของระบบงานยุติธรรมที่จะทาให้ เกิดผลสาเร็ จในเรื่ องของการลงโทษจึงเป็ น
เรื่ องของการทาให้ เกิดความสาเร็ จซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาคัญมากกว่าอย่างอื่น (อัณณพ ชูบารุง และอุ
นิษา เลิศโตมรสกุล, 2555, น. 264)
สาหรับประเทศไทยการปฏิบตั ิตอ่ เด็กและเยาวชนได้ ดาเนินตามแนวปรัชญาที่ม่งุ
แก้ ไขฟื น้ ฟูและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดและที่กระทาผิดซ ้าอีกให้ สามารถกลับตัวเป็ น
คนดีและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างปกติสขุ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ เด็กและเยาวชนยังสามารถที่จะ
เยียวยาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดังจะเห็นได้ จากการที่ประเทศไทยได้ มีพระราชบัญญัติ
จัดตังศาลคดี
้
เด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.
2494 ซึ่งต่อมาได้ ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนมาใช้ พระราชบัญญัติจดั ตังศาลเยาวชน
้
และครอบครัวและวิธี พิจ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แทน และในปั จ จุบันนี ไ้ ด้
เปลี่ยนมาใช้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ซึ่ง แนวทางในการปฏิ บัติต่อ เด็กและเยาวชนของประเทศไทยนัน้ ได้ มี การปฏิ บัติที่
แตกต่างจากคดีของผู้ใหญ่ กล่าวคือเป็ นการแยกกระบวนการยุตธิ รรมสาหรับเด็กและเยาวชนออก
จากคดีของผู้ใหญ่อย่างสิ ้นเชิง
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3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนที่กระทาผิด
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนที่กระทาผิดพบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่ได้ ทาการศึกษาถึงปั จจัยและสาเหตุที่ส่งผลต่อการกระทาผิดของเยาวชน ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทา
การรวบรวมงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องกับเยาวชนที่กระทาผิดไว้ ดงั นี ้
วาสุเทพ ทองเจิม (2540) ได้ ศึกษามูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิดของเด็ก
และเยาวชนชาย : ศึกษาเฉพาะสถานแรกรับ (บ้ านเมตตา) ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกลาง ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ช่วงอายุของเด็กและเยาวชนอยู่ระหว่าง 16-18 ปี มากที่สุด
รองลงมาอยู่ระหว่าง 13-15 ปี ระดับการศึกษาประถมปลายมากที่สดุ รองลงมามัธยมต้ น ก่อน
ถูกจับกุมส่วนใหญ่ไม่ได้ ศกึ ษาต่อ ไม่มีโอกาสศึกษา ครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวสลายมาก
ที่สุดซึ่งก็มีครอบครัวที่ผ้ ปู กครองอยู่ด้วยกันเป็ นอันดับรอง ฐานะเศรษฐกิจส่วนใหญ่พอกินพอใช้
แต่ต้องช่วยกันทางานหารายได้ สาหรับครอบครัวที่มีฐานะปานกลางก็มีจานวนมาก เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ติดยาเสพติดและเคยติดยาเสพติด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ชอบเที่ยวและมัว่
สุมเสพยาเสพติด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กระทาความผิดเนื่องจากเพื่อนชวนเป็ นอันดับหนึ่ง
รองลงมามีความจาเป็ นต้ องทา สาหรับคดีเพื่อนชวนส่วนใหญ่เป็ นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนคดี
ที่มีความจาเป็ นต้ องทาคือ คดีลกั ทรัพย์และมักจะติดยาเสพติด ความสานึกส่วนใหญ่จะไม่ทาอีก
แล้ วหรื อไม่อยากกระทาความผิดอีกเลย ความต้ องการอันดับแรกเมื่อพ้ นความผิดส่วนใหญ่ จะ
บอกว่าอยากอยู่กับบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่มีความอบอุ่น รองลงมาคืออยากเรี ยนหนังสือและ
อยากเป็ นคนดี เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มีความจาเป็ นและเห็นด้ วยกับการปฏิบตั ิงานและการ
บริการของเจ้ าหน้ าที่สถานแรกรับ (บ้ านเมตตา)
กนกวรรณ ศรี ทุมมา (2546) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาผิดของ
เยาวชนในศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้ านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1.) เชาวน์ปัญ ญาของเยาวชนกระทาผิด แตกต่างจาก
เชาวน์ปัญญาของเยาวชนที่ไม่กระทาผิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.) สุขภาพจิตด้ าน
อารมณ์ซมึ เศร้ าของเยาวชนกระทาผิดแตกต่างจากสุขภาพจิตด้ านอารมณ์ซมึ เศร้ าของเยาวชนที่ไม่
กระท าผิ ด อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 3.) การทาหน้ าที่ ของครอบครัวของเยาวชน
กระทาผิดในด้ านการแก้ ปัญหาและการทาหน้ าที่ทวั่ ไป แตกต่างจากเยาวชนที่ไม่กระทาผิด อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการทาหน้ าที่ของครอบครัวในด้ านบทบาท การตอบสนอง
ทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรมและการสื่อสารแตกต่างจากเยาวชน
ที่ไม่กระทาผิดอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 4.) การรับรู้ เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนของเยาวชนกระทาผิด
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แตกต่างจากการรับรู้ เกี่ ยวกับเพื่อนของเยาวชนที่ไม่กระทาผิดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 5.) การรับรู้เกี่ยวกับโรงเรี ยนของเยาวชนกระทาผิด แตกต่างจากการรับรู้เกี่ยวกับโรงเรี ยนของ
เยาวชนที่ไม่กระทาผิดอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 6.) การรับรู้เกี่ยวกับชุมชนของเยาวชนกระทา
ผิด แตกต่างจากการรับรู้ เกี่ยวกับชุมชนของเยาวชนที่ไม่กระทาผิด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
พรพริ ง้ ปั ทมิ นทร์ (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องภูมิ หลังของเยาวชนที่ กระทาผิด
ฐานท าร้ ายร่ างกายและกระทาผิ ดทางเพศ กรณี ศึก ษาเยาวชนในศูนย์ ฝึ กและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้ านมุทิตา ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1. เยาวชนมีภูมิหลังการศึกษาอยู่ในระดับต่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ าง เพราะขาดความชานาญในฝี มือ ประกอบกับใช้ เวลาว่างในการดาเนิน
ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม ครอบครัวด้ อยคุณภาพทางการศึกษา การอบรมเลี ้ยงดูและความสัมพันธ์
ในครอบครั วไม่ดี 2. ลักษณะการกระทาผิ ดของเยาวชนเป็ นความผิด ฐานท าร้ ายร่ างกายและ
กระทาผิดทางเพศ เยาวชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์รับรู้เรื่ องความรุนแรงด้ วยการชกต่อยและการ
ใช้ อาวุธต่อเพื่อนคู่อริ เพราะโกรธแค้ นเขม่นกัน เยาวชนเคยเห็นเพื่อนบ้ านกระทาความรุ นแรงต่ อ
สมาชิกภายในครอบครัวด้ วยการกระทื บ ใช้ สายยางฟาด เตะต่อยและใช้ อาวุธ เช่น มี ด ปื น
ส่วนตัวเยาวชนส่วนใหญ่ เคยถูกบิดามารดาลงโทษด้ วยการใช้ ไม้ ตีเพื่อการสั่งสอนเป็ นส่วนใหญ่
ผลกระทบของความรุนแรงที่เยาวชนเป็ นผู้กระทาจะรุนแรงกว่าผลกระทบที่เยาวชนเป็ นผู้ถกู กระทา
พิริยา ยังรอต (2558) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื น้ พลัง
ของเยาวชนที่ ไม่กระทาผิ ดซา้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะมื ดมนในช่วงที่เยาวชนกระทาผิด
ประกอบไปด้ วยเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เยาวชนมีความคิดที่ไม่เหมาะสม เยาวชนมี
มุม มองต่ อ สิ่ ง ต่า งๆ เป็ นมุ ม มองทางลบและสภาพแวดล้ อ มส่ ง ผลต่อ การท าพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสม 2. ปั จจัยที่ช่วยชักนาให้ เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดจากจุดประกายในตนเองให้ มี
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ ท าให้ เยาวชนพัฒ นาตนเองต่ อ ไปอย่ า งไม่ มี ที่ สิ น้ สุ ด
3. แนวทางในการก้ าวเข้ ามาในเส้ นทางแห่งแสงสว่าง ซึ่งเริ่ ม จากการคิดทบทวนเพื่ อประเมิ น
พฤติกรรมของตนเอง จัดการให้ ตนเองเข้ ามาสู่เส้ นทางแห่งแสงสว่างและการมีจิตใจที่อดทนต่อ
ปั ญหา 4. ชีวิตที่ดีหลังจากอยู่ในเส้ นทางแสงสว่าง โดยเยาวชนจะมีมุมมองทางบวกในการมอง
ตนเองและเยาวชนมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ บุคคลรอบข้ าง
พรรณี ศรี วาณิชย์พุฒิ และคณะ (2560) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชนกระทาผิดซา้ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพส่ว น
บุคคลของเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดซ ้าของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
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ชายมีอายุอยู่ในช่วง 16-18 ปี การศึกษาของเด็กอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนเยาวชนอยู่
ระดับ อาชี วศึก ษาประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ลัก ษณะการอยู่อ าศัย ชุม ชนแออัด และใกล้ แ หล่ ง
อบายมุ ข สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจมี ค วามบกพร่ อ งทางจิ ต ใจ ขาดทั ก ษะชี วิ ต ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ การอยากลองและการเลียนแบบ 2. สภาพส่วนบุคคลของครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิดซา้ ส่วนใหญ่ เป็ นครอบครัวหย่าร้ าง แยกกันอยู่ มีความขัดแย้ งกัน ไม่เป็ น
แบบอย่างที่ ดี มี การทะเลาะวิว าทและกระท าความรุ น แรงในครอบครัว จบการศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น อาชีพรับจ้ างทัว่ ไป รายได้ ตอ่ เดือนไม่เกิน 15,000 บาท 3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
เด็กและเยาวชนที่กระทาผิดซ ้าอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ กลุ่มเพื่อน
สื่อมวลชน สภาพแวดล้ อมชุมชนและสังคม การคุมประพฤติ การพิจารณาคดีและสถานศึกษา
ตามลาดับ 4. สภาพและประเภทความผิดอยูใ่ นระดับมาก ประกอบด้ วยความถี่ของการกระทาผิด
ประเภทความผิด ความรุนแรงของความผิดและโทษที่ได้ รับ
จากการศึกษาข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่างานวิจยั ส่วนใหญ่ได้ ศึกษาปั จจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลทาให้ เยาวชนกระทาความผิด ซึ่งผู้วิจัยสรุ ปข้ อมูลประเด็นหลักๆ ที่จะนามาใช้ ใน
แบบวัดการควบคุมตนเองในส่วนของข้ อมูลพื ้นฐานอันได้ แก่ ระดับช่วงอายุ ระดับการศึกษาและ
สถานภาพของครอบครัว

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง “การเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด โดยการให้
คาปรึกษากลุม่ ” เป็ น การวิจัย กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) แบบ OneGroup Pretest-Posttest Design ร่วมกับการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้
สร้ างและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุม ตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดการตามขันตอนดั
้
งรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
2.2 โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
2.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ าง
3. การดาเนินการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นเยาวชนที่กระทาผิดที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง
15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จานวน 102 คน (ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร. 2562)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการควบคุมตนเองและกลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับการเสริ มสร้ างการควบคุม
ตนเองโดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ซึง่ มีรายละเอียดการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการควบคุมตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
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มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จานวน
102 คน ซึง่ ผู้วิจยั สามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได้ จานวน 102 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100
2. กลุ่มตัวอย่างที่ เข้ ารับการเสริ ม สร้ างการควบคุมตนเองโดยการให้ คาปรึ กษา
กลุม่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เข้ ารั บ การเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองโดยการให้
คาปรึ กษากลุ่มเป็ นเยาวชนที่กระทาผิดที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนสิ ริน ธรจ านวนทัง้ หมด ผู้ วิจัยได้ ท าการคัดเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากข้ อคาถามแบบวัดการควบคุมตนเองจานวน 35 ข้ อ
และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้ าร่ วมที่มีคะแนนการตอบแบบวัด การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor
Self-control) ในช่วงคะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 ขึน้ ไป และมี คะแนนจากการตอบแบบวัดการควบคุม
ตนเองที่ดี (Good Self-control) ในช่วงคะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 ลงมา และมีความสมัครใจเข้ าร่ วม
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนี ้เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 8 คน ซึ่งผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ในการกาหนดจานวน
สมาชิกสาหรับเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2012, p. 99) ที่กาหนด
ไว้ วา่ จานวนสมาชิกที่เหมาะสมในการให้ คาปรึกษากลุม่ ควรจะมีสมาชิกประมาณ 8 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วย 3 ส่วนด้ วยกันดังนี ้
1. แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิด
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ าง
1. การสร้ างแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ เป็ น แบบสอบถามวัด การควบคุม ตนเองของ
เยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ในศูน ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนสิ ริ น ธร ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การสร้ าง
เครื่ องมือในการวิจยั ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
2. ผู้วิจยั ได้ เขียนนิยามศัพท์จากการได้ ศึกษาตารา แนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของการควบคุมตนเอง
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3. ผู้วิจยั ได้ นานิยามศัพท์ที่ได้ มาใช้ ในการสร้ างข้ อคาถามเพื่อใช้ วดั การ
ควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด โดยข้ อ คาถามแบ่ง ออกเป็ น 2 ด้ าน คื อ ด้ านวัด การ
ควบคุ ม ตนเองที่ ดี (Good Self-control) และด้ านวัด การควบคุ ม ตนเองที่ ไ ม่ ดี (Poor Selfcontrol) ซึ่งแต่ล ะด้ านจะประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ซึ่งเครื่ องมื อที่ ผ้ ูวิจัยจะใช้ วัดใน
งานวิจยั ดังกล่าวนี ้ได้ นาเครื่ องมือของสิทธิ พงศ์ วัฒ นานนท์สกุล (2555, น. 153-167) ที่อิงตาม
แนวคิดของวิวและคณะ (Wills และคนอื่น ๆ, 2001, pp. 145-163) มาพัฒนาให้ มีความเหมาะสม
กับ บริ บ ทของกลุ่ม เยาวชนที่ กระท าผิด โดยมี จ านวนข้ อค าถามทัง้ สิ น้ 38 ข้ อ ซึ่ง แบบวัด เป็ น
ลักษณะการประเมินตนเอง โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
(Likert)
4. ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทา
ผิดจานวน 38 ข้ อ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์สกล วรเจริ ญศรี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พชั ราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ ตรวจสอบความถูกต้ องเชิงเนื ้อหาและหลังจากนัน้
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด มาให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ ดร.อุรปรี ย์ เกิดใน
มงคลและอาจารย์ ดร.สาธร ใจตรง ได้ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหา ภาษาที่ใช้
และความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หารายข้ อ (Item Content Validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้ านเป็ นรายข้ อ ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดระดับความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
+1 หมายถึง เมื่ อแน่ใจว่าข้ อคาถามมี ความสอดคล้ องกับการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
-1 หมายถึ ง เมื่ อ แน่ ใจว่า ข้ อ ค าถามไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ กับ การ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
5. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดที่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณ วุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญแล้ ว มาทาการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อค าถามกับ นิยามศัพ ท์ ( Item Objective Congruence: IOC) โดยข้ อคาถามที่ ผ้ ูวิจัย
เลือกนามาใช้ จะต้ องมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 และสาหรับข้ อคาถามที่มี
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ค่าดัชนีต่ากว่า 0.60 ผู้วิจยั จะนามาปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
(สมบัติ ท้ ายเรื อคา, 2555, น. 111)
6. ผู้วิจัยนาข้ อคาถามที่ ได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try
out) กับ กลุ่ม เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด คื อ เยาวชนในโรงเรี ย นฟ้ า ใสวิ ท ยาและเยาวชนใน
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ วนามาดาเนินการ
หาประสิทธิภาพของข้ อคาถามโดยการหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบสอบถามการวัดการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดจากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวม (Item-Total Correlation) ผู้วิจัยได้ คัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มี ค่าอานาจจาแนก
ตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป
7. ผู้ วิ จัย หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามวัด การ
ควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient:  ) ซึง่ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .81
8. ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามวัด การควบคุม ตนเองที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
ตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วไปใช้ จริ งในงานวิจยั โดยนาแบบสอบถามวั ดการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่ กระทาผิดให้ กับกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพื่ อนามาเป็ นข้ อมูลก่อนการทดลอง
(Pretest)
9. แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่ กระทาผิดในแต่ละ
ด้ าน (ภาคผนวก ค)
ตัวอย่ างแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด ดังตารางที่ 1
คาชี ้แจง: จงพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อความ และเขียนเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องคาตอบ
ที่สอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ
ดังนี ้
ตาราง 1 เกณฑ์การให้ คะแนนและการแปลผลในแบบวัดการควบคุมตนเองที่ดี
คาตอบ

คะแนนข้ อกระทงทางบวก

คะแนนข้ อกระทงทางลบ

ตรงมากที่สดุ

5

1

ตรงมาก

4

2
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาตอบ

คะแนนข้ อกระทงทางบวก

คะแนนข้ อกระทงทางลบ

ปานกลาง

3

3

ตรงน้ อย

2

4

ตรงน้ อยที่สดุ

1

5

การแปลผลคะแนนในแบบวัด การควบคุม ตนเองที่ ดี (Good Self-control) โดยหากมี
คะแนนสูงแสดงว่ามี ระดับการควบคุม ตนเองที่ดีอยู่ในระดับมากและหากคะแนนต่าแสดงว่ามี
ระดับการควบคุมตนเองที่ดีอยูใ่ นระดับน้ อย
ตาราง 2 เกณฑ์การให้ คะแนนและการแปลผลในแบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี
คาตอบ

คะแนนข้ อกระทงทุกข้ อ

ตรงมากที่สดุ

5

ตรงมาก

4

ปานกลาง

3

ตรงน้ อย

2

ตรงน้ อยที่สดุ

1

การแปลผลคะแนนในแบบวัดการควบคุมตนเองที่ ไม่ดี (Poor Self-control) โดยหากมี
คะแนนสูงแสดงว่ามีระดับการควบคุมตนเองที่ไม่ดีอยู่ในระดับมากและหากคะแนนต่าแสดงว่ามี
ระดับการควบคุมตนเองที่ไม่ดีอยูใ่ นระดับน้ อย
เกณฑ์ในการแปลความหมายแบบสอบถามการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-control)
และการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-control) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สดุ มาก
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ปานกลาง น้ อยและน้ อยที่สดุ เพื่ออธิบายว่าเยาวชนที่กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองอยู่ใน
ระดับใด โดยใช้ คะแนนเฉลี่ยดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00
หมายถึง
เยาวชนที่ ก ระท าผิ ด มี ก าร
ควบคุมตนเองอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50
หมายถึง
เยาวชนที่ ก ระท าผิ ด มี ก าร
ควบคุมตนเองอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50
หมายถึง
เยาวชนที่ ก ระท าผิ ด มี ก าร
ควบคุมตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50
หมายถึง
เยาวชนที่ ก ระท าผิ ด มี ก าร
ควบคุมตนเองอยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50
หมายถึง
เยาวชนที่ ก ระท าผิ ด มี ก าร
ควบคุมตนเองอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ

ภาพประกอบ 6 ข้ อคาถามในแบบวัดการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-control) และแบบวัด
การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-control)
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2. การสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระท าผิ ดนี ้ ผู้วิจัยได้ น าแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิ ค การให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม แบบผสมผสานมา
ประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด โดยมีขนตอนในการสร้
ั้
าง
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ที่มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องของการควบคุมตนเอง
2. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ มา
ใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้ างการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดและเพื่อให้ เหมาะสมกับความมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษา
ในแต่ ล ะครั ง้ ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ สร้ างโปรแกรมตามประเด็ น ดัง นี ้ คื อ 1. การปฐมนิ เทศและสร้ าง
สัมพันธภาพ 2. ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability) 3. ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of
gratification) 4. ด้ า น ก า รแ ก้ ปั ญ ห า (Problem solving) 5. ด้ า น ก า รหุ น หั น พ ลั น แ ล่ น
(Impulsiveness) 6. ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility) 7. ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้
(Impatience) 8. ปัจฉิมนิเทศ
3. ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้ าง
การควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดให้ กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง อาจารย์ ดร.อุรปรี ย์ เกิดในมงคลและอาจารย์ ดร.สาธร
ใจตรง ท าการตรวจสอบความสอดคล้ อ งในเรื่ อ งของวัต ถุป ระสงค์ กิ จ กรรม ระยะเวลาที่ ใช้
อุป กรณ์ เทคนิ ค ที่ ใช้ วิ ธี ด าเนิ น การและการประเมิ น ผล จากนัน้ ผู้วิ จัย น าโปรแกรมการให้
คาปรึ กษากลุ่มแบบผสมผสานที่ได้ รั บการตรวจสอบแล้ วไปปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
4. ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้ าง
การควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
เยาวชนที่กระทาผิดที่ โรงเรี ยนฟ้าใสวิทยาซึ่ง มีลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 คน
เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ ย วกับ ล าดับ ขัน้ ตอน ระยะเวลา เนื อ้ หา จากนัน้ ผู้วิ จัย น า
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่ อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิดมาปรับปรุงอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
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5. ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้ าง
การควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดไปทดลองจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 คน โดยให้
คาปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 60-90 นาที รวมทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
และหลังจากที่เสร็ จสิ ้นกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มแล้ ว ผู้วิจยั นาแบบสอบถามวัดการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดให้ กบั กลุ่มตัวอย่างทัง้ 8 คน ได้ ตอบแบบสอบถามอีกครัง้ เพื่อนามา
เป็ นข้ อมูลหลังการทดลอง (Posttest)
ตาราง 3 สรุ ปการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี และเทคนิคการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
ครัง้ ที่

เรื่ อง

ทฤษฎี

1

ปฐมนิเทศ และสร้ างสัมพันธภาพ

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบผู้รับการปรึกษาเป็ น
ศูนย์กลาง

2

ด้ านการสงบอารมณ์

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม

3

ด้ านการชะลอความปรารถนา

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม

เทคนิค
1. การฟั ง
2. การทวนซ ้า
3. การถาม
4. การเงียบ
5. การสะท้ อนความรู้สกึ
6. การสะท้ อนเนื ้อหา
7. การทาให้ กระจ่าง
1. เทคนิคทางความคิด คือ
การโต้ แย้ งความเชื่อที่ไร้
เหตุผล
2. เทคนิคทางอารมณ์ คือ
การใช้ จินตนาการในการ
คิดถึงความรู้สกึ ต่อสิง่ เลวร้ าย
อย่างเหมาะสม
3. เทคนิคทางพฤติกรรม คือ
การฝึ กทักษะ
1. เทคนิควิธีการควบคุม
ตนเอง
2. เทคนิควิธีการเสริ มแรง คือ
การเสริ มแรงบวก
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ตาราง 3 (ต่อ)
ครัง้ ที่

เรื่ อง

ทฤษฎี

4

ด้ านการแก้ ปัญหา

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม

5

ด้ านการหุนหันพลันแล่น

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม

6

ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบเผชิญความจริ ง

7

ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม

8

ปั จฉิมนิเทศ

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบเผชิญความจริ ง

เทคนิค
1. เทคนิควิธีการเสริ มแรง คือ
การเสริ มแรงบวก
2. เทคนิควิธีการเรี ยนรู้จาก
ตัวแบบ คือ สือ่ ผสม
1. เทคนิคทางความคิด คือ
เทคนิคการโต้ แย้ งเพื่อขจัด
หรื อเอาชนะความคิดความ
เชื่อที่ไร้ เหตุผล
2. เทคนิคทางอารมณ์ คือ
เทคนิคการจินตนาการแบบ
พิจารณาเหตุผลและอารมณ์
3. เทคนิคทางพฤติกรรม คือ
การกาหนดงานด้ าน
พฤติกรรมให้ ทา
1. เทคนิคการเผชิญหน้ า
2. การสังเกต
3. สะท้ อนความรู้สกึ
4. การทาให้ เกิดความ
กระจ่าง
1. เทคนิคการผ่อนคลาย
2. เทคนิควิธีการควบคุม
ตนเอง
1. เทคนิคการเผชิญหน้ า
2. การสังเกต
3. สะท้ อนความรู้สกึ
4. การทาให้ เกิดความ
กระจ่าง
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3. แบบสัมภาษณ์ ก่ ึงมีโครงสร้ าง
การวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ การวิจัย กึ่ง ทดลองร่ วมกับ การเก็ บ ข้ อ มูลเชิ ง คุณ ภาพ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่กว้ างและลึกซึ ้ง โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ างร่วมกับการสังเกต
กิริยา ท่าทาง น ้าเสียง สีหน้ าและแววตาของผู้ให้ สมั ภาษณ์ในขณะทาการสัมภาษณ์และบันทึก
รายละเอียดทุกสิ่งที่ เกิดขึน้ ซึ่งวิธีการนีจ้ ะมี ความยืดหยุ่นไม่ตายตัวและช่วยให้ ผ้ ูวิจัยสามารถ
ซักถามประเด็นปั ญ หาที่ต้องการศึกษาได้ รอบด้ านมากยิ่งขึ ้น การได้ มาซึ่งข้ อมูลนีผ้ ้ วู ิจยั ใช้ แนว
คาถามที่มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดซึง่ แนวคาถามจะอยู่บนพื ้นฐานความมุง่ หมายและปั ญหา
การวิ จัย โดยผู้วิ จัย น าแบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง มี โครงสร้ างมาใช้ ในการวิ จัย ช่ว งหลัง เสร็ จ สิ น้
กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ทัง้ นีเ้ นื่องจากแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของการวิจยั ได้ โดยข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์จะทาให้ ผ้ วู ิจยั
ทราบถึงกระบวนการความเข้ าใจของการควบคุมตนเองและกระบวนการควบคุมตนเองก่อนเข้ าสู่
การทดลองและหลังกระบวนการทดลองนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงในการควบคุมตนเองเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่และจะนาเอาการควบคุมตนเองไปปรับใช้ อย่างไร
การดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามวัดการควบคุม ตนเองไปให้ กับเยาวชนที่ กระทาผิดที่
อาศัยอยู่ในศูนย์ ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนสิริน ธรจานวน 102 คน ที่ เป็ น กลุ่ม ตัวอย่างเพื่ อ
ศึกษาระดับของการควบคุมตนเอง
2. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ ได้ มาหาค่าเฉลี่ยระดับการควบคุม ตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
และคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนการตอบแบบวัด การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-control) ในช่วง
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 ขึ ้นไป และมีคะแนนจากการตอบแบบวัดการควบคุมตนเองที่ดี (Good Selfcontrol) ในช่วงคะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 ลงมา เพื่อคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างมาใช้ ในการทดลอง
2. การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ ม สร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
1. แบบแผนการทดลอง
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย แบบกึ่ ง ทดลอง : กรณี ศึก ษาภายในกลุ่ม
(Quasi-Experimental Research Design : Within-Subject Design) แบบOne-Group PretestPosttest ร่ วมกับการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ เชิงเหตุ
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และผลที่เกิดขึ ้นในกลุ่มตัวอย่างเดิมช่วงก่อนและหลังได้ รับสภาพการณ์หรื อเงื่อนไขที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
(มานิกา วิเศษสาธร, 2555, น. 84) ซึ่งก็คือ แบบบูรณาการโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
โดยมีรูปแบบการวิจยั และมีแบบแผนการทดลองดังตารางที่ 4 ดังนี ้
ตาราง 4 ตารางรู ป แบบการวิจัยแบบกึ่ ง ทดลอง : กรณี ศึกษาภายในกลุ่ม แบบ One-Group
Pretest-Posttest
กลุม่

