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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายคือ  1) เพ่ือศึกษาระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ี

กระท าผิด   2) เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดทัง้ก่อน
และหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่  โดยกลุม่ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเยาวชนในศนูย์ฝึก
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ได้มาจากวิธีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง  ท่ีมีคะแนนจากการตอบในแบบวดัการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี 
(Poor  Self-control) ตัง้แต่คะแนนเฉลี่ยท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนนจากการตอบในแบบวดัการควบคุม
ตนเองท่ีดี (Good  Self-control) ตัง้แตค่ะแนนเฉลี่ยท่ี 2.50 ลงมา  และมีความสมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรม
นี  ้ การทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  แบบ One-Group  Pretest-Posttest  Design ร่วมกับการเก็บ
ข้อมลูเชิงคณุภาพ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ 1) แบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชน
ท่ีกระท าผิด มีคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัได้คา่ .81 และ 2) โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือ
เสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิตินอนพารา
เมตริก  ด้วยวิธีการทดสอบของวิลคอ็กซนั (Wilcoxon  Matched-Pairs Signed  Ranks  Test) แบบกลุม่
ท่ีไม่อิสระต่อกนั (Dependent Sample) และ 3) แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างมาใช้ในการวิจยัช่วง
หลงัโปรแกรมการให้ค าปรึกษา  ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) การควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดใน
ภาพรวมของการควบคมุตนเองท่ีดี พบว่าอยู่ในระดบัมาก และระดบัการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี  พบว่าอยู่
ในระดบัปานกลาง 2) หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มในด้านการควบคุมตนเองท่ีดี   มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการควบคมุตนเองในภาพรวมและรายด้านสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05 ส่วนในด้านการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการควบคุมตนเองในภาพรวมและราย
ด้านต ่าลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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The purposes of this research were as  follows : (1) to study the level of self-

control among juvenile delinquents. and (2) to compare the effects of enhancing the self-
control 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 One-
Group 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 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
 เด็กและเยาวชนทกุคนจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดแูลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน
ในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่  ผู้ ดูแล  ชุมชนและสังคมด้วยความรู้ท่ีหลากหลายแบบสหวิชาชีพ  
รวมทัง้ต้องใช้ทกัษะ และเจตคติท่ีเห็นคณุคา่ของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ แตค่ านึงถึง
ความเท่าเทียมเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และมีความส าคญัอยา่งยิ่งของประเทศ  ทัง้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ แผนพฒันาเด็กและเยาวชน  รวมถึงแผนพัฒนาอ่ืนๆ ทกุ
ฉบบัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั  ตลอดจนในกฎหมาย  กฎระเบียบและอนสุญัญาระหว่างประเทศได้
ระบถุึงประโยชน์สงูสดุและความต้องการของเด็กและเยาวชนท่ีรัฐจะต้องให้ความส าคญัและต้อง
ค านงึถึงเป็นอนัดบัแรก ศริินทร์รัตน์ ทองปาน (2550, น. 1)    
 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมจะพบว่าเยาวชนมิได้มีเพียงกลุ่มท่ีพร้อมจะรับการ
พฒันาคณุภาพเท่านัน้  แต่ยงัมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหา
การกระท าความผิด (Juvenile  Delinquent) และต้องการการแก้ไขฟื้นฟูเพ่ือกลับคืนสู่สังคมอีก
ครัง้หนึ่ง  ทัง้นีเ้พราะเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนไม้อ่อนท่ีรอรับการดัด  ตัดแต่งให้สวยงาม  
แม้วา่จะเคยกระท าความผิดมาแล้วหลายครัง้ก็ตาม (Recidivism)  และหากจะกล่าวถึงการกระท า
ผิดของเด็กและเยาวชนนบัวา่เป็นปัญหาสงัคมท่ีมีอยู่ในทกุชมุชนและทกุยคุสมยั  เพียงแตแ่ตกตา่ง
กนัในด้านของรูปแบบและระดบัความรุนแรงของปัญหาเท่านัน้ (จิตราภรณ์  จิตรธร, 2551, น.1) 
ซึง่เม่ือลองได้ส ารวจปัญหาของเยาวชนในสงัคมไทยพบว่ามีความรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้  ทัง้นี ้
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจและสงัคมเมือง   ประกอบ
กบัเยาวชนเองท่ีเป็นช่วงชีวิตของบคุคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจและอารมณ์  โดย
ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ส่วนหนึง่มีสาเหตมุาจากพฤตกิรรมของเยาวชนเองและบางสว่นก็มีสาเหตมุา
จากสิ่งแวดล้อมหรือบคุคลอ่ืนๆ รอบๆ ตวัของเยาวชน  ดงันัน้การศกึษาประเด็นปัญหาส าคญัของ
เยาวชนในปัจจุบนัจึงมุ่งเน้นท่ีการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรม  ความคิดและความรู้สึกของเยาวชนท่ี
ส่งผลต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของเยาวชนท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 
2560, น. 79)  
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 สถานการณ์การกระท าผิดในกลุม่เดก็และเยาวชนนีย้งัคงเป็นปัญหาสงัคมท่ีมีความส าคญั
มากในปัจจุบันและนับวันปัญหานีจ้ะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ  ทัง้ในแง่ปริมาณและ
ลกัษณะความรุนแรงของการกระท าความผิดท่ีจะสงัเกตเห็นว่ามิใช่เฉพาะความผิดทางศีลธรรม
เล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้  แตไ่ด้ครอบคลมุไปถึงการกระท าผิดกฎหมายของบ้านเมือง  โดยจะพบเห็นได้
จากข่าวสารตา่งๆ ท่ีปรากฏพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน  เช่น  การลกัขโมย  การ
เสพยาเสพติด  การยกพวกตีกันของกลุ่มนกัศึกษาระหว่างสถาบนั  การก่อคดีข่มขืน  กระทัง่การ
ก่อคดีฆาตกรรมโดยเฉพาะความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ (ณัชชา ชนุช่วยเจริญ, 2559, น. 60)  อีกทัง้ยงั
มีปัญหาของการกระท าความผิดซ า้ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน   
และข้อมลูสถิตจิากกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนได้แสดงให้เห็นแล้ววา่จ านวนและร้อยละ
ของคดีเด็กและเยาวชนท่ีเป็นการกระท าผิดซ า้เม่ือเปรียบเทียบกบัคดีท่ีถกูด าเนินคดีโดยสถานพินิจ
ฯ ทัว่ประเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2558 มีสถิติท่ีเพิ่มมากย่ิงขึน้  โดยร้อยละของคดีท่ีเป็นการกระท า
ความผิดซ า้คิดเป็น 15.86 , 12.03 , 18.63 , 20.50 และ 19.03 ตามล าดับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
กระท าความผิดซ า้ของเยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  กระทรวงยุติธรรม, 2560)  ทัง้นีเ้น่ืองด้วยเด็กและเยาวชนเหล่านีเ้ป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงหัว
เลีย้วหวัตอ่ (Transitional  Period) โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนคือเป็นช่วงท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างวยัเดก็เข้า
ไปสู่วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น  ซึ่งชว่งอายดุงักล่าวนีใ้นทางอาชญาวิทยาในกลุม่ของ Life-Course  Theory 
ถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีมีปัญหามากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านร่างกาย
และจิตใจและยงัพบอีกว่าเป็นช่วงท่ีมีการกระท าผิดมากท่ีสุดหรือสูงท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายุ
ระหว่าง 13-18 ปี (Sampson &  Laub, 2003, p. 312 อ้างถึงใน ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี
และอนุิษา  เลิศโตมรสกลุ, 2553, น. 191-192) ฉะนัน้กลุ่มเยาวชนเหล่านีจ้ะต้องได้รับความสนใจ
และให้การดแูล  ปอ้งกนัแก้ไขเป็นพิเศษมากกว่ากลุม่อ่ืนๆ เพ่ือมิให้กลุม่คนเหล่านีก้ระท าผิดซ า้อีก
หรือเป็นปัญหาสงัคมต่อไปและยงัเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศให้เจริญมัน่คงสืบไป  
 หากจะกล่าวถึงแนวโน้มของการกระท าผิด (Predisposition) มักจะมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจยัในเร่ืองของการควบคมุตนเอง (Self-Control)  เพราะหากคนเราขาดความสามารถท่ีจะหกั
ห้ามหรือระงบัยบัยัง้หรือข่มอาการตา่งๆ ทางบคุลิกภาพ (Signs) ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีจะท าให้คนเรา
สามารถกระท าผิดได้ง่ายและสามารถท่ีจะกระท าผิดได้ในทุกๆ เร่ือง   ซึ่งในเร่ืองนีก็้อตเฟรดสัน
และเฮอร์สชี (Gottfredson  and  Hirschi) เจ้าของทฤษฎีการควบคุมตนเองได้อธิบายไว้อย่าง
ชดัเจนว่า  คนท่ีขาดการควบคมุตนเองหรือควบคมุตนเองไม่ดีสามารถท่ีจะกระท าผิดได้ทกุๆ เร่ือง 
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(Siegel, 2000, p. 291) นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองของการกระท าผิดซ า้ของเด็กและ
เยาวชนในคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์: แนวทางในการป้องกันและแก้ไขโดยอาศยัปัจจยัท่ีเป็นตวั
ท านายทางด้านอาชญาวิทยาท่ีได้วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลหรือสามารถท านายการกระท าผิดซ า้
เก่ียวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศพบว่ากลุ่มตัวแปรส่วนบุคคลหรือระดับบุคคล 
(Individual  Level  Factor) ซึ่งได้แก่ การควบคุมตนเอง  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดท่ีสามารถ
ท านายการกระท าผิดซ า้ได้มากท่ีสุด (ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณีและอุนิษา  เลิศโตมรสกุล , 
2553, น. 188-189)  และยงัมีงานวิจยัเร่ืองการศกึษาเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในตนเองและการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าความผิดและเยาวชนท่ีไม่ได้กระท าความผิดท่ีผลการวิจัย
สรุปว่า  เยาวชนท่ีกระท าความผิดมีการควบคมุตนเองอยู่ในระดบัปานกลางและเยาวชนท่ีไม่ได้
กระท าความผิดมีการควบคมุตนเองอยู่ในระดบัมากซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001 (จิรัปปภา เลิศวุฒิ, 2547, น. 5) โดยในงานวิจัยนีไ้ด้วัดการควบคุมตนเองท่ีดี
และไม่ดีตามงานวิจัยของวิลล์และคณะ (Wills และคนอ่ืน ๆ, 2001, pp. 145-163) ท่ีได้แบ่งมิติ
การควบคุมตนเองท่ี ดี ไว้  3 ด้านคือ 1.ความสามารถในการสงบอารมณ์  (Soothability)                 
2.ความสามารถในการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification) 3.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา (Problem  solving) และมิติการควบคุมตนเองท่ีไม่ดีไว้ 3 ด้านคือ 1.ความหุนหันพลัน
แล่น  (Impulsiveness) 2.การขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility) 3.ขาดความอดทนอดกลัน้ 
(Impatience) ดงันัน้การควบคุมตนเองคือความสามารถของเยาวชนในการจัดการกับความคิด  
อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัหรือสุ่มเส่ียง  โดยสามารถ
ท่ีจะตดัสินใจและแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมด้วยตนเอง   
 ทัง้นีก้ารท่ีจะพัฒนาและเสริมสร้างการควบคุมตนเองให้กับเยาวชนท่ีกระท าผิดนัน้มี
หลากหลายวิธี  และวิธีการหนึ่งท่ีได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนัน่ก็คือการให้
ค าปรึกษากลุม่  เพราะเป็นวิธีการท่ีสามารถน ามาใช้ในการชว่ยเหลือบคุคลในการแก้ปัญหาให้กบั
ตนเองและในขณะเดียวกันก็สร้างความเจริญงอกงามให้กบัผู้ รับค าปรึกษาได้อีกด้วย  นอกจากนี ้
การให้ค าปรึกษากลุ่มยงัสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศให้เป็นท่ียอมรับระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเอง  อีกทัง้ยังช่วยกระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความคิด  ความรู้สึก  อันจะ
ส่งผลให้สมาชิกผู้ เข้าร่วมเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีพึ งประสงค์  ซึ่งการให้
ค าปรึกษากลุม่นีไ้ด้มุง่เน้นให้ความส าคญักบัความรู้สกึและประเด็นปัญหาเป็นหลกัส าคญัและชว่ย
ให้ผู้ รับการปรึกษาได้แก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง  ถึงแม้ว่าโดยทัว่ไปหลายคนสว่นใหญ่จะเข้าใจว่า
การให้ค าปรึกษากลุ่มจะมุ่งเน้นท่ีการแก้ปัญหาเป็นหลกั  แต่ในทางปฏิบตัิก็สามารถช่วยในการ
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พฒันาควบคูก่ับการแก้ปัญหาตา่งๆ ไปพร้อมกบัการมุ่งการให้บริการในเชิงป้องกนัได้ด้วยเช่นกัน 
(Morganett, 1990 อ้างถึงใน สกล วรเจริญศรี , 2560, น. 4) และเน่ืองจากเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดเหล่านีมี้อายุและประสบการณ์การกระท าผิดท่ีคล้ายคลึงกันย่อมมีความเข้าใจเร่ืองราว
ของกนัและกัน  ดงันัน้การเลือกน าเอาวิธีการให้ค าปรึกษากลุ่มมาใช้ในการเสริมสร้างการควบคมุ
ตนเองจึงเปรียบเสมือนเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลักษณะเร่ืองราวของประสบการณ์และ
สภาพของปัญหาท่ีคล้ายคลึงกนั  ย่อมสง่ผลให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเกิดความเข้าใจซึง่กนั
และกัน  นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่าวิธีการให้ค าปรึกษากลุ่มมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการควบคุม
ตนเองดั่งจะเห็นได้จากงานวิจัยของสาวิตรี ล า้เลิศ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษา
พฤติกรรมก้าวร้าวและการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เยาวชนหญิงท่ีกระท าผิด  ซึ่งผลการวิจยัพบว่า  เยาวชนหญิงท่ีกระท าผิดท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ
ควบคมุตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าว มีพฤติกรรมก้าวร้าวต ่ากว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ควบคมุตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าว  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และด้วยเหตนีุจ้ึง
ท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะน าเอาการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานมาใช้ในการเพิ่มระดับการ
ควบคุมตนเองเพ่ือท่ีจะเสริมสร้างการควบคุมตนเองให้กับกลุ่มเยาวชนท่ีกระท าผิด  เน่ืองจาก
แนวคิดของการให้การปรึกษาแบบผสมของ Frederick  Charles  Thorne มีความเช่ือว่าไม่มี
วิธีการให้การปรึกษาใดท่ีมีความสมบรูณ์  แตล่ะวิธีตา่งก็มีข้อดีและข้อจ ากดั  จงึสมควรท่ีจะดงึเอา
แต่ข้อดีของแต่ละวิธีการมาปรับเป็นวิธีใหม่และเรียกว่าการให้การปรึกษาแบบผสม  (ลักขณา 
สริวฒัน์, 2560, น. 105) ประกอบกับยังไม่มีงานวิจยัใดท่ีใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน
เพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเอง  โดยในท่ีนีผู้้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยามา
ผสมผสานกนัเพ่ือให้สอดคล้องกบัเร่ืองของการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  และทฤษฎี
ท่ีผู้ วิจยัน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้กลุ่มทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในระดบัของความคิด  
ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  Emotive  
Behavior  Therapy)   กลุ่มทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในระดบัของความรู้สึก  ได้แก่  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศนูย์กลาง (Client-Centered  Counseling  Theory) และกลุ่ม
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในระดบัของพฤติกรรม  ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความ
จริง (Reality  Counseling  Theory)   ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  
Counseling  Theory)  
 และจากปัญหาเยาวชนท่ีกระท าผิดดงัท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีโปรแกรมท่ีจะพฒันา  แก้ไข ฟืน้ฟใูห้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้มีพฤติกรรมท่ีเป็นไปในทิศทาง
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ท่ีพึงประสงค์และไม่หนักลบัไปสู่เส้นทางการกระท าความผิดซ า้อีกเม่ือได้กลบัไปอยู่ในสงัคมของ
ตนเองอีกครัง้  ดงันัน้หากเยาวชนมีการควบคมุตนเองท่ีดีแล้วก็จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกนัท่ีจะช่วยท า
ให้เยาวชนเหลา่นีส้ามารถท่ีจะเผชิญกบัสิ่งเร้าภายนอกตา่งๆ จากสงัคมและสามารถท่ีจะหลีกเล่ียง  
ยบัยัง้การกระท าอนัจะก่อให้เกิดความเส่ียงหรือการกระท าท่ีจะไม่น าไปซึ่งพฤตกิรรมการกระท าผิด
ซ า้อีกต่อไปในภายภาคหน้า  ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เล็งเห็นว่ากลุ่มประชากรท่ีต้องการในวิจัยครัง้นีเ้ป็น
เยาวชนท่ีกระท าความผิดท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี  ดงันัน้จึงเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้วิจยัมี
ความสนใจท่ีจะท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเป็นกลุ่ม
ท่ีจะใช้ในการท าวิจยัในครัง้นีใ้นการท่ีจะน าการเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท า
ผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุม่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของเยาวชน 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัใด 
 2. การให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดได้มาก
น้อยเพียงใด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดทัง้
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท า
ผิด  เป็นการใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีหลากหลาย  ซึ่งหน่วยงานหรือผู้ ท่ี มีส่วน
เก่ียวข้องกบัเยาวชนในกลุม่นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้ 
 2. ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ได้ทราบถึงระดบัของการควบคมุตนเองท่ีดีและไม่ดีของเยาวชน
ท่ีกระท าผิด  ซึง่หนว่ยงานหรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องสามารถน าแบบวดัการควบคมุตนเองไปใช้ในการ
คดักรองเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะปลอ่ยตวัเยาวชนท่ีกระท าผิดกลบัคืนสูส่งัคมได้ 
 



 6 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่ 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลจากประชากรทัง้หมด  คือ  เยาวชนท่ี
กระท าผิดท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน       
สิรินธร จ านวน 102 คน (ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนสิรินธร. 2562)   

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาการควบคมุตนเองและกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างการควบคุม
ตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุม่  มีรายละเอียดการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
  1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาการควบคมุตนเอง   
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาการควบคมุตนเอง  เป็นเยาวชนท่ีกระท า
ผิดท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 
จ านวน 102 คน   
  2. กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างการควบคุมตนเองโดยการให้ค าปรึกษา
กลุม่   
   กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างการควบคุมตนเองโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม  เป็นเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีมีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรท่ีได้มาจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเฉพาะเจาะจง 
(Purposive  Sampling) จากคะแนนการตอบในแบบวัดการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-
control) ตัง้แตค่ะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนนจากการตอบในแบบวดัการควบคมุตนเอง
ท่ีดี (Good  Self-control) ตัง้แต่คะแนนเฉล่ียท่ี 2.50 ลงมา  และมีความสมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรม
นีเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 คน โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดจ านวนสมาชิกส าหรับเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2012, p. 99) ท่ีก าหนดไว้ว่าจ านวนสมาชิกท่ี
เหมาะสมในการให้ค าปรึกษากลุม่ควรจะมีสมาชิกประมาณ 8 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตวัแปรอิสระ  คือ  การให้ค าปรึกษากลุม่ 
  2. ตวัแปรตาม  คือ  การควบคมุตนเอง   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การควบคุมตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของเยาวชนในการจัดการกับความคิด  
อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัหรือสุ่มเส่ียง  โดยสามารถ
ตดัสินใจและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง  ซึ่งการควบคมุตนเองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย    
  1.1 การควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-control) หมายถึง ความสามารถในการ
จดัการกบัความคดิ  อารมณ์และพฤตกิรรมของตวัเองท่ีพงึประสงค์ ได้แก่    
   1.1.1 ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability)  หมายถึง  ความสามารถของ
เยาวชนในการรับรู้อารมณ์ของตนเองเม่ือถกูกระตุ้นจากสิ่งเร้าตา่งๆ และตอบสนองตอ่สถานการณ์
นัน้ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ได้แก่  การไม่ตอบโต้เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเส่ียงหรือใช้ความ
รุนแรง  การหลีกเล่ียงหรือยบัยัง้เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเส่ียงหรือใช้ความรุนแรง  
   1.1.2 ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification) หมายถึง 
ความสามารถของเยาวชนในการจดัการความรู้สึกท่ีมากระตุ้นความพึงพอใจหรือความต้องการท่ี
อาจสง่ผลตอ่ตนเองในทางท่ีไม่ดีได้  ได้แก่  การอดทนล าบากเพ่ือสิ่งท่ีจะท าให้ชีวิตดีขึน้  การยบัยัง้
สิ่งท่ีจะท าให้ตนเองเกิดความเสียหาย 
   1.1.3 ด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving) หมายถึง ความสามารถ
ของเยาวชนในการจดัการกบัสถานการณ์กดดนัหรือสุ่มเส่ียงท่ีมีแนวโน้มท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหา
และสง่ผลกระทบตอ่ตนเอง  ได้แก่  การใช้ความคดิไตร่ตรองทบทวนมากกวา่การใช้อารมณ์  คิดถึง
ผลท่ีจะตามมาก่อนท่ีลงมือกระท า/ตอบโต้  การวางแผนและจัดล าดับสิ่งท่ีจะท าในแต่ละวัน  
พิจารณาทางเลือกท่ีหลากหลายในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ 
  1.2 การควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) หมายถึง ความไม่สามารถ
จดัการกับความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมของตวัเองได้  ซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีไม่พึงประสงค์  มี
แนวโน้มสง่ผลให้เกิดความเสียหายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  ได้แก่    
   1.2.1 ด้านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)  หมายถึง  ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการตัดสินใจกระท าการใดๆ ลงไปโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมา  ได้แก่  การกระท าท่ีปราศจากการยัง้คิดหรือไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ  ใจร้อน  รอคอย
ตามล าดบัไมไ่ด้ 
   1.2.2 ด้านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility)  หมายถึง  ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักหันเหความสนใจตามสิ่งเร้า
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รอบตวัจากสิ่งหนึ่งไปยงัสิ่งหนึ่งได้โดยง่าย  ได้แก่  เหม่อลอย  ไม่สามารถสนใจฟังสิ่งท่ีคนอ่ืนพูด
ด้วยอยา่งตัง้ใจ   ไมส่ามารถจดจอ่กบัรายละเอียดในการท ากิจกรรมตา่งๆ 
   1.2.3 ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience)  หมายถึง  ความ
ไม่สามารถของเยาวชนในการจัดการระงับยับยัง้ ข่มใจ รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีไม่พึงปรารถนา  
ได้แก่  หงดุหงิดและร าคาญท่ีต้องรอคอย  เคียดแค้นและพยาบาทเม่ือผู้ อ่ืนท าให้ไมพ่อใจ 
 2. การเสริมสร้างการควบคุมตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม  หมายถึง  กระบวนการ
ชว่ยเหลือกลุม่บคุคลท่ีมีเร่ืองราวของปัญหาการควบคมุตนเองท่ีคล้ายคลึงกนั  โดยให้ความส าคญั
ของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีเน้นในเร่ืองความคิด  ความรู้สึกและพฤติกรรม  ทัง้นี ้
สมาชิกภายในกลุ่มจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันโดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ เอือ้อ านวยให้สมาชิก
ภายในกลุม่ได้แลกเปล่ียนความคดิ  ความรู้สึก  ความเช่ือและมมุมองตา่งๆ ภายใต้บรรยากาศของ
กลุ่มท่ีมีความอบอุ่น  ปลอดภยั  เป็นกนัเองและไว้วางใจได้  ซึ่งผู้วิจยัได้ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ทางจิตวิทยามาผสมผสานกนัอนัได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และ
พฤติกรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy)  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  Counseling  Theory)  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง (Reality  Counseling  Theory) และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral  Counseling  Theory) 
 3. เยาวชนท่ีกระท าความผิด  หมายถึง  เยาวชนท่ีมีอายุ 15 ปี  ถึง 25 ปีบริบูรณ์ท่ีได้
กระท าความผิดและอาศยัอยูใ่นศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนสิรินธร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  ผู้ วิจยัได้ใช้แนวคิดของของ
วิลล์และคณะ (Wills และคนอ่ืน ๆ, 2001, pp. 145-163) ท่ีได้แบ่งมิติการควบคุมตนเองท่ีดีไว้ 3 
ด้านคือ 1.ความสามารถในการสงบอารมณ์ (Soothability) 2.ความสามารถในการชะลอความ
ปรารถนา (Delay  of  gratification) 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem  solving) และ
มิติการควบคุมตนเองท่ีไม่ดีไว้ 3 ด้านคือ 1.ความหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness) 2.การขาด
สมาธิจดจ่อ (Distractibility) 3.ขาดความอดทนอดกลัน้  (Impatience)  โดยก าหนดให้การ
เสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดเป็นตวัแปรตาม (Dependent variable)  ใน
ส่วนของการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ผู้ วิจัยได้ใช้ทฤษฎี เทคนิค และการบวนการของทฤษฎีการให้
ค าป รึกษาแบบพิจารณาเหตุผล   อารมณ์ และพฤติกรรม  (Rational  Emotive  Behavior  
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Therapy)  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  
Counseling  Theory)  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  
Theory) และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  Counseling  Theory) ใน
การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด
และก าหนดให้เป็นตวัแปรอิสระ (Treatment variable) ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั   
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
 เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคมุตนเองท่ีดีเพิ่มขึน้และมีการควบคมุตนเองท่ีไม่ดีลดลง
หลงัจากท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 



  
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ร่ือง  การเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดย
การให้ค าปรึกษากลุ่ม  ซึ่งผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการ  แนวคดิ  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจยั  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุตนเอง  
  1.1 ความหมายของการควบคมุตนเอง 
  1.2 ความเป็นมาของการควบคมุตนเอง (Self-Control) 
  1.3 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการควบคมุตนเอง 
  1.4 วิธีด าเนินการฝึกควบคมุตนเอง 
  1.5 การด าเนินการฝึกการควบคมุตนเอง 
  1.6 ข้อดีของการควบคมุตนเอง 
  1.7 ลกัษณะของการควบคมุตนเอง 
  1.8 กระบวนการของการควบคมุตนเอง 
  1.9 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุตนเอง (Self-Control  Theory) 
  1.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุตนเอง 
 2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
  2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
  2.2 จดุมุง่หมายของการให้การปรึกษากลุม่ 
  2.3 การเลือกสมาชิกกลุม่การให้ค าปรึกษา 
  2.4 ขนาดของกลุม่การให้ค าปรึกษา   
  2.5 ระยะเวลาและจ านวนครัง้ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  2.6 การจดับรรยากาศและสถานท่ีของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
  2.7 ชนิดของกลุม่การให้ค าปรึกษากลุม่ 
  2.8 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุม่ 
  2.9 ข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
  2.10 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เสริมสร้าง
การควบคมุตนเอง 
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  2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเยาวชนท่ีกระท าผิด 
  3.1 แนวคิดเร่ืองการกระท าผิดของเยาวชน 
  3.2 สาเหตแุหง่การกระท าผิดของเยาวชน 
  3.3 แนวคิดการปฏิบตัติอ่เยาวชนท่ีกระท าผิด 
  3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเยาวชนท่ีกระท าผิด 
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1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมตนเอง  

1.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
  ค าจ ากัดความของ “ การควบคุมตนเอง ” นัน้   มีผู้ ให้ค าจ ากัดความและ
ความหมายไว้ตา่งๆ กนัมากมายทัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาและรวบรวมไว้ดงันี ้
  นงนุช โรจนเลิศ (2533, น. 9)  กล่าวว่า  การควบคุมตนเป็นความสามารถของ
บุคคลท่ีจะละเว้นการกระท าบางชนิดหรือความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมด้วยเหตุผลและ
ความอดทน  ปฏิบตัหิรืองดเว้นการปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดผลดีตามท่ีต้องการหรือหลีกเล่ียงสิ่งไม่ดีท่ีอาจ
เกิดขึน้  ตลอดจนความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดพฤตกิรรมตามท่ีบคุคลมุ่งหวงั
ไว้  แม้เม่ือบุคคลนัน้ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรืออยู่ในภาวะท่ีเกิดปัญหาความขัดแย้งใน
จิตใจ  
  ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2536, น. 111)  กล่าวว่า  การควบคมุตนเองเป็นวิธีการท่ี
พึงประสงค์ท่ีสุดของการปรับพฤติกรรม  เพราะหากว่าผู้ รับการปรับพฤติกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์แล้ว  รู้จกัการควบคมุตนเอง  สามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมก็จะช่วย
ให้เขาสามารถแสดงพฤตกิรรมหรือมีการกระท าท่ีเหมาะสม  ตลอดทัง้สามารถตระหนกัถึงผลกรรม
ท่ีจะเกิดขึน้ตามมาจากการแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ของเขา  และเม่ือเขาได้รับการปรับแล้วนัน้เขาจะ
สามารถรู้จกัการควบคมุตนเอง  อนัความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัผู้ปรับพฤตกิรรมตอ่ไปนัน้ก็ยตุิลงใน
แง่ของการควบคมุตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมนี ้
  พรฉวี ดาโรจน์ (2542, น. 12) กล่าววา่ การควบคมุตนเองหมายถึง  กระบวนการ
ท่ีบคุคลสามารถก ากบัตนเองให้กระท าหรือแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึน้และลดพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ให้น้อยลงหรือหมดไปด้วยตนเอง  ซึ่งผลจากการกระท าจะเป็นรางวัลเสริมแรง
ตนเองให้เกิดความพงึพอใจในตนเองภายหลงั 
  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2543, น. 95) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็น
ความสามารถในการระงบัยบัยัง้ความต้องการของตนเองในขณะนัน้  สามารถบงัคบัตนเองให้ไม่
ปฏิบตัิตามความต้องการของตนเอง  ตรงข้ามกบัการตามใจตนเองซึ่งหมายถึงการกระท าสิ่งตา่งๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลกัโดยไม่ได้ค านึงว่าสิ่งนัน้จะถูกหรือผิด  จะส่งผล
เสียหายหรือเกิดประโยชน์สงูสดุหรือไม่  หากเกิดความต้องการแล้วไม่ได้รับก็จะแสดงอาการโมโห  
ฉนุเฉียวหรือพยายามท าทกุวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึง่สิ่งท่ีต้องการ 
  ณัฐวตัร ลุณหงส์ (2544, น. 7)  กล่าวว่า  การควบคมุตนเองเป็นการกระท าหรือ
แสดงออกในการควบคมุอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตนมุ่งหวงัซึ่งจะเป็นไป
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ตามกฎระเบียบของสังคม  โดยเกิดจากความส านึกขึน้มาเอง  แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอกและ
ภายในเป็นอปุสรรคก็จะยงัไมเ่ปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีมุง่หวงัไว้ 
  ประภาพร คนซ่ือ (2552, น. 10)   กล่าวว่า  การควบคมุตนเองคือความสามารถ
ของบุคคลท่ีจะละเว้นการกระท าท่ีไม่ดี  หรือความสามารถท่ีจะกระท าเพ่ือให้เกิดผลดีตามท่ี
ต้องการด้วยเหตผุลและความอดทน  หรือหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไม่ดีท่ีอาจเกิดขึน้และสามารถยบัยัง้หรือ
ควบคมุอารมณ์เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค  หรืออยู่ในภาวะความขดัแย้งในจิตใจ  รวมทัง้
รู้จกัแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือเปา้หมายในอนาคต 
  วลัยกร สังฆบุตร (2555, น. 21)  กล่าวว่า   การควบคุมตนเองหมายถึ ง  
ความสามารถของบุคคลในการจดัการและเลือกกระท าพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตน
มุ่งหวัง  ซึ่งจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม  สามารถละเว้นการปฏิบตัิท่ีจะส่งผลให้ตนเอง
ได้รับผลเสียจากพฤติกรรมหรือการกระท าของตนเองโดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้
เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ด้วยการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายและวางเง่ือนไขกระท าพฤติกรรม
อยา่งเหมาะสมเป็นเวลานานพอท่ีจะน าไปสูผ่ลท่ีต้องการในอนาคต 
  หทัยชนก พันพงค์ (2555 , น. 9)  กล่าวว่า  การควบคุมตนเองหมายถึง  
ความสามารถของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกออกมาอย่างสมเหตสุมผล  สามารถท่ีจะ
ข่มพฤติกรรมในเชิงลบหรือท่ีไม่พึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าผู้ นัน้จะอยู่ใน
สถานการณ์แบบใดก็ตาม 
  คอร์เมียและคอร์เมีย (Cormier และ Cormier, 1979, p. 476)  กล่าวว่า การ
ควบคุมตนเองหมายถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้ได้รับผลกรรม
ตามท่ีตนต้องการ  นอกจากนีก้ารควบคมุตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้บคุคลได้ควบคมุตนเองโดย
ท่ีบุคคลเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย  กระบวนการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายและการควบคมุตวั
แปรทัง้ภายในและภายนอกของบุคคล  ตลอดจนประเมินเป้าหมายด้วยตนเอง  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบอนัจะมีผลตอ่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นัน้ด้วยตนเองและ
มีผลระยะยาวตอ่พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงนัน้มีความคงทนถาวร  ซึ่งการกระท าดงักล่าวนีเ้ท่ากับ
เป็นการลดความส าคญัของอิทธิพลภายนอกลงและท าให้บคุคลมีอิสระท่ีจะก าหนดพฤติกรรมของ
ตนเองได้มากขึน้ 
  โรเซนบอม (Rosenbaum, 1980, p. 109) กล่าวถึง  การควบคุมตนเองว่าเป็น
ความสามารถของบุคคลท่ีจะละเว้นการกระท าบางชนิดหรือความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรม
ด้วยเหตผุลและความอดทน  เพ่ือให้เกิดผลดีตามท่ีต้องการหรือหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไม่ดีท่ีอาจจะเกิดขึน้
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ตลอดจนความสามารถในการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมตามท่ีบุคคลมุ่งหวงัไว้  แม้
เม่ือบคุคลนัน้ต้องเผชิญกบัปัญหา  อปุสรรคหรืออยูใ่นภาวะท่ีเกิดความขดัแย้งในจิตใจ 
  แคชดิน (Kazdin, 1984, p. 96)  กล่าวว่า  การควบคมุตนเองหมายถึงพฤติกรรม
ท่ีบุคคลกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีตนต้องการ  โดยสิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ีตนเอง
พิจารณาตดัสินใจเลือกด้วยตนเอง 
  ทางเน่  บอมไอสเตอร์และบูน (Tangney, Baumeister, และ Boone, 2004, p. 
275)  กลา่ววา่ การควบคมุตนเองหมายถึงความสามารถท่ีเอาชนะหรือเปล่ียนแปลงการตอบสนอง
ข้างในให้ดี  ยบัยัง้พฤตกิรรมท่ีโน้มเอียงท่ีไมพ่งึปรารถนาและระงบัการแสดงออกจากสิ่งกระตุ้น 
  โวห์สและคณะ (Vohs และคนอ่ืน ๆ, 2008, p. 883)  กลา่ววา่  การควบคมุตนเอง
หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการจดัการกบัอารมณ์  พฤติกรรมและความต้องการเพ่ือให้
ได้บางสิ่งท่ีต้องการหรือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษในภายหลงั  บางครัง้อาจได้รับรางวลัท่ีน้อยกว่า
หรือการถกูลงโทษในระยะสัน้เพ่ือผลท่ีดีกวา่ในอนาคต  ซึง่ในทางจิตวิทยาอาจเรียกการควบคมุตน
วา่เป็นความสามารถในการตดัสินใจเลือกปฏิบตัสิิ่งท่ีดีเพ่ือผลตอบแทนในอนาคต 
  จากท่ีผู้ ให้ค าจ ากัดความและความหมายไว้ต่างๆ กันทัง้ไทยและต่างประเทศใน
ความหมายของการควบคุมตนเองนี ้ ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  การควบคุมตนเอง  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเม่ือต้อง
เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัหรือสุ่มเส่ียง  โดยสามารถตดัสินใจและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ด้วยตนเอง  

1.2 ความเป็นมาของการควบคุมตนเอง (Self-Control) 
  ในระยะแรกของการพฒันาเทคนิคการควบคมุตนเองนัน้  ได้มีการเรียกช่ือเทคนิค
การควบคุมตนเองไว้ในหลายลักษณะด้วยกันคือ  การเปล่ียนตนเอง (Self-Change) (Schmidt, 
1976 ) ก า รจั ด ก ารตน เอ ง  (Self-Management)  (Stuart, 1977 ) ก า รป รับ ตั ว เอ ง  (Self-
Modification) (Watson และ Tharp, 1977) การก ากับตนเอง (Self-Regulation) (Schwartz และ 
Shapiro, 1976) และการบ าบัดการบริหารพฤติกรรมตนเอง (Self-Administered  Behavior  
Therapy) (Wheeler, 1976 ; Williams และ  Long, 1975) ซึ่ ง ไม่ ว่ าจะ เรียก ช่ืออะไรก็ตาม  
กระบวนการท่ีส าคญัของเทคนิคเหล่านีก็้คือ  บคุคลจะเป็นผู้ด าเนินการในการปรับพฤติกรรมด้วย
ตนเองทัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมาย  ตลอดจนวิธีการด าเนินการทัง้หมด  เพ่ือท่ีจะให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ (Kazdin, 1989; Walker, Herberg, Clement, และ Wright, 1981) แต่สิ่งหนึ่ง
ท่ีจะต้องท าให้กระจ่างคือการควบคุมตนเองนัน้ไม่ได้หมายความว่าผู้ ท่ีมีทักษะในการควบคุม
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ตนเองได้ดีนัน้จะไม่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งเร้าภายนอกเลย  หากแตว่า่สิ่งเร้าภายนอกนัน้มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมของบุคคลนัน้น้อยมาก  ดงันัน้แนวคิดของการควบคุมตนเองจึงอาจมองได้ในแง่ของ
ระดบัของความเข้มของอิทธิพลของสิ่งเร้าท่ีมีตอ่พฤติกรรมของบคุคล  นัน่คือถ้าบุคคลใดมีทกัษะ
ในการควบคมุตนเองได้ดี  สิ่งเร้าภายนอกก็ย่อมจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลนัน้น้อยมาก  
ในทางกลับกันถ้าบุคคลใดมีทักษะในการควบคุมตนเองในระดบัท่ีต ่า  สิ่งเร้าภายนอกย่อมจะมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของบคุคลนัน้มากนัน่เอง (Kazdin, 1989) 
  วิธีการควบคุมตนเองในชีวิตประจ าวันของคนเราท่ี Skinner ได้น ามารวบรวม
เสนอแนะในช่วงทศวรรษท่ี 1950 นัน้ไม่ได้รับความสนใจท่ีจะวิเคราะห์และศึกษาอย่างเป็นระบบ
เพ่ือท่ีจะน ามาฝึกให้กบับคุคลทัว่ไปเทา่ท่ีควร  ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่านกัจิตวิทยาในสมยันัน้ส่วน
ใหญ่มกัจะรับรู้ว่าการควบคมุตนเองนัน้เก่ียวข้องกบัพลงัใจ (Will  Power) เน่ืองจากยงัไม่มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าท าไมคนบางคนจึงสามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีเม่ือต้องเผชิญกับ
สภาพการณ์ท่ีต้องใช้ความพยายามอย่างมาก  ในขณะท่ีบางคนไม่สามารถจะควบคมุตนเองได้
เลย  ดงันัน้ในการอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวนีจ้ึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอ านาจภายในหรือท่ี
เรียกว่าพลงัใจมากกว่า  นัน่คือคนท่ีสามารถควบคมุตนเองได้ดีก็ยอ่มจะเป็นคนท่ีมีพลงัใจเข้มแข็ง
กว่าคนท่ีไม่สามารถควบคุมตนเองได้  ซึ่งการอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวว่าเป็นเพราะสาเหตุ
ของพลังใจนัน้  นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมไม่สามารถยอมรับได้เน่ืองจากเป็นค าท่ีมี
ความหมายคลมุเครือและอยู่ภายในตวับคุคล  อีกทัง้การให้เหตผุลถึงการท่ีคนเราสามารถควบคมุ
ตนเองได้ว่าเป็นเพราะมีพลงัใจท่ีเข้มแข็งนัน้เป็นการให้เหตผุลแบบวงกลม  นัน่คือเราบอกว่าการท่ี 
นายเอ (นามสมมติ) เป็นผู้ ท่ีเคยสบูบหุร่ีวนัละ 2 ซอง  สามารถเลิกการสบูบุหร่ีได้นัน้เป็นเพราะว่า
เขามีพลงัใจท่ีเข้มแข็ง  ค าถามจงึตามมาว่าแล้วรู้ได้อยา่งไรละวา่เขามีพลงัใจท่ีเข้มแข็ง  ค าตอบคือ
เขาสามารถเลิกการสูบบุหร่ีได้ซึ่งการให้เหตผุลในลกัษณะดงักล่าวไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆ ในทาง
วิชาการเลย  เพราะถ้าเราพบว่านายเอ (นามสมมติ) ไม่สามารถเลิกการสูบบุหร่ี  เราก็จะบอกว่า
เป็นเพราะเขาขาดพลังใจท าให้เราไม่จ าเป็นท่ีจะต้องไปค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวเลย
เน่ืองจากว่ามีค าตอบอยู่แล้ว (Mahoney และ Thoresen, 1974) ค าถามท่ีตามมาคือ  พลงัใจอยู่ท่ี
ไหน  เกิดขึน้ได้อย่างไร  แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลมีพลังใจเกิดขึน้แล้ว  แน่นอนค าถาม
ดงักล่าวยากท่ีจะหาค าตอบและเม่ือยงัหาค าตอบไม่ได้  การอธิบายความหมายของการควบคุม
ตนเองด้วยค าว่าพลังใจย่อมจะไม่มีประโยชน์อะไรมากนักในการท่ีจะพัฒนาให้คนเรามี
ความสามารถท่ีจะควบคุมตนเอง  แม้ว่าพลังใจอาจจะเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีท าให้คนเรามี
ความสามารถในการควบคมุตนเองก็ตาม 
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  ตอ่มาในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1970 นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมหลายคนเร่ิมให้
ความสนใจต่อการพฒันาเทคนิคการควบคมุตนเองอย่างจริงจงัและเป็นระบบ  โดยการศึกษาวิธี
จัดการเง่ือนไขน าและผลกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนแทนท่ีจะมุ่งเน้นศึกษาท่ีพลังใจ  
อย่างเช่น  Bandura และ Perloff (1967, pp. 111-116)  ได้เสนอว่า  การเสริมแรงตนเองน่าจะ
เป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะใช้ในการควบคมุตนเอง  ซึ่งแนวคิดเช่นนีถู้กวิจารณ์ว่าเป็นการยึดรูปแบบ
ของแนวคิดของการเรียนรู้แบบการกระท าของ Skinner มากเกินไป  ซึง่ความจริงแล้ววิธีการด าเนิน
ดงักล่าวย่อมจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ทางปัญญาของบุคคลด้วย    ดงันัน้ในระยะ
ตัง้แต่ต้นทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้นมา  แนวคิดทางปัญญานิยมก็เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการพฒันา
เทคนิคการควบคุมตนเองมากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาแนวคิดในเร่ืองความเช่ือในอัต
ลิขิตและปรลิขิต (Internal  and  External  Locus  of  control) ของ Rotter (1966) มาอธิบายถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท่ีบุคคลพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเองและจาก
ผลการวิจยัท่ีมกัจะพบวา่ผู้ ท่ีพฒันาทกัษะการควบคมุตนเองได้ดีนัน้มกัจะเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือในอตั
ลิขิตเป็นหลกั (อติวตัน์ พรหมาสา, 2533) เทคนิคการควบคมุตนเองท่ีผสมผสานระหว่างแนวคิด
พฤติกรรมนิยมและปัญญานิยมท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ การหยุดความคิด (Thought 
Stopping) (Wolpe, 1969) การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive  Restructuring) ซึ่งมีอยู่
ด้วยกันหลายเทคนิค  เช่น  การบ าบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational-Emotive  
Therapy หรือ RET) (Ellis, 1962) การบ าบัดทางปัญญา (Cognitive  Therapy) (Beck, 1963, 
pp. 324-333) และการฝึกการสอนตนเอง (Self-Instructional  Training) เป็นต้น    

1.3 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการควบคุมตนเอง 
  จากแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท ามีความ
เช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลนัน้จะถูกควบคุมด้วยเง่ือนไขน าและผลกรรม  นั่นคือถ้าเง่ือนไขน า
เปล่ียนแปลงหรือผลกรรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมจะเปล่ียนแปลงไปด้วยซึ่งในเง่ือนไขของ
การควบคมุตนเองนัน้  บุคคลจะเป็นผู้จดัการเง่ือนไขน าและผลกรรมด้วยตนเอง  แทนท่ีบุคคลอ่ืน
จะเป็นผู้จดัการให้  
  การควบคมุตนเองนัน้มกัจะเก่ียวเน่ืองกบัการเลือกการแสดงพฤตกิรรมท่ีมีเง่ือนไข
ผลกรรมท่ีขัดแย้งกันอยู่โดยท่ีเง่ือนไขผลกรรมท่ีขัดแย้งกันนีมี้อยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะด้วยกันคือ 
(Kazdin, 1989 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2556, น. 332-333)  
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  1. หลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรมท่ีจะท าให้ได้รับผลกรรมทางบวกโดยทนัที  เพ่ือ
ท่ีว่าจะไมไ่ด้รับผลกรรมทางลบในอนาคต  เช่น  หยดุสบูบุหร่ีเพ่ือท่ีว่าจะได้ไม่เป็นมะเร็งท่ีปอดหรือ
หลีกเล่ียงการกินอาหารท่ีชอบเป็นจ านวนมากเพ่ือท่ีวา่จะได้ไมอ้่วนในอนาคต  เป็นต้น 
  2. แสดงพฤติกรรมท่ีจะได้รับผลกรรมทางลบทันที  เพ่ือท่ีว่าจะได้รับผลกรรม
ทางบวกในอนาคต   เชน่  การท างานหนกัเพ่ือท่ีวา่จะได้มีฐานะดีขึน้ในอนาคต  เป็นต้น 
  3. การไม่กระท าพฤติกรรมท่ีได้รับผลกรรมทางบวกเล็กน้อยทันที  เพ่ือท่ีว่าจะ
ได้รับผลกรรมทางบวกท่ีมากกวา่ในอนาคต  เชน่  การท่ีไมไ่ปเท่ียวงานสงัสรรค์ในคืนวนัศกุร์ (ได้รับ
ความสนุกทนัที) เพ่ือท่ีว่าจะใช้เวลาอ่านหนงัสือ  อนัจะน าผลกรรมทางบวกมาให้ในอนาคต (ผล
การเรียนดีขึน้หรือท าให้มีโอกาสเรียนตอ่ในระดบัสงู)  เป็นต้น 
  4. การกระท าพฤติกรรมท่ีได้รับผลกรรมทางลบแต่น้อยทันที  เพ่ือท่ีว่าจะ
หลีกเล่ียงผลกรรมทางลบจ านวนมากในอนาคต  เช่น  การไปหาหมอฟันเพ่ือขดูหินปนู  ตรวจฟัน
หรือท าความสะอาดฟันซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่น่าจะพึงพอใจนกั  แต่ทว่าจะท าให้ไม่เกิดการปวดฟันอย่าง
รุนแรงได้ในอนาคต  เป็นต้น 
  จากเง่ือนไขการขัดแย้งของผลกรรมทัง้ 4 ประการนีท้ าให้บุคคลจะต้องกระท า
พฤติกรรมบางอย่างเพ่ือท่ีจะควบคมุพฤติกรรมบางอย่างท่ีท าให้บุคคลไม่สามารถบรรลเุปา้หมาย
ท่ีตัง้เอาไว้  ซึ่ง Skinner (1953) เรียกพฤติกรรมนัน้ว่าพฤติกรรมควบคมุ  ส่วนพฤติกรรมท่ีกระท า
แล้วจะท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้เรียกว่า พฤติกรรมท่ีถูกควบคมุ  ดงันัน้การฝึกการ
ควบคมุตนเองก็คือการฝึกให้คนเราสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมควบคมุได้  ซึ่งการท าเช่นนัน้จะ
ท าให้บุคคลสามารถทนต่อสิ่งเย้ายวนอันจะท าให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้
นัน่เอง 

1.4 วิธีด าเนินการฝึกควบคุมตนเอง 
  วิธีด าเนินการฝึกการควบคมุตนเองนัน้  ในขัน้ต้นก็ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั
กับวิธีการปรับพฤติกรรมวิธีการอ่ืนๆ นั่นคือ  จะเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์พฤติกรรม  ก าหนด
พฤติกรรมเปา้หมาย  ส ารวจตวัเสริมแรงและบนัทึกพฤตกิรรม  เป็นต้น  แตท่ัง้นีจ้ะมีความแตกตา่ง
กันตรงท่ีขัน้ตอนเหล่านัน้ผู้ ท่ีด าเนินการคือผู้ ท่ีเข้ารับการบ าบดั  ส่วนผู้บ าบดัจะเป็นผู้สอนวิธีการ
ตา่งๆ เหล่านีใ้ห้กบัผู้ เข้ารับการบ าบดั  จากนัน้จึงคอ่ยสอนเทคนิคการควบคมุตนเองให้กบัผู้ เข้ารับ
การบ าบดัเพ่ือท่ีวา่ผู้ เข้ารับการบ าบดันัน้จะสามารถใช้เทคนิคเหลา่นัน้ได้ด้วยตนเอง  
  ผู้ เข้ารับการบ าบดัจะต้องได้รับการบอกถึงขัน้ตอนทัง้หมดของโปรแกรม  โดยท่ี
เขาจะต้องตระหนกัว่าเขาจะต้องด าเนินการด้วยตนเองทัง้หมด  เขาจะได้รับการฝึกทกัษะต่างๆ ท่ี
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จ าเป็นเพ่ือท่ีว่าเขาจะสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้  ซึ่งการบอกถึงขัน้ตอนตา่งๆ ตลอดจนการ
ฝึกทกัษะตา่งๆ ท่ีจ าเป็นให้นัน้  อาจใช้เวลาเพียง 1 ถึง 2 ครัง้เท่านัน้  เน่ืองจากหลกัการตา่งๆ นัน้มี
ไม่มากนกัและไม่มีอะไรท่ีสลบัซบัซ้อน  ความเข้าใจและทกัษะต่างๆ จะเพิ่มขึน้เองเม่ือได้ด าเนิน
โปรแกรมไปแล้ว   
  ในการด าเนินการนัน้อาจจะพบปัญหาอยู่ประการหนึ่งตรงท่ีผู้ เข้ารับการบ าบัด
อาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองท าไม่ได้  เน่ืองจากไม่มีพลังใจเพียงพอซึ่งความรู้สึกเช่นนีจ้ะเป็น
ปัญหาอย่างมากในการด าเนินการควบคมุตนเอง  ดงันัน้ผู้บ าบดัจะต้องพยายามอธิบายให้ผู้ ท่ีเข้า
รับการบ าบดัเข้าใจให้ได้ว่าการด าเนินการควบคุมตนเองนัน้ไม่ได้เก่ียวข้องกับพลังใจหรือความ
อ่อนแอของจิตใจเลย  หากแตเ่ป็นผลมาจากการเรียนรู้ในอดีตของเขาต่างหากท่ีท าให้เขาคิดและ
เป็นเช่นนัน้  ปัญหาไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้พยายามอย่างเพียงพอแต่ทว่าเขายงัไม่ได้รับการ
เรียนรู้ถึงวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า  ซึง่ผู้บ าบดัจะต้องชว่ยให้เขาได้เรียนรู้วิธีการเหลา่นัน้ 
  โดยสรุป  วิธีด าเนินการฝึกควบคุมตนเองมีวิธีด าเนินการ  คือ  การวิเคราะห์
พฤติกรรม  การก าหนดพฤตกิรรมเปา้หมาย  การส ารวจตวัเสริมแรงและการบนัทกึพฤติกรรม  ทัง้นี ้
กระบวนการฝึกการควบคมุตนเองนัน้จะขึน้อยูก่บัวิธีและเทคนิคท่ีจะใช้การควบคมุตนเองเป็นหลกั   