ก่อน

ทดลอง

หลัง

กลุม่ ทดลอง

O1

×

O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบการวิจยั
O1
แทน การวัดครัง้ ที่ 1 ซึ่งเป็ นการวัดก่อน (Pretest) ที่กลุ่มตัวอย่างจะ
ได้ รับสภาพการณ์หรื อเงื่อนไข
O2
แทน การวัดครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นการวัดหลัง (Posttest) ที่กลุ่มตัวอย่างจะ
ได้ รับสภาพการณ์หรื อเงื่อนไข
×
แทน การจัดหรื อสร้ างสภาพการณ์หรื อเงื่อนไขที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
แผนการทดลองกลุ่ม ตัวอย่างเป็ น การวัดก่อน หลังการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ คะแนน
ค่าเฉลี่ยแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดมาใช้ เป็ นคะแนนทดสอบก่อ น จากนัน้
เมื่อทดลองโดยใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิดครบทัง้ 8 ครัง้ ผู้วิจยั ได้ ให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดอีกครัง้ หนึ่งเพื่อนาคะแนนที่ได้ มาใช้
เป็ นคะแนนหลังการทดลอง
2. วิธีดาเนินการทดลอง
ในการทดลอง ผู้วิจยั ได้ แบ่งการทดลองเป็ น 4 ระยะ ดังต่อไปนี ้
1. ขันระยะก่
้
อนการทดลอง
การกาหนดกลุ่ม ตัวอย่างเข้ ากลุ่ม ผู้วิจัยได้ ใช้ คะแนน
จากการตอบในมาตรวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 ขึ ้นไป และมีคะแนน
จากการตอบในมาตรวัดการควบคุม ตนเองที่ ดี ตัง้ แต่คะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 ลงมา และมี ความ
สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรมนี ้เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 8 คน
2. ขันระยะการทดลอง
้
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ในการเสริ ม สร้ างการควบคุ ม ตนเองของเยาวชนที่
กระท าผิ ด โดยใช้ โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดระยะเวลาในการการให้
คาปรึกษาจานวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 60-90 นาที
3. ขันระยะหลั
้
งการทดลอง
ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามวัด การควบคุม ตนเองให้ ก ลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทัง้ 8 คน ทาเพื่อประเมินการควบคุมตนเองหลังจากการทดลอง
4. ขันระยะติ
้
ดตามผล
ผู้วิจยั นาแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ างมาใช้ ในการวิจยั
ช่วงระยะหลังการให้ คาปรึ กษากลุ่มเสร็ จสิ ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการทดลองทัง้ 8 คน เพื่อจะได้
ทราบถึงกระบวนการความเข้ าใจของการควบคุมตนเองและกระบวนการควบคุมตนเองก่อนเข้ าสู่
การทดลองและหลังกระบวนการทดลองนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงในการควบคุมตนเองเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่และจะนาเอาการควบคุมตนเองไปปรับใช้ อย่างไร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
1. ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การขออนุ ญ าตศึ ก ษาวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการติดต่อขอความร่วมมือในการทาวิจยั ไปยังอธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการไปศึกษาเก็บข้ อมูลการทดลองที่ ศนู ย์
ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพื่อศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด ที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่าง และเมื่อได้ รับอนุญาตให้ สามารถเข้ าเก็บข้ อมูลได้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการติดต่อผู้ที่
เกี่ยวข้ องในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
3. ผู้วิจยั ได้ นาแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดไปใช้ กบั เยาวชน
ชายที่อาศัยอยู่ในศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 102 คน
และทาการเก็บแบบสอบถามคืนมาได้ ทงั ้ 102 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100
4. ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่เก็บคืนกลับมาเพื่อทาการวิ เคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย
และร้ อยละของคะแนนระดับการควบคุมตนเองที่ดีและไม่ดีของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนสิรินธรว่ามีระดับการควบคุมตนเองในภาพรวมอยูใ่ นระดับใด
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2. การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ ม สร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
1. ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ ในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุ่มจานวนทังสิ
้ ้น 8 คน จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
102 คน ที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามวัดการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการคัดเลือกคะแนนผู้เข้ าร่วมการทดลองที่มีคะแนนจาก
การตอบแบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 ขึ ้นไป และมีคะแนนจากการ
ตอบแบบวัดการควบคุมตนเองที่ดี ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 ลงมา และดาเนินการเก็บคะแนนที่
ได้ นี ้ไว้ เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง
2. ผู้วิจัย ได้ ดาเนิน การทดลองด้ วยการนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อ
เสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมาใช้ กบั กลุ่มทดลอง โดยใน
ระหว่างการให้ คาปรึกษากลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ไม่สามารถดาเนินการบันทึกเสียงได้ เนื่องจากข้ อจากัดของ
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนประกอบกับทางสถานพินิจที่เป็ นกลุ่มปิ ด จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั เลือกใช้
วิธีการบันทึกข้ อมูลหลังเสร็ จสิ ้นกระบวนการกลุ่มในทุกครัง้ เพื่อที่จะได้ ศกึ ษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของกลุ่ม และจะด าเนิ น การเก็ บ เรื่ อ งราวของกลุ่ม เป็ นความลับ โดยโปรแกรมที่ จ ะใช้ ในการ
เสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่ กระทาผิดนีไ้ ด้ ใช้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้
กาหนดระยะเวลาในการการให้ คาปรึกษาจานวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 60-90 นาที
3. ภายหลัง การทดลอง ผู้วิ จัย ได้ น าแบบวัด การควบคุม ตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิดที่ได้ ทาไปในครัง้ ก่อนให้ กับกลุ่มตัวอย่างทาอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อประเมินระดับการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดหลังการทดลอง และผู้วิจยั ได้ นาแบบวัดการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิดในครัง้ หลังการทดลองไปทาการวิเคราะห์คะแนนเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน
และหลังการทดลองโดยการใช้ ส ถิ ตินอนพาราเมตริ ก (Nonparametric Statistics) ด้ วยวิธีการ
ทดสอบของวิล ค็อกซัน (Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test) แบบกลุ่ม ที่ ไม่อิสระ
ต่ อ กั น (Dependent Sample) เนื่ อ งจากผลจากการวั ด จากกลุ่ ม เดิ ม ออกมา 2 ค่ า นั น้ มี
ความสัมพันธ์กนั และนาข้ อมูลที่ได้ มาตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ในข้ อที่ 2
4. ในช่วงระยะหลังเสร็ จสิ ้นโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ างไปสอบถามผู้เข้ าร่วมการทดลองทัง้ 8 คน เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ยืนยัน
ผลการวิจยั ว่ากลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้และนาสิ่งที่ได้ รับไปปฏิบตั หิ รื อไม่อย่างไร
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน หาค่าความเชื่อมัน่
ของเครื่ องมือแบบสอบถามเพื่อหาค่าเฉลี่ยซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนจากแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
2. วิเคราะห์ เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดการควบคุม ตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
2.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ของ
แบบวัดการควบคุม ตนเองในเยาวชนที่ กระทาผิด โดยใช้ สูตรค านวณหาดัช นี ค วามสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ
จากคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
2.2 วิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัด โดยการใช้ ค่า
ความสัมพันธ์ของแบบสอบถามรายข้ อ (Corrected Item-Total Correlation)
2.3 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยภาพรวมและ
รายด้ านของแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่ กระทาผิ ดโดยใช้ สูตรคานวณสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (สมบัติ ท้ ายเรื อคา, 2555, น. 118)
2. การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ ม สร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
1. ผู้วิ จัย ใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการเปรี ย บเที ย บภาพรวมและรายด้ านของ
ค่าเฉลี่ยของแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดทังก่
้ อนและหลังการทดลองในกลุ่ม
ทดลองที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั ง้ 8 คน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก
(Nonparametric Statistics) ด้ วยวิ ธี ก ารทดสอบของวิ ล ค็ อ กซัน (Wilcoxon matched-pairs
signed ranks test) ในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของตัว แปรทั ง้ สองที่ ไ ม่ อิ ส ระต่ อ กั น
(Dependent Sample) และนาเสนอข้ อมูลในตารางของบทที่ 4
2. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ในช่วงระยะหลังเสร็ จสิ ้นโปรแกรมการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ม มาท าการวิ เคราะห์ จ นได้ รายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ ว นแล้ ว น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าท าการ
วิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis) โดยการตี ค วาม ให้ ค วามหมาย หาข้ อ สรุ ป และน ามา
อภิปรายผลประกอบการทดลองในบทที่ 4 และ 5

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
N
แทน จานวนกลุม่ ประชากร
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
μ
แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ ประชากร
M
แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่าง
σ
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุม่ ประชากร
SD แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุม่ ตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาในการทดลองของ Wilcoxon MatchedPairs Signed Ranks Test
p
แทน ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน ค่ามีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและสถานภาพครอบครัว
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้ านของคะแนนการควบคุมตนเองที่ดี
และไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ าง
การควบคุมตนเอง
ตอนที่ 3 ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด โดยนาเสนอผลการสังเกตพฤติกรรมในการเข้ าร่วมกลุม่ ของสมาชิกทัง้ 8 ครัง้
ประกอบกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ างเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึกของเยาวชนกลุม่ นี ้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิตพิ ื ้นฐาน
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1. จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างจานวน 102 คน
มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและสถานภาพครอบครัว
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตาราง 5 จานวนและร้ อยละของเยาวชนที่กระทาผิด (N = 102 คน)
ลักษณะส่วนบุคคล
1. อายุ
15-17
18-20
21-23
รวม
2. ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รวม
3. สถานภาพครอบครัว
บิดามารดาอยูร่ ่วมกัน
บิดามารดาแยกทางหรื อ
หย่าร้ างกัน
บิดามารดาคนใดคนหนึง่
เสียชีวิตหรื อบิดามารดา
เสียชีวิตทังคู
้ ่
รวม

จานวน (คน)
รวม

ร้ อยละ

16
76
10
102

15.70
74.50
9.80
100.00

43
59
102

42.20
57.80
100.00

42
48

41.18
47.06

12

11.76

102

100.00

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากตารางที่ 5 พบว่า เยาวชนที่ กระทาผิดส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ
ระหว่าง 18-20 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 15-17 ปี จานวน 16
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.7 และอายุระหว่าง 21-23 จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.8 โดยส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 รองลงมาคือ
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ระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.2 และส่วนใหญ่สถานภาพทาง
ครอบครั ว เป็ นแบบบิ ด ามารดาแยกทางหรื อ หย่า ร้ างกัน จ านวน 48 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 47.1
รองลงมาเป็ นแบบบิดามารดาอยู่ร่วมกัน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.2 และแบบบิดามารดา
คนใดคนหนึง่ เสียชีวิตหรื อบิดามารดาเสียชีวิตทังคู
้ ่ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 : การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้ านของคะแนนการควบคุมตนเองที่
ดีและไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ าง
การควบคุมตนเอง
ผู้วิจยั นาเสนอข้ อมูลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของระดับ
การควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด ดังแสดงในตารางที่ 6
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของระดับการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด (N = 102 คน)
ระดับการควบคุมตนเอง

μ

σ

การแปลผล

การควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control)
ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)

3.17

0.66

ปานกลาง

ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of

3.86

0.49

มาก

3.63

0.59

มาก

3.55

0.42

มาก

gratification)
ด้ านการแก้ ปัญหา (Problem solving)
รวม

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-Control)
ด้ านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)

3.36

0.70

ปานกลาง

ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility)

2.94

0.80

ปานกลาง

ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้

3.47

0.87

ปานกลาง

(Impatience)

107
ตาราง 6 (ต่อ)
ระดับการควบคุมตนเอง

μ

σ

การแปลผล

รวม

3.25

0.66

ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากตาราง 6 พบว่า เยาวชนที่กระทาผิดมี การควบคุมตนเองที่ ดี
(Good Self-Control) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 มีค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42 และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่า ด้ านการชะลอความปรารถนามี
ค่าเฉลี่ ย สูง สุด เท่ ากับ 3.86 มี ค่าเฉลี่ ย เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.49 รองลงมาคื อ ด้ านการ
แก้ ปัญ หามี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63 มี ค่าเฉลี่ ยเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และด้ านการสงบ
อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 มี ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ตามล าดับ ส่วนการ
ควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-Control) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.25 มีคา่ เฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการขาด
ความอดทนอดกลัน้ มี ค่า เฉลี่ ย สูง สุด เท่ า กับ 3.47 มี ค่า เฉลี่ ย เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.87
รองลงมาคือ ด้ านการหุนหันพลันแล่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 มีคา่ เฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.70 และด้ านการขาดสมาธิ จดจ่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 มี ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.80 ตามลาดับ
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการควบคุม ตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด (n = 8 คน)
ก่อนการให้ คาปรึกษากลุม่
การควบคุมตนเอง

Mean

SD

การแปลผล

หลังการให้ คาปรึกษากลุม่
Mean

SD

การ
แปลผล

การควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control)
ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)

2.90

0.47

ปานกลาง

3.95

0.53

มาก

ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay
of gratification)

3.44

0.31

ปานกลาง

4.02

0.19

มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)
ก่อนการให้ คาปรึกษากลุม่

หลังการให้ คาปรึกษากลุม่

การควบคุมตนเอง

Mean

SD

การแปลผล

Mean

SD

การ
แปลผล

ด้ านการแก้ ปัญหา (Problem
solving)

3.09

0.62

ปานกลาง

4.05

0.55

มาก

3.14

0.26

ปานกลาง

4.01

0.26

มาก

รวม

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-Control)
ด้ านการหุนหันพลันแล่น
(Impulsiveness)

4.08

0.43

มาก

2.10

0.44

น้ อย

ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ
(Distractibility)

3.75

0.46

มาก

2.43

0.25

น้ อย

ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้
(Impatience)

4.10

0.44

มาก

2.40

0.46

น้ อย

3.98

0.25

มาก

2.31

0.32

น้ อย

รวม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 7 พบว่า ก่อนเข้ าร่วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเยาวชนที่
กระทาผิดมีการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสงบอารมณ์ ด้ านการชะลอความปรารถนาและด้ าน
การแก้ ปั ญ หา อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่ ว นการควบคุม ตนเองที่ ไ ม่ ดี (Poor Self-Control) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการหุนหันพลันแล่น ด้ าน
การขาดสมาธิจดจ่อและด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ อยู่ในระดับมาก โดยหลังเข้ าร่วมการ
ให้ คาปรึ กษากลุ่ม พบว่า เยาวชนที่ กระทาผิดมี การควบคุม ตนเองที่ ดี (Good Self-Control) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสงบอารมณ์ ด้ านการ
ชะลอความปรารถนาและด้ านการแก้ ปัญหา อยู่ในระดับมาก ส่วนการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor
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Self-Control) ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการหุนหัน
พลันแล่น ด้ านการขาดสมาธิ จดจ่อและด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ อยู่ในระดับน้ อย ซึ่ง
ทังนี
้ ้พบว่าหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มการเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทา
ผิดมี ค่าเฉลี่ยการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control) สูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษา
กลุ่มการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองและค่าเฉลี่ยการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-Control)
น้ อยกว่าก่อนเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ การเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง
ตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ การเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง (n = 8 คน)
ก่อนการให้ คาปรึกษา

หลังการให้ คาปรึกษา

กลุม่

กลุม่

การควบคุมตนเอง
Mean

SD

Mean

t

p

SD

การควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control)
ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)

2.90

0.47

3.95

0.53

-2.38

0.02*

ด้ านการชะลอความปรารถนา

3.44

0.31

4.02

0.19

-2.55

0.01*

3.09

0.62

4.05

0.55

-2.10

0.04*

3.14

0.26

4.01

0.26

-2.52

0.01*

(Delay of gratification)
ด้ านการแก้ ปัญหา (Problem
solving)
รวม

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-Control)
ด้ านการหุนหันพลันแล่น
(Impulsiveness)

4.08

0.43

2.10

0.44

-2.54

0.01*

ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ
(Distractibility)

3.75

0.46

2.43

0.25

-2.54

0.01*

ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้
(Impatience)

4.10

0.44

2.40

0.46

-2.54

0.01*
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ตาราง 8 (ต่อ)
ก่อนการให้ คาปรึกษา

หลังการให้ คาปรึกษา

กลุม่

กลุม่

การควบคุมตนเอง

รวม

Mean

SD

Mean

SD

3.98

0.25

2.31

0.32

t

p

-2.52

0.01*

*มี นยั สำคัญทำงสถิ ติทีร่ ะดับ .05

ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล จากตาราง 8 พบว่า เมื่ อ เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ก่ อ นและหลัง การเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม การ
เสริ มสร้ างการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control) โดยภาพรวมและทุกด้ าน ประกอบด้ วย
ด้ านการสงบอารมณ์ ด้ านการชะลอความปรารถนาและด้ านการแก้ ปัญหา มี ความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเข้ าร่วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเอง
โดยภาพรวมและรายด้ านสูงกว่าก่อนการเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง ส่วนการควบคุมตนเองที่ไม่
ดี (Poor Self-Control) โดยภาพรวมและทุกด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการหุนหันพลัน แล่น ด้ าน
การขาดสมาธิจดจ่อและด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองโดยภาพรวมและ
รายด้ านต่ากว่าก่อนการเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง
ตอนที่ 3 : ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในระหว่างที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
และการติดตามผลหลังการให้ คาปรึกษากลุ่มเสร็ จสิน้ ด้ วยแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ างเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลเชิงลึกของเยาวชนทัง้ 8 คน ผู้วิจยั จึงได้ ทาการแจกแจงรายละเอียดประวัติข้อมูลส่วนตัวของ
เยาวชนที่กระทาผิด อย่างพอสังเขปโดยการใช้ ชื่อนามสมมติของแต่ละบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี ้
สมาชิกคนแรกชื่อนายหนึ่ง (นามสมมติ) เป็ นเพศชาย มีอายุ 18 ปี มีภูมิลาเนาใน
จังหวัดลพบุรี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดา
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แยกทางหรื อหย่าร้ างกันและมี คดีที่ได้ กระทาความผิดเป็ นคดีชิงทรัพย์ ส่วนสมาชิกคนต่อมาชื่อ
นายสอง (นามสมมติ) เป็ นเพศชาย มีอายุ 15 ปี มีภมู ิลาเนาในจังหวัดกาญจนบุรี มีการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาอยู่ร่วมกันและมีคดีที่ได้ กระทา
ความผิดเป็ นคดีลกั ทรัพย์ สมาชิกคนต่อไปชื่อนายสาม (นามสมมติ) เป็ นเพศชาย มีอายุ 18 ปี มี
ภูมิลาเนาในจังหวัดชัยภูมิ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มีสถานภาพครอบครัวคือ
บิดามารดาแยกทางหรื อหย่าร้ างกัน และมีคดีที่ได้ กระทาความผิดเป็ นคดีร่วมกันฆ่า สมาชิกคน
ต่อ ไปชื่ อ นายสี่ (นามสมมติ ) เป็ นเพศชาย มี อ ายุ 20 ปี มี ภู มิ ล าเนาในจัง หวัด กรุ ง เทพฯ มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาแยกทางหรื อหย่าร้ างกัน
และมีคดีที่ได้ กระทาความผิดเป็ นคดีร่วมกันปล้ น สมาชิกคนต่อไปชื่อนายห้ า (นามสมมติ) เป็ น
เพศชาย มี อายุ 21 ปี มี ภูมิ ลาเนาในจังหวัด สระบุรี มี การศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา มี
สถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรื อบิดามารดาเสียชีวิตทังคู
้ แ่ ละมีคดีที่
กระทาความผิดเป็ นคดีทาร้ ายร่ างกายถึงแก่ชีวิต สมาชิกคนต่อไปชื่อนายหก (นามสมมติ) เป็ น
เพศชาย มี อายุ 20 ปี มี ภูมิลาเนาในจังหวัดลพบุรี มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรื อบิดามารดาเสียชีวิตทังคู
้ ่และมีคดีที่
กระทาความผิดเป็ นคดียาเสพติด สมาชิกคนต่อไปชื่อนายเจ็ด (นามสมมติ) เป็ นเพศชาย มีอายุ
19 ปี มี ภูมิ ล าเนาในจังหวัด สุรินทร์ มี การศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษาปี ที่ 6 มี สถานภาพ
ครอบครัวคือบิดามารดาแยกทางหรื อหย่าร้ างกัน และมี คดีที่กระทาความผิด เป็ น คดีร่วมกันลัก
ทรัพย์และมีอาวุธไว้ ในครอบครอง และสมาชิกคนสุดท้ ายชื่อนายแปด (นามสมมติ) เป็ นเพศชาย
มี อ ายุ 19 ปี มี ภู มิ ล าเนาในจัง หวัด นครราชสี ม า มี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ประถมศึ ก ษา มี
สถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาแยกทางหรื อหย่าร้ างกันและมีคดีที่กระทาความผิดเป็ นคดียา
เสพติด
และจากการสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุ่มทังหมด
้
8 ครัง้ ผู้วิจยั พอจะสรุปในภาพรวมดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 : การปฐมนิเทศและสร้ างสัมพันธภาพ
ในครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรกที่เริ่ มต้ นกระบวนการทากลุ่มการเสริ มสร้ าง
การควบคุมตนเองโดยการให้ คาปรึกษากลุ่มเยาวชนที่กระทาผิด ซึ่งก่อนที่จะเริ่ มต้ นการทากลุ่ม
นัน้ เยาวชนในกลุ่ม จะดูนิ่ ง สี ห น้ า แววตาเรี ย บเฉย ผู้วิจัย จึง กระตุ้น เพื่ อ ชัก ชวนให้ ส มาชิ ก ได้
สอบถามข้ อสงสัยที่มีได้ ทังนี
้ ้ก็มีเยาวชนจานวน 2-3 คน ได้ ยกมือสอบถามข้ อสงสัยของตัวเองว่า
ทาไมผู้วิจยั จึงได้ เลือกพวกเขามาเข้ ากลุ่ม ผู้วิจยั จึงได้ ตอบคาถามแก่เยาวชนเพื่อคลายข้ อสงสัย
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จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ พดู ชี ้แจงให้ เยาวชนที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มได้ เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของกฎ
กติกา ข้ อตกลงภายในกลุ่มและประโยชน์ที่พวกเขาจะได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุ่ม โดยขันเริ
้ ่ มต้ น
กลุ่มนี ้ผู้วิจยั ได้ แนะนาตัวเองและเชิญชวนให้ เยาวชนแต่ละคนได้ พูดแนะนาตัวเอง ต่อจากนันเมื
้ ่อ
เข้ าสูข่ นด
ั ้ าเนินการกลุม่ ผู้วิจยั ได้ เชิญชวนให้ เยาวชนได้ พดู ถึงการควบคุมตนเองตามความเข้ าใจใน
บริ บ ทของตัวเองซึ่งก็ พ บว่าเยาวชนแต่ละบุคคลต่างหยิบ ยกพูดถึงตัวอย่างเหตุการณ์ ของการ
ควบคุมตนเองออกมาในแบบฉบับที่แต่ละคนเข้ าใจในมุมมองของตนเองอาทิเช่น การระงับข่มใจ
อารมณ์ของตัวเองไม่ให้ แสดงพฤติกรรมในทิศทางที่ไม่ดี การควบคุมที่จะไม่แสดงพฤติกรรมตาม
สิ่งที่คิดหรื อรู้ สึกในทางที่ ไม่ดีออกไป และหลังจากที่ดาเนินการทากลุ่มไปสักระยะหนึ่งก็พบว่า
เยาวชนในกลุ่ม เริ่ ม มี ค วามกล้ า แสดงออกและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการท ากลุ่ม มากขึ น้ ส่ ว น
บรรยากาศในการทากลุม่ เงียบ ไม่มีเยาวชนคนใดพูดคุยเล่นกัน ทุกคนตังใจและให้
้
ความร่วมมือดี
จะมีเยาวชนในกลุ่มอยู่ประมาณ 3-4 คนที่มกั จะยกมือแสดงความคิดเห็นก่อนทุกครัง้ ที่ผ้ วู ิจยั เชิญ
ชวนให้ แสดงความคิดเห็นหรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่ องราวของตัวเอง ซึ่งผู้วิจยั สังเกตเห็นว่า
หลังจากที่ให้ เยาวชนแต่ละบุคคลได้ อยู่กบั ตัวเองเพื่อพิจารณาถึงข้ อดีและข้ อเสียของตนและนามา
ประยุกต์ใช้ กับโครงสร้ างบุคลิกภาพ 3 แบบของคาร์ ล โรเจอร์ ซึ่งสุดท้ ายขันปิ
้ ดกลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ให้
เยาวชนได้ พูดถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และความรู้สึกในการทากลุ่มครัง้ นี ้ก็พบว่าเยาวชนแต่ละบุคคลต่าง
บอกคล้ ายๆ กันว่าการทากลุม่ ในครัง้ นี ้ทาให้ ได้ ร้ ูจกั ตัวเองมากขึ ้นและยังได้ เห็นมุมมองจากเพื่อนๆ
ที่มีตอ่ ตัวเรา นอกจากนี ้มีเยาวชนคนหนึ่งในกลุ่มได้ บอกว่าวันแรกยังรู้สึกดีขนาดนี ้ วันต่อๆ ไปจะ
รู้สกึ ดีขนาดไหน
ครัง้ ที่ 2 : ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)
ในการทากลุม่ ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ชวนเยาวชนพูดคุยเรื่ อง
ทัว่ ๆ ไปเพื่อผ่อนคลายก่อนที่จะเข้ าขัน้ เริ่ มต้ นการทากลุ่ม โดยการทากลุ่มในครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยจะเน้ น
ประเด็น ในหัว ข้ อ การสงบอารมณ์ ซึ่ง ขัน้ เริ่ ม ต้ น การท ากลุ่ม ผู้วิจัยได้ ให้ เยาวชนในกลุ่ม ได้ พูด
ทบทวน กฎ กติกาภายในกลุ่มและพูดทบทวนประเด็นการทากลุ่มในครัง้ ก่อนว่ าได้ พดู คุยประเด็น
ใดไปบ้ าง จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ พดู อธิบายถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ของ Albert Ellis ที่ได้ กล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎี บุคลิกภาพ A-B-C ไว้ ว่า A (ปรากฏการณ์ ) ไม่ใช่ตัวการที่ ทาให้ เกิ ด C (อารมณ์
ความรู้สึก) แต่เป็ นเพราะ B (ความเชื่อเกี่ยวกับ A) ต่างหากที่ทาให้ เกิด C ซึ่งผู้วิจยั ได้ อธิบายและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ ประกอบเพื่ อให้ เยาวชนในกลุ่ม ได้ เรี ยนรู้ ถึงความคิดและความเชื่ อที่ มี
เหตุผลและไร้ เหตุผลที่สง่ ผลทาให้ อารมณ์ความรู้สกึ แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาบัตรคาให้ เยาวชน
ในกลุ่ม แต่ล ะคนได้ เรี ยนรู้ ว่าบัตรคาที่ ตัวเองได้ รับนัน้ เป็ นความคิดที่ มี เหตุผลหรื อไร้ เหตุผล ซึ่ง
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เยาวชนส่วนใหญ่ก็สามารถแยกแยะและเข้ าใจในส่วนนี ้ จากนันพอเข้
้
าสู่ช่วงขันด
้ าเนินการกลุ่ม
ผู้วิจยั ได้ ให้ เยาวชนในกลุ่มแต่ละคนได้ ลองคิดทบทวนเรื่ องราวประสบการณ์ที่ผา่ นมาของตัวเองใน
เรื่ องของการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่ไม่เหมาะสม เยาวชนแต่ละคนต่างก็แบ่งปั น
เรื่ องราวประสบการณ์ ของตนเองออกมาให้ เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน โดยความคิด
ความเชื่อส่วนใหญ่ ของเยาวชนก็เป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ ที่มีความแตกต่างกันออกไป บางคนมี
ความคิด ความเชื่อว่าเพื่อนหักหน้ าบ้ าง จึงส่งผลทาให้ เกิดอารมณ์โกรธโมโหและส่งผลทาให้ ขาด
การควบคุมตนเองแล้ วจึงก่อเหตุโดยการยิงเพื่อนเสียชีวิต บางคนก็มีความคิด ความเชื่อที่ไม่กล้ า
จะปฏิเสธเพื่อน รุ่นพี่หรื อบุคคลในครอบครัวที่จะไปก่อเหตุกระทาความผิดจึงทาให้ เข้ าไปมีส่วน
ร่วมด้ วยในการกระทาความผิดทังการท
้
าร้ ายผู้อื่นจนเสียชีวิตและปล้ นทรัพย์ผ้ อู ื่นจนถูกดาเนินคดี
โดยหลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ให้ เยาวชนในกลุ่มได้ เขียนเรื่ องราวที่ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ลงในเอกสาร
ที่ได้ รับว่าจากเหตุการณ์ดงั กล่าวที่เกิดขึ ้นเป็ นเหตุการณ์ที่มีความคิด ความเชื่อที่ไม่ส มเหตุสมผล
หรื อไร้ เหตุผลแล้ วส่งผลให้ เกิดอารมณ์ ความรู้ สึกและพฤติกรรมตามมาเป็ นเช่นใดแล้ วถ้ าเราลอง
เปลี่ ย นความคิ ด ความเชื่ อ ใหม่ ที่ ส มเหตุส มผลแล้ ว จะส่ ง ผลให้ เกิ ด อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และ
พฤติกรรมตามมาเป็ นเช่นใด สุดท้ ายในช่วงขันปิ
้ ดกลุม่ นัน้ เยาวชนก็ได้ พดู ถึงสิ่งที่ได้ เ รี ยนรู้ในการ
ทากลุ่มในครัง้ นี ้ว่าได้ เห็นถึงความคิดความเชื่อที่มีเหตุผลมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรม
ที่ตามมาอย่างเห็นได้ ชดั และความรู้สึกที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้เยาวชนส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่ารู้สึกดีที่ได้
เล่าเรื่ องราวของตัวเอง รวมถึงได้ รับรู้เรื่ องราวของเพื่อนๆ สมาชิกในกลุม่
ครัง้ ที่ 3 : ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification)
ในการทากลุ่มครัง้ นี เ้ ป็ นครัง้ ที่ 3 ในหัวข้ อเรื่ องการชะลอความ
ปรารถนา โดยก่อนที่จะเริ่ มต้ นขันการท
้
ากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ชวนเยาวชนพูดคุยในเรื่ องทัว่ ๆ ไปเพื่อให้
เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จากนันเมื
้ ่อเข้ าสูช่ ่วงขันเริ
้ ่มต้ นกลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ได้ ให้ เยาวชนในกลุ่มได้
พูดทบทวนกฎ กติกาการทากลุ่มและพูดทบทวนถึงหัวข้ อที่ได้ พูดคุยในการทากลุ่มครัง้ ก่อนและ
ผู้วิจยั ได้ เกริ่ นสอบถามถึงการรอคอยต่อสิ่งที่พึงปรารถนาของเยาวชนแต่ละคนว่ามีความเข้ าใจ
อย่างไรบ้ าง จากนัน้ เมื่ อเข้ าสู่ช่วงขัน้ ดาเนินการกลุ่ม ผู้วิจัยได้ ให้ เยาวชนแต่ละคนในกลุ่ม ได้
แบ่งปันเรื่ องราวประสบการณ์ของตัวเองในเรื่ องราวที่ตนเองไม่สามารถชะลอความปรารถนาในสิ่ง
ที่ตนเองต้ องการได้ ซึ่งเรื่ องราวของเยาวชนก็มีความแตกต่างกันออกไป เยาวชนบางคนได้ พดู ถึง
การรอคอยที่จะได้ ปล่อยตัวและกลับบ้ าน บางคนพูดถึงเรื่ องการรอคอยในสิ่งที่อยากได้ อยากมี
แล้ ว จึ ง ไปก่ อ เหตุป ล้ นทรั พ ย์ แ ละข้ องเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ซึ่ ง หลัง จากที่ เยาวชนแต่ล ะคนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องราวซึง่ กันและกันแล้ วต่างก็ได้ ข้อคิดว่าบางครัง้ ในชีวิตของคนเราต่างก็ต้องมี
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การรอคอยหรื อตระหนักคิดถึงผลที่จะตามมาในภายหลังว่าหากกระทาสิ่งใดลงไปแล้ วได้ ผลอย่าง
รวดเร็ วทันใจในสิ่งที่พึงปรารถนาในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์แล้ วจะส่งผลให้ เกิดผลทางลบตามมา
ในภายหลังแต่ถ้าหากคนเราสามารถอดทนที่ จะชะลอความปรารถนาได้ จ ะส่งผลทางบวกที่จ ะ
ตามมาในภายหลัง ซึ่งเมื่อเข้ าสู่ขนปิ
ั ้ ดกลุ่มแล้ ว เยาวชนแต่ละคนต่างก็พดู ถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในการ
ชะลอถึงความปรารถนาและการระงับยับยังในพฤติ
้
กรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองและมีเยาวชน
บางคนในกลุ่ม ได้ บอกความรู้ สึกว่าบรรยากาศมี ความเป็ นกันเองมากขึน้ ไม่เกร็ งและอยากให้
ผู้วิจยั ได้ นากล้ องมาถ่ายรูปในวันสุดท้ ายของการทากลุ่มเพราะอยากจะเก็บภาพเป็ นความทรงจา
ในสมุดบันทึกเรื่ องราวของตัวเอง รวมถึงให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึกเรื่ องราวของ
พวกเขาด้ วย
ครัง้ ที่ 4 : ด้ านการแก้ ปัญหา (Problem solving)
การทากลุ่มครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ ที่ 4 ในหัวข้ อเรื่ องการแก้ ปัญ หา โดย
ก่อนเริ่ มต้ นกลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ชวนสมาชิกพูดคุยถึงเรื่ องทัว่ ๆ ไปเพื่อให้ เ กิดบรรยากาศความผ่อนคลาย
ก่อนที่จะเริ่มต้ น เมื่อเข้ าสูข่ นเริ
ั ้ ่มต้ นกลุ่มผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกได้ พดู ทบทวนถึงกฎ กติกาข้ อตกลงใน
การทากลุ่ม รวมทังพู
้ ดถึงหัวข้ อในการทากลุ่มครัง้ ก่อนและเมื่อเข้ าสู่ขนเริ
ั ้ ่ มต้ นกลุ่มผู้วิจยั ได้ เกริ่ น
ถามว่ามีใครบ้ างที่ไม่เคยพบเจอปั ญ หาซึ่งเยาวชนทังหมดต่
้
างพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่าไม่มี ทุกคน
ย่อมต้ องพบเจอปั ญหากันหมด จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ให้ เยาวชนได้ ดวู ิดีโอหนึ่งที่เป็ นกรณีปัญหารถชน
กันโดยเหตุการณ์หนึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่ใช้ ความรุนแรงในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาและอีกเหตุการณ์
หนึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ใช้ สติในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา ทังนี
้ ้หลังจากที่เยาวชนได้ รับชมวิดีโอที่เป็ น
กรณีศกึ ษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ สอบถามว่าได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากวิดีโอนี ้ซึ่งเยาวชนต่างบอกว่า
เป็ นการได้ เห็นถึงวิธีการแก้ ไขปัญหาที่แตกต่างกันของการที่ใช้ อารมณ์กบั การที่ไม่ใช้ อารมณ์ใ นการ
แก้ ไขปั ญหาและยังรวมไปถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการแก้ ไขปั ญหาในครัง้ นีด้ ้ วย และทัง้ นี ้
ผู้วิ จัย ได้ ส อบถามว่า ถ้ าเราต้ อ งเป็ นผู้เผชิ ญ ในเหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วเราอยากจะเป็ นบุ ค คลใน
เหตุการณ์ใด โดยเยาวชนทังหมดต่
้
างตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่าอยากเป็ นบุคคลที่ไม่ใช้ อารมณ์ใน
การตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา จากนันเมื
้ ่อเข้ าสู่ขนด
ั ้ าเนินการกลุ่ม ผู้วิจยั ได้ เชิญชวนให้ สมาชิกได้ ลอง
แบ่งปั นเรื่ องราวประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาที่ไม่เหมาะสมของตัวเองออกมาซึ่งเยาวชนต่างก็
แบ่งปั นเรื่ องราวของตัวเองในการเรี ยนรู้ ในกลุ่มซึ่งกันและกัน จากนันผู
้ ้ วิจยั ให้ เยาวชนทังหมดใน
้
กลุ่มได้ เขียนเรื่ องราวประสบการณ์ เหตุการณ์ที่ตวั เองได้ เล่าลงไปในเอกสารที่ทุกคนได้ รับโดยการ
ระบุถึ ง วิธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา (Problem solving) 4 ขัน้ ตอน คื อ 1.ก าหนด/ระบุปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้
2.สาเหตุของปั ญ หา 3. กาหนดทางเลื อกในการแก้ ไขปั ญ หา 4.การตัดสิน ใจเลื อกวิธี การแก้ ไข
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ปัญหา จากนันเมื
้ ่อเยาวชนทุกคนได้ เขียนลงในเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั จึงนาเข้ าสูข่ นปิ
ั ้ ดกลุ่ม
ด้ วยการถามถึงสิ่งที่ได้ รับและเรี ยนรู้ในการทากลุ่มครัง้ นี ้ซึ่งเยาวชนในกลุ่มต่างก็ได้ รับแนวทางใน
การตัดสิ นใจคิดพิจ ารณาไตร่ ตรองด้ วยสติ ไม่ใช้ อารมณ์ ในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญ หา รวมถึง
พิจารณาข้ อดีและข้ อเสียในทางเลือกนันๆ
้
ครัง้ ที่ 5 : ด้ านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)
การทากลุ่ม ในครัง้ นี เ้ ป็ นครัง้ ที่ 5 ในหัวข้ อเรื่ องการหุนหันพลัน
แล่น ซึง่ ก่อนที่จะเริ่มต้ นการทากลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ได้ ชวนสมาชิกได้ พดู คุยเรื่ องทัว่ ๆ ไปก่อนที่จะเริ่ มต้ น
การทากลุ่มเพื่อให้ เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและลดความเกร็ งที่อาจจะเกิดขึ ้น จากนันเมื
้ ่อเข้ าสู่
ช่วงเริ่มต้ นการทากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ให้ เยาวชนภายในกลุ่มได้ พดู ทบทวนถึ งกฎ กติกาข้ อตกลงภายใน
กลุ่มและพูดทบทวนในประเด็นของการทากลุ่มในครัง้ ก่อนหน้ านี ้และทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ เกริ่ นถามนากับ
เยาวชนว่ามี ความเข้ าใจกับคาว่าหัวร้ อนอย่างไรบ้ าง ซึ่งเยาวชนต่างก็ หยิบยกสถานการณ์ ม า
อธิบายความเข้ าใจในคาว่าหัวร้ อน จากนัน้ ผู้วิจยั ได้ นาเยาวชนเข้ าสู่ช่วงขันด
้ าเนินการกลุ่มด้ วย
การให้ เยาวชนได้ แบ่งปั นประสบการณ์เรื่ องราวเหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอาการหัวร้ อนและเหตุการณ์
ในครัง้ นันเป็
้ นอย่างไร ซึ่งเยาวชนแต่ละคนต่างเล่นเรื่ องราวเหตุการณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป
โดยเยาวชนบางคนได้ เล่าถึงเหตุการณ์ ที่ตวั เองชักชวนให้ เพื่ อนมานอนค้ างคืนที่บ้าน แต่พี่สาว
ไม่ให้ เพื่อนของเขานอนด้ วย เขาจึงเกิดความไม่พอใจอย่างมากถึงขันโมโหแล้
้
วอาละวาดทาลาย
ข้ าวของภายในบ้ านหรื ออีกกรณีหนึ่งของเยาวชนที่น้าต่อว่าเรื่ องการกลับบ้ านดึกจึงทาให้ เยาวชน
คนนี ้เกิดความไม่พอใจและทาลายข้ าวของภายในบ้ าน และจากเหตุการณ์ ที่เยาวชนได้ แบ่งปั น
เรื่ องราวมานัน้ ผู้วิจยั ได้ ให้ เยาวชนได้ เขียนบันทึกเรื่ องราวนัน้ ลงในเอกสารที่เชื่อมโยงกับ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ A-B-C มาเป็ นกรอบแนวคิด เพื่อทาให้ เยาวชนได้ ตระหนักคิดถึงสิ่งที่เยาวชนได้ กระทา
ลงไป รวมไปถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ น้ นันว่
้ าเป็ นความคิดที่ไม่สมเหตุผลดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
ชักชวนให้ เยาวชนได้ ลองปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผลดูว่าถ้ าเราปรับเปลี่ยนแล้ ว
จะส่งผลทาให้ อารมณ์ ความรู้ สึกและการกระทาที่ตามมาเป็ นเช่นใด สุดท้ ายผู้วิจยั ได้ นาเยาวชน
เข้ าสู่กระบวนการปิ ดกลุ่มซึง่ เยาวชนต่างได้ พดู ถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้หรื อได้ รับในการทากลุ่มครัง้ นี ้ว่าการ
หัวร้ อนย่อมส่งผลเสียที่ตามมามากมายแต่ถ้าหากเรามีสติและคิดก่อนที่จะลงมือกระทาการใดๆ
ลงไปแล้ วก็ยอ่ มไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนตามมาในภายหลัง
ครัง้ ที่ 6 : ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility)
การทากลุ่มครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 6 ในหัวข้ อเรื่ องการขาดสมาธิจดจ่อ
โดยก่อนเริ่ ม ต้ นการทากลุ่ม นัน้ ผู้วิจัยได้ พูดคุยเรื่ องทั่วๆ ไปกับเยาวชนในกลุ่ม เพื่อลดความตึง