1.5 การด าเนินการฝึกการควบคุมตนเอง 
  สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2556, น. 334-350) ได้กล่าวถึง วิธีการฝึกการควบคุม
ตนเองในแตล่ะเทคนิคดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. การควบคมุสิ่งเร้า (stimulus  control)  
  การควบคุมสิ่งเร้าเป็นกระบวนการจัดเง่ือนไขสภาพแวดล้อมเพ่ือท่ีจะท าให้
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์นัน้ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ (Kanfer และ Gaelick, 1986, pp. 283-345) 
ซึ่ง Kazdin (1989) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์นัน้มักจะเกิดขึน้ในเง่ือนไขของสิ่งเร้า 3 
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
   1. เป็นพฤติกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้าหลายประเภทด้วยกัน  เช่น  
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือต่ืนเช้าหลงัจากการด่ืมกาแฟ  คยุกับเพ่ือน  อยู่คนเดียว
และหลังจากการรับประทานอาหาร  เป็นต้น  ซึ่งสภาพการณ์ต่างๆ เหล่านัน้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีบ่อยครัง้จนท าให้บุคคลนัน้สูบบุหร่ีทุกครัง้เม่ือต้องอยู่ในสภาพการณ์
ดงักลา่ว  หนทางแก้ไขก็คือหาทางก าจดัสิ่งเร้าท่ีควบคมุพฤติกรรมสบูบหุร่ีนัน้เสีย 
   2. เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้ถูกควบคุมโดยสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง
เดน่ชดั  อย่างเช่นในกรณีของเด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านหนงัสือ  บ่อยครัง้พบว่าไม่มีสิ่งเร้าไม่ว่าจะ
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เป็นสภาพการณ์  เวลาหรือสถานท่ีท่ีจะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมการอ่านหนงัสือนัน่เลย  เน่ืองจาก
พฤติกรรมการอ่านหนงัสือไม่ได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอในสภาพสิ่งเร้าดงักล่าว  ดงันัน้เด็กก็มกัจะ
เกิดปัญหาได้ง่ายเม่ือต้องอ่านหนังสือท่ีโต๊ะหรืออาจจะถูกรบกวนด้วยสิ่งเร้าอ่ืนๆ ได้ง่าย  ดงันัน้
หนทางแก้ไขก็คือการพฒันาสิ่งเร้าท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือควบคมุพฤติกรรมนัน้ 
   3. เป็นพฤติกรรมท่ีถูกควบคุมสิ่งเร้าท่ีไม่ เหมาะสม  เช่น  พวกท่ีมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  โดยเฉพาะพวกท่ีชอบโชว์อวยัวะเพศของตนเองหรือชอบใช้สิ่งของ
ของเพศตรงข้าม  พฤตกิรรมเหลา่นีม้กัจะถกูควบคมุด้วยสิ่งเร้าท่ีเบี่ยงเบนไปจากสิ่งเร้าท่ีเหมาะสม
ในสงัคม  ดงันัน้หนทางแก้ไขก็คือการเปล่ียนสิ่งเร้าท่ีควบคมุพฤติกรรมดงักล่าวนัน้เสีย 
 จากลกัษณะของสิ่งเร้าท่ีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์นี ้ เราสามารถท่ีจะจดัการกับ
สิ่งเร้าเพ่ือไม่ให้พฤตกิรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์นัน้เกิดขึน้ได้  ซึง่เทคนิคในการจดัการกบัสิ่งเร้าอาจท าได้
ดงัวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
   1. ในกรณีท่ีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เกิดขึน้จากสิ่งเร้าหลายประเภท
ด้วยกันก็สามารถควบคมุได้โดยการก าจดัสิ่งเร้าท่ีควบคมุพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์นัน้เสีย  เช่น  
การท่ีคนเรามกัจะสบูบุหร่ีเม่ืออยู่คนเดียวหรือนัง่ท่ีโต๊ะอาหารหลงัจากการรับประทานอาหารแล้ว  
ดงันัน้วิธีการก าจดัสิ่งเร้าดงักล่าวนีคื้อการให้บุคคลนัน้หาเพ่ือนมาอยู่ด้วยและจะต้องลุกจากโต๊ะ
อาหารทันทีท่ีรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  ซึ่งก็จะส่งผลให้พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไม่เกิดขึน้  
นอกจากนีอ้าจท าได้โดยการให้บุคคลนัน้กระท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในสภาพสิ่งเร้าใหม่ท่ี
เป็นสิ่งเร้าท่ีไม่น่าพึงพอใจ  อย่างเช่น  ในกรณีของหญิงสาวคนหนึ่งท่ีต้องการจะเลิกสูบบุหร่ี  ซึ่ง
เธอรายงานว่าเธอจะสบูบุหร่ีมากเม่ือมีคนอยู่รอบๆ ตวัเธอ  เม่ือดทีูวี  เม่ืออ่านหนงัสือหรือเม่ือเอน
ตวัลงนอนเพ่ือพกัผอ่น  ดงันัน้ผู้ด าเนินการบ าบดัจงึบอกให้เธอเลือกสถานท่ีท่ีเธอจะสบูบหุร่ีด้วยตวั
เธอเอง  แตต้่องเป็นสถานท่ีท่ีเธอไม่มีโอกาสจะได้รับการเสริมแรงเลยซึ่งเธอก็ได้เลือกเอาท่ีเก้าอีต้วั
หนึ่งท่ีเธอจะเอาไว้นัง่ส าหรับสูบบุหร่ี  โดยท่ีเก้าอีต้วันีเ้ธอได้ขอร้องไม่ให้สมาชิกในครอบครัวของ
เธอพูดกับเธอหรือเดินไปหาเธอในขณะท่ีเธอนั่งอยู่ท่ีเก้าอีต้วันัน้เพ่ือสูบบุหร่ี  จากข้อมูลพืน้ฐาน
พบว่าเธอสูบบุหร่ีเฉล่ียวนัละ 30 มวน  แต่หลงัจากด าเนินการไปได้ 9 วนั พบว่า การสูบบุหร่ีของ
เธอลดลงเหลือแค่ 12 มวนต่อวัน  ซึ่งเธอมีความต้องการท่ีจะลดการสูบบุหร่ีลงไปอีก  เธอจึง
ตดัสินใจย้ายเอาเก้าอีเ้พ่ือสูบบุหร่ีของเธอนัน้ลงไปไว้ในห้องใต้ดินเพ่ือท่ีว่าจะได้ยากแก่การลงไป
สูบ  ปรากฏว่าการสูบบุหร่ีของเธอลดลงเหลือ 5 มวนต่อวนัและหลงัจาก 1 เดือน ของการด าเนิน
โปรแกรมเก้าอีสู้บบุหร่ีดงักล่าวปรากฏว่าเธอเลิกสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาด (Nolan, 1968, pp. 92-93)  
Martin และ Pear (1983) ก็ได้รายงานถึงความส าเร็จในการใช้การควบคุมสิ่งเร้าเพ่ือยุติการสูบ
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บหุร่ีในลกัษณะเดียวกัน  โดยท่ี Martin & Pear ได้ให้ผู้ เข้ารับการบ าบดัสบูบุหร่ีได้เฉพาะท่ีห้องน า้
เทา่นัน้  ปรากฏวา่ภายในเวลา 1 เดือน  ผู้ เข้ารับการบ าบดัก็สามารถเลิกการสบูบหุร่ีได้เชน่กนั 
   2. ใช้วิธีการก าหนดสิ่งเร้าท่ี เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์  อย่างเช่นในกรณีของคนท่ีนอนไม่หลับ  อาจจะเร่ิมต้นจากการเกิดความวิตกกังวลใน
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนัซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีไปไม่ได้กบัการนอนหลบั  ดงันัน้บุคคลจึงเข้านอน
แล้วไม่สามารถหลบัได้เน่ืองจากเกิดความวิตกกงัวลสารพดัเร่ืองซึ่งกว่าจะหลบัได้ก็ราวตี 3 หรือ ตี 
4 ดงันัน้จึงต้องลกุขึน้มาเปิดทีวีดแูละก็หลบัไปในขณะท่ีทีวียงัคงเปิดอยู่  ทัง้นีก้ารบ าบดัพฤติกรรม
ดงักล่าวสามารถท าได้โดยการควบคมุสิ่งเร้าโดยการบอกแก่ผู้ เข้ารับการบ าบดัว่า  เตียงนอนนัน้ไว้
ส าหรับนอนและจะไปนอนได้ต่อเม่ือรู้สึกง่วงนอนเท่านัน้  ในขณะท่ีนอนอยู่ท่ีเตียงนอนห้ามอ่าน
หนงัสือหรือดทีูวีอย่างเด็ดขาด  ถ้าไมส่ามารถหลบัได้ให้ลกุขึน้ไปท าอะไรก็ได้ท่ีอยากท า  เช่น  อ่าน
หนงัสือ  ฟังเพลงหรือดทีูวี  แตเ่ม่ือใดท่ีรู้สึกง่วงนอนให้กลบัมานอนท่ีเตียงอีกครัง้  แตถ้่ายงัไม่หลับ
อีกให้ท าเชน่เดิมอีกจนกว่าจะหลบัท่ีเตียงได้  ปรากฏว่าช่วงแรกของการเร่ิมโปรแกรมนีผู้้ เข้ารับการ
บ าบดัลกุขึน้จากเตียงคืนละ 4 ถึง 5 ครัง้ก่อนท่ีจะหลบัได้  แตห่ลงัจากนัน้ 2 อาทิตย์  ปรากฏวา่เขา
ไม่ต้องลุกขึน้ในระหว่างการนอนอีกเลย  นอกจากนีผู้้ เข้ารับการบ าบดัยังรายงานอีกด้วยว่าเขา
หลบัได้มากขึน้และดีกว่าก่อนมาก  หลงัจากติดตามผลในเวลา 2 เดือนต่อมาพบว่าผู้ เข้ารับการ
บ าบดัลุกขึน้จากเตียงในระหว่างการนอนเฉล่ียต ่ากว่า 1 ครัง้ใน 1 อาทิตย์ (Bootzin, 1972, pp. 
395-396) 
   3. เปล่ียนสิ่งเร้าท่ีควบคมุพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนัน้  กรณีนีจ้ะเห็นได้
จากงานของ Van  Deventer และ Laws (1978, pp. 748-765) ท่ีเขาเปล่ียนสิ่งเร้าท่ีควบคุม
พฤติกรรมทางเพศของชายหนุ่ม 2 คน โดยถ้ามีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กผู้ ชาย  ซึ่งพฤติกรรม
ดงักล่าวถูกควบคมุด้วยสิ่งเร้าท่ีสังคมไม่ยอมรับ (เด็กผู้ชาย) แทนท่ีจะเป็นสิ่งเร้าท่ีสงัคมยอมรับ 
(ผู้หญิง) ดงันัน้จึงต้องด าเนินการเปล่ียนการควบคมุสิ่งเร้าดงักล่าวโดยการให้ผู้หญิงนัน้สามารถ
กระตุ้นความรู้สึกทางเพศของชายหนุ่มทัง้ 2 คนนีโ้ดยท่ีเขาท าการบ าบดัทีละคน  เร่ิมจากการให้
ชายหนุ่มท าการบ าบดัความใคร่ด้วยตนเองพร้อมทัง้บอกให้จินตนาการถึงผู้หญิง  นอกจากนีย้ัง
บอกให้ไปด าเนินการด้วยตนเองโดยท่ีทกุครัง้เม่ือท าการบ าบดัความใคร่ด้วยตนเองให้พดูกบัตนเอง
วา่ก าลงัมีความสมัพนัธ์กบัผู้หญิง  ซึง่วิธีดงักลา่วเป็นการเปล่ียนสิ่งเร้าท่ีควบคมุพฤตกิรรมนัน่เอง 
  ในการประเมินผลของการบ าบัดนัน้ Van  Deventer & Laws ได้ใช้วิธีการวัดท่ี
ปริมาณของเลือดท่ีอวยัวะเพศ (ดจูากการพองตวัของอวยัวะเพศ) เขาได้ให้ผู้ เข้ารับการบ าบดัดู
ภาพของเด็กผู้ชายและผู้หญิง  แล้ววดัปริมาณของเลือดท่ีอวยัวะเพศ  พบว่าก่อนการด าเนินการ
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ความรู้สึกทางเพศตอ่เด็กผู้ชายจะมีมากกว่าตอ่ผู้หญิง  แตเ่ม่ือด าเนินการบ าบดัแล้วพบว่าผู้ เข้ารับ
การบ าบดัรายแรกเปล่ียนระดบัของความรู้สึกทางเพศไปโดยท่ีจะมีความรู้สึกทางเพศตอ่เด็กผู้ชาย
ลดลง  แตรู้่สึกทางเพศตอ่ผู้หญิงเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งนัน้กลบัพบว่าความรู้สึกทางเพศต่อ
เดก็ผู้ชายและผู้หญิงลดลงทัง้คู ่
  สรุปได้ว่าการควบคมุสิ่งเร้าเป็นเทคนิคท่ีเข้าใจได้ง่าย  คือสามารถด าเนินการได้
ด้วยตนเองและเม่ือผู้ เข้ารับการบ าบดัเข้าใจหลกัการแล้วก็สามารถท่ีจะประยกุต์ใช้วิธีการดงักล่าว
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของตนเองได้อีกด้วย  เช่น  ถ้าไม่ต้องการจะกระท าพฤติกรรม
บางอย่างหรือไม่อยากท่ีจะมีความรู้สึกบางอย่างก็สามารถท าได้โดยการออกไปจากสิ่งเร้านัน้เสีย
หรือก าจดัสิ่งเร้านัน้  เป็นต้น 
  2. การเตือนตนเอง (Self-monitoring)  
  การเตือนตนเองจัดได้ว่าเป็นเทคนิคท่ีมีความส าคัญมากในการควบคุมตนเอง  
เน่ืองจากว่าการเตือนตนเองสามารถท่ีจะใช้เป็นเทคนิคหนึ่งของการควบคมุตนเองหรืออาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคมุตนเองทัง้หมดท่ีเรียกว่าการจดัการตนเอง (Self-Management) 
ก็ได้   การเตือนตนเองนัน้จะประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนคือ  การสังเกตตนเอง (Self-
Observation) และการบนัทกึพฤตกิรรมตนเอง (Self-Recording) 
  การเตือนตนเองนัน้สามารถใช้ได้กับพฤติกรรมทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็น
พฤตกิรรมภายนอกหรือพฤตกิรรมภายใน อีกทัง้สามารถใช้ได้ทัง้ในการเพิ่มพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์
และลดพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ 
  O’ Leary และ Dubey (1979, pp. 449-465) ได้เสนอว่าประสิทธิภาพของการ
เตือนตนเองนัน้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ 3 ประการด้วยกนัคือ 
   1. ความแม่นย าในการบนัทึกพฤติกรรม  เรามกัจะพบเสมอว่าเพียงแต่
บอกให้ผู้ เข้ารับการบ าบัดหรือผู้ ท่ีถูกปรับพฤติกรรมนัน้บันทึกพฤติกรรมตนเองซึ่งก็ไม่ได้
หมายความว่าเราจะได้ข้อมลูท่ีแม่นย า  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลท่ีจะเกิดขึน้จากข้อมูลท่ีบนัทึกได้นัน้  ถ้า
ข้อมูลท่ีได้จะมีผลต่อการได้รับการเสริมแรง  ความแม่นย าของการบนัทึกข้อมูลจะน้อยลงเพราะ
ข้อมูลท่ีได้มักจะสูงกว่าความเป็นจริง (Santogrossi, O’Leary, Romanczyk, และ Kaufman, 
1973, pp. 227-287) ดงันัน้จึงได้มีการพยายามท่ีจะหาทางให้การบนัทึกพฤติกรรมตนเองมีความ
แม่นย ามากขึน้  โดยการให้การเสริมแรงต่อความแม่นย าของการบันทึกพฤติกรรม  ท าโดยการ
เปรียบเทียบผลท่ีได้จากการบนัทึกด้วยตนเองกบัผลท่ีได้จากผู้ อ่ืนสงัเกต  ถ้าตรงกันก็จะได้รับการ
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เสริมแรงซึ่งก็พบว่าได้ผลดี (Boldstad และ Johnson, 1972, pp. 443-454; Wood และ Flynn, 
1978, pp. 503-512) 
   2. ลักษณะของผู้ บันทึกพฤติกรรม O’ Leary และ Dubey (1979, pp. 
449-465) มีความเช่ือว่าการเตือนตนเองแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นกระบวนการท่ี มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้ก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้มีความ
ต้องการท่ีจะพฒันาพฤติกรรมของตนเองหรือได้รับแรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในการท าวิจยักบัเด็กในโรงเรียน  เด็กเหล่านัน้อาจจะเห็นคณุค่าของเปา้หมายท่ีผู้ วิจยัพดูให้ฟังจึง
ท าให้การเตือนตนเองได้ผล  แตใ่นกรณีท่ีเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการเตือนตนเองเป็นเด็กท่ีมีประวตัิของ
การมีพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์มาตลอดกลบัพบวา่การใช้วิธีการเตือนตนเองแตเ่พียงอยา่งเดียวไม่
ได้ผล (Layne, Rikard, Jones, และ Lyman, 1976, pp. 481-488; Santogrossi และคนอ่ืน ๆ, 
1973, pp. 227-287) 
   3. ความยากง่ายของงานหรือพฤติกรรมท่ีกระท า  นัน่คือการเตือนตนเอง
จะมีประสิทธิภาพมากขึน้ถ้าพฤติกรรมเป้าหมายนัน้เป็นพฤติกรรมท่ีกระท าได้ง่าย   จะเห็นได้
ชดัเจนจากงานวิจยัของ  (Peacock, Lyman, และ Rickard, 1978, pp. 578-583) ท่ีท ากับเด็กท่ีมี
ปัญหาทางอารมณ์ 9 คน  อายรุะหว่าง 12-14 ปี โดยให้เด็กเหล่านัน้บนัทึกพฤติกรรมการท าความ
สะอาดห้องนอนของเขาโดยระยะแรกนัน้ไม่ได้เน้นความแม่นย าของการบนัทึกพฤติกรรม  ปรากฏ
ว่าเด็กเหล่านัน้มกัจะบนัทึกว่าพวกเขาได้ท างานท่ียากๆ (การปเูตียงได้เรียบร้อยหรือพบัเสือ้ผ้าไว้
อย่างดี) และงานง่ายๆ (การวางของให้ถูกท่ี  การไม่มีของวางอยู่บนเตียงนอน)  ได้ส าเร็จเป็น
จ านวนมาก  แต่เม่ือผู้ วิจยัเน้นความแม่นย าของการบนัทึกพฤติกรรม  ปรากฏว่าจ านวนงานท่ีท า
ง่ายๆ ก็ยงับนัทึกในระดบัท่ีสงูเชน่เดิม  แตก่ารท างานท่ีท าได้ยากกลบัลดลงไปอยูใ่นระดบัเดิมก่อน
ด าเนินการวิจัย  จากผลงานวิจัยนีเ้องท าให้มีข้อสรุปท่ีว่าการเตือนตนเองจะมีประสิทธิภาพกับ
พฤตกิรรมหรืองานท่ีท าได้ง่ายมากกวา่กบัพฤตกิรรมหรืองานท่ีท าได้ยาก 
  ซึง่การด าเนินการเตือนตนเองประกอบด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้คือ 
   1. เลือกและก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน  โดยท่ีผู้ บ าบดัและ
ผู้ รับการบ าบดัจะต้องตกลงร่วมกัน  พฤติกรรมดงักล่าวอาจเป็นพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรม
ภายนอกก็ได้  อีกทัง้ทิศทางของการเปล่ียนแปลงอาจจะเป็นการลดหรือการเพิ่มก็ได้ 
   2. ฝึกให้ผู้ ท่ีเข้ารับการบ าบดัสามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมเป้าหมาย
นัน้เกิดขึน้หรือไมเ่กิดขึน้ 
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   3. ฝึกให้ผู้ ท่ีเข้ารับการบ าบัดท าการบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายด้วย
ตนเอง  ซึ่งวิธีการบนัทึกนัน้ย่อมขึน้อยู่กับลักษณะของพฤติกรรมเป้าหมายและเป้าหมายในการ
ปรับพฤตกิรรมเป็นหลกั  ซึง่อาจจะท าการบนัทกึเป็นความถ่ีหรือความยาวนานของเวลา  เป็นต้น   
   4. การสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมด้วยตนเอง  โดยขัน้ตอนนีก็้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับการฝึกแต่ทว่าผู้ รับการบ าบัดจะด าเนินการเองทัง้หมด  โดยท่ีผู้ บ าบัดอาจจะสุ่ม
ตรวจสอบถึงความแม่นย าของการบนัทึกเป็นครัง้คราว  ในการสงัเกตและบนัทึกพฤตกิรรมนัน้ควร
จะให้มีการบนัทึกทนัทีท่ีจดุเร่ิมต้นของการเกิดพฤติกรรมซึ่งน่าจะได้ผลดีกว่าการบนัทึกพฤติกรรม
เม่ือพฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้แล้ว 
   5. ประเมินผลหรือวิเคราะห์ข้อมูล  ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเอาข้อมูลท่ีได้
จากการบนัทึกพฤติกรรมด้วยตนเองมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  ซึ่งผลท่ีได้อาจจะน าไปสู่
การเสริมแรงตนเองถ้าท าได้ตามเป้าหมายหรือการลงโทษตนเองถ้าท าได้ไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้  
ขัน้ตอนนีอ้าจกล่าวได้ว่าเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัอย่างมากในการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิค
การเตือนตนเอง 
  3. การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเอง (Self-Reinforcement  and  Self-
Punishment)  
  การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเองจัดได้ว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการ
ควบคมุตนเอง  โดยท่ีบคุคลจะเป็นผู้ ให้ผลกรรมด้วยตนเองต่อพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้  ซึ่งหลกัในการ
ด าเนินการนัน้มีอยูด้่วยกนั 2 ขัน้ตอนคือ 
   1. บุคคลจะต้องพิจารณาถึงการสนองตอบท่ีจะได้รับการเสริมแรงหรือ
การลงโทษ  โดยจะต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ในการเสริมแรงหรือการลงโทษด้วยตนเอง  ซึ่งเรียกว่า
เป็นการก าหนดตวัเสริมแรงหรือตวัลงโทษด้วยตนเอง 
   2. บุคคลจะต้องให้การเสริมแรงเม่ือการสนองตอบนัน้เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้หรือให้การลงโทษเม่ือการสนองตอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งเรียกว่าเป็นการ
เสริมแรงหรือลงโทษด้วยตนเอง  ในด้านของการเสริมแรงนัน้ตวัเสริมแรงท่ีน ามาใช้อาจจะเป็นตวั
เสริมแรงท่ีบุคคลนัน้หามาเองหรือบุคคลอ่ืนหามาให้ก็ได้  ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีว่าบุคคลนัน้จะต้อง
เป็นผู้พิจารณาว่าเม่ือไหร่ท่ีเขาจะได้รับการเสริมแรงหรือลงโทษ  ซึ่งการเสริมแรงตนเองและการ
ลงโทษตนเองนัน้จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมตนเองพร้อมทัง้ประเมิน
ตนเองว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกนัน้ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ดงันัน้วิธีการเตือนตนเองจึง
จดัได้วา่มีสว่นส าคญัอยา่งมากตอ่การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเอง 
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  ทัง้นีใ้นการน าเอาการเสริมแรงและการลงโทษตนเองมาใช้นัน้ Kazdin (1989) 
กล่าวว่าการลงโทษตนเองนัน้ไม่ค่อยนิยมน ามาใช้  เน่ืองจากว่าอาจจะมีปัญหาเกิดจาก
ผลข้างเคียงของการใช้การลงโทษได้ 
  4. การท าสญัญากบัตนเอง (Self-Contracting)  
  การท าสัญญากับตนเองจดัได้ว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง  ซึ่ง
เป็นวิธีการท่ีบคุคลสญัญากบัตนเองว่าจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองเช่นใดบ้าง  แตแ่ทนท่ี
จะเก็บสญัญากบัตนเองเอาไว้ในใจ  การท าสญัญากับตนเองในกระบวนการควบคมุตนเองจะท า
ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ตนเองนัน้หลีกเล่ียงจากสญัญาท่ีท าไว้กับ
ตนเอง  ดงันัน้การท าสัญญากับตนเองจึงมีผู้ อ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  ทัง้นีจ้ะต้องมีการก าหนด
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคลท่ีได้ท าการตกลงกนัไว้ 
  การท าสญัญากบัตนเองนัน้  ควรมีการท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนั
การกระท าท่ีไม่สม ่าเสมอ  แต่ทัง้นีก็้ไม่ได้หมายความว่าจ าเป็นท่ีจะต้องมีการท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  ถ้าคู่สญัญานัน้แน่ใจว่าสามารถรักษาค ามัน่สญัญาท่ีให้ไว้ตอ่กันได้  อย่างไรก็ตามการท า
สญัญากบัตนเองควรมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้(Mahoney และ Thoresen, 1974)  
   1. ก าหนดพฤตกิรรมเปา้หมายท่ีชดัเจน 
   2. บอกถึงสิ่งท่ีบคุคลจะต้องกระท าเพ่ือท่ีจะบรรลเุปา้หมายนัน้ 
   3. บอกถึงการเสริมแรงตนเอง  เม่ือตนเองได้ด าเนินการบรรลเุปา้หมายท่ี
สญัญากบัตนเองไว้และลงโทษตนเองเม่ือไมส่ามารถด าเนินการได้ตามสญัญาท่ีตนเองก าหนดไว้ 
   4. ในกรณีท่ีมีบคุคลอ่ืนมาเก่ียวข้องด้วยนัน้  บคุคลนัน้ควรจะมีหน้าท่ีใน
การให้ผลกรรมบางอย่างในกรณีท่ีบุคคลนัน้ท าตามสัญญาและในกรณีท่ีบุคคลนัน้ไม่ท าตาม
สญัญา 
   5. สญัญานัน้ควรจะเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ได้  ดงันัน้
จึงควรมีการก าหนดวันเวลาท่ีจะมีการทบทวนสัญญาไว้ด้วย  ทัง้นีเ้พ่ือท่ีว่าบุคคลจะสามารถ
พิจารณาเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเปา้หมายและผลกรรมของตนเองใหมไ่ด้นัน้เอง 
  การท าสัญญากับตนเองสามารถใช้ในการเปล่ียนแปลง  แก้ไขหรือพัฒนา
พฤติกรรมได้แทบทุกพฤติกรรม  ดงันัน้จึงนับได้ว่าเป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์อย่างมากท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้กบับคุคลในหลายสภาพการณ์ 
  5. การฝึกการเปล่ียนการสนองตอบ (Alternative  Response  Training)  
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  การฝึกเปล่ียนการสนองตอบเป็นวิธีการควบคุมตนเองอีกวิธีหนึ่งท่ีคนเราแสดง
การสนองตอบท่ีสามารถระงบัหรือเข้ามาแทนท่ีการสนองตอบท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  การคิดถึงเร่ือง
ท่ีสนกุสนานเพ่ือไมใ่ห้เกิดความวิตกกงัวลหรือการผ่อนคลายท่ีจะควบคมุความเครียด  เป็นต้น 
  การฝึกเปล่ียนแปลงการสนองตอบนัน้  เป็นวิธีการท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ือควบคุม
ความวิตกกงัวล โดยเฉพาะ  วิธีการก็มกัจะใช้วิธีการผ่อนคลายซึ่งสามารถระงบัความวิตกกงัวลได้  
การฝึกมกัจะใช้วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนือ้โดยการท าให้กล้ามเนือ้แตล่ะส่วนนัน้มีความตงึแล้วให้
ผอ่นคลาย  วิธีการดงักล่าวจะท าให้บคุคลสามารถแยกแยะความแตกตา่งของระดบัการผอ่นคลาย
ของกล้ามเนือ้  นอกจากวิธีการผอ่นคลายแล้ว  ยงัมีวิธีการอ่ืนๆ อีกท่ีสามารถท าได้  เชน่  วิธีการท า
สมาธิ  เป็นต้น  เม่ือบคุคลสามารถฝึกวิธีการผอ่นคลายกล้ามเนือ้หรือวิธีการท าสมาธิแล้ว  บคุคลก็
สามารถน าเอาวิธีการดงักล่าวนีไ้ปควบคมุตนเองเพ่ือท่ีจะระงับความวิตกกงัวลได้ทนัทีท่ีต้องการ
จะลดความวิตกกงัวลนัน้ 
  6. คูมื่อชว่ยตนเอง (Self-Help  Manual)  
  คูมื่อชว่ยตนเองหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของการบ าบดัโดยหนงัสือ (Bibliotherapy) จดั
ได้ว่าเป็นวิธีการควบคมุตนเองอีกวิธีการหนึ่ง  ซึง่วิธีการบ าบดัโดยหนงัสือนัน้ช่วยให้บคุคลสามารถ
แก้ไขปัญหาทางอารมณ์ของตนเองได้โดยการอ่านหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของปัญหาทาง
อารมณ์นัน้  ผู้บ าบดัก็เตรียมการแนะน าแก้ปัญหาให้แก่บุคคลโดยการให้ไปอ่านหนงัสือและจัด
กิจกรรมบางอยา่งหลงัจากนัน้ 
  การบ าบัดโดยหนังสือจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากถ้าผู้ เข้ารับการบ าบัด
สามารถด าเนินการผา่น  3 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
   1. สามารถท่ีจะสวมบทบาทเข้ากบัลกัษณะของหนงัสือได้  ไม่ว่าหนงัสือ
นัน้จะเป็นชีวิตจริงหรือนิยายก็ตาม 
   2. ผู้ เข้ารับการบ าบัดสามารถท่ีจะระบายอารมณ์ ท่ีเก็บกดเอาไว้ใน
สภาพการณ์ท่ีปลอดภยั 
   3. สามารถท่ีจะหยัง่รู้ถึงทางออกท่ีเป็นไปได้ตอ่การแก้ปัญหาส่วนตวั 
  การบ าบดัโดยหนงัสือนัน้สามารถด าเนินการได้เป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม  ซึ่งใน
การด าเนินการเป็นกลุ่มนัน้  ผู้ เข้ารับการบ าบดัก็จะอ่านออกเสียงหรือฟังผู้ เข้ารับการบ าบดัคนอ่ืน
อ่าน  จากนัน้ก็จะด าเนินการอภิปรายกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่มนัน้จะท าให้ผู้ เข้ารับการบ าบัด
ตระหนักว่าไม่ใช่เขาแต่เพียงผู้ เดียวท่ีมีความรู้สึกเช่นนัน้  การแลกเปล่ียนปัญหาจะเกิดขึน้และ
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เสนอแนวทางแก้ไขโดยการสังเกตข้อจ ากัดและจุดเด่นของสมาชิกในกลุ่ม  ผู้ เข้ารับการบ าบัดก็
อาจจะเร่ิมต้นท่ีจะสามารถจดัการกบัความรู้สึกและการกระท าท่ีเป็นทางลบของตนเองได้ 

1.6 ข้อดีของการควบคุมตนเอง 
  (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2556, น. 353-355)  ได้กล่าวถึงข้อดีของการควบคุม
ตนเองไว้ดงันี ้
  1. ในการด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยบคุคลภายนอกนัน้จะประสบกบั
ปัญหาท่ีผู้ด าเนินโปรแกรมไม่สามารถท่ีจะให้ผลกรรมตอ่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้อย่างสม ่าเสมอ  
เน่ืองจากว่าในบางครัง้ผู้ ด าเนินโปรแกรมไม่ทันได้สังเกตเห็นพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็นกลุม่  อีกทัง้บางพฤติกรรมท่ีต้องการ
จะให้เกิดการเปล่ียนแปลงนัน้อาจเกิดขึน้ในสภาพการณ์ท่ีผู้ด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมไม่
สามารถจะเข้าไปสงัเกตเห็นได้  จึงท าให้ไมส่ามารถด าเนินโปรแกรมได้อย่างตอ่เน่ือง  ดงันัน้วิธีการ
ท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวนีไ้ด้คือ การให้ผู้ เข้ารับการบ าบัดนัน้ด าเนิน
โปรแกรมการปรับพฤตกิรรมด้วยตนเอง 
  2. การควบคุมตนเองจดัได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการท าให้เกิด
การแผ่ขยายของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง  ไม่ว่าจะเป็นการแผ่ขยายข้ามสภาพการณ์  ข้าม
พฤติกรรมหรือข้ามเวลา (การคงอยู่ของพฤติกรรม) การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีส าคญัถ้าไม่
เกิดการแผ่ขยายก็จะมีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าทนัทีท่ีบคุคลนัน้ไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ท่ีได้รับ
การเรียนรู้  เขาก็จะไม่แสดงพฤติกรรมดงักล่าวอีก  เน่ืองจากสภาพการณ์ท่ีเขาได้รับการเรียนรู้นัน้
กลายเป็นสิ่งเร้าท่ีแยกแยะได้ส าหรับพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของเขาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ ท่ี
ด าเนินโปรแกรมการปรับพฤตกิรรมนัน้ได้กลายเป็นสิ่งเร้าท่ีแยกแยะได้เชน่กนั  ดงันัน้บคุคลก็จะไม่
แสดงพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ใหม่  ถ้าไม่มีผู้ด าเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมอยู่ด้วย  เน่ืองจากเขา
คาดคะเนว่าการแสดงพฤติกรรมใหม่ของเขานัน้จะไม่น าไปสู่การเสริมแรงท่ีเขาต้องการ (Kazdin, 
1975, p. 332)  
  3. พฤติกรรมบางชนิดไม่สามารถท่ีจะให้บุคคลภายนอกมาเป็นผู้ ควบคุมได้  
เน่ืองจากในสภาพแวดล้อมของบคุคลนัน้มีสิ่งเร้ามากมาย  อีกทัง้ยงัมีการให้การเสริมแรงและการ
ลงโทษกนัตลอดเวลา  ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวเหล่านีด้ าเนินการได้ประสบความส าเร็จอย่างสงูถ้ามี
การใช้วิธีการควบคมุตนเองเข้าร่วมด้วย  ทัง้นีถ้้าไม่มีการฝึกการควบคุมตนเองเข้าร่วมด้วยแล้ว
อาจเป็นไปได้ท่ีบุคคลเหล่านัน้จะกลบัไปแสดงพฤติกรรมเช่นเดิมในสภาพสิ่งเร้าท่ีเขาใช้ชีวิตอยู ่ 



 27 
 
นอกจากนีก้ารควบคมุตนเองยงัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกบัพฤติกรรมท่ีไม่สามารถจะสงัเกตเห็น
ได้หรือท่ีเรียกวา่พฤตกิรรมภายใน 
  4. การใช้การควบคมุตนเองนัน้  บางครัง้สามารถท่ีจะน ามาใช้ควบคมุพฤติกรรม
ท่ีได้รับผลกรรมท่ีอ่อน  ซึง่ผลกรรมท่ีอ่อนนัน้อาจหมายถึงผลกรรมท่ีมีปริมาณน้อยมากหรืออาจจะ
เกิดขึน้ช้าเกินไป  ไม่มีความส าคญัในการรับรู้ของบุคคล  ซึ่งมักจะไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม   ดงันัน้การด าเนินโปรแกรมต่อพฤติกรรมดงักล่าวจึงควรใช้การควบคมุตนเองเข้าร่วม
ด้วย  เช่น  หากมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์แล้วควรให้มีการควบคุมตนเองโดยทันทีท่ีเร่ิมมี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ซึ่งจะต้องได้รับผลกรรมทางลบอย่างทนัทีทนัใด  โดยตนเองเป็นผู้ ให้ผล
กรรมนัน้ซึง่ถ้าท าได้เชน่นีก็้จะท าให้อตัราของพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ลดลงได้ 
  5. คนหลายคนสามารถท าได้ดีถ้าเขาเป็นผู้ก าหนดและตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท า  
จากการศกึษาวิจยัส่วนใหญ่พบวา่เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเสริมแรงโดยตนเองเป็นผู้
เลือกกับให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ เลือกนัน้  ผลปรากฏว่าการเลือกผลกรรมด้วยตนเองมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมพฤติกรรมได้เท่าๆ กับคนอ่ืนเป็นผู้ เลือกให้ (Bandura และ Perloff, 1967, pp. 111-116; 
Felixbrod และ O’Leary, 1973, pp. 241-250; สวาท เส้นทอง, 2529)  แต่อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาพบว่าถ้าให้บุคคลเป็นผู้ เลือกเกณฑ์ในการเสริมแรงและตวัเสริมแรงด้วยตนเองกลับ
พบวา่วิธีการดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากกวา่บคุคลอ่ืนเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์และตวัเสริมแรง (Lovitt 
และ Curties, 1969, pp. 49-53) 
  6. การควบคมุตนเองนัน้จะช่วยประหยดัเวลาในการด าเนินการของผู้บ าบดัหรือผู้
ด าเนินโปรแกรม  เน่ืองจากกระบวนการปรับพฤตกิรรมทัง้หมดนัน้  ผู้ เข้ารับการบ าบดัเป็นผู้จดัการ
แทบทัง้สิน้  ผู้บ าบดัเป็นเพียงแตใ่ห้ค าแนะน าและชีแ้นะบางประการเทา่นัน้ 
  7. การควบคุมตนเองจัดได้ว่าเป็นเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม  ทัง้นี ้
เน่ืองจากผู้บ าบดันัน้ไม่สามารถท่ีจะไปท าการบ าบดัผู้ เข้ารับการบ าบดัได้ตลอดเวลา  ดงันัน้วิธีการ
ท่ีจะไม่ให้ผู้ เข้ารับการบ าบดัต้องยึดติดอยู่กบัผู้บ าบดัคือ การฝึกให้ผู้ เข้ารับการบ าบดัสามารถท่ีจะ
ควบคมุตนเองได้นัน่เอง   
  8. การควบคมุตนเองนัน้จะท าให้ผู้ ท่ีเข้ารับการบ าบดัมีความรู้สึกดีกับตวัเอง  ไม่
วา่จะเป็นในแง่ทศันคติตอ่ตวัเอง  รู้สึกถึงคณุคา่ของตนเองหรือความรู้สกึวา่ตนเองมีความสามารถ  
นอกจากนีย้งัท าให้บคุคลเหล่านีม้องโลกในแง่ดีอีกด้วย  เพราะมีความเช่ือวา่สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เป็น
เพราะวา่เขาเป็นผู้กระท าให้เกิดขึน้นัน่เอง  
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1.7 ลักษณะของการควบคุมตนเอง 
  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมตนเอง  พบว่ามีผู้ สรุป
เก่ียวกบัลกัษณะของบคุคลท่ีมีการควบคมุตนเองไว้ดงันี ้
  โธเรเชนและมาโฮนีย์  (Thoresen และ Mahoney., 1974) ได้สรุปลักษณะของ
บคุคลท่ีควบคมุตนเองได้ต้องประกอบด้วย 
  1. มีความสามารถในการเลือกกระท าหรือมีลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์
และการกระท าอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  2. รู้จกัการหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือเปา้หมาย
ในอนาคต 
  3. รู้จกัปฏิบตัตินในการยบัยัง้ชัง่ใจและอดทนเม่ือต้องเผชิญความยากล าบาก 
  4. สามารถรับรู้ถึงผลกระท าของตน  รู้จกัให้รางวลัและลงโทษตนเองในผลการ
กระท านัน้ 
  อรพลอย เกษมสนัต์  ณ  อยธุยา (2546, น. 6)  ได้กล่าวถึง  ลกัษณะของบคุคลท่ี
มีการควบคมุตนเองสงูและต ่าไว้ดงันี ้
  บุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองสูงจะเป็นผู้ มีความสามารถในการเลือกกระท า
พฤติกรรมตา่งๆ ด้วยความคิดอย่างมีเหตผุล  สามารถประเมินทางเลือก  รู้จกัแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา  มีการวางแผนการด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในอนาคต  ตลอดจนรับรู้ถึงผลการ
กระท าของตนเอง  สามารถให้รางวัลและลงโทษตนเองในผลการกระท านัน้  ส่วนบุคคลท่ีมีการ
ควบคมุตนเองต ่าจะขาดความสามารถในการประเมินและเลือกกระท าพฤตกิรรมตา่งๆ ด้วยเหตผุล  
มักกระท าสิ่งต่างๆ ตามอ าเภอใจตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลการกระท านัน้  ขาดทักษะในการ
แก้ปัญหา  ไม่รู้จกัการวางแผนและการด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในอนาคต  ตลอดจนไม่สามารถ
ยบัยัง้การกระท าหรือควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์เม่ืออยู่ในภาวะต้องเผชิญปัญหาหรือเกิด
ความขดัแย้งในจิตใจ 
  โดยสรุป ลักษณะของการควบคุมตนเองคือผู้ ท่ีมีการวางแผนในการพิจารณา
ตดัสินกระท าพฤติกรรมใดๆ อย่างมีเหตุผล  มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ค านึงถึงผลกระทบ
ตา่งๆ และสามารถท่ีจะจดัการตวัเองได้เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ความกดดนัหรือสุม่เส่ียง 

1.8 กระบวนการของการควบคุมตนเอง 
  โธโรเซนและมาโฮนีย์ (Thoresen และ Mahoney., 1974, pp. 16-22) ได้กล่าวถึง
กระบวนการของการควบคมุตนเองท่ีส าคญัไว้ 2 กระบวนการได้แก ่
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  1. การควบคมุสิ่งเร้า (Stimulus  control)  หมายถึง  กระบวนการท่ีบคุคลเรียนรู้ท่ี
จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าของตนโดยการประเมินเง่ือนไข
และสภาพการณ์ท่ีควบคุมพฤติกรรมอยู่ด้วยวิธีการแยกแยะสิ่งเร้า  จากนัน้จึงเปล่ียนแปลงหรือ
จัดระบบสภาพการณ์สิ่ ง เร้าใหม่ เพ่ือเอื อ้อ านวยให้ เกิดพ ฤติกรรมท่ี ต้องการ  ซึ่ งการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งเร้าของบคุคลใหม่นีก็้เพ่ือท่ีจะกระตุ้นหรือลดพฤติกรรม  ดงันัน้เพ่ือควบคมุ
พฤติกรรมจึงต้องควบคุมสิ่งเร้า  เช่น โอ้ชอบดูโทรทัศน์มาก  แต่เม่ือถึงเวลาสอบโอ้จะต้องอ่าน
ต าราเพ่ือเตรียมตวัสอบ  ถ้าโอ้นัง่อา่นต าราในห้องโทรทศัน์ก็อาจจะอยากดโูทรทศัน์  ดงันัน้เพ่ือเป็น
การควบคมุพฤตกิรรมการอา่นต าราของโอ้ก็จะต้องควบคมุสิ่งเร้าคือ  โอ้ต้องไม่ไปอ่านต าราในห้อง
โทรทศัน์  เป็นต้น  ฉะนัน้จะเห็นได้วา่ถ้าบคุคลควบคมุสิ่งเร้าได้ก็จะควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้   
  2. การควบคุมผลกรรมด้วยตนเอง (Self-presented consequence)  หมายถึง  
การให้ผลกรรมตนเองหลงัจากท่ีได้กระท าพฤติกรรมเปา้หมายแล้ว  ซึง่ผลกรรมนีอ้าจเป็นได้ทัง้การ
เสริมแรงหรือการลงโทษ  แต่การลงโทษตนเองเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาของบุคคล  ดงันัน้จึงเป็น
การยากท่ีบคุคลจะน าไปปฏิบตัิกบัตนเอง  นอกจากนีก้ารลงโทษเป็นวิธีการท่ีเพียงระงบัพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์เท่านัน้  หาได้เป็นวิธีการท่ีก าจัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไปไม่   และ
ยิ่งกว่านัน้การลงโทษยังอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา  เช่น  เกิดความเครียด  ความกังวล  
ความกลวัและความก้าวร้าว  เป็นต้น  ดงันัน้บคุคลจงึนิยมการเสริมแรงตนเองมากกว่าการลงโทษ
ตนเอง  ซึ่งวิธีการควบคุมตนเองโดยการควบคุมผลกรรมนัน้ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคัญ 5 
ขัน้ตอนดงันี ้
   1. การก าหนดหรือมีส่วนร่วมก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรือพฤติกรรม
ท่ีจะปรับนัน้ (Self-target  behavior) หมายถึง  การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรือการก าหนด
เป้าหมายท่ีต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งการก าหนดเป้าหมายนีจ้ะช่วยให้บุคคลรู้ถึง
พฤติกรรมท่ีต้องกระท าอย่างชดัเจนและยงัใช้พฤติกรรมเป้าหมายนีเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินว่า
พฤติกรรมท่ีต้องการเปล่ียนแปลงนัน้  ขณะนีเ้ปล่ียนแปลงอยู่ในลกัษณะใด  เพิ่มขึน้  ลดลงหรือคง
เดมิ  โดยการเปรียบเทียบพฤตกิรรมท่ีกระท าอยูใ่นขณะนัน้กบัพฤติกรรมเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
   ในการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนัน้  สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ
ด้วยกนัคือ 
    1. การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเอง  ได้แก่  การท่ี
บคุคลเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเปา้หมายท่ีต้องกระท าด้วยตนเอง  การก าหนดพฤติกรรมเปา้หมาย
ด้วยตนเองนีเ้ป็นสิ่งท่ีดีเพราะบคุคลสามารถจะก าหนดการกระท าให้สอดคล้องกับความสามารถ
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ของตนเองได้มากกว่าผู้ อ่ืนก าหนด  ดงันัน้การท่ีบุคคลก าหนดพฤติกรรมเปา้หมายโดยตนเองจึงมี
แนวโน้มท่ีจะก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายได้เหมาะสมกับความสามารถของตนและท าให้บุคคล
คาดหวงัต่อโอกาสท่ีกระท าพฤติกรรมนัน้ได้ผลตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  อนัมีผลท าให้เกิดแรงจงูใจท่ี
จะกระท าพฤติกรรมและพยายามกระท าให้บรรลเุปา้หมายมากขึน้และเม่ือผู้ก าหนดเปา้หมายโดย
ตนเองกระท าพฤตกิรรมได้ผลตามเปา้หมายก็จะเกิดพึงพอใจในตนเอง 
    2. การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายโดยบุคคลอ่ืน  ได้แก่  การท่ี
บคุคลอ่ืนเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้แก่ผู้ รับการปรับพฤติกรรม  วิธีการนีค้วรใช้เม่ือผู้ รับ
การปรับพฤติกรรมไม่สามารถก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายส าหรับตนเองได้อย่างเหมาะสม  เช่น  
พฤติกรรมเป้าหมายเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
นกัเรียนอาจไม่สามารถก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนได้  ครู
อาจจะต้องเป็นผู้ ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้นักเรียน  โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน  เป็นต้นว่านักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็  จงึจะให้การเสริมแรงตนเอง 
   2. การก าหนดหรือมีส่วนร่วมก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือการลงโทษ
ตนเอง (Self-contingency  of  reinforcement  or  punishment)  หมายถึง  การท่ีบุคคลก าหนด
เง่ือนไขในการท่ีได้รับการเสริมแรงหรือการลงโทษภายหลงัท่ีกระท าพฤติกรรมเป้าหมายแล้วด้วย
ตนเอง  ในการปรับพฤติกรรมนัน้การก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือการลงโทษกระท าได้ 2 
ลกัษณะเช่นกนัคือ  การก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือลงโทษโดยตนเองและการก าหนดเง่ือนไข
การเสริมแรงหรือลงโทษโดยบุคคลอ่ืน  การก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือลงโทษโดยตนเองมี
ข้อดีตรงท่ีบุคคลสามารถก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือการลงโทษได้เหมาะสมและสอดคล้อง
กบัความต้องการของตนเอง  อนัจะมีผลน าไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้เป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ตาม
การก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือลงโทษโดยตนเองของบุคคลอาจตัง้เกณฑ์ในการให้แรงเสริม
หรือการลงโทษไม่เหมาะสมได้  กล่าวคือในกรณีการก าหนดเง่ือนไขการเสริมแรงโดยตนเอง  
บุคคลอาจก าหนดเกณฑ์การให้การเส ริมแรงต ่ าห รือสูงเกินไป  ไม่สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของตนเองดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  และในกรณีของการก าหนดเง่ือนไขการลงโทษ
ก็เป็นการยากท่ีบุคคลจะน ามาใช้เพราะการลงโทษเป็นการให้สิ่งท่ีบุคคลไม่พึงปรารถนาหรือเม่ือ
บคุคลน ามาใช้ก็อาจก าหนดเกณฑ์การให้การลงโทษต ่าเกินไป  ซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถระงบั
หรือยบัยัง้พฤตกิรรมเปา้หมายท่ีต้องการลดหรือยตุไิด้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
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   3. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-observation  and  
recording)  หมายถึง  การให้บคุคลผู้ รับการปรับพฤติกรรมสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
ท่ีเกิดขึน้ด้วยตนเอง  เพ่ือเป็นข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมเปา้หมายท่ีเกิดขึน้กบัตนเองโดยเน้นจ านวน
ครัง้หรือช่วงเวลาหรือระดบัท่ีพฤติกรรมนัน้เกิดขึน้  การสงัเกตและบนัทึกพฤตกิรรมเป็นประโยชน์ท่ี
ส าคญั 2 ประการคือ ผลท่ีได้รับจากการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเองจะเป็นข้อมลูให้บคุคล
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมายในระหว่างก่อนและหลงัการด าเนินการปรับ
พฤติกรรมตนเองและผลท่ีได้รับจากการสงัเกตและบนัทึกพฤตกิรรมตนเองจะเป็นข้อมลูย้อนกลบัท่ี
จะท าให้บคุคลทราบว่าตนเองแสดงพฤติกรรมเปา้หมายนัน้ในระดบัใด  และถ้าข้อมลูย้อนกลบันัน้
เป็นข้อมูลในทางบวกจะเป็นตวัเสริมแรงพฤติกรรมเป้าหมายนัน้อีกด้วย   การสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรมตนเองนัน้ไม่เพียงแต่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมเป้าหมายเพียงเท่านัน้แต่ยัง
สามารถท่ีจะท าให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงได้อีกด้วย  ด้วยเหตุนีจ้ึงเรียกการสังเกตและบันทึก
พฤตกิรรมตนเองอีกช่ือหนึง่วา่การเตือนตนเอง (Self-monitoring) 
   ขัน้ตอนในการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมตนเองประกอบด้วย 
    1. ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนว่าได้แก่พฤติกรรม
อะไรบ้าง 
    2. ก าหนดเวลาสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมเปา้หมาย 
    3. ก าหนดวิธีการบันทึกพฤติกรรมและเป้าหมายท่ีใช้ในการ
บนัทกึพฤตกิรรม 
    4. สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมตนเอง 
    5. เสนอผลการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 
    6. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมท่ีบนัทึกเพ่ือให้เป็นข้อมูลย้อนกลบั
ซึง่จะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมนัน้ 
   4. การประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self-evaluation) หมายถึง การให้
บุคคลผู้ รับการปรับพฤติกรรมประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเอง  โดยการ
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมก่อนเร่ิมใช้กระบวนการควบคุมตนเองและหลังจากด าเนินการใช้
กระบวนการควบคมุตนเองโดยการประเมินวา่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในเง่ือนไขการเสริมแรง
หรือการลงโทษตนเองหรือไม่   หากเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก็จะให้การเสริมแรงหรือการ
ลงโทษตนเองแล้วแตก่รณีตอ่ไป 
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   5. การให้การเสริมแรงหรือลงโทษพฤติกรรมตนเอง (Self-administration 
of  reinforcement  or  punishment)  หมายถึง  การท่ีบคุคลผู้ รับการปรับพฤติกรรมด าเนินการให้
การเสริมแรงหรือการลงโทษพฤติกรรมของตนเองตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในเง่ือนไขการเสริมแรง
หรือการลงโทษแล้วแตก่รณี 
  โดยสรุป  กระบวนการควบคมุตนเองมีอยู ่2 กระบวนการคือ 1. การควบคมุสิ่งเร้า 
คือ การท่ีบุคคลพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าท่ีส่งผลให้ตัวเราขาดการควบคุมตนเองจึงควรท่ีจะ
หลีกเล่ียงหรือออกห่างจากสิ่งเร้านัน้ๆ 2. การควบคุมผลกรรมด้วยตนเอง คือ การท่ีบุคคล
ก าหนดให้การเสริมแรงด้วยรางวลัเม่ือตวัเราได้กระท าพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดเอาไว้
หรือลงโทษตวัเองเม่ือเราไมส่ามารถท าพฤตกิรรมตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดเอาไว้ 

1.9 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการควบคุมตนเอง (Self-Control  Theory) 
  เน่ื องจากทฤษฎี  Self-control  theory ของ Gottfredson  and  Hirschi เป็น
ทฤษฎีท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในแวดวงวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาในปัจจุบนั (Romero, Gomez-
Fraguela, Luengo, และ Sobral, 2003, pp. 61-86) ภายหลงัทศวรรษท่ี 1990 เป็นต้นมา  ทฤษฎี
นีก็้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  นอกจากนัน้ทฤษฎีนีค้่อนข้างจะเป็นทฤษฎีใหม่ใน
สายตาของนักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาของประเทศไทย  จริงๆ แล้วทฤษฎีนีพ้ัฒนาขึน้มา
ตัง้แต่ปี 1990  และมีการพิสูจน์ทฤษฎีเร่ือยมาจนกระทั่งปัจจุบันและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง  จนมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีนีอ้ยา่งมากมายมหาศาล  
  กล่าวได้ว่าทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีในเชิงบูรณาการท่ีเป็นการผสมผสานทฤษฎี
ทางด้าน Biology , Psychology และ Sociology เข้าด้วยกัน  ซึ่งแตกต่างไปจากทฤษฎีอ่ืนๆ 
นอกจากนัน้การน าทฤษฎีนีไ้ปบูรณาการร่วมกับทฤษฎีอ่ืนก็เป็นการบูรณาการในลักษณะท่ีใช้
ทฤษฎีนีเ้ป็นแกนกลางในการผสมผสานอย่างเช่นการศึกษาวิจัยของ Schreck, Wright, และ 
Miller (2002, pp. 159-180) หรือการศึกษาวิจยัของ Longshore, Chang, Hsieh, และ Messina 
(2004, pp. 542-564) ซึ่งนักวิชาการเหล่านี ค้่อน ข้างจะเช่ือว่า  Self-control ของคนเรานัน้
พัฒนาขึน้มาตัง้แต่ช่วงอายุต้นๆ ของชีวิตตามแนวคิดของ Gottfredson และ Hirschi (1990) 
เพราะฉะนัน้ปัจจยัหรือทฤษฎีอ่ืนๆ จงึมาภายหลงั  การบรูณาการจึงใช้ปัจจยัทางด้าน Self-control 
ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงไปสู่ปัจจยัอ่ืนๆ อย่างเช่น  คนท่ีมี Self-control ต ่าก็จะหันเข้าหาเพ่ือนท่ีกระท า
ผิดและซมึซบัเอาคา่นิยมของเพื่อนดงักลา่วและกระท าผิดตามมาในท่ีสดุ 
  Gottfredson และ Hirschi ได้น าเสนอทฤษฎีดงักล่าวโดยได้พัฒนาทฤษฎีท่ีว่านี ้
จากทฤษฎี Social  control หรือ Social  bond  theory ของ Hirschi แตเ่ดิมและได้ผสมผสานเข้า
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กั บ ท ฤษ ฎี ท า ง ด้ า น  Biosocial , Psychology , Routine  activities แ ล ะ  Rational  choice  
theories ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ (Gottfredson และ Hirschi, 1990)  
  Gottfredson และ Hirschi มองว่าคนเรานัน้ มีแนวโน้ม ท่ีจะกระท าผิดหรือ
ประกอบอาชญากรรมได้ทุกคน  เน่ืองจากขาดความอดกลัน้  ขาดความยับยัง้ชั่งใจ (Self  
restraint)  นอกจากนัน้ยงัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีคนเรามีโอกาสจะกระท าผิดได้อีกด้วย  เช่น  อยู่
ในละแวกบ้านท่ีไม่มีคนดูแลและเป็นบ้านท่ีมีทรัพย์สินท่ีมีราคาแพงและง่ายต่อการหยิบฉวย
เคล่ือนย้ายหรือผู้ ท่ีจะกระท าผิดเป็นคนท่ีตกงานหรือว่างงาน  เป็นต้น  ทฤษฎีนีแ้สดงให้เห็นวา่คนท่ี
มีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดสงูจะกระท าผิดได้ง่ายกวา่คนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดต ่า  แนวโน้มหรือ
คุณลักษณะท่ีจะกระท าผิดของคนเราจะติดอยู่กับตัวคนเราตลอดไป (The  propensity  to  
commit  crimes  remains  stable  throughout  a  person’s  life) 
  แนวโน้มหรือคณุสมบตัิท่ีจะกระท าผิดของคนเรานัน้  ทฤษฎี GTC หรือ General 
Theory of Crime ได้ อ ธิบ าย เพิ่ ม เติ ม โดยใช้ ปั จจัยห รือทฤษ ฎี ท าง ด้ าน  Biosocial และ 
Psychosocial ในมิติของ Social  control ไว้วา่แนวโน้มท่ีจะกระท าผิดของคนเราท่ีแตกตา่งกนันัน้
จะติดตัวอยู่กับตัวคนเราตลอดไป  เพียงแต่โอกาสจะเอือ้อ านวยให้กระท าผิดหรือไม่เท่านัน้  
นอกจากนัน้ทฤษฎีนีย้ังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าปัจจัยทางด้าน Biological และ Psychological  
factors ท าให้คนเรามีบุคลิกภาพแบบ Impulsive และการมีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิด  ซึ่งปัจจัย
เหล่านีอ้าจมีการถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์หรืออาจมีการพฒันาจนท าให้ไม่มีขีดความสามารถหรือ
อาจมาจากการขาดการอบรมเลีย้งดูท่ีดีจากพ่อแม่ (Absent  Parenting)   ทัง้นีท้ฤษฎีทางด้าน 
Biological  theorists เห็นว่าการขาดการเลีย้งดูท่ีดีหรือเหมาะสมเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมมี
ผลกระทบตอ่พฤติกรรมของคนเรา  ซึ่งทัง้ Gottfredson และ Hirschi  กลา่ววา่  การควบคมุตนเอง
นัน้เร่ิมมาจากการเลีย้งดขูองผู้ปกครองตัง้แต่วยัเด็ก  โดยท่ีระดบัของการควบคมุตนเองสามารถ
เปล่ียนแปลงได้และระดบัของการควบคมุตนเองในแตล่ะบคุคลนัน้จะถกูก าหนดอยู่ในช่วงอาย ุ11-
12 ปี  ย่ิงไปกว่านัน้การควบคมุตนเองนีย้งัมีความเช่ือมโยงกับการมีพฤติกรรมการกระท าผิดและ
พฤตกิรรมเบี่ยงเบนตา่งๆ ด้วย   
  ในส่วนรายละเอียดของทฤษฎี Gottfredson และ Hirschi ได้อธิบายไว้ว่าการท่ี
คนเรามีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดหรือประกอบอาชญากรรมนัน้ย่อมขึน้อยู่กับระดับการควบคุม
ตวัเอง (Level  of  self  control) เป็นส าคญั  คนท่ีมีขีดจ ากดัในการควบคมุตนเองหรือมีระดบัการ
ควบคุมตัวเองต ่านัน้จะมีบุคลิกภาพแบบ Impulsive คือเป็นคนท่ีไม่ใยดีต่อความรู้สึกของผู้ อ่ืน  
เป็นคนชอบใช้แรงกายมากกว่าการใช้ความคิด  เป็นคนชอบเส่ียง  ไม่มองการณ์ไกล  ชอบใช้ภาษา
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กายมากกวา่ภาษาพดู (Gottfredson และ Hirschi, 1990, p. 90) นอกจากนัน้คนเหลา่นีย้งัเป็นคน
ท่ีเน้นเหตุการณ์ปัจจุบนัเฉพาะหน้า (Here  and  now) และปฏิเสธงานท่ีจะท าเพ่ือเป้าหมายใน
อนาคต  เป็นคนท่ีขาดความขยันขันแข็ง  เป็นคนขีเ้หนียวและเป็นคนดือ้รัน้   ซึ่งคนท่ีขาดการ
ควบคมุตนเอง (Lacking  self-control) จะเป็นคนท่ีชอบความต่ืนเต้นผจญภัย  ไม่อยู่นิ่ง  เป็นคน
ชอบใช้แรงกายและเป็นคนท่ียึดตนเองเป็นท่ีตัง้  เม่ือคนเหล่านีเ้ร่ิมมีวฒุิภาวะก็จะแต่งงานหลาย
ครัง้  เปล่ียนงานบอ่ยๆ และมีเพ่ือนไปเร่ือยๆ (Gottfredson และ Hirschi, 1990, p. 89) 
  คนท่ีขาดการควบคมุตนเองเป็นคนท่ีขาดความละอายตอ่บาปและมกัจะแสวงหา
ความสขุให้กบัตนเองอยู่เสมอ (Piquero และ Tibbetts, 1996, pp. 481-508) คนเหล่านีม้กัจะเข้า
ไปเก่ียวข้องกับพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตราย (Dangerous  behavior) อย่างเช่นการด่ืมเหล้า  การสูบ
บุหร่ี  การขับรถเร็วหวาดเสียว  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีจ้ะมีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดหรือการ
ประกอบอาชญากรรมทัง้สิน้ (Forde และ Kennedy, 1997, pp. 265-294) เน่ืองจากคนท่ีมีการ
ควบคมุตวัเองต ่าจะเป็นคนท่ีชอบเส่ียง  ชอบความตื่นเต้นเร้าใจหรือความหวาดเสียวผสมผสานกบั
ความอยากของตนเอง  คนเหล่านีช้อบท่ีจะเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการกระท าผิดหรือการประกอบ
อาชญากรรม (Criminal  acts) คนเหล่านีเ้ป็นคนชอบปิดบงัซ่อนเร้น  ท าอะไรคล่องแคล่วรวดเร็ว
และชอบมีอ านาจมากกว่าคนทัว่ไป  นอกจากนัน้ Gottfredson และ Hirschi ยงัได้อธิบายเพิ่มเติม
อีกว่า คนเหล่านีจ้ะกระท าผิดในเร่ืองเงินๆ ทองๆ โดยไม่คิดจะท างาน  กระท าผิดทางเพศโดยไม่มี
ความรัก  กระท าผิดในลักษณะแก้แค้นทดแทนโดยไม่ชักช้าหรือทันทีทันใด (Gottfredson และ 
Hirschi, 1990, p. 112) คนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดดงักล่าวนีม้กัจะเข้าไปเก่ียวข้องพฤตกิรรมท่ี
ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ อีก  อย่างเช่น  สบูบหุร่ี  ด่ืมเหล้า  เล่นการพนนัและมีเพศสมัพนัธ์ท่ีผิดกฎหมาย 
(Gottfredson และ Hirschi, 1990 , p. 112) Siegel ได้แยกองค์ประกอบของ Self  control 
ดังกล่าวมาแล้วในรูปของ Impulsive  personality เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึน้ดังต่อไปนี ้(Siegel, 
2000, p. 291) 
  องค์ประกอบของการควบคุมตนเอง (Self  control) ในรูปแบบของ Impulsive  
personality โดยองค์ประกอบแบบหุนหนัพลนัแล่นของบุคคลท่ีมีลกัษณะการควบคมุตนเองต ่ามี
ดงันีคื้อ (The  Element  of  Impulsively : Signs  that  a  person  has  low  self  control) 
  1. ไร้ความรู้สกึ (Insensitive) 
  2. ชอบใช้ร่างกาย (Physical) 
  3. มองการณ์ใกล้ (Shortsighted) 
  4. ไมใ่ช้วจันภาษา (Nonverbal) 
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  5. รับรู้อยูแ่คก่บัปัจจบุนั (Here  and  now  orientation) 
  6. ความสมัพนัธ์ทางสงัคมไมม่ัน่คง (Unstable  social  relations) 
  7. สนกุกบัพฤตกิรรมท่ีเบี่ยงเบน (Enjoy deviant  behavior) 
  8. ชอบการเส่ียงภยั (Risk  taker) 
  9. ปฏิเสธการท างานท่ียาก (Refuses  to  work  for  distant  goals) 
  10. ขาดความวิริยะอตุสาหะ (Lacks  diligence) 
  11. ขาดความหนกัแนน่ (Lacks  tenacity) 
  12. ชอบเส่ียงภยัหรือกล้า (Adventuresome) 
  13. ยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง (Self-centered) 
  14. ไมมี่ความละอายใจ (Shameless) 
  15. วูว่ามหรือไมร่อบคอบ (Imprudent) 
  16. ขาดการคิดและทักษะการใช้วัจนภาษา (Lacks  cognitive  and  verbal  
skills) 
  17. ช อบ ก า ร เส่ี ย ง อั น ต รา ย แ ล ะค วาม ต่ื น เต้ น  (Enjoys  danger  and  
excitement) 
  Gottfredson และ Hirschi ได้อธิบายถึงรากเหง้าของการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี
หรือการขาดการควบคมุตนเองว่ามีสาเหตมุาจากการขาดการฝึกอบรมเลีย้งดท่ีูดีในวยัเด็ก (Child  
rearing  practice) พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กท่ีขาดการอบรมเลีย้งดูการดูแลเอาใจใส่  ไม่มีการ
ลงโทษห้ามปรามเม่ือเด็กกระท าผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเหล่านีจ้ะส่งผลท าให้เด็กขาดการ
ควบคมุตนเอง (Lack  of  self  control) ในท่ีสดุ   ซึ่งเด็กท่ีขาดความใกล้ชิดผูกพนักับพ่อ-แม่และ
เด็กท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือเด็กท่ีพ่อแม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือประกอบ
อาชญากรรมเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการพัฒนา Self  control ของเด็กตามไปด้วย  ทัง้นีก้ารพัฒนา 
Lack  of  self  control นัน้จะพัฒนาไปเร่ือยๆ อย่างไม่หยุดยัง้ (Gibbs และ Giever, 1995, pp. 
231-255) Low  self  control นัน้จะพัฒนาขึน้ตัง้แต่ช่วงต้นๆ ของชีวิต (Early  in  life) และจะ
ยังคงมีต่อไปเร่ือยๆ ไปจนถึงวัยผู้ ใหญ่  (Agnew, 1995) โดยในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการ
ควบคมุตวัเองต ่าและการประกอบอาชญากรรมนัน้  ซึ่งเร่ืองนี  ้Gottfredson และ Hirschi (1990)  
กล่าวไว้ว่า  หลักการของ Self  control สามารถท่ีจะน ามาอธิบายพฤติกรรมอาชญากรได้ทุก
ประเภท (All  varieties  of  criminal  behavior) และสามารถน ามาอธิบายลกัษณะทางสงัคมและ
พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชญากรรมได้ทุกประเภทเช่นเดียวกัน  เช่น  
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อาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการย่องเบา  การปล้นทรัพย์  การลักทรัพย์  การจ าหน่ายยาเสพติด  การ
ฆาตกรรม  การข่มขืน  ฯลฯ  นอกจากนีอ้ตัราการเกิดอาชญากรรมท่ีแตกตา่งกนัในด้านเพศสภาวะ 
(Gender) สีผิวและสภาวะแวดล้อมก็สามารถอธิบายในแง่ของ Self-control ได้เช่นเดียวกัน  เช่น  
อตัราการประกอบอาชญากรรมในเพศชายมีมากกว่าหรือสูงกว่าเพศหญิง  เน่ืองจากเพศชายมี
ระดับการควบคุมตนเอง (Low  Self  Control) ต ่ากว่าเพศหญิง (Siegel, 2000, p. 291) ทฤษฎี 
Self-control ถือได้ว่าไม่ เหมือนกับทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีอธิบายพฤติกรรมอาชญากรในมิติท่ีแคบๆ 
อย่างเช่น  ทฤษฎี Teenage  gang  formation  เป็นต้น   Gottfredson และ Hirschi กล่าวไว้ว่า 
Self  control สามารถท่ีจะน ามาอธิบายปัญหาอาชญากรรมได้ทุกๆ เร่ือง (Self  control  applies  
equally  to  all  crimes) ตัง้แตก่ารฆาตกรรมไปจนถึงอาชญากรรมฉ้อโกงในบริษัทห้างร้าน  ฯลฯ    
Gottfredson และ Hirschi เห็นว่ายังมีอาชญากรผู้ ดี อีกส่วนหนึ่ง ท่ี มี  Self  control ต ่าและมี
พฤติกรรมเช่นเดียวกับพวกท่ีข่มขืนกระท าช าเราและพวกย่องเบา  แม้ว่าปัญหาผู้กระท าผิดท่ีมี 
Low  self  control เหล่านีจ้ะคล่ีคลายลงเม่ือเขาเร่ิมมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึน้  แต่อัตราการกระท า
ผิดของคนเหลา่นีก็้ยงัมีมากกวา่ผู้ ท่ีมี Self  control แข็งแกร่ง (Siegel, 2000, p. 291) 
  โดยสรุปทฤษฎี General  theory  of  crime ของ Gottfredson และ Hirschi เป็น
ทฤษฎีในเชิงบรูณาการในกลุ่มของ Latent  trait  theory และเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งความสนใจไปท่ี Self  
control โดยเฉพาะ Low  self  control  เป็นส่วนใหญ่   และทฤษฎีนีจ้ะเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า Self  
control  theory โดยท่ี Gottfredson และ Hirschi เห็นว่าคนท่ีมี Low  self  control หรือ Lack  of  
self  control จะเป็นคนท่ีมีบคุลิกภาพแบบ Impulsive คือเป็นคนท่ีไม่ใยดีต่อความรู้สึกของคนอ่ืน  
ชอบใช้แรงกายมากกว่าการใช้ความคิด  เป็นคนชอบความเส่ียง  ขาดการมองการณ์ไกล  ชอบใช้
ภาษากายมากกว่าภาษาพูด  เน้นเหตุการณ์เฉพาะหน้าและปฏิเสธงานท่ียากล าบาก  แม้ 
Gottfredson และ Hirschi จะเห็นว่าคน ท่ี มี  Low  self  control จะแสดงออกมาใน รูปของ
บคุลิกภาพแบบ Impulsive และบคุลิกภาพแบบอ่ืนๆ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วก็ตาม  แต ่Larry  Siegel 
กลบัมองว่าบุคลิกภาพดงักล่าวคือ Latent  trait ท่ีฝังรากลึกและมีพัฒนาการมาตัง้แต่เด็กๆ โดย
บคุลิกภาพดงักลา่วนีจ้ะเร่ิมพฒันาขึน้ตัง้แตเ่ด็กและมีผลสืบเน่ืองมาถึงปัจจบุนัและแสดงให้เห็นใน
รูปแบบของ Impulsive  personality ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  (Siegel, 2000, p. 290) จึงได้สรุป
ทฤษฎี General  theory  of  crime หรือ Self  control ของ Gottfredson และ Hirschi ไว้ตาม
ภาพประกอบท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 2  ทฤษฎี General  theory  of  crime หรือ Self  control 

 

  นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาอีกหลายท่านท่ีได้พยายาม
อธิบายถึงองค์ประกอบของ Self-control ให้ชัดเจนยิ่งขึน้   ซึ่งทัง้นี มี้นักวิชาการท่ีสามารถ
พัฒนาการแยกองค์ประกอบของ Self-control ตลอดจนได้รับการยอมรับและนิยมน ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ Harold G. Grasmick โดย Grasmick ได้แบ่งองค์ประกอบของ 
Self-control ออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนีคื้อ (Arneklev, Grasmick, และ Bursik, 1999, pp. 
307-331) 
  1. Impulsive  Component (องค์ประกอบเก่ียวกบัความหนุหนัพลนัแล่น) 
  2. Simple  Tasks  component (องค์ประกอบเก่ียวกบังานง่ายๆ) 
  3. Risk-Taking  Component (องค์ประกอบเก่ียวกบัความเส่ียง) 
  4. Physical  Activities  Component (องค์ประกอบเก่ียวกบักิจกรรมทางกาย) 
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  5. Self-centered  Component (องค์ประกอบเก่ียวกบัการยึดตนเอง) 
  6. Temper  Component (องค์ประกอบเก่ียวกบัอารมณ์) 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า  ปัญหาในกลุ่ม
เยาวชนท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั  ส่วนหนึ่งมีสาเหตมุาจากการท่ีเยาวชนขาดความยัง้คิด  ไม่รู้จกัการ
ควบคมุตนเอง  จงึท าให้เยาวชนตดัสินใจหาทางออกด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสมและมีแนวโน้มท่ีอาจ
เกิดปัญหาตามมา  ดงันัน้แล้วถ้าหากมีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ ท่ีรู้จักการควบคุมตนเองได้ก็
อาจกลา่วได้วา่เป็นวิธีการลดการเกิดปัญหาในกลุม่เยาวชนได้ด้วย 
  การควบคมุตนเองนี ้ ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่าเป็นการเอาชนะความต้องการของ
ตนเองโดยการระงับหรือบังคับตนเองจากสิ่งเร้าต่างๆ เพ่ือไม่ ให้แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมและสามารถอดทนรอคอยกบัความส าเร็จในอนาคตได้  สว่นผู้ ท่ีไม่สามารถอดทนรอคอย
ได้นัน้ก็จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรมท่ีเป็นปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ดงันัน้จึงแสดงให้
เห็นว่าผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการควบคุมตนเองนัน้จะสามารถแสดงออกถึ งพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมมากกว่าคนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการควบคมุตนเองและในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้
ศกึษาถึงการเสริมสร้างการควบคมุตนเองเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 

1.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมตนเอง 
  จากการศกึษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุตนเองพบว่ามีการศกึษา
การควบคมุตนเองในรูปแบบของตวัแปรอ่ืนท่ีมีความคล้ายคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับผู้ ท่ีศกึษา
การควบคมุตนเองโดยตรงมีจ านวนไมม่ากนกั  ผู้วิจยัจงึได้ท าการรวบรวมและน าเสนอดงันี ้
  จิรัปปภา เลิศวฒุิ (2547)  ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในตนเองและ
การควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าความผิดและเยาวชนท่ีไม่ได้กระท าความผิด  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า 1.) เยาวชนท่ีกระท าความผิดมีการควบคุมตนเองอยู่ในระดบัปานกลางและ
เยาวชนท่ีไม่ได้กระท าความผิดมีการควบคมุตนเองอยู่ในระดบัมาก 2.) เยาวชนท่ีกระท าความผิด
และไมก่ระท าความผิดมีการควบคมุตนเองแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001  
  ดิษยา มีเพียร (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการฝึกการควบคุมตนเองต่อ
การลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนกระท าผิดหญิงในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปราณี  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  เยาวชนกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการฝึกการควบคุมตนเองมี
พฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งประเมินจากค่าเฉล่ียร้อยละของจ านวนช่วงเวลาการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
และคะแนนเฉล่ียจากแบบวดัพฤตกิรรมก้าวร้าวลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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  สาวิตรี ล า้เลิศ (2552)  ได้ท าการศกึษาเร่ืองการศกึษาพฤตกิรรมก้าวร้าวและการ
พัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนหญิงท่ีกระท าผิด  ซึ่ง
ผลการวิจยัพบวา่  เยาวชนหญิงท่ีกระท าผิดท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการควบคมุตนเองเพ่ือลดพฤติกรรม
ก้าวร้าว มีพฤติกรรมก้าวร้าวต ่ากว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการควบคมุตนเองเพ่ือลดพฤติกรรม
ก้าวร้าว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
  พิมพ์หทัย สังสุทธิ (2555)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงกับการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพย์ : ศึกษาในแนวทางของทฤษฎีความกดดันทั่วไป  
ทฤษฎีการควบคมุตนเองและทฤษฎีความผูกพันทางสงัคม  ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางด้าน
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความสมัพันธ์กับการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพย์ของ
กลุ่มตัวอย่าง  กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชายกระท าผิดเก่ียวกับทรัพย์มากกว่าเพศหญิง  
นอกจากนีย้งัพบอีกว่า ตวัแปรทางด้านการควบคมุตนเอง (Self-Control) ส่งผลต่อการกระท าผิด
เก่ียวกับทรัพย์มากท่ีสดุ  รองลงมาคือปัจจยัทางด้านความผกูพนัทางสงัคม (Social Bonds) และ
ปัจจยัทางด้านความกดดนัทางด้านการเงิน (Monetary  Strain) ตามล าดบั 
  จากการศกึษาข้างต้น  ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่ายงัไม่มีงานวิจยัภายในประเทศท่ี
ศกึษาเก่ียวกบัการเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
งานวิจยัท่ีศกึษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรการควบคมุตนเองกับปัจจยั
เร่ืองตา่งๆ และการศกึษาการควบคมุตนเองท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป   

 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
 ในการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้
ท าการศกึษารวบรวม  ความหมาย  จดุมุง่หมาย  การเลือกสมาชิก  ขนาดของกลุม่  ระยะเวลาและ
จ านวนครัง้  การจดับรรยากาศและสถานท่ี  ชนิดของกลุ่มและข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุม่  รวม
ไปถึงทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างการควบคมุตนเองไว้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  หากจะกล่าวถึงการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (Group  Counseling)  นับได้ว่ามี
ความแตกตา่งจากการให้ค าปรึกษาแบบเป็นรายบคุคล (Individual  Counseling)  โดยทัง้นีผู้้วิจยั
ได้ท าการศึกษา  ค้นคว้ารวบรวมต าราและเอกสารจากนกัวิชาการหลายท่านท่ีได้ให้ความหมาย
ตา่งๆ ของการให้ค าปรึกษากลุม่ (Group  Counseling) ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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  ทอมป์สัน (Thompson, 2003, p. 35)  กล่าวว่า  การให้บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม
เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเองจากการสร้างสมัพนัธภาพกับ
สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดความพยายามในการปรับเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของ
ตนเอง   
  ชมิดท์ (Schmidt, 2008, p. 1 อ้างถึงใน สขุอรุณ วงษ์ทิม, 2554, น. 35)  กล่าวว่า 
การให้การปรึกษากลุ่มเป็นการให้บริการปรึกษาท่ีเป็นความสัมพันธ์ของการช่วยเหลืออย่าง
ไว้วางใจได้  ซึ่งผู้ ให้บริการปรึกษาจะช่วยเหลือสนบัสนุนสมาชิกกลุ่มโดยมีเป้าหมายท่ีจะพฒันา  
ป้องกันหรือบ าบดัประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้  โดยกิจกรรมของการให้บริการปรึกษาประกอบด้วย
ชีแ้นะ  การให้ข้อมลูและกระบวนการแก้ปัญหา 
  คอเรย์  (Corey, 2008 , p. 5) กล่ าวว่า   การให้ค าป รึกษากลุ่ มหมายถึ ง
กระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายในการป้องกนัและบ าบดัรักษาเก่ียวกบัการศึกษา  อาชีพ  สงัคมและ
ตวับุคคล  ซึ่งการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคคลโดยเน้นใน
เร่ืองความคิด  ความรู้สึกและพฤติกรรมในระดบัจิตส านึก  โดยสมาชิกอาจจะประสบปัญหาวิกฤต
หรือขดัแย้งและสบัสน  ตลอดจนความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาของ
ตนเอง  โดยผู้น ากลุ่มท าหน้าท่ีเอือ้อ านวยให้กลุ่มเกิดความเห็นอกเห็นใจและมีการชว่ยเหลือซึ่งกนั
และกนั  อีกทัง้เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจอนัจะน าไปสูก่ารเปิดเผยถึงเร่ืองราวและ
ปัญหาต่างๆ ท่ีจะส่งผลท าให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจและยอมรับในปัญหาจนสามารถค้นหา
ทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  สขุอรุณ วงษ์ทิม (2554, น. 35)  กล่าววา่ การให้การปรึกษากลุม่เป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือผู้ รับบริการปรึกษากลุ่ม  โดยมีผู้ ให้บริการปรึกษาเป็นผู้สนับสนุนเอือ้อ านวย  ชีแ้นะให้
ข้อมลู  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ระบายอารมณ์  ความรู้สึก  แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั  
ร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหา  มีการเปล่ียนแปลงความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมภายใต้
บรรยากาศท่ีอบอุน่  ปลอดภยั  ไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
  พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ (2558, น. 14-16)  กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็น
กระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาคล้ายกัน  มาร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา  ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  มีการยอมรับและเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันหา
วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสดุของตนเอง  โดยมีผู้ ให้การปรึกษาซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาเป็นผู้ เอือ้อ านวยให้กระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มบรรลุ
ตามเปา้หมายท่ีกลุม่ก าหนดไว้ 
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  สกล วรเจริญศรี (2560 , น. 8)  กล่าวว่า  การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการ
ด าเนินการกลุ่มด้วยเทคนิค  วิธีการและกิจกรรมตา่งๆ ภายใต้กรอบแนวคิด  ทฤษฎีและทกัษะของ
การให้ค าปรึกษา  โดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีผ่านการส่ือสาร  การ
แลกเปล่ียนความคิด  ความรู้สกึ  ความเช่ือ  มมุมองตา่งๆ ของผู้ รับค าปรึกษาได้เกิดการเข้าใจและ
พฒันาสิ่งท่ีเหมาะสม 
  ลักขณา สริวัฒน์ (2560, น. 103)  กล่าวว่า  กระบวนการให้การช่วยเหลือแก่
บคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปท่ีมีปัญหาในเร่ืองท่ีคล้ายคลงึกนัหรือมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนในเร่ือง
เดียวกัน  โดยใช้ความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกในด้านก าลังใจ  
ความเห็นอกเห็นใจ  การให้ข้อมูลย้อนกลบัและข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจตนเอง  เข้าใจ
ปัญหาและได้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือสามารถพฒันาตนจากการพูดคยุและพิจารณาร่วมกันใน
กลุม่ 
  จากเอกสารดงักล่าวท่ีหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
(Group  Counseling) ไว้ในข้างต้น  ผู้วิจยัพอจะสรุปได้ว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มคือ  กระบวนการ
ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีมีเร่ืองราวของปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน  โดยให้ความส าคัญของการสร้าง
สมัพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีเน้นในเร่ืองความคิด  ความรู้สึกและพฤติกรรม  ทัง้นีส้มาชิกภายใน
กลุ่มจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันโดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ เอือ้อ านวยให้สมาชิกภายในกลุ่มได้
แลกเปล่ียนความคิด  ความรู้สึก  ความเช่ือและมมุมองตา่งๆ ภายใต้บรรยากาศของกลุ่มท่ีมีความ
อบอุน่  ปลอดภยั  เป็นกนัเองและไว้วางใจได้ 

2.2 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมศึกษา  ค้นคว้าความหมายของจุดมุ่งหมายของการให้
ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
  จาคอปส์  แมนสสันและฮาร์วิล (Jacobs , Masson & Harvill, 2009 อ้างถึงใน    
ศิริบรูณ์ สายโกสมุ, 2555, น. 46) กล่าวถึงจดุมุ่งหมายของกลุ่มว่าจะเป็นแผนท่ีส าหรับผู้น า  ผู้น า
และสมาชิกต้องมีความชดัเจนทัง้จดุมุ่งหมายทัว่ไปและจดุมุ่งหมายเฉพาะของการพบกนัในแตล่ะ
ครัง้  อย่างไรก็ตามบางครัง้ความต้องการของสมาชิกไมเ่ฉพาะเจาะจง  การน ากลุม่ท่ีความต้องการ
แตกตา่งกนั  ผู้น าต้องตดัสินใจวา่ความต้องการอนัใดดสูมเหตสุมผลและเหมาะสมท่ีจะน ามากลา่ว  
ความกระจ่างเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มช่วยให้ผู้น ากลุ่มก าหนดทิศทางให้สมาชิกโดยเสนอ
กิจกรรม  ถามค าถามท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายและตดับทการอภิปรายท่ีไม่เก่ียวข้อง  กลุ่มมกัจะ
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มีความสบัสน  น่าเบื่อ  ไม่เสริมสร้าง  เม่ือจดุมุ่งหมายไม่มีการนิยามอย่างชดัเจนหรือเม่ือผู้น าไม่
ท าตามจดุมุง่หมายดงัท่ีกลา่วไว้ 
  พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2558, น. 14-17) กล่าวถึงจดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบ่งออกเป็นจดุมุ่งหมายทัว่ไปและจดุมุ่งหมายเฉพาะ  โดยจดุหมายทัว่ไปของการให้บริการ
ปรึกษาเป็นกลุ่มเพ่ือพฒันาให้สมาชิกได้มีการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  พฒันาพฤติกรรม  
ทักษะ  ปรับความคิด  ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองและผู้ อ่ืน  ส่วนจุดมุ่งหมายเฉพาะของการให้
ค าปรึกษากลุม่ขึน้อยู่กบัประเภทของกลุม่และเทคนิคทฤษฎีท่ีผู้น ากลุ่มเลือกใช้ในการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม  รวมทัง้จดุมุ่งหมายเฉพาะนีส้มาชิกอาจเป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายของตนเองท่ีเฉพาะในการ
ปรับปรุงพฤตกิรรมของตนเอง 
  ลกัขณา สริวฒัน์ (2560, น. 84)  กล่าวว่า  การให้ค าปรึกษามีความมุ่งหมายเพ่ือ
ชว่ยให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดสติปัญญาในเร่ืองของการรู้เท่าทนัตนเอง  คือได้รู้จกัตนเองและยอมรับ
ตนเองในทกุๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านความถนดั  ความสามารถ  ความพึงพอใจและความพร้อม
ของตนเอง  ในการท่ีจะเลือกสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับตนเองจากแนวทางท่ีได้รับการเสนอแนะ
อยา่งหลากหลายจนสามารถรู้จกัวิถีทางในการแก้ปัญหาและพฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุตามอตัภาพ 
  สกล วรเจริญศรี (2560, น. 16)  กล่าวว่า  จดุมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม
นัน้มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศของการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้เอือ้ต่อการท าให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความเจริญงอกงาม  การสร้างความไว้วางใจ  การได้รับความรู้  เกิดการยอมรับ  
การเคารพ  การมีมมุมองใหม่ๆ  การน าตนเอง  การตระหนกัรู้  การวางแผนชีวิต  ทกัษะทางสงัคม  
การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนและความชดัเจนเก่ียวกบัคา่นิยมของตนเอง  อีกทัง้การก าหนดจดุมุง่หมายของ
การให้ค าปรึกษาควรมีการก าหนดจดุมุ่งหมายในแตล่ะครัง้ของการด าเนินการกลุ่มและสามารถมี
ได้มากกว่าหนึ่งจุดมุ่งหมาย  ทัง้นีข้ึ น้อยู่กับผู้ น ากลุ่มเป็นส าคัญว่าต้องการให้ด าเนินการให้
ค าปรึกษากลุม่มีทิศทางเป็นอยา่งไร 
  จากเอกสารดงักล่าวท่ีหลายๆ ท่านได้กล่าวไว้ในข้างต้น  ผู้ วิจยัพอจะสรุปได้ว่า  
จดุมุง่หมายของการให้การปรึกษากลุม่คือ  แนวทางท่ีผู้น าและสมาชิกกลุม่ได้มีการก าหนดทิศทาง
ให้มีความเข้าใจท่ีตรงกนัในการท่ีจะแลกเปล่ียน  เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนัเพ่ือให้เกิดการพฒันา
และความเจริญงอกงามทัง้ในตนเองและผู้ อ่ืน  รวมไปถึงวิถีทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอนัจะน ามาซึง่ชีวิตและความเป็นอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ   
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2.3 การเลือกสมาชิกกลุ่มการให้ค าปรึกษา 
  หากจะกล่าวถึงการเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้  ผู้ วิจัยได้มี
การศกึษาค้นคว้าต าราและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องไว้ตา่งๆ ดงันี ้
  คอเรย์ (Corey, 2012, p. 75) กล่าวว่า  การเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มนัน้ควรเลือก
สมาชิกท่ีมีลักษณะความคล้ายคลึงกัน  เช่น  อายุ  ความสนใจหรือปัญหาในการท่ีจะแบ่งปัน
ประสบการณ์  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้ อ่ืน  ส่วนกลุ่มท่ีมีความแตกตา่งกนัไมว่่าจะเป็นกลุ่มระยะสัน้
หรือระยะยาวก็ตามจะมีความเจริญงอกงามส่วนบุคคลเพราะเป็นเสมือนการจ าลองสังคมจริงท่ี
ต้องใช้ชีวิตให้ได้ทดลองพฤติกรรมใหม่และได้พัฒนาทักษะทางสังคมและรับข้อมูลตอบรับท่ี
หลากหลาย 
  คมเพชร ฉัตรศภุกลุ (2543, น. 91-95)  กล่าวว่า  สมาชิกท่ีจะมาเข้ารับค าปรึกษา
ควรจะเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกนัเพ่ือจะได้อภิปรายในประเด็นเดียวกนัและมีความเข้าใจซึ่งกนั
และกันดีขึน้  โดยการจดักลุ่มควรให้สมาชิกมีลักษณะแตกต่างกันบ้าง  แต่ก็ไม่ควรให้สมาชิกมี
ความแตกตา่งกนัมากจนเกินไปเพราะจะท าให้เกิดปัญหาได้  ทัง้นีส้มาชิกท่ีจะมาเข้ารับค าปรึกษา
กลุ่มควรเป็นผู้ ท่ีเต็มใจท่ีจะแก้ไขปัญหา  อีกทัง้ยงัต้องพิจารณาว่าแตล่ะบุคคลจะได้รับประโยชน์
จากกลุม่และสามารถให้ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในกลุม่ได้ด้วย   
  กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549, น. 9)  กล่าวว่า  การเลือกสมาชิกกลุ่มควรเป็นผู้ ท่ีมี
ความสมัครใจในการเข้ากลุ่มโดยท่ีสมาชิกกลุ่มมีลักษณะของปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน  และ
ขณะเดียวกนัผู้น ากลุม่ท่ีส ารวจปัญหาโดยการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มครัง้แรกต้องชีแ้จงจดุมุง่หมาย
และลักษณะของกลุ่ม  ตลอดจนกระบวนการท่ีสมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะต้องท า  และในการจัด
สมาชิกกลุม่ต้องค านงึถึงอาย ุ ความสามารถทางสตปัิญญา  เพศท่ีใกล้เคียงกนั 
  จากแนวคิดของหลายๆ ท่านท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น  ผู้วิจยัพอจะสรุปได้ว่าหลกัใน
การเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มนัน้  ต้องเกิดจากการท่ีสมาชิกกลุ่มมีความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะเข้า
ร่วม  ไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญ  และลักษณะเร่ืองราวของปัญหาควรมีความคล้ายคลึงกัน  
นอกจากนีแ้ล้วในเร่ืองของเพศ  อายแุละสตปัิญญาต้องมีความใกล้เคียงหรือไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

2.4 ขนาดของกลุ่มการให้ค าปรึกษา 
  หากจะกล่าวถึงขนาดของจ านวนสมาชิกในการให้ค าปรึกษากลุ่มแล้ว  ในท่ีนี ้
ผู้วิจยัได้ศกึษารวบรวมแนวความคิดจากหลายๆ ท่านท่ีได้กลา่วถึงขนาดของกลุ่มการให้ค าปรึกษา
ไว้ดงันี ้  
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  มาฮ์เลอร์ (Mahler, 1969, pp. 54-55)  กล่าวว่า  ขนาดสมาชิกของกลุ่มไม่ควร
น้อยกวา่ 7 คนและไมค่วรเกิน 10 คน  ทัง้นีก็้เพ่ือให้ทกุคนมีโอกาสในการส่ือความหมายซึ่งกนัและ
กนัได้อยา่งเตม็ท่ี 
  โอลเซน (Ohlsen, 1970, p. 58) กล่าวว่า  ขนาดสมาชิกของกลุ่มควรมีประมาณ 
4-8 คน ทัง้นีย้ังมีความสอดคล้องกับโจเอลและชาปิรา (Joel และ Shapira, 1950, pp. 77-78) 
และสอดคล้องกับเชอร์ทเซอร์และสโตน (Shertzer และ Stone, 1971, p. 217) ท่ีกล่าวว่าจ านวน
สมาชิกท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ 5-8 คน  เพราะถ้ามีจ านวนสมาชิกมากขึน้  ความสมัพนัธ์ในกลุ่มจะมี
น้อยลงและสมาชิกจะพึง่พาผู้ให้ค าปรึกษามากกวา่ท่ีจะปรึกษาหารือกบัสมาชิกด้วยกนั   
  ยาโลม (Yalom, 1975, p. 284)  กล่าวว่า  โดยทั่วไปแล้วจ านวนสมาชิกในกลุ่ม
ควรมีประมาณ 5-10 คน 
  ทรอตเซอร์ (Trotzer, 1977, p. 186)  กล่าวว่า  ขนาดของสมาชิกในการให้การ
ปรึกษากลุม่ควรมีจ านวนสมาชิก 6-8 คน ซึง่เป็นกลุม่ขนาดเล็กจงึจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
  แฮนเซนและคณะ (Hansen, Warner, และ Smith, 1980, p. 477)  กล่าวว่า  
ขนาดของกลุ่มการให้ค าปรึกษาควรมีประมาณ 7-8 คน  และถ้าจ ากัดขอบเขตไม่ควรน้อยกว่า 5 
และไม่ควรมากเกิน 10 คน  เพราะกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกมากเกินไปอาจท าให้สมาชิกมีเวลาน้อย
ท่ีจะจดัการกับปัญหาต่างๆ และมีความยุ่งยากใจในการระบายความรู้สึกและอารมณ์ได้ไม่เต็มท่ี  
แต่ถ้ากลุ่มมีจ านวนสมาชิกน้อยเกินไป  อาจท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับกระบวนการกลุ่มและเป็น
เสมือนการให้การปรึกษาเป็นรายบคุคลในกลุม่ได้ 
  จาคอปส์  แมนสสันและฮาร์วิล (Jacobs, Masson, และ Harvill, 2002, p. 40)  
ได้กลา่ววา่  ขนาดสมาชิกกลุม่ในการให้ค าปรึกษาท่ีได้ผลควรมีจ านวนสมาชิก 5-8 คน 
  คอเรย์ (Corey, 2012, p. 99)  กล่าววา่  จ านวนสมาชิกของกลุม่การให้ค าปรึกษา
ควรมี 8 คน  จะเอือ้ตอ่ประสิทธิภาพของการให้การปรึกษากลุม่มากท่ีสดุ 
  วชัรี ทรัพย์มี (2556, น. 126)  กล่าวว่า  ขนาดของสมาชิกกลุ่มควรมีประมาณ 6-
8 คน  แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กควรลดจ านวนลงเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์และควรมีสมาชิกในจ านวนท่ี
เหมาะสม  ซึง่จ านวนของสมาชิกท่ีพอเหมาะจะท าให้ง่ายตอ่การเข้าถึงสมาชิกได้อยา่งทัว่ถึง 
  ลักขณา สริวัฒน์ (2560 , น. 103)  กล่าวว่า  จ านวนสมาชิกในกลุ่มควรอยู่
ระหว่าง 8-12 คน  ซึ่งจะท าให้การให้การปรึกษามีประสิทธิภาพเพราะสมาชิกมีโอกาสสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กนัได้ทัว่ถึงและมีสว่นร่วมในการรับและให้ความชว่ยเหลือในกลุม่ได้อย่างเตม็ท่ี 
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  จากแนวคิดหลายๆ ท่านท่ีได้กล่าวถึงขนาดของกลุ่มให้การปรึกษาไว้ในข้างต้น  
ผู้วิจยัพอจะสรุปได้ว่า  ขนาดของกลุ่มการให้ค าปรึกษานัน้สามารถมีจ านวนสมาชิกได้อย่างน้อย
ท่ีสุดจ านวน 4 คน และไม่ควรมากกว่า 12  คน และเพ่ือให้มีความเหมาะสมท่ีสุดควรมีสมาชิก
ประมาณ 8 คน เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

2.5 ระยะเวลาและจ านวนครัง้ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีจะบรรลจุดุมุ่งหมายนัน้ต้องมีการให้การปรึกษากลุม่อยา่ง
ต่อเน่ือง  เพ่ือให้สมาชิกได้มีเวลาท่ีจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในทางท่ีดีขึน้  
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงขอน าแนวคิดในเร่ืองระยะเวลาและจ านวนครัง้ของการให้ค าปรึกษากลุ่มจาก
หลายๆ ทา่นท่ีได้กลา่วไว้ดงันี ้
  แพทเทอร์สัน (Patterson, 1974, p. 182)  กล่าวว่า ระยะเวลาและจ านวนครัง้
ของการให้ค าปรึกษาควรท่ีจะจดัให้มีการให้ค าปรึกษากลุ่มสปัดาห์ละ 1 ครัง้  และถ้าชว่งเวลาของ
การให้การปรึกษาน้อย  อาจจดัให้มีการให้การปรึกษากลุ่มสปัดาห์ละ 2-3 ครัง้  ในแตล่ะครัง้ท่ีพบ
กนั  ถ้าสมาชิกเป็นวยัรุ่นหรือผู้ใหญ่ควรใช้เวลา 1-1.30 ชัว่โมง   
  โอลเซน (Ohlsen, 1977, p. 6) กล่าวว่า  ระยะเวลาและจ านวนครัง้ของการให้
ค าปรึกษาควรมีการให้ค าปรึกษากลุ่มในจ านวน 8-10 ครัง้  และระยะเวลาควรมีไม่ต ่ากว่า  90 
นาที ตอ่สปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ 
  คอเรย์ (Corey, 2012, p. 99)  กล่าวว่า  ระยะเวลาและจ านวนครัง้ของการให้
ค าปรึกษาควรมีการให้ค าปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ 2 ครัง้  ครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึง ถึง 2 
ชัว่โมง  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนิดของกลุม่หรือประสบการณ์ของผู้น ากลุม่หรือผู้ ให้ค าปรึกษา 
  คมเพชร ฉัตรศภุกลุ (2546, น. 99)  กล่าวว่า  การให้การปรึกษากลุ่มควรจดัให้มี
สปัดาห์ละ 2 ครัง้  และมีเวลาอย่างน้อยไม่ควรต ่ากว่า 1 ชั่วโมง  และไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง  และ
ส าหรับจ านวนครัง้ในโรงเรียนและวิทยาลัยควรก าหนดจ านวนครัง้ไว้ประมาณ 6-7 ครัง้  โดยถือ
เป็นกลุม่ท่ีใช้เวลาระยะสัน้ 
  วชัรี ทรัพย์มี (2550, น. 115)  กล่าวว่า  ช่วงเวลาท่ีใช้ในการให้การปรึกษากลุ่ม
ขึน้อยูก่บัอายขุองผู้ ท่ีมาขอรับค าปรึกษา  โดยหากเป็นวยัรุ่นอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง
ในแตล่ะครัง้  สว่นกลุม่ส าหรับผู้ใหญ่อาจจะใช้เวลามากกวา่นัน้ได้ 
  ศิริบูรณ์ สายโกสมุ (2555, น. 36)  กล่าวว่า  การพบกนัในแตล่ะครัง้ควรเพียงพอ
ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วม  ซึ่งมักใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง  ส่วนจ านวนครัง้ในการพบกัน
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ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายอย่าง  เช่น  เป้าหมายของกลุ่ม  ส่วนประกอบของสมาชิกกลุ่มท่ีท าในท่ีพัก
อาจพบกนัทกุวนัหรือสปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ 
  จากแนวคิดของหลายๆ ท่านท่ีได้กล่าวไว้ในเร่ืองระยะเวลาและจ านวนครัง้ของ
การให้ค าปรึกษากลุ่มในข้างต้นนัน้  ผู้ วิจัยพอจะสรุปได้ว่าระยะเวลาควรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.30 
ชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่  ส่วนจ านวนครัง้ของการพบกันสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ทุกสัปดาห์  เป็นเวลา      
6-10 ครัง้ 

2.6 การจัดบรรยากาศและสถานที่ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  หากจะกล่าวถึงบรรยากาศและสถานท่ีของการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้  นบัได้ว่ามี
ส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้บรรยากาศในการให้ค าปรึกษาภายในกลุ่มสามารถด าเนินไปได้
อย่างราบร่ืน  ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมจากต าราท่ีหลายๆ ท่านได้กล่าวถึงการจดับรรยากาศและ
สถานท่ีของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้
  มาฮ์เลอร์ (Mahler, 1969, pp. 58-59) และโอลเซน (Ohlsen, 1970, p. 29) ได้
กล่าวสอดคล้องกันในเร่ืองของการจัดสถานท่ีในการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้ว่า  ควรเป็นห้องท่ีมี
ลักษณะเป็นสัดส่วน  มีขนาดพอเหมาะกับจ านวนสมาชิกและเก้าอีค้วรมีลักษณะนั่งได้สบาย  
จัดเป็นวงกลมเพ่ือให้สมาชิกได้มองเห็นกันอย่างทั่วถึง  พืน้ห้องสะอาดและพร้อมท่ีจะเปล่ียน
อิริยาบถให้สมาชิกสามารถนัง่พืน้ได้ 
  คอเรย์ (Corey, 2004) กล่าวว่า  สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการให้ค าปรึกษากลุ่มคือ
เป็นท่ีมีความเป็นส่วนตัว  มีความมิดชิดเพ่ือให้สมาชิกรู้สึกถึงความปลอดภัยและสามารถท่ีจะ
พดูคยุกนัได้อยา่งเปิดเผย 
  พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2525 , น. 235)  กล่าวว่า  ห้องท่ีเหมาะสมในการให้
ค าปรึกษากลุ่มควรเป็นห้องท่ีมีความเหมาะสมกับจ านวนสมาชิกในห้อง  เพ่ือให้สมาชิกมีอิสระ
และมิให้มีสิ่งภายนอกรบกวนหรือปอ้งกนัมิให้สมาชิกหนัไปสนใจกบัสิ่งภายนอก  ซึง่ทัง้นีส้มาชิกใน
กลุ่มจะรู้สึกสบายใจเม่ือได้นัง่เป็นวงกลมรอบโต๊ะหรือมีโต๊ะตรงกลางวงมากกว่าท่ีจะเป็นวงกลม
เฉยๆ และห้องส าหรับการให้การปรึกษากลุม่ในบางแหง่จะตดิตัง้เคร่ืองบนัทกึเสียงไว้ด้วย 
  ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555, น. 37)  กล่าวว่า ห้องท่ีเหมาะสมในการให้ค าปรึกษา
ควรเป็นห้องท่ีมีความเป็นสว่นตวั  สมาชิกสามารถเดินทางได้สะดวก  การจดัท่ีนัง่ควรเป็นเก้าอีท่ี้มี
ขนาดเดียวกนัหรือทกุคนนัง่บนพืน้  บนพรม  ซึ่งการนัง่ควรนัง่ให้เป็นวงกลมและไม่ให้สมาชิกคนใด
รู้สกึวา่อยูน่อกกลุม่   
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  จากแนวคิดของหลายๆ ท่านท่ีได้กล่าวในเร่ืองการจดับรรยากาศและสถานท่ีของ
การให้ค าปรึกษากลุ่มข้างต้น  ผู้ วิจัยพอจะสรุปได้ว่า  การจัดสถานท่ีควรเป็นห้องท่ีเป็นสัดส่วน  
ปราศจากสิ่งรบกวนและมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วม  ในการจดัท่ีนัง่ควรให้นัง่เป็น
วงกลมเพ่ือท่ีจะให้สมาชิกทุกคนได้มองเห็นหน้ากันทัง้หมดและเพ่ือท่ีจะไม่ให้สมาชิกคนใดรู้สึกว่า
อยูน่อกกลุม่  ซึง่ในท่ีนีอ้าจจะจดัท่ีเป็นเก้าอีห้รือนัง่พืน้ก็ได้ขึน้อยู่กบัสมาชิกในกลุม่นัน้ๆ 

2.7 ชนิดของกลุ่มการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  หากจะกล่าวถึงชนิดของกลุ่มการให้ค าปรึกษานัน้  ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวม
แนวความคดิจากหลายๆ ทา่นท่ีได้กลา่วถึงชนิดของกลุม่การให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้
  แฮนเซน  วอร์เนอร์และสมิธ (Hansen, Warner, และ Smith, 1976, p. 366) 
กล่าวว่า  ชนิดของกลุ่มควรจดัเป็นกลุม่แบบปิด  หมายถึง  กลุ่มท่ีไม่มีการเปิดรับสมาชิกใหม่อีกใน
ระหวา่งการด าเนินการให้การปรึกษากลุม่ แม้จะมีสมาชิกลาออกจากกลุม่ไปแล้วก็ตาม  เพราะการ
จดักลุม่จะท าให้สมาชิกมีปัญหาในเร่ืองความไว้วางใจและความสนิทสนม   
  ราว (Rao, 1981, p. 177) กลา่ววา่  ชนิดของกลุ่มควรเป็นกลุ่มปิด  คือไม่มีการรับ
สมาชิกใหม่อีกในระหว่างให้ค าปรึกษากลุ่ม  แม้จะมีสมาชิกลาออกไปแล้วก็ตาม  เพราะการจัด
กลุม่เปิดจะท าให้สมาชิกมีปัญหาในเร่ืองความไว้วางใจและความสนิทสนมกนัของสมาชิกในกลุม่ 
  จากแนวคิดของหลายๆ ท่านดงัท่ีกล่าวในข้างต้นนี ้ ผู้ วิจยัพอจะสรุปได้ว่า  ชนิด
ของกลุ่มการให้ค าปรึกษาควรจะมีลักษณะเป็นกลุ่มแบบปิด  ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะท าให้สมาชิกได้เกิด
บรรยากาศของความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และเพื่อท่ีจะท าให้สมาชิกภายในกลุม่กล้าท่ีจะเปิดเผย
เร่ืองราวของตนเองออกมาได้อยา่งไมเ่ขินอาย 

2.8 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  ส าหรับขัน้ตอนการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุม่นัน้  มีหลายๆ ทา่นได้แบง่ขัน้ตอน
การด าเนินการออกเป็นขัน้ตอนได้อย่างหลากหลาย  บางต าราอาจมีการแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน
และบางต าราแบง่ออกเป็น 4 , 5 หรือ 6 ขัน้ตอน  ทัง้นีจ้ะมีล าดบัขัน้ตอนท่ีแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กับ
แนวคดิของผู้ เขียนแตล่ะท่าน  แตอ่ยา่งไรก็ตามโดยทัว่ไปแล้ว  ขัน้ตอนการด าเนินการให้ค าปรึกษา
กลุ่มท่ีนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปจะแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน  ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมต าราและเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องไว้ดงันี ้
  จาคอปส์และคณะ (Jacobs, Masson & Harvil, 2006 อ้างถึงใน สกล วรเจริญ
ศรี, 2560, น. 31-32) ท่ีได้กลา่วถึงขัน้ตอนของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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  ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นหรือการเร่ิมด าเนินการให้ค าปรึกษา (Initial  or  Beginning  
Stage) เป็นขัน้ตอนแรกท่ีมีความส าคัญในการให้ค าปรึกษา  เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาจะ
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์นัน้ขึน้อยู่กับการสร้างสัมพันธภาพ (Building  
Rapport) และความไว้วางใจ (Making  Trust) ซึ่งในขัน้เร่ิมต้นถือว่าเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญั
อยา่งมากของขัน้ตอนหนึง่ในการให้ค าปรึกษา  ดงันัน้อาจกล่าวได้วา่ขัน้เร่ิมต้นเป็นขัน้ตอนของการ
ท่ีผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจกับผู้ รับค าปรึกษาในกลุ่ม  
ตลอดจนการก าหนดโครงสร้างกลุม่ 
  ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษาหรือขัน้กลาง (Working  or  Middle  Stage) 
เป็นขัน้ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือสามารถก าหนดปัญหาของผู้ รับค าปรึกษาหรือ
สมาชิกในกลุ่มได้  ตลอดจนการใช้เทคนิคต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษา
สามารถเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเองได้  โดยปัจจัยส าคัญในขัน้ของการด าเนินการ
นอกจากการใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มแล้ว  ปัจจยัด้านพลงัของกลุ่มหรือการให้สมาชิก
กลุม่มีสว่นร่วมในการด าเนินการกลุม่นัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปิดกลุ่มหรือสิน้สุดการให้ค าปรึกษา (Closing  or  Ending  Stage) 
เป็นขัน้ของการสรุปเร่ืองราว  ประเดน็ส าคญัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นัน้  
  จากแนวคิดดังท่ีกล่าวในข้างต้นนี ้ ผู้ วิจัยพอจะสรุปได้ว่าขัน้ตอนของการให้
ค าปรึกษากลุ่มมี 3 ขัน้ตอน คือ 1. ขัน้เร่ิมต้น 2. ขัน้ด าเนินการหรือขัน้กลาง 3. ขัน้ปิดกลุ่มหรือ
สิน้สดุการให้ค าปรึกษา 

2.9 ข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  เม่ือกล่าวถึงข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้  นับได้ว่ามีข้อดีต่างๆ มากมาย   
ซึ่งในท่ีนีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษารวบรวมแนวความคิดจากหลายๆ ท่านท่ีได้กล่าวถึงข้อดีของการให้
ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้
  คอทท์เลอร์และบราวน์ (Kottler และ Brown, 1996, pp. 194-198)  ได้กล่าวถึง
ข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ 6 ประการสรุปได้ดงันี ้
   1. คุ้มค่า (Cost  efficiency) คือการให้ค าปรึกษากลุ่มจะท าให้สมาชิก
กลุม่ประหยดัเวลามากกวา่การให้ค าปรึกษาทีละคน   
   2. ผลในการตรวจสอบ (Spectator  effects) คือการให้ค าปรึกษากลุ่ม
จะมีประโยชน์ในการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้  ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองและเลียนแบบ
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พฤติกรรมของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม  ตลอดจนมีการเลียนแบบพฤตกิรรมของผู้น ากลุ่มท่ีตนช่ืนชอบ
ได้จากการสงัเกต 
   3. คุณ ค่าในการกระตุ้ น  (Stimulation  value) คือกระบวนการให้
ค าปรึกษากลุ่มจะเป็นการช่วยกระตุ้ นความคิด  อารมณ์ของสมาชิกกลุ่มให้มีอิสระในการ
แสดงออก  มีการวิพากษ์วิจารณ์ย้อนกลบักนัอย่างจริงใจ  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหม่ๆ ซึ่ง
กันและกันและมีการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งจากบรรยากาศภายในกลุ่มท่ีมี
ชีวิตชีวาจะกระตุ้นให้เกิดพลงัในการเปล่ียนแปลง  เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมมือกนัในการกระท า
สิ่งตา่งๆ ให้ดีขึน้ 
   4. โอกาสในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Opportunities  for  feedback) 
จากกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มจะท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับประสบการณ์ในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับท่ีตรงไปตรงมา  ซ่ือสัตย์  วิพากษ์วิจารณ์  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีประโยชน์และสร้างสรรค์  ซึง่สมาชิกจะชว่ยกนัค้นหาและพิจารณาว่ามีสิ่งใดท่ีควร
ปรับปรุงให้ดีขึน้และมีการเสริมแรงซึง่กนัและกนั 
   5. การสนับสนุน (Support) สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจาก
สมาชิกคนอ่ืนภายในกลุม่ด้วยความรัก  ความจริงใจและใส่ใจอย่างแท้จริง  ท าให้เกิดความหวงั  มี
การพฒันาทกัษะทางสงัคม  มีความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันและยงัเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ
ระบายอารมณ์ 
   6. การฝึกปฏิบัติ ท่ี มี โครงสร้าง (Structured  practice) บรรยากาศ
ภายในกลุ่มซึ่งเปรียบเสมือนห้องทดลองท่ีไม่เพียงแต่สมาชิกกลุ่มจะได้รับการให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นเท่านัน้  แตส่มาชิกกลุ่มยงัได้รับการสนบัสนุนและมีการส่งเสริมให้เกิดการฝึกปฏิบตัิ
พฤติกรรมใหม่ๆ และพัฒนาทักษะต่างๆ อันเน่ืองจากการขาดทักษะท่ีจ าเป็นซึ่งท าให้เกิด
ความเครียดและวิตกกงัวล  เกิดความก้าวร้าว  มีการปกปอ้งตนเอง  ขาดการยอมรับนบัถือตนเอง  
นอกจากนีย้งัมีโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงอารมณ์  ความรู้สึกตา่งๆ ท่ีเกิดจากความกลวั  ความ
วิตกกังวลและข้อห้ามต่างๆ ออกมาอย่างเปิดเผยโดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีสร้างสรรค์จาก
สมาชิกคนอ่ืน 
  นีสทลู (Nystul, 2003, p. 335) ได้กลา่วถึงข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้
   1. เป็นการจัดหาสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยส าหรับสมาชิกให้มีการทดลอง
และพบกบัประสบการณ์พฤตกิรรมใหม่ๆ  กบัสมาชิกกลุม่คนอ่ืน 
   2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืน 
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   3. ประหยดัเวลา  เน่ืองจากเป็นการพบปะกนัของสมาชิกกลุม่หลายคน 
   4. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในขณะท ากลุ่ม  ท าให้
ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัปัญหาของคนน้อยลง 
   5. ปัญหาของสมาชิกถกูแก้ไขด้วยข้อคิดเห็นจากสมาชิกคนอ่ืน 
   6. กระบวนการกลุ่มช่วยให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเกิดพลัง  มีความ
กระตือรือร้นและจงูใจให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีหวงัไว้ 
  คอเรย์ (Corey, 2004, p. 6-7) ได้กลา่วถึงข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้
   1. การให้ค าปรึกษากลุม่ท าให้สมาชิกได้ส ารวจรูปแบบชีวิตของตนเองใน
การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและได้เรียนรู้การใช้ทกัษะทางสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายมุมมองของตนเองกับผู้ อ่ืนและยอมรับข้อมูล
ย้อนกลบัของผู้ อ่ืน 
   3. กลุ่มในการให้ค าปรึกษาเป็นสังคมเล็กๆ ท่ีมีคนอายุต่างกัน  มีความ
สนใจ  ภูมิหลัง  สถานะทางสังคมเศรษฐกิจและปัญหาท่ีหลากหลาย  โดยกลุ่มให้ตวัอย่างตาม
สภาพความเป็นจริง  การต่อสู้ และการขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่ม   ซึ่งเป รียบเสมือนกับ
ประสบการณ์ท่ีสมาชิกจะได้พบในโลกภายนอก 
   4. กลุ่มจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิก
เกิดความเต็มใจในการส ารวจปัญหาของตนเอง  จนพวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและ
น าไปสู่การเร่ิมต้นใส่ใจและบรรยากาศท่ีท้าทายเพ่ือสนบัสนนุให้สมาชิกทดลองเลือกพฤตกิรรม  ได้
ก าลงัใจและได้รับข้อเสนอแนะว่าจะน าไปประยกุต์ใช้อยา่งไรในโลกภายนอก 
  ก๊ิบสันและมิทเชลล์ (Gibson และ Mitchell, 2008, pp. 177-179) ข้อดีของการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้
   1. ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีการส ารวจตนเองจากการสนบัสนุนของสมาชิก
กลุ่ม  เกิดการพัฒนาตนเอง  ปรับเปล่ียนแก้ไขความต้องการ  ความกังวลและปัญหาต่างๆ ด้วย
การมีปฏิสมัพนัธ์กนักบัเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกนัภายใต้บรรยากาศของกลุ่มท่ีมี
ความปลอดภยัและอิสระ 
   2. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มเกิดการหยั่งรู้ในความรู้สึกและพฤติกรรม
ของตนเองจากการท่ีสมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืน  เป็นการได้ระบายอารมณ์  
ความรู้สึก  สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตนได้อยา่งอิสระ  ฝึกกระท าพฤตกิรรมใหม่
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ได้อย่างปลอดภยั  มีการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  มีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
และมีอตัมโนทศัน์ในทางบวกภายใต้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลท่ีดีตอ่กนั 
   3. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้พัฒนาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน  ซึ่งจาก
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่มจะชว่ยให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ท่ีจะมีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  โดยมีความไวตอ่ความต้องการและมีการรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน  เรียนรู้ในผลกระทบ
ในพฤตกิรรมของตนเองท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืนและมีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของตนใหมไ่ด้อยา่งเหมาะสม 
   4. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้ อ่ืน  โดยมีความรับผิดชอบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองตามข้อเสนอแนะของ
สมาชิกคนอ่ืน  รับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนโดยการแสดงความคิดเห็นของตนและมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 
  จากข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุ่มดงักล่าวในข้างต้น  ผู้วิจยัพอจะสรุปได้ว่าข้อดี
ของการให้ค าปรึกษากลุ่มจะช่วยให้ผู้ ให้การปรึกษาได้พบปะกบัสมาชิกหลายคนในเวลาเดียวกัน  
ซึง่จะช่วยท าให้ประหยดัเวลา  ประหยดับคุลากรและประหยดังบประมาณ  และยงัช่วยให้ผู้ รับการ
ปรึกษาทุกคนท่ีเข้ากลุ่มไม่รู้สึกโดดเด่ียวหรือมีความเข้าใจว่าตนเองมีปัญหาคนเดียว  นอกจากนี ้
แล้วบรรยากาศของกลุ่มจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง  ปลอดภัยและไว้วางใจ
สมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม  ซึ่งจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกได้มีโอกาสแสดงความคิด  ความรู้สึก  
พฤติกรรมท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้  แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันจากทัง้ตนเองและสมาชิกคน
อ่ืนๆ ในกลุม่   

2.10 ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเสริมสร้าง
การควบคุมตนเอง 

  ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยามาผสมผสานกนั
เพ่ือให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกบัการควบคมุของเยาวชนท่ีกระท าผิด  โดยทฤษฎีท่ีผู้วิจยั
ได้น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาในครัง้นีไ้ด้ใช้กลุ่มทฤษฎีการให้การปรึกษาในระดบัของความคิด  
ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  Emotive  
Behavior  Therapy)   กลุ่มทฤษฎีการให้การปรึกษาในระดบัของความรู้สึก  ได้แก่  ทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  Counseling  Theory) และ
กลุ่มทฤษฎีการให้การปรึกษาในระดบัของพฤติกรรม  ได้แก่  ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริง (Reality  Counseling  Theory)  ทฤษฎีการให้ค าป รึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
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(Behavioral  Counseling  Theory) ซึ่งรายละเอียดทัง้หมดของแต่ละทฤษฎีผู้ วิจัยได้น าเสนอไว้
ดงันี ้
 2.10.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  
Emotive  Behavior  Therapy) 

  แอลเบิร์ต  เอลลิส (Albert  Ellis) ผู้ก่อตัง้ REBT ในกลางปี ค.ศ. 1950 เป็นนกัจิต
บ าบดัคนแรกท่ีเน้นบทบาทของการรู้คิด (Cognition) ต่อพฤติกรรม  ต่อมาเอลลิสได้เปล่ียนช่ือ
รูปแบบของเขาจาก RET เป็น Rational  Emotive  Behavior  Therapy – REBT โดยเน้นถึงการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของการรู้คดิ  อารมณ์และพฤตกิรรม 
  จากพืน้ฐานของประสบการณ์ท่ีเอาชนะปัญหาทางอารมณ์และมีผลติดตามมาท่ี
ยบัยัง้พฤตกิรรมไม่เหมาะสมในเยาว์วยั  เอลลิสได้ริเร่ิมวิธีทางความคิด  ความรู้สกึ  กิจกรรม (Ellis, 
2001 อ้างถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2555, น. 154) REBT เป็นทฤษฎีท่ีวิเศษมากในการน ามาใช้
กับกลุ่ม  เพราะสมาชิกสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในการน ามาประยุกต์กับตนเองและกับ
สมาชิกด้วยกัน  ทฤษฎีนีมี้พืน้ฐานอยู่บนข้อตกลงเบือ้งต้นว่าความคิดเป็นสาเหตุของความรู้สึก  
และในกลุ่มผู้ น าช่วยสมาชิกในการเปล่ียนความรู้สึกโดยเน้นไปท่ีการพูดกับตนเองท่ีมาจาก
ความคิด  ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ในกลุ่ม REBT ท่ีค่อนข้างเป็นประโยชน์  เพราะท าให้
รู้สกึวา่ตนอยูใ่นภาวะท่ีสามารถควบคมุตนเองได้มากขึน้โดยรู้วา่ความรู้สกึของตนเกิดจากความคิด 
  2.10.1.1 เป้าหมายของการให้การปรึกษา (Counseling  Goals) แบบพิจารณา
เหตผุล  อารมณ์และพฤตกิรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy) 
  เป้าหมายของการให้การปรึกษาตามแบบ REBT ท่ีส าคญัคือ  การลดการลงโทษ
ตนเองและพยายามใช้ความสามารถของตนเองพฒันาไปสู่เปา้หมายในชีวิตท่ีเป็นไปได้ตามสภาพ
ความเป็นจริง  มีปรัชญาในการด าเนินชีวิตท่ีไม่ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองและผู้ อ่ืน  ซึ่ง
เป้าหมายโดยกว้างๆ สามารถแยกออกได้ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้(Ellis, 2004 อ้างถึงใน ลกัขณา 
สริวฒัน์, 2560, น. 191-192) 
  1. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาเข้าใจว่า  การเฝ้าบอกตนเองอย่างไม่มีเหตุผล  การ
กล่าวโทษตนเองเป็นสาเหตขุองอารมณ์ในด้านลบ  การอยู่โดยปราศจากอารมณ์นัน้เป็นสิ่งท่ีท าได้
ยาก  REBT จงึแบง่อารมณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ   
   1.1 อารมณ์ท่ีเหมาะสม (Appropriate  Feeling) แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 
ประเภทคือ 
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    1.1.1 อารมณ์ ท่ี เหมาะสมทางบวก (Appropriate  Positive  
Feeling) ได้แก่  อารมณ์รัก  อารมณ์สดช่ืน  อารมณ์อยากช่วยเหลือผู้ อ่ืน  อารมณ์ดีท่ีก่อให้เกิด
ความสขุทัง้หลาย 
    1.1.2 อารมณ์ ท่ี เหมาะสมทางลบ (Appropriate  Negative  
Feeling) อารมณ์ทางด้านลบท่ีไม่รุนแรงแต่เป็นแรงจงูใจให้บุคคลเกิดการพฒันาตนเอง  อารมณ์
ประเภทนีแ้ม้เป็นอารมณ์ทางด้านลบแตก็่เป็นประโยชน์เพราะท าให้บคุคลพฒันาคณุภาพของชีวิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ส่วนอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมทางด้านลบ  ได้แก่  ความกระวน
กระวายใจ  ความพยายามคิดแก้ไขปัญหาในการท างาน  ความรู้สึกอึดอดัใจในความไม่ถูกต้อง
เหมาะสมของสภาพการณ์ความรู้สกึเดือดร้อนใจอยากชว่ยเหลือผู้ อ่ืนท่ีตกทกุข์ได้ยาก  ฯลฯ 
   1.2 อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate  Feeling)  ได้แก่ อารมณ์ทาง
ลบท่ีรุนแรงส่งผลให้เกิดความรู้สึกเศร้าโศกลงโทษตัวเอง  รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า  ซึมเศร้า  
ท้อแท้  หมดหวงัในชีวิต  รู้สกึอยากท าร้ายตนเองและผู้ อ่ืน  อารมณ์ท่ีไมเ่หมาะสมนีผู้้ ให้การปรึกษา
ต้องสอน  ชีแ้นะให้ผู้ รับการปรึกษารู้จกัระงบัพิจารณาเหตุผล  ท าความเข้าใจตอ่สภาพการณ์ท่ีท า
ให้เกิดอารมณ์เหล่านัน้เสียใหม่  เรียนรู้ท่ีจะลดความรุนแรงและร่นระยะของการเกิดอารมณ์ทางลบ
อยา่งรุนแรงให้สัน้เข้า 
  2. ชว่ยให้ผู้ รับการปรึกษารับผิดชอบตอ่ตนเอง  พึ่งพาตนเองให้เต็มความสามารถ
ท่ีมีอยู ่
  3. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษามีแนวความคิดกว้าง  สามารถมองเห็นวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้หลายวิธี 
  4. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาไม่ยึดมั่นถือมั่น  ยอมรับสภาพความเป็นจริงของการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งตา่งๆ   นอกจากนีย้งัชว่ยให้ผู้ รับการปรึกษาสนใจและยอมรับถึงความแตกตา่ง 
  5. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษามีใจกว้าง  เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่าง
บคุคลทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคมและสตปัิญญา 
  6. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถวางแผนแนวทางในการปฏิบัติท่ีจะท าให้
เปา้หมายในชีวิตของเขาประสบความส าเร็จ 
  7. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษากล้าตดัสินใจ  กล้ารับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง  
กล้าเส่ียงท่ีจะพฒันาตนเองไปให้เตม็ศกัยภาพ 
  8. ชว่ยให้ผู้ รับการปรึกษาได้เข้าใจตนเอง 
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  9. ชว่ยให้ผู้ รับการปรึกษามีความมัน่ใจในตนเอง  เป็นตวัของตวัเอง  หลดุพ้นจาก
การลงโทษตนเองตามคา่นิยมหรือทศันคตเิก่าๆ 
  2.10.1.2 หน้าท่ีและบทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษา (Therapist’s  Function  and  
Roles) แบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤตกิรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy) 
  ผู้ ให้การปรึกษาแบบ REBT คือการช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาหลุดพ้นจากความคิด  
ความเช่ือท่ีไม่มีเหตุผล (Illogical  Ideas) อันท าให้เกิดอารมณ์ท่ีรุนแรง  ท าร้ายตนเอง  ส าหรับ
บทบาทหน้าท่ีของผู้ ให้การปรึกษา REBT สรุปได้ดงันี ้(Ellis, 2004 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์ , 
2560, น. 192-193) 
  1. ชีแ้จงให้ผู้ รับการปรึกษาเข้าใจถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ทางด้านลบด้วย
ทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-C 
  2. ระบใุห้ผู้ รับการปรึกษาเกิดการรับรู้และตระหนกัถึงความคดิไร้เหตผุลท่ีเขามีอยู่
อนัเป็นผลท่ีท าให้เขาเกิดอารมณ์รุนแรงทางลบ  และท าให้เขาแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท า
ให้ตนเองไมมี่ความสขุ 
  3. สอนวิธีการคดิท่ีมีเหตผุล  ทกัษะการคดิท่ีเป็นระบบตามหลกัวิทยาศาสตร์ 
  2.10.1.3 กระบวนการขัน้ตอนการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์
และพฤตกิรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy)   
  เอลลิส (Ellis, 2004 อ้างถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 193) ได้แบ่งขัน้ตอน
การให้ค าปรึกษาออกเป็น 3 ขัน้ดงันี ้
  ขัน้ท่ี 1 การให้การปรึกษาเน้นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive  Counseling) การ
ให้การปรึกษาในขัน้แรกนีจ้ะช่วยให้ผู้ รับการปรึกษายกเลิกความคิดท่ีว่าจะเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์
พร้อมทกุด้าน  ถ้าเขาต้องการจะเป็นผู้ ท่ีมีความสขุเพิ่มขึน้และมีความวิตกกงัวลลดน้อยลง  ขัน้นีใ้ช้
เทคนิคการสอนให้เห็นถึงความแตกตา่งเพื่อให้ผู้ รับการปรึกษาได้เรียนรู้และตระหนกัอยา่งแท้จริง 
  ขัน้ ท่ี  2 การให้การปรึกษาด้านอารมณ์  (Emotive  Counseling) การให้การ
ปรึกษาในขัน้นีจ้ะสร้างขึน้เพ่ือช่วยเปล่ียนแปลงระบบค่านิยมของผู้ รับการปรึกษา  โดยผู้ ให้การ
ปรึกษาจะใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือแสดงให้ผู้ รับการปรึกษาได้เห็นความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ความหลอกลวง  เชน่  การแสดงบทบาทสมมต ิ เป็นต้น 
  ขัน้ท่ี 3 การให้การปรึกษาด้านพฤติกรรม (Behavioral  Counseling) การให้การ
ปรึกษาในขัน้นีจ้ะสร้างขึน้เพ่ือชว่ยพฒันาให้ผู้ รับการปรึกษาได้พฒันารูปแบบของความคดิและการ
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ประพฤติของตนเม่ือได้ตระหนกัถึงความผิดพลาดของพฤติกรรมและความคดิในอดีต  ซึง่เทคนิคท่ี
น ามาใช้ในขัน้นีอ้าจใช้เทคนิคการให้การบ้าน  การแสดงบทบาทหรือพฤตกิรรม 
  2.10.1.4 เทคนิคและกลวิธีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และ
พฤตกิรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy) 
  เอลลิส (Ellis, 2004 อ้างถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 193-194) ได้กล่าวถึง
เทคนิคท่ีใช้ในการให้การปรึกษาตามทฤษฎีแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤตกิรรมไว้ดงันี ้  
  1. ผู้ ให้การปรึกษาจะปฏิบตัิตนเหมือนนกัตอ่ต้านการโฆษณาชวนเช่ือ  โดยจะท า
การเปิดเผยและจะต่อต้านและเผชิญหน้ากับความเช่ือและการพูดด้วยตนเองท่ีไม่สมเหตสุมผล
ของผู้ รับการปรึกษา 
  2. ผู้ ให้การปรึกษาจะให้ก าลงัใจโดยโน้มน้าวจิตใจ  หลอกล่อและออกค าสั่งให้
ผู้ รับการปรึกษาได้เข้าไปเก่ียวข้องในพฤติกรรม  ซึ่งจะกระท าในฐานะเป็นเคร่ืองมือต่อต้านการ
โฆษณาชวนเช่ือท่ีเข้มแข็ง 
  3. ผู้ ให้การปรึกษาใช้เทคนิคทางปัญญา  เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา
ความคิดของผู้ รับการปรึกษา  เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถขจดัความคดิท่ีไม่มีเหตผุลให้หมดสิน้
ไปและพฒันาความคิดท่ีมีเหตผุลขึน้แทน  เช่น  การพดูถึงตนเองอย่างมีเหตผุล  เป็นวิธีท่ีผู้ ให้การ
ปรึกษาสอนให้ผู้ รับการปรึกษาเปล่ียนค าพดูของตนเองใหม่โดยการใช้เหตผุลแทนค าพดูเดมิท่ีไม่มี
เหตผุล 
  4. ผู้ ให้การปรึกษาใช้เทคนิคทางอารมณ์เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา
อารมณ์ของผู้ รับการปรึกษาดงันี ้
   4.1 การจินตนาการให้เกิดการใช้เหตผุลและอารมณ์  เป็นวิธีการให้ผู้ รับ
การปรึกษาสร้างจินตนาการท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษารับรู้ถึงความรู้สึกและ
อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมของตนเอง  และให้ขจดัความคิดท่ีไม่มีเหตผุลให้หมดสิน้ไปอนัจะเป็นผลให้
เกิดความรู้สกึหรืออารมณ์ท่ีเหมาะสมขึน้แทน 
   4.2 การแสดงบทบาทสมมติ  เป็นการทดลองให้ผู้ รับการปรึกษาสวม
บทบาทผู้ อ่ืนเพ่ือให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ในบทบาทของผู้ อ่ืนและเปล่ียนความคิดของ
ตนเองได้อยา่งมีเหตผุล 
   4.3 การฝึกการจัดการกับความอาย  เป็นวิธีการลดความรู้สึกอายของ
ผู้ รับการปรึกษา  โดยผู้ ให้การปรึกษาฝึกผู้ รับการปรึกษาให้กล้าท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีตนรู้สึกอาย
ให้ปรากฏโดยไมรู้่สกึอายอีกตอ่ไป 



 56 
 
  5. ผู้ ให้การปรึกษาใช้เทคนิคทางพฤติกรรม  เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการพฒันา
พฤตกิรรมของผู้ รับการปรึกษาให้มีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ยิ่งขึน้ดงันี ้
   5.1 การฝึกทักษะ  เป็นวิธีการฝึกให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดทักษะในการ
แสดงออก 
   5.2 การวางเง่ือนไขแบบการกระท า  เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการให้การ
ปรึกษาอีกเทคนิคหนึ่งโดยผู้ ให้การปรึกษาน าผลกรรมมาเป็นตัววางเง่ือนไขให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการวางเง่ือนไข  ผลกรรมท่ีนิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการวางเง่ือนไขโดย
การเสริมแรงซึ่งการวางเง่ือนไขโดยให้การเสริมแรงนีเ้ป็นการฝึกให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และผู้ ให้การปรึกษาให้การเสริมแรงเม่ือผู้ รับการปรึกษาแสดงพฤติกรรม
ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้อนัเป็นผลให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมเปา้หมายเพิ่มขึน้ 
  2.10.1.5 ข้อดีของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์และ
พฤตกิรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy) 
  ลกัขณา สริวฒัน์ (2560, น. 197)  ได้กล่าวถึงข้อดีของทฤษฎีการให้การปรึกษา
แบบ REBT ไว้วา่  เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีชว่ยให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดความตระหนกัวา่ความคิด
ท่ีไร้เหตผุล  การกล่าวโทษตนเองเป็นสาเหตขุองอารมณ์ทางลบ  ฉะนัน้ถ้าจะแก้ไขอารมณ์ทางลบ
ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  บคุคลก็สามารถแก้ไขโดยการเรียนรู้วิธีคิดอย่างเหมาะสมคือ
คิดอย่างมีเหตผุล  เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาได้ตระหนกัถึงตวัของเขาเอง
ว่าเป็นผู้ ท่ีสามารถควบคมุอารมณ์  ความรู้สึกได้ดี  โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์
เรียนรู้ท่ีจะคิดและรู้สึกในแบบใหม่  ละทิง้ความเช่ือแบบเก่าๆ เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีเน้นให้
ผู้ รับการปรึกษาชว่ยตวัเองอย่างเต็มท่ีโดยการน าหลกัการและประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในสภาพการณ์
ให้การปรึกษาไปฝึกปฏิบตัใินสภาพความเป็นจริง 
 2.10.2 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  Theory) 
  ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  Theory) ได้
ถือก าเนิดโดย William  Glasser ซึ่งเป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกัน (Glasser, 1965 อ้างถึงใน ลกัขณา 
สริวฒัน์, 2560, น. 198) ท่ีสนใจอยา่งมากในเร่ืองปัญหายวุอาชญากรในปี ค.ศ.1957 และจากการ
ท างานกับเด็กวยัรุ่นท่ีมีปัญหาต่างๆ เขาได้พฒันาวิธีการให้การปรึกษาท่ีมุ่งแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาของเยาวชนให้ได้อย่างรวดเร็ว  จงึได้เสนอวิธีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงขึน้เพ่ือ
มุง่ฝึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง  รู้จกัเปา้หมายในการแก้ไขปัญหาและ
รับผิดชอบท่ีจะช่วยตนเองให้บรรลุถึงเป้าหมายนัน้โดยไม่พยายามแก้ตัวต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึง
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ประสงค์ของตนเอง  เรียนรู้ถึงผลของพฤติกรรมว่าเม่ือตนเองไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขย่อมประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายไม่ได้  การลงมือปฏิบตัิจริงเป็นสิ่งท่ีท าให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้  
ดงันัน้วิธีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงของ Glasser ใช้ได้ผลดียิ่งกบัเยาวชนท่ีมีปัญหา 
  2.10.2.1 เป้าหมายของการให้การปรึกษา (Counseling  Goals) แบบเผชิญ
ความจริง (Reality  Counseling  Theory) 
  แกรนท์ (Grant, 2002 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์ , 2560, น. 201) อธิบายว่า  
เป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงคือ  การช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาค้นพบ
เอกลกัษณ์ของตนเอง   เอกลักษณ์ในท่ีนีคื้อการช่วยให้ผู้ รับการปรึกษามีวุฒิภาวะ (Maturity) ท่ี
เหมาะสม  โดยให้เขารู้จกัใช้ความสามารถท่ีเขามีอยู่อย่างเต็มท่ี  เช่ือมัน่ท่ีจะพึ่งตนเองมากกว่าท่ี
จะคอยพึ่งพาผู้ อ่ืนให้มาสนองความต้องการของตนเอง  ส่วนวุฒิภาวะหมายถึง  การท่ีผู้ รับการ
ปรึกษาเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของตน  รับผิดชอบตอ่ความต้องการของตนเองท่ีจะตัง้เปา้หมายท่ี
เป็นไปได้ในชีวิตและพยายามควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนหรือฝ่าฟันอุปสรรคและ
แก้ปัญหาท่ีจะท าให้เป้าหมายนัน้เป็นจริง   นอกจากนีก้ลาสเซอร์และซูนิน (Glasser & Zunin, 
1973 อ้างถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 201) มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่าผู้ให้การปรึกษา
แบบเผชิญความจริงเม่ือได้รับทราบปัญหาของผู้ รับการปรึกษาแล้ว  ผู้ ให้การปรึกษาควร
วางเปา้หมายของการให้การปรึกษาไว้เพ่ือประโยชน์ของการน าเทคนิคกลวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้  
แตก่ารอธิบายให้ผู้ รับการปรึกษาให้เข้าใจถึงเปา้หมายในการให้การปรึกษาควรอธิบายในลกัษณะ
ของการช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถรับผิดชอบต่อตนเองมากกว่าจะอธิบายออกมาในรูปของ
เปา้หมายเชิงพฤติกรรม  เพราะเปา้หมายเชิงพฤติกรรมนัน้ควรได้รับการปรึกษา  คิดและตดัสินใจ
ด้วยตนเอง  ผู้ ให้การปรึกษาเพียงคอยช่วยให้ข้อเสนอแนะผู้ รับการปรึกษาจนได้รู้สึกถึงความ
รับผิดชอบท่ีตนจะปฏิบตัิตามเปา้หมายเชิงพฤตกิรรมนัน้ๆ ของตน  เม่ือผู้ รับการปรึกษาน าแผนการ
ท่ีวางไว้แต่ละขัน้ตอนไปปฏิบัติ  ผู้ ให้การปรึกษาติดตามผลโดยการช่วยให้ผู้ รับการปรึกษา
ประเมินผลของพฤติกรรมของตนเพ่ือตรวจสอบดวู่าผลของพฤติกรรมจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีเขาได้วางไว้หรือไม่  ยงัมีอะไรท่ีควรแก้ไขเพิ่มเติมและผู้ รับการปรึกษารู้สึกอย่างไรต่อ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของตนเอง  การวางเป้าหมายของการให้การปรึกษาตามทฤษฎีนีท้ าให้
ผู้ รับการปรึกษารับรู้และยอมรับสภาพความเป็นจริงของตน  รู้จกัตนว่ามีลกัษณะหรือเอกลกัษณ์
อย่างไร  ต้องการอะไรในชีวิต  รับผิดชอบท่ีจะให้ชีวิตมีคุณค่า  ไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตาม
ยถากรรม  รู้จกัวางแผนในการด าเนินชีวิตอย่างมีกฎเกณฑ์  มีเหตผุลและรับผิดชอบท่ีจะควบคมุ
ตนเองให้ปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ 