116
เครี ยดและเพื่อให้ เกิดบรรยากาศความผ่อนคลาย จากนันเมื
้ ่อเข้ าสู่ขนเริ
ั ้ ่ มต้ นทากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ให้
เยาวชนได้ พดู ทบทวนถึงกฎ กติกาและข้ อตกลงในการทากลุ่มและได้ พดู ทบทวนถึงประเด็นในการ
ทากลุ่มในครัง้ ก่อน และผู้วิจัยได้ เกริ่ นถามเยาวชนในกลุ่มว่าสมาธิคืออะไรและเมื่ อคนเราขาด
สมาธิจะส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้ าง ซึง่ เยาวชนแต่ละคนต่างพูดเชื่อมโยงสมาธิในเรื่ องการเรี ยน
และการฝึ กวิชาชีพที่ต้องใช้ สมาธิและสติในการจดจ่อและหากถ้ าเพื่อนมาแกล้ งหรื อชวนเล่นก็จะ
ส่งผลให้ ขาดสมาธิและมีผลกระทบกับผลงานที่จะออกมา จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ให้ เยาวชนในกลุ่มได้
หลับตาแล้ วรับความรู้ สึกจากการที่ได้ สัมผัสกับภาชนะแก้ วที่มีน ้าร้ อนทัง้ 3 รู ปแบบคือ แบบแรก
ผู้วิจยั ให้ เยาวชนได้ นามือข้ างใดข้ างหนึ่ งไปสัมผัสบนปากภาชนะแก้ วแต่ห้ามให้ มือสัมผัส แบบที่
สองนัน้ ผู้วิจยั ให้ เยาวชนได้ นามือข้ างใดข้ างหนึ่งไปปิ ดบนปากภาชนะแก้ วแล้ วรับความรู้สึกและ
แบบที่สามคือแบบสุดท้ าย ผู้วิจยั ให้ เยาวชนได้ นามือทังสองข้
้
างไปสัมผัสด้ านข้ างของภาชนะซึ่ง
หลังจากที่เยาวชนได้ รับความรู้ สึกและได้ จดจ่ออยู่กับภาชนะเสร็ จสิน้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยจึงได้
สอบถามถึงเรื่ องที่คิดและความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นจากการรับความรู้ สึกทัง้ 3 รู ปแบบ ซึ่งเยาวชนส่วน
ใหญ่ ต่างพูดกันเป็ นเสียงเดียวกันว่าตอนที่จดจ่ออยู่กับภาชนะแก้ วนัน้ ไม่ได้ คิดถึงเรื่ องใดๆ และ
ความรู้ สึ กทัง้ 3 แบบนี ก้ ็ มี ค วามรู้ สึก ร้ อนที่ แ ตกต่างกัน ออกไปโดยแบบแรกจะร้ อนน้ อ ยยัง พอ
สามารถรับความรู้สึกที่เกิดขึ ้นได้ พอมาในแบบที่สองเริ่ มมีความร้ อนเพิ่มยิ่งขึ ้น สุดท้ ายในแบบที่
สามคือร้ อนมากเพราะต้ องเอาฝ่ ามือทังสองข้
้
างไปสัมผัสกับภาชนะแก้ วซึ่งทาให้ ไม่สามารถทนได้
และต้ องปล่อยมือออกจากภาชนะ จากนัน้ เมื่อสิน้ สุดกิจกรรมนี ้ ผู้วิจยั ให้ สมาชิกได้ กลับเข้ ามา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่ องราวของตัวเองต่อที่เกี่ยวข้ องกับการขาดสมาธิ และสุดท้ ายหลังจาก
ที่ เ ยาวชนได้ แลกเปลี่ ย นเรื่ อ งราวจนกระทั่ ง เสร็ จ สิ น้ แล้ ว ผู้ วิ จัย ก็ ไ ด้ พู ด เกริ่ น น าถึ ง ขัน้ ตอน
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Counseling
Theory) ในเบื อ้ งต้ นเพื่ อ ให้ เยาวชนได้ เกิ ด ความเข้ าใจ จากนั น้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเยาวชนเข้ าสู่
กระบวนการปิ ดกลุ่มโดยให้ เยาวชนทุกคนได้ พูดถึงสิ่งที่ได้ รับและเรี ยนรู้ ในการทากลุ่มครัง้ นี ้ ซึ่ง
เยาวชนส่วนใหญ่ตา่ งก็ได้ เรี ยนรู้ถึงความสาคัญของการมีสมาธิและผลกระทบที่จะตามมาจากการ
ที่ตวั เราขาดสมาธิ
ครัง้ ที่ 7 : ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience)
การทากลุ่มในครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ ที่ 7 เป็ นหัวข้ อในเรื่ องของการขาด
ความอดทนอดกลัน้ ซึ่งก่อนเข้ าสู่กระบวนการเริ่ มต้ นทากลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ได้ ชวนเยาวชนพูดคุยถึง
เรื่ องทัว่ ๆ ไปเพื่อสร้ างบรรยากาศความผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มต้ นกระบวนการทากลุม่ จากนันเมื
้ ่อ
สมาชิกมีความพร้ อม ผู้วิจยั จึงได้ นาเยาวชนในกลุ่มเข้ าสู่กระบวนการเริ่ มต้ นทากลุ่มด้ วยการพูด
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ทบทวนกฎ กติกา ข้ อตกลงในการทากลุ่มและพูดทบทวนประเด็นการทากลุ่มในครัง้ ก่อนหน้ านี ้
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ตงค
ั ้ าถามเกริ่ นนากับเยาวชนว่าการขาดความอดทนอดกลันนั
้ นคื
้ ออะไรในความ
เข้ าใจในบริ บทของตนเอง เยาวชนต่างก็อธิ บายในความเข้ าใจของตนเองพร้ อมกับยกตัวอย่าง
สถานการณ์ ประกอบเหตุการณ์ จากนันผู
้ ้ วิจัยจึงได้ นาเยาวชนเข้ าสู่กระบวนการขันด
้ าเนินกลุ่ม
ด้ วยการให้ เยาวชนทุกคนในกลุ่มได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่ องราวเหตุการณ์ ที่เคยขาดความ
อดทนอดกลันว่
้ าเหตุการณ์ ในครัง้ เป็ นเช่นใดและได้ กระทาพฤติกรรมใดๆ ลงไปในเหตุการณ์ ครัง้
นัน้ ซึ่งหลังจากที่เยาวชนทุกคนได้ แบ่งปันประสบการณ์เรื่ องราวของตัวเองครบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ แจกเอกสารกับเยาวชนทุกคนในกลุ่มเพื่อบันทึกและสังเกตพฤติกรรมร่างกาย จิตใจตังแต่
้
ช่วงที่เกิดอาการขาดความอดทนอดกลัน้ ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ จะบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่าใจสั่น
เหงื่อแตก หายใจถี่ เลือดขึ ้นหน้ า ร่างกายต้ องการที่จะปะทะ ทังนี
้ ้ในเอกสารจะช่วยทาให้ เยาวชน
ได้ ตระหนักคิดถึงแนวทางในการที่จะจัดการควบคุมการขาดความอดทนอดกลันและวิ
้
เคราะห์ถึง
ผลกระทบที่จะตามมาเมื่อเรามีแนวทางจัดการที่เหมาะสมแล้ ว ท้ ายที่สดุ เมื่อเยาวชนทุกคนได้ ทา
เอกสารเสร็ จสิ น้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยจึงให้ เยาวชนได้ หลับตาและเรี ยนรู้ ถึงการผ่อนคลาย
กล้ ามเนื ้อด้ วยการกาหมัดให้ แน่นประมาณ 10 วินาที แล้ วผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อด้ วยการคลายมือที่
กาแน่นประมาณ 10 วินาที ซึ่งจะทาในลักษณะนี ว้ นไป 3 ครัง้ เพื่ อให้ เยาวชนได้ สังเกตเห็นถึง
สภาพร่ างกายและจิ ต ใจตอนที่ เกร็ ง และผ่อนคลายว่ามี ความแตกต่างกันหรื อไม่และผู้วิจัย ได้
เชื่อมโยงการผ่อนคลายนี ้เปรี ยบเสมือนกับเวลาที่ตวั เราขาดความอดทนอดกลันร่
้ างกายของเราก็
จะกามือไว้ แน่นและเกิดอาการสัน่ เกร็ งไปทัง้ ตัว มีความไม่สบายทังร่
้ างกายและจิตใจ แต่ช่วงที่
คลายมื อนัน้ เปรี ยบเสมื อนการที่ เรามี สติอยู่กับตัวเอง สามารถที่ จ ะควบคุม ตนเองได้ สุดท้ าย
ผู้วิจัยได้ นาเยาวชนเข้ าสู่กระบวนการปิ ดกลุ่มด้ วยการให้ เยาวชนได้ พูดสรุ ปถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และ
ได้ รับในครัง้ นี ้ซึง่ เยาวชนส่วนใหญ่ได้ ตอบว่าได้ เรี ยนรู้ถึงวิธีที่จะควบคุมการขาดความอดทนอดกลัน้
และการได้ ตระหนักคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาหากขาดความอดทนอดกลันจะส่
้
งผลกระทบทัง้
ต่อตัวเองและผู้อื่น
ครัง้ ที่ 8 : ปัจฉิมนิเทศ
การทากลุม่ ในครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 8 ซึง่ ถือว่าเป็ นครัง้ สุดท้ ายของการ
ทากลุ่มที่ผ้ วู ิจยั และเยาวชนในกลุ่มจะได้ พบกัน ผู้วิจัยก็ได้ ชวนเยาวชนในกลุ่มพูดคุยในเรื่ องทัว่ ๆ
ไปก่อนเริ่ มต้ นกระบวนการทากลุ่ม จากนันเมื
้ ่อเข้ าสู่ขนเริ
ั ้ ่มต้ นกลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ให้ เยาวชนในกลุ่มได้
พูดทบทวนกฎ กติกาข้ อตกลงในการทากลุ่มและพูดทบทวนประเด็นการทากลุ่มในครัง้ ก่อนหน้ านี ้
ผู้วิจยั ได้ พดู ตังค
้ าถามเกริ่นนาถึงการทากลุ่มไปทัง้ 7 ครัง้ นี ้ เยาวชนมีความเข้ าใจเรื่ องการควบคุม

118
ตนเองอย่างไรบ้ างและการควบคุมตนเองมีข้อดีอย่างไร เยาวชนแต่ละคนต่างก็พูดถึงการที่เรา
สามารถระงับ ยับ ยัง้ อารมณ์ และพฤติก รรมของตนเองได้ ที่ จ ะไม่กระท าสิ่ง ใดที่ มี ลักษณะที่ ไม่
เหมาะสม จากนัน้ ผู้วิจัย จึ ง น าเยาวชนเข้ าสู่กระบวนการด าเนิ น กลุ่ม ด้ วยการอธิ บ ายขัน้ ตอน
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Counseling
Theory) อีกครัง้ หนึ่งเพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ ทบทวนและมีการวางแผนถึงสิ่งที่ยงั ไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ และสิ่งที่ตงใจจะน
ั้
าไปปรับใช้ ในการควบคุมตนเองซึ่งผู้วิจยั ได้ แจกเอกสารให้ เยาวชนทุก
คนได้ ท าการเขี ย นบัน ทึ ก ลงในเอกสารที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ จะได้ เกิ ด การคิ ด วิ เคราะห์ ทบทวนและ
ตังเป้
้ าหมายในการวางแผนที่จะนาการควบคุมตนเองไปปฏิบัติและปรับใช้ สุดท้ ายหลังจากที่
เยาวชนทุก คนได้ เขี ยนลงในเอกสารเสร็ จ สิ น้ เป็ น ที่ เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้วิจัย จึง ได้ น าเยาวชนเข้ าสู่
กระบวนการปิ ดกลุ่มและได้ พดู ถึงสิ่งที่ได้ รับและเรี ยนรู้ในการทากลุม่ ครัง้ นี ้ ซึ่งเยาวชนหลายคนใน
กลุม่ ก็ได้ รับประโยชน์จากการได้ มีส่วนร่วมในการทากลุม่ ในครัง้ นี ้ทาให้ ได้ ทบทวนถึงเรื่ องราวที่ผา่ น
มาเป็ นบทเรี ยนและจะได้ ไม่กระทาผิดซ ้าอีกด้ วยการนาการควบคุมตนเองไปปฏิบตั ิและปรับใช้ ใน
ชีวิตประจาวันและมีเยาวชนคนหนึ่งได้ กล่าวไว้ ว่าเขารู้ สึกดีที่มีโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มใน
ลักษณะแบบนี ้เพราะตังแต่
้ เขาได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมนี ้ก็ทาให้ ตวั ของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได้ จากเป็ นคนที่ใจร้ อนก็ใจเย็นลงได้ มีการคิดมากขึ ้น ไม่ใช้ อารมณ์ในการตัดสินใจแก้ ไข
ปัญหาและมีการวางแผนได้ ดีขึ ้นและสามารถที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ จริง
และในการติดตามผลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างหลังจากที่โปรแกรมการให้
คาปรึ กษากลุ่มเสร็ จสิ น้ ผู้วิจัยสามารถติดตามสัม ภาษณ์ เยาวชนผู้เข้ าร่ วมกลุ่ม ได้ ครบจานวน
ทังหมด
้
8 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการสรุ ปและสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึกแบบไม่เป็ น
ทางการ ซึง่ สามารถจาแนกได้ ตามหัวข้ อคาถามการสัมภาษณ์ดงั นี ้
1. จากมุมมองของเยาวชนที่กระทาผิดที่เข้ าร่วมกลุ่มต่างมีมมุ มองความเข้ าใจใน
การควบคุมตนเองว่า การควบคุมตนเองนันคื
้ อการที่ตวั เราสามารถที่จะยับยัง้ ควบคุม จัดการ
กับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ โดยที่จะไม่ให้ กระทาการใดๆ อันจะก่อให้ เกิด
ผลกระทบที่จะตามมา ดัง่ คาพูดจากการสัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “การมี สติที่สามารถยับ ยั้งอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้
ถ้ าเราขาดสติก็จะส่ งผลให้ มีปัญหาตามมา” นายหนึ่ง (นามสมมติ)
- “เปรี ยบเหมือนการที่มีคนมาหาเรื่ องเรา แล้ วเราก็ควบคุมตัวเอง
โดยการพู ดคุ ยกั นด้ วยเหตุผลและส่ งผลทาให้ เราไม่ เกิดการกระทบกระทั่งและทะเลาะ
วิวาทกลายเป็ นเรื่ องตามมา” นายสอง (นามสมมติ)
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- “การยับ ยั้ งอารมณ์ ตั วเองด้ วยการไม่ มี เรื่ อง มี สติ มี สมาธิ คิ ด
อะไรก่ อนลงมือกระทา” นายหก (นามสมมติ)
- “การบั งคั บ ใจตั ว เองให้ ฝื นใจที่ จ ะไม่ ก ระท าเรื่ อ งที่ ไม่ ดี แ ละไม่
กระทาตามใจในสิ่งที่เราต้ องการ” นายเจ็ด (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากการติดตามผลหลังเสร็ จสิ น้ กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม มี มุม มองความเข้ าใจในเรื่ องของการควบคุม ตนเองที่
สอดคล้ องกับนิยามศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ คาจากัดความไว้ ว่า ความสามารถของเยาวชนในการจัดการ
กับความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหรื อสุ่มเสี่ยง
โดยสามารถตัดสินใจและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมด้ วยตนเอง
2. จากมุมมองความคิดของเยาวชนในการที่คนเราหากขาดการควบคุมตนเอง
แล้ วจะส่งผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับใครและอย่างไรบ้ างนัน้ ผู้วิจยั ได้ ข้อสรุปจากมุมมองของเยาวชนที่
กระทาผิดที่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมกลุ่ม ว่า หากคนเราขาดการควบคุม ตนเองแล้ วจะส่งผลกระทบความ
เดือดร้ อนกับตนเองและบุคคลรอบๆ ข้ างที่ใกล้ ชิดหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับเรา และผลพวงที่เกิดขึ ้น
นัน้ ก็ ส่ ง ผลเสี ย ที่ ต ามมามากมายทัง้ ต่อ ร่ า งกาย จิ ต ใจทรั พ ย์ สิ น และชี วิ ต ดั่ง ค าพู ด จากการ
สัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “ส่ งผลกระทบกั บ ตัวเรา คนรอบข้ างและครอบครั ว คื อตัวเรา
อาจจะโดนคนอื่ นทาร้ ายหรื ออาจโดนตารวจจั บได้ จากการที่เราขาดการควบคุมตนเอง
ส่ วนคนรอบข้ าง เช่ น เพื่ อน คื อเราอาจจะไปกระทากั บ ฝ่ ายคู่ ก รณี แต่ เพื่ อนของเราที่
ไม่ ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ ต้องมารั บผลกระทบที่เกิดจากตัวของเราที่เป็ นคนก่ อ
เหตุ แ ละสุ ด ท้ า ยคื อ ครอบครั ว เช่ น พ่ อแม่ อาจจะส่ งผลท าให้ ครอบครั ว แตกแยก
เดือดร้ อนและถูกข้ อครหาจากคนอื่นรอบข้ างๆ” นายสอง (นามสมมติ)
- “ส่ งผลกระทบต่ อตัวเราและคนรอบข้ าง โดยตัวเราคืออาจทาให้
เรามีคดีเพิ่ม ทาให้ เราทาผิดกฎหมายและทาให้ เราต้ องมานั่ งเสียใจในภายหลั งกั บสิ่งที่
ตัวเองได้ กระทาลงไป ส่ วนคนรอบข้ างคือทาให้ คนรอบข้ างต้ องเป็ นห่ วงและเดือดร้ อน
เช่ น โดนลูกหลงหรื อได้ รับผลกระทบจากการกระทาของเราไปด้ วย” นายสี่ (นามสมมติ)
- “ส่ งผลกระทบต่ อตัวเราและคู่กรณี โดยตัวเราคือทาให้ ตัวเราต้ อง
เดือดร้ อน ทาให้ เพื่อนและสังคมไม่ ยอมรั บในตัวเราเพราะเราใช้ ความรุ นแรง ส่ วนคู่กรณี
คื อ ท าให้ เขาได้ รับ ความเสี ยหายหรื อ อาจจะถึงแก่ ชี วิ ต ได้ แ ละเราจะมาขอโทษเขาใน
ภายหลังก็ไม่ ทันแล้ ว” นายหก (นามสมมติ)
3. หลังจากเสร็จสิ ้นโปรแกรมกลุม่ การให้ คาปรึกษาการควบคุมตนเองแล้ วเยาวชน
ที่กระทาผิดมีความเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างไรบ้ างและได้ นาเทคนิคจากการเข้ าร่วมกลุม่ ไปใช้ หรื อไม่
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ซึ่งผู้วิจยั ได้ ข้อสรุปจากเยาวชนแต่ละคนว่าเกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชดั ทังจากการที
้
่
สัง เกตเห็ น ตนเองและจากบุค คลรอบข้ า งๆ เช่น คนในครอบครั ว ที่ ม าเยี่ ย ม พ่ อ บ้ า นในศูน ย์
บุคลากรสหวิชาชีพ ต่างๆ ในศูนย์ ส่วนเรื่ องเทคนิคที่เยาวชนได้ เรี ยนรู้ จากกระบวนการกลุ่มนัน้
เยาวชนส่วนใหญ่จะนาไปปรับใช้ ในการใช้ ความคิดมากกว่าที่จะใช้ พละกาลังในการตัดสินปั ญหา
โดยการคิด ค านึงถึ งผลกระทบที่ จ ะตามมาก่อ นลงมื อกระทาการใดๆ และจะใช้ วิธี การในการ
หลีกเลี่ ยงและหลบหลี กที่ จะไม่เกี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ ที่จ ะก่อให้ เกิ ดการใช้ ความรุ นแรง ดั่ง
คาพูดจากการสัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
- “มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย จากที่เคยคิดจะทาอะไรก่ อนก็
จะกระทาลงไปเลยแต่ ตอนนี้ จะมีการไตร่ ตรองก่ อนว่ าจะส่ งผลกระทบอะไรตามมา ส่ วน
เทคนิ คที่นาไปใช้ คือใช้ การหลี กเลี่ ยง การปฏิเสธหรื อหักดิบตัวเองด้ วยการเดินหนี เลย
เพราะถ้ าเรายังเข้ าไปมีส่วนร่ วมก็คงไม่ ทาให้ อะไรดีขึ้นมา” นายหนึ่ง (นามสมมติ)
- “เปลี่ยนแปลงไปคืออารมณ์ เย็นขึ้น มีการหลีกเลี่ยงสิ่งที่พาเราไป
ทาผิดได้ เช่ น เพื่ อนชวนไปทาสิ่งไม่ ดี เราสามารถที่จะหลี กเลี่ ยงหรื อปฏิเสธได้ ” นาย
สาม (นามสมมติ)
- “พ่ อ บ้ า นที่ เป็ นผู้ คุ ม ที่ ศู น ย์ แ ละคุ ณ แม่ ท่ี ม าเยี่ ย มบอกถึ งความ
เปลี่ยนแปลงของตัวเองในเรื่ องความคิดและพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น” นายสี่ (นามสมมติ)
- “ทาให้ เขาดีขึ้น เป็ นคนใจเย็นลงมากๆ คือไม่ นาอารมณ์ เข้ ามายุ่ง
ตัดสินด้ วยเหตุผลคือถ้ ามีเหตุการณ์ เกิดขึ้นแล้ วเรารู้ ตัวว่ าเราจะไม่ สามารถทนไหวแล้ วเรา
ก็จะเดินหนีและไม่ อยากมีเรื่ องด้ วย” นายห้ า (นามสมมติ)
- “เปลี่ ยนไป เช่ น มี เพื่ อนมาล้ อเราแล้ วเราไม่ ชอบการหยอกล้ อ
ตอนนั้ นเรากาหมัดไว้ แล้ วก็มีการท้ าทายให้ ชกต่ อยกัน แต่ เราคิดได้ ว่าถ้ าเกิดการชกต่ อย
จะทาให้ เราถูกบันทึกประวัติและเกิดผลเสียตามมาและอาจจะโดนย้ ายไปยังสถานพินิจ
อื่ น ได้ พอคิ ด ถึงผลกระทบที่ ต ามมาแล้ ว ก็ ล้ม เลิ ก พฤติก รรมดั งกล่ า ว” นายหก (นาม
สมมติ)
- “เปลี่ยนแปลงไปคือเลิกแกล้ งเพื่อน ไม่ ค่อยแกล้ งเพื่อน จากคน
ที่เคยพูดไม่ สุภาพก็เปลี่ยนแปลงด้ วยการพูดสุภาพมากขึ้น เป็ นคนคอยเตือนสติเพื่อนๆ
หากเพื่ อ นจะไปท าสิ่ งที่ ไม่ ดี ก็ จ ะเป็ นที่ ป รึ ก ษาที่ ดี ให้ กั บ เพื่ อ นของเรา” นายเจ็ ด (นาม
สมมติ)
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- “เปลี่ยนแปลงไป จากการที่เคยเป็ นคนใจร้ อนก็ใจเย็นลง เวลา
จะทาอะไรก็มักจะคิดก่ อนทามากขึ้น มี การรั บฟั งคนรอบข้ างมากขึ้น” นายแปด (นาม
สมมติ)
4. หลังจากที่เยาวชนที่กระทาผิดได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อ
เสริ มสร้ างการควบคุมตนเองสิ น้ สุดลง ผู้วิจยั ได้ ทาการสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปของเยาวชนในแต่ละด้ าน ซึง่ ผู้วิจยั สามารถจาแนกแบ่งด้ านออกเป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
4.1 ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)
จากด้ า นการสงบอารมณ์ (Soothability) นี ้ ผู้วิ จัย สรุ ป ได้ ว่ า
เยาวชนส่วนใหญ่มีการเรี ยนรู้และพัฒนาในการตระหนักคิดโดยใช้ เหตุผลมากกว่าที่จะใช้ อารมณ์
ในการตัดสิ นปั ญ หา ซึ่ง สภาวะอารมณ์ ของเยาวชนมี ความสงบนิ่ง มากขึน้ ดั่งคาพูดจากการ
สัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ ก่อนโมโหง่ าย มีอะไร
ไม่ พอใจก็จะใช้ แต่ กาลัง แต่ ตอนนี้พูดคุยกันด้ วยเหตุผลหรื อถ้ ามีคนทาให้ ไม่ พอใจ เราก็
จะเดินหนีหรื อหลีกเลี่ยง” นายสอง (นามสมมติ)
- “มีความเปลี่ยนแปลงไป ก่ อนหน้ านี้เป็ นคนหัวร้ อน เช่ น
มีคนมาด่ าก็จะสวนกลับคือไปด่ า เขาตอบ แต่ ตอนนี้ ตัวเรานิ่งไปเยอะ ไม่ ตอบโต้ ในเรื่ อง
ของอารมณ์ ” นายสี่ (นามสมมติ)
- “เปลี่ ยนแปลงไป ท าให้ ใจเย็นลง ท าให้ คิ ด ได้ ม ากขึ้ น ”
นายห้ า (นามสมมติ)
- “มี การเปลี่ ยนแปลงไป เช่ น เวลาคนมองหน้ าเมื่ อก่ อ น
อาจจะคิด ว่ าเขาหาเรื่ องก็จ ะมี ความคิด และอารมณ์ ข้ องใจ แต่ ต อนนี้ หากคนมองหน้ า
อาจจะคิดหลายแง่ มุมคือปรั บเปลี่ยนความคิดของเราว่ าเขาอาจจะเหม่ อลอยหรื อไม่ ได้ มี
เจตนาหาเรื่ องเราก็ได้ แต่ พอเปลี่ ยนความคิดแล้ วทาให้ ความคับข้ องใจดีข้ึน” นายเจ็ด
(นามสมมติ)
- “มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม อารมณ์ เย็ น ขึ้ น เวลา
เพื่อนเดินชนแล้ วเราจะด่ าหรื อตอบโต้ กลับ แต่ ตอนนี้ ปล่ อยผ่ าน ไม่ ตอบโต้ กลับ” นาย
แปด (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคาพูดของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการ
สัม ภาษณ์ นัน้ มี พัฒ นาการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นการสงบอารมณ์ อ ย่ า งเห็ น ได้ ชัด ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้ องกับนิยามศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการสงบอารมณ์ไว้ ว่า ความสามารถ
ของเยาวชนในการรั บ รู้ อารมณ์ ข องตนเองเมื่ อ ถูก กระตุ้น จากสิ่ ง เร้ าต่างๆ และตอบสนองต่อ
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สถานการณ์นนๆ
ั ้ ได้ อย่างเหมาะสม ได้ แก่ การไม่ตอบโต้ เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงหรื อ
ใช้ ความรุ นแรง การหลีกเลี่ยงหรื อยับยังเมื
้ ่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ที่เสี่ยงหรื อใช้ ความรุ นแรง
4.2 ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification)
จากด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification) นี ้
ผู้วิจยั สรุปได้ ว่าเยาวชนมีความตระหนักและพัฒนาการจัดการปรับเปลี่ยนความคิด มุมมองในการ
รอคอยต่อสิ่งที่พึงปรารถนา และสามารถระงับยับยังต่
้ อสิ่งยัว่ ยุที่ไม่พึงประสงค์ ดัง่ คาพูดจากการ
สัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “มีความเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ เราสามารถอดทนรอคอย
ด้ วยการพยายามไม่ คิดถึงมัน โดยไม่ จดจ่ อกับมันมาก อดทนรอคอยเรื่ องแม่ เมื่อก่ อนจะ
บี บให้ แม่ มาหาบ่ อยๆ คือพู ดให้ แม่ เขาคิดมาก เกิดความรู้ สึกสงสารทาให้ เขามาหาเรา
บ่ อยๆ แต่ ตอนนี้ เราเข้ าใจเขามากขึ้นคือให้ แม่ ไม่ ต้องมาเยี่ยมบ่ อยๆ ก็ได้ เพราะจะทาให้
เรายิง่ ได้ ใจ” นายหนึ่ง (นามสมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่ น การลาเยี่ยมบ้ าน เราก็ต้ังใจ
ไม่ ทาผิดกฎระเบียบของศูนย์ เพื่อไม่ ให้ มีประวัติจะได้ กลับบ้ านได้ เลยอดทนรอคอยสิ่งที่
พึงปรารถนาดีกว่ าเพื่อที่จะได้ กลับไปเยี่ยมบ้ านได้ ” นายสอง (นามสมมติ)
- “มีความเปลี่ยนแปลงไปคือทาให้ เราไม่ ฟ้ ุงซ่ าน ไม่ ยึดติด
คื อ เมื่ อ ก่ อ นเป็ นคนเอาแต่ ใจ อยากได้ อ ะไรก็ต้ องได้ ในทั นที แต่ ถ้าไม่ ได้ ก็จะหงุดหงิด
ทันที” นายสี่ (นามสมมติ)
- “มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปคื อ ว่ า รอคอยวั น กลั บ บ้ านซึ่ ง
เมื่อก่ อนคิดว่ าเมื่อไหร่ มันจะถึงเวลากลับ มีความรู้ สึกว่ าเวลามันยาวนาน แต่ ผมคิดได้ ว่า
เวลาไม่ มีวันใดเดินช้ าหรื อเร็ ว อยู่มาตั้งนานยังอยู่ได้ รอแค่ นี้ก็รอได้ เหมือนกันจึงทาให้
เราสามารถอดทนรอคอยได้ ” นายห้ า (นามสมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่ น การรอคอยการกลับ
บ้ าน แทนที่เมื่อก่ อนเราจดจ่ ออยากที่จะกลับบ้ าน แต่ เราก็ปรั บเปลี่ยนความคิดและทา
อย่ างอื่นแทนเพื่อจะได้ ไม่ ต้องเอาเวลาไปจดจ่ อกับสิ่งนั้ นๆ ที่เราพึงปรารถนา” นายแปด
(นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคาพูดของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์นนมี
ั ้ พฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการชะลอความปรารถนาอย่างเห็นได้ ชดั ซึง่ มีความ
สอดคล้ อ งกับ นิ ย ามศัพ ท์ ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ให้ ค าจ ากัด ความในด้ า นการชะลอความปรารถนาไว้ ว่า
ความสามารถของเยาวชนในการจัดการความรู้สึกที่มากระตุ้ นความพึงพอใจหรื อความต้ องการที่
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อาจส่งผลต่อตนเองในทางที่ไม่ดีได้ ได้ แก่ การอดทนลาบากเพื่อสิ่งที่จะทาให้ ชีวิตดีขึ ้น การยับยัง้
สิ่งที่จะทาให้ ตนเองเกิดความเสียหาย
4.3 ด้ านการแก้ ปัญหา (Problem solving)
จากด้ านการแก้ ปัญหา (Problem solving) นี ้ ผู้วิจัยสรุปได้ ว่า
เยาวชนมีการจัดลาดับความคิดในการแก้ ไขปั ญหา มีการคานึงถึงผลกระทบทัง้ ในข้ อดี ข้ อเสีย
ก่อนที่จะลงมือกระทาการใดๆ ลงไป และเปลี่ยนจากการลงมือแก้ ไขปั ญหาในการใช้ พละกาลัง
เป็ นการใช้ ความคิดในการแก้ ไขปั ญหามากขึ ้น ดัง่ คาพูดจากการสัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วม
กลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไป ได้ เรี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หาตนเอง
หรื อกรณี เวลามีคนมาหาเรื่ องเรา เราก็ใช้ การหลีกหนี หลีกเลี่ยงหรื อเดินหนี เพื่ อให้ เขา
และเราใจเย็นก่ อนแล้ วค่ อยกลั บ มาคุ ยกั นใหม่ อีกครั้ งหลั งจากที่ สงบอารมณ์ ตัวเองได้ ”
นายสอง (นามสมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ ร้ ู จักการวางแผน เช่ น เวลา
มีปัญหาจากสถานการณ์ เดียวกันแต่ เราเปลี่ยนวิธีจัดการกับปั ญหาที่เราเจอ” นายสี่ (นาม
สมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลง เช่ น เวลาเจอปั ญหา เจอทุกวันคือ
ไม่ อยากยุ่ง โดยถ้ าเกิดกับตัวเราคื อเมื่ อก่ อนจะใช้ กาลังตัดสินแก้ ปัญหาแต่ ตอนนี้ จะใช้
การพูดจาในการแก้ ไขปั ญหาแทนเพื่อที่จะได้ ไม่ ก่อให้ เกิดปั ญหา” นายห้ า (นามสมมติ)
- “มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปคื อ ใช้ เหตุ ผลในการพู ด คุ ยแก้ ไข
ปั ญหาแต่ จะไม่ ใช้ กาลังในการแก้ ไขปั ญหา” นายหก (นามสมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อก่ อนมีปัญหาก็อยากจะชก
ต่ อยเพื่อให้ จบๆ กันไป แต่ ตอนนี้เปลี่ยนเป็ นการพูดคุยโดยไม่ ใช้ อารมณ์ ในการแก้ ปัญหา
และจั บมื อกั นจะได้ ไม่ มีประวัติและเมื่อถึงเวลาจะได้ ถูกปล่ อยตัวกลับบ้ านได้ ” นายเจ็ด
(นามสมมติ)
- “มี การเปลี่ ยนแปลงไป คือจากเดิมเราแก้ ไขปั ญหาด้ วย
วิธีการนี้ อาจจะส่ งผลให้ เกิดปั ญหาที่ส่งผลกระทบที่มาก เราก็ปรั บเปลี่ยนอี กวิธีในการ
จัดการกับปั ญหาเพื่อทาให้ ปัญหาในสถานการณ์ นั้นลดน้ อยลงกว่ าเดิม” นายแปด (นาม
สมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคาพูดของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์นนมี
ั ้ พฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการแก้ ปัญหาอย่างเห็นได้ ชดั ซึ่งมีความสอดคล้ อง
กับนิยามศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการแก้ ปัญหาไว้ วา่ ความสามารถของเยาวชนใน
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การจัดการกับ สถานการณ์ กดดันหรื อสุ่ม เสี่ ยงที่ มี แนวโน้ ม ที่ อาจจะก่อให้ เกิ ดปั ญ หาและส่งผล
กระทบต่อตนเอง ได้ แก่ การใช้ ความคิดไตร่ ตรองทบทวนมากกว่าการใช้ อารมณ์ คิดถึงผลที่จะ
ตามมาก่อนที่ลงมือกระทา/ตอบโต้ การวางแผนและจัดลาดับสิ่งที่จะทาในแต่ละวัน พิจารณา
ทางเลือกที่หลากหลายในการตอบสนองต่อสถานการณ์
4.4 ด้ านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)
จากด้ านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness) นี ้ ผู้วิจยั สรุปได้
ว่าเยาวชนมีการตระหนักคิดและคานึงถึงผลกระทบจากการกระทา สามารถยับยังสิ
้ ่งที่จะกระทา
ให้ เกิดความเสียหาย ดัง่ คาพูดจากการสัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
- “เปลี่ยนไปเยอะเลย แต่ ก่อนใครทาให้ เราไม่ พอใจเราก็
จะพูดกระแทกโวยวาย แต่ ตอนนี้คือเฉยๆ เวลามีใครมาแกล้ งก็บอกเขาดีๆ ใช้ การพูดคุย
กัน” นายหนึ่ง (นามสมมติ)
- “เปลี่ยนแปลงไปคือทาให้ เราคิดได้ ว่าการหัวร้ อนไม่ ทาให้
เกิดผลดีอะไรและยังมีผลกระทบตามมาหรื อถ้ าเราหัวร้ อน เราก็จะหาอะไรทา เช่ น เล่ น
ดนตรี เล่ นกีฬา ที่ทาให้ เรามีสติและอารมณ์ ดีขึ้น” นายสอง (นามสมมติ)
- “เปลี่ยนแปลงเยอะคือแต่ ก่อนหัวร้ อนง่ าย หงุดหงิดง่ าย
แต่ ต อนนี้ เ ราจะรู้ ตั ว เองว่ า เราโมโหแล้ ว เราจะขอตั ว ถอยห่ า งก่ อนเพื่ อ อยู่ ค นเดี ย ว
ทบทวนก่ อนแล้ วค่ อยกลับไปคุยใหม่ ” นายสี่ (นามสมมติ)
- “เปลี่ ยนแปลงไป จากเดิมเป็ นคนที่หัวร้ อนง่ ายมาก แต่
ตอนนี้คือใจเย็นขึ้นและอาการหัวร้ อนก็เกิดได้ ยากขึ้นคือใช้ วิธีการเพิกเฉย แกล้ งไม่ ได้ ยิน
หรือใช้ การเดินหนี” นายห้ า (นามสมมติ)
- “เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น เวลาเพื่ อ นมาพู ด แรงๆ กั บ เรา
เราพยายามที่จะไม่ โต้ ตอบ ทั้งที่เราไม่ พอใจและหัวร้ อนอย่ างมาก แต่ เก็บอารมณ์ ท่จี ะไม่
แสดงออกไป ปล่ อยให้ เวลาผ่ านไปในคาพู ดของเขา ไม่ อยากโต้ เถียงหรื อพูดกั บเขาไป
ตรงๆ ว่ าเรารู้ สึกไม่ ไหวล่ ะ อยากให้ เลิกพูดก่ อนที่จะอดใจไม่ ไหว” นายหก (นามสมมติ)
- “เปลี่ ย นแปลงไป เวลาไม่ พอใจใครในตอนนั้ น ก็ จ ะ
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ ตอบโต้ และเลือกไปจัดการกับตัวเองก่ อนแล้ วค่ อยกลับมาใหม่ เมื่อมีสติ
จะได้ ไม่ ระเบิดอารมณ์ ออกไปในตอนนั้นและจะได้ ไม่ มีผลกระทบตามมา” นายเจ็ด (นาม
สมมติ)
- “เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งจากเดิมเวลามี ปั ญหาปากเสียงกั บ
เพื่อนจะออกตัวในการโต้ ตอบก่ อน แต่ ตอนนี้น่ิงขึ้นและโต้ ตอบน้ อยลง ควบคุมความหัว
ร้ อนของตัวเองดีขึ้น” นายแปด (นามสมมติ)
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ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคาพูดของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ นัน้ มี พัฒ นาการเปลี่ ยนแปลงในด้ านการหุนหันพลันแล่นอย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกับนิยามศัพ ท์ที่ผ้ ูวิจัยได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการหุนหันพลันแล่นไว้ ว่า ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการตัด สิน ใจกระท าการใดๆ ลงไปโดยคานึงถึง ผลกระทบที่ จ ะ
ตามมา ได้ แก่ การกระทาที่ ป ราศจากการยัง้ คิด หรื อไตร่ ตรองก่อนตัดสิ นใจ ใจร้ อน รอคอย
ตามลาดับไม่ได้ แต่เนื่องจากด้ านการหุนหันพลันแล่นเป็ นด้ านการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ดังนันจะ
้
เห็นได้ ว่าเยาวชนที่กระทาผิดมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาหากมีความหุนหันพลัน
แล่น
4.5 ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility)
จากด้ านการขาดสมาธิ จดจ่อ (Distractibility) นี ้ ผู้วิจยั สรุ ปได้
ว่าหากเยาวชนมีการควบคุมตนเองในด้ านอื่นๆ ที่ดีแล้ วก็จะส่งผลทาให้ มีผลต่อด้ านสติและสมาธิ
ในการที่ จ ะจดจ่อ อยู่กับ ตัว เองและสิ่ ง ที่ ก ระท าอยู่ในขณะปั จ จุบัน ได้ ดี ขึน้ ดั่ง ค าพู ด จากการ
สัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “เปลี่ ยนแปลงไป ก่ อนหน้ านี้ เวลาไปสอบแบบไม่ ค่อยมี
สมาธิ แ ล้ วเวลามี เ สี ย งดั ง เกิ ด ขึ้ น ท าให้ ไ ม่ มี ส มาธิ จ ดจ่ อแล้ วส่ ง ผลท าให้ อารมณ์ เสี ย
หงุดหงิดแล้ วก็ทาข้ อ สอบมั่ วจนสอบตก แต่ ตอนนี้ เวลาไปสอบแล้ วมี สมาธิ ขึ้น” นายสี่
(นามสมมติ)
- “เปลี่ยนแปลงไปคือเชื่อมโยงกับความที่ใจเย็นและทาให้
เรามีสมาธิจดจ่ อดีขึ้นและมีสติมากยิง่ ขึ้น” นายห้ า (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคาพูดของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์นนมี
ั ้ พฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการขาดสมาธิจดจ่อได้ อย่างเห็นได้ ชดั ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกับนิยามศัพ ท์ที่ผ้ ูวิจยั ได้ ใ ห้ คาจากัดความในด้ านการขาดสมาธิจดจ่อไว้ ว่า ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักหันเหความสนใจตามสิ่งเร้ า
รอบตัวจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่งได้ โดยง่าย ได้ แก่ เหม่อลอย ไม่สามารถสนใจฟั งสิ่งที่คนอื่นพูด
ด้ วยอย่างตังใจ
้ ไม่สามารถจดจ่อกับรายละเอียดในการทากิจกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากด้ านการ
ขาดสมาธิจดจ่อเป็ นด้ านการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าเยาวชนที่กระทาผิดมีความ
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาหากขาดสมาธิในการจดจ่อ
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4.6 ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience)
จากด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) นี ้ ผู้วิจัย
สรุปได้ ว่าเยาวชนมีความอดทนต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ มากขึ ้นและสามารถที่จะระงับยับยังตั
้ วเองได้
ดัง่ คาพูดจากการสัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “เปลี่ ย นแปลงไปคื อ มี ค วามอดทนมากขึ้ น เช่ น เวลา
เพื่อนเข้ าแถวแล้ วคุยกันก็จะทาให้ ทุกคนโดนซ่ อมทั้งหมดซึ่งทาให้ ตัวเองต้ องเดือดร้ อนไป
ด้ วย โดยเมื่อก่ อนไม่ พอใจก็จะเตือนเพื่ อนแล้ วก็จะมี ปัญหาเกิดขึ้น แต่ ตอนนี้ สามารถ
อดทนได้ และให้ โอกาสเขาเพราะเราก็เคยผิดพลาดได้ จึงคิดให้ โอกาสเขา” นายหนึ่ง (นาม
สมมติ)
- “ดีข้ึน อดทนได้ เยอะ เช่ น ใครมาทาอะไรเราก็อดทนได้
มากขึ้นคือไม่ โต้ ตอบเขา” นายสาม (นามสมมติ)
- “แต่ ก่อนคิดว่ าเก็บอาการดีแล้ ว แต่ ตอนนี้คิดว่ าดีกว่ าเดิม
คือเวลาใครพูดอะไรแล้ วเราไม่ ร้ ู สึกกระทบกับเรา อดทนได้ ดีข้นึ ” นายห้ า (นามสมมติ)
- “เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม คื อ ปกติ จ ะไม่ ย อมใคร เวลา
เพื่ อนพู ด แกล้ งเรา เราก็จะโต้ ตอบกลั บ แต่ ตอนนี้ ใช้ การเดินหนี ไม่ ตอบโต้ ” นายแปด
(นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคาพูดของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ นนมี
ั ้ พฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการขาดความอดทนอดกลันอย่
้ างเห็นได้ ชดั ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับนิยามศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการขาดความอดทนอดกลันไว้
้ ว่า
ความไม่สามารถของเยาวชนในการจัดการระงับยับยัง้ ข่มใจ รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ได้ แก่ หงุดหงิดและราคาญที่ ต้อ งรอคอย เคียดแค้ นและพยาบาทเมื่ อผู้อื่นทาให้ ไม่พ อใจ แต่
เนื่องจากด้ านการขาดความอดทนอดกลันเป็
้ นด้ านการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า
เยาวชนที่กระทาผิดมีความตระหนักรู้ถึงผลดีที่จะตามมาหากมีความอดทนอดกลัน้
5. หลังจากเสร็ จ สิ น้ กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เป็ น ที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัย
อยากทราบว่าโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองนัน้ สามารถที่จะช่วย
ให้ เยาวชนที่ กระท าผิ ด กลุ่ม นี น้ าสิ่งที่ ได้ รับ ไปใช้ กับอนาคตข้ างหน้ าอย่างไรเพื่ อ ที่ จ ะทาให้ การ
ควบคุม ของตนเองดี ขึน้ ซึ่ง ผู้วิจัย สรุ ป ได้ ว่าเยาวชนที่ ได้ เข้ าร่ วมกลุ่ม ต่างได้ ข้อ คิด และน าเอา
บทเรี ยนในอดีตมาเป็ นเครื่ องเตือนใจให้ ใช้ ชีวิตด้ วยความระมัดระวังโดยการคิดคานึงถึงผลกระทบ
ที่จะตามมา และมีสติที่จะใช้ ความคิดในการไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือตัดสินใจกระทาการใดๆ ลง
ไป ดัง่ คาพูดจากการสัมภาษณ์ของเยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
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- “เวลาเราจะทาอะไรที่ไม่ ดีเราจะเก็บไปคิดถึงสิ่งที่เคยผิดพลาดมา
และถ้ าเรายังไม่ สามารถควบคุมตนเองได้ ก็จะกลับไปสู่จุดเดิม” นายสาม (นามสมมติ)
- “จะเอาไปวางแผนชีวิตก่ อน จัดลาดับความสาคัญก่ อน-หลังและ
คานึ งถึงอนาคตของตั วเอง เพราะเราก็ มี ลูก แล้ วอายุ 2 ปี และถ้ าเจอปั ญ หาก็ จะคิดถึง
ผลเสี ยที่ตามมาและหาทางเลื อกในการจัดการกั บปั ญหาหลายๆ ทางในการแก้ ปั ญหา”
นายสี่ (นามสมมติ)
- “จะพยายามมีสติและไตร่ ตรองก่ อนที่จะลงมือกระทาสิ่งใดๆ ลง
ไป พูดคุยกันด้ วยเหตุและผล” นายเจ็ด (นามสมมติ)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ม้ ีความมุ่งหมายหลักเพื่ อศึกษาและการพัฒ นาเสริ ม สร้ างการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เฉพาะของการศึกษา
ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบผลของการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดทัง้
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
สมมติฐานในการวิจัย
เยาวชนที่กระทาผิดมีการควบคุมตนเองที่ดีเพิ่มขึน้ และมีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีลดลง
หลังจากที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดตามลาดับดังต่อไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นเยาวชนที่กระทาผิดที่มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 15-25
ปี ที่อาศัยอยูใ่ นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จานวน 102 คน และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ในการทดลองครัง้ นี ้เป็ นเยาวชนทังหมดที
้
่อาศัยอยูใ่ นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ซึง่
ผู้วิจยั ได้ ทาการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเพื่อเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างการ
ควบคุมตนเองจานวน 8 คน โดยใช้ การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมจากคะแนนแบบวัดการควบคุมตนเองที่
ไม่ดี (Poor Self-control) ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 ขึ ้นไป และมีคะแนนจากการตอบในแบบวัด
การควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-control) ตังแต่
้ คะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 ลงมา
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนด้ วยกันคือ
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1. แบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
แบบวัด การควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ กระทาผิ ด ผู้วิจัย ได้
ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเองเพื่อเป็ นกรอบแนวคิดในการ
สร้ างนิยามและกาหนดองค์ประกอบของการควบคุมตนเอง จากนันผู
้ ้ วิจัยได้ ทาการเขียนนิยาม
ศัพท์ปฏิบตั ิการควบคุมตนเองโดยใช้ ข้อมูลที่สรุปได้ จากเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ นาเครื่ องมือของสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2555, น. 153-167) ที่อิงตามแนวคิดของวิว
และคณะ (Wills และคนอื่น ๆ, 2001, pp. 145-163) มาพัฒนาให้ มีความเหมาะสมกับบริ บทของ
กลุ่มเยาวชนที่กระทาผิดโดยแบบวัดการควบคุมตนเองนี ้มี 2 ด้ านด้ วยกันคือ 1. ด้ านการควบคุม
ตนเองที่ ดี 2. ด้ านการควบคุม ตนเองที่ ไม่ดี ซึ่ง ในแต่ล ะด้ านจะมี องค์ ป ระกอบย่อ ยด้ า นละ 3
องค์ ป ระกอบ ทั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ได้ ด าเนิ น การสร้ างข้ อค าถามจ านวนทัง้ สิ น้ 38 ข้ อ และน าไปให้
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบเครื่ องมื อและนาเครื่ องมือที่ได้ รับมา
ปรับแก้ ไขตามคาแนะนา จากนันได้
้ นาไปทดลองใช้ เครื่ องมือกับกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่กระทาผิด
ที่โรงเรี ยนฟ้าใสวิทยาและโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผู้วิจยั ก็ได้ นาแบบสอบถามที่ได้
ไปทดลองกลับมาวิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยการคัดเลือกข้ อที่มีคณ
ุ ภาพโดยมีค่า
สัม ประสิทธิ์ ส หสัม พันธ์ ที่มี ค่าตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป ผลการวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนกรายข้ อจาก
ทังหมด
้
38 ข้ อ คัดออกเหลือ 35 ข้ อเป็ นแบบสอบถามฉบับจริ ง จากนันท
้ าการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมัน่ ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ .81 ผู้วิจยั จึงได้ นาแบบสอบถามการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิดฉบับนี ้ไปเก็บข้ อมูลจริ งกับเยาวชนที่กระทาผิดที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนสิรินธรจานวนทังสิ
้ ้น 102 คน
2. โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนที่กระทาผิดนี ้ ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและทบทวนเอกสารตาราเกี่ ยวกับแนวคิดและ
เทคนิคของทฤษฎี การให้ คาปรึกษากลุ่มและดาเนินการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อ