 58 
 
  2.10.2.2 หน้าท่ีและบทบาทของผู้ ให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  
Counseling  Theory)  
  กลาสเซอร์ (Glasser, 1965 อ้างถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 201-203) ได้
ให้แนวคิดว่าผู้ ให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงควรมีหน้าท่ีและบทบาทในการให้การปรึกษา
ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงจะปฏิเสธเร่ืองความเจ็บป่วยเก่ียวกับ
โรคประสาท  โรคจิต  แต่มีพืน้ฐานความเช่ือว่า  พฤติกรรมอปกติต่างๆ เป็นผลมาจากการขาด
ความรับผิดชอบ  วิธีให้การปรึกษาแบบนีไ้ม่เก่ียวข้องกับการวินิจฉัยทางจิตเพราะเช่ือว่า  ความ
เจ็บป่วยทางโรคประสาท  โรคจิตก็คือความไม่รับผิดชอบ  การมีสุขภาพจิตท่ีดีคือการมีความ
รับผิดชอบตอ่ชีวิตนัน่เอง 
  2. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงให้ความส าคญัต่อสภาวะปัจจบุนัไม่ใช่
อดีต  เพราะอดีตของบคุคลเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไมไ่ด้  สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้คือปัจจบุนัและอนาคต  
อดีตจะน ามากล่าวถึงในการให้การปรึกษาเฉพาะท่ีเก่ียวโยงกบัพฤติกรรมในปัจจบุนั  โดยผู้ให้การ
ปรึกษาต้องพยายามค้นหาความมุ่งหวงั  เป้าหมายในชีวิตของผู้ รับการปรึกษาในสภาวะปัจจุบนั
ตลอดจนความกลวั  ความวิตกกังวลและค่านิยมตา่งๆ ท่ีผู้ รับการปรึกษามีอยู่  การให้การปรึกษา
เป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้ผู้ รับการปรึกษาพัฒนาไปได้อย่างเต็มศกัยภาพ  จึงเน้นท่ีตวับุคคลไม่ใช่
ปัญหาเทา่นัน้ 
  3. ผู้ รับการปรึกษาได้รับการปฏิบัติจากผู้ ให้การปรึกษาในฐานะบุคคลท่ีมี
ความสามารถ  มีศกัยภาพ  มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง  มิใช่ในฐานะคนป่วยหรือ
ผู้ มีปัญหา  ผู้ ให้การปรึกษาจะไม่เสียเวลาในการพดูถึงเร่ืองราวในอดีตหรือสิ่งท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้
แตพ่ยายามมองหาความสามารถท่ีเขามีอยู ่  
  4. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงให้ความส าคญัตอ่การประเมินคา่นิยม 
(Value  Judgement) โดยผู้ รับการปรึกษาประเมินพฤติกรรมตนเองว่าการมีพฤติกรรมดงักล่าว
น าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิต  เพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมย่อมมีขึน้ได้ยาก
ถ้าผู้ รับการปรึกษาไมส่ ารวจพฤตกิรรมของตนเองและยอมรับเสียก่อน  พฤติกรรมตา่งๆ นัน้เป็นผล
น าไปสูค่วามล้มเหลว  ฉะนัน้ถ้าต้องการประสบความส าเร็จเขาต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกบัความเป็นจริงและเป็นไปในทิศทางท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ 
  5. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงไม่เน้นการถ่ายโยง  แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุ
ท่ีว่าเทคนิคการถ่ายโยงไม่มีประโยชน์  แต่มีความเห็นว่าการถ่ายโยงท าให้ผู้ ให้การปรึกษาไม่เป็น
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ตวัของตวัเองอย่างแท้จริง  บางครัง้มีบทบาทเหมือนพ่อแม่ของผู้ รับการปรึกษา  ซึ่ง Glasser ไม่
เห็นความส าคญัของการน าผู้ รับการปรึกษาไปทบทวนกับอดีตท่ีเจ็บปวด  ไม่ประสบความส าเร็จ
แต่ให้ความส าเร็จต่อภาวะปัจจุบนั  บทบาทของผู้ ให้การปรึกษาควรเน้นบุคคลท่ีช่วยให้ผู้ รับการ
ปรึกษาได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานด้านจิตใจ  โดยการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  อบอุ่น  
มีความจริงใจในการให้การปรึกษา 
  6. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงไม่ให้ความส าคญัต่อจิตไร้ส านึก  แต่
เน้นการรับรู้ท่ีจิตส านึก  ซึ่ง Glasser ไม่เห็นด้วยกบัการวิเคราะห์สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่ในระดบัจิตไร้ส านึก
โดยวิธีของจิตวิเคราะห์  แตเ่ช่ือถือในพฤติกรรมของผู้ รับการปรึกษากระท าอยูใ่นปัจจบุนั  ทัง้นีก้าร
ท่ีผู้ รับการปรึกษาไม่ประสบความส าเร็จในเป้าหมายหรือสิ่งท่ีตนต้องการ  เน่ืองมาจากความไม่
รับผิดชอบในการไม่วางแผนให้ดีพอท่ีจะท าให้บรรลุความส าเร็จ  ฉะนัน้จึงควรแก้ไขท่ีพฤติกรรม
ปัจจบุนัและความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง  ถ้าผู้ ให้การปรึกษาให้ความสนใจแตเ่ร่ืองจิต
ไร้ส านึกก็จะส่งผลให้ผู้ รับการปรึกษาไม่อยู่กับความเป็นจริงในชีวิตและถือเป็นข้ออ้างท่ีจะไม่ยอม
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
  7. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงไม่ใช้วิธีการลงโทษเพราะการลงโทษ
ไม่ใช่เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  และการลงโทษในความล้มเหลวจะเป็น
ผลให้ผู้ รับการปรึกษาพฒันาเอกลกัษณ์ด้านความล้มเหลวขึน้ในตนเอง  รู้สึกตนเองก็ไม่มีคณุค่า
และยงัท าลายสมัพนัธภาพท่ีดีในการให้การปรึกษา  ซึ่ง Glasser ย า้ว่าผู้ ให้การปรึกษาไม่ควรใช้
วาจาต าหนิหรือแสดงท่าทีเบื่อหน่ายพฤติกรรมของผู้ รับการปรึกษาเพราะนัน่คือการลงโทษแทนท่ี
จะใช้วิธีดงักล่าว  ควรปล่อยให้ผู้ รับการปรึกษาเรียนรู้ถึงผลกรรมของพฤติกรรมตนเองท่ีกระท าไป
นัน้ดีกวา่ 
  8. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงย า้ถึงความส าคญัของความรับผิดชอบ  
ซึ่ง Glasser อธิบายความรับผิดชอบว่า “ความสามารถท่ีจะช่วยให้สมปรารถนาของบุคคลจะ
น าไปสู่พฤตกิรรมตามความสามารถท่ีมีอยูน่ัน้”  การเรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบเป็นกระบวนการท่ีตดิตอ่
สืบเน่ืองไปตลอดชีวิต  ส่วนส าคญัคือบุคคลต้องเรียนรู้ท่ีจะรู้สึกถึงความสามารถ  ความมีคณุค่า
ของตวัเองเม่ือเขาท าสิ่งท่ีถกูต้องและเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง  แตถ้่าเขา
ท าสิ่งท่ีผิดโดยประเมินค่านิยม  เจตคติ  วิธีการด าเนินชีวิต  บทบาทของผู้ ให้การปรึกษาจึง
เปรียบเสมือนกับครูท่ีสอนผู้ รับการปรึกษาให้ส ารวจการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวนั  สอนให้เขา
วางแผนท่ีจะน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ  ลงมือปฏิบตัิตามความเป็นจริงและรับผิดชอบตอ่การกระท า
ของตนเอง  รับผิดชอบท่ีจะปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ 
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  2.10.2.3 เทคนิคและกลวิธีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  
Counseling  Theory) 
  การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงมีลกัษณะเป็นการให้การปรึกษาแบบน า
ทางโดยใช้การพดู (Verbally  Active) ซึ่งผู้ ให้การปรึกษาจะใช้วิธีการพดูคยุซกัถามข้อมลูย้อนกลบั
เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเอง  สามารถประเมินพฤติกรรมของผู้ รับการ
ปรึกษามากกว่าจะค านึงถึงอดีตและความรู้สึก  ในการช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  ผู้ ให้การปรึกษาอาจน าเทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้ซึ่งจะได้น าเสนอดงันี ้ (Grant, 
2002 อ้างถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 204-205) 
  1. เทคนิคในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  การฟัง  การยอมรับ  ความจริงใจ  ความ
ตัง้ใจท่ีจะชว่ยเหลือ 
  2. การแสดงบทบาทสมมติ  เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาแสดงบทบาทของเหตกุารณ์ท่ี
เป็นปัญหารบกวนจิตใจ  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจะดึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้และให้ผู้ รับการปรึกษา
ร่วมกับผู้ ให้การปรึกษาส ารวจความคิด  ความเช่ือท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกนัน้  แล้วยอมรับในปัญหา
นัน้ๆ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ ให้การปรึกษาและสมาชิกในกลุ่มจน
ท าให้เจ้าของปัญหานัน้เกิดความรู้สกึวา่ปัญหามีทางแก้ไขได้ 
  3. การสะท้อนความรู้สึก  เป็นการน าเอาข้อความและค าพูดของผู้ รับการปรึกษา
มาตีความและพดูออกมาในเชิงความรู้สึกท่ีแฝงอยู่ในเนือ้หานัน้  โดยผู้ ให้การปรึกษาอาจถอดถอน
ข้อความและจดัค าพดูใหม่  พยายามเน้นถึงความรู้สึกของผู้ รับการปรึกษาซึ่งจะช่วยให้เขาได้รับรู้
และเข้าใจถึงความรู้สึกท่ีแท้จริงของตน  ในการสะท้อนความรู้สึกนีผู้้ ให้การปรึกษาต้องสงัเกตใน
เร่ืองของความรู้สึกของผู้ รับการปรึกษามากเป็นพิเศษ  เพราะสภาพอารมณ์ของบุคคลจะช่วยให้
เราเข้าใจถึงจิตใจส่วนลึกของเขาได้อย่างดีมากกว่าการใช้ค าพูด  บุคคลท่ีมารับการปรึกษานัน้
ส่วนมากยงัไม่เข้าใจตนเองมีความสบัสนในเร่ืองความรู้สึก  ความต้องการและการรับรู้  ผู้ ให้การ
ปรึกษาจะต้องพยายามสะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ท่ีผู้มารับการปรึกษาแสดงออกมากลบัคืน
ไปสูต่วัเขาเพ่ือชว่ยให้เขาเข้าใจตนเองได้อยา่งรอบคอบและลกึซึง้ 
  4. การท าให้เกิดความกระจา่งคือการท่ีผู้ ให้การปรึกษากล่าวถึงสิ่งท่ีคดิว่าผู้ รับการ
ปรึกษาพยายามจะพดูถึง  อาจเรียบเรียงถ้อยค าใหมใ่ห้มีความชดัเจนมากขึน้  แตไ่มเ่ปล่ียนเนือ้หา
ค าพดูท่ีผู้ รับการปรึกษาพดูออกมา  ทัง้นีผู้้ ให้การปรึกษาต้องเป็นผู้ ฟังท่ีดีมาโดยตลอดและจะต้องมี
ความเท่ียงตรงในการสะท้อนความรู้สึกซึ่งจะท าให้ผู้ รับการปรึกษารู้สึกว่ามีผู้ เข้าใจเขาและเกิด
ความแจม่แจ้งในเร่ืองท่ีเขาสบัสน  พิจารณาค าพดูของตนในแง่ท่ีเป็นจริงขึน้ 
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  5. การเงียบ  เป็นเทคนิคท่ีผู้ ให้การปรึกษาจะหยดุนิ่งและตัง้ใจฟังเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ รับการปรึกษาเลา่เร่ืองราวออกมา 
  6. การสงัเกต  เป็นการสงัเกตขณะท่ีผู้ รับการปรึกษาก าลังเล่าถึงปัญหาของเขา  
พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกจะช่วยให้ผู้ ให้การปรึกษาเข้าใจผู้ รับการปรึกษามากขึน้โดยได้ทราบถึง
เบือ้งหลงั 
  7. เทคนิคการเผชิญหน้าเพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาเผชิญกบัความจริงของพฤติกรรม
ท่ีเขาไมมี่ความรับผิดชอบโดยไมฟั่งการแก้ตวัใดๆ ทัง้สิน้ 
  8. ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาวางโครงการได้  ผู้ รับการปรึกษาสามารถวางโครงการ
และรายละเอียดของพฤตกิรรมท่ีต้องกระท าในแตล่ะขัน้ตอนเพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ 
  9. แสดงให้เห็นถึงการเป็นตวัแบบท่ีดีและวิธีการสั่งสอน  การจูงใจให้ผู้ รับการ
ปรึกษาได้เห็นถึงความส าคญัของความรับผิดชอบ  ให้ข้อมลู  ข้อคดิตอ่ผู้มารับการปรึกษา 
  10. ใช้ค าถามชกัน า  ผู้ ให้การปรึกษาพยายามใช้ค าถามชกัน าให้ผู้ รับการปรึกษา
สนใจก่อพฤตกิรรมในสภาวะปัจจบุนัของตนเองมากกวา่ความรู้สึกในอดีต 
  11. พฤติกรรมในปัจจุบนั  ไม่มีใครเลยท่ีจะได้รับความส าเร็จในเร่ืองเอกลกัษณ์
แห่งตน  ถ้าหากบุคคลเหล่านัน้ไม่ตระหนักรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของตนเองในปัจจุบนั  ดงันัน้ผู้ ให้
การปรึกษาจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับผู้ มีปัญหาแล้วยงัช่วยให้บุคคลได้รับรู้พฤติกรรมของตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 
  12. การตดัสินคุณค่า  ในขัน้นีผู้้ ให้การปรึกษาจะให้ผู้ รับการปรึกษาได้มีโอกาส
พิจารณาพฤติกรรมของตนเอง  ตดัสินพฤติกรรมโดยมองในแง่ของจดุมุ่งหมายของพฤติกรรมและ
ความต้องการในโลกท่ีเป็นจริง  ผู้ รับการปรึกษาจะตดัสินว่าพฤติกรรมนัน้มีข้อดีส าหรับตนเองและ
บุคคลท่ีส าคญัในชีวิตเขา  นอกจากนีจ้ะต้องตดัสินด้วยว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นท่ียอมรับของ
สงัคมหรือไม ่
  13. ข้อผูกพัน  ในบางครัง้แม้จะมีแผนการท่ีดีอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า
บคุคลจะประสบความส าเร็จ  ดงันัน้หน้าท่ีของผู้ให้การปรึกษาท่ีส าคญัอีกประการหนึง่คือการสร้าง
ข้อผกูพนัทัง้หลายก็จะเป็นข้อผกูพนักบัตนเอง 
  14. ไม่มีการลงโทษ  การท าโทษจะสร้างความเจ็บทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  
โดยทัว่ไปมนษุย์จะใช้การลงโทษเพ่ือเปล่ียนพฤตกิรรมการถกูลงโทษนัน้   จริงๆ แล้วการท าโทษนัน้
จะมีจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัซ่อนเร้นอยู่ด้วยคือ  การท าให้ผู้ รับการปรึกษารับรู้ว่าความผิดจริงๆ ไม่ว่า
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การท าโทษจะใช้กรณีใดก็ตามการท าโทษจะท าลายโอกาสท่ีบุคคลจะมีความเก่ียวข้องกบับุคคล
อ่ืนๆ 
  2.10.2.4 ข้อดีของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
  ลกัขณา สริวฒัน์ (2560, น. 206)  ได้กล่าวถึงข้อดีของทฤษฎีการให้การปรึกษา
แบบเผชิญความจริงไว้ดงันี ้
  1. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อสภาวะปัจจุบนัและพฤติกรรม
ของผู้ รับการปรึกษามากกวา่อดีต  และความรู้สึกซึ่งไม่เปิดให้ผู้ รับการปรึกษาโยนความผิดหรือยก
อดีตมาเป็นข้ออ้างท่ีไปเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในปัจจบุนั 
  2. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีช่วยให้เป้าหมายซึ่งเป็นความต้องการในชีวิตของ
ผู้ รับการปรึกษาได้รับการวางโครงการให้เป็นจริง  โดยผู้ รับการปรึกษาใช้ความสามารถของตนเอง
โดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่สิทธิของบคุคลอ่ืน 
  3. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีกระตุ้ นให้ผู้ รับการปรึกษาใช้ความสามารถของ
ตนเองโดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่สิทธิของบคุคลอ่ืน 
  4. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาส ารวจตนเองตามความเป็น
จริงโดยการประเมินพฤติกรรม  คา่นิยมท่ีเขามีอยู่และผู้ ให้การปรึกษาช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาได้ใช้
กระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล  มีระบบโดยการซักถามอภิปรายให้ข้อคิดต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ค่านิยมแก่ผู้ รับการปรึกษา  ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาได้
พิจารณาวิธีการด าเนินชีวิตในขอบขา่ยท่ีกว้างขวางมากขึน้ 
  5. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้ในสถาบนัการศึกษาใน
การวางแผนการเรียน  การวางแผนอาชีพและอ่ืนๆ 
 2.10.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  
Counseling  Theory) 

  เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัผู้ รับการปรึกษาด้วยความเช่ือพืน้ฐานวา่  ผู้ รับการ
ปรึกษาทุกคนมีคณุภาพและศกัยภาพโดยก าเนิด (Good  by  Nature)  ดงันัน้ผู้ ให้การปรึกษาจะ
เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือมากกว่าแนะน า  ซึ่งทฤษฎีนีต้อนแรกได้ช่ือว่า “ทฤษฎีการให้การปรึกษา
แบบไม่น าทางหรือเรียกว่า Non-directive  Counseling  Theory” แต่ในปัจจุบันเปล่ียนมาเป็น 
“ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางหรือเรียกว่า Client-centered  
Counseling  Theory” โดยผู้ ให้ก าเนิดทฤษฎีนีคื้อ Carl  Ransom  Rogers (ลักขณา สริวัฒน์, 
2560, น. 126) 
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  2.10.3.1 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
(Client-Centered  Counseling  Theory) 
  โรเจอร์ (Rogers, 1951 อ้างถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 131) มีความเห็น
วา่บคุคลจะมีการพฒันาขัน้สงูสดุไปสูค่วามเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพจิตท่ีสมบรูณ์ดี (Healthy  Person) ซึ่ง 
Rogers เรียกว่า Fully  Functioning  Person หรือบุคคลผู้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และถือว่า
เป็นบุคคลท่ียอดเย่ียมท่ีสุดของการเกิดมาเป็นคน  เขาจึงเช่ือว่าการให้การปรึกษาแบบผู้ รับการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลางนี ้ ผู้ ให้การปรึกษาควรมีจุดมุ่งหมายเบือ้งต้นคือ  การจัดบรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวยให้ผู้ รับการปรึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดความเจริญงอกงามและเป็นผู้ ท่ีสามารถท า
หน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์  ซึ่งหลักการส าคัญของเขาในการให้การปรึกษาจึงเป็นการท างานท่ี
เก่ียวข้องกบัจิตใจภายในบุคคล  เช่น  การรับรู้  ความรู้สึก  เจตคติ  ความเช่ือ  ค่านิยมหรือความ
มุ่งหวงัต่างๆ  ดงันัน้การให้การปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศนูย์กลางนีจ้ึงเป็นกระบวนการท่ี
ต้องให้ความส าคญักบัผู้ รับการปรึกษาและเน้นให้ผู้ รับการปรึกษาเปิดเผยตนเองมากท่ีสดุเพ่ือช่วย
ให้ได้ส ารวจและค้นพบตนเองได้ในท่ีสดุ 
  2.10.3.2 กระบวนการให้ค าปรึกษา (Counseling  Process) แบบผู้ รับการ
ปรึกษาเป็นศนูย์กลาง (Client-Centered  Counseling  Theory) 
  Rogers ไม่ได้แบง่ขัน้ตอนของกระบวนการให้การปรึกษาไว้อย่างชดัเจน  แตแ่พท
เทอร์สัน (Patterson, 1994 อ้างถึงใน ลักขณา สริวฒัน์, 2560, น. 135-136) สรุปเป็นขัน้ตอนไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ผู้ รับการปรึกษามีความเป็นอิสระในการท่ีจะพูดหรือบอกถึงความรู้สึกของเขา
โดยภาษาพดูและภาษาทา่ทาง 
  2. เขาจะบอกความรู้สกึท่ีเก่ียวกบัตวัเขาได้มากขึน้กวา่เร่ืองท่ีไมใ่ช่ตวัเขา 
  3. เขาเห็นความแตกต่างและสามารถแยกแยะความรู้สึกกับการรับรู้ของเขา
ได้มากขึน้  ประสบการณ์ของเขาเป็นไปอยา่งถกูต้องแมน่ย ามากขึน้ 
  4. เขาสามารถบอกถึงความไม่สอดคล้องระหว่างประสบการณ์ท่ีเป็นจริงและ
ความคิดเก่ียวกบัตวัเขาได้มากขึน้  เขาได้ประสบการณ์ในการตระหนกัถึงการคกุคามจากความไม่
สอดคล้องของเขา   การตระหนักนีเ้กิดจากการท่ีผู้ ให้การปรึกษายอมรับเขาอย่างไม่มีเง่ือนไข
นัน้เอง 
  5. เขาได้ตระหนักอย่างเต็มท่ีในความรู้สึกซึ่งเคยปฏิเสธหรือบิดเบือนมาแล้วใน
อดีต  เขาได้มีการจัดระบบความคิดเก่ียวกับตนเองขึน้ใหม่  โดยรวมเอาประสบการณ์ท่ีเคย
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บดิเบือนมาแล้วในอดีตเข้าไว้ด้วย  ด้วยเหตท่ีุมีการจดัระบบโครงสร้างเก่ียวกบัตวัเขาขึน้ใหม่จึงท า
ให้ความคดิของเขาสอดคล้องกบัประสบการณ์ท่ีเป็นจริงมากขึน้  กลไกการปอ้งกนัตนเองก็ลดลง 
  6. เขาสามารถเผชิญกับประสบการณ์ท่ีเป็นจริงได้โดยปราศจากความรู้สึกของ
การคกุคาม  ซึง่ผู้ให้การปรึกษาก็ยอมรับเขาโดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้เชน่กนั 
  7. เขามีความรู้สกึยอมรับตนเองอยา่งไมมี่เง่ือนไขมากขึน้ 
  8. เขาจะมีประสบการณ์ในการท่ีจะประเมินผลตนเองได้ตามท่ีเป็นจริงได้มากขึน้ 
  9. เขาปฏิบตัิต่อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กับเขาโดยท่ีคณุค่าแห่งการวางเง่ือนไขต่างๆ 
ลดน้อยลงแตจ่ะเพิ่มมากขึน้ในกระบวนการของการมีคณุคา่ตามความเป็นจริงในชีวิต 
  2.10.3.3 เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-
Centered  Counseling  Theory) 
  เทคนิคท่ีส าคญัในการให้การปรึกษาตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็นศนูย์กลางประกอบด้วยเทคนิคตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้(ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 138-140) 
  1. การฟัง (Listening) เป็นเทคนิคท่ีแสดงความสนใจใส่ใจในค าพูดและภาษา
ท่าทางของผู้ รับการปรึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงความสนใจต่อผู้ รับการปรึกษาว่าก าลัง
สนใจและตัง้ใจฟังเร่ืองท่ีพูดอยู่  เป็นการฟังอย่างเข้าใจทัง้เนือ้หาและความรู้สึกซึ่งค าพูด  สีหน้า  
ทา่ทางท่ีแสดงออกของผู้ให้การปรึกษา 
  2. การทวนซ า้ (Restatement) เป็นเทคนิคท่ีใช้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจท่ีผู้ ให้
การปรึกษาสามารถถ่ายทอดกลับให้ผู้ รับการปรึกษารับทราบได้  ก่อให้เกิดความเข้าใจ  การ
ยอมรับ  เกิดความอบอุ่น  โดยการทวนค าพูดทุกค าพูด  ทวนทุกค าพูดแต่เปล่ียนสรรพนามหรือ
ทวนเฉพาะค าส าคญัๆ ท้ายๆ ประโยค 
  3. การถาม (Questioning) เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีแสดงถึงความสนใจของผู้ ให้การ
ปรึกษาและเน้นการเอือ้อ านวยให้ผู้ รับการปรึกษาได้พิจารณาต่อไปถึงเร่ืองราวท่ีเล่าให้ผู้ ให้การ
ปรึกษาฟัง  ซึง่จะท าให้เกิดความกระจ่างแจ้งในประเด็นนัน้ๆ มากย่ิงขึน้  ส าหรับค าถามท่ีใช้ในการ
ให้การปรึกษานัน้แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะได้แก่ 
   3.1 ค าถามปลายเปิด (Opened  Question) เป็นค าถามท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ รับการปรึกษาได้ส ารวจประเด็นนัน้ๆ อย่างกว้างขวางท่ีสุด  ซึ่งค าถาม
ปลายเปิดนีจ้ะใช้กนัมากในการให้การปรึกษาเพราะไม่ท าให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดความอึดอดัใจใน
การตอบค าถาม  มีเสรีภาพในการท่ีจะตอบตามความคดิความรู้สึกของเขา 
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   3.2 ค าถามปลายปิด (Closed  Question) เป็นค าถามท่ีให้ค าตอบรับ
หรือปฏิเสธเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่งเทา่นัน้  ซึง่ค าถามปลายปิดนีจ้ะท าให้ได้ค าตอบท่ีให้ข้อมลูน้อย  
เน่ืองจากไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ รับการปรึกษาได้ตอบค าถามอยา่งกว้างขวาง   
  4. การเงียบ (Silence) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ รับการปรึกษาได้มีเวลารวบรวม
ความคิด  ความรู้สึกท่ีจะพูดต่อไปและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ รับการปรึกษาได้ส ารวจหรือ
พิจารณาเร่ืองราวท่ีก าลงัปรึกษากัน  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความกระจ่างชดัในประเด็นนัน้ๆ มากยิ่งขึน้
และสามารถท่ีจะเข้าใจตนเองได้มากยิ่งขึน้  ซึ่งผู้ ให้การปรึกษาจะต้องกระตือรือร้นต่อความรู้สึก
ของผู้ รับการปรึกษาและเข้าใจในสภาพการณ์ของเขาด้วย 
  5. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection  of  Feeling) เป็นวิธีการท่ีผู้ ให้การปรึกษา
สะท้อนให้ผู้ รับการปรึกษาเข้าใจถึงความรู้สึกในระดบัลึก  ช่วยน าความรู้สึกท่ีคลมุเครือออกมาให้
กระจ่างขึน้จากการฟังและการติดตามว่าเกิดจากความรู้สึกอย่างไรบ้าง  แล้วจึงสะท้อนความรู้สึก
นัน้ๆ ออกมา  ซึง่จะท าให้ผู้ รับการปรึกษาได้เข้าใจความรู้สกึของตนเองมากย่ิงขึน้ 
  6. การสะท้อนเนือ้หา (Reflection  of  Content) นับว่าเป็นเทคนิคท่ีผู้ ให้การ
ปรึกษาช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดความกระจ่างในเนือ้หาของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผู้ รับการปรึกษาไม่
สามารถรวบรวมเนือ้หาหรือปัญหาได้ 
  7. การท าให้กระจ่าง (Clarifying) เทคนิคนีใ้ช้ในกรณีผู้ รับการปรึกษาพูดด้วย
ถ้อยค าท่ีสบัสน  พดูซ า้ไปซ า้มาหรือวกไปวนมา  ไมค่อ่ยได้เร่ือง  ผู้ให้การปรึกษาจะต้องช่วยให้ผู้ รับ
การปรึกษาได้เกิดความกระจา่งชดัในประเดน็นัน้ๆ  ผู้ ให้การปรึกษาจะต้องตัง้ใจฟังและจบัเร่ืองราว
ให้ได้พร้อมทัง้สรุปใจความหรือเร่ืองราวนัน้ๆ เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษาได้เกิดความกระจ่างชดัในเร่ือง
นัน้ๆ 
  2.10.3.4 ข้อดีของการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-
Centered  Counseling  Theory) 
  ข้อดีของการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 140-141) 
  1. เป็นทฤษฎีและวิธีการให้การปรึกษาท่ีให้ความส าคญัแก่ผู้ รับการปรึกษาคือให้
ผู้ รับการปรึกษาเป็นศนูย์กลางและเป็นผู้ก าหนดเปา้หมายในการให้การปรึกษา 
  2. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีเน้นถึงความมีสัมพันธภาพในขณะด าเนินการให้
การปรึกษา  ชีใ้ห้เห็นถึงลักษณะของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีเอือ้ต่อการเปล่ียนแปลง
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บคุลิกภาพท าให้สามารถน าวิธีการสร้างสมัพันธภาพดงักล่าวไปใช้ในงานให้บริการและงานด้าน
มนษุยสมัพนัธ์อ่ืนๆ ได้ 
  3. เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาท่ีเน้นความส าคญัของเจตคติ  ความเช่ือพืน้ฐาน
ของผู้ ให้การปรึกษาว่าเอือ้ต่อการสร้างสัมพันธภาพในการให้การปรึกษามากกว่าเทคนิคหรือ
วิธีการท่ีเขาใช้ 
  4. เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาท่ีพัฒนาขึน้มาโดยมีผลการวิจัยเป็นพื น้
ฐานรองรับและสง่เสริมให้มีการศกึษาวิจยัเพ่ือเพิ่มพนูข้อมลูท่ีมีคณุคา่  ชว่ยให้ความเข้าใจเก่ียวกบั
กระบวนการให้การปรึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5. เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาท่ีตระหนักถึงความส าคัญของอารมณ์และ
ความรู้สกึของมนษุย์ 
  6. เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัทฤษฎีการให้การ
ปรึกษาแบบอ่ืนได้อย่างดียิ่ง  เพราะสมัพนัธภาพทางการให้การปรึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็น
อยา่งยิ่งในกระบวนการให้การปรึกษาไมว่า่ผู้ให้การปรึกษาจะใช้วิธีการแบบใดๆ ก็ตาม 
 2.10.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤตกิรรมนิยม (Behavioral  Counseling  Theory) 

  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีท่ีน าหลกัการเรียนรู้มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาทางด้านพฤติกรรมในการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม  ซึ่ง John  Crumboltz 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยัแสตนฟอร์ดเป็นผู้ เร่ิมน าค าว่าการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยมมาใช้ในการให้บริการปรึกษาเม่ือปี ค.ศ. 1964 และบคุคลท่ีส าคญัในทฤษฎีนีไ้ด้แก่  Wolpe , 
Dollard , Miller และ Bandura  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีพืน้ฐานมาจากผล
การศึกษาทดลองเก่ียวกับหลักการเรียนรู้ของ Pavlov , Watson , Skinner , Thorndike และ 
Guthrie เป็นสว่นมาก (พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์  พงษ์โสภา, 2557, น. 133) 
  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนีน้ับว่าเป็นกระบวนการท่ีเน้นการ
ช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและมีพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม  โดยใช้วิ ธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบ  สังเกต  วิเคราะห์และควบคุมพฤติกรรม (ลักขณา 
สริวฒัน์, 2560, น. 142) 
  2.10.4.1 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  
Counseling  Theory) 
  การให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีเป้าหมายดังนี ้(พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา 
และวิไลลกัษณ์  พงษ์โสภา, 2557, น. 136) 
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  1. หาทางขจดัพฤตกิรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของผู้ รับค าปรึกษา  โดยพยายามให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาได้เรียนรู้ท่ีจะสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ขึน้มาใหม่  ซึ่งจะเป็นแนวทางน าไปสู่การ
เรียนรู้เพ่ือแก้ไขพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์นัน้ 
  2. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะร่วมมือกับผู้ รับค าปรึกษาในการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้ชดัเจนและช่วยกันพิจารณาว่ามีสภาพการณ์ใดบ้างท่ีจะก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 
  3. การวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอนโดยใช้แนวทางแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(sciencetific  method) ส าหรับผู้ รับค าปรึกษาท่ีจะน าไปใช้ปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา
ตอ่ไป 
  2.10.4.2 กระบวนการให้ค าปรึกษา (Counseling  Process) แบบพฤตกิรรมนิยม 
(Behavioral  Counseling  Theory) 
  กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีดังต่อไปนี ้(ลักขณา สริวัฒน์, 
2560, น. 143-144) 
  1. ก าหนด/ระบปัุญหา  ได้แก่  การท าความเข้าใจกบัพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมหรือ
พฤติกรรมท่ีต้องการปรับเปล่ียน  โดยเร่ิมท าความเข้าใจตัง้แตอ่าการหรือผลท่ีเกิดขึน้  ระยะเวลาท่ี
เกิดปัญหาตลอดจนวิธีการท่ีผู้ รับค าปรึกษาจัดการกับปัญหาเหล่านัน้  เพ่ือท าความเข้าใจให้
ตรงกนัระหวา่งผู้ให้การปรึกษากบัผู้ รับการปรึกษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีต้องการจะปรับเปล่ียน 
  2. ส ารวจข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการและประวตัิท่ี
เก่ียวข้องทางสังคมของผู้ รับค าปรึกษาในอดีตและปัจจุบนั  ซึ่งมีคณุค่าต่อการวิเคราะห์ขอบเขต
ของปัญหาและบง่ชีส้าเหตทุางพฤติกรรม  ส าหรับข้อมลูท่ีส าคญั  ได้แก่  การเปล่ียนแปลงในระยะ
พัฒนาการ  สภาพท่ีเป็นสาเหตุทางกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  การรับรู้ต่อชีวิตและ
ปัญหาของเขา  ความสามารถในการสร้างสมัพนัธ์กับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ความเช่ือและค่านิยม  
วิธีการจดัการกบัปัญหาและตรวจสอบสิ่งท่ีท าให้พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของตนยงัคงอยู่ 
  3. วางแผนปฏิบัติการและก าหนดเป้าหมายการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ซึ่ง
เป้าหมายของการให้การปรึกษานัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะปัญหาท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องการปรับเปล่ียน
เป็นหน้าท่ีของผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาท่ีจะต้องเห็นชอบด้วยกนัทัง้สองฝ่ายท่ีจะสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้และร่วมกันตดัสินใจในระดบัของการบรรลุวัตถุประสงค์  การก าหนด
เป้าหมายของการให้การปรึกษาท่ีดีย่อมต้องเป็นเป้าหมายท่ีสามารถวดัและประเมินได้  และต้อง
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับการปรึกษา 
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  4. เลือกวิธีการปรับเปล่ียนและพฤติกรรมด าเนินการ  โดยเทคนิควิธีท่ีใช้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมนัน้เป็นไปตามเปา้หมายในการให้การปรึกษา  ซึ่ง Krumblotz เน้นวา่เทคนิค
ท่ีมีความเหมาะสมนัน้จะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ รับ
ค าปรึกษาให้สามารถตดัสินใจและสามารถแก้ปัญหาของตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
  2.10.4.3 เทคนิคการให้ค าป รึกษาแบบแบบพฤติกรรมนิยม  (Behavioral  
Counseling  Theory) 
  เทคนิคท่ีส าคญัในการให้ค าปรึกษาแบบแบบพฤติกรรมนิยมประกอบด้วยเทคนิค
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้(ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 144-149 ) 
  1. เทคนิควิธีการเสริมแรง (Reinforcement) จ าแนกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
   1.1 การเสริมแรงบวก (Positive  Reinforcement) หมายถึง การส่งเสริม
ให้มีการเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรม  โดยผู้ รับค าปรึกษาจะได้รับตวัเสริมแรงบวกหลงัจากการท่ีได้
แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  ต้องเสริมแรงด้านบวกซึ่งมีหลายชนิด  เช่น  การเสริมแรงทางสงัคม  
การให้เลือกเง่ือนไข  การให้ข้อมลูย้อนกลบัหรือการตชิม  เป็นต้น 
   1.2 การท าสัญญาเง่ือนไข (Contingency  Contracts) เป็นวิธีการท่ีใช้
ในการเสริมแรงท่ีมีคุณค่าอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้แก่  การท าสัญญาระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับ
ค าปรึกษาโดยการก าหนดพฤตกิรรมเปา้หมาย  ตวัเสริมแรงและการลงโทษไว้อยา่งชดัเจน 
   1.3 ตัว เส ริมแรงทางลบ (Negative  Reinforcement) เป็นการเพิ่ ม
ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการได้รับความส าเร็จในการหลีกหรือหนีจากสิ่งท่ีไม่พึงพอใจซึ่ง
เรียกวา่ตวัเสริมแรงลบ  
  2. เทคนิควิธีการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) เป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
เช่นเดียวกับแบบท่ีน าเสนอ  โดยไม่ต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก  การเรียนรู้ผ่านตัวแบบมี
กระบวนการท่ีส าคญัโดยเร้าความสนใจด้วยการน าเสนอตวัแบบท่ีน่าสนใจและแสดงพฤติกรรมท่ี
ผู้ รับค าปรึกษาสนใจ  พฤติกรรมของตัวแบบท่ีดีควรเป็นไปได้อย่างชัดเจน  สังเกตได้โดยง่าย  
เป็นไปอยา่งธรรมชาติ  มีขัน้ตอนไม่ซบัซ้อน  การน าเสนอตวัแบบสามารถน าเสนอได้หลายรูปแบบ  
เชน่  ชีวิตจริง  สญัลกัษณ์  ส่ือผสม 
  3. เทคนิควิธีการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก (Assertive  Training) เป็นการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ ในการช่วยเหลือหรือการเรียนรู้มาใช้  เช่น  บทบาทสมมติ  การเรียนรู้จากตวั
แบบ  การสะท้อนกลบัจากวีดิทศัน์หรือการสะท้อนกลบัจากส่ือเสียงและการอภิปราย  เพ่ือฝึกหดั
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แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  การฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกเป็นการฝึกทกัษะในการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนท่ีท าให้ตนรู้สกึพอใจ  ภาคภมูิใจ  โดยปราศจากความวิตกกงัวล   
  4. เทคนิควิธีการฝึกผ่อนคลาย (Relaxation  Training) เป็นการน าเอาเทคนิค
ตา่งๆ ในการผอ่นคลายหลายรูปแบบ  ได้แก่  
   4.1 การฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation) ผู้ ให้ค าปรึกษาจะใช้
เทคนิคการผ่อนคลายในกรณีท่ีผู้ รับค าปรึกษามีความตึงเครียดทางกาย  ซึ่งนักจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมโดยทัว่ไปมีความเช่ือว่า  บุคคลท่ีได้รับการฝึกผ่อนคลายจนกระทัง่
สามารถบงัคบัตนเองได้จะสามารถเผชิญตอ่การเกิดความตึงเครียดหรือความวิตกกงัวลได้ดี  แต่
จะต้องใช้เวลาในการฝึก 
   4.2 การลดความรู้สึกกลวัอย่างเป็นระบบ (Systemic  Desensitization)  
ซึ่ง Wolpe ได้พฒันาเทคนิคชนิดนีโ้ดยน าเอาเทคนิคการผ่อนคลายมาช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาท่ีมี
ความกลัวหรือมีความวิตกกังวลได้ปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  มีการเพิ่มตวักระตุ้นทีละน้อย
จนกระทัง่สามารถจดัการกบัตวัเองได้โดยไมมี่ความวิตกกงัวล 
  5. เทคนิควิธีการควบคมุตนเอง (Self-control) เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย
การใช้เทคนิคการควบคมุตนเอง  หมายถึง  การฝึกให้ผู้ รับค าปรึกษาใช้เทคนิคการควบคมุตนเอง
บนความเช่ือของนกัพฤติกรรมนิยมท่ีว่า  ผู้ รับค าปรึกษาสามารถเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแก่ตนเองได้  
ซึง่การควบคมุตนเองมีกลวิธีท่ีส าคญัๆ  ได้แก่  การสงัเกตตนเอง  การวางแผนควบคมุสิ่งแวดล้อม
และจัดโปรแกรมการฝึกหัดตนเองโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงตนเอง  การลงโทษตนเองและ
ประเมินตนเอง 
  2.10.4.4 ข้อดีของการให้ค าปรึกษาแบบแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  
Counseling  Theory) 
  ข้อดีของการให้ค าปรึกษาแบบพฤตกิรรมนิยมประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
(ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 149-150) 
  1. เป็นวิธีการท่ีมุ่งแก้ไขท่ีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีผู้ รับการ
ปรึกษาต้องการปรับเปล่ียน  จึงท าให้เขาได้รับรู้ไว้อย่างชดัเจนว่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
จากการมารับการปรึกษา 
  2. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีได้ผลรวดเร็วมีขัน้ตอนในการบ าบดัอยา่งเดน่ชดั 
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  3. เป็นวิธีการให้การปรึกษาท่ีก าหนดบทบาทของผู้ ให้การปรึกษาตลอดจน
แนวทางในการบ าบดัไว้อย่างชดัเจน  เหมาะในการน าไปปฏิบตัิและเป็นวิธีการท่ีมีระเบียบรัดกุม
ทกุขัน้ตอน  มีการประเมินผลท่ีชดัเจนโดยประเมินจากพฤตกิรรมท่ีสงัเกตเห็นได้ 
  4. เป็นวิธีท่ีใช้ได้ผลดียิ่งกับผู้ รับการปรึกษาท่ีมีปัญหาเฉพาะในการปรับตวัและ
ปัญหาทางด้านจิตใจนัน้สง่ผลออกมาเป็นพฤตกิรรมท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้ (Overt  Symptoms) 

2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  จากการศกึษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุ่มพบว่ามีการให้
ค าปรึกษากลุ่มในทฤษฎีต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายต่อการพฒันาตวัแปรการควบคมุตนเอง  ซึ่ง
ทัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้การให้ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลาย
มาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทในเร่ืองของการเสริมสร้างการควบคมุตนเอง
ของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุม่  ผู้วิจยัจงึได้ท าการรวบรวมและน าเสนอดงันี ้
  พวงทิพย์ นาคเป้า (2543)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงและการฝึกสมาธิตอ่การเพิ่มระดบัการควบคมุตนเองของ
เยาวชนกระท าผิดกฎหมาย  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เยาวชนกระท าผิดกฎหมายท่ีได้รับการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงร่วมกับการฝึกสมาธิ  และเยาวชนกระท า
ผิดกฎหมายท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงอย่างเดียวมี
ความเช่ือในการควบคมุตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
ความเป็นจริงและฝึกสมาธิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05   
  นิศารัตน์ มธัยสัถ์ถาวร (2546)  ได้ท าการศกึษาเร่ืองผลของการให้ค าปรึกษาเป็น
กลุ่มแบบพิจารณาเหตผุลและอารมณ์กบัการควบคมุตนเองท่ีมีตอ่พฤติกรรมเส่ียงตอ่การเสพสาร
เสพติดของวัยรุ่น  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  วัยรุ่นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มแบบพิจารณา
เหตผุลและอารมณ์มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดในระยะหลงัการทดลองแตกต่างกับ
ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 
  ศิริวัลย์ งามชมพภู (2552)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีโรเจอร์สเพ่ือพัฒนาการควบคุมตนเองของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน  เขต 4 จงัหวดัขอนแก่น  ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ วยัรุ่นท่ีได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีโรเจอร์สมีคะแนนการควบคุมตนเองก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 กล่าวคือภายหลงัจากท่ีวยัรุ่นได้เข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีโรเจอร์สมีการพฒันาการควบคมุตนเองดีขึน้ 
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  พทัธนนัท์ ตัง้พิพัฒน์การกุล (2553)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 2 ท่ีเส่ียงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์  ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง  นักเรียนมีการควบคุมตนเองสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  สุจิตรา โนมะะยา (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พฒันาการควบคมุตนเองของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวมีคะแนนการควบคมุตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนการควบคมุตนเองหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ พบวา่คะแนนการควบคมุตนเองของกลุ่มทดลองสงูกวา่กลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั.05 
  จากการศกึษาข้างต้น  ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่ายงัไม่มีงานวิจยัภายในประเทศท่ี
ศกึษาการเสริมสร้างการควบคมุตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสาน  งานวิจยัท่ีศกึษา
ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาตวัแปรการควบคมุตนเองกับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีเจาะจง
ทฤษฎีใดทฤษฏีหนึ่ง  ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาและออกแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานทฤษฎี
และเทคนิคตา่งๆ มาประยกุต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบของการ
ควบคมุตนเองในงานวิจยัดงักลา่ว 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนท่ีกระท าผิด 
 ทกุๆ ประเทศตา่งยอมรับว่าเด็กและเยาวชนเป็นบคุลากรท่ีมีความส าคญัและเป็นอนาคต
ของชาติ  หากเด็กและเยาวชนประพฤติตนเป็นคนดีก็จะเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  เป็นก าลงับคุคล
ท่ีส าคญัของชาติต่อไปในอนาคต  แต่ถ้าหากเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่ดีหรือมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่ดีและร้ายแรงจนกระทัง่กระท าผิดและประกอบอาชญากรรมแล้วก็จะสง่ผล
กระทบตอ่สงัคมและประเทศชาตโิดยมิน้อย 
 ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดนบัเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในทุกสงัคม  ส่วนอาชญากรท่ี
เป็นผู้ ใหญ่จ านวนมากก็เป็นผลมาจากการเคยกระท าผิดเม่ือครัง้ยังสมัยเป็นเยาวชน  ซึ่งการ
กระท าผิดของเยาวชนจะทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ตามอายแุละประสบการณ์  โดยทัง้นีถ้้าไมไ่ด้รับ
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การแก้ไขตัง้แต่เม่ือเร่ิมกระท าผิดในสมัยท่ียังเป็นเยาวชนแล้ว  เม่ือเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ก็จะเป็น
อาชญากรท่ีแก้ไขและฟืน้ฟใูห้กลบัเป็นคนดีได้ยาก 
 ดงันัน้หลักการท่ีใช้ปฏิบตัิกับเยาวชนท่ีกระท าผิดจะใช้วิธีการแก้ไขแทนการลงโทษ  ซึ่ง
หลกัการนีเ้ป็นท่ียอมรับและใช้กนัทัว่ทกุประเทศ  โดยสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิเด็กเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2502 ข้อ 2 ความว่า “ เด็กมีความส าคญัมาก  จึงควรได้รับ
ความคุ้มครองทางกฎหมาย  ดงันัน้เม่ือเด็กกระท าผิดจงึไมค่วรถกูลงโทษแบบเดียวกบัผู้ใหญ่  ทัง้นี ้
เพราะเด็กกระท าผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและปัจจยัอ่ืนๆ บีบ
บงัคบั  เช่น  ความยากจนท าให้เด็กต้องลักขโมย  คบเพ่ือนไม่ดี  ถูกหลอกลวงจนถูกจับในท่ีสุด  
เป็นต้น  ดงันัน้จึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในปัจจบุนัแล้วว่า  ความผิดท่ีเด็กได้กระท านัน้มีความ
แตกตา่งกบัความผิดท่ีผู้ใหญ่ได้กระท าทัง้ในแง่ของเจตนาและการกระท า ” 
 นอกจากนีท้างอาชญาวิทยาถือว่าเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิดมกัเข้าใจวา่  การกระท านัน้
เป็นท่ียอมรับแม้วา่การกระท านัน้จะไมใ่ช่สิ่งท่ีถกูต้อง  ด้วยเหตนีุเ้องเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดจึง
มิใช่แต่เพียงบุคคลท่ีไม่รู้กฎหมายเท่านัน้  แต่ยงัเป็นผู้ ท่ีไม่มีส านึกในการกระท าด้วย  ทัง้นีเ้พราะ
สภาพวยัวุฒิและวฒุิภาวะของเด็กนัน้ยงัอ่อนทัง้ในด้านของความนึกคิดและความยบัยัง้ชัง่ใจใน
การกระท าผิด  ประกอบกบัความไมมี่ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต 

3.1 แนวคิดเร่ืองการกระท าผิดของเยาวชน 
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนท่ี 72 ก ราชกิจจา
นุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2553 มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้ มี
ใจความส าคญัว่า   เด็ก  หมายถึง  บุคคลอายไุม่เกินสิบห้าปีบริบรูณ์  ส่วน  เยาวชน  หมายความ
ว่า  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์   แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  และหากพิจารณาตามข้อ
กฎหมายเกณฑ์ท่ีใช้ในการแยกเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดก็คืออายขุองบุคคล  ณ  วนัท่ีได้
กระท าความผิด 
  การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนนัน้  ตรงกับค าว่า “ Juvenile  Delinquency ” 
ซึ่งในทางวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาไม่ถือว่าการกระท าเช่นนัน้เป็นอาชญากรรม  แต่จะ
เรียกการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนว่า “ การกระท าผิด ” และไม่เรียกเด็กและเยาวชนผู้
นัน้ว่าอาชญากร  ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผิด  ซึ่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีพบอยู่ในช่วงอายรุะหว่าง 15-25 ปี  
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แตปั่จจบุนัอายเุฉล่ียของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าความผิดมีแนวโน้มลดลง  ประกอบกบัมีลกัษณะ
การกระท าความผิดท่ีรุนแรงมากขึน้  ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวเป็นสิ่งบง่ชีใ้ห้เห็นถึงสภาพสงัคมและ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีท าให้เด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการกระท าความผิด  ดังนัน้การ
พิจารณาถึงเหตปัุจจยัท่ีท าให้เดก็มีพฤตกิรรมเบี่ยงเบนหรือแม้กระทัง่การท าผิดกฎหมายนัน้  มีมติ
ท่ีเช่ือมโยงกันทัง้ในระดบัตวัเด็กและเยาวชน  ครอบครัว  กลุ่มเพ่ือน  ชุมชน  สภาพแวดล้อมหรือ
แม้แต่ระบบสงัคมโดยรวม (พงษ์เทพ สนัติกุล, 2552, น. 19 อ้างถึงใน มลลิกา เหล็กกล้า, 2557,  
น. 15-16) 

3.2 สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเยาวชน 
  การรู้ถึงสาเหตุการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนมีความส าคัญและจ าเป็น  
เน่ืองจากเป็นประโยชน์ในการหาทางปอ้งกนัมิให้เด็กและเยาวชนกระท าผิดขึน้อีก  ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัภาษิตโบราณวา่ “ กนัไว้ดีกวา่แก้ ” กลา่วคือ  เม่ือสามารถค้นหาสาเหตดุงักล่าวได้แล้วก็คิดหา
วิธีปอ้งกนัหรือขจดัสาเหตใุห้หมดหรือลดน้อยไปเทา่ท่ีสามารถจะท าได้ตามหลกัวิชาการ 
  การกระท าผิดของเยาวชนมิใช่มีเพียงสาเหตเุดียวหรือปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งเท่านัน้  
แต่กลบัมีสาเหตตุ่างๆ กันไปและเกิดขึน้จากองค์ประกอบด้วยกันหลายตวั   ซึ่งมีผู้ศึกษาท่ีศึกษา
จากแนวคิดทางด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอาทิเช่น  อาชญาวิทยา  การแพทย์  สงัคม  ฯลฯ  สามารถ
น ามาอธิบายสาเหตขุองการกระท าความผิดอนัจะน ามาซึ่งการหาแนวทางในการปอ้งกนัและแก้ไข
ตอ่ไป  โดยจากการศกึษาได้อธิบายถึงสาเหตแุหง่การกระท าผิดของเยาวชนวา่มาจากสาเหตปัุจจยั
ผสมกนัซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่นด้วยกนัดงันี ้(ชาลี ตยิายน, 2554, น. 48-50) 
  1. สาเหตภุายในของตวัผู้กระท าผิดเอง  ได้แก่ 
   1.1 ความบกพร่องทางร่างกายอันเกิดจากพันธุกรรม  เช่น  โรคปัญญา
อ่อน  ความบกพร่องทางบุคลิกภาพ  ความพิการและโรคภัยไข้เจ็บ  ท าให้รู้สึกตวัว่าบกพร่องเกิด
ความแปรปรวนทางจิตและอาจแสดงพฤติกรรมบางอยา่งเป็นการชดเชย 
   1.2 ภาวะแห่งจิต  เยาวชนมีภาวะแห่งจิตยังไม่ถึงวุฒิภาวะ  มีอารมณ์
รุนแรง  ฉนุเฉียวคะนองและก าลงัอยู่ในสภาพของการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและฮอร์โมนท าให้
เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจรวมทัง้การผา่นประสบการณ์อนัเจ็บปวดทางจิตใจ  เชน่  การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  การกระท าทารุณกรรม  การถูกทอดทิง้ในวยัเด็ก  นอกจากนีใ้นส่วนของ
สญัชาตญาณเป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้เองโดยไมมี่ใครสัง่สอนหรืออบรมให้  เช่น  ความอยากรู้อยาก
เห็น  ความอยากผจญภยัหรือสญัชาตญาณทางกามารมณ์ซึง่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดได้ 
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   1.3 สติปัญญา  บุคคลแต่ละคนย่อมมีสติปัญญาท่ีต่างกัน  ซึ่งคนท่ีโง่
อาจตกเป็นเหย่ือและอาจถูกชกัจูงจากบุคคลท่ีฉลาดกว่าให้ท าผิดกฎหมาย  นอกจากนีย้งัพบว่า
สติปัญญาท่ีต ่ามีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมอาชญากรบางลกัษณะท่ีมีความจ าเพาะโดยเฉพาะ
การกระท าผิดทางเพศ 
  2. สาเหตภุายนอกของตวัผู้กระท าผิดเอง  ได้แก่ 
   2.1 สาเหตทุางครอบครัว  ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมขัน้ต้นหรือขัน้
พืน้ฐาน  บิดามารดาย่อมเป็นทกุสิ่งทกุอย่างให้แก่บุตร  เป็นพ่อแม่ผู้ ให้ก าเนิด  เป็นครูคนแรกท่ีจะ
สอนให้เรียนรู้สังคม  เป็นเพ่ือนคนแรกท่ีเด็กได้พบและเป็นสิ่งแวดล้อมแรกท่ีเด็กได้พบ  ถ้าบิดา
มารดาเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้ทางพฤติกรรมในครอบครัว  การรักใคร่ปรองดองและความมีเหตผุลก็
จะเป็นสิ่งท่ีลกูประทบัใจเอาเป็นแบบอย่างได้  ลกัษณะครอบครัวท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระท าผิดของ
เดก็ได้แก่ 
    2.1.1 ครอบครัวไม่อบอุ่น  อนัเน่ืองจากความไม่ปรองดองกันใน
ครอบครัวระหว่างพ่อแม่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ  ครอบครัวแตกแยกหรือหย่าร้าง (Broken  
Home) มารดาหรือบิดามีครอบครัวใหม่ท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายหรือพัฒนานิสัยท่ีก้าวร้าว
ขึน้มา  ครอบครัวท่ีมีบตุรมากเกินไปและยากจน  บิดามารดาต้องประกอบอาชีพหาเช้ากินค ่าหรือ
หากินรายวนั  ไมมี่เวลาเอาใจใสบ่ตุรท่ีทัว่ถึงเดก็จงึมีโอกาสพบเพ่ือนเกเรถกูชกัชวนไปกระท าผิดได้ 
    2.1.2 ครอบครัวท่ีพ่อหรือแม่หรือทัง้สองคนถึงแก่กรรมท าให้เด็ก
เป็นก าพร้าอาศยัผู้ อ่ืนอยู่  ถ้าหากมิได้รับความรักความอบอุ่นเท่าท่ีควรก็จะท าให้เด็กพยายาม
แสวงหาความรักความอบอุ่นแล้วออกไปหาสิ่งชดเชยทดแทนภายนอกบ้านและอาจไปมัว่สุมกับ
เพ่ือนร่วมกระท าผิดได้ 
    2.1.3 พ่อหรือแม่  ผู้ ปกครองมีปัญหาหรือทัง้สองคนเป็นโรค
ประสาท  จู้ จีขี้บ้่นจนลูกทนไม่ได้  ท าให้เด็กขาดความมั่นคงทางอารมณ์  ออกจากบ้านเท่ียวเตร่
และประกอบอาชญากรรมได้  สว่นบางครอบครัวท่ีพอ่หรือแมห่รือทัง้สองคนตดิการพนนัหรือติดยา
เสพตดิไมมี่เวลาเอาใจใส่ลกูๆ บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรับผิดชอบเป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีให้
บตุรหลาน 
    2.1.4 การอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว  บิดามารดาท่ีคาดหวงัต่อ
เด็กสงู  เม่ือไม่ได้ตามท่ีคาดหวงัมกัใช้วิธีการลงโทษกลายเป็นแรงกดดนัท าให้เด็กเกลียดบ้าน  หนี
ไปเผชิญชีวิตนอกบ้านและกระท าผิดได้  ครอบครัวท่ีขาดระเบียบวินยัหรือครอบครัวท่ีตามใจบตุร
มากเกินไปไม่ว่าเด็กต้องการอะไรก็ย่อมได้  บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ทางจิตวิทยา
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เก่ียวกับการอบรมเลีย้งดูบุตร  ครอบครัวประเภทนีก็้จะส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีผิดแผกจาก
มาตรฐานของสงัคมได้  เช่น  ชอบมีอาวธุปืน  ชอบเท่ียวตามสถานเริงรมย์  ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยจนเป็น
นิสยัเม่ือมีเงินก็สมคบกบัพวกกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 
   2.2 สาเหตทุางเศรษฐกิจก็เป็นสาเหตอุนัหนึ่งท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เยาวชน
กระท าความผิดโดยภาวะทางเศรษฐกิจอาจแบง่ออกได้ดงันี ้  
    2.2.1 ภาวะเศรษฐกิจของชมุชน  ในภาวะเศรษฐกิจของชุมชนท่ี
ยากจนประชาชนมีรายได้น้อยไม่พอแก่การครองชีพ  รัฐไม่สามารถจดัสวสัดกิารให้ได้  เด็กต้องดิน้
รนช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพหารายได้เลีย้งครอบครัวหรือเลีย้งตนเอง  เด็กและเยาวชนมองเห็น
ความไม่เป็นธรรมในสังคมและก่อทัศนคติไม่ดี  อาจชักจูงไปสู่การประกอบอาชญากรรมต่อ
ทรัพย์สินได้ 
    2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวและผู้กระท าผิด  ขณะท่ีท้อง
หิวโหยและไม่มีอะไรจะกิน  ไม่มีท่ีซุกหัวนอน  ไม่มีเสือ้ผ้าจะนุ่งห่มก็ย่อมเป็นสาเหตุผลักดนัให้
เยาวชนหรือผู้ใหญ่หาทางท่ีจะอยู่รอดด้วยการประทษุร้ายทรัพย์สินของผู้ อ่ืนๆ  ซึ่งความต้องการขัน้
พืน้ฐานไม่เคยได้รับการตอบสนอง  ทกุคนมีแตค่วามหิวโหย  ขาดแคลน  พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสัง่
สอนลูก  เด็กต้องช่วยตัวเองด้วยการลักขโมยหรือด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีจะให้มีชีวิตอยู่รอด  
นอกจากนีย้งัท าให้เดก็และเยาวชนขาดการศกึษาท่ีเหมาะสมด้วย 
   2.3 สาเหตจุากสภาพแวดล้อม 
    2.3.1 สภาพถ่ินท่ีอยู่  ครอบครัวตัง้อยู่ในชุมชนแออัด  ไม่ถูก
สขุลกัษณะอนามยัและยงัเป็นแหล่งมัว่สมุของมิจฉาชีพตา่งๆ ท่ีเยาวชนได้พบเห็นอยู่ทุกวนัและมี
โอกาสได้เข้าสู่กระบวนการเกิดอาชญากรรม  รวมทัง้มีสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมขุต่างๆ เช่น  
บ่อนการพนนั  สถานอาบอบนวด  ไนต์คลบั  โรงแรมและอ่ืนๆ อยู่มากมายและขาดการควบคุม
อย่างจริงจงัท าให้เยาวชนส่วนหนึง่เข้าไปเท่ียวมัว่สมุและเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการ
กระท าผิด 
    2.3.2 การคบเพ่ือน  เพ่ือนถือว่าเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่งในชีวิต
ของเยาวชนท่ีชอบรวมกลุ่มกบัเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกนั  ไม่วา่จะอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
เพราะเป็นวยัท่ีต้องการแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง  ซึ่งถ้าหากได้เพ่ือนท่ีดีก็จะชกัจงูไปในทางท่ี
ดี  แตถ้่าได้เพ่ือนท่ีไมดี่ก็อาจชกัจงูให้กระท าความผิดได้ง่ายโดยเฉพาะกระท าตามกนัหรือเอาอยา่ง
กนั 



 76 
 
    2.3.3 ด้านการศึกษาอบรม  โรงเรียนและสถานท่ีศึกษาเป็นท่ี
คาดหวงัอย่างมากของประชาชนท่ีจะให้เป็นท่ีฝึกฝนอบอบรมเด็ก  หากโรงเรียนไม่กวดขนัเร่ืองวินยั
หรือบางโรงเรียนเข้มงวดเกินไป  โรงเรียนไม่มีการท ากิจกรรมกบับดิามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก  
ครูอาจารย์ขาดศีลธรรมอนัดี  ครูอาจารย์ไม่ติดตามขาดความรับผิดชอบปล่อยปละละเลยเด็กท่ีน่า
สงสยัในพฤตกิรรมเบี่ยงเบน  อาจยิ่งท าให้เดก็และเยาวชนเบื่อหน่ายการเรียน  หนีเท่ียวเตร่และใน
ท่ีสดุอาจจะน าไปสูก่ระบวนการกระท าความผิดได้ 
    2.3.4 ส่ือมวลชน  การเสนอข่าวทางส่ือเก่ียวกับอาชญากรรม
ตา่งๆ ท่ีได้น าเสนอภาพท่ีมีลกัษณะก้าวร้าว  รุนแรง  โหดร้ายและใช้ก าลงั  ส่ือมวลชนตา่งๆ ยัว่ย ุ 
มอมเมาเยาวชนให้เลียนแบบพฤติกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือบางประเภทท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  
ส่ือลามก  เกมตา่งๆ  อาจเป็นอนัตรายตอ่เยาวชนท่ียงัขาดวฒุิภาวะ 
  สาเหตุการกระท าผิดของเยาวชนดังได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นมีด้วยกันหลาย
สาเหตุปัจจยั  ทัง้ปัจจัยภายในตนเอง  อันได้แก่  ความผิดปกติทางกาย  จิตใจ  สติปัญญาและ
ปัจจยัภายนอก  อนัได้แก่  ครอบครัว  สงัคมและสิ่งแวดล้อมต่างผลกัดนัให้เกิดการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชนทัง้นัน้  แตแ่ท้จริงแล้วสาเหตกุารกระท าผิดของบคุคลหนึ่งประการอาจไม่สามารถ
ท าความเข้าใจและแก้ไขการกระท าผิดได้  การกระท าผิดจงึมิใช่เกิดจากสาเหตใุดสาเหตหุนึ่งเพียง
อย่างเดียว  แต่อาจเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหตทุ าให้มีความสลบัซับซ้อนของปัญหา  ซึ่งหากเรา
พิจารณาจะพบว่าการกระท าผิดซ า้ของเยาวชนนัน้มีสาเหตท่ีุไม่แตกต่างกันมากนกั  แต่อาจจะมี
ความแตกตา่งกนับ้างในบางประเด็นซึ่งทัง้นีมี้การอธิบายสาเหตขุองการกระท าผิดซ า้ของเยาวชน
ไว้ดงันี ้(ชาลี ตยิายน, 2554, น. 51-52) 
  1. สาเหตจุากตวัของเยาวชน 
   1.1 ความผิดปกติ  ความบกพร่องหรือมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ  มี
ความผิดปกติด้านจิตใจ  ก้าวร้าวหรือกระด้างอย่างแท้จริงยากจะแก้ไขได้  แม้จะถูกส่งมาไว้ยัง
สถานฝึกอบรมหรือสถานกักกันเพ่ือท าการพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจเป็น
เวลานานก็ไม่สามารถแก้ไขหรือพัฒนาได้  ซึ่งเยาวชนเหล่านีเ้ม่ือพ้นจากสถานควบคุมออกไปสู่
สงัคมภายนอกก็จะหันไปกระท าผิดอีก  ทัง้นีเ้น่ืองจากเยาวชนไม่สามารถท่ีจะควบคมุตนเองได้  
ขาดการยับยัง้ชั่งใจหรือทนต่อสิ่งยั่วเย้าไม่ไหวหรือภาวะจิตใจของเยาวชนมีความอ่อนไหวง่าย  
ไมใ่ห้ความสนใจตอ่สภาพแวดล้อม  ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความวิตกกงัวลตอ่สภาพตนเอง
และการปรับตวัจะมีการกระท าผิดซ า้ในอตัราท่ีมากกวา่เด็กท่ีไมมี่บคุลิกภาพดงักลา่ว 