พัฒนาการเสริมสร้ างการควบคุมตนเองให้ กบั เยาวชนที่กระทาผิด โดยผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ ทฤษฎีการ
ให้ คาปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อให้ มีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับเรื่ องของการควบคุมตนเอง
และทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ กลุ่มทฤษฎีการให้ คาปรึกษาในระดับของ
ความคิด ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational
Emotive Behavior Therapy) กลุ่ ม ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาในระดับ ของความรู้ สึ ก ได้ แ ก่
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ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้รั บ การปรึ ก ษาเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Client-Centered Counseling
Theory) และกลุ่มทฤษฎีการให้ คาปรึกษาในระดับของพฤติกรรม ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Counseling Theory) ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavioral Counseling Theory) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาที่สร้ างขึ ้นมา
ให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ที่ เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญทางด้ านจิ ต วิท ยาทัง้ 3 ท่ านตรวจสอบและพิ จ ารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาถึงความสอดคล้ องด้ านวัตถุประสงค์ของการเลือกใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้
คาปรึกษากลุม่ และขันตอนการให้
้
คาปรึกษากลุ่ม โดยหลังจากที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบพิจารณา
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจยั ได้ นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มไปทดลองกับกลุ่มเยาวชนที่กระทา
ผิดที่โรงเรี ยนฟ้าใสวิทยาที่ไม่ใช่กลุ่ม ทดลอง แต่มีความใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 8 คน
เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับลาดับขันตอน
้
ระยะเวลาเนื ้อหา
ต่างๆ ของโปรแกรมการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตลอดจนเพื่ อ หาข้ อ บกพร่ องที่ เกิ ด ขึน้ ระหว่างการ
ทดลองและปรับแก้ ไขโปรแกรมก่อนนาไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ าง
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้ างมาใช้ ในการวิจัย
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลในเชิงลึกของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 8 คน ที่เข้ าร่วมการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการขออนุญ าตศึกษาวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อขอ
ความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเก็บข้ อมูลกับเยาวชนที่
กระทาผิ ดในศูน ย์ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนสิริน ธร จากนัน้ ผู้วิจัยจึงนาแบบสอบถามการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดไปทาการเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
102 คน และได้
แบบสอบถามคืน กลับ มาครบจ านวน 102 ชุด คิด เป็ น ร้ อยละ 100 จึง นามาวิเคราะห์ ข้อมูลใน
เบื ้องต้ น
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิด
ผู้วิจยั นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒไป
ยังผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์
เรื่ องการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ ให้ กลุ่มตัวอย่างที่ได้ คดั เลือกตามคะแนน
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จากแบบวัด การควบคุม ตนเองที่ ดี แ ละไม่ ดี ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการให้
คาปรึกษาจานวนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ โดยแบ่งทังหมด
้
3 สัปดาห์ คือพบกันสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 6090 นาที
3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ าง
ในช่วงระยะหลังเสร็ จสิ ้นโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ได้ ใช้
แบบสัมภาษณ์ กึ่งมีโครงสร้ างไปสอบถามผู้เข้ าร่ วมการทดลองทัง้ 8 คน เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้
ยืนยันผลการวิจยั ว่ากลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้และนาสิ่งที่ได้ รับไปปฏิบตั หิ รื อไม่อย่างไร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
ผู้วิจัยดาเนินการจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ วิเคราะห์ ส ถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิด
ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัด
การควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดทังก่
้ อนและหลั งการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม โดยใช้ สถิติ น็อนพาราเมตริ ก (Nonparametric Statistics) ด้ วยวิธีการทดสอบของวิลค็อก
ซัน (Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test) แบบกลุ่ม ที่ ไม่อิสระต่อกัน (Dependent
Sample)
3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ าง
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างมาทาการวิเคราะห์
เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) เพื่อใช้ ในการอธิ บายข้ อมูล เชิงคุณภาพของผลการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ในการทดลองวิจยั ครัง้ นี ้
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ในครัง้ นี ้ สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. การศึกษาระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด พบว่า เยาวชนที่
กระทาผิดมีการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-Control) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก
และการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-Control) ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. การเปรี ย บเที ย บการควบคุ ม ตนเองก่ อ นและหลัง เข้ าร่ ว มโปรแกรมการ
เสริ มสร้ างการควบคุมตนเองโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม พบว่า หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
คาปรึ กษากลุ่ม ในด้ านการควบคุม ตนเองที่ ดี (Good Self-Control) มี ค่าเฉลี่ ยของคะแนนการ
ควบคุมตนเองในภาพรวมและรายด้ านสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้ านการ
ควบคุม ตนเองที่ ไม่ดี (Poor Self-Control) มีค่าเฉลี่ ยของคะแนนการควบคุมตนเองในภาพรวม
และรายด้ านต่าลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง การเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด โดยการให้
คาปรึกษากลุม่ สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. การศึกษาระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด พบว่า เยาวชนที่กระทาผิด
มี การควบคุม ตนเองที่ ดี (Good Self-Control) ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก และการ
ควบคุมตนเองที่ ไม่ดี (Poor Self-Control) ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นีใ้ น
ภาพรวมของเยาวชนที่ กระทาผิ ดพบว่ามี ระดับการควบคุม ตนเองที่ ดีอยู่ในระดับมากและการ
ควบคุมตนเองที่ไม่ดีอยู่ในระดับปานกลาง และจากการที่ในภาพรวมพบว่าเยาวชนที่กระทาผิดมี
ระดับการควบคุมตนเองที่ดีอยูใ่ นระดับมากอาจเนื่องด้ วยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
เป็ นศูนย์ฝึกที่ม่งุ เน้ นแก้ ไข ฟื น้ ฟูและฝึ กอบรมให้ เยาวชนได้ กลับตัวเป็ นคนดีจึงมีการเรี ยนการสอน
ทางวิชาการเพื่อให้ เยาวชนได้ มีความรู้ มีการฝึ กประสบการณ์ ทางวิชาชีพเพื่อให้ มีงานทาและมี
การพัฒ นาทักษะชีวิตเพื่ อให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อต้ องกลับคืนสู่สังคม รวมถึงมีการ
ส่งเสริ ม ในเรื่ องของกี ฬ าและดนตรี จึงอาจทาให้ เยาวชนในกลุ่ม นี ม้ ี ระดับการควบคุม ตนเองที่ ดี
ประกอบกับช่วงอายุของเยาวชนส่วนใหญ่ในศูนย์นี ้ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18-20 ปี ซึ่งจัดเป็ น
ช่วงวัยรุ่นตอนปลายจึงทาให้ มีวุฒิภาวะมากกว่าเยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้ น รวมถึง
ระยะเวลาของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกต่างๆ มาแล้ วไม่ต่ากว่า 1-3 ปี จึงทาให้ เด็กมีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางความคิ ด และอารมณ์ เพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของวัย รุ่ น ตอนปลาย ที่ พ บว่ า
พฤติกรรม ทัศนคติ ลักษณะร่างกายมีวฒ
ุ ิภาวะพร้ อมทุกด้ าน สามารถที่จะควบคุมอารมณ์และ
แสดงออกได้ อย่างเหมาะสม มีเหตุผลและเป็ นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ , 2542, น.
213-214) ส่วนในภาพรวมของด้ านการควบคุม ตนเองที่ ไม่ดี อยู่ในระดับ ปานกลาง ทัง้ นี อ้ าจ
สื บ เนื่ อ งจากช่วงวัย ที่ ยัง เป็ น ช่วงวัย รุ่ น ที่ ยัง มี วุฒิ ภ าวะด้ า นความคิด และอารมณ์ ที่ ยัง มี ค วาม
แปรปรวนไม่คงที่ รวมไปถึงลักษณะความแตกต่างของเยาวชนแต่ละบุคคลที่มีพื ้นฐานเดิมในเรื่ อง
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ของสภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และประสบการณ์ เดิมที่แตกต่างกันจึงส่งผลทาให้ การบริ หาร
จัด การด้ า นความคิ ด อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมอาจจะมี พ ฤติ ก รรมที่ ยัง ไม่ พึ งประสงค์ อ ยู่บ้ า ง
ประกอบกับ เดิม เยาวชนกลุ่ม นี เ้ คยมี ป ระวัติข องการกระท าผิ ด โดยทัง้ นี ห้ ากพิ จ ารณาอย่า ง
ละเอียดของค่าเฉลี่ยในภาพรวมของด้ านการควบคุมตนเองที่ดีเท่ากับ 3.55 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์
คะแนนถือว่ามีคา่ เฉลี่ยสูงเกินเกณฑ์ระดับปานกลางเพียงเล็กน้ อย ส่วนด้ านการควบคุมตนเองที่
ไม่ดีพบว่ามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางซึ่งผลที่ได้ มีความสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของจิรัปปภา เลิศวุฒิ (2547, น. 80) ที่ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และการควบคุมตนเองของเยาวชนที่ กระทาผิดและเยาวชนที่ ไม่ได้ กระทาผิดซึ่งผลการทดลอง
พบว่า เยาวชนที่กระทาความผิดและไม่กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเยาวชนที่กระทาความผิดมีการควบคุมตนเองต่ากว่าเยาวชนที่
ไม่ได้ กระทาความผิด ซึ่งเยาวชนที่กระทาผิดมีระดับการควบคุมตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
เยาวชนที่ ไม่ได้ กระทาความผิ ดมี ระดับการควบคุม ตนเองอยู่ในระดับ มากซึ่งผลของงานวิจัยนี ้
สะท้ อนให้ เห็นว่าเยาวชนที่กระทาผิดมีระดับการควบคุมตนเองได้ น้อยกว่าเยาวชนที่ไม่ได้ กระทา
ผิด ดังนันการที
้
่เยาวชนที่กระทาผิดมีระดับการควบคุมตนเองน้ อยกว่ากลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ กระทา
ผิดอาจสืบเนื่องมาจากช่วงวัยของเยาวชนที่น้อยเพราะการที่ศาลตัดสินดาเนินคดีจะพิจารณาตาม
อายุจ ริ งในวัน ที่ ก่ อคดี ซึ่ง เยาวชนที่ กระท าผิ ด นัน้ จะมี ช่ว งอายุที่ ต่ า กว่า 18 ปี และหลัง จากค า
พิพากษาของศาลสิ ้นสุดลง เยาวชนจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์และสถานพินิจต่างๆ ตามกาหนดอัตรา
โทษในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบของคดีที่ได้ กระทาผิด และด้ วยช่วงวัยที่น้อยของ
เยาวชนที่ กระทาผิ ดจึงอาจทาให้ การจัดการด้ านความคิดและอารมณ์ ยังไม่ดีพ อที่ จ ะสามารถ
ควบคุมตนเองได้ ซงึ่ มีความสอดคล้ องกับการศึกษาค้ นคว้ าที่พบว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี ้เป็ นวัยที่
อยู่ในช่วงหัวเลี ย้ วหัวต่อ (Transitional Period) โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนคื อเป็ น ช่วงที่ เชื่ อมต่อ
ระหว่างวัยเด็กเข้ าไปสู่วัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น ซึ่งช่วงอายุดงั กล่าวนีใ้ นทางอาชญาวิทยาในกลุ่มของ
Life-Course Theory ถื อ ว่ า เป็ นช่ ว งอายุ ที่ มี ปั ญ หามากกว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ โดยเป็ นช่ ว งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทังด้
้ านร่างกายและจิตใจและยังพบอีกว่าเป็ นช่วงที่มีการกระทาผิดมากที่สุดหรื อสูง
ที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี (Sampson & Laub, 2003, p. 312 อ้ างถึงใน ชาญ
คณิต กฤตยา สุริยะมณีและอุนิษา เลิศโตมรสกุล , 2553, น. 191-192) นอกจากนี ้แล้ วจะพบว่า
เยาวชนในกลุ่มที่กระทาผิดส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมหรื อมัธยมศึกษาตอนต้ นแสดง
ให้ เห็นว่าเยาวชนที่กระทาผิดมีระดับการศึกษาที่ไม่สงู มากซึง่ อาจทาให้ มีความรู้น้อยทังในด้
้ านวิชา
ความรู้ ต่างๆ และทัก ษะชี วิต จึง ท าให้ กระท าผิ ด โดยความรู้ เท่าไม่ ถึง การณ์ ได้ ง่าย และหาก
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พิจารณาปั จจัยด้ านอื่นๆ เพิ่มเติมจะพบว่าเยาวชนที่กระทาผิดส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวคือ
บิดาและมารดาจะแยกทางหรื อหย่าร้ างกันซึ่งอาจอธิบายได้ ว่า ครอบครัวไม่อบอุ่นอันเนื่องจาก
ความไม่ปรองดองกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ ครอบครัวแตกแยก
หรื อหย่าร้ าง (Broken Home) มารดาหรื อบิดามีครอบครัวใหม่ทาให้ เด็กเกิดความเบื่อหน่ายหรื อ
พัฒ นานิสยั ที่ก้าวร้ าวขึ ้นมา หรื อบางครอบครัวที่มีบุตรมากเกินไปและยากจน บิดามารดาต้ อง
ประกอบอาชีพ หาเช้ ากินค่าหรื อหากินรายวัน ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรที่ทั่วถึ งเด็กจึงมีโอกาสพบ
เพื่อนเกเรถูกชักชวนไปกระทาผิดได้ (ชาลี ติยายน, 2554, น. 48-50) หรื อบางครอบครัวบิดาและ
มารดาของเยาวชนอาจจะอยู่ร่วมกันแต่วิธีในการอบรมเลี ้ยงดูแบบไม่เข้ มงวด ปล่อยปละละเลย
เป็ นครอบครัวที่ขาดระเบียบวินยั หรื อเป็ นครอบครัวที่ตามใจบุตรมากเกินไปไม่ว่าเด็กต้ องการอะไร
ก็ ย่ อ มได้ บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ป กครองขาดความรู้ ทางจิ ต วิ ท ยาเกี่ ย วกับ การอบรมเลี ย้ งดูบุต ร
ครอบครัวประเภทนี ก้ ็ จะส่งเสริ ม ให้ เด็กมี พ ฤติกรรมที่ ผิดแผกจากมาตรฐานของสังคมได้ หรื อ
แม้ กระทั่งสภาพแวดล้ อมครอบครัวของเด็กและเยาวชนนัน้ อยู่ในชุมชนแวดล้ อมบ้ านที่ไม่ดีเป็ น
แหล่งสลัมหรื อย่านชุมชนแออัดที่เต็มไปด้ วยปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด เป็ นต้ น เมื่อ
เยาวชนเติบโตขึน้ มาจากสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวจึงรู้สึกเคยชินมองเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดาไป (ชาลี ติ
ยายน, 2554, น. 51-52) นอกจากนี ้ Gottfredson และ Hirschi ยังได้ อธิบายถึงรากเหง้ าของการ
ควบคุมตนเองที่ไม่ดีหรื อการขาดการควบคุมตนเองว่ามีสาเหตุมาจากการขาดการฝึ กอบรมเลี ้ยงดู
ที่ดีในวัยเด็ก (Child rearing practice) พ่อแม่หรื อผู้ปกครองเด็กที่ขาดการอบรมเลี ้ยงดูการดูแล
เอาใจใส่ ไม่มีการลงโทษห้ ามปรามเมื่อเด็กกระทาผิดหรื อมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเหล่านี ้จะส่งผลทา
ให้ เด็กขาดการควบคุมตนเอง (Lack of self control) ในที่สุด ซึ่งเด็กที่ขาดความใกล้ ชิดผูกพัน
กับพ่อ-แม่และเด็กที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่หรื อเด็กที่พ่อแม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรื อ
ประกอบอาชญากรรมเหล่านี ้จะส่งผลต่อการพัฒนา Self control ของเด็กตามไปด้ วย ทังนี
้ ก้ าร
พัฒ นา Lack of self control นัน้ จะพัฒ นาไปเรื่ อ ยๆ อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยัง้ (Gibbs และ Giever,
1995, pp. 231-255) ในทางกลับ กัน หากเด็ก และเยาวชนได้ รับ การอบรมเลี ย้ งดูอ ย่างดี จ าก
ครอบครัวโดยมีการอบรมบ่ม นิสัย (Socialized Child) มี การดูแลเอาใจใส่ (Supervision) และมี
การลงโทษ (Punishment) เมื่อกระทาผิดจะหล่อหลอมให้ เด็กและเยาวชนมี พ ลังอานาจในการ
ควบคุมตนเอง มีขนั ติธรรม มีสติสมั ปชัญญะ สามารถยับยังความคิ
้
ดและพฤติกรรมของตนเอง
ได้ ฉะนันการควบคุ
้
มตนเองจึงมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ มในการกระทาผิดคือคนที่มี การควบคุม
ตนเองสูงจะมีแนวโน้ มในการกระทาความผิดต่าและคนที่มีการควบคุมตนเองต่าจะมีแนวโน้ มใน
การกระท าผิ ด สูง ซึ่งก็ ส อดคล้ องกับแนวคิดของก็ อตเฟรดสันและเฮอร์ ส ชี (Gottfredson and
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Hirschi) เจ้ าของทฤษฎีการควบคุมตนเองได้ อธิบายไว้ อย่างชัดเจนว่า คนที่ขาดการควบคุมตนเอง
หรื อควบคุมตนเองไม่ดีสามารถที่จะกระทาผิดได้ ทุกๆ เรื่ อง (Siegel, 2000, p. 291) และหากจะ
กล่าวถึงแนวโน้ มของการกระทาผิด (Predisposition) มักจะมีความสัมพันธ์ กับปั จจัยในเรื่ องของ
การควบคุม ตนเอง (Self-Control) เพราะหากคนเราขาดความสามารถที่ จ ะหักห้ ามหรื อระงับ
ยับยังหรื
้ อข่มอาการต่างๆ ทางบุคลิกภาพ (Signs) ซึ่งเป็ นแนวโน้ มที่จะทาให้ คนเราสามารถกระทา
ผิดได้ ง่ายและสามารถที่จะกระทาผิดได้ ในทุกๆ เรื่ องซึ่งสามารถตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อ
1 ในการศึกษาระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดได้ เป็ นอย่างดี
2. การเปรี ยบเทียบผลของการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดทัง้
ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม พบว่า หลังการใช้ โปรแกรมการเสริ มสร้ างการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการให้ คาปรึ กษากลุ่ม แบบผสมผสานมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการควบคุม ตนเองที่ดี (Good Self-control) ในภาพรวมและรายด้ านสูงกว่าก่อนการใช้
โปรแกรม และค่าเฉลี่ยของคะแนนการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-control) ในภาพรวมและ
รายด้ านต่ากว่าก่อนการใช้ โปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่าการให้
คาปรึกษากลุ่มช่วยเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองทาให้ เยาวชนที่กระทาผิดมีการควบคุมตนเองที่ดี
(Good Self-control) เพิ่ ม ขึน้ และการควบคุม ตนเองที่ ไม่ดี (Poor Self-control) ลดน้ อยลง ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานของการวิจยั ที่กล่าวไว้ วา่ เยาวชนที่กระทาผิดมีคะแนนการควบคุมตนเอง
มากขึน้ หลังจากที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม และจากผลของการวิจัยนีแ้ สดงให้ เห็นว่าการให้
คาปรึกษากลุม่ แบบผสมผสานสามารถเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองในเยาวชนที่กระทาผิดได้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการนาทฤษฎีแบบผสมผสานมาใช้ ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้โดยเริ่มจากกลุ่ม
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาที่ มุ่ง เน้ น พัฒ นาด้ า นความคิ ด ได้ แ ก่ ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) กลุ่มทฤษฎี
การให้ คาปรึกษาในระดับของความรู้สึก ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็ น
ศูนย์กลาง (Client-Centered Counseling Theory) และกลุ่ม ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาที่เน้ นการ
พัฒ นาพฤติก รรม ได้ แก่ ทฤษฎี การให้ คาปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Counseling
Theory) ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) โดย
ทฤษฎีทงหมดที
ั้
่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ นี ้ยังมีความสอดคล้ องกับนิยามศัพท์การควบคุมตนเองที่กล่าวไว้ ว่า
ความสามารถของเยาวชนในการจัดการกับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองเมื่อต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหรื อสุ่มเสี่ยง โดยสามารถตัดสินใจและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
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ด้ ว ยตนเองซึ่ ง สะท้ อ นและมุ่ ง เน้ นให้ เห็ น ถึ ง ในเรื่ อ งของการจัด การที่ ค วามคิ ด อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการให้ การปรึกษาแบบผสมของ Frederick Charles Thorne
ที่มีความเชื่อว่าไม่มีวิธีการให้ การปรึ กษาใดที่มีความสมบูรณ์ แต่ละวิธีต่างก็มีข้อดีและข้ อจากัด
จึงสมควรที่จะดึงเอาแต่ข้อดีของแต่ละวิธีการมาปรับเป็ นวิธีใหม่และเรี ย กว่าการให้ การปรึกษาแบบ
ผสม (ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 105) นอกจากนี ้ผลของการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองโดย
การให้ คาปรึกษากลุม่ ยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสาวิตรี ล ้าเลิศ (2552) ที่ได้ ทาการศึกษา
เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมก้ าวร้ าวและการพัฒ นาโปรแกรมการควบคุม ตนเองเพื่ อลดพฤติกรรม
ก้ าวร้ าวของเยาวชนหญิ งที่กระทาผิด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เยาวชนหญิ งที่ กระทาผิดที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าว มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวต่ากว่าก่อนการเข้ าร่วม
โปรแกรมการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก
ผลการศึกษาและงานวิจยั สะท้ อนให้ เห็นว่าการให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นวิธีการหนึง่ ที่สามารถนามาใช้
ในการช่วยเหลือบุคคลในการแก้ ปัญหาให้ กับตนเองและในขณะเดียวกันก็สร้ างความเจริ ญงอก
งามให้ กับผู้ รับค าปรึ กษาได้ อีกด้ วย นอกจากนี ใ้ นการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ยังสามารถช่วยสร้ าง
บรรยากาศที่ยอมรับซึ่งกันและกัน กระตุ้นการแสดงความคิด ความรู้สกึ ตลอดจนสร้ างความรู้สึก
ไว้ วางใจกับ สมาชิ กในกลุ่ม อันส่ง ผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและการเกิ ด พฤติกรรมใหม่ที่ พึง
ประสงค์ได้ (Morganett, 1990 อ้ างถึงใน สกล วรเจริ ญศรี , 2560, น. 4) และเนื่ องจากเยาวชน
เหล่านี ้มีอายุและประสบการณ์การกระทาผิดที่คล้ ายคลึงกันย่อมมีความเข้ าใจเรื่ องราวของกันและ
กัน ดังนันการที
้
่ผ้ วู ิจยั เลือกนาเอาการปรึกษากลุ่มมาใช้ จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นการสร้ างกลุ่มสังคม
เพื่อนเล็กๆ กลุม่ หนึง่ ที่ให้ วยั รุ่นได้ มาอยู่ร่วมกันซึง่ เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีปั ญหาทางอารมณ์หรื อปั ญหา
ต่างๆ ที่คล้ ายคลึงกันยิ่งทาให้ เยาวชนรู้สึกว่าได้ อยู่ร่วมกับคนที่เหมือนกัน อีกทังการให้
้
คาปรึกษา
กลุ่มยังมีเพื่อนสมาชิกที่สามารถเป็ นแบบอย่าง (Role Model) ให้ แก่สมาชิกคนอื่นๆ ตลอดจนการ
ได้ รับการสนับสนุนและให้ กาลังใจซึ่งกันและกันในกลุ่มด้ วย นอกจากกระบวนการให้ การปรึกษา
กลุ่มที่เอื ้อให้ กลุ่มบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ในทฤษฎีแต่ละครัง้ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ออกแบบ
เลือกนามาปรับใช้ ให้ มีความสอดคล้ องและเหมาะสมที่จะช่วยเสริมสร้ างการควบคุมตนเองดังนี ้
1. การเริ่มต้ นปฐมนิเทศและสร้ างสัมพันธภาพถื อว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ แรก สมาชิกกลุ่มอาจจะยังมีความรู้ สึกวิตกกังวล ความสงสัยและการ
ต่อต้ านความรู้สึก อันเนื่องจากสมาชิกกลุ่มอาจจะยังไม่ค้ นุ เคยกับผู้นาและสมาชิกคนอื่นๆ ภายใน
กลุ่ม ประกอบกับสมาชิกกลุ่มไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ ้นได้ ผู้นากลุ่มจึงเลือกใช้
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบผู้รั บ การปรึ ก ษาเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Client-Centered Counseling
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Theory) ของคาร์ ล โรเจอร์ ที่เป็ นทฤษฎีการให้ คาปรึกษาโดยเน้ นผู้รับการปรึกษาเป็ นศูนย์กลางและ
มองมนุษย์ด้วยความรู้สกึ ที่ดีโดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผล สามารถที่จะพัฒนาตนเองในทางที่
ดีจนสุดความสามารถได้ (ลักขณา สริ วฒ
ั น์, 2560, น. 127) ซึ่งทฤษฎีนี ้มีกระบวนการที่ผ้ นู ากลุ่ม
พยายามที่จะเข้ าใจความรู้ สึก ข้ อมูลและประสบการณ์ ของสมาชิกที่พยายามสื่อออกมา โดยวิธี
ดังกล่าวนี ้สามารถที่จะเข้ าถึงความรู้สึกที่แท้ จริ งของสมาชิกได้ ประกอบกับการยอมรับอย่างไม่มี
เงื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard) และเพื่ อ ที่ จ ะเอื อ้ อ านวยให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ร้ ู สึ ก ถึ ง
ความปลอดภัย ไว้ วางใจและสามารถเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ด้วย นอกจากนี ้ทฤษฎีนี ้ยังทา
ให้ บุคคลได้ เกิดความตระหนักถึงมุมมองที่มีต่อตัวตนทัง้ 3 สภาวะอันได้ แก่ ตัวตนในอุดมคติหรื อ
ตัวตนที่เราต้ องการจะเป็ น (Ideal self) ตัวตนในสิ่งที่คิดหรื อตัวที่คิดว่าเราเป็ น (Perceived self)
และตัวตนตามสภาพความเป็ นจริ งหรื อตัวตนที่แท้ จริ ง (Real self) เพราะหากบุคคลใดมีการรับรู้
ตัวตนทัง้ 3 ได้ ไม่สอดคล้ องกัน (Incongruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง (Self) กับ
ประสบการณ์จริง (Experience) ก็จะก่อให้ เกิดความรู้สึกว่าถูกคุกคามทางด้ านจิตใจและก่อให้ เกิด
ความรู้ สึกวิต กกังวล ในทางตรงกัน ข้ ามหากบุค คลนัน้ มี ก ารรั บ รู้ ตัวตนทัง้ 3 ได้ ส อดคล้ องกัน
(Congruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง (Self) กับประสบการณ์ จริ ง (Experience)
ที่ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างกลมกลื นโดยไม่บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งแล้ วจะก่อให้ เกิ ดแบบแผนของ
บุคลิกภาพที่มีความสอดคล้ อง สามารถปรับตัวได้ มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสอดคล้ องในตัวเอง
ได้ อย่างสมบูรณ์ (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2560, น. 130-131) ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ การสร้ างสัมพันธภาพที่
ดีจะช่วยทาให้ สมาชิกผู้ที่เข้ าร่ วมกลุ่มมีความรู้สึก ทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มและยังกล้ าในการที่จะเล่า
เรื่ องราว พร้ อมกับเรี ยนรู้เปิ ดรับประสบการณ์ ใหม่ๆ อีกทังทฤษฎี
้
การให้ คาปรึ กษาแบบผู้รับการ
ปรึ ก ษาเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Client-Centered Counseling Theory) ยัง ท าให้ บุ ค คลได้ เกิ ด ความ
ตระหนักถึงมุมมองที่มีตอ่ ตัวตนทัง้ 3 สภาวะ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับคาพูดจากสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จาก
กลุ่ม ในครัง้ นี ข้ องสมาชิ กกลุ่ม คนหนึ่ง ที่ ได้ กล่าวไว้ ว่า “ได้ ร้ ู ถึ งมุ ม มองของตั ว เองว่ า เป็ นคน
อย่ างไรและได้ ร้ ู ถึงมุมมองของคนอื่นหรื อเพื่อนๆ ว่ าเขามองตัวเราแบบไหน ซึ่งตัวผมเอง
ไม่ เคยมองตัวเองหรื อมุมมองอะไรแบบนี้เลยครั บ ดีใจนะครั บที่พ่ีมาทากิจกรรมในครั้ งนี้
วันนี้ แค่ วันแรกผมยังรู้ สึกดีเลยครั บ ผมหวังว่ าครั้ งต่ อๆ ไปคงจะดีมากๆ และเราจะสนิท
กันมากกว่ านี้ครั บ ขอบคุณครั บ” นายสี่ (นามสมมติ)
2. ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability) ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษา
แบบพิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior Therapy) ของ
Albert Ellis ที่ได้ กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีบคุ ลิกภาพ A-B-C ไว้ ว่า A (ปรากฏการณ์) ไม่ใช่ตวั การที่
ทาให้ เกิด C (อารมณ์ ความรู้ สึก) แต่เป็ นเพราะ B (ความเชื่อเกี่ยวกับ A) ต่างหากที่ทาให้ เกิด C
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ดังนัน้ แล้ วนักจิตวิทยาในกลุ่มนีจ้ ึงมีสมมติฐานความเชื่อที่ว่า ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเป็ นสาเหตุ
เชื่ อมโยงไปสู่อารมณ์ และพฤติกรรมที่ แสดงออกมาอย่างปราศจากเหตุผล (ลักขณา สริ วัฒ น์ ,
2560, น. 190-191) ทังนี
้ ้เพื่อให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้ เกิดความตระหนักว่ามิใช่เพราะเหตุการณ์ที่
เกิ ดขึน้ เป็ นตัวการที่ ทาให้ เกิ ดอารมณ์ และพฤติกรรม แต่แท้ จ ริ งแล้ วเป็ นความเชื่อที่ ป ราศจาก
เหตุผ ลของตัว เองต่างหาก เพราะฉะนัน้ วิธี ก ารหลุด พ้ น จากอารมณ์ ก็ เริ่ ม ต้ น โดยการเปลี่ ย น
ความคิด ความเชื่อต่อเหตุการณ์นนเสี
ั ้ ย พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงและถ้ าหากเรามีความเข้ าใจ
ในธรรมชาติของอารมณ์ แล้ ว เราจะทราบได้ ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ของตนเอง
โดยตรงได้ ในทันที แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ โดยการจัดการที่ความคิดหรื อการกระทา
โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองปั ญหาที่ช่วยให้ เห็นทางออก วิธีคิดที่มองได้ รอบด้ านขึ ้นหรื อการ
ท าความเข้ าใจต่อ เหตุก ารณ์ ต ามความเป็ น จริ ง จะช่วยเปลี่ ย นอารมณ์ ค วามรู้ สึกได้ (ลัก ขณา
สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 51) และหากจะกล่าวถึงสภาวะของอารมณ์ ที่คนส่วนใหญ่ ต้องการปรับปรุ ง
มากที่สุดคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ กบั ภาวะอารมณ์ความโกรธ เนื่องจากอารมณ์โกรธเป็ นความรู้สึกที่
ทาให้ เกิดความร้ อนรุ่ ม ภายในคล้ ายไฟเผาตัวเอง จนบางคนคุม ตัวเองไม่อยู่หรื อกลัวว่าจะคุม
ตัวเองไม่ได้ ดังนัน้ การจัดการอารมณ์ โกรธต้ องอาศัยความเข้ าใจในตนเองและสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้น หลายครัง้ ที่อารมณ์โกรธเกิดจากความเข้ าใจผิดหรื อมีวิธีคิดที่ทาให้ โกรธได้ ง่าย ซึ่งจะเห็น
ได้ ว่าหากสมาชิกมีการปรับเปลี่ยนความคิดที่ มีเหตุผลจะส่งผลทาให้ อารมณ์และพฤติกรรมเป็ นไป
ในทิศทางที่เหมาะสมมากขึ ้นซึ่งมีความสอดคล้ องจากบทสัมภาษณ์ในช่วงติดตามผลหลังจากการ
เข้ าร่วมกลุม่ ของสมาชิกผ่านไปที่กล่าวไว้ วา่
- “มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม แต่ ก่ อ นโมโหง่ า ย มี อ ะไรไม่
พอใจก็จะใช้ แต่ กาลัง แต่ ตอนนี้พูดคุยกันด้ วยเหตุผลหรื อถ้ ามีคนทาให้ ไม่ พอใจ เราก็จะ
เดินหนีหรื อหลีกเลี่ยง” นายสอง (นามสมมติ)
- “เวลาคนมองหน้ าเมื่ อ ก่ อนอาจจะคิ ด ว่ าเขาหาเรื่ อ งก็ จ ะมี
ความคิ ด และอารมณ์ ข้ องใจ แต่ ต อนนี้ ห ากคนมองหน้ าอาจจะคิ ด หลายแง่ มุ ม คื อ
ปรั บเปลี่ยนความคิดของเราว่ าเขาอาจจะเหม่ อลอยหรื อไม่ ได้ มีเจตนาหาเรื่ องเราก็ได้ แต่
พอเปลี่ยนความคิดแล้ วทาให้ ความคับข้ องใจดีขึ้น” นายเจ็ด (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคากล่าวของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ นนมี
ั้
พัฒ นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการสงบอารมณ์ อย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งมีความสอดคล้ องกับนิยาม
ศัพท์ที่ผ้ ูวิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการสงบอารมณ์ ไว้ ว่า ความสามารถของเยาวชนในการ
รับรู้อารมณ์ของตนเองเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้ าต่างๆ และตอบสนองต่อสถานการณ์นนๆ
ั ้ ได้ อย่ าง
เหมาะสม