 77 
 
   1.2 ความรู้สึกด้านลบท าให้กลับกลายเป็นบุคคลท่ีมองโลกแง่ร้ายอยู่
ตลอดเวลา  ซึ่งสาเหตดุัง้เดิมเน่ืองมาจากการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในครอบครัว  ขาดการดแูลเอาใจใสจ่ากบิดามารดา  ได้รับแตค่วามขมข่ืน  น้อยเนือ้ต ่าใจ
อยู่ตลอดเวลา  เม่ือเยาวชนพ้นจากสถานท่ีควบคุมกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมคือครอบครัวและ
สงัคมแทนท่ีจะได้รับการต้อนรับเอาใจใสด่แูลกลบัได้รับการดถูกูเหยียดหยามจึงท าให้หวนกลบัไป
กระท าความผิดอีก 
   1.3 การไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว  เน่ืองจากเคยสร้างปัญหาให้
ครอบครัวอยูต่ลอดเวลาท าให้บิดา  มารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้สึกหวาดระแวง  ไมค่อ่ยให้ความ
ไว้วางใจจึงส่งผลให้เยาวชนนัน้ขาดการยอมรับท าให้เกิดความรู้สึกหมดหวงัท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดี  
และท้ายท่ีสดุเยาวชนอาจออกมาเร่ร่อนภายนอกครอบครัวและหวนกลบัไปกระท าความผิดอีก 
  2. สาเหตจุากครอบครัว 
   2.1 ทางเศรษฐกิจ  คือ  เยาวชนนัน้มาจากครอบครัวท่ียากจน  บิดา
มารดาหาเช้ากินค ่าไมมี่เวลาใกล้ชิดกบัลกูหรือดแูลสอบถามความรู้สึกตา่งๆ จากลกู 
   2.2 การท่ีเยาวชนถูกควบคุมรับเข้าไว้ในสถานฝึกอบรมเป็นสิ่งท่ีบิดา
มารดาพอใจมากกว่าเพราะประการแรกคือ สบายใจ  หมดห่วง  ประการท่ีสองคือ ครอบครัว
ยากจนมาก  ไมจ่ าเป็นต้องรับภาระเลีย้งดเูยาวชนนัน้  และเมื่อเยาวชนประพฤตตินดีขึน้กลบัไปอยู่
บ้านแทนท่ีบิดามารดาจะดีใจกลับไม่พอใจเน่ืองจากยากจนมากต้องรับภาระเพิ่มขึน้อีกท าให้เกิด
ความน้อยเนือ้ต ่าใจ  เกิดความรู้สึกวา่ตนเองไร้ประโยชน์  หมดความอยากอยู่บ้าน  แตเ่น่ืองจากยงั
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ไม่มีรายได้จึงกลายเป็นเด็กเร่ร่อนจรจดั  อดมือ้กินมือ้จนในท่ีสดุก็
เร่ิมกระท าความผิดอีก  โดยมากจะกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย์หรือลกัขโมยอาหารเพ่ือมาประทงัชีวิต 
  3. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมและสังคม  ซึ่งมีความส าคัญและมีผลต่อการกระท า
ความผิดของเยาวชนเป็นอยา่งมาก   
   3.1 สภาพชุมชนแวดล้อม  คือ  ครอบครัวเยาวชนนัน้อยู่ในชุมชน
แวดล้อมบ้านท่ีไม่ดีเป็นแหล่งสลมัหรือย่านชมุชนแออดัท่ีเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม  ปัญหา
ยาเสพติด  เป็นต้น  เม่ือเยาวชนเติบโตขึน้มาจากสิ่งแวดล้อมดงักล่าวจึงรู้สึกเคยชินมองเห็นเป็น
เร่ืองธรรมดาไป  และเม่ือเยาวชนพ้นโทษกลบัมาสู่สิ่งแวดล้อมเดิมอีก  การคบเพ่ือนเก่าท่ีมีปัญหา
หรือถูกเพ่ือนเก่าชักจูง  ประกอบกับเด็กไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งจึงกลับไปมั่วสุมเหมือนท่ีเคย
เป็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนท่ีติดยาเสพติดมีโอกาสท่ีจะกลบัไปคบเพ่ือนเก่าและหวนกลบัมา
เสพยาเสพตดิจงึมีสงูมากและเป็นสาเหตใุห้เกิดการกระท าผิดซ า้อีกได้ 



 78 
 
   3.2 ความรู้สึกท่ีสงัคมมีตอ่เยาวชน  เน่ืองจากเป็นสงัคมท่ีแคบและอยู่กนั
อย่างแออดัจึงรู้ว่าเยาวชนเป็นใคร  ท าอะไร  ท่ีไหนอย่างไร  ฉะนัน้เม่ือเยาวชนท าความผิดและถูก
จบัได้จึงเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปเม่ือเยาวชนมีพฤติกรรมดีขึน้และถกูปล่อยตวักลบัมา  ทางสงัคมกลบั
ไม่ยอมรับ  เน่ืองจากยงักงัขาไม่แน่ใจว่าเยาวชนจะกลบัตวัเป็นพลเมืองดีได้  เป็นเหตใุห้ไม่กล้ารับ
เดก็เข้าท างานท าให้เด็กขาดโอกาสท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับมาประกอบอาชีพได้  ซึง่การท่ีสงัคมไม่ให้
การต้อนรับดแูลเหยียดหยามมีสว่นผลกัดนัให้เยาวชนหวนกลบัมากระท าความผิดได้อีก  
  4. สาเหตจุากการฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมเยาวชน 
   การกระท าผิดซ า้นัน้ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเร่ืองของบคุลากร  เจ้าหน้าท่ี
ไม่เพียงพอต่อการให้การดูแลเยาวชนท่ีมีจ านวนมาก  จึงส่งผลต่อคุณภาพในการแก้ไขฟื้นฟู
เยาวชน 
  5. สาเหตจุากนโยบายสาธารณะหลงัปลอ่ย 
   มีการศกึษาปัจจยัทางสงัคมในเร่ืองนโยบายเก่ียวกบัการปลดปล่อยจะมี
ความส าคญัต่ออตัราการกระท าผิดซ า้  หมายความว่าสงัคมมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไข
ผู้กระท าผิดหรือให้ความชว่ยเหลือก่อนท่ีจะปลดปล่อยผู้ พ้นโทษไปสูส่งัคม 
  ผู้ วิจัยจึงพอสรุปได้ว่าสาเหตุแห่งการกระท าผิดของเยาวชนนัน้  ล้วนแล้วแต่มี
องค์ประกอบจากหลายส่วนด้วยกันท่ีล้วนแล้วเป็นเหตท่ีุก่อให้เกิดการกระท าความผิดได้  แต่ทัง้นี ้
ปัจจยัภายนอกอาจจะจดัการแก้ไขควบคมุได้ยากกว่า  เราจงึหนัมาให้ความส าคญัท่ีปัจจยัภายใน
ซึ่งคือตวัของเยาวชนเองท่ีสามารถจะส่งเสริมให้ตวัเขามีภูมิต้านทานท่ีดีนัน้คือการฝึกให้เขารู้จัก
สามารถท่ีจะควบคมุตนเองได้เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์หรือสิ่งเร้าตา่งๆ จากภายนอก  และถ้า
หากเยาวชนมีการควบคมุตนเองท่ีดีแล้วก็จะเปรียบเสมือนเกาะป้องกันท่ีจะช่วยให้เขาสามารถท่ี
จะด ารงใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมเป็นปกตสิขุได้    

 3.3 แนวคิดการปฏิบัตต่ิอเยาวชนที่กระท าผิด  
  ในปัจจุบนัการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสังคมท่ีมีความส าคญั
มากเพราะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทัง้ต่อสังคมโดยรวมและต่อตวัผู้ กระท าผิดเอง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มของเด็กและเยาวชนท่ีนับว่าเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความส าคัญต่อประเทศชาต ิ 
ดงันัน้จงึได้มีมาตรการตา่งๆ มาใช้ในการปฏิบตัติอ่เดก็และเยาวชนเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
  ปรัชญาในการปฏิบตัิตอ่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดในปัจจบุนัได้รับอิทธิพลจาก
แนวความคิดของส านักสังคมวิทยา 2 ส านัก คือ ส านักดัง้เดิมหรือส านักคลาสสิก (Classical  
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School) และส านกัปฏิฐานนิยม (Positive  School)  (ศิรินทร์รัตน์ ทองปาน, 2550, น. 67-72) ซึ่ง
มีแนวคดิดงันี ้
  1.ส านกัดัง้เดมิหรือส านกัคลาสสิก (Classical  School) 
  เกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 18 น าโดยซีซาร์  เบ็คคาเรีย (Cesare  Beccaria) ชาวอิตาลี
และเจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ชาวอังกฤษ  โดยส านักนีไ้ด้เสนอให้ใช้วิธีการลงโทษเป็น
เคร่ืองข่มขู่ยับยัง้การกระท าผิดและเป็นการป้องกันอาชญากรรม  โดยมีความเห็นว่ามนุษย์มี
ความสามารถในการใช้เหตผุล  สามารถเลือกได้วา่การกระท าเช่นไรถกู  การกระท าเช่นไรเป็นสิ่งท่ี
ผิด  มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใดนัน้เขาจะต้องค านึงถึงประโยชน์หรือผลร้ายท่ีเขาจะได้รับจากการ
กระท า  กฎหมายจะมีผลในการข่มขู่ยบัยัง้การกระท าผิดของบคุคลก็ต่อเม่ือกฎหมายได้ให้ผลร้าย
แก่ผู้ ท่ีกระท าผิดมากกว่าหรือเหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับ  การบงัคบัใช้กฎหมายจึงต้องมี
ความแน่นอนและรวดเร็ว  สามารถลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายได้ทกุครัง้หรือโอกาสท่ีถกูลงโทษมี
มากกว่าโอกาสท่ีจะหลุดรอดไปได้  แนวความคิดนีจ้ึงเน้นท่ีการลงโทษต่อผู้กระท าผิดทุกรายด้วย
วิธีท่ีรวดเร็วและแนน่อนเหมาะสมกบัความผิดเพ่ือเป็นการขม่ขูย่บัยัง้การกระท าท่ีจะเกิดขึน้ 
  ซีซาร์  เบ็คคาเรีย (Cesare  Beccaria) มีความเช่ือว่าหากจะป้องกนัไม่ให้มนุษย์
กระท าผิดกฎหมาย  บทลงโทษของกฎหมายจะต้องมีลักษณะท่ีรุนแรง  แน่นอนและรวดเร็ว  
เพ่ือท่ีจะท าให้มนุษย์เช่ือหรือมองเห็นว่าผลเสียท่ีจะได้รับจากการกระท ามีมากกว่าผลประโยชน์  
ซึง่ในท่ีสดุแล้วจะสง่ผลท าให้มนษุย์เลือกท่ีจะงดเว้นไมก่ระท าความผิด 
  แนวความคิดของส านักดัง้เดิมหรือส านักคลาสสิก (Classical  School) มี
รากฐานมาจากปรัชญาของทฤษฎีสัญญาประชาคมและความจ าเป็นในการลงโทษ (On  the  
contractual  society  and  the  need  for  punishments) กฎหมายเป็นสภาวะเง่ือนไขของ
มนุษย์ท่ีเป็นอิสระมารวมกันเพ่ือสร้างสังคมขึน้มา  การรวบรวมเสรีภาพของมนุษย์ท่ีได้เสียสละ
ก่อให้เกิดอ านาจอธิปไตยของประเทศและผู้ บริหารท่ีชอบธรรม  โดยประชาชนในสังคมต้อง
เสียสละความเป็นอิสรภาพบางส่วนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคม  
ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีการลงโทษเพ่ือปกป้องเสรีภาพท่ีประชาชนในสังคมได้เสียสละและเพ่ือให้
รอดพ้นจากการถูกแย่งชิงไปโดยบุคคลอ่ืน  ดังนัน้จึงต้องมีบทก าหนดโทษท่ีมีความรุนแรงซึ่ง  
ความรุนแรงของการลงโทษนัน้จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลกระท าผิดกฎหมายได้  โดยท่ีความ
รุนแรงต้องมีมากกวา่ข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากอาชญากรรม  แตโ่ทษท่ีเหมาะสม
ต้องไม่ใช้การทรมานหรือโทษท่ีทารุณโหดร้าย  การจ าคกุตลอดชีวิตจะมีความรุนแรงมากกว่าโทษ
ประหารชีวิต  เพราะการลงโทษจ าคกุผู้กระท าผิดตลอดชีวิตจะท าให้บุคคลนัน้ถูกจ ากัดอิสรภาพ
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และถกูตีตรา (Stigma) ตลอดชีวิต  การลงโทษท่ีรวดเร็วและอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกบัการกระท า
ผิดจะเป็นการลงโทษท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์มากท่ีสุด  เพราะจะท าให้กฎหมายมีความ
ศกัดิส์ิทธ์ิมากขึน้ 
  ดังนัน้หลักการของส านักดัง้เดิมหรือส านักคลาสสิก (Classical  School) นีจ้ะ
เป็นพืน้ฐานส าหรับการด าเนินการยุติธรรมทางอาญาของรัฐหรือประเทศ  ดังจะเห็นได้ว่านัก
กฎหมายมักจะรับแนวคิดของซีซาร์  เบ็คคาเรีย (Cesare  Beccaria) มาเป็นปรัชญาพืน้ฐานใน
การแก้กฎหมายอาญาเพ่ือควบคมุและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  เน่ืองจากมีความเช่ือว่าอตัรา
โทษท่ีรุนแรงจะเป็นปัจจยัส าคญัในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของสงัคม (ศริินทร์รัตน์ ทองปาน, 
2550, น. 69) 
  ต่อมา เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) (พรชัย ขันตี, 2553, น. 60) ซึ่งเป็นผู้
สานต่อแนวความคิดของซีซาร์  เบ็คคาเรีย (Cesare  Beccaria) โดยได้แต่งหนังสือช่ือ “ หลัก
เบือ้งต้นเก่ียวกบัศีลธรรมและการบญัญัติกฎหมาย (An  Introduction  to  Principles  of  Morals  
and  Legislation) ”  ขึน้ในปี ค.ศ.1789 เป็นงานศึกษาเก่ียวกับแนวคิดในการจูงใจให้บุคคลมี
จริยธรรมและแนวทางในการปฏิรูปสงัคม  เจเรมี เบนธมั (Jeremy Bentham) ยงัคงยดึถือหลกัการ
เจตจ านงอิสระของซีซาร์  เบ็คคาเรีย (Cesare  Beccaria) ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งหลัก
ปรัชญาตามแนวคิดของเจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ท่ีส าคัญมี 2 ประการ คือ ลัทธิ
ประโยชน์นิยมและกฎหมายกบัการลงโทษ 
  ลทัธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ของ เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) เช่ือ
ว่าพฤติกรรมของมนษุย์ถกูควบคมุโดยหลกัธรรมชาติ 2 ประการ คือ ความพอใจ (Pleasure) และ
ความทุกข์ทรมาน (Pain) และจากการท่ีมนุษย์เป็นผู้ มีเหตุมีผล  ดงันัน้ก่อนท่ีจะมีพฤติกรรมใด  
บคุคลจะคิดค านวณเปรียบเทียบระหว่างความพอใจท่ีจะได้รับกบัความทุกข์ทรมานอนัเป็นผลมา
จากการกระท านัน้  ส าหรับพฤติกรรมอาชญากรรมก็เช่นกนั  หากบคุคลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผล
ของการกระท าจะท าให้ได้รับความพอใจมากกว่าความทกุข์ทรมานแล้วบุคคลก็จะเลือกประกอบ
อาชญากรรม   และส าหรับปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพอใจมีดงัตอ่ไปนีคื้อความร ่ารวย  ความช านาญ  
ความเมตตากรุณาและความเคร่งครัดต่อศาสนา  ส่วนปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ประกอบด้วย
ความต้องการ  ความผิดหวงัและความรู้สึกหิวหรือกระหาย  เป็นต้น (Senna & Siegel, 1989 อ้าง
ถึงใน พรชยั ขนัตี, 2553, น. 60-61) 
  กฎหมายและการลงโทษ (Law  and  Punishment) ตามหลกัปรัชญาของเจเรมี 
เบนธัม (Jeremy Bentham) เก่ียวกับกฎหมายคือ กฎหมายมีไว้เพ่ือสร้างและสนบัสนุนความสุข
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ของบคุคลในสงัคม  ดงันัน้กฎหมายท่ีดีต้องสามารถปอ้งกนัไม่ให้ความชัว่ร้ายเกิดขึน้ในสงัคม  ซึ่ง 
เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ได้น าเสนอวัตถุประสงค์ของการลงโทษไว้ 4 ประการ คือ          
1. เพ่ือปอ้งกันการกระท าผิดกฎหมาย  2. หากไม่สามารถป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายได้ก็ต้อง
ท าให้คนร้ายกระท าผิดกฎหมายท่ีไม่ร้ายแรงหรืออกุฉกรรจ์ 3. เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้อาชญากรใช้ก าลงั
ประทุษร้ายเกินความจ าเป็นและ 4. เพ่ือป้องกันอาชญากรรมในแนวทางท่ีท าให้รัฐเสียค่าใช้จ่าย
น้อยท่ีสดุ    เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) จึงเสนอให้ออกกฎหมายในลกัษณะท่ีท าให้บุคคล
ทัว่ไปคิดวา่หากกระท าผิดแล้วจะได้รับความทกุข์ทรมานมากกว่าความพอใจและเบนธัมก็มีความ
เช่ือว่าการลงโทษผู้กระท าผิดนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลนัน้ไปกระท าผิดกฎหมาย
เท่านัน้  ดงันัน้แล้วเบนธัมจึงไม่เห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกับซีซาร์  เบ็คคาเรีย 
(Cesare  Beccaria)   นอกจากนีแ้ล้วเบนธัมยงัได้เสนอให้มีการปรับปรุงเรือนจ าในแนวทางท่ีจะ
ท าให้นกัโทษได้รับสิทธิการเป็นมนษุย์มากยิ่งขึน้ (Masters & Roberson, 1990, Senna & Siegle, 
1990 อ้างถึงใน พรชยั ขนัตี, 2553, น. 60-61) 
  2. ส านกัปฏิฐานนิยม (Positive  School) 
  เกิดขึน้ในต้นศตวรรษท่ี 19 อิทธิพลของความเจริญทางวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามี
อิทธิพลเหนือหลักเหตุผลและปรัชญาในศตวรรษท่ี 18 ซึ่งในส านกันีน้ าโดยนกัอาชญาวิทยาชาว
อิตาลี 3 ท่าน คือ ซีซาร์  ลอมโปรโซ (Cesare  Lombroso) , ราฟเฟลโล  กาโรฟาโล (Raffaelo  
Garofalo) และเอ็นริโก เฟอร์รี (Enrico Ferri) ได้น าเสนอแนวความคิดโดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์ใน
การวิเคราะห์สาเหตกุารกระท าผิดและบงัคบัใช้กฎหมายซึง่จะต้องค านงึถึงสาเหตแุละพืน้เพดัง้เดิม
ของผู้กระท าผิด  เพราะการท่ีคนจะกระท าผิดได้นัน้เกิดจากการท่ีเขาถูกกดดนัและบีบคัน้จากแรง
กดดนัทางด้านร่างกาย  จิตใจและสภาพสงัคมหรือเกิดจากความยากจนหรือหมดโอกาสในสงัคม
จึงท าให้เขาไม่มีโอกาสใช้เหตุผลพิจารณาถึงผลดีผลเสียก่อนท่ีจะกระท าผิด  ส านักนีจ้ึงหันมา
ศกึษาตวัอาชญากรมากกวา่การศกึษากฎหมาย 
  ซีซาร์  ลอมโปรโซ (Cesare Lombroso, 1976, น. 7 อ้างถึงใน สุดจิต เจนนพ
กาญจน์, 2546, น. 24) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการประกอบ
อาชญากรรมในเชิงวิทยาศาสตร์  โดยได้รับอิทธิพลมาจากวิวฒันาการของชารส์ล  ดาวิน (Charles  
Darwin) ซึ่งได้เสนอหลักการประกอบอาชญากรรมของมนุษย์ไว้ว่า  สาเหตุท่ีมนุษย์ประกอบ
อาชญากรรมนัน้เน่ืองจากมนุษย์มีสนัดานของการประกอบอาชญากรรมมาแตก่ าเนิดหรือมาเพ่ือ
ประกอบอาชญากรรม  และได้คดิค้นค าวา่ “ อาชญากรโดยก าเนิด ” (Born  Criminal) ขึน้มา  โดย
เขาได้ชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมอาชญากรเป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางกายภาพและจิตใจ  ซึ่ง
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อาชญากรได้รับจากบรรพบุรุษ  นอกจากนัน้บุคคลประเภทนีย้ังมีร่างกายผิดปกติซึ่งซีซาร์  ลอม
โปรโซ (Cesare  Lombroso) ได้เสนอแนวความคิดการแบ่งอาชญากรทัง้หมดออกเป็น 4 ประเภท 
คือ 1. อาชญากรโดยก าเนิด 2. อาชญากรวิกลจริต 3. อาชญากรท่ีกระท าผิดเพราะความกดดนั
ทางอารมณ์ 4. อาชญากรท่ีกระท าผิดเป็นครัง้คราว 
  แนวคิดของซีซา ร์  ลอมโปรโซ  (Cesare  Lombroso) ได้ช่วยกระตุ้ น ให้ มี
การศึกษาอาชญากรรมของมนุษย์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักคิดในรุ่นหลังๆ และมีผลท าให้
การศกึษาพฤติกรรมท่ีน ามาสู่การประกอบอาชญากรรมของมนษุย์นัน้  อาศยัปัจจยัทางด้านสงัคม
หลายๆ ปัจจยัเข้ามาประกอบการศกึษาในเร่ืองนีม้ากย่ิงขึน้ 
  เอ็นริโก เฟอร์รี (Enrico Ferri) เช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากรรมนัน้  นอกจากจะเกิด
จากความผิดปกติทางชีวภาพแล้ว  ยงัเกิดจากปัจจยัหลายประการทัง้ภายในและภายนอก  ไม่ว่า
จะเป็นปัจจยัทางสงัคม  เศรษฐกิจและการเมือง  จึงได้จ าแนกประเภทของอาชญากรออกเป็น 5 
ประเภทคือ 1.อาชญากรโดยก าเนิด 2. อาชญากรจิตวิปริต 3. อาชญากรท่ีเกิดจากอารมณ์           
4. อาชญากรท่ีกระท าผิดครัง้คราว  5. อาชญากรโดยสนัดาน 
  ในขณะท่ีราฟเฟลโล  กาโรฟาโล (Raffaelo  Garofalo) ได้ศกึษาเร่ือง “ อาชญากร
ธรรมชาติ ” ซึ่งเขาเห็นวา่ลกัษณะของอาชญากรในส่วนท่ีผิดปกตินัน้จะเป็นทางด้านจิตใจมากกว่า
ทางด้านร่างกาย   และยอมรับว่าสภาพแวดล้อมของสงัคมก็เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรมได้
และตวัของอาชญากรท่ีแท้จริงนัน้มีสญัชาติญาณท่ีจะเป็นอาชญากรมาแตก่ าเนิดซึ่งได้รับมาจาก
กรรมพนัธุ์ 
  ดงันัน้ตามความคิดของส านกันีท่ี้หนัมาศกึษา “ ตวัอาชญากร ” นัน้  เพราะถือว่า
รัฐเป็นสิ่งท่ีสมบูรณ์อยู่แล้วและสิ่งท่ีผิดปกติอยู่ท่ีตัวผู้ ท่ีกระท าผิดหรือผู้ ท่ีละเมิดกฎหมาย  จึง
จ าเป็นต้องท าการศึกษาว่าท าไมจึงกระท าผิดและมีอะไรเป็นสาเหตุ  ทัง้นีก็้เพ่ืออบรมแก้ไขให้
ปรับตวัเข้ากับสงัคมหรือปฏิบตัิตามกฎหมายได้  ซึ่งผลการใช้แนวคิดนีก็้คือมีการใช้กฎหมายใน
ลกัษณะท่ีมีการผ่อนปรนตอ่ผู้กระท าผิดเป็นรายๆ ไปเพ่ือมุ่งแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งท่ี “ ผิดปกติ ” ให้
กลบัเป็น “ ปกติ ” ดงันัน้การลงโทษผู้กระท าผิดจึงไม่มุ่งเน้นในด้านข่มขู่ให้เข็ดหลาบ  แต่เป็นการ
อบรมแก้ไขให้เขาสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมได้ 
  หากเปรียบเทียบถึงปรัชญาแนวความคิดของส านักดัง้เดิมหรือคลาสสิก 
(Classical  School) และส านักปฏิฐานนิยม (Positive  School) แล้ว  แนวความคิดของทัง้สอง
ส านักนีจ้ะเห็นได้ว่ามีแนวความคิดท่ีขัดแย้งกันและตรงข้ามกันในเร่ืองเก่ียวกับธรรมชาติและ
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พฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งสามารถน าเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างจากภาพเปรียบเทียบดัง
ภาพประกอบท่ี 3 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

ภาพประกอบ 3  ภาพเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งส านกัดัง้เดมิหรือส านกัคลาสสิก  
(Classical  School) กบัส านกัปฏิฐานนิยม (Positive  School) 

 อย่างไรก็ตาม  แนวความคิดของส านกัทัง้สองได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้กระท า
ผิดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั  ซึ่งสามารถศกึษาได้จากการเปรียบเทียบอิทธิพลของสองส านกัคิดใน
การปฏิบตัติอ่ผู้กระท าผิดของหนว่ยงานในกระบวนการยตุธิรรมดงัภาพประกอบท่ี 4 ดงัตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 4  ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งอิทธิพลของส านกัดัง้เดมิหรือส านกั
คลาสสิกกบัอิทธิพลของส านกัปฏิฐานนิยม 
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  ปรัชญาในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดในเชิงอาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยาสามารถแยกได้เป็น 2 แนวคิดหลกัๆ (พงษ์เทพ สนัติกุล, 2552, น. 23 อ้างถึงใน 
มลลิกา เหล็กกล้า, 2557, น. 24)  ซึง่ได้แก่ 
  1. ปรัชญาท่ีมุ่งต่อการลงโทษเพ่ือเป็นการแก้แค้นต่อผู้ กระท าความผิด  ป้องกัน
และปราบปรามมิให้มีการกระท าความผิด  มักพบแนวความคิดเช่นนีใ้นสังคมท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์ โดยแนวความคิดนีจ้ะก าหนดโทษและลงโทษผู้กระท าผิดเหมือนกันโดยไม่
ค านึงถึงความแตกตา่งทางด้านอายขุองผู้กระท าผิด  ดงัท่ีเคยพบวา่ ศาลประเทศองักฤษพิพากษา
ตดัสินและลงโทษเดก็อาย ุ9 ขวบ  ฐานลกัทรัพย์ด้วยการแขวนคอ 
  2. ปรัชญาท่ีมุ่งเน้นต่อการแก้ไข  ฟื้นฟู  เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ กระท าความผิดบาง
จ าพวกซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังพอท่ีจะเยียวยาได้  โดยปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขความ
ประพฤติได้แทนท่ีจะลงโทษ  และมกัพบแนวความคิดนีใ้นสงัคมท่ีประชาชนส่วนใหญ่เป็นพวกเสรี
นิยม 
  ในนานาอารยประเทศรวมถึงประเทศไทยในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผิด  ได้ด าเนินตามแนวทางปรัชญาท่ีมุ่งแก้ไขฟืน้ฟูและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผิดให้สามารถกลับตวัเป็นพลเมืองดีได้มากกว่าท่ีจะใช้อ านาจลงโทษอย่างรุนแรง  ทัง้นี ้
เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนยงัสามารถท่ีจะเยียวยาแก้ไขเปล่ียนแปลงความประพฤติได้
ภายใต้การด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 
  วิธีการในการจดัการลงโทษกบัผู้กระท าผิดนัน้   มีวตัถปุระสงค์และวิธีการท่ีปฏิบตัิ
เปล่ียนแปลงไปตามความเช่ือของสงัคมแตล่ะยุคแตล่ะสมยัท่ีแตกตา่งกนั (ศิรินทร์รัตน์ ทองปาน, 
2550, น. 74-77) พอสรุปได้ดงันี ้
  1. การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน (Retribution) เป็นวตัถปุระสงค์ในการลงโทษท่ี
เก่าแก่  รูปแบบการลงโทษจะมีลกัษณะรุนแรง  ป่าเถ่ือน  เช่น  การตดัอวยัวะ  การเฆ่ียนตี  ทรมาน
และการประหารชีวิตซึ่งเป็นการลงโทษท่ีชดเชยให้สาสมกบัความผิดท่ีก่อขึน้ตามหลกั “ ตาตอ่ตา  
ฟันต่อฟัน ” ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีตอบสนองความรู้สึกของผู้ เสียหายและประชาชนทั่วไป  เพราะ
ต้องการเห็นผู้กระท าผิดได้รับผลร้ายจากการกระท านัน้ 
  2. การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้ (Deterrence) เป็นวตัถปุระสงค์ในการลงโทษท่ีมีผล
มาจากแนวคิดของส านักอาชญาวิทยาดัง้เดิมหรือส านักคลาสสิก (Classical  School) ท่ีเช่ือว่า  
การกระท าผิดท่ีเกิดขึน้มีผลมาจากกฎหมายท่ีอ่อนแอ  ไม่สามารถควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ได้  
ทัง้นีเ้ช่ือว่ามนุษย์มีเจตจ านงอิสระ (Free  will) ท่ีจะเลือกท าในสิ่งท่ีตนได้รับประโยชน์และพอใจ  
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แตไ่ม่เลือกท าในสิ่งท่ีท าให้เกิดความทกุข์และเจ็บปวด  มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเอง  การลงโทษจึงควรมีขึน้เพ่ือป้องกันการกระท าผิดโดยการท าให้ผู้กระท าผิดรู้สึกถึงผลของ
การกระท าผิดท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่เกิดผลดี  เม่ือมนุษย์ได้รับผลเช่นนัน้แล้วเขาก็จะ
หลีกเล่ียงไมก่ระท าผิดนัน้อีก 
  3. การลงโทษเพ่ือตดัโอกาสการกระท าผิด (Incapacitation) เป็นวตัถุประสงค์ใน
การลงโทษท่ีมีหลกัการว่าอาชญากรรมจะไม่เกิดขึน้หากไม่มีอาชญากร  การลงโทษเพ่ือตดัโอกาส
การกระท าผิดซึ่งมีวตัถุประสงค์คล้ายกบัการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้  แตแ่ตกต่างกนัท่ีหลกัการของ
การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้คือการปอ้งกนัอาชญากรรมโดยมุ่งให้เกิดความเกรงกลวัไม่กระท าผิดซ า้
อีก  ส่วนการลงโทษเพ่ือการตดัโอกาสมุ่งป้องกันการกระท าผิดซ า้นัน้  คือการท าให้ผู้ กระท าผิด
หมดโอกาสท่ีจะกระท าผิดได้อีกคือการตดัออกจากสงัคม  เชน่  การลงโทษจ าคกุ  เป็นต้น 
  4. การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) เป็นแนวคิดของส านักอาชญา
วิทยาปฏิฐานนิยม (Positive  School) ท่ีเช่ือว่าการกระท าของมนุษย์ถูกก าหนดจากปัจจัยต่างๆ 
คือมีเจตจ านงก าหนด (Determinism) โดยท่ีมนุษย์ไม่สามารถเลือกกระท าได้อย่างอิสระในการท่ี
จะใช้เหตุผลในการเลือก  แต่มนุษย์ถูกกดดันหล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ จนมี
พฤตกิรรมท่ีเบี่ยงเบนไปสู่การกระท าผิด  ซึ่งปัจจยัดงักล่าวนัน้อนัได้แก่  ปัจจยัทางจิตวิทยา  ปัจจยั
ทางชีวภาพและปัจจยัเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและสงัคม  ทัง้หมดนีอ้ยู่นอกเหนือจากการควบคมุของ
มนุษย์  การลงโทษผู้กระท าผิดจึงควรมุ่งเน้นไปท่ีการพิจารณาถึงสาเหตุของการกระท าผิดและ
แก้ไขท่ีสาเหตนุัน้  โดยมุง่เน้นท่ีตวัผู้กระท าผิดมากกวา่พฤตกิรรมของการกระท าผิด 
  5. การลงโทษเพ่ือเสริมสร้างพัฒนา (Reintegration) การลงโทษจะต้องค านึง/
ครอบคลุมถึงสาธารณชนและสังคม  ซึ่งการลงโทษไม่ควรจะมีกฎแน่นอนตายตัว  เพราะ
สภาพแวดล้อมหรือบคุคลยอ่มแตกตา่งกนั 
  เพราะฉะนัน้จึงสรุปได้ว่า  ปรัชญาในการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชน  หากจ าแนก
ออกเป็นสองส านักแล้วซึ่งได้แก่  ส านักดัง้เดิมหรือส านักคลาสสิก(Classical  School) และ
ส านกัปฏิฐานนิยม (Positive  School)  ต่างมีวิธีการลงโทษเด็กและเยาวชนดงัภาพประกอบท่ี 5 
ดงันี ้
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ภาพประกอบ 5  เปรียบเทียบการปฏิบตัิตอ่เดก็และเยาวชนตามส านกัดัง้เดมิหรือส านกัคลาสสิก 
(Classical  School) และส านกัปฏิฐานนิยม (Positive  School) 

 
  เป้าหมายของการลงโทษ (Goals  of   Punishment) บางทีก็เรียกกนัว่า  ปรัชญา
ในการลงโทษ  บางทีก็เรียกกันว่าทฤษฎีในการลงโทษ  ซึ่งจะเรียกอย่างไรก็ย่อมได้  แต่เป็นเร่ือง
ของความพยายามของระบบงานยุติธรรมท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จในเร่ืองของการลงโทษจึงเป็น
เร่ืองของการท าให้เกิดความส าเร็จซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัมากกว่าอย่างอ่ืน (อณัณพ ชบู ารุง และอุ
นิษา เลิศโตมรสกลุ, 2555, น. 264) 
  ส าหรับประเทศไทยการปฏิบตัิตอ่เด็กและเยาวชนได้ด าเนินตามแนวปรัชญาท่ีมุ่ง
แก้ไขฟืน้ฟูและชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดและท่ีกระท าผิดซ า้อีกให้สามารถกลบัตวัเป็น
คนดีและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ  ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่เด็กและเยาวชนยงัสามารถท่ีจะ
เยียวยาแก้ไขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้  ดงัจะเห็นได้จากการท่ีประเทศไทยได้มีพระราชบญัญัติ
จดัตัง้ศาลคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ.2494 และพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 
2494 ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2534 และเปล่ียนมาใช้พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แทน และในปัจจุบันนีไ้ด้
เปล่ียนมาใช้พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของประเทศไทยนัน้ได้มีการปฏิบัติท่ี
แตกตา่งจากคดีของผู้ ใหญ่  กล่าวคือเป็นการแยกกระบวนการยตุธิรรมส าหรับเดก็และเยาวชนออก
จากคดีของผู้ใหญ่อยา่งสิน้เชิง 
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3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนที่กระท าผิด 
  จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนท่ีกระท าผิดพบว่างานวิจัย
สว่นใหญ่ได้ท าการศกึษาถึงปัจจยัและสาเหตท่ีุส่งผลตอ่การกระท าผิดของเยาวชน  ซึ่งผู้วิจยัได้ท า
การรวบรวมงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเยาวชนท่ีกระท าผิดไว้ดงันี ้
  วาสุเทพ ทองเจิม (2540) ได้ศึกษามูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชนชาย : ศึกษาเฉพาะสถานแรกรับ (บ้านเมตตา) ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกลาง  ซึ่งผลการวิจยัพบว่า  ช่วงอายุของเด็กและเยาวชนอยู่ระหว่าง 16-18 ปี มากท่ีสุด  
รองลงมาอยู่ระหว่าง 13-15 ปี  ระดบัการศึกษาประถมปลายมากท่ีสดุ  รองลงมามธัยมต้น  ก่อน
ถกูจบักมุส่วนใหญ่ไม่ได้ศกึษาตอ่  ไม่มีโอกาสศกึษา  ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวสลายมาก
ท่ีสุดซึ่งก็มีครอบครัวท่ีผู้ปกครองอยู่ด้วยกันเป็นอนัดบัรอง  ฐานะเศรษฐกิจส่วนใหญ่พอกินพอใช้  
แต่ต้องช่วยกันท างานหารายได้  ส าหรับครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลางก็มีจ านวนมาก  เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ติดยาเสพติดและเคยติดยาเสพติด  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ชอบเท่ียวและมัว่
สุมเสพยาเสพติด  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กระท าความผิดเน่ืองจากเพ่ือนชวนเป็นอันดบัหนึ่ง  
รองลงมามีความจ าเป็นต้องท า  ส าหรับคดีเพ่ือนชวนส่วนใหญ่เป็นคดีเก่ียวกบัยาเสพติด  ส่วนคดี
ท่ีมีความจ าเป็นต้องท าคือ  คดีลกัทรัพย์และมกัจะตดิยาเสพติด  ความส านกึส่วนใหญ่จะไมท่ าอีก
แล้วหรือไม่อยากกระท าความผิดอีกเลย  ความต้องการอนัดบัแรกเม่ือพ้นความผิดส่วนใหญ่จะ
บอกว่าอยากอยู่กับบิดา/มารดา/ผู้ปกครองท่ีมีความอบอุ่น  รองลงมาคืออยากเรียนหนังสือและ
อยากเป็นคนดี  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความจ าเป็นและเห็นด้วยกับการปฏิบตัิงานและการ
บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานแรกรับ (บ้านเมตตา) 
  กนกวรรณ ศรีทุมมา (2546) การศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าผิดของ
เยาวชนในศนูย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  1.) เชาวน์ปัญญาของเยาวชนกระท าผิด  แตกต่างจาก
เชาวน์ปัญญาของเยาวชนท่ีไม่กระท าผิดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2.) สขุภาพจิตด้าน
อารมณ์ซมึเศร้าของเยาวชนกระท าผิดแตกตา่งจากสขุภาพจิตด้านอารมณ์ซมึเศร้าของเยาวชนท่ีไม่
กระท าผิด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.) การท าหน้าท่ีของครอบครัวของเยาวชน
กระท าผิดในด้านการแก้ปัญหาและการท าหน้าท่ีทัว่ไป  แตกตา่งจากเยาวชนท่ีไม่กระท าผิด  อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการท าหน้าท่ีของครอบครัวในด้านบทบาท  การตอบสนอง
ทางอารมณ์  ความผกูพนัทางอารมณ์  การควบคมุพฤติกรรมและการส่ือสารแตกตา่งจากเยาวชน
ท่ีไม่กระท าผิดอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 4.) การรับรู้เก่ียวกับกลุ่มเพ่ือนของเยาวชนกระท าผิด  
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แตกต่างจากการรับรู้เก่ียวกับเพ่ือนของเยาวชนท่ีไม่กระท าผิดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 5.) การรับรู้เก่ียวกบัโรงเรียนของเยาวชนกระท าผิด  แตกตา่งจากการรับรู้เก่ียวกบัโรงเรียนของ
เยาวชนท่ีไม่กระท าผิดอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 6.) การรับรู้เก่ียวกบัชุมชนของเยาวชนกระท า
ผิด  แตกต่างจากการรับรู้เก่ียวกับชุมชนของเยาวชนท่ีไม่กระท าผิด  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  พรพริง้ ปัทมินทร์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองภูมิหลังของเยาวชนท่ีกระท าผิด
ฐานท าร้ายร่างกายและกระท าผิดทางเพศ  กรณีศึกษาเยาวชนในศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านมุทิตา  ซึ่งผลการวิจยัพบว่า 1. เยาวชนมีภูมิหลงัการศึกษาอยู่ในระดบัต ่า  ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เพราะขาดความช านาญในฝีมือ  ประกอบกบัใช้เวลาว่างในการด าเนิน
ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม  ครอบครัวด้อยคณุภาพทางการศกึษา  การอบรมเลีย้งดแูละความสมัพนัธ์
ในครอบครัวไม่ดี 2. ลักษณะการกระท าผิดของเยาวชนเป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายและ
กระท าผิดทางเพศ  เยาวชนสว่นใหญ่มีประสบการณ์รับรู้เร่ืองความรุนแรงด้วยการชกตอ่ยและการ
ใช้อาวุธต่อเพ่ือนคู่อริเพราะโกรธแค้นเขม่นกัน  เยาวชนเคยเห็นเพ่ือนบ้านกระท าความรุนแรงต่อ
สมาชิกภายในครอบครัวด้วยการกระทืบ  ใช้สายยางฟาด  เตะต่อยและใช้อาวุธ  เช่น  มีด  ปืน  
ส่วนตวัเยาวชนส่วนใหญ่เคยถูกบิดามารดาลงโทษด้วยการใช้ไม้ตีเพ่ือการสั่งสอนเป็นส่วนใหญ่  
ผลกระทบของความรุนแรงท่ีเยาวชนเป็นผู้กระท าจะรุนแรงกวา่ผลกระทบท่ีเยาวชนเป็นผู้ถกูกระท า 
  พิริยา ยงัรอต (2558) ได้ท าการศกึษาเร่ืองประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟืน้พลงั
ของเยาวชนท่ีไม่กระท าผิดซ า้  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะมืดมนในช่วงท่ีเยาวชนกระท าผิด  
ประกอบไปด้วยเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  เยาวชนมีความคิดท่ีไม่เหมาะสม  เยาวชนมี
มุมมองต่อสิ่งต่างๆ เป็นมุมมองทางลบและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการท าพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม 2. ปัจจยัท่ีช่วยชกัน าให้เยาวชนปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเกิดจากจดุประกายในตนเองให้มี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปัจจัยท่ีท าให้เยาวชนพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่มี ท่ีสิน้สุด             
3. แนวทางในการก้าวเข้ามาในเส้นทางแห่งแสงสว่าง  ซึ่งเร่ิมจากการคิดทบทวนเพ่ือประเมิ น
พฤติกรรมของตนเอง จดัการให้ตนเองเข้ามาสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างและการมีจิตใจท่ีอดทนต่อ
ปัญหา 4. ชีวิตท่ีดีหลงัจากอยู่ในเส้นทางแสงสว่าง  โดยเยาวชนจะมีมุมมองทางบวกในการมอง
ตนเองและเยาวชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่บคุคลรอบข้าง 
  พรรณี  ศรีวาณิชย์พุฒิ และคณะ (2560) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลตอ่เด็กและ
เยาวชนกระท าผิดซ า้ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพส่วน
บคุคลของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ า้ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
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ชายมีอายุอยู่ในช่วง 16-18 ปี การศึกษาของเด็กอยู่ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่วนเยาวชนอยู่
ระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ลักษณะการอยู่อาศัยชุมชนแออัดและใกล้แหล่ง
อบายมุข  สภาพ ร่างกายและจิตใจมีความบกพร่องทางจิตใจ  ขาดทักษะชีวิต   ความ
รู้เทา่ไม่ถึงการณ์  การอยากลองและการเลียนแบบ 2. สภาพส่วนบคุคลของครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผิดซ า้  ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวหย่าร้าง  แยกกันอยู่  มีความขดัแย้งกัน  ไม่เป็น
แบบอย่างท่ีดี  มีการทะเลาะวิวาทและกระท าความรุนแรงในครอบครัว  จบการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น  อาชีพรับจ้างทัว่ไป  รายได้ตอ่เดือนไม่เกิน 15,000 บาท  3. ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ า้อยู่ในระดบัมาก  ส่วนใหญ่มาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ  กลุ่มเพ่ือน  
ส่ือมวลชน  สภาพแวดล้อมชมุชนและสงัคม  การคมุประพฤติ  การพิจารณาคดีและสถานศึกษา 
ตามล าดบั 4. สภาพและประเภทความผิดอยูใ่นระดบัมาก  ประกอบด้วยความถ่ีของการกระท าผิด  
ประเภทความผิด  ความรุนแรงของความผิดและโทษท่ีได้รับ   
  จากการศึกษาข้างต้น  ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่างานวิจยัส่วนใหญ่ได้ศึกษาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีส่งผลท าให้เยาวชนกระท าความผิด  ซึ่งผู้ วิจัยสรุปข้อมูลประเด็นหลักๆ ท่ีจะน ามาใช้ใน
แบบวดัการควบคมุตนเองในส่วนของข้อมลูพืน้ฐานอนัได้แก่  ระดบัช่วงอาย ุ ระดบัการศกึษาและ
สถานภาพของครอบครัว 

 
  



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  

 การวิจัยเร่ือง “การเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่”  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental  Research Design) แบบ One-
Group  Pretest-Posttest  Design ร่วมกบัการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ  ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้
สร้างและศึกษาผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด  ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดการตามขัน้ตอนดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  1. การก าหนดประชากรและการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   2.1 แบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   2.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด 
   2.3 แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
  3. การด าเนินการวิจยั 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีมีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 
15-25 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ านวน 102 คน (ศนูย์ฝึกและ
อบรมเดก็และเยาวชนสิรินธร. 2562)   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาการควบคมุตนเองและกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างการควบคุม
ตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุม่  ซึง่มีรายละเอียดการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
  1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาการควบคมุตนเอง   
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด
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มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ านวน 
102 คน  ซึง่ผู้วิจยัสามารถเก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาได้  จ านวน 102 ชดุ  คดิเป็นร้อยละ 100 
  2. กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างการควบคุมตนเองโดยการให้ค าปรึกษา
กลุม่ 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างการควบคุมตนเองโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มเป็นเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรจ านวนทัง้หมด  ผู้ วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) จากข้อค าถามแบบวดัการควบคุมตนเองจ านวน 35 ข้อ 
และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะเข้าร่วมท่ีมีคะแนนการตอบแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี (Poor  
Self-control) ในช่วงคะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนนจากการตอบแบบวัดการควบคุม
ตนเองท่ีดี (Good  Self-control) ในช่วงคะแนนเฉล่ียท่ี 2.50 ลงมา  และมีความสมัครใจเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 คน  ซึ่งผู้วิจยัใช้เกณฑ์ในการก าหนดจ านวน
สมาชิกส าหรับเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2012, p. 99) ท่ีก าหนด
ไว้วา่จ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสมในการให้ค าปรึกษากลุม่ควรจะมีสมาชิกประมาณ 8 คน  
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 3 สว่นด้วยกนัดงันี ้
  1. แบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
  2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิด 
  3. แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
 1. การสร้างแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิด 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยัซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้
   1. ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร  แนวคดิ  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   2. ผู้วิจยัได้เขียนนิยามศพัท์จากการได้ศึกษาต ารา  แนวคิด  ทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองของการควบคมุตนเอง 
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   3. ผู้ วิจยัได้น านิยามศพัท์ท่ีได้มาใช้ในการสร้างข้อค าถามเพ่ือใช้วดัการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  คือ  ด้านวัดการ
ควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-control) และด้านวัดการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี  (Poor  Self-
control) ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน  ซึ่งเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยจะใช้วัดใน
งานวิจยัดงักล่าวนีไ้ด้น าเคร่ืองมือของสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2555, น. 153-167) ท่ีอิงตาม
แนวคิดของวิวและคณะ (Wills และคนอ่ืน ๆ, 2001, pp. 145-163) มาพฒันาให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของกลุ่มเยาวชนท่ีกระท าผิด  โดยมีจ านวนข้อค าถามทัง้สิน้ 38 ข้อ  ซึ่งแบบวัดเป็น
ลกัษณะการประเมินตนเอง  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert)  
   4. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท า
ผิดจ านวน 38 ข้อ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์สกล  วรเจริญศรี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ์ ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือ้หาและหลงัจากนัน้
ผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามวดัการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  อาจารย์ ดร.อรุปรีย์  เกิดใน
มงคลและอาจารย์ ดร.สาธร  ใจตรง  ได้พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา  ภาษาท่ีใช้
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายข้อ (Item  Content  Validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ  ซึ่งผู้ วิจยัได้ก าหนดระดบัความ
คดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ  ดงันี ้
   +1 หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับการควบคุม
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   0   หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับการควบคมุ
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   -1  หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับกับการ
ควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   5. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ี
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญแล้ว  มาท าการหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์(Item  Objective  Congruence: IOC) โดยข้อค าถามท่ีผู้ วิจัย
เลือกน ามาใช้จะต้องมีคา่ดชันีความสอดคล้องมากกว่าหรือเทา่กบั 0.60 และส าหรับข้อค าถามท่ีมี
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คา่ดชันีต ่ากว่า 0.60 ผู้วิจยัจะน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
(สมบตั ิท้ายเรือค า, 2555, น. 111) 
   6. ผู้ วิจัยน าข้อค าถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try 
out) กับกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดคือเยาวชนในโรงเรียนฟ้าใสวิทยาและเยาวชนใน
โรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระเกียรติท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง  แล้วน ามาด าเนินการ
หาประสิทธิภาพของข้อค าถามโดยการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามการวดัการ
ควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดจากการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-Total  Correlation)  ผู้ วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป  
   7. ผู้ วิจัยหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามวัดการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient:  ) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .81 
   8. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองท่ีผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไปใช้จริงในงานวิจยัโดยน าแบบสอบถามวัดการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิดให้กับกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลก่อนการทดลอง 
(Pretest) 
   9. แบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดในแต่ละ
ด้าน (ภาคผนวก ค) 
ตัวอย่างแบบสอบถามวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  ดงัตารางท่ี 1 
  ค าชีแ้จง: จงพิจารณาข้อความแตล่ะข้อความ และเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่งค าตอบ
ท่ีสอดคล้องกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ 
ดงันี ้
 
ตาราง 1  เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลในแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีดี  

ค าตอบ คะแนนข้อกระทงทางบวก คะแนนข้อกระทงทางลบ 

ตรงมากที่สดุ 5 1 

ตรงมาก 4 2 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ค าตอบ คะแนนข้อกระทงทางบวก คะแนนข้อกระทงทางลบ 

ปานกลาง 3 3 

ตรงน้อย 2 4 

ตรงน้อยที่สดุ 1 5 

  
 การแปลผลคะแนนในแบบวัดการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-control) โดยหากมี
คะแนนสูงแสดงว่ามีระดับการควบคุมตนเองท่ีดีอยู่ในระดบัมากและหากคะแนนต ่าแสดงว่ามี
ระดบัการควบคมุตนเองท่ีดีอยูใ่นระดบัน้อย 
 
ตาราง 2  เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลในแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีไมดี่  

ค าตอบ คะแนนข้อกระทงทกุข้อ 

ตรงมากที่สดุ 5 

ตรงมาก 4 

ปานกลาง 3 

ตรงน้อย 2 

ตรงน้อยที่สดุ 1 

  

 การแปลผลคะแนนในแบบวัดการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) โดยหากมี
คะแนนสูงแสดงว่ามีระดบัการควบคมุตนเองท่ีไม่ดีอยู่ในระดบัมากและหากคะแนนต ่าแสดงว่ามี
ระดบัการควบคมุตนเองท่ีไมดี่อยูใ่นระดบัน้อย 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายแบบสอบถามการควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-control) 
และการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสดุ  มาก  
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ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสดุ  เพ่ืออธิบายว่าเยาวชนท่ีกระท าความผิดมีการควบคมุตนเองอยู่ใน
ระดบัใด  โดยใช้คะแนนเฉล่ียดงันี ้ 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง เยาวชน ท่ีกระท าผิด มีการ
ควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง เยาวชน ท่ีกระท าผิด มีการ
ควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง เยาวชน ท่ีกระท าผิด มีการ
ควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง เยาวชน ท่ีกระท าผิด มีการ
ควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัน้อย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง เยาวชน ท่ีกระท าผิด มีการ
ควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

ภาพประกอบ 6  ข้อค าถามในแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-control) และแบบวดั
การควบคมุตนเองท่ีไมดี่ (Poor  Self-control) 
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 2. การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระท าผิด 
  โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดนี ้ ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานมา
ประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  โดยมีขัน้ตอนในการสร้าง
ดงัตอ่ไปนี ้
   1. ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองของการควบคมุตนเอง 
   2. ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาแนวคิด  ทฤษฎีและเทคนิคตา่งๆ มา
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างการ
ควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดและเพ่ือให้เหมาะสมกบัความมุง่หมายของการให้ค าปรึกษา
ในแต่ละครัง้  ผู้ วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรมตามประเด็นดังนี  ้คือ  1. การปฐมนิเทศและสร้าง
สมัพนัธภาพ  2. ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 3. ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  
gratification)  4. ด้ าน ก า รแ ก้ ปั ญ ห า  (Problem  solving)  5. ด้ าน ก า รหุ น หั น พ ลั น แล่ น 
(Impulsiveness) 6. ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ (Distractibility) 7. ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ 
(Impatience) 8. ปัจฉิมนิเทศ 
   3. ผู้วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้าง
การควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดให้กับผู้ทรงคณุวุฒิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน  ได้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  อาจารย์ ดร.อุรปรีย์  เกิดในมงคลและอาจารย์ ดร.สาธร  
ใจตรง ท าการตรวจสอบความสอดคล้องในเร่ืองของวัตถุประสงค์  กิจกรรม  ระยะเวลาท่ีใช้  
อุปกรณ์  เทคนิคท่ีใช้  วิธีด าเนินการและการประเมินผล  จากนัน้ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
   4. ผู้วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้าง
การควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try  out) กับกลุ่ม
เยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีโรงเรียนฟ้าใสวิทยาซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 8 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดับขัน้ตอน  ระยะเวลา  เนือ้หา  จากนัน้ผู้ วิจัยน า
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดมาปรับปรุงอีกครัง้ก่อนน าไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่าง 
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   5. ผู้วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้าง
การควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดไปทดลองจริงกับกลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 8 คน  โดยให้
ค าปรึกษากลุ่มสปัดาห์ละ 3 ครัง้  ครัง้ละ 60-90 นาที  รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้  เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์  
และหลงัจากท่ีเสร็จสิน้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มแล้ว  ผู้วิจยัน าแบบสอบถามวดัการควบคมุ
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดให้กบักลุ่มตวัอย่างทัง้ 8 คน ได้ตอบแบบสอบถามอีกครัง้เพ่ือน ามา
เป็นข้อมลูหลงัการทดลอง (Posttest)  

ตาราง 3  สรุปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุ
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 

ครัง้ท่ี เร่ือง ทฤษฎี เทคนิค 
1 ปฐมนิเทศ และสร้างสมัพนัธภาพ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา

แบบผู้ รับการปรึกษาเป็น
ศนูย์กลาง 

1. การฟัง 
2. การทวนซ า้ 
3. การถาม 
4. การเงียบ 
5. การสะท้อนความรู้สกึ 
6. การสะท้อนเนือ้หา 
7. การท าให้กระจา่ง 

2 ด้านการสงบอารมณ์ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพิจารณาเหตผุล  
อารมณ์และพฤติกรรม 

1. เทคนิคทางความคิด คือ
การโต้แย้งความเช่ือที่ไร้
เหตผุล 
2. เทคนิคทางอารมณ์ คือ 
การใช้จินตนาการในการ
คิดถงึความรู้สกึตอ่สิง่เลวร้าย
อยา่งเหมาะสม 
3. เทคนิคทางพฤติกรรม  คือ
การฝึกทกัษะ 

3 ด้านการชะลอความปรารถนา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม 

1. เทคนิควิธีการควบคมุ
ตนเอง 
2. เทคนิควิธีการเสริมแรง คือ
การเสริมแรงบวก 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง ทฤษฎี เทคนิค 
4 ด้านการแก้ปัญหา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา

แบบพฤติกรรมนิยม 
1. เทคนิควิธีการเสริมแรง คือ
การเสริมแรงบวก 
2. เทคนิควิธีการเรียนรู้จาก
ตวัแบบ คือ สือ่ผสม 

5 ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพิจารณาเหตผุล  
อารมณ์และพฤติกรรม 

1. เทคนิคทางความคิด คือ
เทคนิคการโต้แย้งเพื่อขจดั
หรือเอาชนะความคดิความ
เช่ือที่ไร้เหตผุล 
2. เทคนิคทางอารมณ์ คือ
เทคนิคการจินตนาการแบบ
พิจารณาเหตผุลและอารมณ์ 
3. เทคนิคทางพฤติกรรม คือ
การก าหนดงานด้าน
พฤติกรรมให้ท า 

6 ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบเผชิญความจริง 

1. เทคนิคการเผชิญหน้า 
2. การสงัเกต 
3. สะท้อนความรู้สกึ 
4. การท าให้เกิดความ
กระจ่าง 

7 ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม 

1. เทคนิคการผอ่นคลาย 
2. เทคนิควิธีการควบคมุ
ตนเอง 

8 ปัจฉิมนิเทศ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบเผชิญความจริง 

1. เทคนิคการเผชิญหน้า 
2. การสงัเกต 
3. สะท้อนความรู้สกึ 
4. การท าให้เกิดความ
กระจ่าง 
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 3. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
  การวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยใช้การวิจัยกึ่งทดลองร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีกว้างและลึกซึง้  โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างร่วมกบัการสงัเกต
กิริยา  ท่าทาง  น า้เสียง  สีหน้าและแววตาของผู้ ให้สมัภาษณ์ในขณะท าการสมัภาษณ์และบนัทึก
รายละเอียดทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้  ซึ่งวิธีการนีจ้ะมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัวและช่วยให้ผู้ วิจัยสามารถ
ซกัถามประเด็นปัญหาท่ีต้องการศึกษาได้รอบด้านมากยิ่งขึน้  การได้มาซึ่งข้อมูลนีผู้้ วิจยัใช้แนว
ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดซึง่แนวค าถามจะอยู่บนพืน้ฐานความมุง่หมายและปัญหา
การวิจัย  โดยผู้ วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างมาใช้ในการวิจัยช่วงหลังเสร็จสิน้
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ทัง้นีเ้น่ืองจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างมีความยืดหยุ่น  
สามารถปรับเปล่ียนไปตามบริบทของการวิจยัได้  โดยข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์จะท าให้ผู้วิจยั
ทราบถึงกระบวนการความเข้าใจของการควบคมุตนเองและกระบวนการควบคมุตนเองก่อนเข้าสู่
การทดลองและหลงักระบวนการทดลองนัน้มีการเปล่ียนแปลงในการควบคมุตนเองเปล่ียนแปลง
หรือไมแ่ละจะน าเอาการควบคมุตนเองไปปรับใช้อยา่งไร 
 

การด าเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิด 
  1. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองไปให้กับเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ี
อาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรจ านวน 102 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ศกึษาระดบัของการควบคมุตนเอง 
  2. ผู้ วิจยัน าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ียระดบัการควบคุมตนเองของกลุ่มตวัอย่าง
และคดัเลือกผู้ ท่ีมีคะแนนการตอบแบบวัดการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) ในช่วง
คะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนนจากการตอบแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-
control) ในชว่งคะแนนเฉล่ียท่ี 2.50 ลงมา  เพ่ือคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งมาใช้ในการทดลอง 
 2. การใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระท าผิด 
  1. แบบแผนการทดลอง 
   การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง : กรณีศึกษาภายในกลุ่ม 
(Quasi-Experimental  Research Design : Within-Subject Design) แบบOne-Group Pretest-
Posttest ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เชิงเหตุ

http://www.djop.go.th/location/training/3-training/86-sririntorn
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และผลท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มตวัอยา่งเดิมช่วงก่อนและหลงัได้รับสภาพการณ์หรือเง่ือนไขท่ีผู้วิจยัก าหนด 
(มานิกา วิเศษสาธร, 2555, น. 84) ซึ่งก็คือ แบบบูรณาการโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  
โดยมีรูปแบบการวิจยัและมีแบบแผนการทดลองดงัตารางท่ี 4 ดงันี ้
ตาราง 4  ตารางรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  : กรณีศึกษาภายในกลุ่ม  แบบ One-Group  
Pretest-Posttest 

กลุม่ ก่อน ทดลอง หลงั 

กลุม่ทดลอง O1 × O2 

 

 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบการวิจยั 
  O1 แทน การวัดครัง้ท่ี 1 ซึ่งเป็นการวัดก่อน (Pretest) ท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ
ได้รับสภาพการณ์หรือเง่ือนไข 
  O2 แทน การวดัครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็นการวดัหลัง (Posttest) ท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ
ได้รับสภาพการณ์หรือเง่ือนไข 
  × แทน การจดัหรือสร้างสภาพการณ์หรือเง่ือนไขท่ีผู้วิจยัก าหนด 
 แผนการทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นการวัดก่อน   หลังการทดลอง  ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้คะแนน
คา่เฉล่ียแบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดมาใช้เป็นคะแนนทดสอบก่อน  จากนัน้
เม่ือทดลองโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดครบทัง้ 8 ครัง้  ผู้ วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัอีกครัง้หนึ่งเพ่ือน าคะแนนท่ีได้มาใช้
เป็นคะแนนหลงัการทดลอง  
  2. วิธีด าเนินการทดลอง 
   ในการทดลอง  ผู้วิจยัได้แบง่การทดลองเป็น 4 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้
    1. ขัน้ระยะก่อนการทดลอง 
     การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม ผู้ วิจัยได้ใช้คะแนน
จากการตอบในมาตรวดัการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี  ตัง้แตค่ะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนน
จากการตอบในมาตรวัดการควบคุมตนเองท่ีดี  ตัง้แต่คะแนนเฉล่ียท่ี 2.50 ลงมา  และมีความ
สมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรมนีเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 คน      
    2. ขัน้ระยะการทดลอง  
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     ในการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการการให้
ค าปรึกษาจ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 60-90 นาที 
    3. ขัน้ระยะหลงัการทดลอง 
     ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองให้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทัง้ 8 คน ท าเพ่ือประเมินการควบคมุตนเองหลงัจากการทดลอง  
    4. ขัน้ระยะตดิตามผล 
     ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างมาใช้ในการวิจยั
ช่วงระยะหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่มเสร็จสิน้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการทดลองทัง้ 8 คน  เพ่ือจะได้
ทราบถึงกระบวนการความเข้าใจของการควบคมุตนเองและกระบวนการควบคมุตนเองก่อนเข้าสู่
การทดลองและหลงักระบวนการทดลองนัน้มีการเปล่ียนแปลงในการควบคมุตนเองเปล่ียนแปลง
หรือไมแ่ละจะน าเอาการควบคมุตนเองไปปรับใช้อยา่งไร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิด 
  1. ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขออนุญาตศึกษาวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนษุย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  2. ผู้ วิจยัได้ด าเนินการติดต่อขอความร่วมมือในการท าวิจยัไปยงัอธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการไปศกึษาเก็บข้อมลูการทดลองท่ีศนูย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพ่ือศึกษาการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีเป็น
กลุม่ตวัอยา่ง  และเม่ือได้รับอนญุาตให้สามารถเข้าเก็บข้อมลูได้แล้ว  ผู้วิจยัได้ด าเนินการติดตอ่ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนสิรินธรเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง   
  3. ผู้วิจยัได้น าแบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดไปใช้กบัเยาวชน
ชายท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 102 คน 
และท าการเก็บแบบสอบถามคืนมาได้ทัง้ 102 ชดุ  คดิเป็นร้อยละ 100   
  4. ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีเก็บคืนกลบัมาเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย
และร้อยละของคะแนนระดบัการควบคมุตนเองท่ีดีและไม่ดีของเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนสิรินธรวา่มีระดบัการควบคมุตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัใด 
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 2. การใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระท าผิด 
  1. ผู้วิจยัได้คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้ในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มจ านวนทัง้สิน้ 8 คน  จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 102 คน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามวดัการ
ควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการคดัเลือกคะแนนผู้ เข้าร่วมการทดลองท่ีมีคะแนนจาก
การตอบแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี  ตัง้แตค่ะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนนจากการ
ตอบแบบวดัการควบคมุตนเองท่ีดี  ตัง้แตค่ะแนนเฉล่ียท่ี 2.50 ลงมา  และด าเนินการเก็บคะแนนท่ี
ได้นีไ้ว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง   
  2. ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยการน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
เสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาใช้กบักลุ่มทดลอง  โดยใน
ระหวา่งการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้  ผู้วิจยัไม่สามารถด าเนินการบนัทกึเสียงได้เน่ืองจากข้อจ ากดัของ
กรมพินิจคุ้มครองเดก็และเยาวชนประกอบกบัทางสถานพินิจท่ีเป็นกลุ่มปิด  จึงท าให้ผู้วิจยัเลือกใช้
วิธีการบนัทึกข้อมูลหลงัเสร็จสิน้กระบวนการกลุ่มในทุกครัง้เพ่ือท่ีจะได้ศกึษาถึงการเปล่ียนแปลง
ของกลุ่มและจะด าเนินการเก็บเร่ืองราวของกลุ่มเป็นความลับ   โดยโปรแกรมท่ีจะใช้ในการ
เสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดนีไ้ด้ใช้การให้ค าปรึกษากลุ่ม  ซึ่งผู้ วิจัยได้
ก าหนดระยะเวลาในการการให้ค าปรึกษาจ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 60-90 นาที 
  3. ภายหลังการทดลอง ผู้ วิจัยได้น าแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดท่ีได้ท าไปในครัง้ก่อนให้กับกลุ่มตวัอย่างท าอีกครัง้หนึ่งเพ่ือประเมินระดบัการควบคุม
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดหลังการทดลอง  และผู้ วิจยัได้น าแบบวัดการควบคุมตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิดในครัง้หลงัการทดลองไปท าการวิเคราะห์คะแนนเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังการทดลองโดยการใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric  Statistics) ด้วยวิธีการ
ทดสอบของวิลค็อกซัน (Wilcoxon  Matched-Pairs Signed  Ranks  Test) แบบกลุ่มท่ีไม่อิสระ
ต่อกัน  (Dependent Sample) เน่ื องจากผลจากการวัดจากกลุ่ ม เดิมออกมา 2 ค่านั น้  มี
ความสมัพนัธ์กนั และน าข้อมลูท่ีได้มาตอบความมุง่หมายของการวิจยัในข้อท่ี 2  
  4. ในช่วงระยะหลงัเสร็จสิน้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้  ผู้ วิจยัได้ใช้แบบ
สมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างไปสอบถามผู้ เข้าร่วมการทดลองทัง้ 8 คน  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ยืนยนั
ผลการวิจยัวา่กลุม่ตวัอยา่งได้เรียนรู้และน าสิ่งท่ีได้รับไปปฏิบตัหิรือไมอ่ย่างไร 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิด 
  ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน  หาคา่ความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือหาคา่เฉล่ียซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
   1. วิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน  ได้แก่  คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนจากแบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   2. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการควบคุมตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด 
    2.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของ
แบบวัดการควบคุมตนเองในเยาวชนท่ีกระท าผิด โดยใช้สูตรค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง 
(Index  of  Item  Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ
จากคะแนนของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
    2.2 วิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวดั โดยการใช้ค่า
ความสมัพนัธ์ของแบบสอบถามรายข้อ (Corrected Item-Total Correlation) 
    2.3 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยภาพรวมและ
รายด้านของแบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยใช้สูตรค านวณสัมประสิทธ์ิ
อลัฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (สมบตั ิท้ายเรือค า, 2555, น. 118) 
 2. การใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองของ
เยาวชนที่กระท าผิด 
   1. ผู้ วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเปรียบเทียบภาพรวมและรายด้านของ
คา่เฉล่ียของแบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดทัง้ก่อนและหลงัการทดลองในกลุ่ม
ทดลองท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่างทั ง้  8 คน   ซึ่งผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก 
(Nonparametric  Statistics) ด้วยวิธีการทดสอบของวิลค็อกซัน (Wilcoxon  matched-pairs 
signed  ranks  test) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรทัง้สองท่ีไม่อิสระต่อกัน 
(Dependent Sample) และน าเสนอข้อมลูในตารางของบทท่ี 4 
  2. ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ในช่วงระยะหลงัเสร็จสิน้โปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มมาท าการวิเคราะห์จนได้รายละเอียดท่ีครบถ้วนแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis) โดยการตีความ  ให้ความหมาย  หาข้อสรุปและน ามา
อภิปรายผลประกอบการทดลองในบทท่ี 4 และ 5 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจยัได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  N  แทน จ านวนกลุม่ประชากร 
  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

  μ แทน คา่เฉล่ียกลุม่ประชากร 
  M แทน คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่ง 

  σ  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุม่ประชากร 
  SD แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุม่ตวัอยา่ง 
  t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาในการทดลองของ Wilcoxon  Matched-
Pairs Signed  Ranks  Test 
  p แทน คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  * แทน คา่มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูคา่สถิติพืน้ฐาน  ได้แก่  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีจ าแนกตามอาย ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุและสถานภาพครอบครัว 
 ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยรวมและรายด้านของคะแนนการควบคมุตนเองท่ีดี
และไม่ดีของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง
การควบคมุตนเอง 
 ตอนท่ี 3  ผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด  โดยน าเสนอผลการสงัเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกลุม่ของสมาชิกทัง้ 8 ครัง้ 
ประกอบกบัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึของเยาวชนกลุม่นี ้
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมลูคา่สถิตพืิน้ฐาน 
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  1. จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง 
   การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 102 คน
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกตามอายุ  ระดบัการศกึษาสงูสดุและสถานภาพครอบครัว  
ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ตาราง 5  จ านวนและร้อยละของเยาวชนท่ีกระท าผิด (N = 102 คน) 

ลกัษณะสว่นบคุคล จ านวน (คน) 

รวม ร้อยละ 
1. อาย ุ
        15-17  
        18-20 
        21-23 

 
16 
76 
10 

 
15.70 
74.50 
9.80 

รวม 102 100.00 
2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
        ระดบัประถมศกึษา 
        ระดบัมธัยมศกึษา 

 
43 
59 

 
42.20 
57.80 

รวม 102 100.00 
3. สถานภาพครอบครัว 
        บดิามารดาอยูร่่วมกนั 
        บดิามารดาแยกทางหรือ
หยา่ร้างกนั 
        บดิามารดาคนใดคนหนึง่
เสียชีวิตหรือบิดามารดา
เสียชีวิตทัง้คู ่

 
42 
48 
 

12 

 
41.18 
47.06 

 
11.76 

รวม 102 100.00 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 5  พบว่า  เยาวชนท่ีกระท าผิดส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 18-20 ปี จ านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมามีอายรุะหว่าง 15-17 ปี จ านวน 16 
คน  คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอายรุะหว่าง 21-23 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 โดยส่วนใหญ่
มีระดบัการศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา  จ านวน 59 คน  คดิเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาคือ
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ระดบัการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.2 และส่วนใหญ่สถานภาพทาง
ครอบครัวเป็นแบบบิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกัน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 
รองลงมาเป็นแบบบิดามารดาอยู่ร่วมกนั จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และแบบบิดามารดา
คนใดคนหนึง่เสียชีวิตหรือบดิามารดาเสียชีวิตทัง้คู ่จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดบั 
 

 ตอนที่ 2 : การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยรวมและรายด้านของคะแนนการควบคมุตนเองท่ี
ดีและไม่ดีของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง
การควบคมุตนเอง 
  ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลูคา่เฉล่ีย  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของระดบั
การควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
ตาราง 6  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของระดับการควบคุมตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด (N = 102 คน) 

ระดบัการควบคมุตนเอง  μ σ  การแปลผล 

การควบคมุตนเองที่ดี (Good  Self-Control) 

ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 3.17 0.66 ปานกลาง 

ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  

gratification) 

3.86 0.49 มาก 

ด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving) 3.63 0.59 มาก 

รวม 3.55 0.42 มาก 

การควบคมุตนเองที่ไมด่ี (Poor  Self-Control) 

ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ (Impulsiveness) 3.36 0.70 ปานกลาง 

ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ (Distractibility) 2.94 0.80 ปานกลาง 

ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ 

(Impatience) 

3.47 0.87 ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ระดบัการควบคมุตนเอง  μ σ  การแปลผล 

รวม 3.25 0.66 ปานกลาง 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 6 พบว่า เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคุมตนเองท่ีดี 
(Good Self-Control) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55  มีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการชะลอความปรารถนามี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.86 มีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ ด้านการ
แก้ปัญหามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 มีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และด้านการสงบ
อารมณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 มีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ตามล าดบั  ส่วนการ
ควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor Self-Control) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.25 มีคา่เฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.66 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการขาด
ความอดทนอดกลัน้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.47 มีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.87 
รองลงมาคือ ด้านการหนุหนัพลนัแล่น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 มีคา่เฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.70 และด้านการขาดสมาธิจดจ่อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.94 มีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.80 ตามล าดบั 
ตาราง 7  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการควบคุมตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด (n = 8 คน) 

การควบคมุตนเอง 

ก่อนการให้ค าปรึกษากลุม่ หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

Mean SD การแปลผล Mean SD การ
แปลผล 

การควบคมุตนเองที่ดี (Good  Self-Control) 

ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 2.90 0.47 ปานกลาง 3.95 0.53 มาก 

ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  
of  gratification) 

3.44 0.31 ปานกลาง 4.02 0.19 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

การควบคมุตนเอง 

ก่อนการให้ค าปรึกษากลุม่ หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

Mean SD การแปลผล Mean SD การ
แปลผล 

ด้านการแก้ปัญหา (Problem  
solving) 

3.09 0.62 ปานกลาง 4.05 0.55 มาก 

รวม 3.14 0.26 ปานกลาง 4.01 0.26 มาก 

การควบคมุตนเองที่ไมด่ี (Poor  Self-Control) 

ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ 
(Impulsiveness) 

4.08 0.43 มาก 2.10 0.44 น้อย 

ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ 
(Distractibility) 

3.75 0.46 มาก 2.43 0.25 น้อย 

ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ 
(Impatience) 

4.10 0.44 มาก 2.40 0.46 น้อย 

รวม 3.98 0.25 มาก 2.31 0.32 น้อย 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 7 พบว่า  ก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเยาวชนท่ี
กระท าผิดมีการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการสงบอารมณ์  ด้านการชะลอความปรารถนาและด้าน
การแก้ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการควบคุมตนเองท่ีไม่ ดี (Poor  Self-Control) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการหนุหนัพลนัแล่น  ด้าน
การขาดสมาธิจดจ่อและด้านการขาดความอดทนอดกลัน้  อยู่ในระดบัมาก  โดยหลงัเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มพบว่า เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการสงบอารมณ์  ด้านการ
ชะลอความปรารถนาและด้านการแก้ปัญหา อยู่ในระดบัมาก ส่วนการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี (Poor  
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Self-Control) ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการหุนหนั
พลนัแล่น  ด้านการขาดสมาธิจดจ่อและด้านการขาดความอดทนอดกลัน้  อยู่ในระดบัน้อย  ซึ่ง
ทัง้นีพ้บว่าหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท า
ผิดมีค่าเฉล่ียการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มการเสริมสร้างการควบคมุตนเองและค่าเฉล่ียการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-Control) 
น้อยกวา่ก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างการควบคมุตนเอง 
ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างการควบคมุตนเอง (n = 8 คน) 

การควบคมุตนเอง 

ก่อนการให้ค าปรึกษา

กลุม่ 

หลงัการให้ค าปรึกษา

กลุม่ t p 

Mean SD Mean SD 

การควบคมุตนเองที่ดี (Good  Self-Control) 

ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 2.90 0.47 3.95 0.53 -2.38 0.02* 

ด้านการชะลอความปรารถนา 

(Delay  of  gratification) 

3.44 0.31 4.02 0.19 -2.55 0.01* 

ด้านการแก้ปัญหา (Problem  

solving) 

3.09 0.62 4.05 0.55 -2.10 0.04* 

รวม 3.14 0.26 4.01 0.26 -2.52 0.01* 

การควบคมุตนเองที่ไมด่ี (Poor  Self-Control) 

ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ 
(Impulsiveness) 

4.08 0.43 2.10 0.44 -2.54 0.01* 

ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ 
(Distractibility) 

3.75 0.46 2.43 0.25 -2.54 0.01* 

ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ 
(Impatience) 

4.10 0.44 2.40 0.46 -2.54 0.01* 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

การควบคมุตนเอง 

ก่อนการให้ค าปรึกษา

กลุม่ 

หลงัการให้ค าปรึกษา

กลุม่ t p 

Mean SD Mean SD 

รวม 3.98 0.25 2.31 0.32 -2.52 0.01* 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติทีร่ะดบั .05 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 8 พบว่า  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการควบคุม
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มการ
เสริมสร้างการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) โดยภาพรวมและทุกด้าน  ประกอบด้วย 
ด้านการสงบอารมณ์  ด้านการชะลอความปรารถนาและด้านการแก้ปัญหา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างการควบคมุตนเอง
โดยภาพรวมและรายด้านสงูกวา่ก่อนการเสริมสร้างการควบคมุตนเอง  สว่นการควบคมุตนเองท่ีไม่
ดี (Poor  Self-Control) โดยภาพรวมและทุกด้าน  ประกอบด้วย ด้านการหุนหันพลันแล่น  ด้าน
การขาดสมาธิจดจ่อและด้านการขาดความอดทนอดกลัน้  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างการควบคมุตนเองโดยภาพรวมและ
รายด้านต ่ากวา่ก่อนการเสริมสร้างการควบคมุตนเอง 
 
 ตอนที่ 3 : ผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด   
  จากการสงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกในระหว่างท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
และการติดตามผลหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเสร็จสิน้ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือให้ได้
ข้อมลูเชิงลกึของเยาวชนทัง้ 8 คน  ผู้วิจยัจงึได้ท าการแจกแจงรายละเอียดประวตัิข้อมลูสว่นตวัของ
เยาวชนท่ีกระท าผิดอย่างพอสงัเขปโดยการใช้ช่ือนามสมมติของแต่ละบุคคล   ซึ่งมีรายละเอียด
สรุปได้ดงันี ้
  สมาชิกคนแรกช่ือนายหนึ่ง (นามสมมติ) เป็นเพศชาย มีอาย ุ18 ปี มีภูมิล าเนาใน
จงัหวดัลพบุรี  มีการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดา
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แยกทางหรือหย่าร้างกันและมีคดีท่ีได้กระท าความผิดเป็นคดีชิงทรัพย์  ส่วนสมาชิกคนต่อมาช่ือ
นายสอง (นามสมมต)ิ เป็นเพศชาย  มีอาย ุ15 ปี  มีภมูิล าเนาในจงัหวดักาญจนบรีุ  มีการศกึษาอยู่
ในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6  มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาอยู่ร่วมกันและมีคดีท่ีได้กระท า
ความผิดเป็นคดีลกัทรัพย์  สมาชิกคนตอ่ไปช่ือนายสาม (นามสมมต)ิ เป็นเพศชาย  มีอาย ุ18 ปี  มี
ภูมิล าเนาในจงัหวดัชยัภูมิ  มีการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสถานภาพครอบครัวคือ 
บิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกันและมีคดีท่ีได้กระท าความผิดเป็นคดีร่วมกันฆ่า  สมาชิกคน
ต่อไปช่ือนายส่ี (นามสมมติ) เป็นเพศชาย  มีอายุ 20 ปี  มีภูมิล าเนาในจังหวัดกรุงเทพฯ  มี
การศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา  มีสถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกนั
และมีคดีท่ีได้กระท าความผิดเป็นคดีร่วมกันปล้น  สมาชิกคนต่อไปช่ือนายห้า (นามสมมติ)  เป็น
เพศชาย  มีอายุ 21 ปี  มีภูมิล าเนาในจังหวัดสระบุรี  มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  มี
สถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือบิดามารดาเสียชีวิตทัง้คูแ่ละมีคดีท่ี
กระท าความผิดเป็นคดีท าร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิต  สมาชิกคนต่อไปช่ือนายหก (นามสมมติ)  เป็น
เพศชาย  มีอายุ 20 ปี  มีภูมิล าเนาในจงัหวดัลพบุรี  มีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  
มีสถานภาพครอบครัวคือบดิามารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือบิดามารดาเสียชีวิตทัง้คู่และมีคดีท่ี
กระท าความผิดเป็นคดียาเสพติด  สมาชิกคนตอ่ไปช่ือนายเจ็ด (นามสมมติ)  เป็นเพศชาย  มีอาย ุ
19 ปี  มีภูมิล าเนาในจังหวัดสุรินทร์  มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสถานภาพ
ครอบครัวคือบิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกันและมีคดีท่ีกระท าความผิดเป็นคดีร่วมกันลัก
ทรัพย์และมีอาวธุไว้ในครอบครอง  และสมาชิกคนสดุท้ายช่ือนายแปด (นามสมมติ)  เป็นเพศชาย
มีอายุ 19 ปี  มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครราชสีมา  มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  มี
สถานภาพครอบครัวคือบิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกันและมีคดีท่ีกระท าความผิดเป็นคดียา
เสพตดิ 
  และจากการสงัเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุ่มทัง้หมด 
8 ครัง้  ผู้วิจยัพอจะสรุปในภาพรวมดงันี ้
   ครัง้ท่ี 1 : การปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 
    ในครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกท่ีเร่ิมต้นกระบวนการท ากลุ่มการเสริมสร้าง
การควบคมุตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มเยาวชนท่ีกระท าผิด  ซึ่งก่อนท่ีจะเร่ิมต้นการท ากลุ่ม
นัน้เยาวชนในกลุ่มจะดูนิ่ง  สีหน้าแววตาเรียบเฉย  ผู้ วิจัยจึงกระตุ้ นเพ่ือชักชวนให้สมาชิกได้
สอบถามข้อสงสยัท่ีมีได้  ทัง้นีก็้มีเยาวชนจ านวน 2-3 คน  ได้ยกมือสอบถามข้อสงสยัของตวัเองว่า
ท าไมผู้ วิจยัจึงได้เลือกพวกเขามาเข้ากลุ่ม  ผู้ วิจยัจึงได้ตอบค าถามแก่เยาวชนเพ่ือคลายข้อสงสยั  
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จากนัน้ผู้วิจยัได้พดูชีแ้จงให้เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจถึงวตัถปุระสงค์  ขอบเขตของกฎ  
กติกา  ข้อตกลงภายในกลุ่มและประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม  โดยขัน้เร่ิมต้น
กลุ่มนีผู้้วิจยัได้แนะน าตวัเองและเชิญชวนให้เยาวชนแตล่ะคนได้พูดแนะน าตวัเอง  ตอ่จากนัน้เม่ือ
เข้าสูข่ัน้ด าเนินการกลุม่ผู้วิจยัได้เชิญชวนให้เยาวชนได้พดูถึงการควบคมุตนเองตามความเข้าใจใน
บริบทของตัวเองซึ่งก็พบว่าเยาวชนแต่ละบุคคลต่างหยิบยกพูดถึงตัวอย่างเหตุการณ์ของการ
ควบคมุตนเองออกมาในแบบฉบบัท่ีแตล่ะคนเข้าใจในมมุมองของตนเองอาทิเช่น  การระงบัข่มใจ
อารมณ์ของตวัเองไม่ให้แสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีไม่ดี  การควบคมุท่ีจะไม่แสดงพฤติกรรมตาม
สิ่งท่ีคิดหรือรู้สึกในทางท่ีไม่ดีออกไป  และหลังจากท่ีด าเนินการท ากลุ่มไปสักระยะหนึ่งก็พบว่า
เยาวชนในกลุ่มเร่ิมมีความกล้าแสดงออกและให้ความร่วมมือในการท ากลุ่มมากขึน้  ส่วน
บรรยากาศในการท ากลุม่เงียบ  ไมมี่เยาวชนคนใดพดูคยุเลน่กนั  ทกุคนตัง้ใจและให้ความร่วมมือดี  
จะมีเยาวชนในกลุ่มอยู่ประมาณ 3-4 คนท่ีมกัจะยกมือแสดงความคิดเห็นก่อนทกุครัง้ท่ีผู้วิจยัเชิญ
ชวนให้แสดงความคดิเห็นหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์เร่ืองราวของตวัเอง   ซึ่งผู้วิจยัสงัเกตเห็นว่า
หลงัจากท่ีให้เยาวชนแตล่ะบคุคลได้อยู่กบัตวัเองเพ่ือพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของตนและน ามา
ประยุกต์ใช้กับโครงสร้างบุคลิกภาพ 3 แบบของคาร์ล  โรเจอร์ ซึ่งสุดท้ายขัน้ปิดกลุ่ม  ผู้วิจยัได้ให้
เยาวชนได้พูดถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้และความรู้สึกในการท ากลุ่มครัง้นีก็้พบว่าเยาวชนแต่ละบคุคลต่าง
บอกคล้ายๆ กนัว่าการท ากลุม่ในครัง้นีท้ าให้ได้รู้จกัตวัเองมากขึน้และยงัได้เห็นมมุมองจากเพ่ือนๆ 
ท่ีมีตอ่ตวัเรา  นอกจากนีมี้เยาวชนคนหนึ่งในกลุ่มได้บอกว่าวนัแรกยงัรู้สึกดีขนาดนี ้ วนัตอ่ๆ ไปจะ
รู้สกึดีขนาดไหน 
   ครัง้ท่ี 2 : ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 
    ในการท ากลุม่ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 2 ผู้วิจยัได้ชวนเยาวชนพดูคยุเร่ือง
ทัว่ๆ ไปเพ่ือผ่อนคลายก่อนท่ีจะเข้าขัน้เร่ิมต้นการท ากลุ่ม  โดยการท ากลุ่มในครัง้นีผู้้ วิจัยจะเน้น
ประเด็นในหัวข้อการสงบอารมณ์  ซึ่งขัน้เร่ิมต้นการท ากลุ่มผู้ วิจัยได้ให้เยาวชนในกลุ่มได้พูด
ทบทวน กฎ  กตกิาภายในกลุ่มและพดูทบทวนประเด็นการท ากลุ่มในครัง้ก่อนว่าได้พดูคยุประเด็น
ใดไปบ้าง  จากนัน้ผู้วิจยัได้พดูอธิบายถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ของ Albert  Ellis ท่ีได้กล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ไว้ว่า  A (ปรากฏการณ์) ไม่ใช่ตัวการท่ีท าให้เกิด C (อารมณ์
ความรู้สึก) แต่เป็นเพราะ B (ความเช่ือเก่ียวกับ A) ตา่งหากท่ีท าให้เกิด C ซึ่งผู้ วิจยัได้อธิบายและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ประกอบเพ่ือให้เยาวชนในกลุ่มได้เรียนรู้ถึงความคิดและความเช่ือท่ีมี
เหตผุลและไร้เหตผุลท่ีสง่ผลท าให้อารมณ์ความรู้สกึแตกตา่งกนั  ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าบตัรค าให้เยาวชน
ในกลุ่มแต่ละคนได้เรียนรู้ว่าบัตรค าท่ีตัวเองได้รับนัน้เป็นความคิดท่ีมีเหตุผลหรือไร้เหตุผล  ซึ่ง
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เยาวชนส่วนใหญ่ก็สามารถแยกแยะและเข้าใจในส่วนนี ้ จากนัน้พอเข้าสู่ช่วงขัน้ด าเนินการกลุ่ม  
ผู้วิจยัได้ให้เยาวชนในกลุ่มแตล่ะคนได้ลองคิดทบทวนเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีผา่นมาของตวัเองใน
เร่ืองของการจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกของตวัเองท่ีไม่เหมาะสม  เยาวชนแตล่ะคนตา่งก็แบง่ปัน
เร่ืองราวประสบการณ์ของตนเองออกมาให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกนั  โดยความคิด  
ความเช่ือส่วนใหญ่ของเยาวชนก็เป็นเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีมีความแตกต่างกันออกไป  บางคนมี
ความคิด  ความเช่ือว่าเพ่ือนหักหน้าบ้าง  จึงสง่ผลท าให้เกิดอารมณ์โกรธโมโหและสง่ผลท าให้ขาด
การควบคมุตนเองแล้วจงึก่อเหตโุดยการยิงเพ่ือนเสียชีวิต   บางคนก็มีความคิด  ความเช่ือท่ีไม่กล้า
จะปฏิเสธเพ่ือน  รุ่นพ่ีหรือบุคคลในครอบครัวท่ีจะไปก่อเหตกุระท าความผิดจึงท าให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมด้วยในการกระท าความผิดทัง้การท าร้ายผู้ อ่ืนจนเสียชีวิตและปล้นทรัพย์ผู้ อ่ืนจนถกูด าเนินคดี  
โดยหลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้ให้เยาวชนในกลุ่มได้เขียนเร่ืองราวท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัลงในเอกสาร
ท่ีได้รับว่าจากเหตกุารณ์ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้เป็นเหตกุารณ์ท่ีมีความคิด  ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล
หรือไร้เหตผุลแล้วส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมตามมาเป็นเช่นใดแล้วถ้าเราลอง
เปล่ียนความคิด  ความเช่ือใหม่ท่ีสมเหตุสมผลแล้วจะส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและ
พฤติกรรมตามมาเป็นเช่นใด  สดุท้ายในช่วงขัน้ปิดกลุม่นัน้  เยาวชนก็ได้พดูถึงสิ่งท่ีได้เ รียนรู้ในการ
ท ากลุ่มในครัง้นีว้่าได้เห็นถึงความคิดความเช่ือท่ีมีเหตผุลมีผลตอ่อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรม
ท่ีตามมาอย่างเห็นได้ชดัและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในครัง้นีเ้ยาวชนส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่ารู้สึกดีท่ีได้
เลา่เร่ืองราวของตวัเอง  รวมถึงได้รับรู้เร่ืองราวของเพ่ือนๆ สมาชิกในกลุม่ 
   ครัง้ท่ี 3 : ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification) 
    ในการท ากลุ่มครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 3 ในหัวข้อเร่ืองการชะลอความ
ปรารถนา  โดยก่อนท่ีจะเร่ิมต้นขัน้การท ากลุ่ม  ผู้วิจยัได้ชวนเยาวชนพูดคยุในเร่ืองทัว่ๆ ไปเพ่ือให้
เกิดบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย  จากนัน้เม่ือเข้าสูช่่วงขัน้เร่ิมต้นกลุ่มนัน้  ผู้วิจยัได้ให้เยาวชนในกลุ่มได้
พูดทบทวนกฎ  กติกาการท ากลุ่มและพูดทบทวนถึงหวัข้อท่ีได้พูดคยุในการท ากลุ่มครัง้ก่อนและ
ผู้ วิจยัได้เกร่ินสอบถามถึงการรอคอยต่อสิ่งท่ีพึงปรารถนาของเยาวชนแต่ละคนว่ามีความเข้าใจ
อย่างไรบ้าง  จากนัน้เม่ือเข้าสู่ช่วงขัน้ด าเนินการกลุ่ม  ผู้ วิจัยได้ให้เยาวชนแต่ละคนในกลุ่มได้
แบง่ปันเร่ืองราวประสบการณ์ของตวัเองในเร่ืองราวท่ีตนเองไม่สามารถชะลอความปรารถนาในสิ่ง
ท่ีตนเองต้องการได้  ซึ่งเร่ืองราวของเยาวชนก็มีความแตกตา่งกนัออกไป  เยาวชนบางคนได้พดูถึง
การรอคอยท่ีจะได้ปล่อยตวัและกลับบ้าน  บางคนพูดถึงเร่ืองการรอคอยในสิ่งท่ีอยากได้อยากมี
แล้วจึงไปก่อเหตุปล้นทรัพย์และข้องเก่ียวกับยาเสพติด  ซึ่งหลังจากท่ีเยาวชนแต่ละคนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองราวซึง่กนัและกนัแล้วตา่งก็ได้ข้อคดิวา่บางครัง้ในชีวิตของคนเราตา่งก็ต้องมี
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การรอคอยหรือตระหนกัคิดถึงผลท่ีจะตามมาในภายหลงัว่าหากกระท าสิ่งใดลงไปแล้วได้ผลอย่าง
รวดเร็วทนัใจในสิ่งท่ีพึงปรารถนาในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค์แล้วจะส่งผลให้เกิดผลทางลบตามมา
ในภายหลังแต่ถ้าหากคนเราสามารถอดทนท่ีจะชะลอความปรารถนาได้จะส่งผลทางบวกท่ีจะ
ตามมาในภายหลงั  ซึ่งเม่ือเข้าสู่ขัน้ปิดกลุ่มแล้ว  เยาวชนแตล่ะคนตา่งก็พดูถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการ
ชะลอถึงความปรารถนาและการระงบัยบัยัง้ในพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวัเองและมีเยาวชน
บางคนในกลุ่มได้บอกความรู้สึกว่าบรรยากาศมีความเป็นกันเองมากขึน้  ไม่เกร็งและอยากให้
ผู้วิจยัได้น ากล้องมาถ่ายรูปในวนัสดุท้ายของการท ากลุ่มเพราะอยากจะเก็บภาพเป็นความทรงจ า
ในสมดุบนัทึกเร่ืองราวของตวัเอง   รวมถึงให้ผู้วิจยัได้เขียนความรู้สึกลงในสมดุบนัทึกเร่ืองราวของ
พวกเขาด้วย  
   ครัง้ท่ี 4 : ด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving) 
    การท ากลุ่มครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 4 ในหัวข้อเร่ืองการแก้ปัญหา โดย
ก่อนเร่ิมต้นกลุ่ม  ผู้วิจยัได้ชวนสมาชิกพดูคยุถึงเร่ืองทัว่ๆ ไปเพ่ือให้เกิดบรรยากาศความผ่อนคลาย
ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น  เม่ือเข้าสูข่ัน้เร่ิมต้นกลุ่มผู้วิจยัได้ให้สมาชิกได้พดูทบทวนถึงกฎ  กตกิาข้อตกลงใน
การท ากลุ่ม  รวมทัง้พูดถึงหวัข้อในการท ากลุ่มครัง้ก่อนและเม่ือเข้าสู่ขัน้เร่ิมต้นกลุ่มผู้ วิจยัได้เกร่ิน
ถามว่ามีใครบ้างท่ีไม่เคยพบเจอปัญหาซึ่งเยาวชนทัง้หมดตา่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มี  ทกุคน
ย่อมต้องพบเจอปัญหากนัหมด  จากนัน้ผู้วิจยัได้ให้เยาวชนได้ดวูิดีโอหนึ่งท่ีเป็นกรณีปัญหารถชน
กนัโดยเหตกุารณ์หนึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีใช้ความรุนแรงในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาและอีกเหตกุารณ์
หนึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีใช้สติในการตดัสินใจแก้ไขปัญหา  ทัง้นีห้ลงัจากท่ีเยาวชนได้รับชมวิดีโอท่ีเป็น
กรณีศกึษาเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจยัได้สอบถามวา่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวิดีโอนีซ้ึ่งเยาวชนตา่งบอกว่า
เป็นการได้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกตา่งกนัของการท่ีใช้อารมณ์กบัการท่ีไม่ใช้อารมณ์ในการ
แก้ไขปัญหาและยงัรวมไปถึงผลกระทบท่ีจะตามมาจากการแก้ไขปัญหาในครัง้นีด้้วย  และทัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้สอบถามว่าถ้าเราต้องเป็นผู้ เผชิญในเหตุการณ์ดังกล่าวเราอยากจะเป็นบุคคลใน
เหตกุารณ์ใด  โดยเยาวชนทัง้หมดต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเป็นบุคคลท่ีไม่ใช้อารมณ์ใน
การตดัสินใจแก้ไขปัญหา  จากนัน้เม่ือเข้าสู่ขัน้ด าเนินการกลุ่ม  ผู้วิจยัได้เชิญชวนให้สมาชิกได้ลอง
แบ่งปันเร่ืองราวประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่เหมาะสมของตวัเองออกมาซึ่งเยาวชนต่างก็
แบ่งปันเร่ืองราวของตวัเองในการเรียนรู้ในกลุ่มซึ่งกันและกนั  จากนัน้ผู้วิจยัให้เยาวชนทัง้หมดใน
กลุ่มได้เขียนเร่ืองราวประสบการณ์เหตกุารณ์ท่ีตวัเองได้เล่าลงไปในเอกสารท่ีทุกคนได้รับโดยการ
ระบุถึงวิธีการแก้ไขปัญหา (Problem  solving) 4 ขัน้ตอน คือ 1.ก าหนด/ระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้        
2.สาเหตุของปัญหา 3. ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 4.การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไข
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ปัญหา  จากนัน้เม่ือเยาวชนทกุคนได้เขียนลงในเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจยัจงึน าเข้าสูข่ัน้ปิดกลุ่ม
ด้วยการถามถึงสิ่งท่ีได้รับและเรียนรู้ในการท ากลุ่มครัง้นีซ้ึ่งเยาวชนในกลุ่มต่างก็ได้รับแนวทางใน
การตัดสินใจคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยสติ  ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  รวมถึง
พิจารณาข้อดีและข้อเสียในทางเลือกนัน้ๆ  
   ครัง้ท่ี 5 : ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ (Impulsiveness) 
    การท ากลุ่มในครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 5 ในหัวข้อเร่ืองการหุนหันพลัน
แลน่  ซึง่ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นการท ากลุ่มนัน้  ผู้วิจยัได้ชวนสมาชิกได้พดูคยุเร่ืองทัว่ๆ ไปก่อนท่ีจะเร่ิมต้น
การท ากลุ่มเพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและลดความเกร็งท่ีอาจจะเกิดขึน้  จากนัน้เม่ือเข้าสู่
ชว่งเร่ิมต้นการท ากลุ่ม  ผู้วิจยัได้ให้เยาวชนภายในกลุ่มได้พดูทบทวนถึงกฎ  กติกาข้อตกลงภายใน
กลุ่มและพดูทบทวนในประเด็นของการท ากลุ่มในครัง้ก่อนหน้านีแ้ละทัง้นีผู้้วิจยัได้เกร่ินถามน ากบั
เยาวชนว่ามีความเข้าใจกับค าว่าหัวร้อนอย่างไรบ้าง  ซึ่งเยาวชนต่างก็หยิบยกสถานการณ์มา
อธิบายความเข้าใจในค าว่าหัวร้อน  จากนัน้ผู้ วิจยัได้น าเยาวชนเข้าสู่ช่วงขัน้ด าเนินการกลุ่มด้วย
การให้เยาวชนได้แบ่งปันประสบการณ์เร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดอาการหวัร้อนและเหตกุารณ์
ในครัง้นัน้เป็นอยา่งไร  ซึ่งเยาวชนแตล่ะคนตา่งเล่นเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป
โดยเยาวชนบางคนได้เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีตวัเองชกัชวนให้เพ่ือนมานอนค้างคืนท่ีบ้าน  แต่พ่ีสาว
ไม่ให้เพ่ือนของเขานอนด้วย  เขาจึงเกิดความไม่พอใจอย่างมากถึงขัน้โมโหแล้วอาละวาดท าลาย
ข้าวของภายในบ้านหรืออีกกรณีหนึ่งของเยาวชนท่ีน้าต่อว่าเร่ืองการกลบับ้านดกึจึงท าให้เยาวชน
คนนีเ้กิดความไม่พอใจและท าลายข้าวของภายในบ้าน  และจากเหตกุารณ์ท่ีเยาวชนได้แบ่งปัน
เร่ืองราวมานัน้  ผู้ วิจยัได้ให้เยาวชนได้เขียนบนัทึกเร่ืองราวนัน้ลงในเอกสารท่ีเช่ือมโยงกับทฤษฎี
บคุลิกภาพ A-B-C มาเป็นกรอบแนวคิด  เพ่ือท าให้เยาวชนได้ตระหนกัคิดถึงสิ่งท่ีเยาวชนได้กระท า
ลงไป  รวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดขึน้นัน้ว่าเป็นความคิดท่ีไม่สมเหตผุลดงันัน้ผู้ วิจยัจึง
ชกัชวนให้เยาวชนได้ลองปรับเปล่ียนความคิดความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลดวู่าถ้าเราปรับเปล่ียนแล้ว
จะส่งผลท าให้อารมณ์ความรู้สึกและการกระท าท่ีตามมาเป็นเช่นใด  สุดท้ายผู้ วิจยัได้น าเยาวชน
เข้าสู่กระบวนการปิดกลุ่มซึง่เยาวชนตา่งได้พดูถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้หรือได้รับในการท ากลุ่มครัง้นีว้่าการ
หวัร้อนย่อมส่งผลเสียท่ีตามมามากมายแต่ถ้าหากเรามีสติและคิดก่อนท่ีจะลงมือกระท าการใดๆ 
ลงไปแล้วก็ยอ่มไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อนตามมาในภายหลงั 
   ครัง้ท่ี 6 : ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ (Distractibility) 
    การท ากลุ่มครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 6 ในหวัข้อเร่ืองการขาดสมาธิจดจ่อ  
โดยก่อนเร่ิมต้นการท ากลุ่มนัน้  ผู้ วิจัยได้พูดคุยเร่ืองทั่วๆ ไปกับเยาวชนในกลุ่มเพ่ือลดความตึง
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เครียดและเพ่ือให้เกิดบรรยากาศความผ่อนคลาย  จากนัน้เม่ือเข้าสู่ขัน้เร่ิมต้นท ากลุ่ม  ผู้วิจยัได้ให้
เยาวชนได้พดูทบทวนถึงกฎ กติกาและข้อตกลงในการท ากลุ่มและได้พดูทบทวนถึงประเด็นในการ
ท ากลุ่มในครัง้ก่อน  และผู้ วิจัยได้เกร่ินถามเยาวชนในกลุ่มว่าสมาธิคืออะไรและเม่ือคนเราขาด
สมาธิจะสง่ผลกระทบอะไรตามมาบ้าง  ซึง่เยาวชนแตล่ะคนตา่งพดูเช่ือมโยงสมาธิในเร่ืองการเรียน
และการฝึกวิชาชีพท่ีต้องใช้สมาธิและสติในการจดจ่อและหากถ้าเพ่ือนมาแกล้งหรือชวนเล่นก็จะ
ส่งผลให้ขาดสมาธิและมีผลกระทบกับผลงานท่ีจะออกมา  จากนัน้ผู้ วิจยัได้ให้เยาวชนในกลุ่มได้
หลบัตาแล้วรับความรู้สึกจากการท่ีได้สัมผัสกับภาชนะแก้วท่ีมีน า้ร้อนทัง้ 3 รูปแบบคือ แบบแรก
ผู้วิจยัให้เยาวชนได้น ามือข้างใดข้างหนึ่งไปสมัผสับนปากภาชนะแก้วแต่ห้ามให้มือสมัผสั  แบบท่ี
สองนัน้  ผู้ วิจยัให้เยาวชนได้น ามือข้างใดข้างหนึ่งไปปิดบนปากภาชนะแก้วแล้วรับความรู้สึกและ
แบบท่ีสามคือแบบสุดท้าย  ผู้วิจยัให้เยาวชนได้น ามือทัง้สองข้างไปสมัผสัด้านข้างของภาชนะซึ่ง
หลังจากท่ีเยาวชนได้รับความรู้สึกและได้จดจ่ออยู่กับภาชนะเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ วิจัยจึงได้
สอบถามถึงเร่ืองท่ีคิดและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากการรับความรู้สึกทัง้ 3 รูปแบบ  ซึ่งเยาวชนส่วน
ใหญ่ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนท่ีจดจ่ออยู่กับภาชนะแก้วนัน้ไม่ได้คิดถึงเร่ืองใดๆ และ
ความรู้สึกทัง้ 3 แบบนีก็้มีความรู้สึกร้อนท่ีแตกต่างกันออกไปโดยแบบแรกจะร้อนน้อยยังพอ
สามารถรับความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ได้  พอมาในแบบท่ีสองเร่ิมมีความร้อนเพิ่มยิ่งขึน้  สดุท้ายในแบบท่ี
สามคือร้อนมากเพราะต้องเอาฝ่ามือทัง้สองข้างไปสมัผสักบัภาชนะแก้วซึ่งท าให้ไม่สามารถทนได้
และต้องปล่อยมือออกจากภาชนะ  จากนัน้เม่ือสิน้สุดกิจกรรมนี ้ ผู้ วิจยัให้สมาชิกได้กลบัเข้ามา
แลกเปล่ียนประสบการณ์เร่ืองราวของตวัเองตอ่ท่ีเก่ียวข้องกบัการขาดสมาธิ  และสดุท้ายหลงัจาก
ท่ีเยาวชนได้แลกเปล่ียนเร่ืองราวจนกระทั่งเสร็จสิน้แล้ว  ผู้ วิจัยก็ได้พูดเกร่ินน าถึง ขัน้ตอน
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  
Theory) ในเบื อ้งต้นเพ่ือให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจ  จากนัน้ผู้ วิจัยได้น าเยาวชนเข้าสู่
กระบวนการปิดกลุ่มโดยให้เยาวชนทุกคนได้พูดถึงสิ่งท่ีได้รับและเรียนรู้ในการท ากลุ่มครัง้นี ้  ซึ่ง
เยาวชนสว่นใหญ่ตา่งก็ได้เรียนรู้ถึงความส าคญัของการมีสมาธิและผลกระทบท่ีจะตามมาจากการ
ท่ีตวัเราขาดสมาธิ 
   ครัง้ท่ี 7 : ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) 
    การท ากลุ่มในครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 7 เป็นหัวข้อในเร่ืองของการขาด
ความอดทนอดกลัน้  ซึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการเร่ิมต้นท ากลุ่มนัน้  ผู้ วิจยัได้ชวนเยาวชนพูดคยุถึง
เร่ืองทัว่ๆ ไปเพ่ือสร้างบรรยากาศความผอ่นคลายก่อนท่ีจะเร่ิมต้นกระบวนการท ากลุม่  จากนัน้เม่ือ
สมาชิกมีความพร้อม  ผู้ วิจยัจึงได้น าเยาวชนในกลุ่มเข้าสู่กระบวนการเร่ิมต้นท ากลุ่มด้วยการพูด
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ทบทวนกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการท ากลุ่มและพูดทบทวนประเด็นการท ากลุ่มในครัง้ก่อนหน้านี ้ 
จากนัน้ผู้วิจยัได้ตัง้ค าถามเกร่ินน ากับเยาวชนว่าการขาดความอดทนอดกลัน้นัน้คืออะไรในความ
เข้าใจในบริบทของตนเอง  เยาวชนต่างก็อธิบายในความเข้าใจของตนเองพร้อมกับยกตวัอย่าง
สถานการณ์ประกอบเหตุการณ์  จากนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าเยาวชนเข้าสู่กระบวนการขัน้ด าเนินกลุ่ม
ด้วยการให้เยาวชนทุกคนในกลุ่มได้แลกเปล่ียนประสบการณ์เร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเคยขาดความ
อดทนอดกลัน้ว่าเหตกุารณ์ในครัง้เป็นเช่นใดและได้กระท าพฤติกรรมใดๆ ลงไปในเหตกุารณ์ครัง้
นัน้  ซึ่งหลงัจากท่ีเยาวชนทกุคนได้แบง่ปันประสบการณ์เร่ืองราวของตวัเองครบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ผู้วิจยัได้แจกเอกสารกบัเยาวชนทกุคนในกลุ่มเพ่ือบนัทกึและสงัเกตพฤตกิรรมร่างกาย  จิตใจตัง้แต่
ช่วงท่ีเกิดอาการขาดความอดทนอดกลัน้ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใจสั่น  
เหง่ือแตก  หายใจถ่ี  เลือดขึน้หน้า  ร่างกายต้องการท่ีจะปะทะ ทัง้นีใ้นเอกสารจะชว่ยท าให้เยาวชน
ได้ตระหนกัคิดถึงแนวทางในการท่ีจะจดัการควบคมุการขาดความอดทนอดกลัน้และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบท่ีจะตามมาเม่ือเรามีแนวทางจดัการท่ีเหมาะสมแล้ว  ท้ายท่ีสดุเม่ือเยาวชนทกุคนได้ท า
เอกสารเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผู้ วิจัยจึงให้เยาวชนได้หลับตาและเรียนรู้ถึงการผ่อนคลาย
กล้ามเนือ้ด้วยการก าหมดัให้แน่นประมาณ 10 วินาที แล้วผ่อนคลายกล้ามเนือ้ด้วยการคลายมือท่ี
ก าแน่นประมาณ 10 วินาที ซึ่งจะท าในลักษณะนีว้นไป 3 ครัง้  เพ่ือให้เยาวชนได้สังเกตเห็นถึง
สภาพร่างกายและจิตใจตอนท่ีเกร็งและผ่อนคลายว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่และผู้ วิจัยได้
เช่ือมโยงการผ่อนคลายนีเ้ปรียบเสมือนกับเวลาท่ีตวัเราขาดความอดทนอดกลัน้ร่างกายของเราก็
จะก ามือไว้แน่นและเกิดอาการสัน่เกร็งไปทัง้ตวั  มีความไม่สบายทัง้ร่างกายและจิตใจ  แต่ช่วงท่ี
คลายมือนัน้เปรียบเสมือนการท่ีเรามีสติอยู่กับตวัเอง  สามารถท่ีจะควบคุมตนเองได้  สุดท้าย
ผู้ วิจัยได้น าเยาวชนเข้าสู่กระบวนการปิดกลุ่มด้วยการให้เยาวชนได้พูดสรุปถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้และ
ได้รับในครัง้นีซ้ึง่เยาวชนส่วนใหญ่ได้ตอบวา่ได้เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะควบคมุการขาดความอดทนอดกลัน้
และการได้ตระหนกัคิดถึงผลกระทบท่ีจะตามมาหากขาดความอดทนอดกลัน้จะส่งผลกระทบทัง้
ตอ่ตวัเองและผู้ อ่ืน 
   ครัง้ท่ี 8 : ปัจฉิมนิเทศ 
    การท ากลุม่ในครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 8 ซึง่ถือว่าเป็นครัง้สดุท้ายของการ
ท ากลุ่มท่ีผู้ วิจยัและเยาวชนในกลุ่มจะได้พบกนั  ผู้ วิจัยก็ได้ชวนเยาวชนในกลุ่มพูดคยุในเร่ืองทัว่ๆ 
ไปก่อนเร่ิมต้นกระบวนการท ากลุ่ม  จากนัน้เม่ือเข้าสู่ขัน้เร่ิมต้นกลุ่ม  ผู้วิจยัได้ให้เยาวชนในกลุ่มได้
พดูทบทวนกฎ  กติกาข้อตกลงในการท ากลุ่มและพดูทบทวนประเด็นการท ากลุ่มในครัง้ก่อนหน้านี ้ 
ผู้วิจยัได้พดูตัง้ค าถามเกร่ินน าถึงการท ากลุ่มไปทัง้ 7 ครัง้นี ้ เยาวชนมีความเข้าใจเร่ืองการควบคมุ
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ตนเองอย่างไรบ้างและการควบคุมตนเองมีข้อดีอย่างไร  เยาวชนแต่ละคนต่างก็พูดถึงการท่ีเรา
สามารถระงับยับยัง้อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ท่ีจะไม่กระท าสิ่งใดท่ีมีลักษณะท่ีไม่
เหมาะสม  จากนัน้ผู้ วิจัยจึงน าเยาวชนเข้าสู่กระบวนการด าเนินกลุ่มด้วยการอธิบายขัน้ตอน
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  
Theory) อีกครัง้หนึ่งเพ่ือช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและมีการวางแผนถึงสิ่งท่ียงัไม่สามารถควบคมุ
ตนเองได้และสิ่งท่ีตัง้ใจจะน าไปปรับใช้ในการควบคมุตนเองซึ่งผู้วิจยัได้แจกเอกสารให้เยาวชนทุก
คนได้ท าการเขียนบันทึกลงในเอกสารท่ีได้รับเพ่ือจะได้เกิดการคิด  วิเคราะห์  ทบทวนและ
ตัง้เป้าหมายในการวางแผนท่ีจะน าการควบคุมตนเองไปปฏิบัติและปรับใช้  สุดท้ายหลังจากท่ี
เยาวชนทุกคนได้เขียนลงในเอกสารเสร็จสิน้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผู้ วิจัยจึงได้น าเยาวชนเข้าสู่
กระบวนการปิดกลุ่มและได้พดูถึงสิ่งท่ีได้รับและเรียนรู้ในการท ากลุม่ครัง้นี ้ ซึ่งเยาวชนหลายคนใน
กลุม่ก็ได้รับประโยชน์จากการได้มีส่วนร่วมในการท ากลุม่ในครัง้นีท้ าให้ได้ทบทวนถึงเร่ืองราวท่ีผา่น
มาเป็นบทเรียนและจะได้ไม่กระท าผิดซ า้อีกด้วยการน าการควบคมุตนเองไปปฏิบตัิและปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและมีเยาวชนคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเขารู้สึกดีท่ีมีโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มใน
ลกัษณะแบบนีเ้พราะตัง้แตเ่ขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมนีก็้ท าให้ตวัของเขาเร่ิมเปล่ียนแปลง
ตวัเองได้  จากเป็นคนท่ีใจร้อนก็ใจเย็นลงได้  มีการคิดมากขึน้  ไม่ใช้อารมณ์ในการตดัสินใจแก้ไข
ปัญหาและมีการวางแผนได้ดีขึน้และสามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง 
  และในการติดตามผลจากแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างหลงัจากท่ีโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มเสร็จสิน้  ผู้ วิจัยสามารถติดตามสัมภาษณ์เยาวชนผู้ เข้าร่วมกลุ่มได้ครบจ านวน
ทัง้หมด 8 คน ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการสรุปและสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกแบบไม่เป็น
ทางการ  ซึง่สามารถจ าแนกได้ตามหวัข้อค าถามการสมัภาษณ์ดงันี ้
  1. จากมมุมองของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีเข้าร่วมกลุ่มตา่งมีมมุมองความเข้าใจใน
การควบคมุตนเองว่า  การควบคมุตนเองนัน้คือการท่ีตวัเราสามารถท่ีจะยบัยัง้  ควบคมุ  จดัการ
กับความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้โดยท่ีจะไม่ให้กระท าการใดๆ อันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีจะตามมา  ดัง่ค าพดูจากการสมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กล่าวไว้วา่ 
   - “การมีสติท่ีสามารถยับย้ังอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้  
ถ้าเราขาดสตกิ็จะส่งผลให้มีปัญหาตามมา”  นายหน่ึง (นามสมมต)ิ 
   - “เปรียบเหมือนการท่ีมีคนมาหาเร่ืองเรา  แล้วเราก็ควบคุมตัวเอง
โดยการพูดคุยกันด้วยเหตุผลและส่งผลท าให้เราไม่เกิดการกระทบกระท่ังและทะเลาะ
วิวาทกลายเป็นเร่ืองตามมา”  นายสอง (นามสมมต)ิ 
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   - “การยับย้ังอารมณ์ตัวเองด้วยการไม่มีเร่ือง  มีสติ  มีสมาธิ  คิด
อะไรก่อนลงมือกระท า”  นายหก (นามสมมต)ิ 
   - “การบังคับใจตัวเองให้ฝืนใจท่ีจะไม่กระท าเร่ืองท่ีไม่ดีและไม่
กระท าตามใจในส่ิงท่ีเราต้องการ” นายเจ็ด (นามสมมต)ิ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการติดตามผลหลังเสร็จสิน้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีมุมมองความเข้าใจในเร่ืองของการควบคุมตนเองท่ี
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ท่ีผู้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความไว้ว่า ความสามารถของเยาวชนในการจดัการ
กบัความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัหรือสุ่มเส่ียง  
โดยสามารถตดัสินใจและแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมด้วยตนเอง 
  2. จากมุมมองความคิดของเยาวชนในการท่ีคนเราหากขาดการควบคุมตนเอง
แล้วจะสง่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัใครและอยา่งไรบ้างนัน้  ผู้วิจยัได้ข้อสรุปจากมมุมองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมกลุ่มว่า หากคนเราขาดการควบคุมตนเองแล้วจะส่งผลกระทบความ
เดือดร้อนกบัตนเองและบคุคลรอบๆ ข้างท่ีใกล้ชิดหรือมีความเก่ียวข้องกบัเรา  และผลพวงท่ีเกิดขึน้
นัน้ก็ส่งผลเสียท่ีตามมามากมายทัง้ต่อร่างกาย  จิตใจทรัพย์สินและชีวิต  ดั่งค าพูดจากการ
สมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
   - “ส่งผลกระทบกับตัวเรา  คนรอบข้างและครอบครัว  คือตัวเรา
อาจจะโดนคนอ่ืนท าร้ายหรืออาจโดนต ารวจจับได้จากการท่ีเราขาดการควบคุมตนเอง  
ส่วนคนรอบข้าง  เช่น  เพ่ือน  คือเราอาจจะไปกระท ากับฝ่ายคู่กรณีแต่เพ่ือนของเราท่ี
ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ต้องมารับผลกระทบท่ีเกิดจากตัวของเราท่ีเป็นคนก่อ
เหตุและสุดท้ายคือครอบครัว  เช่น  พ่อแม่  อาจจะส่งผลท าให้ครอบครัวแตกแยก  
เดือดร้อนและถูกข้อครหาจากคนอ่ืนรอบข้างๆ”  นายสอง (นามสมมต)ิ 
   - “ส่งผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้าง  โดยตัวเราคืออาจท าให้
เรามีคดีเพิ่ม  ท าให้เราท าผิดกฎหมายและท าให้เราต้องมาน่ังเสียใจในภายหลังกับส่ิงท่ี
ตัวเองได้กระท าลงไป  ส่วนคนรอบข้างคือท าให้คนรอบข้างต้องเป็นห่วงและเดือดร้อน  
เช่น  โดนลูกหลงหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าของเราไปด้วย”  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
   - “ส่งผลกระทบต่อตัวเราและคู่กรณี  โดยตัวเราคือท าให้ตัวเราต้อง
เดือดร้อน  ท าให้เพ่ือนและสังคมไม่ยอมรับในตัวเราเพราะเราใช้ความรุนแรง  ส่วนคู่กรณี
คือท าให้เขาได้รับความเสียหายหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้และเราจะมาขอโทษเขาใน
ภายหลังก็ไม่ทันแล้ว”  นายหก (นามสมมต)ิ 
  3. หลงัจากเสร็จสิน้โปรแกรมกลุม่การให้ค าปรึกษาการควบคมุตนเองแล้วเยาวชน
ท่ีกระท าผิดมีความเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไรบ้างและได้น าเทคนิคจากการเข้าร่วมกลุม่ไปใช้หรือไม่  
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ซึ่งผู้วิจยัได้ข้อสรุปจากเยาวชนแตล่ะคนว่าเกิดผลการเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดัทัง้จากการท่ี
สังเกตเห็นตนเองและจากบุคคลรอบข้างๆ เช่น คนในครอบครัวท่ีมาเย่ียม  พ่อบ้านในศูนย์  
บุคลากรสหวิชาชีพต่างๆ ในศูนย์  ส่วนเร่ืองเทคนิคท่ีเยาวชนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มนัน้  
เยาวชนส่วนใหญ่จะน าไปปรับใช้ในการใช้ความคิดมากกว่าท่ีจะใช้พละก าลงัในการตดัสินปัญหา
โดยการคิดค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาก่อนลงมือกระท าการใดๆ และจะใช้วิธีการในการ
หลีกเล่ียงและหลบหลีกท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง  ดั่ง
ค าพดูจากการสมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้ว่า   
   - “มีการเปล่ียนแปลงไปเยอะเลย  จากท่ีเคยคิดจะท าอะไรก่อนก็
จะกระท าลงไปเลยแต่ตอนน้ีจะมีการไตร่ตรองก่อนว่าจะส่งผลกระทบอะไรตามมา  ส่วน
เทคนิคท่ีน าไปใช้คือใช้การหลีกเล่ียง  การปฏิเสธหรือหักดิบตัวเองด้วยการเดินหนีเลย
เพราะถ้าเรายังเข้าไปมีส่วนร่วมก็คงไม่ท าให้อะไรดีขึ้นมา”  นายหน่ึง (นามสมมต)ิ 
   - “เปล่ียนแปลงไปคืออารมณ์เยน็ขึ้น  มีการหลีกเล่ียงส่ิงท่ีพาเราไป
ท าผิดได้  เช่น  เพ่ือนชวนไปท าส่ิงไม่ดี  เราสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธได้”  นาย
สาม (นามสมมต)ิ 
   - “พ่อบ้านท่ีเป็นผู้คุมท่ีศูนย์และคุณแม่ท่ีมาเย่ียมบอกถึงความ
เปล่ียนแปลงของตัวเองในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมของเขาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึ้น”  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
   - “ท าให้เขาดีขึ้น  เป็นคนใจเยน็ลงมากๆ คือไม่น าอารมณ์เข้ามายุ่ง  
ตัดสินด้วยเหตุผลคือถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเรารู้ตัวว่าเราจะไม่สามารถทนไหวแล้วเรา
ก็จะเดนิหนีและไม่อยากมีเร่ืองด้วย”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
   - “เปล่ียนไป  เช่น  มีเพ่ือนมาล้อเราแล้วเราไม่ชอบการหยอกล้อ  
ตอนน้ันเราก าหมัดไว้แล้วก็มีการท้าทายให้ชกต่อยกัน  แต่เราคิดได้ว่าถ้าเกิดการชกต่อย
จะท าให้เราถูกบันทึกประวัติและเกิดผลเสียตามมาและอาจจะโดนย้ายไปยังสถานพินิจ
อ่ืนได้  พอคิดถึงผลกระทบท่ีตามมาแล้วก็ล้มเลิกพฤติกรรมดังกล่าว”  นายหก (นาม
สมมต)ิ 
   - “เปล่ียนแปลงไปคือเลิกแกล้งเพ่ือน  ไม่ค่อยแกล้งเพ่ือน  จากคน
ท่ีเคยพูดไม่สุภาพก็เปล่ียนแปลงด้วยการพูดสุภาพมากขึ้น  เป็นคนคอยเตือนสติเพ่ือนๆ 
หากเพ่ือนจะไปท าส่ิงท่ีไม่ดีก็จะเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กับเพ่ือนของเรา”  นายเจ็ด (นาม
สมมต)ิ 
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   - “เปล่ียนแปลงไป  จากการท่ีเคยเป็นคนใจร้อนก็ใจเย็นลง  เวลา
จะท าอะไรก็มักจะคิดก่อนท ามากขึ้น  มีการรับฟังคนรอบข้างมากขึ้น”  นายแปด (นาม
สมมต)ิ 
  4. หลังจากท่ีเยาวชนท่ีกระท าผิดได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
เสริมสร้างการควบคมุตนเองสิน้สดุลง  ผู้วิจยัได้ท าการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้และพฒันาเปล่ียนแปลง
ไปของเยาวชนในแตล่ะด้าน  ซึง่ผู้วิจยัสามารถจ าแนกแบง่ด้านออกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
   4.1 ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability)  
    จากด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) นี ้ ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า
เยาวชนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้และพฒันาในการตระหนกัคิดโดยใช้เหตผุลมากกว่าท่ีจะใช้อารมณ์
ในการตัดสินปัญหา  ซึ่งสภาวะอารมณ์ของเยาวชนมีความสงบนิ่งมากขึน้  ดั่งค าพูดจากการ
สมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  แต่ก่อนโมโหง่าย  มีอะไร
ไม่พอใจก็จะใช้แต่ก าลัง  แต่ตอนน้ีพูดคุยกันด้วยเหตุผลหรือถ้ามีคนท าให้ไม่พอใจ  เราก็
จะเดนิหนีหรือหลีกเล่ียง”  นายสอง (นามสมมต)ิ 
    - “มีความเปล่ียนแปลงไป  ก่อนหน้าน้ีเป็นคนหัวร้อน  เช่น  
มีคนมาด่าก็จะสวนกลับคือไปด่าเขาตอบ  แต่ตอนน้ีตัวเราน่ิงไปเยอะ  ไม่ตอบโต้ในเร่ือง
ของอารมณ์”  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงไป  ท าให้ใจเย็นลง  ท าให้คิดได้มากขึ้น”  
นายห้า (นามสมมต)ิ 
     - “มีการเปล่ียนแปลงไป  เช่น  เวลาคนมองหน้าเม่ือก่อน
อาจจะคิดว่าเขาหาเร่ืองก็จะมีความคิดและอารมณ์ข้องใจ  แต่ตอนน้ีหากคนมองหน้า
อาจจะคิดหลายแง่มุมคือปรับเปล่ียนความคิดของเราว่าเขาอาจจะเหม่อลอยหรือไม่ได้มี
เจตนาหาเร่ืองเราก็ได้  แต่พอเปล่ียนความคิดแล้วท าให้ความคับข้องใจดีขึ้น”  นายเจ็ด 
(นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  อารมณ์เย็นขึ้น  เวลา
เพ่ือนเดินชนแล้วเราจะด่าหรือตอบโต้กลับ  แต่ตอนน้ีปล่อยผ่าน  ไม่ตอบโต้กลับ”  นาย
แปด (นามสมมต)ิ 
    ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค าพูดของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์นัน้มีพัฒนาการเปล่ียนแปลงในด้านการสงบอารมณ์อย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ท่ีผู้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความในด้านการสงบอารมณ์ไว้ว่า  ความสามารถ
ของเยาวชนในการรับรู้อารมณ์ของตนเองเม่ือถูกกระตุ้ นจากสิ่งเร้าต่างๆ และตอบสนองต่อ
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สถานการณ์นัน้ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  ได้แก่  การไมต่อบโต้เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเส่ียงหรือ
ใช้ความรุนแรง  การหลีกเล่ียงหรือยบัยัง้เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเส่ียงหรือใช้ความรุนแรง
    