139
3. ด้ า นการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification) ผู้วิ จัย ได้ เลื อ กใช้
แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning Learning) ซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่ม การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) โดยใน
แนวคิดทฤษฎีนี ้มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของสมาชิกนันจะถู
้ กควบคุมด้ วยเงื่อนไขนาและผลกรรม
นัน่ คือถ้ าเงื่อนไขนาเปลี่ยนแปลงหรื อผลกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
ซึง่ ในเงื่อนไขของการควบคุมตนเองนัน้ เยาวชนที่กระทาผิดภายในกลุ่มจะเป็ นผู้จดั การเงื่อนไขนา
และผลกรรมด้ วยตนเอง โดยจากเงื่อนไขการขัดแย้ งของผลกรรมนีท้ าให้ พวกเขาจะต้ องกระทา
พฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ทาให้ ตวั ของพวกเขาไม่สามารถบรรลุ
เป้ า หมายที่ ตัง้ เอาไว้ ซึ่ ง สกิ น เนอร์ (Skinner, 1953, pp. 230-231) เรี ย กพฤติ ก รรมนั น้ ว่ า
พฤติกรรมควบคุม ส่วนพฤติกรรมที่กระทาแล้ วจะทาให้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เรี ยกว่า
พฤติกรรมที่ถกู ควบคุม ดังนันการฝึ
้
กการควบคุมตนเองก็คือการฝึ กให้ พวกเขาสามารถที่จะกระทา
พฤติกรรมควบคุมได้ ซึ่งการทาเช่นนันจะท
้
าให้ บคุ คลสามารถทนต่อสิ่งเย้ ายวนอันจะทาให้ บคุ คล
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ นนั่ เอง ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าการใช้ แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้การ
วางเงื่ อ นไขแบบการกระท า (Operant Conditioning Learning) จะท าให้ ส มาชิ กได้ เกิ ดความ
ตระหนักถึงความสาคัญ และได้ เรี ยนรู้ การวางเงื่ อนไขและผลกรรมที่ จะได้ รับตามมาหลังจากที่
ชะลอความปรารถนาซึ่งมีความสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ในช่วงระยะติดตามผลหลังจากสิ ้นสุด
กระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มได้ กล่ าวไว้ ว่า “มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่ น การ
ลาเยี่ยมบ้ าน เราก็ตั้งใจไม่ ทาผิดกฎระเบียบของศูนย์ เพื่อไม่ ให้ มีประวัตจิ ะได้ กลับบ้ านได้
เลยอดทนรอคอยสิ่งที่พึงปรารถนาดีกว่ าเพื่อที่จะได้ กลับไปเยี่ยมบ้ านได้ ” นายสอง (นาม
สมมติ ) ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า จากค ากล่ า วของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ นัน้ มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการชะลอความปรารถนาอย่างเห็นได้ ชดั ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ
นิยามศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการชะลอความปรารถนาไว้ ว่า ความสามารถของ
เยาวชนในการจัดการความรู้สกึ ที่มากระตุ้นความพึงพอใจหรื อความต้ อ งการที่อาจส่งผลต่อตนเอง
ในทางที่ไม่ดีได้
4. ด้ านการแก้ ปั ญหา (Problem solving) ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) นี ท้ ี่นับว่าเป็ นกระบวนที่เน้ น
การช่วยให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้ เรี ยนรู้การแก้ ไขปั ญหาและมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการสารวจตรวจสอบ สังเกต วิเคราะห์และควบคุมพฤติกรรม (ลักขณา
สริ วัฒ น์ , 2560, น. 142) โดยโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาในครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เลื อกใช้ เทคนิควิธีการ
เรี ยนรู้จากตัวแบบ (Modeling) ที่เป็ นสื่อผสม เช่น การใช้ ตวั แบบจากชีวิตจริงและสัญลักษณ์ผสม
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กัน ตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์ โดยที่ มี ผ้ ูวิ จัย คอยแนะน า คอยแก้ ไ ขโดยให้ ข้ อ มู ล
ย้ อนกลับและใช้ เทคนิคเสริมแรงบวก เช่น ให้ คาชมเชย แสดงสีหน้ ายอมรับ ฯลฯ ทันทีที่เยาวชนที่
กระทาผิดในกลุม่ แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบในลักษณะทิศทางที่พงึ ประสงค์ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ คน
ที่มีขีดจากัดในการควบคุมตนเองหรื อมีระดับการควบคุมตนเองต่านันจะเป็
้
นคนชอบใช้ แรงกาย
มากกว่าการใช้ ค วามคิด และชอบใช้ ภ าษากายมากกว่าภาษาพูด (Gottfredson และ Hirschi,
1990, p. 90) ผู้วิจยั จึงใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling
Theory) ที่ เน้ นการช่วยให้ เยาวชนที่ กระทาผิดได้ เรี ยนรู้ การแก้ ไขปั ญ หาและมี พ ฤติกรรมใหม่ที่
เหมาะสมซึ่งจะพบการเปลี่ยนแปลงที่มีความสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ของเยาวชนที่กระทาผิด
ในช่วงระยะติดตามผลหลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
- “มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ ร้ ู จั ก การวางแผน เช่ น เวลามี
ปั ญหาจากสถานการณ์ เดียวกันแต่ เราเปลี่ยนวิธีจัดการกับปั ญหาที่เราเจอ” นายสี่ (นาม
สมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลงไปคือใช้ เหตุผลในการพูดคุยแก้ ไขปั ญหาแต่
จะไม่ ใช้ กาลังในการแก้ ไขปั ญหา” นายหก (นามสมมติ)
- “มีการเปลี่ยนแปลงไป คือจากเดิมเราแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการนี้
อาจจะส่ งผลให้ เกิดปั ญหาที่ส่งผลกระทบที่มาก เราก็ปรั บเปลี่ยนอีกวิธีในการจัดการกับ
ปั ญหาเพื่อทาให้ ปัญหาในสถานการณ์ นั้นลดน้ อยลงกว่ าเดิม” นายแปด (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคากล่าวของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ นนมี
ั้
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการแก้ ปัญหาอย่างเห็นได้ ชดั ซึ่งมีความสอดคล้ องกับนิยามศัพท์ที่
ผู้วิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการแก้ ปัญหาไว้ ว่า ความสามารถของเยาวชนในการจัดการกับ
สถานการณ์กดดันหรื อสุม่ เสี่ยงที่มีแนวโน้ มที่อาจจะก่อให้ เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อตนเอง
5. ด้ านการหุน หัน พลัน แล่น (Impulsiveness) ผู้วิจัย ได้ เลื อ กใช้ ท ฤษฎี ก ารให้
ค าปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณ าเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior
Therapy) ที่ให้ ความสาคัญกับการช่วยให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีเหตุผล
ซึง่ จะส่งผลให้ มีอารมณ์ความรู้สกึ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ ้น (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2558, น. 41) โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ เทคนิคการปรึกษาในทฤษฎีนี ้ 3 กลุม่ คือ
กลุ่ ม เทคนิ ค ด้ า นการรู้ คิ ด เทคนิ ค ด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และเทคนิ ค ด้ า นพฤติ ก รรม ทัง้ นี ้
Gottfredson and Hirschi ได้ กล่าวว่าคนที่มีการควบคุมตนเองต่า (Low Self-Control) หรื อ (Lack
of Self-Control) จะเป็ นคนที่มีบคุ ลิกภาพแบบหุนหันพลันแล่น (Impulsive) คือเป็ นคนที่ไม่ใยดีตอ่
ความรู้ สึกของคนอื่น (Siegel, 2000, p. 290) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ใช้ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบ
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พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) ในการช่วยให้
เยาวชนที่ กระทาผิ ดได้ ป รับ เปลี่ยนวิธี คิดอย่างมี เหตุผลและส่งผลให้ มี อารมณ์ ความรู้ สึกและมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมขึ ้นซึ่งจะเห็นได้ ถึงการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนที่กระทาผิดในด้ านการหุนหัน
พลันแล่นที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็มีความสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ ถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วง
ระยะติดตามผลหลังสิน้ สุดโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาที่เยาวชนได้ กล่าวไว้ ว่า “เปลี่ยนแปลงไป
เวลาไม่ พอใจใครในตอนนั้ นก็จะหลี กเลี่ ยงที่จะไม่ ตอบโต้ และเลื อกไปจั ดการกั บตัวเอง
ก่ อนแล้ วค่ อยกลับมาใหม่ เมื่อมีสติจะได้ ไม่ ระเบิดอารมณ์ ออกไปในตอนนั้นและจะได้ ไม่ มี
ผลกระทบตามมา” นายเจ็ด (นามสมมติ) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคากล่าวของเยาวชนที่กระทาผิด
ที่ได้ จากการสัมภาษณ์นนมี
ั ้ พฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการหุนหันพลันแล่นอย่างเห็นได้ ชดั ซึ่ง
มีความสอดคล้ องกับนิยามศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการหุนหันพลันแล่นไว้ วา่ ความ
ไม่สามารถของเยาวชนในการจัดการตัดสินใจกระทาการใดๆ ลงไปโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะ
ตามมา
6. ด้ า นการขาดสมาธิ จ ดจ่ อ (Distractibility) ผู้ วิ จัย ได้ เลื อ กใช้ ท ฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Counseling Theory) ที่จะช่วยให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้
เรี ยนรู้ทักษะการแก้ ปัญ หาอย่างมีเหตุผล มีระบบและสามารถวางเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสม
และเป็ นไปได้ ซึ่งเมื่อพวกเขานาแผนการที่วางไว้ ในแต่ละขันตอนไปปฏิ
้
บตั ิแล้ ว ผู้วิจยั จะติดตาม
ผลโดยการให้ พ วกเขาได้ ประเมิ นผลพฤติกรรมของตนเพื่ อตรวจสอบดูว่าผลของพฤติกรรมจะ
นาไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่เขาได้ วางไว้ หรื อไม่ ยังมีอะไรที่ควรแก้ ไขเพิ่มเติมและพวกเขา
รู้สึกอย่างไรต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของตนเอง (ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น. 201-203) ทังนี
้ ้
จะเห็ น ถึง ความเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องของการมี สมาธิ จ ดจ่อ ของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ดได้ จ ากบท
สัมภาษณ์ในช่วงระยะติดตามผลหลังจากสิ ้นสุดโปรแกรมการให้ คาปรึกษาที่เยาวชนที่กระทาผิดได้
กล่าวไว้ วา่
- “เปลี่ ยนแปลงไป ก่ อ นหน้ านี้ เวลาไปสอบแบบไม่ ค่ อ ยมี สมาธิ
แล้ วเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นทาให้ ไม่ มีสมาธิจดจ่ อแล้ วส่ งผลทาให้ อารมณ์ เสีย หงุดหงิดแล้ ว
ก็ทาข้ อสอบมั่วจนสอบตก แต่ ตอนนี้เวลาไปสอบแล้ วมีสมาธิขึ้น” นายสี่ (นามสมมติ)
- “เปลี่ ยนแปลงไปคื อ เชื่ อ มโยงกั บ ความที่ ใจเย็นและท าให้ เรามี
สมาธิจดจ่ อดีข้นึ และมีสติมากยิง่ ขึ้น” นายห้ า (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคากล่าวของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ นนมี
ั้
พัฒ นาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการขาดสมาธิจดจ่อได้ อย่างเห็นได้ ชดั ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ
นิยามศัพ ท์ ที่ผ้ ูวิจัยได้ ให้ คาจากัดความในด้ านการขาดสมาธิ จ ดจ่อไว้ ว่า ความไม่สามารถของ
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เยาวชนในการจัดการจดจ่ออยู่กบั สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักหันเหความสนใจตามสิ่งเร้ ารอบตัวจากสิ่ง
หนึง่ ไปยังสิ่งหนึง่ ได้ โดยง่าย
7. ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ ทฤษฎีการให้
คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) นี ท้ ี่นับว่าเป็ นกระบวนที่ เน้ น
การช่วยให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้ เรี ยนรู้การแก้ ไขปั ญหาและมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการสารวจตรวจสอบ สังเกต วิเคราะห์และควบคุมพฤติกรรม (ลักขณา
สริ วฒ
ั น์, 2560, น. 142) โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ เทคนิคการผ่อน
คลายกล้ ามเนือ้ (Muscle Relaxation) ควบคู่กับการจินตนาการ ซึ่งผู้วิจัยได้ พูดแนะนาขัน้ ตอน
การผ่อนคลายกล้ ามเนือ้ โดยแนะนาวิธีเกร็ งกล้ ามเนือ้ ตามส่วนต่างๆ ของร่ างกายจนมีความตึง
เครี ยดสูงสุดแล้ วค่อยๆ ผ่อนคลายความตึงเครี ยดของกล้ ามเนื อ้ นัน้ ๆ ออกจนมี ความรู้ สึกผ่อน
คลายและให้ เยาวชนที่ กระทาผิดได้ ทาแบบนี ซ้ า้ ๆ จนกระทั่งพวกเขามี ทักษะในการผ่อนคลาย
กล้ ามเนื อ้ (นิรนาท แสนสา, 2558, น. 6-26) นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ เลือกใช้ เทคนิควิธีการควบคุม
ตนเอง (Self-control) เช่น การสังเกตตนเอง การวางแผนควบคุมสิ่งแวดล้ อมและจัดโปรแกรม
การฝึ กหัดตนเองโดยใช้ เทคนิคการเสริ มแรงตนเอง การลงโทษตนเองและประเมินตนเอง ทังนี
้ ้จะ
เห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของการอดทนอดกลั น้ ของเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ได้ จ ากบท
สัมภาษณ์ในช่วงระยะติดตามผลหลังจากสิ ้นสุดโปรแกรมการให้ คาปรึกษาที่เยาวชนที่กระทาผิดได้
กล่าวไว้ วา่
- “เปลี่ ยนแปลงไปคื อมี ความอดทนมากขึ้น เช่ น เวลาเพื่ อนเข้ า
แถวแล้ วคุยกันก็จะทาให้ ทุกคนโดนซ่ อมทั้งหมดซึ่งทาให้ ตัวเองต้ องเดือดร้ อนไปด้ วย โดย
เมื่ อ ก่ อนไม่ พ อใจก็จะเตือนเพื่ อนแล้ วก็จะมี ปั ญหาเกิด ขึ้น แต่ ตอนนี้ สามารถอดทนได้
และให้ โอกาสเขาเพราะเราก็เคยผิดพลาดได้ จึงคิดให้ โอกาสเขา” นายหนึ่ง (นามสมมติ)
- “เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมคื อปกติจะไม่ ยอมใคร เวลาเพื่ อนพู ด
แกล้ งเรา เราก็จะโต้ ตอบกลับแต่ ตอนนี้ใช้ การเดินหนี ไม่ ตอบโต้ ” นายแปด (นามสมมติ)
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากคากล่าวของเยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ นนมี
ั้
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในด้ านการขาดความอดทนอดกลันอย่
้ างเห็นได้ ชดั ซึ่งมีความสอดคล้ อง
กับนิ ยามศัพ ท์ ที่ผ้ ูวิจัยได้ ให้ ค าจ ากัดความในด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ ไว้ ว่า ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการระงับยับยัง้ ข่มใจ รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่ไม่พงึ ปรารถนา
8. สุด ท้ า ยคื อ การปั จ ฉิ ม นิ เทศซึ่ง นับ ว่ามี ค วามส าคัญ เท่าๆ กัน กับ ในครั ง้ แรก
เนื่องด้ วยการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นีเ้ ป็ นครั ง้ สุดท้ ายของการให้ คาปรึ กษา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
วิธีการให้ คาปรึกษาที่ม่งุ แก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเยาวชนที่กระทาผิดให้ ได้ อย่างรวดเร็ วจึง
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ได้ เลือกทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบเผชิญ ความจริ ง (Reality Counseling Theory) ที่มุ่งฝึ กให้
เยาวชนที่ กระทาผิ ดได้ มี ความรับผิ ดชอบต่อการกระทาของตนเอง รู้ จักเป้าหมายในการแก้ ไข
ปัญหาและรับผิดชอบที่จะช่วยตนเองให้ บรรลุถึงเป้าหมายนันโดยไม่
้
พยายามแก้ ตวั ต่อพฤติกรรมที่
ไม่พึ งประสงค์ข องตนเองและรู้ จัก ที่ จ ะเรี ย นรู้ ถึ งผลของพฤติก รรมว่าเมื่ อ ตนเองไม่ป ฏิ บัติต าม
เงื่อนไขย่อมประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายไม่ได้ การลงมือปฏิบตั ิจริ งเป็ นสิ่งที่ทาให้ บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ได้ ซึ่งทฤษฎีนี ้จะใช้ ได้ ผลดีกับเยาวชนที่มีปัญหา (ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2560, น.
198) ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าภาพรวมของการทากลุ่มที่ผ่านมาในแต่ละครัง้ เกิดประสิทธิผลอย่างไรจาก
การที่ เยาวชนได้ นาสิ่ งที่ ได้ รับ ไปปรับใช้ ในการควบคุม ตนเองซึ่งจะสังเกตได้ จ ากบทสัม ภาษณ์
ในช่วงระยะติดตามผลหลังจากสิ ้นสุดกระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มที่เยาวชนได้ กล่าวถึงสิ่งที่จะ
นาไปปฏิบตั แิ ละปรับใช้ ดงั่ คากล่าวที่ว่า
- “เวลาเราจะทาอะไรที่ไม่ ดีเราจะเก็บไปคิดถึงสิ่งที่เคยผิดพลาดมา
และถ้ าเรายังไม่ สามารถควบคุมตนเองได้ ก็จะกลับไปสู่จุดเดิม” นายสาม (นามสมมติ)
- “จะเอาไปวางแผนชีวิตก่ อน จัดลาดับความสาคัญก่ อน-หลังและ
คานึ งถึงอนาคตของตั วเอง เพราะเราก็ มี ลูก แล้ วอายุ 2 ปี และถ้ าเจอปั ญ หาก็ จะคิดถึง
ผลเสี ยที่ตามมาและหาทางเลื อกในการจัดการกั บปั ญหาหลายๆ ทางในการแก้ ปั ญหา”
นายสี่ (นามสมมติ)
- “จะพยายามมีสติและไตร่ ตรองก่ อนที่จะลงมือกระทาสิ่งใดๆ ลง
ไป พูดคุยกันด้ วยเหตุและผล” (นายเจ็ด)
ท้ า ยที่ สุ ด จากการติ ด ตามผลโดยการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุณ ภาพด้ ว ยการสัง เกต
ประกอบกับการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการเก็บข้ อมูลหลังจากที่โปรแกรมกลุม่ การให้ คาปรึกษา
สิ ้นสุดลงเพื่อที่จะให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลเชิงลึกและแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงของ
เยาวชนที่กระทาผิดที่ได้ เข้ าร่วมการทดลองโปรแกรมโดยเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากที่
ได้ เข้ าร่วมการทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ติดตามผลและได้ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ที่สะท้ อนให้ เห็นว่า เยาวชนผู้ที่เข้ าร่วมโปรแกรมเสริมสร้ างการควบคุมตนเองโดยการให้
คาปรึกษากลุ่มสามารถมีการควบคุมตนเองดีขึ ้นและมีพฒ
ั นาการความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ ้นจากเดิม ยกตัวอย่างบทความสัมภาษณ์ เช่น “พ่ อบ้ านที่เป็ นผู้ คุมที่ศูนย์ และคุ ณ แม่ ท่ีม า
เยี่ ย มบอกถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของตั ว เองในเรื่ อ งความคิ ด และพฤติ ก รรมของเขา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น” นายสี่ (นามสมมติ) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ สมั ภาษณ์ พูดคุย
กับ นักจิ ตวิท ยาที่ ศูน ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ก และเยาวชนสิริน ธรเกี่ ยวกับ พฤติก รรม ความคิด และ
อารมณ์ ข องเยาวชนผู้ที่ เข้ า ร่ ว มกลุ่ม พบว่าเยาวชนมี พ ฤติกรรมที่ นิ่ ง อารมณ์ ไม่ฉุน เฉี ย วและ
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ความคิดที่ดโู ตเป็ นผู้ใหญ่มากขึ ้น (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562) ซึง่ ทังนี
้ ้ยัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สาวิตรี ล ้าเลิศ (2552, น. 101) ที่ศกึ ษาพบว่า จากการใช้ โปรแกรมการ
ควบคุม ตนเองเพื่ อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของเยาวชนหญิ งที่ กระทาผิด พบว่า หลังการทดลอง
เยาวชนหญิงที่กระทาความผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงปราณี จังหวัดนครปฐม
มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ โปรแกรมการให้
คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อเสริ ม สร้ างการควบคุม ตนเองเป็ น ส่วนส าคัญ ที่ จ ะช่วยส่งเสริ ม ให้ เยาวชนที่
กระทาผิดสามารถที่จะควบคุมตนเองตนเองได้
จากการที่ เ ยาวชนที่ ก ระท าผิ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ น้ โดยเมื่ อ พิ จ ารณา
องค์ประกอบด้ านการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-control) ในภาพรวมและรายด้ านสูงกว่าก่อน
การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม และภาพรวมและรายด้ านของการควบคุมตนเองที่ไม่ดี
(Poor Self-control) ต่าลงกว่าก่อนการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้แสดงให้ เห็นว่าการได้ รับโปรแกรมการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเองโดยการ
ให้ คาปรึ กษากลุ่มทาให้ เยาวชนที่กระทาผิดมีการควบคุมตนเองที่ดี (Good Self-control) เพิ่มขึ ้น
และการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (Poor Self-control) ลดลง ทัง้ นี ้อาจเนื่องมาจากการให้ คาปรึ กษา
กลุ่มแบบผสมผสานได้ ม่งุ เน้ นให้ เยาวชนที่กระทาผิดได้ วางแผนจัดการกับความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเองเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหรื อสุม่ เสี่ยง โดยสามารถตัดสินใจและ
แสดงออกได้ อย่างเหมาะสมด้ วยตนเอง และยังมีแนวทางที่จะนาไปใช้ จริงเมื่อต้ องกลับไปสู่สงั คม
ภายนอกหลังจากที่ถูกปล่อยตัวและเพื่อที่จะได้ มีภูมิค้ มุ กันที่ดีในการควบคุมตนเองและลดการ
กระทาผิดซ า้ ที่ อาจจะเกิดขึน้ ได้ จึงสอดคล้ องกับผลการทดสอบสมมติงานวิจัยของจิ ตราภรณ์
จิตรธร (2551, น. 142) ในปั จจัยด้ านการควบคุมตนเองว่ามีผลต่อการศึกษาการกระทาผิดซ ้าของ
เด็กและเยาวชนในฐานความผิ ดเกี่ ยวกับทรัพ ย์ คือเด็กและเยาวชนที่ มี การควบคุม ตนเองต่ามี
แนวโน้ มที่จะกระทาผิดและกระทาผิดซ ้าสูงกว่าเด็กและเยาวชนที่มีการควบคุมตนเองสูง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มไปใช้ ผู้นาไปใช้ ควรให้ ความสาคัญกับขันตอน
้
เริ่มต้ นหรื อการพบกันในครัง้ แรกซึง่ จะมีผลอย่างมากต่อการดาเนินการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้
ต่อๆ ไป เนื่องด้ วยหากผู้นาไปใช้ สามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกผู้เข้ าร่วมจะส่งผลให้ เกิด
สัมพันธภาพและบรรยากาศที่เอื ้ออานวยต่อการให้ คาปรึกษาคือมีความกล้ าที่จะเปิ ดใจพูดคุย
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์มมุ มอง มีความไว้ วางใจ แต่ถ้าผู้นาไปใช้ ไม่สามารถสร้ างสัมพันธภาพที่
ดีได้ อาจส่งผลให้ เกิดบรรยากาศของการต่อต้ านหรื อการไม่ให้ ความร่วมมือและอาจจะนามาซึง่
อุปสรรคในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาในครัง้ ต่อไปที่ต้องพบกัน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ รับ
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดโปรแกรมเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรหรื อเป็ นรายวิชาหนึง่ ที่
ช่วยเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดอย่างจริงจัง เนื่องจากการควบคุมตนเอง
มีประโยชน์และทาให้ เยาวชนผู้กระทาผิดได้ มีภมู ิค้ มุ กันในตนเอง และจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
พบว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเองมีสว่ นช่วยให้ เยาวชนที่
กระทาผิดมีความสามารถในการจัดการกับความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองได้ เมื่อต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ความกดดันหรื อสุม่ เสี่ยงได้
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 เนื่องจากการวิจยั นี ้พบว่า นอกจากสาเหตุหลักที่เกิดจากตัวของเยาวชนขาดการ
ควบคุมตนเองแล้ ว สาเหตุอีกส่วนหนึง่ ที่ได้ รับข้ อมูลจากเยาวชนคนหนึง่ อันเกิดมาจากรูปแบบการ
อบรมเลี ้ยงดูและการขาดตัวแบบอย่างของครอบครัวที่ดีให้ กบั เยาวชน ทังนี
้ ้หากมีงานวิจยั ใน
ลักษณะนี ้อีก ผู้วิจยั จึงเสนอให้ นาบุคคลในครอบครัวได้ เข้ ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการทา
กลุม่ ร่วมด้ วยก็อาจจะช่วยทาให้ ประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
2.2 เนื่องด้ วยข้ อจากัดของระยะเวลาในการติดตามผลจากงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงอยาก
ให้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการติดตามผลในระยะยาวหลังจากที่เสร็จสิ ้นโปรแกรมการทดลอง
ของผู้เข้ าร่วมในแต่ละเดือน เพื่อศึกษาถึงผลความคงอยู่ของพฤติกรรมการควบคุมตนเองและ
ช่วยเสริมแรงให้ พฤติกรรมการควบคุมตนเองคงอยู่อย่างถาวรต่อไป
2.3 ผู้วิจยั อยากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนกลุม่ อื่นๆ ที่มีความสุม่ เสี่ยงที่
จะกระทาความผิด สามารถนาความรู้ที่ได้ รับจากการวิจยั ครัง้ นี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดโปรแกรม
บรรจุลงในหลักสูตรเป็ นรายวิชาหนึง่ เพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง เนื่องจากหากเยาวชนที่เป็ น
กลุม่ เสี่ยงมีการควบคุมตนเองที่ดีก็จะช่วยให้ สามารถลดปั ญหาหรื อคดีการกระทาผิดของเยาวชนที่
อาจจะเกิดขึ ้นในภายภาคหน้ า
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
และหนังสือเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ

159

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดและ
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

อาจารย์ประจาภาควิชาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร.สาธร ใจตรง

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. อาจารย์ ดร.อุรปรี ย์ เกิดในมงคล
แนว

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความร่ วมมือในการทาวิจัยและเอกสารขอจริยธรรมสาหรับการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาความผิด
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แบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิด
คาชี ้แจง
แบบประเมินฉบับนี ้มีทงหมด
ั้
4 หน้ า โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบวัดการควบคุมตนเอง
1. แบบประเมินฉบับนีม้ ี จุดมุ่งหมายเพื่ อการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงจิตวิทยาการให้
คาปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. คาตอบของท่านไม่มีถกู หรื อผิดและไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด โดย
คาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจยั
3. ขอความร่ วมมื อในการตอบแบบประเมิ นของท่านทุกข้ อตามความเป็ น จริ ง
อย่างตรงไปตรงมา ตรงตามความรู้ สึกและการกระทาให้ มากที่สุด เพื่อให้ แบบประเมิ นฉบับนีม้ ี
ความสมบูรณ์และสามารถนาข้ อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตไิ ด้

ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
นายพงศกร เฮงวิวฒ
ั นชัย
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
คาชีแ้ จง : ให้ เยาวชนกรอกข้ อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริงของตนมากที่สดุ
1. อายุ .................... ปี
2. ระดับการศึกษาสูงสุด ........................
3. สถานภาพครอบครัว บิดามารดาอยูร่ ่วมกัน บิดามารดาแยกทางหรื อหย่าร้ าง
กัน บิดามารดาคนใดคนหนึง่ เสียชีวิตหรื อบิดามารดาเสียชีวิตทังคู
้ ่
ตอนที่ 2 แบบวัดการควบคุมตนเอง
คาชี ้แจง แบบประเมินนี ้ประกอบด้ วยคาถาม จานวน 3 หน้ า ให้ เยาวชนทาเครื่ องหมาย ✓ลงใน
ช่อง  หลังข้ อความที่ตรงกับความคิดเห็นและการกระทาอย่างตรงตามความเป็ นจริงของ
เยาวชนมากที่สดุ โปรดตอบคาถามให้ ครบทุกข้ อ ตามความหมายดังนี ้
คาชี แ้ จง: จงพิ จ ารณาข้ อความแต่ล ะข้ อ ความ และเขี ยนเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องคาตอบที่
สอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ
ดังนี ้
ตรงมากที่สดุ หมายถึง
ข้ อความตรงกับความคิดเห็นและการกระทาของตนมากที่สดุ
ตรงมาก
หมายถึง
ข้ อความตรงกับความคิดเห็นและการกระทาของตนมาก
ปานกลาง
หมายถึง
ข้ อความตรงกับความคิดเห็นและการกระทาของตนปานกลาง
ตรงน้ อย
หมายถึง
ข้ อความตรงกับความคิดเห็นและการกระทาของตนน้ อย
ตรงน้ อยที่สดุ หมายถึง
ข้ อความตรงกับความคิดเห็นและการกระทาของตนน้ อยที่สดุ
ข้ อ

ข้ อคาถาม

1 เมื่ อมี ใครมาพูด ไม่ดี กับ ฉั น ฉั น จะไม่ตอบโต้ ห รื อไม่
2
3
4

พูดจาที่ไม่ดีออกไป
เมื่อมีค นมาท าให้ ฉันไม่พอใจ ฉัน จะไม่แสดงอาการ
หรือแสดงสีหน้ าที่ไม่ดีออกไป
เมื่อมีป ากเสียงกับ เพื่ อน ฉัน จะหลีกเลี่ยงการปะทะ
เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาที่รุนแรง
เมื่ อ มี ใ ครมายุแ หย่ ห รื อ ยั่ว ให้ โมโห ฉั น จะพยายาม
หาทางหลบหลี ก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ ใช้ ค วาม
รุนแรง

ระดับความคิดเห็น
ตรงมาก ตรงมาก ปาน ตรงน้ อย ตรงน้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

ระดับความคิดเห็น
ตรงมาก ตรงมาก
ที่สดุ

5 หากเพื่ อ นพู ด จาดู ถู ก และท าให้ ฉั น โกรธ ฉั น จะ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พยายามยับ ยัง้ ตัว เองที่ จ ะไม่ ต อบโต้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด
สถานการณ์ที่เลวร้ ายไปกว่านี ้
ฉั น อดทนและฝึ กฝนทั ก ษะวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้
สามารถนาไปใช้ ประกอบอาชีพในอนาคต
ฉั น อดทนสู้ ที่ จ ะตั ง้ ใจเรี ย นเพื่ อ ให้ มี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ น้ ใน
อนาคต
ฉันยอมลาบากในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะได้ มีความรู้
และเอาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิต
หากเพื่อนชวนให้ ไปทาสิ่งไม่ดี ฉันจะยับยังตั
้ วเองที่จะ
ไม่ไปเกี่ยวข้ อง
หากผู้ อื่ น ชวนท าเรื่ อ งที่ ใ ห้ ตั ว เองเดื อ ดร้ อนและ
ก่อให้ เกิดความเสียหาย ฉันจะพยายามยับยังที
้ ่จะไม่
กระทาสิ่งนัน้
หากต้ องทาในสิ่งที่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรี ยน ฉัน
เลือกที่จะยับยังและไม่
้
กระทาให้ ตวั เองและคนรอบข้ าง
ต้ องเดือนร้ อน
หากพบเจอปั ญหา ฉันจะคิดไตร่ตรองหาวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ด้ วยเหตุและผล
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ ที่กดดัน ฉันจะไม่ใช้ อารมณ์ ใน
การแก้ ไขปั ญหา
ในการแก้ ไขปั ญ หา ฉัน จะคิ ดค านึ งผลกระทบความ
เดือดร้ อนต่อตนเองและผู้อื่นอยูเ่ สมอ
ฉันจะคิ ดคานึ งถึงข้ อดี และข้ อเสียในแต่ล ะวิธีก่อนลง
มือแก้ ไขปั ญหา
ฉันมีการวางแผนจัด ลาดับ ความสาคัญ ในสิ่งที่จะท า
แต่ละวัน
หากพบปั ญ หาหลายๆ เรื่ องในเวลาเดียวกัน ฉันจะมี
การวางแผนเลือกแก้ ไขปั ญหาที่สาคัญก่อน
เมื่อพบปั ญหา ฉันจะหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาหลายๆ วิธี
เพื่อเป็ นทางเลือก
ในการแก้ ไขปั ญหาต่ า งๆ ฉั น จะพิ จ ารณาถึ ง ผลดี
ผลเสียของทางเลือกก่อนการตัดสินใจ

ปาน
กลาง

ตรงน้ อย ตรงน้ อย
ที่สดุ
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

20 ฉันจะรู้สกึ เสียใจในภายหลังจากที่ตดั สินใจกระทาการ
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ใดๆ ลงไปโดยขาดการยังคิ
้ ด
เวลาตัดสินใจท าสิ่งใด ฉัน จะรี บ ทาให้ เสร็ จๆ ไปโดย
ไม่ได้ คิดให้ รอบคอบ
ฉันรู้ สึกหงุดหงิด หากคนรอบข้ างท าสิ่งใดที่ไม่ทัน ใจ
ตนเอง
ฉันจะขาดความอดทน หากต้ องกระทาสิ่งใดที่ต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน
หากต้ องเข้ าแถวรอคอยสิ่งใดนานๆ ฉันจะแซงคิวคน
อื่น
ฉันจะนัง่ เหม่อลอย จนไม่สามารถจดจ่อสิ่งที่ครูสอนได้
ในเวลาเรียน
หากคุณ ครู เรี ย กให้ ตอบค าถามในขณะเรี ย น ฉั น
จะต้ องขอคาถามทวนซ ้า
ฉันจะไม่สามารถจดจ่อสิ่งที่ครูสอนได้ หากมีผ้ คู นเดิน
ผ่านไปมาหน้ าห้ อง
ฉันจะเริ่ มวอกแวก หากต้ องทากิจกรรมใดๆ ที่ต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน
หากมีเสียงดังเกิดขึน้ ในขณะเรี ยน ฉันจะไม่สามารถ
จดจ่อสิ่งที่ครูสอนได้
ฉันจะรู้สกึ โมโหที่จะต้ องรอคอยสิ่งใดนานๆ

30
31 ฉั น จะรู้ สึ ก หงุด หงิ ด ในการเข้ าแถวรอคิ ว ที่ ต้ องใช้
32
33
34
35

ระยะเวลาที่ยาวนาน
หากไม่ ไ ด้ ในสิ่ ง ที่ ฉั น ต้ องการได้ ทั น ท่ ว งที ฉั น จะ
อารมณ์เสีย
หากมี ใครมาท าให้ ฉัน โกรธ ฉัน จะจดจาคนๆ นัน้ ไม่
เคยลืม
เมื่อมีใครทาให้ ฉันรู้สึกไม่พอใจ ฉันจะหาทางแก้ แค้ น
คืน
ฉันจะไม่ยอมให้ อภัยโดยเด็ด ขาดกับคนที่เคยทาไม่ดี
กับฉันไว้

ระดับความคิดเห็น
ตรงมาก ตรงมาก ปาน ตรงน้ อย ตรงน้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ภาคผนวก ง
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาความผิด
1. ค่ าดั ช นี ความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบสอบถามวัด การควบคุ ม ตนเองของ
เยาวชนที่กระทาความผิด
2. ค่ าอานาจจ าแนก (r) ค่ า ความเชื่ อมั่ น (α) ของแบบสอบถามวั ดการควบคุ ม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาความผิดในภาพรวม
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ตาราง 9 แสดงค่าดัชนีคณ
ุ ภาพความสอดคล้ อง (IOC) ของเครื่ องมือแบบสอบถามวัดการควบคุม
ตนเองของเยาวชนที่กระทาความผิด
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΣR
คะแนนรวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่ า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตาราง 9 (ต่อ)

ข้ อที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

ΣR
คะแนนรวม
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

ค่ า IOC
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อของแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนที่กระทาความผิด
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ค่ าอานาจจาแนก
(r)
0.04
0.44
0.40
0.56
0.59
0.55
0.37
0.21
0.24
0.63
0.50
0.30
0.29
0.34
0.24
0.34
0.43
0.33
0.35

ผลการคัดเลือก

ข้ อที่

ค่ าอานาจจาแนก (r)

ตัดทิ ้ง
20
0.36
คัดเลือกไว้
21
0.11
คัดเลือกไว้
22
0.23
คัดเลือกไว้
23
0.29
คัดเลือกไว้
24
0.49
คัดเลือกไว้
25
0.29
คัดเลือกไว้
26
0.31
คัดเลือกไว้
27
0.38
คัดเลือกไว้
28
0.12
คัดเลือกไว้
29
0.44
คัดเลือกไว้
30
0.29
คัดเลือกไว้
31
0.56
คัดเลือกไว้
32
0.37
คัดเลือกไว้
33
0.30
คัดเลือกไว้
34
0.37
คัดเลือกไว้
35
0.48
คัดเลือกไว้
36
0.37
คัดเลือกไว้
37
0.30
คัดเลือกไว้
38
0.23
ค่ าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ ากับ 0.81

ผลการคัดเลือก
คัดเลือกไว้
ตัดทิ ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

178

ภาคผนวก จ
1. รายละเอียดโปรแกรมการเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดโดยการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม
2. รายละเอียดแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้ อมูลในเชิงคุณภาพ
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1. สรุ ปรายละเอียดโปรแกรมการเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระทาผิดโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม
โครงร่ างการกาหนดประเด็นในการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนที่กระทาผิด
ตาราง 11 แสดงการกาหนดประเด็นในการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
ครัง้ ที่

หัวเรื่องที่เน้ น

1

ปฐมนิเทศและสร้ างสัมพันธภาพ

2

ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)

3

ด้ านการชะลอความปรารถนา (Delay of gratification)

4

ด้ านการแก้ ปัญหา (Problem solving)

5

ด้ านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)

6

ด้ านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility)

7

ด้ านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience)

8

ปัจฉิมนิเทศ
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ตาราง 12 สรุปวัตถุประสงค์และเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระทาผิด
ครัง้ ที่

เรื่อง

1

ปฐมนิเทศ และ
สร้ างสัมพันธภาพ

2

ด้ านการสงบ
อารมณ์
(Soothability)

วัตถุประสงค์

ทฤษฎีและเทคนิค
การให้ คาปรึกษา
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพโดย ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษา
การสร้ างบรรยากาศให้ เกิด
เป็ นศูนย์กลาง (Client-Centered
ความคุ้นเคยเป็ นกันเองและ Counseling Theory)
ความไว้ วางใจระหว่าง
เทคนิคทีใ่ ช้
สมาชิกและผู้นากลุม่
1. การฟั ง (Listening)
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ทราบถึง 2. การทวนซ ้า (Restatement)
วัตถุประสงค์ของการให้
3. การถาม (Questioning)
คาปรึกษากลุม่ ข้ อตกลงการ 4. การเงียบ (Silence)
เข้ าร่วมกลุม่ รวมทังบทบาท
้
5. การสะท้ อนความรู้สกึ (Reflection of
หน้ าที่ของผู้นาและสมาชิก
Feeling)
กลุม่ ตลอดจนระยะเวลา
6. การสะท้ อนเนื ้อหา (Reflection of
สถานที่ในการให้ คาปรึกษา Content)
และการรักษาความลับของ 7. การทาให้ กระจ่าง (Clarifying)
สมาชิกภายในกลุม่
1. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เกิด ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
การตระหนักรู้อารมณ์ของ
อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive
ตนเองเมื่อมีสงิ่ เร้ าต่างๆ มา Behavior Therapy)
กระทบ
เทคนิคทีใ่ ช้
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่
1. เทคนิคทางความคิด (Cognitive
สามารถตอบสนองต่อ
methods) คือ การโต้ แย้ งความเชื่อที่ไร้
สถานการณ์ตา่ งๆ อย่างพึง เหตุผล (Disputing of irrational belief)
ประสงค์ได้ ด้วยตนเอง
2. เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive
techniques) คือ การใช้ จินตนาการในการ
คิดถึงความรู้สกึ ต่อสิง่ เลวร้ ายอย่างเหมาะสม
(Rational-Emotive imagery)
3. เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavior
techniques) คือ การฝึ กทักษะ (Skill
Training)
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ตาราง 12 (ต่อ)
ครัง้ ที่
3

4

5

เรื่อง

วัตถุประสงค์

ทฤษฎีและเทคนิค
การให้ คาปรึกษา
ด้ านการชะลอ
เพื่อให้ สมาชิกได้ เกิดความ
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
ความปรารถนา
ตระหนักและยับยังความ
้
(Behavioral Counseling Theory)
(Delay of
ต้ องการในสิง่ ที่ไม่พงึ ประสงค์ เทคนิคทีใ่ ช้
gratification)
1. เทคนิควิธีการควบคุมตนเอง (Selfcontrol)
2. เทคนิควิธีการเสริ มแรง (Reinforcement)
คือ การเสริ มแรงบวก (Positive
Reinforcement)
ด้ านการแก้ ปัญหา เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เรี ยนรู้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
(Problem
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา (Behavioral Counseling Theory)
solving)
และคานึงถึงผลกระทบที่
เทคนิคทีใ่ ช้
ตามมา
1. เทคนิควิธีการเสริ มแรง (Reinforcement)
คือ การเสริ มแรงบวก (Positive
Reinforcement)
2. เทคนิควิธีการเรี ยนรู้จากตัวแบบ
(Modeling) คือ สือ่ ผสม
ด้ านการหุนหันพลัน เพื่อให้ สมาชิกเกิดความ
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
แล่น
ตระหนักคิดก่อนที่ลงมือ
อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive
(Impulsiveness) กระทาพฤติกรรมใดๆ
Behavior Therapy)
เทคนิคทีใ่ ช้
1. เทคนิคทางความคิด (Cognitive
methods) คือ เทคนิคการโต้ แย้ งเพื่อขจัด
หรื อเอาชนะความคิดความเชื่อทีไ่ ร้ เหตุผล
(Disputing of Irrational Beliefs)
2. เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive
techniques) คือ เทคนิคการจินตนาการ
แบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (RationalEmotive Imagery)
3. เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavior
techniques) คือ การกาหนดงานด้ าน
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ตาราง 12 (ต่อ)
ครัง้ ที่

เรื่อง

วัตถุประสงค์

5

ทฤษฎีและเทคนิค
การให้ คาปรึกษา
พฤติกรรมให้ ทา (Behavioral Homework
Assignments)

6

ด้ านการขาดสมาธิ
จดจ่อ
(Distractibility)

เพื่อให้ สมาชิกเกิดความ
ตระหนักและเรี ยนรู้แนว
ทางการมีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั
สิง่ ใดสิง่ หนึง่

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง
(Reality Counseling Theory)
เทคนิคทีใ่ ช้
1. เทคนิคการเผชิญหน้ า
2. การสังเกต
3. สะท้ อนความรู้สกึ
4. การทาให้ เกิดความกระจ่าง

7

ด้ านการขาดความ
อดทนอดกลัน้
(Impatience)

เพื่อให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้วิธีการ
ผ่อนคลายและแนวทางใน
การควบคุมความอดทนอด
กลัน้

8

ปั จฉิมนิเทศ

1. เพือ่ ทาการยุตกิ ลุม่
2. เพื่อให้ สมาชิกมีแนวทาง
ในการนาวิธีการควบคุม
ตนเองไปปฏิบตั ิหลังจากยุติ
การให้ คาปรึกษา

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
(Behavioral Counseling Theory)
เทคนิคทีใ่ ช้
1. เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation)
2. เทคนิควิธีการควบคุมตนเอง (Selfcontrol)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง
(Reality Counseling Theory)
เทคนิคทีใ่ ช้
1. เทคนิคการเผชิญหน้ า
2. การสังเกต
3. สะท้ อนความรู้สกึ
4. การทาให้ เกิดความกระจ่าง
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โปรแกรมการเสริมสร้ างการควบคุมตนเองโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ครัง้ ที่ : 1
เรื่ อง : การปฐมนิเทศและการสร้ างสัมพันธภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพโดยการสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความคุ้นเคยเป็ นกันเองและความ
ไว้ วางใจระหว่างสมาชิกและผู้นากลุม่
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม ข้ อตกลงการเข้ าร่วม
กลุ่ม รวมทัง้ บทบาทหน้ าที่ ของผู้น าและสมาชิ กกลุ่ม ตลอดจนระยะเวลา สถานที่ ในการให้
คาปรึกษาและการรักษาความลับของสมาชิกภายในกลุม่
กิจกรรม : รู้เขา รู้เรา
ระยะเวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์ :
1. ใบงานกิจกรรมรู้เขา รู้เรา
2. ดินสอ/ยางลบ
3. ป้ายชื่อคล้ องคอ
4. ปากกาเคมี
เทคนิคที่ใช้ :
1. การฟั ง (Listening)
2. การทวนซ ้า (Restatement)
3. การถาม (Questioning)
4. การเงียบ (Silence)
5. การสะท้ อนความรู้สกึ (Reflection of Feeling)
6. การสะท้ อนเนื ้อหา (Reflection of Content)
7. การทาให้ กระจ่าง (Clarifying)
วิธีดาเนินการ :
ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ แรก สมาชิกกลุ่มอาจจะยังมีความรู้สึกวิตกกังวล ความ
สงสัยและการต่อต้ านความรู้สึก อันเนื่ องจากสมาชิกกลุ่มอาจจะยังไม่ค้ นุ เคยกับผู้นาและสมาชิก
คนอื่นๆ ภายในกลุ่ม ประกอบกับสมาชิกกลุ่มไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ ้นได้ ผู้นา
กลุ่ม จึงเลื อกใช้ ทฤษฎี การให้ ค าปรึ กษาแบบผู้รับ การปรึ ก ษาเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Client-Centered
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Counseling Theory) ของคาร์ ล โรเจอร์ ที่เป็ นทฤษฎีการให้ คาปรึกษาโดยเน้ นผู้รับการปรึกษาเป็ น
ศูนย์กลางและมองมนุษย์ด้วยความรู้สึกที่ดีโดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผล สามารถที่จะพัฒนา
ตนเองในทางที่ดีจนสุดความสามารถได้ (ลักขณา สริ วฒ
ั น์ .2560: 127) ซึ่งทฤษฎีนี ้มีกระบวนการ
ที่ผ้ นู ากลุม่ พยายามที่จะเข้ าใจความรู้สกึ ข้ อมูลและประสบการณ์ของสมาชิกที่พยายามสื่อออกมา
โดยวิธีดงั กล่าวนี ้สามารถที่จะเข้ าถึงความรู้สกึ ที่แท้ จริงของสมาชิกได้ ประกอบกับการยอมรับอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) และเพื่อที่จะเอื ้ออานวยให้ สมาชิกกลุ่มได้ ร้ ูสึกถึง
ความปลอดภัย ไว้ วางใจและสามารถเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ด้วย นอกจากนี ้ทฤษฎีนี ้ยังทา
ให้ บุคคลได้ เกิดความตระหนักถึงมุมมองที่มีต่อตัวตนทัง้ 3 สภาวะอันได้ แก่ ตัวตนในอุดมคติหรื อ
ตัวตนที่เราต้ องการจะเป็ น (Ideal self) ตัวตนในสิ่งที่คิดหรื อตัวที่คิดว่าเราเป็ น (Perceived self)
และตัวตนตามสภาพความเป็ นจริ งหรื อตัวตนที่แท้ จริ ง (Real self) เพราะหากบุคคลใดมีการรับรู้
ตัวตนทัง้ 3 ได้ ไม่สอดคล้ องกัน (Incongruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง (Self) กับ
ประสบการณ์จริง (Experience) ก็จะก่อให้ เกิดความรู้สึกว่าถูกคุกคามทางด้ านจิตใจและก่อให้ เกิด
ความรู้ สึกวิต กกังวล ในทางตรงกัน ข้ ามหากบุค คลนัน้ มี ก ารรั บ รู้ ตัวตนทัง้ 3 ได้ ส อดคล้ องกัน
(Congruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง (Self) กับประสบการณ์ จริ ง (Experience)
ที่ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างกลมกลื นโดยไม่บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งแล้ วจะก่อให้ เกิ ดแบบแผนของ
บุคลิกภาพที่มีความสอดคล้ อง สามารถปรับตัวได้ มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสอดคล้ องในตัวเอง
ได้ อย่างสมบูรณ์ (ลักขณา สริวฒ
ั น์.2560: 130-131) โดยการดาเนินการมีขนตอนตามล
ั้
าดับดังนี ้
1. ขันเริ
้ ่มต้ น (Beginning Stage)
1.1 เริ่ มต้ นด้ วยการที่ผ้ นู ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มนัง่ เป็ นวงกลม จากนันผู
้ ้ นากลุ่ม
ทาการกล่าวต้ อนรับกับสมาชิกกลุ่มด้ วยความยินดีพร้ อมทังแนะน
้
าตนเองโดยเริ่ มต้ นที่ผ้ นู ากลุ่ม
และสมาชิกกลุม่ ตามลาดับจนกระทัง่ ครบทุกคน
1.2 ผู้น ากลุ่ม แจกป้า ยชื่ อ คล้ อ งคอที่ จัด เตรี ย มไว้ ให้ กั บ สมาชิ ก ในกลุ่ม ทุก คน
จากนันให้
้ สมาชิกได้ เขียนชื่อตัวเองลงไปบนป้ายชื่อของตัวเอง
1.3 ผู้นากลุ่มชี ้แจงให้ สมาชิกกลุ่มได้ รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ าร่วมการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม บทบาทของผู้นากลุ่มและบทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนระยะเวลา
และสถานที่ในการให้ คาปรึกษากลุม่
1.4 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันตังข้
้ อตกลงในการเข้ าร่วมกลุ่มเพื่อให้
กลุม่ ได้ ดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น
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1.4.1 สมาชิ ก ต้ อ งมาเข้ าร่ ว มกลุ่ ม ให้ ตรงต่ อ เวลาเพื่ อ ช่ ว ยให้ การให้
คาปรึกษากลุม่ ดาเนินไปได้ อย่างพร้ อมเพียงกัน
1.4.2 สมาชิกกลุ่มต้ องไม่รบกวนสมาธิของสมาชิกคนอื่นๆ ในขณะที่ทา
กลุม่ เช่น ไม่พดู คุยเล่นกัน ไม่พดู แทรก ยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น เป็ นต้ น
1.4.3 สมาชิกกลุ่ม ต้ องรักษาความลับของเพื่ อนสมาชิกในกลุ่มด้ วยกัน
โดยที่ไม่นาเรื่ องราวของเพื่อนสมาชิกไปพูดเผยแพร่ ล้ อเลียนนอกกลุม่ การให้ คาปรึกษา
2. ขันด
้ าเนินการ (Middle Stage)
2.1 ผู้น ากลุ่ม ให้ ส มาชิ ก ได้ คิด ทบทวนและพูด ตามมุม มองของสมาชิ ก ว่าการ
ควบคุมตนเองคืออะไรและมีข้อดี-ข้ อเสียเป็ นอย่างไร
2.2 ผู้นากลุ่ม ใช้ เทคนิ คการฟั ง การถาม การทวนซ า้ การเงี ยบ การสะท้ อ น
ความรู้สกึ การสะท้ อนเนื ้อหาและการทาให้ กระจ่างเพื่อทาให้ สมาชิกกลุ่มได้ เกิดความไว้ วางใจใน
การที่จะกล้ าเปิ ดเผยมุมมองของตนเอง
2.3 ผู้นากลุ่มพูดสรุ ปถึงความหมายและประโยชน์ของการควบคุมตนเองเพื่อให้
สมาชิก กลุม่ ได้ เกิดความตระหนักและมีความเข้ าใจในลักษณะทิศทางที่สอดคล้ องกัน
2.4 จากนัน้ ผู้นากลุ่มกล่าวเกริ่ นนาว่า “ในบางครัง้ ผู้คนโดยส่วนใหญ่ รวมถึงตัว
ของเราเองก็ไม่เคยได้ สารวจและรู้จกั ตนเองดีพอ เพราะเราไม่เคยได้ วิเคราะห์และหันมามองดูตวั
ของเรา ซึ่งทังนี
้ ้หากเราได้ ร้ ูจกั วิเคราะห์และมองตนเองแล้ วก็จะทาให้ เราได้ เกิดความตระหนั กและ
ทราบถึงลักษณะ อารมณ์ ความรู้สึกและความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเองได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อตัวเองและยังช่วยเอื ้อให้ ตวั เราสามารถควบคุมตนเองได้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย”
2.5 ผู้น ากลุ่ม ให้ สมาชิ ก ทุก คนได้ คิ ด ทบทวนความเป็ น มาของชื่ อ ตนเองว่า มี
ลักษณะความเป็ นมาและความหมายของชื่อว่าอย่างไร จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้
จับ คู่คู่ล ะ 2 คน และให้ ส มาชิ กได้ ผลัดกันเล่าความเป็ น มาและความหมายของชื่ อให้ กับ คู่ของ
ตนเองได้ รับทราบ
2.6 หลังจากที่สมาชิกทุกคูใ่ นกลุ่มได้ เล่าความเป็ นมาและความหมายของชื่อเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ สมาชิกในกลุ่มนัง่ หันหน้ าเข้ ากลุ่มเหมือนเดิมและแลกเปลี่ยนความเป็ นมาของ
ชื่อตนเองให้ กบั สมาชิกกลุม่ ทุกคนได้ รับรู้ร่วมกัน
2.7 จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ให้ สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ คิดทบทวนและอยูก่ บั ตนเองสักครู่
หนึ่งเพื่อให้ สมาชิกแต่ละคนได้ นึกถึงอุปลักษณะนิสยั ของตนเองทังในแง่
้
ดีและเสียอย่างละ 3 ข้ อ ที่
เด่น ชัด ที่ สุด ที่ บ่ง บอกถึง ตนเอง รวมไปถึ ง ตัวตนในอุด มคติที่ เราจิ น ตนาการไว้ อยากที่ จ ะเป็ น
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จากนันให้
้ สมาชิกได้ แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มด้ วยกันว่าในมุมมองของเราคิด
ว่าเพื่ อนสมาชิ ก แต่ล ะคนมี ลัก ษณะอุป นิ สัย เป็ น อย่างไร โดยผู้น ากลุ่ม จะเป็ น ผู้เอื อ้ อ านวยให้
สมาชิ กในกลุ่ม ทุกคนได้ แลกเปลี่ ยนเรื่ องราวของตนเองและมุม มองของเพื่ อนได้ รับ ฟั งด้ วยกัน
จนกระทัง่ ครบทุกคน
3. ขันปิ
้ ดกลุม่ (Ending Stage)
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกได้ ร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษาในครัง้
นี ้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ สิ่งที่ได้ รับจากกลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตของตน
3.2 ผู้นากลุ่มพูดสรุ ปปิ ดกลุ่มและเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
(ถ้ ามี) และทาการนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ให้ สมาชิกได้ ทราบและพบเจอกันในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล :
1. ผู้นากลุม่ สังเกตจากความกระตือรื อร้ นและการใส่ใจในการให้ คาปรึกษากลุม่
2. สังเกตจากความร่ วมมือในการให้ คาปรึ กษากลุ่มและการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
เรื่ องของตนเองและผู้อื่น
3. สังเกตจากการตอบคาถามสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษากลุม่
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เอกสาร : รู้เขา รู้เรา
คาชีแ้ จง : ให้ เยาวชนได้ ตระหนักและทบทวนในตนเอง รวมถึงรับฟั งมุมมองการรับรู้จากคนอื่น
แล้ วให้ บนั ทึกเขียนลงไปในใบงานดังกล่าวนี ้
ตัวตนในอุดมคติ (Ideal self)

ตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็ น (Perceived self)

ตัวตนในสภาพที่เป็ นจริง (Real self)
ให้ เขียนบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้/ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ครัง้ ที่ : 2
เรื่ อง : ด้ านการสงบอารมณ์ (Soothability)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ เกิดการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเองเมื่อมีสิ่ งเร้ าต่างๆ มากระทบ
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ต่างๆ อย่างพึงประสงค์ได้ ด้วย
ตนเอง
กิจกรรม : อารมณ์สามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง
ระยะเวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์ :
1. ดินสอ/ยางลบ
2. บัตรคา
3. เอกสาร : อารมณ์สามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง
4. เอกสาร : การพิจารณาความคิดที่มีเหตุผลและไร้ เหตุผล 11 ข้ อ
5. เอกสาร : ลักษณะของอารมณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
เทคนิคที่ใช้ :
1. เทคนิคทางความคิด (Cognitive methods)
- การโต้ แย้ งความเชื่อที่ไร้ เหตุผล (Disputing of irrational belief)
2. เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive techniques)
- การใช้ จิ น ตนาการในการคิ ด ถึ ง ความรู้ สึ ก ต่ อ สิ่ ง เลวร้ ายอย่ า งเหมาะสม
(Rational-Emotive imagery)
3. เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavior techniques)
- การฝึ กทักษะ (Skill Training)
วิธีดาเนินการ :
ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ นี ้ เป็ น การพัฒ นาความสามารถในการสงบอารมณ์
(Soothability) ผู้นากลุ่ม จึงเลื อกใช้ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพิจ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior Therapy) ของ Albert Ellis ที่ ไ ด้ กล่ า วถึ ง แนวคิ ด
ทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ไว้ ว่า A (ปรากฏการณ์) ไม่ใช่ตวั การที่ทาให้ เกิด C (อารมณ์ความรู้สึก)
แต่เป็ นเพราะ B (ความเชื่อเกี่ยวกับ A) ต่างหากที่ทาให้ เกิด C ดังนันแล้
้ วนักจิตวิทยาในกลุ่มนี ้จึงมี
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สมมติฐานความเชื่อที่ว่า ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเป็ นสาเหตุเชื่อมโยงไปสู่อารมณ์และพฤติก รรมที่
แสดงออกมาอย่างปราศจากเหตุผล (ลักขณา สริวฒ
ั น์.2560: 190-191)
A
C
(Activating Event)
(Emotional Consequence)
A
B
C
(Activating Event)
(One’s Belief about A)
(
Emotional
Consequence)
แผนภาพแสดง ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ A-B-C

ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เกิดความตระหนักว่ามิใช่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นตัวการที่
ท าให้ เกิ ด อารมณ์ และพฤติก รรม แต่แ ท้ จ ริ ง แล้ วเป็ น ความเชื่ อ ที่ ป ราศจากเหตุผ ลของตัวเอง
ต่างหาก เพราะฉะนันวิ
้ ธีการหลุดพ้ นจากอารมณ์ ก็เริ่ มต้ นโดยการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อต่อ
เหตุก ารณ์ นัน้ เสี ย พฤติกรรมก็ จ ะเปลี่ ยนแปลงและถ้ าหากเรามี ความเข้ าใจในธรรมชาติของ
อารมณ์ แล้ ว เราจะทราบได้ ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ของตนเองโดยตรงได้ ในทันที
แต่เราสามารถเปลี่ ย นแปลงอารมณ์ ไ ด้ โดยการจัด การที่ ค วามคิ ด หรื อ การกระท า โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองปั ญหาที่ช่วยให้ เห็นทางออก วิธีคิดที่มองได้ รอบด้ านขึ ้นหรื อการทาความ
เข้ าใจต่อเหตุการณ์ตามความเป็ นจริงจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้ (ลักขณา สริวฒ
ั น์. 2560:
51) และหากจะกล่ าวถึ ง สภาวะของอารมณ์ ที่ ค นส่ วนใหญ่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง มากที่ สุด คงจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กบั ภาวะอารมณ์ความโกรธ เนื่องจากอารมณ์โกรธเป็ นความรู้สกึ ที่ทาให้ เกิดความ
ร้ อนรุ่มภายในคล้ ายไฟเผาตัวเอง จนบางคนคุมตัวเองไม่อยู่หรื อกลัวว่าจะคุมตัวเองไม่ได้ ดังนัน้
การจัดการอารมณ์ โกรธต้ องอาศัยความเข้ าใจในตนเองและสถานการณ์ ที่เ กิดขึน้ หลายครัง้ ที่
อารมณ์ โกรธเกิ ดจากความเข้ าใจผิด หรื อมี วิธีคิดที่ ท าให้ โกรธได้ ง่าย เพราะฉะนัน้ ผู้วิจัยจึง ได้
ออกแบบโปรแกรมโดยมีวิธีดาเนินการขันตอนตามล
้
าดับดังนี ้
1. ขันเริ
้ ่มต้ น (Beginning Stage)
1.1 เริ่ มต้ นด้ วยการที่ผ้ นู ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มนัง่ เป็ นวงกลม จากนันผู
้ ้ นากลุ่ม
กล่าวทักทายและซักถามถึ งประสบการณ์ จ ากการเข้ ากลุ่ม ในครั ง้ ที่ 1 และให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้
ทบทวนข้ อตกลงการทากลุม่
1.2 ผู้นากลุ่มพูดเกริ่ นนาถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ให้ สมาชิกกลุ่มได้ เข้ าใจใน
เบื อ้ งต้ น เช่ น A หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ (Activating Event) , B หมายถึ ง ความคิ ด (Belief
System) และ C หมายถึง ผลที่ตามมา (Consequence) เป็ นต้ น และทฤษฎีบคุ ลิกภาพ A-B-C นี ้
มีผลต่อความเชื่อ อารมณ์ และพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งผู้นากลุ่มอาจจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ หนึ่ง
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เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการมีความเชื่อที่แตกต่า งกันนันจะส่
้ งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมที่
ตามมาเป็ นเช่นใด ซึง่ ผู้นากลุ่มได้ ใช้ เทคนิคทางอารมณ์เพื่อให้ สมาชิกเกิดการใช้ จินตนาการในการ
คิดถึงความรู้สกึ ต่อสิ่งเลวร้ ายอย่างเหมาะสม (Rational-Emotive imagery)
1.3 ผู้นากลุ่มนาบัตรคาที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ จานวนหนึ่งมาไว้ ตรงบริ เวณกลางกลุ่มที่
นั่ง จากนัน้ ผู้นากลุ่มแบ่งบัตรคาโดยให้ คละกันระหว่างความเชื่อที่มีเหตุผลและไร้ เหตุผลมาให้
สมาชิกกลุ่มได้ ลองเลือกจับคู่ดูว่าคาใบ้ ที่แต่ละบุคคลได้ ลองสุ่มหยิบเลือกมานัน้ เป็ นความเชื่อที่
เป็ นลักษณะใด ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ มีความเข้ าใจในลักษณะทิศทางที่สอดคล้ องกัน
กับทฤษฎี A-B-C จากนันผู
้ ้ นากลุ่มก็ชวนให้ สมาชิกได้ ลองเชื่อมโยงความเชื่อให้ เข้ ากับเหตุการณ์
และผลที่จะตามมาจากความคิดและความเชื่อนันๆ
้ ผ่านเหตุการณ์หรื อประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา
ของสมาชิก ซึ่งผู้นากลุม่ ได้ ใช้ เทคนิคทางความคิดเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ เกิดความคิดในการโต้ แย้ ง
ความเชื่อที่ไร้ เหตุผล (Disputing of irrational belief)
2. ขันด
้ าเนินการ (Middle Stage)
2.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ทุกคนหลับตา จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกได้ ทบทวน
เรื่ องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์ใดที่ตนเองนันเคยใช้
้
อารมณ์ความรุนแรงในการจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ ้น
2.2 ผู้นากลุ่มให้ เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนลาดับเหตุการณ์เรื่ องราว
ที่ผา่ นมา จากนันเมื
้ ่อสมาชิกทุกคนในกลุม่ ได้ ลาดับเหตุการณ์เรื่ องราวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วให้ คอ่ ยๆ
ลืมตาขึ ้นได้
2.3 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนได้ ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่ องราวในครัง้ นัน้
ให้ กบั สมาชิกกลุม่ คนอื่นๆ ได้ รับฟั ง
2.4 เมื่อสมาชิกภายในกลุ่มได้ แลกเปลี่ยนเรื่ องราวจนกระทัง่ ครบทุกคนแล้ ว ผู้นา
กลุ่มได้ แจกเอกสาร : อารมณ์ สามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง ให้ แก่สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ ลงมือทา
เอกสาร ซึ่งผู้นากลุ่ม จะให้ ส มาชิ กแต่ละบุคคลได้ นาเรื่ องราวของตนเองที่ ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ให้ กับกลุ่มมาทาการคิด วิเคราะห์ถึงความคิดความเชื่อที่ มี เหตุผลและไร้ เหตุผลด้ วยการเขียน
บันทึกลงไปในเอกสารของตัวเองและเพื่อเชื่อมโยงให้ เข้ ากับทฤษฎีบคุ ลิกภาพ A-B-C ซึ่งผู้นากลุ่ม
ได้ ใช้ เทคนิคทางพฤติกรรมในการฝึ กทักษะ (Skill Training) ให้ กบั สมาชิกกลุม่
2.5 ผู้นากลุม่ แจกเอกสาร : การพิจารณาความคิดที่มีเหตุผลและไร้ เหตุผล 11 ข้ อ
และเอกสาร : ลักษณะของอารมณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ให้ กับสมาชิกทุกคนได้ ทาความ
เข้ าใจและเพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปปรับใช้ เมื่อเสร็จสิ ้นกระบวนการกลุม่ ในครัง้ นี ้
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3. ขันปิ
้ ดกลุม่ (Ending Stage)
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกได้ ร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษาในครัง้
ที่ 2เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ สิ่งที่ได้ รับจากกลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตของตน
3.2 ผู้นากลุ่มพูดสรุ ปปิ ดกลุ่มและเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
(ถ้ ามี) และทาการนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ให้ สมาชิกได้ ทราบและพบเจอกันในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล :
1. ผู้นากลุม่ สังเกตจากความกระตือรื อร้ นและการใส่ใจในการให้ คาปรึกษากลุม่
2. สังเกตจากความร่ วมมือในการให้ คาปรึ กษากลุ่มและการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
เรื่ องการสงบอารมณ์
3. สังเกตจากการตอบคาถามสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษากลุม่
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ตัวอย่ าง : บัตรคา
ความคิดที่ไร้ เหตุผล
(ความคิดที่ก่อให้ เกิดอารมณ์โกรธ)
ถ้ าเขาไม่ฟังขณะที่ฉนั พูด แสดงว่าไม่ให้ ความ
เคารพและเป็ นการดูถกู ฉัน

ความคิดที่มีเหตุผล
(ความคิดที่คลายอารมณ์โกรธ)
ฉันมีคณ
ุ ค่าได้ โดยไม่ต้องขึ ้นกับว่าคนอื่นจะทา
ตามที่ฉนั ต้ องการหรื อไม่และทุกคนมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธถ้ าเขาไม่ต้องการจะทาตาม
ถ้ าเขาไม่ให้ สิ่งที่ฉนั ต้ องการ ฉันจะเสียหน้ ามาก การถูกปฏิเสธเป็ นเรื่ องที่พบกันได้ เป็ นปกติ ฉัน
ดูเหมือนเป็ นคนโง่
กล้ าที่จะขอและก็พร้ อมที่จะพบกับการถูก
ปฏิเสธ
สมควรทาสิ่งที่เป็ นการทาลายชีวิตฉัน ทาให้ ฉนั ความสุขในชีวิตของฉันขึ ้นอยูก่ บั ตัวฉัน ไม่ได้
ไม่มีความสุข
ขึ ้นอยู่กบั คนอื่น เพราะถ้ าความสุขขึ ้นอยู่กบั คน
อื่นชีวิตนี ้ก็คงจะไม่มีทางพบกับความสุขได้ ฉัน
ยังมีความสุขได้ ง่ายขึ ้นถ้ ายอมรับนิสยั และ
ข้ อจากัด
ฉันตกเป็ นเหยื่อของการกระทาของคนอื่นโดยไม่ เรื่ องไม่เป็ นธรรมมีอยูท่ วั่ ไป ไม่ควรหวังว่าจะได้
รู้ตวั ฉันจึงต้ องแก้ แค้ นให้ ได้
พบแต่เรื่ องที่เป็ นธรรม และที่สาคัญฉันยังมี
ความสุขได้ แทนที่จะคิดแค้ นใจซึง่ จะไม่ดีตอ่ ตัว
ของฉันเอง
อ้ างอิง : ลักขณา สริวฒ
ั น์.2560: 53
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ตัวอย่ างเอกสาร : อารมณ์สามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง
คาชีแ้ จง : ตัวอย่างทฤษฎีบคุ ลิกภาพ A-B-C

A
=
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อน (Activating Event or
Antecedent) ได้ แก่ เหตุการณ์หรื อประสบการณ์
B
=
ระบบความเชื่อ (Belief System) ได้ แก่ การรับรู้หรื อการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้
C
=
ผลที่ตามมาหรื อการตอบสนอง (Consequence or Response) ได้ แก่
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคล
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เอกสาร : อารมณ์สามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง

ให้ เขียนบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้/ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....………………………………………………………………………………………
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เอกสาร : ลักษณะของอารมณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
ลักษณะของอารมณ์การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational
Emotive Behavior Therapy) สามารถจาแนกอารมณ์ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ (เจียรนัย ทรงชัย
กุล.2558: 4-11)
1. อารมณ์ ที่ เหมาะสม เป็ นอารมณ์ ซึ่ง ช่ ว ยผลัก ดัน ให้ บุ ค คลสามารถตอบสนองต่ อ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการได้ โดยอารมณ์ ที่เหมาะสมมี 2 ลักษณะ
1.1 อารมณ์ ที่เหมาะสมเชิงบวก เป็ นอารมณ์ ซึ่งแสดงถึงความต้ องการ ความ
ปรารถนาและความชื่ น ชอบของบุค คลที่ มี ต่อ สภาพการณ์ แ ละ/หรื อ เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ เช่น
อารมณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความรัก ความสุข ความพึงพอใจ ความปี ติ ความกระตือรื อร้ นและความ
อยากรู้อยากเห็น เป็ นต้ น
1.2 อารมณ์ ที่เหมาะสมเชิงลบ เป็ นอารมณ์ ทางลบที่ไม่รุนแรงซึ่งแสดงถึงความ
คับข้ องใจ ไม่พึงพอใจต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ ้น เช่น อารมณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความเสียใจ ความคับ
ข้ องใจ ความกระวนกระวายใจ ความรู้สึกอึดอัดใจ ความราคาญ ความเบื่อหน่ายและความขุ่น
เคือง เป็ นต้ น อารมณ์ เหล่านี จ้ ะช่วยผลักดันให้ บุคคลพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ ไขสภาพการณ์
และ/หรื อเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ทางลบไปสู่สภาพการณ์ที่ตนต้ องการได้ เช่น สภาพการณ์
ที่บุคคลถูกปฏิเสธหรื อประสบความล้ มเหลวในการทางานจะทาให้ บุคคลเสียใจ คับข้ องใจ ไม่มี
ความสุข ซึ่งอารมณ์ เหล่านีจ้ ะช่วยกระตุ้นให้ บุคคลต่อสู้ อดทนและเพิ่ม ความพยายามในการ
ทางานมากขึ ้นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังนันอารมณ์
้
ที่เหมาะสมเชิงลบจึงมีประโยชน์เพราะ
เป็ นแรงจูงใจให้ บคุ คลพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2. อารมณ์ ที่ ไม่ เหมาะสม เป็ น อารมณ์ ท างลบที่ รุน แรงซึ่ง ขัด ขวางการตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นของบุคคลไม่ให้ ไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมมีลกั ษณะดัง
ตัวอย่างเช่น อารมณ์ซึ่งแสดงถึงความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ ความท้ อแท้ ความซึมเศร้ า ความ
หมดหวังในชีวิต ความรู้สกึ ไร้ คา่ ความรู้สกึ มุง่ ร้ ายและความเดือดดาล เป็ นต้ น อารมณ์เหล่านี ้ไม่
เป็ นที่พึงประสงค์และจัดเป็ นอารมณ์ ที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ได้ ช่วยผลักดันให้ บุคคลพยายาม
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการ แต่มกั จะทาให้ สภาพการณ์นนเลวร้
ั้
ายลง เช่น เมื่อ
บุคคลรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงเมื่อเขาไม่ได้ รับความยุติธรรมจากเพื่อน ทาให้ เขาปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนไม่ดี
ซึง่ มีผลให้ เพื่อนปฏิบตั ิตอ่ เขาอย่างไม่ยตุ ิธรรมมากขึ ้น ความรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงเป็ นอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสม เพราะมักจะทาให้ บคุ คลเกิดความกลัดกลุ้ม เกรี ย้ วกราดและไม่สามารถจัดการแก้ ไขสิ่ง
ใดได้ หรื อมักจะมีผลให้ บคุ คลกระทาการอย่างหุนหันพลันแล่นหรื อทาลายตนเอง
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ความคิดที่ไร้ เหตุผล 11 ข้ อ
ความคิดที่ไม่มีเหตุผล
1. บุคคลต้ องได้ รับการ
ยอมรับจากทุกคน

ความรู้สกึ
- ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
- รู้สกึ ว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า

2. บุคคลที่มีความสามารถ
สูง มีความเหมาะสมและ
ประสบความสาเร็ จจึงจะ
ถือว่าเป็ นคนมีคณ
ุ ค่า
3. คนที่เป็ นคนเลวน่า
รังเกียจกระทาความผิด
และชัว่ ร้ ายควรถูกตาหนิ
หรื อถูกลงโทษ

รู้สกึ มีปมด้ อยและกลัวความ
ล้ มเหลว

- รู้สกึ ผิดและโทษตัวเอง
ตลอดเวลา รู้สกึ ว่าตนเองไม่มี
คุณค่า หมดกาลังใจในการต่อสู้
ชีวิต
- รู้สกึ ว่าคนอื่นเป็ นคนผิด
ตลอดเวลา
4. เป็ นสิง่ ที่เลวร้ ายอย่าง
โกรธ ผิดหวัง ท้ อแท้ ยอมรับ
มาก ถ้ าสิง่ ต่างๆ ไม่เป็ นไป เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นไม่ได้
ตามทีเ่ ราคาดหวังหรื อ
ต้ องการให้ เป็ น
5. อารมณ์ที่ไม่เป็ นสุขหรื อ ไม่มีความเป็ นตัวของตัวเอง
ความทุกข์นนมี
ั ้ สาเหตุมา
จากสถานการณ์นอกตัวคน
และไม่สามารถควบคุมได้
6. คนเราต้ องกังวลต่อสิง่ ที่ รู้สกึ กลัวเกินกว่าความเป็ นจริง
เป็ นอันตรายหรื อสิง่ ที่นา่
กลัวอยูเ่ สมอ
7. การหลีกเลีย่ งความ
รู้สกึ ท้ อถอย ขาดความเชื่อมัน่
ยุง่ ยากและความ
และรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า
รับผิดชอบเป็ นสิง่ ที่ทาง่าย
กว่าการที่จะไปเผชิญหน้ า
กับมัน

การกระทาที่ตามมา
เก็บตัว แยกตัว ไม่เข้ าสังคม ขาด
ความกระตือรื อร้ นในการกระทาสิง่
ต่างๆ ในชีวิต
มีการแข่งขันหรื อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น
ตลอด

- ขาดความพยายามในการแก้ ไขสิง่
ผิดพลาดที่ผา่ นมา
- กล่าวโทษผู้อื่น ไม่ปรับปรุงตนเอง

หมดกาลังใจในการเริ่มต้ นกระทาสิง่
ใหม่ๆ

ไม่กล้ าตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่
เกิดขึ ้น

ไม่กล้ าลงมือทาในสิง่ ทีต่ นเองกลัวหรื อ
กังวล
ขาดความพยายามในการกระทาสิง่
ต่างๆ
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8. ฉันต้ องพึง่ พาผู้อื่นอยู่
เสมอและต้ องมีคนที่
เข้ มแข็งกว่าเป็ นที่พงึ่
9. ประสบการณ์และ
เหตุการณ์ในอดีตเป็ นสิง่
ตัดสินพฤติกรรมในปั จจุบนั
และผลของประสบการณ์
ในอดีตไม่สามารถกาจัดได้
10. เราควรเป็ นทุกข์ตอ่
ปั ญหาของบุคคลอื่น
11. ปั ญหาทุกอย่างที่
เกิดขึ ้นต้ องมีหนทางแก้ ไข
ได้ อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ

ความรู้สกึ
การกระทาที่ตามมา
ขาดความเป็ นตัวของตัวเอง รู้สกึ พึง่ พาผู้อื่นมากขึ ้น
ว่าตนเองไร้ ความสามารถและ
เป็ นภาระแก่ผ้ อู ื่น
โศกเศร้ าอยูก่ บั อดีต ยึดติดอยู่
ไม่ยอมเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมปัจจุบนั
กับสิง่ เก่าๆ
ขาดความกระตือรื อร้ นในการเริ่ มต้ นสิง่
ใหม่ๆ

วิตกกังวลกับปั ญหาของผู้อื่นมาก
เกินไป
วิตกกังวลในการค้ นหาวิธีการ
แก้ ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ

ขาดความสามารถในการแก้ ปัญหา
หรื อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ ไม่ดเี ท่าที่ควร
ไม่กล้ าตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่
เข้ ามาในชีวติ
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ความคิดทีม่ ีเหตุผล
1. บุคคลไม่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับความรักและการ
ยอมรับจากทุกคนเสมอไป
2. บุคคลจะทาทุกสิง่ อย่าง
เต็มความสามารถเต็มที่
และให้ ดีที่สดุ มากกว่าจะไป
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่นเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และประสบ
ความสาเร็จ
3. ทุกคนมีข้อบกพร่องและ
ทาผิดพลาดได้
4. ความผิดหวังเป็ นเรื่ อง
ธรรมดา การที่ไม่สามารถ
แก้ ไขสภาพการณ์ได้ ไม่ถือ
ว่าเป็ นสิง่ เลวร้ าย
5. ความทุกข์ใจนันมาจาก
้
ความคิด สิง่ เหล่านี ้เรา
สามารถควบคุมและ
เปลีย่ นแปลงได้
6. อันตรายที่มีอยูไ่ ม่
เลวร้ ายอย่างที่นา่ กลัว
ความวิตกกังวลเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ เกิดความกลัว
เกินความเป็ นจริง
7. การเผชิญกับความ
ยากลาบากและความ
รับผิดชอบจะเป็ นประโยชน์
ในระยะยาวกว่าการ
หลีกเลีย่ ง

ความรู้สกึ
- มีความมัน่ ใจในตนเอง
- รู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่กลัว
ความล้ มเหลว

การกระทาที่ตามมา
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ผ้ อู ื่น
พยายามแก้ ไขจุดบกพร่องและพัฒนา
ตนเองให้ ดีขึ ้น
กระทาสิง่ ต่างๆ เต็มทีต่ าม
ความสามารถของตน

ไม่ตาหนิหรื อลงโทษตนเองและ
ผู้อื่น
ยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้น

ทาความเข้ าใจและพยายามแก้ ไขสิง่
ผิดพลาด
พยายามแก้ ไขสถานการณ์ให้ ดีขึ ้นและ
พยายามไม่ให้ เกิดเหตุการณ์นนอี
ั้ ก

มีความมัน่ ใจในตนเอง

สามารถควบคุมและเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์ตา่ งๆ ให้ ดขี ึ ้น

มองเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ น สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้
สิง่ ที่ท้าทายชีวติ
อย่างเหมาะสม

มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง

มีความพยายามและกระตือรื อร้ นใน
การกระทาสิง่ ต่างๆ
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8. บุคคลควรพึง่ พาตนเอง
แต่ควรยอมรับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อมี
ความจาเป็ น
9. ประสบการณ์ในอดีตมี
ความสาคัญ แต่ไม่ใช่เป็ น
สิง่ กาหนดชีวติ ในปัจจุบนั
และสามารถนามาเป็ น
แนวทางปรับปรุงตนเอง
ต่อไปได้
10. เราควรช่วยเหลือผู้อื่นที่
เป็ นทุกข์ให้ ดีที่สดุ เท่าที่ทา
ได้ แต่ไม่เป็ นทุกข์ไปกับ
ปั ญหาผู้อื่น
11. บุคคลควรหาทาง
แก้ ปัญหาหลายๆ ทางทีม่ ี
ความเป็ นไปได้ และยอมรับ
ว่าไม่มวี ิธีการแก้ ปัญหาที่
สมบูรณ์ที่สดุ

ความรู้สกึ
มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและไม่
รู้สกึ เป็ นภาระผู้อื่น

การกระทาที่ตามมา
พยายามช่วยเหลือตนเองมากขึ ้น

ยอมรับการเปลีย่ นแปลง

สามารถวิเคราะห์ผลจากอดีตและ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั ไปสูก่ ารแก้ ไข
ชีวิตทีด่ ีขึ ้น

รู้สกึ เห็นใจแต่ไม่วติ กกังวล

ช่วยเหลือผู้อื่นได้ เต็มความสามารถ

ยอมรับวิธีแก้ ปัญหาหลายๆ วิธี

สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่าง
เหมาะสม
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2. รายละเอียดแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้ อมูลในเชิงคุณภาพ
1. การควบคุมตนเองคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
2. หากคนเราขาดการควบคุมตนเอง คิดว่าจะส่งผลกระทบกับใครและส่งผลอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
3. หลังจากเสร็จสิน้ โปรแกรมกลุ่มการให้คาปรึกษาการควบคุมตนเองแล้วเป็ นอย่างไรบ้างและได้
นาเทคนิคจากการเข้าร่วมกลุ่มไปใช้หรือไม่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
4. หลังจากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองสิ้นสุด
ลง ได้เรียนรูเ้ ปลีย่ นแปลงพัฒนาตนเองไปอย่างไรบ้าง
4.1 ด้านการสงบอารมณ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
4.2 ด้านการชะลอความปรารถนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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4.3 ด้านการแก้ปัญหา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
4.4 ด้านการหุนหันพลันแล่น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
4.5 ด้านการขาดสมาธิจดจ่อ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
4.6 ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
5. ในอนาคตจะทาอย่างไรเพื่อให้การควบคุมตนเองดีขน้ึ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

พงศกร เฮงวิวฒ
ั นชัย
11 มีนาคม พ.ศ.2534
เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2556
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
พ.ศ.2559
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ.2561
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้ คาปรึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
920 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
ปณ.10160