   4.2 ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification) 
    จากด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification) นี ้ 
ผู้วิจยัสรุปได้ว่าเยาวชนมีความตระหนกัและพฒันาการจดัการปรับเปล่ียนความคดิ  มมุมองในการ
รอคอยตอ่สิ่งท่ีพึงปรารถนา  และสามารถระงบัยบัยัง้ตอ่สิ่งยัว่ยท่ีุไม่พึงประสงค์  ดัง่ค าพดูจากการ
สมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
    - “มีความเปล่ียนแปลงไป  ท าให้เราสามารถอดทนรอคอย
ด้วยการพยายามไม่คิดถงึมัน  โดยไม่จดจ่อกับมันมาก  อดทนรอคอยเร่ืองแม่  เม่ือก่อนจะ
บีบให้แม่มาหาบ่อยๆ คือพูดให้แม่เขาคิดมาก  เกิดความรู้สึกสงสารท าให้เขามาหาเรา
บ่อยๆ แต่ตอนน้ีเราเข้าใจเขามากขึ้นคือให้แม่ไม่ต้องมาเย่ียมบ่อยๆ ก็ได้เพราะจะท าให้
เรายิง่ได้ใจ”  นายหน่ึง (นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไป  เช่น  การลาเย่ียมบ้าน  เราก็ตั้งใจ
ไม่ท าผิดกฎระเบียบของศูนย์เพ่ือไม่ให้มีประวัติจะได้กลับบ้านได้  เลยอดทนรอคอยส่ิงท่ี
พึงปรารถนาดีกว่าเพ่ือท่ีจะได้กลับไปเย่ียมบ้านได้”  นายสอง (นามสมมต)ิ 
    - “มีความเปล่ียนแปลงไปคือท าให้เราไม่ฟุ้งซ่าน  ไม่ยึดติด
คือเม่ือก่อนเป็นคนเอาแต่ใจ  อยากได้อะไรก็ต้องได้ในทันที  แต่ถ้าไม่ได้ก็จะหงุดหงิด
ทันท”ี  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
    - “มีความเปล่ียนแปลงไปคือว่ารอคอยวันกลับบ้านซึ่ง
เม่ือก่อนคิดว่าเม่ือไหร่มันจะถึงเวลากลับ  มีความรู้สึกว่าเวลามันยาวนาน  แต่ผมคิดได้ว่า
เวลาไม่มีวันใดเดินช้าหรือเร็ว  อยู่มาตั้งนานยังอยู่ได้  รอแค่น้ีก็รอได้เหมือนกันจึงท าให้
เราสามารถอดทนรอคอยได้”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  เช่น  การรอคอยการกลับ
บ้าน  แทนท่ีเม่ือก่อนเราจดจ่ออยากท่ีจะกลับบ้าน  แต่เราก็ปรับเปล่ียนความคิดและท า
อย่างอ่ืนแทนเพ่ือจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปจดจ่อกับส่ิงน้ันๆ ท่ีเราพึงปรารถนา”  นายแปด 
(นามสมมต)ิ 
    ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค าพูดของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์นัน้มีพฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการชะลอความปรารถนาอยา่งเห็นได้ชดั  ซึง่มีความ
สอดคล้องกับนิยามศัพท์ท่ีผู้ วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการชะลอความปรารถนาไว้ว่า  
ความสามารถของเยาวชนในการจดัการความรู้สึกท่ีมากระตุ้ นความพึงพอใจหรือความต้องการท่ี
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อาจสง่ผลตอ่ตนเองในทางท่ีไม่ดีได้  ได้แก่  การอดทนล าบากเพ่ือสิ่งท่ีจะท าให้ชีวิตดีขึน้  การยบัยัง้
สิ่งท่ีจะท าให้ตนเองเกิดความเสียหาย 
   4.3 ด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving) 
    จากด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving) นี ้ ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า
เยาวชนมีการจดัล าดบัความคิดในการแก้ไขปัญหา  มีการค านึงถึงผลกระทบทัง้ในข้อดี  ข้อเสีย
ก่อนท่ีจะลงมือกระท าการใดๆ ลงไป  และเปล่ียนจากการลงมือแก้ไขปัญหาในการใช้พละก าลัง
เป็นการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหามากขึน้  ดัง่ค าพดูจากการสมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วม
กลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไป  ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาตนเอง
หรือกรณีเวลามีคนมาหาเร่ืองเรา  เราก็ใช้การหลีกหนี  หลีกเล่ียงหรือเดินหนีเพ่ือให้เขา
และเราใจเย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่อีกคร้ังหลังจากท่ีสงบอารมณ์ตัวเองได้”  
นายสอง (นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไป  ท าให้รู้จักการวางแผน  เช่น  เวลา
มีปัญหาจากสถานการณ์เดียวกันแต่เราเปล่ียนวิธีจัดการกับปัญหาท่ีเราเจอ”  นายส่ี (นาม
สมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลง  เช่น  เวลาเจอปัญหา  เจอทุกวันคือ
ไม่อยากยุ่ง  โดยถ้าเกิดกับตัวเราคือเม่ือก่อนจะใช้ก าลังตัดสินแก้ปัญหาแต่ตอนน้ีจะใช้
การพูดจาในการแก้ไขปัญหาแทนเพ่ือท่ีจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหา”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไปคือใช้เหตุผลในการพูดคุยแก้ไข
ปัญหาแต่จะไม่ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา”  นายหก (นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไปคือเม่ือก่อนมีปัญหาก็อยากจะชก
ต่อยเพ่ือให้จบๆ กันไป  แต่ตอนน้ีเปล่ียนเป็นการพูดคุยโดยไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา
และจับมือกันจะได้ไม่มีประวัติและเม่ือถึงเวลาจะได้ถูกปล่อยตัวกลับบ้านได้”  นายเจ็ด 
(นามสมมต)ิ 
    - “มีการเปล่ียนแปลงไป  คือจากเดิมเราแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการน้ีอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบท่ีมาก  เราก็ปรับเปล่ียนอีกวิธีในการ
จัดการกับปัญหาเพ่ือท าให้ปัญหาในสถานการณ์น้ันลดน้อยลงกว่าเดิม”  นายแปด (นาม
สมมต)ิ 
    ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค าพูดของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์นัน้มีพฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการแก้ปัญหาอย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กบันิยามศพัท์ท่ีผู้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความในด้านการแก้ปัญหาไว้วา่  ความสามารถของเยาวชนใน
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การจัดการกับสถานการณ์กดดันหรือสุ่มเส่ียงท่ีมีแนวโน้มท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและส่งผล
กระทบต่อตนเอง  ได้แก่  การใช้ความคิดไตร่ตรองทบทวนมากกว่าการใช้อารมณ์  คิดถึงผลท่ีจะ
ตามมาก่อนท่ีลงมือกระท า/ตอบโต้  การวางแผนและจัดล าดบัสิ่งท่ีจะท าในแต่ละวนั  พิจารณา
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ 
   4.4 ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ (Impulsiveness) 
    จากด้านการหนุหนัพลนัแล่น (Impulsiveness) นี ้ ผู้ วิจยัสรุปได้
ว่าเยาวชนมีการตระหนกัคิดและค านึงถึงผลกระทบจากการกระท า  สามารถยบัยัง้สิ่งท่ีจะกระท า
ให้เกิดความเสียหาย  ดัง่ค าพดูจากการสมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้ว่า 
    - “เปล่ียนไปเยอะเลย  แต่ก่อนใครท าให้เราไม่พอใจเราก็
จะพูดกระแทกโวยวาย  แต่ตอนน้ีคือเฉยๆ เวลามีใครมาแกล้งก็บอกเขาดีๆ ใช้การพูดคุย
กัน”  นายหน่ึง (นามสมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงไปคือท าให้เราคิดได้ว่าการหัวร้อนไม่ท าให้
เกิดผลดีอะไรและยังมีผลกระทบตามมาหรือถ้าเราหัวร้อน  เราก็จะหาอะไรท า  เช่น  เล่น
ดนตรี  เล่นกีฬา  ท่ีท าให้เรามีสตแิละอารมณ์ดีขึ้น”  นายสอง (นามสมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงเยอะคือแต่ก่อนหัวร้อนง่าย  หงุดหงิดง่าย  
แต่ตอนน้ีเราจะรู้ตัวเองว่าเราโมโหแล้ว  เราจะขอตัวถอยห่างก่อนเพ่ืออยู่คนเดียว  
ทบทวนก่อนแล้วค่อยกลับไปคุยใหม่”  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงไป  จากเดิมเป็นคนท่ีหัวร้อนง่ายมาก  แต่
ตอนน้ีคือใจเย็นขึ้นและอาการหัวร้อนก็เกิดได้ยากขึ้นคือใช้วิธีการเพิกเฉย  แกล้งไม่ได้ยิน
หรือใช้การเดนิหนี”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงไป  เช่น  เวลาเพ่ือนมาพูดแรงๆ กับเรา  
เราพยายามท่ีจะไม่โต้ตอบ  ท้ังท่ีเราไม่พอใจและหัวร้อนอย่างมาก  แต่เก็บอารมณ์ท่ีจะไม่
แสดงออกไป  ปล่อยให้เวลาผ่านไปในค าพูดของเขา  ไม่อยากโต้เถียงหรือพูดกับเขาไป
ตรงๆ ว่าเรารู้สึกไม่ไหวล่ะ  อยากให้เลิกพูดก่อนท่ีจะอดใจไม่ไหว”  นายหก (นามสมมติ)
    - “เปล่ียนแปลงไป  เวลาไม่พอใจใครในตอนน้ันก็จะ
หลีกเล่ียงท่ีจะไม่ตอบโต้และเลือกไปจัดการกับตัวเองก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่เม่ือมีสติ
จะได้ไม่ระเบิดอารมณ์ออกไปในตอนน้ันและจะได้ไม่มีผลกระทบตามมา”  นายเจ็ด (นาม
สมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งจากเดิมเวลามีปัญหาปากเสียงกับ
เพ่ือนจะออกตัวในการโต้ตอบก่อน  แต่ตอนน้ีน่ิงขึ้นและโต้ตอบน้อยลง  ควบคุมความหัว
ร้อนของตัวเองดีขึ้น”  นายแปด (นามสมมต)ิ 
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    ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค าพูดของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์นัน้มีพัฒนาการเปล่ียนแปลงในด้านการหุนหันพลันแล่นอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนิยามศพัท์ท่ีผู้ วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการหุนหันพลันแล่นไว้ว่า ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการตัดสินใจกระท าการใดๆ ลงไปโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมา  ได้แก่  การกระท าท่ีปราศจากการยัง้คิดหรือไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ  ใจร้อน  รอคอย
ตามล าดบัไม่ได้  แตเ่น่ืองจากด้านการหนุหนัพลนัแล่นเป็นด้านการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี  ดงันัน้จะ
เห็นได้ว่าเยาวชนท่ีกระท าผิดมีความตระหนกัรู้ถึงผลกระทบท่ีจะตามมาหากมีความหุนหนัพลัน
แลน่ 
   4.5 ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ (Distractibility) 
    จากด้านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility) นี ้ ผู้ วิจยัสรุปได้
ว่าหากเยาวชนมีการควบคมุตนเองในด้านอ่ืนๆ ท่ีดีแล้วก็จะส่งผลท าให้มีผลตอ่ด้านสติและสมาธิ
ในการท่ีจะจดจ่ออยู่กับตัวเองและสิ่งท่ีกระท าอยู่ในขณะปัจจุบันได้ดีขึน้  ดั่งค าพูดจากการ
สมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
    - “เปล่ียนแปลงไป  ก่อนหน้าน้ีเวลาไปสอบแบบไม่ค่อยมี
สมาธิแล้วเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นท าให้ไม่มีสมาธิจดจ่อแล้วส่งผลท าให้อารมณ์เสีย  
หงุดหงิดแล้วก็ท าข้อสอบม่ัวจนสอบตก  แต่ตอนน้ีเวลาไปสอบแล้วมีสมาธิขึ้น”  นายส่ี 
(นามสมมต)ิ    
    - “เปล่ียนแปลงไปคือเช่ือมโยงกับความท่ีใจเย็นและท าให้
เรามีสมาธิจดจ่อดีขึ้นและมีสตมิากยิง่ขึ้น”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
    ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค าพูดของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์นัน้มีพฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการขาดสมาธิจดจ่อได้อย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนิยามศพัท์ท่ีผู้ วิจยัได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการขาดสมาธิจดจ่อไว้ว่า  ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจัดการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักหันเหความสนใจตามสิ่งเร้า
รอบตวัจากสิ่งหนึ่งไปยงัสิ่งหนึ่งได้โดยง่าย  ได้แก่  เหม่อลอย  ไม่สามารถสนใจฟังสิ่งท่ีคนอ่ืนพูด
ด้วยอย่างตัง้ใจ   ไม่สามารถจดจ่อกบัรายละเอียดในการท ากิจกรรมต่างๆ   แตเ่น่ืองจากด้านการ
ขาดสมาธิจดจ่อเป็นด้านการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี  ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเยาวชนท่ีกระท าผิดมีความ
ตระหนกัรู้ถึงผลกระทบท่ีจะตามมาหากขาดสมาธิในการจดจอ่  
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   4.6 ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) 
    จากด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) นี ้ ผู้ วิจัย
สรุปได้ว่าเยาวชนมีความอดทนต่อสิ่งท่ีมากระตุ้นได้มากขึน้และสามารถท่ีจะระงบัยบัยัง้ตวัเองได้  
ดัง่ค าพดูจากการสมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
    - “เปล่ียนแปลงไปคือมีความอดทนมากขึ้น  เช่น  เวลา
เพ่ือนเข้าแถวแล้วคุยกันก็จะท าให้ทุกคนโดนซ่อมท้ังหมดซึ่งท าให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไป
ด้วย  โดยเม่ือก่อนไม่พอใจก็จะเตือนเพ่ือนแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น  แต่ตอนน้ีสามารถ
อดทนได้และให้โอกาสเขาเพราะเราก็เคยผิดพลาดได้จึงคิดให้โอกาสเขา”  นายหน่ึง (นาม
สมมต)ิ 
    - “ดีขึ้น  อดทนได้เยอะ  เช่น  ใครมาท าอะไรเราก็อดทนได้
มากขึ้นคือไม่โต้ตอบเขา”  นายสาม (นามสมมต)ิ 
    - “แต่ก่อนคิดว่าเก็บอาการดีแล้ว  แต่ตอนน้ีคิดว่าดีกว่าเดิม
คือเวลาใครพูดอะไรแล้วเราไม่รู้สึกกระทบกับเรา  อดทนได้ดีขึ้น”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
    - “เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือปกติจะไม่ยอมใคร  เวลา
เพ่ือนพูดแกล้งเรา  เราก็จะโต้ตอบกลับแต่ตอนน้ีใช้การเดินหนี  ไม่ตอบโต้”  นายแปด 
(นามสมมต)ิ 
    ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค าพูดของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์นัน้มีพฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการขาดความอดทนอดกลัน้อย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ท่ีผู้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความในด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ไว้ว่า  
ความไม่สามารถของเยาวชนในการจดัการระงบัยบัยัง้ ข่มใจ รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีไม่พึงปรารถนา  
ได้แก่  หงุดหงิดและร าคาญท่ีต้องรอคอย  เคียดแค้นและพยาบาทเม่ือผู้ อ่ืนท าให้ไม่พอใจ  แต่
เน่ืองจากด้านการขาดความอดทนอดกลัน้เป็นด้านการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี  ดงันัน้จะเห็นได้ว่า
เยาวชนท่ีกระท าผิดมีความตระหนกัรู้ถึงผลดีท่ีจะตามมาหากมีความอดทนอดกลัน้  
  5. หลังจากเสร็จสิน้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผู้ วิจัย
อยากทราบว่าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเสริมสร้างการควบคมุตนเองนัน้  สามารถท่ีจะช่วย
ให้เยาวชนท่ีกระท าผิดกลุ่มนีน้ าสิ่งท่ีได้รับไปใช้กับอนาคตข้างหน้าอย่างไรเพ่ือท่ีจะท าให้การ
ควบคุมของตนเองดีขึน้  ซึ่งผู้ วิจัยสรุปได้ว่าเยาวชนท่ีได้เข้าร่วมกลุ่มต่างได้ข้อคิดและน าเอา
บทเรียนในอดีตมาเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ใช้ชีวิตด้วยความระมดัระวงัโดยการคิดค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีจะตามมา  และมีสติท่ีจะใช้ความคิดในการไตร่ตรองก่อนท่ีจะลงมือตดัสินใจกระท าการใดๆ ลง
ไป  ดัง่ค าพดูจากการสมัภาษณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุม่ท่ีได้กลา่วไว้ว่า 
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   - “เวลาเราจะท าอะไรท่ีไม่ดีเราจะเก็บไปคิดถงึส่ิงท่ีเคยผิดพลาดมา
และถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็จะกลับไปสู่จุดเดมิ”  นายสาม (นามสมมต)ิ 
   - “จะเอาไปวางแผนชีวิตก่อน  จัดล าดับความส าคัญก่อน-หลังและ
ค านึงถึงอนาคตของตัวเอง  เพราะเราก็มีลูกแล้วอายุ 2 ปี และถ้าเจอปัญหาก็จะคิดถึง
ผลเสียท่ีตามมาและหาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาหลายๆ ทางในการแก้ปัญหา”  
นายส่ี (นามสมมต)ิ 
   - “จะพยายามมีสติและไตร่ตรองก่อนท่ีจะลงมือกระท าส่ิงใดๆ ลง
ไป  พูดคุยกันด้วยเหตุและผล” นายเจ็ด (นามสมมต)ิ 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายหลักเพ่ือศึกษาและการพัฒนาเสริมสร้างการควบคุม
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ซึ่งมีวตัถุประสงค์เฉพาะของการศึกษา
ดงันี ้
 1. เพ่ือศกึษาระดบัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดทัง้
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคมุตนเองท่ีดีเพิ่มขึน้และมีการควบคมุตนเองท่ีไม่ดีลดลง
หลงัจากท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัซึง่มีรายละเอียดตามล าดบัดงัตอ่ไปนี  ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีมีอายอุยูใ่นชว่งระหวา่ง 15-25 
ปี  ท่ีอาศยัอยูใ่นศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนสิรินธร จ านวน 102 คน และกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลองครัง้นีเ้ป็นเยาวชนทัง้หมดท่ีอาศยัอยูใ่นศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนสิรินธร  ซึง่
ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างการ
ควบคมุตนเองจ านวน 8 คน  โดยใช้การคดัเลือกผู้ เข้าร่วมจากคะแนนแบบวดัการควบคมุตนเองท่ี
ไมดี่ (Poor  Self-control) ตัง้แตค่ะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ขึน้ไป และมีคะแนนจากการตอบในแบบวดั
การควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-control) ตัง้แตค่ะแนนเฉล่ียท่ี 2.50 ลงมา   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่นด้วยกนัคือ 
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   1. แบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
    แบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  ผู้ วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร  ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมตนเองเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างนิยามและก าหนดองค์ประกอบของการควบคุมตนเอง  จากนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการเขียนนิยาม
ศพัท์ปฏิบตัิการควบคมุตนเองโดยใช้ข้อมลูท่ีสรุปได้จากเอกสาร  ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่ง
ผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือของสิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล (2555, น. 153-167) ท่ีอิงตามแนวคิดของวิว
และคณะ (Wills และคนอ่ืน ๆ, 2001, pp. 145-163) มาพฒันาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
กลุ่มเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยแบบวดัการควบคมุตนเองนีมี้ 2 ด้านด้วยกนัคือ  1. ด้านการควบคมุ
ตนเองท่ีดี 2. ด้านการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี  ซึ่งในแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบย่อยด้านละ 3 
องค์ประกอบ  ทัง้นี ผู้้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างข้อค าถามจ านวนทัง้สิ น้ 38 ข้อ และน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจสอบเคร่ืองมือและน าเคร่ืองมือท่ีได้รับมา
ปรับแก้ไขตามค าแนะน า  จากนัน้ได้น าไปทดลองใช้เคร่ืองมือกบักลุ่มตวัอย่างเยาวชนท่ีกระท าผิด
ท่ีโรงเรียนฟ้าใสวิทยาและโรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งผู้วิจยัก็ได้น าแบบสอบถามท่ีได้
ไปทดลองกลบัมาวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  โดยการคดัเลือกข้อท่ีมีคณุภาพโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป  ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อจาก
ทัง้หมด 38 ข้อ คดัออกเหลือ 35 ข้อเป็นแบบสอบถามฉบบัจริง  จากนัน้ท าการวิเคราะห์ค่าความ
เช่ือมัน่ซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบั .81 ผู้วิจยัจงึได้น าแบบสอบถามการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิดฉบบันีไ้ปเก็บข้อมูลจริงกับเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนสิรินธรจ านวนทัง้สิน้ 102 คน  
   2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด   
    โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนท่ีกระท าผิดนี ้ ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนเอกสารต าราเก่ียวกับแนวคิดและ
เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มและด าเนินการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พฒันาการเสริมสร้างการควบคมุตนเองให้กบัเยาวชนท่ีกระท าผิด  โดยผู้วิจยัได้เลือกใช้ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบผสมผสานเพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบัเร่ืองของการควบคมุตนเอง  
และทฤษฎีท่ีผู้วิจยัน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้กลุ่มทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในระดบัของ
ความคิด  ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  
Emotive  Behavior  Therapy)   กลุ่มทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในระดับของความรู้สึก  ได้แก่  
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ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  Counseling  
Theory) และกลุ่มทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในระดบัของพฤติกรรม  ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  Theory)   ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavioral  Counseling  Theory)  ทัง้นีผู้้วิจยัได้น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษาท่ีสร้างขึน้มา
ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาทัง้ 3 ท่านตรวจสอบและพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาถึงความสอดคล้องด้านวตัถุประสงค์ของการเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้
ค าปรึกษากลุม่และขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่ม  โดยหลงัจากท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบพิจารณา
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วผู้วิจยัได้น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มไปทดลองกบักลุ่มเยาวชนท่ีกระท า
ผิดท่ีโรงเรียนฟ้าใสวิทยาท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง  แต่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 8 คน 
เป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอน  ระยะเวลาเนือ้หา
ต่างๆ ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ตลอดจนเพ่ือหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ระหว่างการ
ทดลองและปรับแก้ไขโปรแกรมก่อนน าไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง   
   3. แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง   
    ผู้วิจยัได้น าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างมาใช้ในการวิจัย
เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูในเชิงลกึของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 8 คน ท่ีเข้าร่วมการทดลอง   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. แบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขออนุญาตศึกษาวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนษุย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัไปติดตอ่ขอ
ความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลกับเยาวชนท่ี
กระท าผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร  จากนัน้ผู้ วิจัยจึงน าแบบสอบถามการ
ควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดไปท าการเก็บข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 102 คน และได้
แบบสอบถามคืนกลับมาครบจ านวน 102 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลใน
เบือ้งต้น  
  2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิด   
   ผู้วิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไป
ยงัผู้อ านวยการศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์
เร่ืองการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยั  โดยผู้วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างท่ีได้คดัเลือกตามคะแนน
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จากแบบวัดการควบคุมตนเองท่ีดีและไม่ดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษาจ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้  โดยแบง่ทัง้หมด 3 สปัดาห์ คือพบกนัสปัดาห์ละ 3 ครัง้  ครัง้ละ 60-
90 นาที 
  3. แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
   ในช่วงระยะหลงัเสร็จสิน้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้  ผู้ วิจยัได้ใช้
แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างไปสอบถามผู้ เข้าร่วมการทดลองทัง้ 8 คน  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาใช้
ยืนยนัผลการวิจยัวา่กลุม่ตวัอยา่งได้เรียนรู้และน าสิ่งท่ีได้รับไปปฏิบตัหิรือไมอ่ยา่งไร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. แบบวดัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด 
   ผู้ วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ี
กระท าผิด   
   ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนแบบวัด
การควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดทัง้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม  โดยใช้สถิติน็อนพาราเมตริก (Nonparametric  Statistics) ด้วยวิธีการทดสอบของวิลค็อก
ซัน (Wilcoxon  Matched-Pairs Signed  Ranks  Test) แบบกลุ่มท่ีไม่อิสระต่อกัน (Dependent 
Sample) 
  3. แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
   ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างมาท าการวิเคราะห์
เชิงเนือ้หา (Content  Analysis) เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการให้ค าปรึกษา
กลุม่ในการทดลองวิจยัครัง้นี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศกึษาค้นคว้าวิจยัในครัง้นี ้ สรุปผลได้ดงันี ้
  1. การศกึษาระดบัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  พบว่า  เยาวชนท่ี
กระท าผิดมีการควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมาก 
และการควบคมุตนเองท่ีไมดี่ (Poor  Self-Control) ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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  2. การเปรียบเทียบการควบคุมตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างการควบคมุตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม  พบว่า  หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มในด้านการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) มีค่าเฉล่ียของคะแนนการ
ควบคมุตนเองในภาพรวมและรายด้านสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นในด้านการ
ควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-Control) มีค่าเฉล่ียของคะแนนการควบคุมตนเองในภาพรวม
และรายด้านต ่าลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่  สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. การศกึษาระดบัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิด  พบวา่  เยาวชนท่ีกระท าผิด
มีการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-Control) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และการ
ควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-Control) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  ทัง้นีใ้น
ภาพรวมของเยาวชนท่ีกระท าผิดพบว่ามีระดับการควบคุมตนเองท่ีดีอยู่ในระดับมากและการ
ควบคมุตนเองท่ีไม่ดีอยู่ในระดบัปานกลาง  และจากการท่ีในภาพรวมพบว่าเยาวชนท่ีกระท าผิดมี
ระดบัการควบคมุตนเองท่ีดีอยูใ่นระดบัมากอาจเน่ืองด้วยศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
เป็นศนูย์ฝึกท่ีมุ่งเน้นแก้ไข  ฟืน้ฟูและฝึกอบรมให้เยาวชนได้กลบัตวัเป็นคนดีจึงมีการเรียนการสอน
ทางวิชาการเพ่ือให้เยาวชนได้มีความรู้  มีการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือให้มีงานท าและมี
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เม่ือต้องกลับคืนสู่สังคม  รวมถึงมีการ
ส่งเสริมในเร่ืองของกีฬาและดนตรีจึงอาจท าให้เยาวชนในกลุ่มนีมี้ระดบัการควบคุมตนเองท่ีดี  
ประกอบกับช่วงอายขุองเยาวชนส่วนใหญ่ในศนูย์นีท่ี้มีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 18-20 ปี ซึ่งจดัเป็น
ช่วงวยัรุ่นตอนปลายจึงท าให้มีวุฒิภาวะมากกว่าเยาวชนท่ีมีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนต้น  รวมถึง
ระยะเวลาของเยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์ฝึกตา่งๆ มาแล้วไม่ต ่ากว่า 1-3 ปี จึงท าให้เด็กมีวฒุิภาวะ
ทางความคิดและอารมณ์เพิ่มขึน้ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลาย ท่ีพบว่า 
พฤติกรรม  ทศันคติ  ลกัษณะร่างกายมีวฒุิภาวะพร้อมทุกด้าน  สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม  มีเหตผุลและเป็นผู้ ใหญ่อย่างเต็มท่ี (อบุลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2542, น. 
213-214) ส่วนในภาพรวมของด้านการควบคุมตนเองท่ีไม่ดีอยู่ในระดับปานกลาง  ทัง้นีอ้าจ
สืบเน่ืองจากช่วงวัยท่ียังเป็นช่วงวัยรุ่นท่ียังมีวุฒิภาวะด้านความคิดและอารมณ์ท่ียังมีความ
แปรปรวนไม่คงท่ี  รวมไปถึงลกัษณะความแตกตา่งของเยาวชนแตล่ะบคุคลท่ีมีพืน้ฐานเดมิในเร่ือง
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ของสภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกันจึงส่งผลท าให้การบริหาร
จัดการด้านความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมอาจจะมีพฤติกรรมท่ียังไม่พึ งประสงค์อยู่บ้าง  
ประกอบกับเดิมเยาวชนกลุ่มนีเ้คยมีประวัติของการกระท าผิด  โดยทัง้นีห้ากพิจารณาอย่าง
ละเอียดของคา่เฉล่ียในภาพรวมของด้านการควบคมุตนเองท่ีดีเท่ากบั 3.55 ซึ่งเม่ือเทียบกบัเกณฑ์
คะแนนถือว่ามีคา่เฉล่ียสูงเกินเกณฑ์ระดบัปานกลางเพียงเล็กน้อย  ส่วนด้านการควบคมุตนเองท่ี
ไม่ดีพบว่ามีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.25 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลางซึ่งผลท่ีได้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจยัของจิรัปปภา เลิศวฒุิ (2547, น. 80) ท่ีได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในตนเอง
และการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดและเยาวชนท่ีไม่ได้กระท าผิดซึ่งผลการทดลอง
พบว่า เยาวชนท่ีกระท าความผิดและไม่กระท าความผิดมีการควบคุมตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเยาวชนท่ีกระท าความผิดมีการควบคมุตนเองต ่ากวา่เยาวชนท่ี
ไมไ่ด้กระท าความผิด  ซึ่งเยาวชนท่ีกระท าผิดมีระดบัการควบคมุตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง  สว่น
เยาวชนท่ีไม่ได้กระท าความผิดมีระดับการควบคุมตนเองอยู่ในระดบัมากซึ่งผลของงานวิจัยนี ้
สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนท่ีกระท าผิดมีระดบัการควบคมุตนเองได้น้อยกว่าเยาวชนท่ีไม่ได้กระท า
ผิด  ดงันัน้การท่ีเยาวชนท่ีกระท าผิดมีระดบัการควบคมุตนเองน้อยกว่ากลุ่มเยาวชนท่ีไม่ได้กระท า
ผิดอาจสืบเน่ืองมาจากชว่งวยัของเยาวชนท่ีน้อยเพราะการท่ีศาลตดัสินด าเนินคดีจะพิจารณาตาม
อายุจริงในวันท่ีก่อคดีซึ่งเยาวชนท่ีกระท าผิดนัน้จะมีช่วงอายุท่ีต ่ากว่า 18 ปี และหลังจากค า
พิพากษาของศาลสิน้สดุลง  เยาวชนจะถกูส่งตวัไปยงัศนูย์และสถานพินิจตา่งๆ ตามก าหนดอตัรา
โทษในระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรูปแบบของคดีท่ีได้กระท าผิด  และด้วยชว่งวยัท่ีน้อยของ
เยาวชนท่ีกระท าผิดจึงอาจท าให้การจัดการด้านความคิดและอารมณ์ยังไม่ดีพอท่ีจะสามารถ
ควบคมุตนเองได้ซึง่มีความสอดคล้องกับการศกึษาค้นคว้าท่ีพบวา่เด็กและเยาวชนเหลา่นีเ้ป็นวยัท่ี
อยู่ในช่วงหัวเลีย้วหัวต่อ (Transitional  Period) โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคือเป็นช่วงท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างวยัเด็กเข้าไปสู่วัยผู้ ใหญ่ตอนต้น  ซึ่งช่วงอายุดงักล่าวนีใ้นทางอาชญาวิทยาในกลุ่มของ 
Life-Course  Theory ถือว่าเป็นช่วงอายุท่ี มี ปัญหามากกว่ากลุ่ม อ่ืนๆ โดยเป็นช่วงท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงทัง้ด้านร่างกายและจิตใจและยงัพบอีกว่าเป็นช่วงท่ีมีการกระท าผิดมากท่ีสุดหรือสูง
ท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 13-18 ปี (Sampson & Laub, 2003, p. 312 อ้างถึงใน ชาญ
คณิต  กฤตยา  สริุยะมณีและอนุิษา  เลิศโตมรสกลุ, 2553, น. 191-192)  นอกจากนีแ้ล้วจะพบว่า
เยาวชนในกลุ่มท่ีกระท าผิดสว่นใหญ่มีการศกึษาอยู่ในระดบัประถมหรือมธัยมศกึษาตอนต้นแสดง
ให้เห็นว่าเยาวชนท่ีกระท าผิดมีระดบัการศกึษาท่ีไม่สงูมากซึง่อาจท าให้มีความรู้น้อยทัง้ในด้านวิชา
ความรู้ต่างๆ และทักษะชีวิต  จึงท าให้กระท าผิดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ง่าย  และหาก
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พิจารณาปัจจยัด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมจะพบว่าเยาวชนท่ีกระท าผิดส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวคือ
บิดาและมารดาจะแยกทางหรือหย่าร้างกันซึ่งอาจอธิบายได้ว่า  ครอบครัวไม่อบอุ่นอนัเน่ืองจาก
ความไม่ปรองดองกนัในครอบครัวระหว่างพ่อแม่มีการทะเลาะวิวาทกนับอ่ยๆ  ครอบครัวแตกแยก
หรือหย่าร้าง (Broken  Home) มารดาหรือบิดามีครอบครัวใหม่ท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายหรือ
พฒันานิสยัท่ีก้าวร้าวขึน้มา  หรือบางครอบครัวท่ีมีบุตรมากเกินไปและยากจน  บิดามารดาต้อง
ประกอบอาชีพหาเช้ากินค ่าหรือหากินรายวัน  ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรท่ีทั่วถึ งเด็กจึงมีโอกาสพบ
เพ่ือนเกเรถูกชกัชวนไปกระท าผิดได้ (ชาลี ติยายน, 2554, น. 48-50) หรือบางครอบครัวบิดาและ
มารดาของเยาวชนอาจจะอยู่ร่วมกันแต่วิธีในการอบรมเลีย้งดแูบบไม่เข้มงวด  ปล่อยปละละเลย  
เป็นครอบครัวท่ีขาดระเบียบวินยัหรือเป็นครอบครัวท่ีตามใจบตุรมากเกินไปไม่ว่าเด็กต้องการอะไร
ก็ย่อมได้  บิดามารดาหรือผู้ ปกครองขาดความรู้ทางจิตวิทยาเก่ียวกับการอบรมเลีย้งดูบุตร  
ครอบครัวประเภทนีก็้จะส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีผิดแผกจากมาตรฐานของสังคมได้  หรือ
แม้กระทั่งสภาพแวดล้อมครอบครัวของเด็กและเยาวชนนัน้อยู่ในชุมชนแวดล้อมบ้านท่ีไม่ดีเป็น
แหล่งสลมัหรือย่านชมุชนแออดัท่ีเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น  เม่ือ
เยาวชนเติบโตขึน้มาจากสิ่งแวดล้อมดงักล่าวจึงรู้สึกเคยชินมองเห็นเป็นเร่ืองธรรมดาไป (ชาลี ติ
ยายน, 2554, น. 51-52) นอกจากนี ้Gottfredson และ Hirschi ยังได้อธิบายถึงรากเหง้าของการ
ควบคมุตนเองท่ีไม่ดีหรือการขาดการควบคมุตนเองวา่มีสาเหตมุาจากการขาดการฝึกอบรมเลีย้งดู
ท่ีดีในวยัเด็ก (Child  rearing  practice) พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กท่ีขาดการอบรมเลีย้งดกูารดแูล
เอาใจใส ่ ไม่มีการลงโทษห้ามปรามเม่ือเดก็กระท าผิดหรือมีพฤตกิรรมเบี่ยงเบนเหล่านีจ้ะส่งผลท า
ให้เด็กขาดการควบคมุตนเอง (Lack  of  self  control) ในท่ีสุด  ซึ่งเด็กท่ีขาดความใกล้ชิดผูกพัน
กับพ่อ-แม่และเด็กท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือเด็กท่ีพ่อแม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ
ประกอบอาชญากรรมเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการพฒันา Self  control ของเด็กตามไปด้วย  ทัง้นีก้าร
พัฒนา Lack  of  self  control นัน้จะพัฒนาไปเร่ือยๆ อย่างไม่หยุดยัง้ (Gibbs และ Giever, 
1995, pp. 231-255)  ในทางกลับกันหากเด็กและเยาวชนได้รับการอบรมเลีย้งดูอย่างดีจาก
ครอบครัวโดยมีการอบรมบ่มนิสัย (Socialized Child) มีการดูแลเอาใจใส่ (Supervision) และมี
การลงโทษ (Punishment) เม่ือกระท าผิดจะหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนมีพลังอ านาจในการ
ควบคมุตนเอง  มีขนัติธรรม  มีสติสมัปชญัญะ  สามารถยบัยัง้ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง
ได้  ฉะนัน้การควบคมุตนเองจึงมีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มในการกระท าผิดคือคนท่ีมีการควบคมุ
ตนเองสูงจะมีแนวโน้มในการกระท าความผิดต ่าและคนท่ีมีการควบคมุตนเองต ่าจะมีแนวโน้มใน
การกระท าผิดสูง  ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของก็อตเฟรดสันและเฮอร์สชี (Gottfredson  and  
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Hirschi) เจ้าของทฤษฎีการควบคมุตนเองได้อธิบายไว้อยา่งชดัเจนวา่  คนท่ีขาดการควบคมุตนเอง
หรือควบคุมตนเองไม่ดีสามารถท่ีจะกระท าผิดได้ทุกๆ เร่ือง (Siegel, 2000, p. 291) และหากจะ
กล่าวถึงแนวโน้มของการกระท าผิด (Predisposition) มกัจะมีความสมัพนัธ์กับปัจจยัในเร่ืองของ
การควบคุมตนเอง (Self-Control)  เพราะหากคนเราขาดความสามารถท่ีจะหักห้ามหรือระงับ
ยบัยัง้หรือข่มอาการตา่งๆ ทางบคุลิกภาพ (Signs) ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีจะท าให้คนเราสามารถกระท า
ผิดได้ง่ายและสามารถท่ีจะกระท าผิดได้ในทกุๆ เร่ืองซึ่งสามารถตอบความมุง่หมายของการวิจยัข้อ 
1 ในการศกึษาระดบัการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดได้เป็นอยา่งดี 
 
 2. การเปรียบเทียบผลของการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดทัง้
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  พบว่า  หลังการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างการ
ควบคุมตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนการควบคุมตนเองท่ีดี (Good  Self-control) ในภาพรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการใช้
โปรแกรม  และคา่เฉล่ียของคะแนนการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) ในภาพรวมและ
รายด้านต ่ากว่าก่อนการใช้โปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการให้
ค าปรึกษากลุ่มช่วยเสริมสร้างการควบคมุตนเองท าให้เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคมุตนเองท่ีดี 
(Good  Self-control) เพิ่มขึน้และการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) ลดน้อยลง  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีกล่าวไว้วา่  เยาวชนท่ีกระท าผิดมีคะแนนการควบคมุตนเอง
มากขึน้หลังจากท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม  และจากผลของการวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่าการให้
ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานสามารถเสริมสร้างการควบคมุตนเองในเยาวชนท่ีกระท าผิดได้ดีขึน้  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการน าทฤษฎีแบบผสมผสานมาใช้ในการให้ค าปรึกษาในครัง้นีโ้ดยเร่ิมจากกลุ่ม
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาด้านความคิด  ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy)   กลุ่มทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาในระดบัของความรู้สึก  ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็น
ศนูย์กลาง (Client-Centered  Counseling  Theory) และกลุ่มทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการ
พัฒนาพฤติกรรม  ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  
Theory)   ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  Counseling  Theory) โดย
ทฤษฎีทัง้หมดท่ีผู้วิจยัน ามาใช้นีย้งัมีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์การควบคมุตนเองท่ีกล่าวไว้ว่า
ความสามารถของเยาวชนในการจดัการกับความคิด  อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเม่ือต้อง
เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัหรือสุ่มเส่ียง  โดยสามารถตดัสินใจและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
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ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนและมุ่งเน้นให้เห็นถึงในเร่ืองของการจัดการท่ีความคิด  อารมณ์และ
พฤติกรรม  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการให้การปรึกษาแบบผสมของ Frederick  Charles  Thorne 
ท่ีมีความเช่ือว่าไม่มีวิธีการให้การปรึกษาใดท่ีมีความสมบูรณ์  แต่ละวิธีต่างก็มีข้อดีและข้อจ ากัด  
จงึสมควรท่ีจะดงึเอาแตข้่อดีของแตล่ะวิธีการมาปรับเป็นวิธีใหมแ่ละเรียกวา่การให้การปรึกษาแบบ
ผสม  (ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 105)  นอกจากนีผ้ลของการเสริมสร้างการควบคมุตนเองโดย
การให้ค าปรึกษากลุม่ยงัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของสาวิตรี ล า้เลิศ (2552) ท่ีได้ท าการศกึษา
เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวและการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเองเพ่ือลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเยาวชนหญิงท่ีกระท าผิด  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  เยาวชนหญิงท่ีกระท าผิดท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการควบคมุตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าว มีพฤติกรรมก้าวร้าวต ่ากว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการควบคมุตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จาก
ผลการศกึษาและงานวิจยัสะท้อนให้เห็นว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถน ามาใช้
ในการช่วยเหลือบุคคลในการแก้ปัญหาให้กับตนเองและในขณะเดียวกันก็สร้างความเจริญงอก
งามให้กับผู้ รับค าปรึกษาได้อีกด้วย  นอกจากนีใ้นการให้ค าปรึกษากลุ่มยังสามารถช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ียอมรับซึ่งกนัและกนั  กระตุ้นการแสดงความคิด  ความรู้สกึ  ตลอดจนสร้างความรู้สึก
ไว้วางใจกับสมาชิกในกลุ่ม  อันส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการเกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีพึง
ประสงค์ได้  (Morganett, 1990 อ้างถึงใน สกล วรเจริญศรี, 2560, น. 4) และเน่ืองจากเยาวชน
เหล่านีมี้อายแุละประสบการณ์การกระท าผิดท่ีคล้ายคลึงกนัยอ่มมีความเข้าใจเร่ืองราวของกนัและ
กนั  ดงันัน้การท่ีผู้ วิจยัเลือกน าเอาการปรึกษากลุ่มมาใช้จึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างกลุ่มสงัคม
เพ่ือนเล็กๆ กลุม่หนึง่ท่ีให้วยัรุ่นได้มาอยู่ร่วมกนัซึง่เป็นกลุ่มบคุคลท่ีมีปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหา
ตา่งๆ ท่ีคล้ายคลึงกันยิ่งท าให้เยาวชนรู้สึกว่าได้อยู่ร่วมกับคนท่ีเหมือนกนั  อีกทัง้การให้ค าปรึกษา
กลุ่มยงัมีเพ่ือนสมาชิกท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง (Role  Model) ให้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ ตลอดจนการ
ได้รับการสนบัสนนุและให้ก าลงัใจซึ่งกันและกันในกลุ่มด้วย  นอกจากกระบวนการให้การปรึกษา
กลุ่มท่ีเอือ้ให้กลุ่มบรรลวุตัถุประสงค์แล้ว  ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ในทฤษฎีแต่ละครัง้ท่ีผู้ วิจยัได้ออกแบบ
เลือกน ามาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมท่ีจะชว่ยเสริมสร้างการควบคมุตนเองดงันี ้
  1. การเร่ิมต้นปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพถือวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การ
ให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้แรก  สมาชิกกลุ่มอาจจะยงัมีความรู้สึกวิตกกังวล  ความสงสยัและการ
ตอ่ต้านความรู้สึก  อนัเน่ืองจากสมาชิกกลุ่มอาจจะยงัไม่คุ้นเคยกบัผู้น าและสมาชิกคนอ่ืนๆ ภายใน
กลุ่ม  ประกอบกับสมาชิกกลุ่มไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ได้  ผู้น ากลุ่มจึงเลือกใช้
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  Counseling  
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Theory) ของคาร์ล โรเจอร์ท่ีเป็นทฤษฎีการให้ค าปรึกษาโดยเน้นผู้ รับการปรึกษาเป็นศนูย์กลางและ
มองมนษุย์ด้วยความรู้สกึท่ีดีโดยมีความเช่ือว่ามนุษย์มีเหตผุล  สามารถท่ีจะพฒันาตนเองในทางท่ี
ดีจนสดุความสามารถได้ (ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 127)  ซึ่งทฤษฎีนีมี้กระบวนการท่ีผู้น ากลุ่ม
พยายามท่ีจะเข้าใจความรู้สึก ข้อมูลและประสบการณ์ของสมาชิกท่ีพยายามส่ือออกมา โดยวิธี
ดงักล่าวนีส้ามารถท่ีจะเข้าถึงความรู้สึกท่ีแท้จริงของสมาชิกได้ ประกอบกับการยอมรับอย่างไม่มี
เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard)  และเพ่ือท่ีจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มได้รู้สึกถึง
ความปลอดภยั  ไว้วางใจและสามารถเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ  ได้ด้วย  นอกจากนีท้ฤษฎีนีย้งัท า
ให้บุคคลได้เกิดความตระหนกัถึงมุมมองท่ีมีต่อตวัตนทัง้ 3 สภาวะอนัได้แก่ ตวัตนในอุดมคติหรือ
ตวัตนท่ีเราต้องการจะเป็น (Ideal self) ตวัตนในสิ่งท่ีคิดหรือตัวท่ีคิดว่าเราเป็น (Perceived self) 
และตวัตนตามสภาพความเป็นจริงหรือตวัตนท่ีแท้จริง (Real self)  เพราะหากบคุคลใดมีการรับรู้
ตวัตนทัง้ 3 ได้ไม่สอดคล้องกัน (Incongruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง (Self) กับ
ประสบการณ์จริง (Experience) ก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกวา่ถกูคกุคามทางด้านจิตใจและก่อให้เกิด
ความรู้สึกวิตกกังวล  ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลนัน้มีการรับรู้ตัวตนทัง้ 3 ได้สอดคล้องกัน 
(Congruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง (Self) กับประสบการณ์จริง (Experience) 
ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างกลมกลืนโดยไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงแล้วจะก่อให้เกิดแบบแผนของ
บคุลิกภาพท่ีมีความสอดคล้อง  สามารถปรับตวัได้  มีสขุภาพจิตดีและมีความสอดคล้องในตวัเอง
ได้อย่างสมบรูณ์ (ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 130-131)  ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่การสร้างสมัพนัธภาพท่ี
ดีจะช่วยท าให้สมาชิกผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุ่มมีความรู้สึก  ทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มและยงักล้าในการท่ีจะเล่า
เร่ืองราว  พร้อมกับเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ  อีกทัง้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  Counseling  Theory) ยังท าให้บุคคลได้เกิดความ
ตระหนกัถึงมมุมองท่ีมีตอ่ตวัตนทัง้ 3 สภาวะ ซึ่งมีความสอดคล้องกบัค าพดูจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
กลุ่มในครัง้นีข้องสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งท่ีได้กล่าวไว้ว่า “ได้รู้ถึงมุมมองของตัวเองว่าเป็นคน
อย่างไรและได้รู้ถึงมุมมองของคนอ่ืนหรือเพ่ือนๆ ว่าเขามองตัวเราแบบไหน  ซึ่งตัวผมเอง
ไม่เคยมองตัวเองหรือมุมมองอะไรแบบน้ีเลยครับ  ดีใจนะครับท่ีพ่ีมาท ากิจกรรมในคร้ังน้ี  
วันน้ีแค่วันแรกผมยังรู้สึกดีเลยครับ  ผมหวังว่าคร้ังต่อๆ ไปคงจะดีมากๆ และเราจะสนิท
กันมากกว่าน้ีครับ  ขอบคุณครับ”  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
  2. ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) ผู้วิจยัได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์และพฤติกรรม  (Rational  Emotive  Behavior Therapy) ของ 
Albert  Ellis ท่ีได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-C ไว้ว่า  A (ปรากฏการณ์) ไม่ใช่ตวัการท่ี
ท าให้เกิด C (อารมณ์ความรู้สึก) แต่เป็นเพราะ B (ความเช่ือเก่ียวกับ A) ต่างหากท่ีท าให้เกิด C 
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ดงันัน้แล้วนกัจิตวิทยาในกลุ่มนีจ้ึงมีสมมติฐานความเช่ือท่ีว่า  ความเช่ือท่ีไม่มีเหตผุลเป็นสาเหตุ
เช่ือมโยงไปสู่อารมณ์และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างปราศจากเหตุผล (ลักขณา สริวัฒน์, 
2560, น. 190-191)  ทัง้นีเ้พ่ือให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้เกิดความตระหนกัวา่มิใชเ่พราะเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้เป็นตัวการท่ีท าให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรม  แต่แท้จริงแล้วเป็นความเช่ือท่ีปราศจาก
เหตุผลของตัวเองต่างหาก  เพราะฉะนัน้วิธีการหลุดพ้นจากอารมณ์ก็เร่ิมต้นโดยการเปล่ียน
ความคิด  ความเช่ือตอ่เหตกุารณ์นัน้เสีย  พฤตกิรรมก็จะเปล่ียนแปลงและถ้าหากเรามีความเข้าใจ
ในธรรมชาติของอารมณ์แล้ว  เราจะทราบได้ว่าเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงอารมณ์ของตนเอง
โดยตรงได้ในทนัที  แตเ่ราสามารถเปล่ียนแปลงอารมณ์ได้โดยการจดัการท่ีความคดิหรือการกระท า  
โดยการปรับเปล่ียนวิธีคิดวิธีมองปัญหาท่ีช่วยให้เห็นทางออก  วิธีคิดท่ีมองได้รอบด้านขึน้หรือการ
ท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์ตามความเป็นจริงจะช่วยเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกได้ (ลักขณา 
สริวฒัน์, 2560, น. 51)  และหากจะกล่าวถึงสภาวะของอารมณ์ท่ีคนส่วนใหญ่ต้องการปรับปรุง
มากท่ีสุดคงจะหลีกเล่ียงไม่ได้กบัภาวะอารมณ์ความโกรธ  เน่ืองจากอารมณ์โกรธเป็นความรู้สึกท่ี
ท าให้เกิดความร้อนรุ่มภายในคล้ายไฟเผาตัวเอง  จนบางคนคุมตวัเองไม่อยู่หรือกลัวว่าจะคุม
ตวัเองไม่ได้  ดังนัน้การจัดการอารมณ์โกรธต้องอาศัยความเข้าใจในตนเองและสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้  หลายครัง้ท่ีอารมณ์โกรธเกิดจากความเข้าใจผิดหรือมีวิธีคิดท่ีท าให้โกรธได้ง่าย   ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าหากสมาชิกมีการปรับเปล่ียนความคิดท่ีมีเหตผุลจะส่งผลท าให้อารมณ์และพฤติกรรมเป็นไป
ในทิศทางท่ีเหมาะสมมากขึน้ซึ่งมีความสอดคล้องจากบทสมัภาษณ์ในช่วงติดตามผลหลงัจากการ
เข้าร่วมกลุม่ของสมาชิกผา่นไปท่ีกลา่วไว้วา่  
   - “มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  แต่ก่อนโมโหง่าย  มีอะไรไม่
พอใจก็จะใช้แต่ก าลัง  แต่ตอนน้ีพูดคุยกันด้วยเหตุผลหรือถ้ามีคนท าให้ไม่พอใจ  เราก็จะ
เดนิหนีหรือหลีกเล่ียง”  นายสอง (นามสมมต)ิ 
   -  “เวลาคนมองหน้าเม่ือก่อนอาจจะคิดว่าเขาหาเร่ืองก็จะมี
ความคิดและอารมณ์ข้องใจ  แต่ตอนน้ีหากคนมองหน้าอาจจะคิดหลายแง่มุมคือ
ปรับเปล่ียนความคิดของเราว่าเขาอาจจะเหม่อลอยหรือไม่ได้มีเจตนาหาเร่ืองเราก็ได้  แต่
พอเปล่ียนความคิดแล้วท าให้ความคับข้องใจดีขึ้น”  นายเจ็ด (นามสมมต)ิ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค ากล่าวของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการสมัภาษณ์นัน้มี
พัฒนาการเปล่ียนแปลงในด้านการสงบอารมณ์อย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยาม
ศพัท์ท่ีผู้ วิจยัได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการสงบอารมณ์ไว้ว่า  ความสามารถของเยาวชนในการ
รับรู้อารมณ์ของตนเองเม่ือถกูกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ และตอบสนองตอ่สถานการณ์นัน้ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
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  3. ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification)  ผู้ วิจัยได้เลือกใช้
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant  Conditioning  Learning) ซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  Counseling  Theory) โดยใน
แนวคิดทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าพฤติกรรมของสมาชิกนัน้จะถกูควบคมุด้วยเง่ือนไขน าและผลกรรม  
นัน่คือถ้าเง่ือนไขน าเปล่ียนแปลงหรือผลกรรมเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมก็ย่อมจะเปล่ียนแปลงไปด้วย
ซึง่ในเง่ือนไขของการควบคมุตนเองนัน้  เยาวชนท่ีกระท าผิดภายในกลุ่มจะเป็นผู้จดัการเง่ือนไขน า
และผลกรรมด้วยตนเอง  โดยจากเง่ือนไขการขัดแย้งของผลกรรมนีท้ าให้พวกเขาจะต้องกระท า
พฤติกรรมบางอย่างเพ่ือท่ีจะควบคมุพฤติกรรมบางอย่างท่ีท าให้ตวัของพวกเขาไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้  ซึ่งสกินเนอร์ (Skinner, 1953, pp. 230-231) เรียกพฤติกรรมนัน้ว่า
พฤติกรรมควบคมุ  ส่วนพฤติกรรมท่ีกระท าแล้วจะท าให้ไม่สามารถบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้เรียกว่า 
พฤตกิรรมท่ีถกูควบคมุ  ดงันัน้การฝึกการควบคมุตนเองก็คือการฝึกให้พวกเขาสามารถท่ีจะกระท า
พฤติกรรมควบคมุได้  ซึ่งการท าเชน่นัน้จะท าให้บคุคลสามารถทนตอ่สิ่งเย้ายวนอนัจะท าให้บคุคล
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้นัน่เอง  ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าการใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้การ
วางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant  Conditioning  Learning) จะท าให้สมาชิกได้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญและได้เรียนรู้การวางเง่ือนไขและผลกรรมท่ีจะได้รับตามมาหลังจากท่ี
ชะลอความปรารถนาซึ่งมีความสอดคล้องกับบทสมัภาษณ์ในช่วงระยะติดตามผลหลงัจากสิน้สุด
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีสมาชิกในกลุ่มได้กล่าวไว้ว่า “มีการเปล่ียนแปลงไป  เช่น  การ
ลาเย่ียมบ้าน  เราก็ตั้งใจไม่ท าผิดกฎระเบียบของศูนย์เพ่ือไม่ให้มีประวัตจิะได้กลับบ้านได้  
เลยอดทนรอคอยส่ิงท่ีพึงปรารถนาดีกว่าเพ่ือท่ีจะได้กลับไปเย่ียมบ้านได้” นายสอง (นาม
สมมติ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค ากล่าวของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการสัมภาษณ์นัน้มี
พฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการชะลอความปรารถนาอย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ท่ีผู้ วิจยัได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการชะลอความปรารถนาไว้ว่า  ความสามารถของ
เยาวชนในการจดัการความรู้สกึท่ีมากระตุ้นความพงึพอใจหรือความต้องการท่ีอาจส่งผลตอ่ตนเอง
ในทางท่ีไมดี่ได้   
  4. ด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving)  ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  Counseling  Theory) นีท่ี้นับว่าเป็นกระบวนท่ีเน้น
การช่วยให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและมีพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม  โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบ  สงัเกต  วิเคราะห์และควบคมุพฤติกรรม (ลกัขณา 
สริวัฒน์, 2560, น. 142) โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษาในครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกใช้เทคนิควิธีการ
เรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) ท่ีเป็นส่ือผสม  เชน่  การใช้ตวัแบบจากชีวิตจริงและสญัลกัษณ์ผสม
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กันตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  โดยท่ีมีผู้ วิจัยคอยแนะน า  คอยแก้ไขโดยให้ข้อมูล
ย้อนกลบัและใช้เทคนิคเสริมแรงบวก  เชน่  ให้ค าชมเชย  แสดงสีหน้ายอมรับ ฯลฯ ทนัทีท่ีเยาวชนท่ี
กระท าผิดในกลุม่แสดงพฤตกิรรมตามตวัแบบในลกัษณะทิศทางท่ีพงึประสงค์  ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่คน
ท่ีมีขีดจ ากัดในการควบคมุตนเองหรือมีระดบัการควบคมุตนเองต ่านัน้จะเป็นคนชอบใช้แรงกาย
มากกว่าการใช้ความคิดและชอบใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด (Gottfredson และ Hirschi, 
1990, p. 90) ผู้ วิจยัจึงใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  Counseling  
Theory) ท่ีเน้นการช่วยให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและมีพฤติกรรมใหม่ท่ี
เหมาะสมซึ่งจะพบการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ของเยาวชนท่ีกระท าผิด
ในชว่งระยะตดิตามผลหลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีได้กลา่วไว้วา่  
   - “มีการเปล่ียนแปลงไป  ท าให้รู้จักการวางแผน  เช่น  เวลามี
ปัญหาจากสถานการณ์เดียวกันแต่เราเปล่ียนวิธีจัดการกับปัญหาท่ีเราเจอ”   นายส่ี (นาม
สมมต)ิ 
   - “มีการเปล่ียนแปลงไปคือใช้เหตุผลในการพูดคุยแก้ไขปัญหาแต่
จะไม่ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา”  นายหก (นามสมมต)ิ 
   - “มีการเปล่ียนแปลงไป  คือจากเดิมเราแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการน้ี
อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบท่ีมาก  เราก็ปรับเปล่ียนอีกวิธีในการจัดการกับ
ปัญหาเพ่ือท าให้ปัญหาในสถานการณ์น้ันลดน้อยลงกว่าเดมิ”  นายแปด (นามสมมต)ิ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค ากล่าวของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการสมัภาษณ์นัน้มี
พฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการแก้ปัญหาอยา่งเห็นได้ชดั  ซึ่งมีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ท่ี
ผู้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความในด้านการแก้ปัญหาไว้ว่า  ความสามารถของเยาวชนในการจดัการกับ
สถานการณ์กดดนัหรือสุม่เส่ียงท่ีมีแนวโน้มท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและสง่ผลกระทบตอ่ตนเอง   
  5. ด้านการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)  ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้
ค าป รึกษาแบบพิจารณาเหตุผล   อารมณ์ และพฤติกรรม  (Rational  Emotive  Behavior  
Therapy) ท่ีให้ความส าคญักับการช่วยให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้ปรับเปล่ียนวิธีคิดอย่างมีเหตผุล  
ซึง่จะสง่ผลให้มีอารมณ์ความรู้สกึและมีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมขึน้ (เจียรนยั ทรงชยักลุ, 2558, น. 4-
1) โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษาในครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกใช้เทคนิคการปรึกษาในทฤษฎีนี ้3 กลุม่คือ 
กลุ่มเทคนิคด้านการรู้คิด  เทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สึกและเทคนิคด้านพฤติกรรม  ทัง้นี ้
Gottfredson and Hirschi ได้กล่าวว่าคนท่ีมีการควบคมุตนเองต ่า (Low Self-Control) หรือ (Lack 
of Self-Control) จะเป็นคนท่ีมีบคุลิกภาพแบบหนุหนัพลนัแล่น (Impulsive) คือเป็นคนท่ีไม่ใยดีตอ่
ความรู้สึกของคนอ่ืน (Siegel, 2000, p. 290) ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
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พิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  Emotive  Behavior  Therapy) ในการช่วยให้
เยาวชนท่ีกระท าผิดได้ปรับเปล่ียนวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและส่งผลให้ มีอารมณ์ความรู้สึกและมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึน้ซึ่งจะเห็นได้ถึงการเปล่ียนแปลงของเยาวชนท่ีกระท าผิดในด้านการหนุหนั
พลันแล่นท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งก็มีความสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ถึงความเปล่ียนแปลงในช่วง
ระยะติดตามผลหลังสิน้สุดโปรแกรมการให้ค าปรึกษาท่ีเยาวชนได้กล่าวไว้ว่า “เปล่ียนแปลงไป  
เวลาไม่พอใจใครในตอนน้ันก็จะหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ตอบโต้และเลือกไปจัดการกับตัวเอง
ก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่เม่ือมีสติจะได้ไม่ระเบิดอารมณ์ออกไปในตอนน้ันและจะได้ไม่มี
ผลกระทบตามมา”  นายเจ็ด (นามสมมติ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค ากลา่วของเยาวชนท่ีกระท าผิด
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์นัน้มีพฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการหนุหนัพลนัแลน่อยา่งเห็นได้ชดั  ซึ่ง
มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ท่ีผู้วิจยัได้ให้ค าจ ากดัความในด้านการหนุหนัพลนัแล่นไว้วา่ ความ
ไม่สามารถของเยาวชนในการจดัการตดัสินใจกระท าการใดๆ ลงไปโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมา 
  6. ด้านการขาดสมาธิจดจ่อ (Distractibility)  ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  Theory) ท่ีจะช่วยให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้
เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล  มีระบบและสามารถวางเป้าหมายในชีวิตท่ีเหมาะสม
และเป็นไปได้  ซึ่งเม่ือพวกเขาน าแผนการท่ีวางไว้ในแตล่ะขัน้ตอนไปปฏิบตัิแล้ว  ผู้วิจยัจะติดตาม
ผลโดยการให้พวกเขาได้ประเมินผลพฤติกรรมของตนเพ่ือตรวจสอบดูว่าผลของพฤติกรรมจะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีเขาได้วางไว้หรือไม่  ยงัมีอะไรท่ีควรแก้ไขเพิ่มเติมและพวกเขา
รู้สึกอย่างไรต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของตนเอง (ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 201-203)  ทัง้นี ้
จะเห็นถึงความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการมีสมาธิจดจ่อของเยาวชนท่ีกระท าผิดได้จากบท
สมัภาษณ์ในช่วงระยะตดิตามผลหลงัจากสิน้สดุโปรแกรมการให้ค าปรึกษาท่ีเยาวชนท่ีกระท าผิดได้
กลา่วไว้วา่  
   - “เปล่ียนแปลงไป  ก่อนหน้าน้ีเวลาไปสอบแบบไม่ค่อยมีสมาธิ
แล้วเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นท าให้ไม่มีสมาธิจดจ่อแล้วส่งผลท าให้อารมณ์เสีย  หงุดหงดิแล้ว
ก็ท าข้อสอบม่ัวจนสอบตก  แต่ตอนน้ีเวลาไปสอบแล้วมีสมาธิขึ้น”  นายส่ี (นามสมมต)ิ 
   - “เปล่ียนแปลงไปคือเช่ือมโยงกับความท่ีใจเย็นและท าให้เรามี
สมาธิจดจ่อดีขึ้นและมีสตมิากยิง่ขึ้น”  นายห้า (นามสมมต)ิ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค ากล่าวของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการสมัภาษณ์นัน้มี
พัฒนาการเปล่ียนแปลงในด้านการขาดสมาธิจดจ่อได้อย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นิยามศพัท์ท่ีผู้ วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการขาดสมาธิจดจ่อไว้ว่า  ความไม่สามารถของ
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เยาวชนในการจดัการจดจ่ออยู่กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมกัหนัเหความสนใจตามสิ่งเร้ารอบตวัจากสิ่ง
หนึง่ไปยงัสิ่งหนึง่ได้โดยง่าย   
  7. ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience)  ผู้วิจยัได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral  Counseling  Theory) นีท่ี้นับว่าเป็นกระบวนท่ีเน้น
การช่วยให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและมีพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม  โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบ  สงัเกต  วิเคราะห์และควบคมุพฤติกรรม (ลกัขณา 
สริวฒัน์, 2560, น. 142)  โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษาในครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกใช้เทคนิคการผ่อน
คลายกล้ามเนือ้ (Muscle Relaxation) ควบคู่กับการจินตนาการ  ซึ่งผู้ วิจัยได้พูดแนะน าขัน้ตอน
การผ่อนคลายกล้ามเนือ้โดยแนะน าวิธีเกร็งกล้ามเนือ้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจนมีความตึง
เครียดสูงสุดแล้วค่อยๆ ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนือ้นัน้ๆ ออกจนมีความรู้สึกผ่อน
คลายและให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้ท าแบบนีซ้ า้ๆ จนกระทั่งพวกเขามีทักษะในการผ่อนคลาย
กล้ามเนือ้ (นิรนาท แสนสา, 2558, น. 6-26)  นอกจากนีผู้้ วิจัยได้เลือกใช้เทคนิควิธีการควบคุม
ตนเอง (Self-control)  เช่น  การสงัเกตตนเอง  การวางแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมและจดัโปรแกรม
การฝึกหดัตนเองโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงตนเอง  การลงโทษตนเองและประเมินตนเอง   ทัง้นีจ้ะ
เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการอดทนอดกลัน้ของเยาวชนท่ีกระท าผิดได้จากบท
สมัภาษณ์ในช่วงระยะตดิตามผลหลงัจากสิน้สดุโปรแกรมการให้ค าปรึกษาท่ีเยาวชนท่ีกระท าผิดได้
กลา่วไว้วา่  
   - “เปล่ียนแปลงไปคือมีความอดทนมากขึ้น  เช่น  เวลาเพ่ือนเข้า
แถวแล้วคุยกันก็จะท าให้ทุกคนโดนซ่อมท้ังหมดซึ่งท าให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปด้วย  โดย
เม่ือก่อนไม่พอใจก็จะเตือนเพ่ือนแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น  แต่ตอนน้ีสามารถอดทนได้
และให้โอกาสเขาเพราะเราก็เคยผิดพลาดได้จึงคิดให้โอกาสเขา”  นายหน่ึง (นามสมมต)ิ 
   - “เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือปกติจะไม่ยอมใคร  เวลาเพ่ือนพูด
แกล้งเรา  เราก็จะโต้ตอบกลับแต่ตอนน้ีใช้การเดนิหนี  ไม่ตอบโต้”  นายแปด (นามสมมต)ิ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากค ากล่าวของเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้จากการสมัภาษณ์นัน้มี
พฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านการขาดความอดทนอดกลัน้อย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับนิยามศัพท์ท่ีผู้ วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความในด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ไว้ว่า  ความไม่
สามารถของเยาวชนในการจดัการระงบัยบัยัง้ ขม่ใจ รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึง่ท่ีไมพ่งึปรารถนา   
  8. สุดท้ายคือการปัจฉิมนิเทศซึ่งนับว่ามีความส าคัญเท่าๆ กันกับในครัง้แรก  
เน่ืองด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีเ้ป็นครัง้สุดท้ายของการให้ค าปรึกษา  ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็น
วิธีการให้ค าปรึกษาท่ีมุ่งแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเยาวชนท่ีกระท าผิดให้ได้อย่างรวดเร็วจึง
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ได้เลือกทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality  Counseling  Theory) ท่ีมุ่งฝึกให้
เยาวชนท่ีกระท าผิดได้มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง  รู้จักเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาและรับผิดชอบท่ีจะช่วยตนเองให้บรรลถุึงเปา้หมายนัน้โดยไมพ่ยายามแก้ตวัตอ่พฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ของตนเองและรู้จักท่ีจะเรียนรู้ถึงผลของพฤติกรรมว่าเม่ือตนเองไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขย่อมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่ได้  การลงมือปฏิบตัิจริงเป็นสิ่งท่ีท าให้บรรลุถึง
จดุมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้ซึ่งทฤษฎีนีจ้ะใช้ได้ผลดีกับเยาวชนท่ีมีปัญหา (ลกัขณา สริวฒัน์, 2560, น. 
198)  ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าภาพรวมของการท ากลุ่มท่ีผ่านมาในแตล่ะครัง้เกิดประสิทธิผลอย่างไรจาก
การท่ีเยาวชนได้น าสิ่งท่ีได้รับไปปรับใช้ในการควบคุมตนเองซึ่งจะสังเกตได้จากบทสัมภาษณ์
ในช่วงระยะติดตามผลหลงัจากสิน้สุดกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีเยาวชนได้กล่าวถึงสิ่งท่ีจะ
น าไปปฏิบตัแิละปรับใช้ดัง่ค ากลา่วท่ีว่า 
   - “เวลาเราจะท าอะไรท่ีไม่ดีเราจะเก็บไปคิดถงึส่ิงท่ีเคยผิดพลาดมา
และถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็จะกลับไปสู่จุดเดมิ”  นายสาม (นามสมมต)ิ 
   - “จะเอาไปวางแผนชีวิตก่อน  จัดล าดับความส าคัญก่อน-หลังและ
ค านึงถึงอนาคตของตัวเอง  เพราะเราก็มีลูกแล้วอายุ 2 ปี และถ้าเจอปัญหาก็จะคิดถึง
ผลเสียท่ีตามมาและหาทางเลือกในการจัดการกับปัญหาหลายๆ ทางในการแก้ปัญหา”  
นายส่ี (นามสมมต)ิ 
   - “จะพยายามมีสติและไตร่ตรองก่อนท่ีจะลงมือกระท าส่ิงใดๆ ลง
ไป  พูดคุยกันด้วยเหตุและผล” (นายเจ็ด) 
  ท้ายท่ีสุดจากการติดตามผลโดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกต
ประกอบกบัการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเก็บข้อมลูหลงัจากท่ีโปรแกรมกลุม่การให้ค าปรึกษา
สิน้สุดลงเพ่ือท่ีจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและแสดงให้เห็นถึงพฒันาการในการเปล่ียนแปลงของ
เยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีได้เข้าร่วมการทดลองโปรแกรมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัจากท่ี
ได้เข้าร่วมการทดลอง  มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นใด  ทัง้นีผู้้วิจยัได้ติดตามผลและได้ข้อมลูจากการ
สมัภาษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นวา่  เยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างการควบคมุตนเองโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มสามารถมีการควบคมุตนเองดีขึน้และมีพฒันาการความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึน้จากเดิม  ยกตวัอย่างบทความสัมภาษณ์เช่น  “พ่อบ้านท่ีเป็นผู้คุมท่ีศูนย์และคุณแม่ท่ีมา
เย่ียมบอกถึงความเปล่ียนแปลงของตัวเองในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมของเขา
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น”  นายส่ี (นามสมมติ)   นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้สมัภาษณ์พูดคยุ
กับนักจิตวิทยาท่ีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเก่ียวกับพฤติกรรม  ความคิดและ
อารมณ์ของเยาวชนผู้ ท่ีเข้าร่วมกลุ่มพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีนิ่ง  อารมณ์ไม่ฉุนเฉียวและ
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ความคดิท่ีดโูตเป็นผู้ใหญ่มากขึน้ (ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562)  ซึง่ทัง้นีย้งั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สาวิตรี ล า้เลิศ (2552, น. 101) ท่ีศกึษาพบว่า  จากการใช้โปรแกรมการ
ควบคุมตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนหญิงท่ีกระท าผิด  พบว่า  หลังการทดลอง
เยาวชนหญิงท่ีกระท าความผิดในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงปราณี  จงัหวดันครปฐม  
มีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันัน้จะเห็นได้วา่โปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการควบคุมตนเองเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนท่ี
กระท าผิดสามารถท่ีจะควบคมุตนเองตนเองได้ 
จากการท่ีเยาวชนท่ีกระท าผิดมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้   โดยเม่ือพิจารณา
องค์ประกอบด้านการควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-control) ในภาพรวมและรายด้านสงูกวา่ก่อน
การใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  และภาพรวมและรายด้านของการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี 
(Poor  Self-control) ต ่าลงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างการควบคมุตนเองโดยการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มท าให้เยาวชนท่ีกระท าผิดมีการควบคมุตนเองท่ีดี (Good  Self-control) เพิ่มขึน้
และการควบคมุตนเองท่ีไม่ดี (Poor  Self-control) ลดลง  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบผสมผสานได้มุ่งเน้นให้เยาวชนท่ีกระท าผิดได้วางแผนจดัการกับความคิด  อารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเองเม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัหรือสุม่เส่ียง  โดยสามารถตดัสินใจและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง  และยงัมีแนวทางท่ีจะน าไปใช้จริงเม่ือต้องกลบัไปสู่สงัคม
ภายนอกหลังจากท่ีถูกปล่อยตวัและเพ่ือท่ีจะได้มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในการควบคุมตนเองและลดการ
กระท าผิดซ า้ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  จึงสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติงานวิจัยของจิตราภรณ์  
จิตรธร (2551, น. 142) ในปัจจยัด้านการควบคมุตนเองว่ามีผลตอ่การศกึษาการกระท าผิดซ า้ของ
เด็กและเยาวชนในฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย์คือเด็กและเยาวชนท่ีมีการควบคุมตนเองต ่ามี
แนวโน้มท่ีจะกระท าผิดและกระท าผิดซ า้สงูกวา่เดก็และเยาวชนท่ีมีการควบคมุตนเองสงู 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวข้างต้น  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการวิจยัดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มไปใช้  ผู้น าไปใช้ควรให้ความส าคญักบัขัน้ตอน
เร่ิมต้นหรือการพบกนัในครัง้แรกซึง่จะมีผลอยา่งมากตอ่การด าเนินการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้
ตอ่ๆ ไป  เน่ืองด้วยหากผู้น าไปใช้สามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับสมาชิกผู้ เข้าร่วมจะสง่ผลให้เกิด
สมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยตอ่การให้ค าปรึกษาคือมีความกล้าท่ีจะเปิดใจพดูคยุ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์มมุมอง  มีความไว้วางใจ  แตถ้่าผู้น าไปใช้ไมส่ามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ี
ดีได้อาจสง่ผลให้เกิดบรรยากาศของการตอ่ต้านหรือการไมใ่ห้ความร่วมมือและอาจจะน ามาซึง่
อปุสรรคในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาในครัง้ตอ่ไปท่ีต้องพบกนั 
 1.2 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิดสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ
จากการวิจยัครัง้นีไ้ปประยกุต์ใช้ในการจดัโปรแกรมเพ่ือบรรจลุงในหลกัสตูรหรือเป็นรายวิชาหนึง่ท่ี
ชว่ยเสริมสร้างการควบคมุตนเองของเยาวชนท่ีกระท าผิดอยา่งจริงจงั  เน่ืองจากการควบคมุตนเอง
มีประโยชน์และท าให้เยาวชนผู้กระท าผิดได้มีภมูิคุ้มกนัในตนเอง  และจากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
พบวา่  โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองมีสว่นชว่ยให้เยาวชนท่ี
กระท าผิดมีความสามารถในการจดัการกบัความคิด  อารมณ์และพฤตกิรรมของตวัเองได้เม่ือต้อง
เผชิญกบัสถานการณ์ความกดดนัหรือสุม่เส่ียงได้     
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1 เน่ืองจากการวิจยันีพ้บว่า  นอกจากสาเหตหุลกัท่ีเกิดจากตวัของเยาวชนขาดการ
ควบคมุตนเองแล้ว  สาเหตอีุกสว่นหนึง่ท่ีได้รับข้อมลูจากเยาวชนคนหนึง่อนัเกิดมาจากรูปแบบการ
อบรมเลีย้งดแูละการขาดตวัแบบอยา่งของครอบครัวท่ีดีให้กบัเยาวชน  ทัง้นีห้ากมีงานวิจยัใน
ลกัษณะนีอี้ก  ผู้วิจยัจงึเสนอให้น าบคุคลในครอบครัวได้เข้ามามีบทบาทและสว่นร่วมในการท า
กลุม่ร่วมด้วยก็อาจจะชว่ยท าให้ประสิทธิผลดียิ่งขึน้ 
 2.2 เน่ืองด้วยข้อจ ากดัของระยะเวลาในการติดตามผลจากงานวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัจงึอยาก
ให้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการติดตามผลในระยะยาวหลงัจากท่ีเสร็จสิน้โปรแกรมการทดลอง
ของผู้ เข้าร่วมในแตล่ะเดือน   เพ่ือศกึษาถึงผลความคงอยู่ของพฤตกิรรมการควบคมุตนเองและ
ชว่ยเสริมแรงให้พฤติกรรมการควบคมุตนเองคงอยู่อยา่งถาวรตอ่ไป 
 2.3 ผู้วิจยัอยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็และเยาวชนกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมีความสุม่เส่ียงท่ี
จะกระท าความผิด  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการวิจยัครัง้นีไ้ปประยกุต์ใช้ในการจดัโปรแกรม
บรรจลุงในหลกัสตูรเป็นรายวิชาหนึง่เพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเอง  เน่ืองจากหากเยาวชนท่ีเป็น
กลุม่เส่ียงมีการควบคมุตนเองท่ีดีก็จะชว่ยให้สามารถลดปัญหาหรือคดีการกระท าผิดของเยาวชนท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในภายภาคหน้า 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเอง 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง   อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
จิตวิทยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย์ ดร.สาธร   ใจตรง   อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา 
คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 

3. อาจารย์ ดร.อรุปรีย์   เกิดในมงคล  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว 

คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยและเอกสารขอจริยธรรมส าหรับการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าความผิด 
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แบบวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิด 

ค าชีแ้จง 

  แบบประเมินฉบบันีมี้ทัง้หมด 4 หน้า โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
   ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวั 
   ตอนท่ี 2 แบบวดัการควบคมุตนเอง 
   1. แบบประเมินฉบบันีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย์  แขนงจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   2. ค าตอบของท่านไม่มีถกูหรือผิดและไม่มีผลกระทบต่อตวัท่านแต่อย่างใด โดย
ค าตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์และมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การศกึษาและการวิจยั  
   3. ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินของท่านทุกข้อตามความเป็นจริง
อย่างตรงไปตรงมา ตรงตามความรู้สึกและการกระท าให้มากท่ีสุด เพ่ือให้แบบประเมินฉบบันีมี้
ความสมบรูณ์และสามารถน าข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิตไิด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้นี  ้
           นายพงศกร   เฮงวิวฒันชยั 
        นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ค าชีแ้จง : ให้เยาวชนกรอกข้อมลูท่ีตรงกบัความเป็นจริงของตนมากท่ีสดุ   
 1. อาย ุ ....................  ปี 
 2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ ........................ 
 3. สถานภาพครอบครัว        บดิามารดาอยูร่่วมกนั        บิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้าง
กนั       บิดามารดาคนใดคนหนึง่เสียชีวิตหรือบดิามารดาเสียชีวิตทัง้คู่ 
 
ตอนที่ 2 แบบวัดการควบคุมตนเอง 
ค าชีแ้จง  แบบประเมินนีป้ระกอบด้วยค าถาม จ านวน 3 หน้า ให้เยาวชนท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน      
ชอ่ง  หลงัข้อความท่ีตรงกบัความคิดเห็นและการกระท าอยา่งตรงตามความเป็นจริงของ
เยาวชนมากท่ีสดุ โปรดตอบค าถามให้ครบทกุข้อ ตามความหมายดงันี ้

ค าชีแ้จง: จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อความ และเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องค าตอบท่ี
สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ 
ดงันี ้
ตรงมากท่ีสดุ หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิเห็นและการกระท าของตนมากท่ีสดุ 
ตรงมาก  หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิเห็นและการกระท าของตนมาก 
ปานกลาง หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิเห็นและการกระท าของตนปานกลาง 
ตรงน้อย หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิเห็นและการกระท าของตนน้อย 
ตรงน้อยท่ีสดุ หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิเห็นและการกระท าของตนน้อยท่ีสดุ 
 
ข้อ ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น 

ตรงมาก
ที่สดุ 

ตรงมาก ปาน
กลาง 

ตรงน้อย ตรงน้อย
ที่สดุ 

1 เม่ือมีใครมาพูดไม่ดีกับฉัน  ฉันจะไม่ตอบโต้หรือไม่
พดูจาที่ไมด่ีออกไป 

     

2 เม่ือมีคนมาท าให้ฉันไม่พอใจ  ฉันจะไม่แสดงอาการ
หรือแสดงสีหน้าที่ไมด่ีออกไป 

     

3 เม่ือมีปากเสียงกับเพื่อน  ฉันจะหลีกเลี่ยงการปะทะ
เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาที่รุนแรง 

     

4 เม่ือมีใครมายุแหย่หรือยั่วให้โมโห  ฉันจะพยายาม
หาทางหลบหลีกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือใช้ความ
รุนแรง 
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ข้อ ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น 

ตรงมาก
ที่สดุ 

ตรงมาก ปาน
กลาง 

ตรงน้อย ตรงน้อย
ที่สดุ 

5 หากเพื่ อนพูดจาดูถูกและท าให้ฉัน โกรธ  ฉันจะ
พยายามยับยัง้ตัวเองที่จะไม่ตอบโต้เพื่อไม่ให้เกิด
สถานการณ์ที่เลวร้ายไปกวา่นี ้

     

6 ฉันอดทนและฝึกฝนทักษะวิชาชีพต่างๆ เพื่ อให้
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต 

     

7 ฉันอดทนสู้ ที่จะตัง้ใจเรียนเพื่ อให้ มีชีวิตที่ดีขึ น้ ใน
อนาคต 

     

8 ฉันยอมล าบากในการอ่านหนังสือเพ่ือที่จะได้มีความรู้
และเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 

     

9 หากเพ่ือนชวนให้ไปท าสิ่งไมด่ี  ฉันจะยบัยัง้ตวัเองที่จะ
ไมไ่ปเก่ียวข้อง 

     

10 หากผู้ อ่ืนชวนท า เร่ืองที่ ให้ตัว เองเดือด ร้อนและ
ก่อให้เกิดความเสียหาย  ฉันจะพยายามยบัยัง้ที่จะไม่
กระท าสิ่งนัน้ 

     

11 หากต้องท าในสิ่งที่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  ฉัน
เลือกที่จะยบัยัง้และไมก่ระท าให้ตวัเองและคนรอบข้าง
ต้องเดือนร้อน 

     

12 หากพบเจอปัญหา  ฉันจะคิดไตร่ตรองหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ ด้วยเหตแุละผล 

     

13 เม่ืออยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน  ฉันจะไม่ใช้อารมณ์ใน
การแก้ไขปัญหา 

     

14 ในการแก้ไขปัญหา  ฉันจะคิดค านึงผลกระทบความ
เดือดร้อนตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนอยูเ่สมอ 

     

15 ฉันจะคิดค านึงถึงข้อดีและข้อเสียในแต่ละวิธีก่อนลง
มือแก้ไขปัญหา 

     

16 ฉันมีการวางแผนจัดล าดับความส าคัญในสิ่งที่จะท า
แตล่ะวนั 

     

17 หากพบปัญหาหลายๆ เร่ืองในเวลาเดียวกัน  ฉันจะมี
การวางแผนเลือกแก้ไขปัญหาที่ส าคญัก่อน 

     

18 เม่ือพบปัญหา  ฉันจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธี
เพ่ือเป็นทางเลือก 

     

19 ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ฉันจะพิจารณาถึงผลดี 
ผลเสียของทางเลือกก่อนการตดัสินใจ 
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ข้อ ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น 
ตรงมาก
ที่สดุ 

ตรงมาก ปาน
กลาง 

ตรงน้อย ตรงน้อย
ที่สดุ 

20 ฉันจะรู้สกึเสียใจในภายหลงัจากที่ตดัสินใจกระท าการ
ใดๆ ลงไปโดยขาดการยัง้คิด 

     

21 เวลาตัดสินใจท าสิ่งใด  ฉันจะรีบท าให้เสร็จๆ ไปโดย
ไมไ่ด้คิดให้รอบคอบ 

     

22 ฉันรู้สึกหงุดหงิด  หากคนรอบข้างท าสิ่งใดที่ไม่ทันใจ
ตนเอง 

     

23 ฉันจะขาดความอดทน  หากต้องกระท าสิ่งใดที่ต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน 

     

24 หากต้องเข้าแถวรอคอยสิ่งใดนานๆ  ฉันจะแซงคิวคน
อ่ืน 

     

25 ฉันจะนัง่เหมอ่ลอย  จนไมส่ามารถจดจอ่สิ่งที่ครูสอนได้
ในเวลาเรียน 

     

26 หากคุณครูเรียกให้ตอบค าถามในขณะเรียน  ฉัน
จะต้องขอค าถามทวนซ า้   

     

27 ฉันจะไม่สามารถจดจ่อสิ่งที่ครูสอนได้  หากมีผู้คนเดิน
ผ่านไปมาหน้าห้อง 

     

28 ฉันจะเร่ิมวอกแวก  หากต้องท ากิจกรรมใดๆ ที่ต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน 

     

29 หากมีเสียงดังเกิดขึน้ในขณะเรียน  ฉันจะไม่สามารถ
จดจอ่สิ่งที่ครูสอนได้ 

     

30 ฉันจะรู้สกึโมโหที่จะต้องรอคอยสิ่งใดนานๆ      
31 ฉันจะรู้สึกหงุดหงิดในการเข้าแถวรอคิวที่ ต้องใช้

ระยะเวลาที่ยาวนาน 
     

32 หากไม่ได้ในสิ่ งที่ฉันต้องการได้ทันท่วงที   ฉันจะ
อารมณ์เสีย   

     

33 หากมีใครมาท าให้ฉันโกรธ  ฉันจะจดจ าคนๆ นัน้ไม่
เคยลืม 

     

34 เม่ือมีใครท าให้ฉันรู้สึกไม่พอใจ  ฉันจะหาทางแก้แค้น
คืน 

     

35 ฉันจะไม่ยอมให้อภัยโดยเด็ดขาดกับคนที่เคยท าไม่ดี
กบัฉันไว้ 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าความผิด 

 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองของ

เยาวชนที่กระท าความผิด 

 2. ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือม่ัน (α) ของแบบสอบถามวัดการควบคุม

ตนเองของเยาวชนที่กระท าความผิดในภาพรวม 
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ตาราง 9 แสดงค่าดชันีคณุภาพความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือแบบสอบถามวดัการควบคมุ
ตนเองของเยาวชนท่ีกระท าความผิด 

ข้อที่ 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ΣR 

คะแนนรวม 
ค่า IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
25 1 1 1 3 1 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ΣR 

คะแนนรวม 
ค่า IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 0 2 0.67 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามวดัการควบคมุตนเอง
ของเยาวชนท่ีกระท าความผิด 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ผลการคัดเลอืก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคัดเลอืก 

1 0.04 ตดัทิง้ 20 0.36 คดัเลอืกไว้ 
2 0.44 คดัเลอืกไว้ 21 0.11 ตดัทิง้ 
3 0.40 คดัเลอืกไว้ 22 0.23 คดัเลอืกไว้ 
4 0.56 คดัเลอืกไว้ 23 0.29 คดัเลอืกไว้ 
5 0.59 คดัเลอืกไว้ 24 0.49 คดัเลอืกไว้ 
6 0.55 คดัเลอืกไว้ 25 0.29 คดัเลอืกไว้ 
7 0.37 คดัเลอืกไว้ 26 0.31 คดัเลอืกไว้ 
8 0.21 คดัเลอืกไว้ 27 0.38 คดัเลอืกไว้ 
9 0.24 คดัเลอืกไว้ 28 0.12 ตดัทิง้ 
10 0.63 คดัเลอืกไว้ 29 0.44 คดัเลอืกไว้ 
11 0.50 คดัเลอืกไว้ 30 0.29 คดัเลอืกไว้ 
12 0.30 คดัเลอืกไว้ 31 0.56 คดัเลอืกไว้ 
13 0.29 คดัเลอืกไว้ 32 0.37 คดัเลอืกไว้ 
14 0.34 คดัเลอืกไว้ 33 0.30 คดัเลอืกไว้ 
15 0.24 คดัเลอืกไว้ 34 0.37 คดัเลอืกไว้ 
16 0.34 คดัเลอืกไว้ 35 0.48 คดัเลอืกไว้ 
17 0.43 คดัเลอืกไว้ 36 0.37 คดัเลอืกไว้ 
18 0.33 คดัเลอืกไว้ 37 0.30 คดัเลอืกไว้ 
19 0.35 คดัเลอืกไว้ 38 0.23 คดัเลอืกไว้ 

ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับเท่ากบั 0.81 
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ภาคผนวก จ 
1. รายละเอียดโปรแกรมการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิดโดยการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2. รายละเอียดแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
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1. สรุปรายละเอียดโปรแกรมการเสริมสร้างการควบคุมตนเองของเยาวชนที่
กระท าผิดโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 
โครงร่างการก าหนดประเดน็ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเอง

ของเยาวชนท่ีกระท าผิด 

ตาราง 11 แสดงการก าหนดประเด็นในการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด 
 

      ครัง้ท่ี หัวเร่ืองท่ีเน้น 

1 ปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 

2 ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 

3 ด้านการชะลอความปรารถนา (Delay  of  gratification) 

4 ด้านการแก้ปัญหา (Problem  solving) 

5 ด้านการหนุหนัพลนัแลน่ (Impulsiveness) 

6 ด้านการขาดสมาธิจดจอ่ (Distractibility) 

7 ด้านการขาดความอดทนอดกลัน้ (Impatience) 

8 ปัจฉิมนิเทศ 
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ตาราง 12 สรุปวตัถปุระสงค์และเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างการควบคมุตนเองของ
เยาวชนท่ีกระท าผิด 
ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและเทคนิค 

การให้ค าปรึกษา 
1 ปฐมนิเทศ และ

สร้างสมัพนัธภาพ 
1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพโดย
การสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคุ้นเคยเป็นกนัเองและ
ความไว้วางใจระหวา่ง
สมาชิกและผู้น ากลุม่ 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึง
วตัถปุระสงค์ของการให้
ค าปรึกษากลุม่  ข้อตกลงการ
เข้าร่วมกลุม่  รวมทัง้บทบาท
หน้าที่ของผู้น าและสมาชิก
กลุม่  ตลอดจนระยะเวลา  
สถานท่ีในการให้ค าปรึกษา
และการรักษาความลบัของ
สมาชิกภายในกลุม่ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษา
เป็นศนูย์กลาง (Client-Centered  
Counseling  Theory) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. การฟัง (Listening) 
2. การทวนซ า้ (Restatement) 
3. การถาม (Questioning) 
4. การเงียบ (Silence) 
5. การสะท้อนความรู้สกึ (Reflection  of  
Feeling) 
6. การสะท้อนเนือ้หา (Reflection of 
Content) 
7. การท าให้กระจา่ง (Clarifying) 

2 ด้านการสงบ
อารมณ์ 
(Soothability) 

1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ได้เกิด
การตระหนกัรู้อารมณ์ของ
ตนเองเมื่อมีสิง่เร้าตา่งๆ มา
กระทบ 
2. เพื่อให้สมาชิกกลุม่
สามารถตอบสนองตอ่
สถานการณ์ตา่งๆ อยา่งพงึ
ประสงค์ได้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  
อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  Emotive  
Behavior  Therapy) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิคทางความคิด (Cognitive  
methods) คือ การโต้แย้งความเช่ือที่ไร้
เหตผุล (Disputing  of  irrational  belief) 
2. เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive  
techniques) คือ การใช้จินตนาการในการ
คิดถงึความรู้สกึตอ่สิง่เลวร้ายอยา่งเหมาะสม 
(Rational-Emotive  imagery) 
3. เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavior  
techniques) คือ การฝึกทกัษะ (Skill  
Training) 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา 

3 ด้านการชะลอ
ความปรารถนา 
(Delay  of  
gratification) 

เพื่อให้สมาชิกได้เกิดความ
ตระหนกัและยบัยัง้ความ
ต้องการในสิง่ที่ไมพ่งึประสงค์ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral  Counseling  Theory) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิควิธีการควบคมุตนเอง (Self-
control)   
2. เทคนิควิธีการเสริมแรง (Reinforcement) 
คือ การเสริมแรงบวก (Positive  
Reinforcement) 

4 ด้านการแก้ปัญหา 
(Problem  
solving) 

เพื่อให้สมาชิกกลุม่ได้เรียนรู้
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และค านงึถึงผลกระทบที่
ตามมา 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral  Counseling  Theory) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิควิธีการเสริมแรง (Reinforcement) 
คือ การเสริมแรงบวก (Positive  
Reinforcement) 
2. เทคนิควิธีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
(Modeling) คือ สือ่ผสม   

5 ด้านการหนุหนัพลนั
แลน่
(Impulsiveness) 

เพื่อให้สมาชิกเกิดความ
ตระหนกัคิดก่อนที่ลงมือ
กระท าพฤตกิรรมใดๆ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  
อารมณ์และพฤติกรรม (Rational  Emotive  
Behavior  Therapy) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิคทางความคิด (Cognitive  
methods) คือ เทคนิคการโต้แย้งเพื่อขจดั
หรือเอาชนะความคดิความเช่ือทีไ่ร้เหตผุล 
(Disputing  of  Irrational  Beliefs) 
2. เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive  
techniques) คือ เทคนิคการจินตนาการ
แบบพิจารณาเหตผุลและอารมณ์ (Rational-
Emotive  Imagery) 
3. เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavior  
techniques) คือ การก าหนดงานด้าน 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา 

5   พฤติกรรมให้ท า (Behavioral  Homework  

Assignments) 

6 ด้านการขาดสมาธิ
จดจ่อ 
(Distractibility) 

เพื่อให้สมาชิกเกิดความ
ตระหนกัและเรียนรู้แนว
ทางการมีสมาธิจดจ่ออยูก่บั
สิง่ใดสิง่หนึง่ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
(Reality  Counseling  Theory) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิคการเผชิญหน้า 
2. การสงัเกต 
3. สะท้อนความรู้สกึ 
4. การท าให้เกิดความกระจา่ง 

7 ด้านการขาดความ
อดทนอดกลัน้ 
(Impatience) 

เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการ
ผอ่นคลายและแนวทางใน
การควบคมุความอดทนอด
กลัน้ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral  Counseling  Theory) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิคการผอ่นคลาย (Relaxation) 
2. เทคนิควิธีการควบคมุตนเอง (Self-
control) 

8 ปัจฉิมนิเทศ 1. เพือ่ท าการยตุกิลุม่ 
2. เพื่อให้สมาชิกมีแนวทาง
ในการน าวิธีการควบคมุ
ตนเองไปปฏิบตัิหลงัจากยตุิ
การให้ค าปรึกษา 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
(Reality  Counseling  Theory) 
เทคนิคทีใ่ช้ 
1. เทคนิคการเผชิญหน้า 
2. การสงัเกต 
3. สะท้อนความรู้สกึ 
4. การท าให้เกิดความกระจา่ง 
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โปรแกรมการเสริมสร้างการควบคุมตนเองโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ครัง้ท่ี : 1 
เร่ือง : การปฐมนิเทศและการสร้างสมัพนัธภาพ 
วตัถปุระสงค์ : 
 1. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพโดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกนัเองและความ
ไว้วางใจระหวา่งสมาชิกและผู้น ากลุม่ 
 2. เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ข้อตกลงการเข้าร่วม
กลุ่ม  รวมทัง้บทบาทหน้าท่ีของผู้ น าและสมาชิกกลุ่ม  ตลอดจนระยะเวลา  สถานท่ีในการให้
ค าปรึกษาและการรักษาความลบัของสมาชิกภายในกลุม่ 
กิจกรรม : รู้เขา  รู้เรา 
ระยะเวลาท่ีใช้ : 90 นาที 
อปุกรณ์ :  
 1. ใบงานกิจกรรมรู้เขา  รู้เรา 
 2. ดนิสอ/ยางลบ  
 3. ปา้ยช่ือคล้องคอ 
 4. ปากกาเคมี 
เทคนิคท่ีใช้ : 
 1. การฟัง (Listening) 
 2. การทวนซ า้ (Restatement) 
 3. การถาม (Questioning) 
 4. การเงียบ (Silence) 
 5. การสะท้อนความรู้สกึ (Reflection  of  Feeling) 
 6. การสะท้อนเนือ้หา (Reflection of Content) 
 7. การท าให้กระจา่ง (Clarifying) 
วิธีด าเนินการ : 
 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้แรก  สมาชิกกลุ่มอาจจะยงัมีความรู้สึกวิตกกังวล  ความ
สงสยัและการตอ่ต้านความรู้สึก  อนัเน่ืองจากสมาชิกกลุ่มอาจจะยงัไม่คุ้นเคยกบัผู้น าและสมาชิก
คนอ่ืนๆ ภายในกลุ่ม  ประกอบกับสมาชิกกลุ่มไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ได้  ผู้น า
กลุ่มจึงเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้ รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered  
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Counseling  Theory) ของคาร์ล โรเจอร์ท่ีเป็นทฤษฎีการให้ค าปรึกษาโดยเน้นผู้ รับการปรึกษาเป็น
ศนูย์กลางและมองมนษุย์ด้วยความรู้สึกท่ีดีโดยมีความเช่ือว่ามนษุย์มีเหตผุล  สามารถท่ีจะพฒันา
ตนเองในทางท่ีดีจนสดุความสามารถได้ (ลกัขณา  สริวฒัน์ .2560: 127) ซึ่งทฤษฎีนีมี้กระบวนการ
ท่ีผู้น ากลุม่พยายามท่ีจะเข้าใจความรู้สกึ ข้อมลูและประสบการณ์ของสมาชิกท่ีพยายามส่ือออกมา 
โดยวิธีดงักล่าวนีส้ามารถท่ีจะเข้าถึงความรู้สกึท่ีแท้จริงของสมาชิกได้ ประกอบกบัการยอมรับอยา่ง
ไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard)  และเพ่ือท่ีจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มได้รู้สึกถึง
ความปลอดภยั  ไว้วางใจและสามารถเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ  ได้ด้วย  นอกจากนีท้ฤษฎีนีย้งัท า
ให้บุคคลได้เกิดความตระหนกัถึงมุมมองท่ีมีต่อตวัตนทัง้ 3 สภาวะอนัได้แก่ ตวัตนในอุดมคติหรือ
ตวัตนท่ีเราต้องการจะเป็น (Ideal self)   ตวัตนในสิ่งท่ีคิดหรือตวัท่ีคิดว่าเราเป็น (Perceived self) 
และตวัตนตามสภาพความเป็นจริงหรือตวัตนท่ีแท้จริง (Real self)  เพราะหากบคุคลใดมีการรับรู้
ตวัตนทัง้ 3 ได้ไม่สอดคล้องกัน (Incongruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง (Self) กับ
ประสบการณ์จริง (Experience) ก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกวา่ถกูคกุคามทางด้านจิตใจและก่อให้เกิด
ความรู้สึกวิตกกังวล  ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลนัน้มีการรับรู้ตัวตนทัง้ 3 ได้สอดคล้องกัน 
(Congruence) ระหว่างความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง (Self) กับประสบการณ์จริง (Experience) 
ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างกลมกลืนโดยไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงแล้วจะก่อให้เกิดแบบแผนของ
บคุลิกภาพท่ีมีความสอดคล้อง  สามารถปรับตวัได้  มีสขุภาพจิตดีและมีความสอดคล้องในตวัเอง
ได้อยา่งสมบรูณ์ (ลกัขณา  สริวฒัน์.2560: 130-131)  โดยการด าเนินการมีขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้
 1. ขัน้เร่ิมต้น (Beginning  Stage) 
  1.1 เร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มนัง่เป็นวงกลม  จากนัน้ผู้น ากลุ่ม
ท าการกล่าวต้อนรับกับสมาชิกกลุ่มด้วยความยินดีพร้อมทัง้แนะน าตนเองโดยเร่ิมต้นท่ีผู้น ากลุ่ม
และสมาชิกกลุม่ตามล าดบัจนกระทัง่ครบทกุคน   
  1.2 ผู้ น ากลุ่มแจกป้ายช่ือคล้องคอท่ีจัดเตรียมไว้ให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน  
จากนัน้ให้สมาชิกได้เขียนช่ือตวัเองลงไปบนปา้ยช่ือของตวัเอง 
  1.3 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม  บทบาทของผู้น ากลุ่มและบทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม  ตลอดจนระยะเวลา
และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
  1.4 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัตัง้ข้อตกลงในการเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือให้
กลุม่ได้ด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ยกตวัอยา่งเชน่ 
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   1.4.1 สมาชิกต้องมาเข้าร่วมกลุ่มให้ตรงต่อเวลาเพ่ือช่วยให้การให้
ค าปรึกษากลุม่ด าเนินไปได้อยา่งพร้อมเพียงกนั 
   1.4.2 สมาชิกกลุ่มต้องไม่รบกวนสมาธิของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีท า
กลุม่  เชน่  ไมพ่ดูคยุเลน่กนั  ไมพ่ดูแทรก  ยกมือก่อนพดูแสดงความคดิเห็น  เป็นต้น 
   1.4.3 สมาชิกกลุ่มต้องรักษาความลับของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มด้วยกัน  
โดยท่ีไมน่ าเร่ืองราวของเพ่ือนสมาชิกไปพดูเผยแพร่  ล้อเลียนนอกกลุม่การให้ค าปรึกษา 
 2. ขัน้ด าเนินการ (Middle  Stage) 
  2.1 ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกได้คิดทบทวนและพูดตามมุมมองของสมาชิกว่าการ
ควบคมุตนเองคืออะไรและมีข้อดี-ข้อเสียเป็นอยา่งไร 
  2.2 ผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟัง  การถาม  การทวนซ า้  การเงียบ  การสะท้อน
ความรู้สกึ  การสะท้อนเนือ้หาและการท าให้กระจ่างเพ่ือท าให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดความไว้วางใจใน
การท่ีจะกล้าเปิดเผยมมุมองของตนเอง 
  2.3 ผู้น ากลุ่มพูดสรุปถึงความหมายและประโยชน์ของการควบคมุตนเองเพ่ือให้
สมาชิก กลุม่ได้เกิดความตระหนกัและมีความเข้าใจในลกัษณะทิศทางท่ีสอดคล้องกนั 
  2.4 จากนัน้ผู้น ากลุ่มกล่าวเกร่ินน าว่า “ในบางครัง้ผู้ คนโดยส่วนใหญ่รวมถึงตัว
ของเราเองก็ไม่เคยได้ส ารวจและรู้จกัตนเองดีพอ  เพราะเราไม่เคยได้วิเคราะห์และหนัมามองดตูวั
ของเรา  ซึ่งทัง้นีห้ากเราได้รู้จกัวิเคราะห์และมองตนเองแล้วก็จะท าให้เราได้เกิดความตระหนักและ
ทราบถึงลกัษณะ  อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ตอ่ตวัเองและยงัชว่ยเอือ้ให้ตวัเราสามารถควบคมุตนเองได้ดียิ่งขึน้ด้วย”  
  2.5 ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกทุกคนได้คิดทบทวนความเป็นมาของช่ือตนเองว่ามี
ลกัษณะความเป็นมาและความหมายของช่ือวา่อย่างไร  จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มได้
จับคู่คู่ละ 2 คน และให้สมาชิกได้ผลัดกันเล่าความเป็นมาและความหมายของช่ือให้กับคู่ของ
ตนเองได้รับทราบ   
  2.6 หลงัจากท่ีสมาชิกทกุคูใ่นกลุ่มได้เล่าความเป็นมาและความหมายของช่ือเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว  ให้สมาชิกในกลุ่มนัง่หนัหน้าเข้ากลุ่มเหมือนเดิมและแลกเปล่ียนความเป็นมาของ
ช่ือตนเองให้กบัสมาชิกกลุม่ทกุคนได้รับรู้ร่วมกนั    
  2.7 จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกทกุคนในกลุ่มได้คิดทบทวนและอยูก่บัตนเองสกัครู่
หนึ่งเพ่ือให้สมาชิกแตล่ะคนได้นึกถึงอปุลกัษณะนิสยัของตนเองทัง้ในแง่ดีและเสียอย่างละ 3 ข้อ ท่ี
เด่นชัดท่ีสุดท่ีบ่งบอกถึงตนเอง  รวมไปถึงตัวตนในอุดมคติท่ีเราจินตนาการไว้อยากท่ีจะเป็น  
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จากนัน้ให้สมาชิกได้แลกเปล่ียนมมุมองเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่มด้วยกนัว่าในมมุมองของเราคิด
ว่าเพ่ือนสมาชิกแต่ละคนมีลักษณะอุปนิสัยเป็นอย่างไร  โดยผู้ น ากลุ่มจะเป็นผู้ เอือ้อ านวยให้
สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แลกเปล่ียนเร่ืองราวของตนเองและมุมมองของเพ่ือนได้รับฟังด้วยกัน
จนกระทัง่ครบทกุคน 
 3. ขัน้ปิดกลุม่ (Ending  Stage) 
  3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกได้ร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาในครัง้
นีเ้ก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้  สิ่งท่ีได้รับจากกลุม่และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตของตน 
  3.2 ผู้น ากลุ่มพูดสรุปปิดกลุ่มและเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซกัถามข้อสงสัย 
(ถ้ามี) และท าการนดัหมายวนั  เวลาและสถานท่ีให้สมาชิกได้ทราบและพบเจอกนัในครัง้ตอ่ไป   
การประเมินผล : 
 1. ผู้น ากลุม่สงัเกตจากความกระตือรือร้นและการใสใ่จในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 2. สงัเกตจากความร่วมมือในการให้ค าปรึกษากลุ่มและการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองของตนเองและผู้ อ่ืน 
 3. สงัเกตจากการตอบค าถามสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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เอกสาร : รู้เขา  รู้เรา 
ค าชีแ้จง : ให้เยาวชนได้ตระหนกัและทบทวนในตนเอง  รวมถึงรับฟังมมุมองการรับรู้จากคนอ่ืน
แล้วให้บนัทกึเขียนลงไปในใบงานดงักล่าวนี ้

 
           ตวัตนในอดุมคติ (Ideal self)                 ตวัตนท่ีเราคิดวา่เราเป็น (Perceived self) 

                       
                                         ตวัตนในสภาพท่ีเป็นจริง (Real self) 
 
ให้เขียนบนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้/ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี  ้

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ครัง้ท่ี : 2 
เร่ือง : ด้านการสงบอารมณ์ (Soothability) 
วตัถปุระสงค์ : 
 1. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเองเม่ือมีสิ่งเร้าตา่งๆ มากระทบ
  
 2. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างพึงประสงค์ได้ด้วย
ตนเอง   
กิจกรรม : อารมณ์สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 
ระยะเวลาท่ีใช้ : 90 นาที 
อปุกรณ์ :  
 1. ดนิสอ/ยางลบ 
 2. บตัรค า 
 3. เอกสาร : อารมณ์สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 
 4. เอกสาร : การพิจารณาความคดิท่ีมีเหตผุลและไร้เหตผุล 11 ข้อ 
 5. เอกสาร : ลกัษณะของอารมณ์ท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 
เทคนิคท่ีใช้ : 
 1. เทคนิคทางความคดิ (Cognitive  methods) 
  - การโต้แย้งความเช่ือท่ีไร้เหตผุล (Disputing  of  irrational  belief) 
 2. เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive  techniques) 
  - การใช้จินตนาการในการคิดถึงความรู้สึกต่อสิ่ งเลวร้ายอย่างเหมาะสม 
(Rational-Emotive  imagery) 
 3. เทคนิคทางพฤตกิรรม (Behavior  techniques) 
  - การฝึกทกัษะ (Skill  Training) 
วิธีด าเนินการ : 
 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ เป็นการพัฒนาความสามารถในการสงบอารมณ์ 
(Soothability)  ผู้ น ากลุ่มจึงเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์และ
พฤติกรรม  (Rational  Emotive  Behavior Therapy) ของ  Albert  Ellis ท่ี ได้กล่าวถึงแนวคิด
ทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ไว้ว่า  A (ปรากฏการณ์) ไม่ใช่ตวัการท่ีท าให้เกิด C (อารมณ์ความรู้สึก) 
แตเ่ป็นเพราะ B (ความเช่ือเก่ียวกบั A) ตา่งหากท่ีท าให้เกิด C ดงันัน้แล้วนกัจิตวิทยาในกลุ่มนีจ้ึงมี
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สมมติฐานความเช่ือท่ีว่า  ความเช่ือท่ีไม่มีเหตผุลเป็นสาเหตเุช่ือมโยงไปสู่อารมณ์และพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมาอยา่งปราศจากเหตผุล (ลกัขณา  สริวฒัน์.2560: 190-191)  
   A                 C 
  (Activating  Event)    (Emotional  Consequence) 
 A     B     C 
(Activating  Event)          (One’s  Belief  about A)        ( Emotional  
Consequence) 
แผนภาพแสดง  ทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-C 

 ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้เกิดความตระหนกัว่ามิใชเ่พราะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นตวัการท่ี
ท าให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรม  แต่แท้จริงแล้วเป็นความเช่ือท่ีปราศจากเหตุผลของตัวเอง
ตา่งหาก  เพราะฉะนัน้วิธีการหลุดพ้นจากอารมณ์ก็เร่ิมต้นโดยการเปล่ียนความคิด  ความเช่ือต่อ
เหตุการณ์นัน้เสีย  พฤติกรรมก็จะเปล่ียนแปลงและถ้าหากเรามีความเข้าใจในธรรมชาติของ
อารมณ์แล้ว  เราจะทราบได้ว่าเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงอารมณ์ของตนเองโดยตรงได้ในทันที  
แต่เราสามารถเปล่ียนแปลงอารมณ์ได้โดยการจัดการท่ีความคิดหรือการกระท า  โดยการ
ปรับเปล่ียนวิธีคิดวิธีมองปัญหาท่ีช่วยให้เห็นทางออก  วิธีคิดท่ีมองได้รอบด้านขึน้หรือการท าความ
เข้าใจตอ่เหตกุารณ์ตามความเป็นจริงจะช่วยเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกได้ (ลกัขณา  สริวฒัน์.2560: 
51)  และหากจะกล่าวถึงสภาวะของอารมณ์ท่ีคนส่วนใหญ่ต้องการปรับป รุงมากท่ีสุดคงจะ
หลีกเล่ียงไม่ได้กบัภาวะอารมณ์ความโกรธ  เน่ืองจากอารมณ์โกรธเป็นความรู้สกึท่ีท าให้เกิดความ
ร้อนรุ่มภายในคล้ายไฟเผาตวัเอง  จนบางคนคมุตวัเองไม่อยู่หรือกลวัว่าจะคมุตวัเองไม่ได้  ดงันัน้
การจัดการอารมณ์โกรธต้องอาศยัความเข้าใจในตนเองและสถานการณ์ท่ีเ กิดขึน้  หลายครัง้ท่ี
อารมณ์โกรธเกิดจากความเข้าใจผิดหรือมีวิธีคิดท่ีท าให้โกรธได้ง่าย  เพราะฉะนัน้ผู้ วิจัยจึงได้
ออกแบบโปรแกรมโดยมีวิธีด าเนินการขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้
 1. ขัน้เร่ิมต้น (Beginning  Stage) 
  1.1 เร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มนัง่เป็นวงกลม  จากนัน้ผู้น ากลุ่ม
กล่าวทักทายและซักถามถึงประสบการณ์จากการเข้ากลุ่มในครัง้ท่ี 1  และให้สมาชิกกลุ่มได้
ทบทวนข้อตกลงการท ากลุม่ 
  1.2 ผู้น ากลุ่มพูดเกร่ินน าถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ A-B-C ให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจใน
เบื อ้งต้น  เช่น  A หมายถึง เหตุการณ์  (Activating  Event)  , B หมายถึง ความคิด (Belief  
System) และ C หมายถึง ผลท่ีตามมา (Consequence) เป็นต้น  และทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-C นี ้
มีผลต่อความเช่ือ  อารมณ์และพฤติกรรมอย่างไร  ซึ่งผู้น ากลุ่มอาจจะยกตวัอย่างเหตกุารณ์หนึ่ง
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เหตกุารณ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างการมีความเช่ือท่ีแตกตา่งกันนัน้จะส่งผลตอ่อารมณ์และพฤติกรรมท่ี
ตามมาเป็นเชน่ใด  ซึง่ผู้น ากลุ่มได้ใช้เทคนิคทางอารมณ์เพ่ือให้สมาชิกเกิดการใช้จินตนาการในการ
คดิถึงความรู้สกึตอ่สิ่งเลวร้ายอย่างเหมาะสม (Rational-Emotive  imagery)  
  1.3 ผู้น ากลุ่มน าบตัรค าท่ีได้จดัเตรียมไว้จ านวนหนึ่งมาไว้ตรงบริเวณกลางกลุ่มท่ี
นั่ง  จากนัน้ผู้น ากลุ่มแบ่งบตัรค าโดยให้คละกันระหว่างความเช่ือท่ีมีเหตุผลและไร้เหตุผลมาให้
สมาชิกกลุ่มได้ลองเลือกจับคู่ดูว่าค าใบ้ท่ีแต่ละบุคคลได้ลองสุ่มหยิบเลือกมานัน้เป็นความเช่ือท่ี
เป็นลกัษณะใด  ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้มีความเข้าใจในลกัษณะทิศทางท่ีสอดคล้องกัน
กบัทฤษฎี A-B-C  จากนัน้ผู้น ากลุ่มก็ชวนให้สมาชิกได้ลองเช่ือมโยงความเช่ือให้เข้ากบัเหตกุารณ์
และผลท่ีจะตามมาจากความคิดและความเช่ือนัน้ๆ ผา่นเหตกุารณ์หรือประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมา
ของสมาชิก  ซึ่งผู้น ากลุม่ได้ใช้เทคนิคทางความคิดเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดความคดิในการโต้แย้ง
ความเช่ือท่ีไร้เหตผุล (Disputing  of  irrational  belief) 
 2. ขัน้ด าเนินการ (Middle  Stage) 
  2.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ทกุคนหลบัตา  จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกได้ทบทวน
เร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาว่ามีเหตกุารณ์ใดท่ีตนเองนัน้เคยใช้อารมณ์ความรุนแรงในการจดัการ
กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้   
  2.2 ผู้น ากลุ่มให้เวลาสกัครู่หนึ่งเพ่ือให้สมาชิกได้ทบทวนล าดบัเหตกุารณ์เร่ืองราว
ท่ีผา่นมา  จากนัน้เม่ือสมาชิกทกุคนในกลุม่ได้ล าดบัเหตกุารณ์เร่ืองราวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วให้คอ่ยๆ 
ลืมตาขึน้ได้   
  2.3 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทกุคนได้ลองแลกเปล่ียนประสบการณ์เร่ืองราวในครัง้นัน้
ให้กบัสมาชิกกลุม่คนอ่ืนๆ ได้รับฟัง 
  2.4 เม่ือสมาชิกภายในกลุ่มได้แลกเปล่ียนเร่ืองราวจนกระทัง่ครบทกุคนแล้ว  ผู้น า
กลุ่มได้แจกเอกสาร : อารมณ์สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง ให้แก่สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ลงมือท า
เอกสาร  ซึ่งผู้ น ากลุ่มจะให้สมาชิกแต่ละบุคคลได้น าเร่ืองราวของตนเองท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ให้กับกลุ่มมาท าการคิด  วิเคราะห์ถึงความคิดความเช่ือท่ีมีเหตุผลและไร้เหตุผลด้วยการเขียน
บนัทึกลงไปในเอกสารของตวัเองและเพ่ือเช่ือมโยงให้เข้ากบัทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-C ซึ่งผู้น ากลุ่ม
ได้ใช้เทคนิคทางพฤตกิรรมในการฝึกทกัษะ (Skill  Training) ให้กบัสมาชิกกลุม่ 
  2.5 ผู้น ากลุม่แจกเอกสาร : การพิจารณาความคิดท่ีมีเหตผุลและไร้เหตผุล 11 ข้อ 
และเอกสาร :  ลกัษณะของอารมณ์ท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม ให้กับสมาชิกทกุคนได้ท าความ
เข้าใจและเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้เม่ือเสร็จสิน้กระบวนการกลุม่ในครัง้นี ้  
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 3. ขัน้ปิดกลุม่ (Ending  Stage) 
  3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกได้ร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาในครัง้
ท่ี 2เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้  สิ่งท่ีได้รับจากกลุม่และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตของตน 
  3.2 ผู้น ากลุ่มพูดสรุปปิดกลุ่มและเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซกัถามข้อสงสัย 
(ถ้ามี) และท าการนดัหมายวนั  เวลาและสถานท่ีให้สมาชิกได้ทราบและพบเจอกนัในครัง้ตอ่ไป   
การประเมินผล : 
 1. ผู้น ากลุม่สงัเกตจากความกระตือรือร้นและการใสใ่จในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 2. สงัเกตจากความร่วมมือในการให้ค าปรึกษากลุ่มและการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองการสงบอารมณ์ 
 3. สงัเกตจากการตอบค าถามสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ตัวอย่าง : บตัรค า 
 
ความคดิท่ีไร้เหตผุล 
(ความคดิท่ีก่อให้เกิดอารมณ์โกรธ) 

ความคดิท่ีมีเหตผุล 
(ความคดิท่ีคลายอารมณ์โกรธ) 

ถ้าเขาไมฟั่งขณะท่ีฉนัพดู  แสดงวา่ไมใ่ห้ความ
เคารพและเป็นการดถูกูฉนั 

ฉนัมีคณุคา่ได้โดยไมต้่องขึน้กบัวา่คนอ่ืนจะท า
ตามท่ีฉนัต้องการหรือไมแ่ละทกุคนมีสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธถ้าเขาไมต้่องการจะท าตาม 

ถ้าเขาไมใ่ห้สิ่งท่ีฉนัต้องการ  ฉนัจะเสียหน้ามาก  
ดเูหมือนเป็นคนโง่ 

การถกูปฏิเสธเป็นเร่ืองท่ีพบกนัได้เป็นปกต ิ ฉัน
กล้าท่ีจะขอและก็พร้อมท่ีจะพบกบัการถกู
ปฏิเสธ 

สมควรท าสิ่งท่ีเป็นการท าลายชีวิตฉนั  ท าให้ฉนั
ไมมี่ความสขุ 

ความสขุในชีวิตของฉนัขึน้อยูก่บัตวัฉนั  ไมไ่ด้
ขึน้อยู่กบัคนอ่ืน  เพราะถ้าความสขุขึน้อยู่กบัคน
อ่ืนชีวิตนีก็้คงจะไมมี่ทางพบกบัความสขุได้  ฉนั
ยงัมีความสขุได้ง่ายขึน้ถ้ายอมรับนิสยัและ
ข้อจ ากดั 

ฉนัตกเป็นเหย่ือของการกระท าของคนอ่ืนโดยไม่
รู้ตวั  ฉนัจงึต้องแก้แค้นให้ได้ 

เร่ืองไมเ่ป็นธรรมมีอยูท่ัว่ไป  ไมค่วรหวงัวา่จะได้
พบแตเ่ร่ืองท่ีเป็นธรรม  และท่ีส าคญัฉนัยงัมี
ความสขุได้  แทนท่ีจะคิดแค้นใจซึง่จะไมดี่ตอ่ตวั
ของฉนัเอง 

 
อ้างอิง : ลกัขณา  สริวฒัน์.2560: 53 
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ตัวอย่างเอกสาร : อารมณ์สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 
ค าชีแ้จง : ตวัอยา่งทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-C 

 
 A  =  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อน (Activating  Event  or  
Antecedent) ได้แก่ เหตกุารณ์หรือประสบการณ์ 
 B  =  ระบบความเช่ือ (Belief  System) ได้แก่ การรับรู้หรือการประเมินตนเอง
เก่ียวกบัเหตกุารณ์นัน้ 
 C  =  ผลท่ีตามมาหรือการตอบสนอง (Consequence  or  Response) ได้แก่ 
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบคุคล 
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เอกสาร : อารมณ์สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 

 
 
ให้เขียนบนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้/ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี  ้

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสาร :  ลกัษณะของอารมณ์ท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 

 ลกัษณะของอารมณ์การปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม  (Rational  
Emotive  Behavior Therapy) สามารถจ าแนกอารมณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ (เจียรนยั  ทรงชัย
กลุ.2558: 4-11) 
 1. อารมณ์ท่ีเหมาะสม   เป็นอารมณ์ซึ่งช่วยผลักดันให้บุคคลสามารถตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ไปสูเ่ปา้หมายท่ีต้องการได้  โดยอารมณ์ท่ีเหมาะสมมี 2 ลกัษณะ 
  1.1 อารมณ์ท่ีเหมาะสมเชิงบวก  เป็นอารมณ์ซึ่งแสดงถึงความต้องการ  ความ
ปรารถนาและความช่ืนชอบของบุคคลท่ีมีต่อสภาพการณ์และ/หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  เช่น  
อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรัก  ความสขุ  ความพึงพอใจ  ความปีติ  ความกระตือรือร้นและความ
อยากรู้อยากเห็น  เป็นต้น 
  1.2 อารมณ์ท่ีเหมาะสมเชิงลบ  เป็นอารมณ์ทางลบท่ีไม่รุนแรงซึ่งแสดงถึงความ
คบัข้องใจ  ไมพ่ึงพอใจตอ่สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้  เช่น  อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียใจ  ความคบั
ข้องใจ  ความกระวนกระวายใจ  ความรู้สึกอึดอดัใจ  ความร าคาญ  ความเบื่อหน่ายและความขุ่น
เคือง  เป็นต้น  อารมณ์เหล่านีจ้ะช่วยผลักดนัให้บุคคลพยายามเปล่ียนแปลงแก้ไขสภาพการณ์
และ/หรือเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ทางลบไปสู่สภาพการณ์ท่ีตนต้องการได้  เช่น  สภาพการณ์
ท่ีบุคคลถูกปฏิเสธหรือประสบความล้มเหลวในการท างานจะท าให้บุคคลเสียใจ  คบัข้องใจ  ไม่มี
ความสุข  ซึ่งอารมณ์เหล่านีจ้ะช่วยกระตุ้นให้บุคคลต่อสู้   อดทนและเพิ่มความพยายามในการ
ท างานมากขึน้เพ่ือไปสู่เปา้หมายท่ีต้องการ  ดงันัน้อารมณ์ท่ีเหมาะสมเชิงลบจึงมีประโยชน์เพราะ
เป็นแรงจงูใจให้บคุคลพฒันาตนเอง  พฒันาคณุภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 2. อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม   เป็นอารมณ์ทางลบท่ีรุนแรงซึ่งขัดขวางการตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ของบคุคลไม่ให้ไปสูเ่ปา้หมายท่ีต้องการ  อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมมีลกัษณะดงั
ตวัอย่างเช่น  อารมณ์ซึ่งแสดงถึงความวิตกกงัวลเกินกว่าเหต ุ ความท้อแท้  ความซึมเศร้า  ความ
หมดหวงัในชีวิต  ความรู้สกึไร้คา่  ความรู้สกึมุง่ร้ายและความเดือดดาล  เป็นต้น  อารมณ์เหล่านีไ้ม่
เป็นท่ีพึงประสงค์และจัดเป็นอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม  เพราะไม่ได้ช่วยผลักดนัให้บุคคลพยายาม
เปล่ียนแปลงแก้ไขไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการ  แตม่กัจะท าให้สภาพการณ์นัน้เลวร้ายลง  เชน่  เม่ือ
บคุคลรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงเม่ือเขาไม่ได้รับความยตุิธรรมจากเพ่ือน  ท าให้เขาปฏิบตัิตอ่เพ่ือนไม่ดี
ซึง่มีผลให้เพ่ือนปฏิบตัิตอ่เขาอยา่งไม่ยตุิธรรมมากขึน้  ความรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงเป็นอารมณ์ท่ีไม่
เหมาะสม  เพราะมกัจะท าให้บคุคลเกิดความกลดักลุ้ม  เกรีย้วกราดและไม่สามารถจดัการแก้ไขสิ่ง
ใดได้หรือมกัจะมีผลให้บคุคลกระท าการอยา่งหนุหนัพลนัแลน่หรือท าลายตนเอง 
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เอกสาร :  การพิจารณาความคดิท่ีมีเหตผุลและไร้เหตผุล 11 ข้อ 
ความคดิท่ีไร้เหตผุล 11 ข้อ 
 

ความคิดที่ไมม่ีเหตผุล ความรู้สกึ การกระท าที่ตามมา 
1. บคุคลต้องได้รับการ
ยอมรับจากทกุคน 

- ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
- รู้สกึวา่ตนเองไมม่ีคณุคา่ 

เก็บตวั  แยกตวั  ไมเ่ข้าสงัคม  ขาด
ความกระตือรือร้นในการกระท าสิง่
ตา่งๆ ในชีวิต 

2. บคุคลที่มีความสามารถ
สงู  มีความเหมาะสมและ
ประสบความส าเร็จจึงจะ
ถือวา่เป็นคนมคีณุคา่ 

รู้สกึมีปมด้อยและกลวัความ
ล้มเหลว 

มีการแขง่ขนัหรือเปรียบเทียบกบัผู้อื่น
ตลอด 

3. คนที่เป็นคนเลวนา่
รังเกียจกระท าความผดิ
และชัว่ร้ายควรถกูต าหนิ
หรือถกูลงโทษ 

- รู้สกึผิดและโทษตวัเอง
ตลอดเวลา  รู้สกึวา่ตนเองไมม่ี
คณุคา่  หมดก าลงัใจในการตอ่สู้
ชีวิต 
- รู้สกึวา่คนอื่นเป็นคนผิด
ตลอดเวลา 

- ขาดความพยายามในการแก้ไขสิง่
ผิดพลาดที่ผา่นมา 
 
- กลา่วโทษผู้อื่น  ไมป่รับปรุงตนเอง 

4. เป็นสิง่ที่เลวร้ายอยา่ง
มาก  ถ้าสิง่ตา่งๆ ไมเ่ป็นไป
ตามทีเ่ราคาดหวงัหรือ
ต้องการให้เป็น 

โกรธ  ผิดหวงั  ท้อแท้  ยอมรับ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ไมไ่ด้ 

หมดก าลงัใจในการเร่ิมต้นกระท าสิง่
ใหม่ๆ  

5. อารมณ์ที่ไมเ่ป็นสขุหรือ
ความทกุข์นัน้มีสาเหตมุา
จากสถานการณ์นอกตวัคน
และไมส่ามารถควบคมุได้ 

ไมม่ีความเป็นตวัของตวัเอง ไมก่ล้าตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ 

6. คนเราต้องกงัวลตอ่สิง่ที่
เป็นอนัตรายหรือสิง่ที่นา่
กลวัอยูเ่สมอ 

รู้สกึกลวัเกินกวา่ความเป็นจริง ไมก่ล้าลงมือท าในสิง่ทีต่นเองกลวัหรือ
กงัวล 

7. การหลกีเลีย่งความ
ยุง่ยากและความ
รับผิดชอบเป็นสิง่ที่ท าง่าย
กวา่การท่ีจะไปเผชิญหน้า
กบัมนั 

รู้สกึท้อถอย  ขาดความเช่ือมัน่
และรู้สกึวา่ตนเองไมม่ีคณุคา่ 

ขาดความพยายามในการกระท าสิง่
ตา่งๆ 
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ความคิดที่ไมม่ีเหตผุล ความรู้สกึ การกระท าที่ตามมา 
8. ฉนัต้องพึง่พาผู้อื่นอยู่
เสมอและต้องมีคนท่ี
เข้มแขง็กวา่เป็นท่ีพึง่ 

ขาดความเป็นตวัของตวัเอง  รู้สกึ
วา่ตนเองไร้ความสามารถและ
เป็นภาระแก่ผู้อื่น 

พึง่พาผู้อื่นมากขึน้ 
 

9. ประสบการณ์และ
เหตกุารณ์ในอดตีเป็นสิง่
ตดัสนิพฤติกรรมในปัจจบุนั
และผลของประสบการณ์
ในอดีตไมส่ามารถก าจดัได้ 

โศกเศร้าอยูก่บัอดีต  ยดึตดิอยู่
กบัสิง่เกา่ๆ 

ไมย่อมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมปัจจบุนั  
ขาดความกระตือรือร้นในการเร่ิมต้นสิง่
ใหม่ๆ  

10. เราควรเป็นทกุข์ตอ่
ปัญหาของบคุคลอื่น 

วิตกกงัวลกบัปัญหาของผู้อื่นมาก
เกินไป 

ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา
หรือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ไมด่เีทา่ที่ควร 

11. ปัญหาทกุอยา่งที่
เกิดขึน้ต้องมีหนทางแก้ไข
ได้อยา่งสมบรูณ์แบบเสมอ 

วิตกกงัวลในการค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่สมบรูณ์แบบ 

ไมก่ล้าตดัสนิใจแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ี
เข้ามาในชีวติ 
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ความคดิท่ีมีเหตผุล 11 ข้อ 
 

ความคิดทีม่ีเหตผุล ความรู้สกึ การกระท าที่ตามมา 
1. บคุคลไมจ่ าเป็นต้อง
ได้รับความรักและการ
ยอมรับจากทกุคนเสมอไป 

- มีความมัน่ใจในตนเอง 
- รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ 

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ผู้อื่น  
พยายามแก้ไขจดุบกพร่องและพฒันา
ตนเองให้ดีขึน้ 

2. บคุคลจะท าทกุสิง่อยา่ง
เต็มความสามารถเต็มที่
และให้ดีที่สดุมากกวา่จะไป
เปรียบเทียบกบัผู้อื่นเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และประสบ
ความส าเร็จ 

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ไมก่ลวั
ความล้มเหลว 

กระท าสิง่ตา่งๆ เต็มทีต่าม
ความสามารถของตน 

3. ทกุคนมีข้อบกพร่องและ
ท าผิดพลาดได้ 

ไมต่ าหนิหรือลงโทษตนเองและ
ผู้อื่น 

ท าความเข้าใจและพยายามแก้ไขสิง่
ผิดพลาด 

4. ความผิดหวงัเป็นเร่ือง
ธรรมดา  การท่ีไมส่ามารถ
แก้ไขสภาพการณ์ได้  ไมถื่อ
วา่เป็นสิง่เลวร้าย 

ยอมรับในสิง่ทีเ่กิดขึน้ พยายามแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึน้และ
พยายามไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์นัน้อกี 

5. ความทกุข์ใจนัน้มาจาก
ความคิด  สิง่เหลา่นีเ้รา
สามารถควบคมุและ
เปลีย่นแปลงได้ 

มีความมัน่ใจในตนเอง สามารถควบคมุและเปลีย่นแปลง
สถานการณ์ตา่งๆ ให้ดขีึน้ 

6. อนัตรายที่มีอยูไ่ม่
เลวร้ายอยา่งที่นา่กลวั  
ความวติกกงัวลเป็น
ตวักระตุ้นให้เกิดความกลวั
เกินความเป็นจริง 

มองเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เป็น
สิง่ที่ท้าทายชีวติ 

สามารถเผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 

7. การเผชิญกบัความ
ยากล าบากและความ
รับผิดชอบจะเป็นประโยชน์
ในระยะยาวกวา่การ
หลกีเลีย่ง 

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความพยายามและกระตือรือร้นใน
การกระท าสิง่ตา่งๆ 
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ความคิดทีม่ีเหตผุล ความรู้สกึ การกระท าที่ตามมา 
8. บคุคลควรพึง่พาตนเอง  
แตค่วรยอมรับความ
ช่วยเหลอืจากผู้อื่นเมื่อมี
ความจ าเป็น 

มีความเช่ือมัน่ในตนเองและไม่
รู้สกึเป็นภาระผู้อื่น 

พยายามชว่ยเหลอืตนเองมากขึน้ 

9. ประสบการณ์ในอดตีมี
ความส าคญั  แตไ่มใ่ชเ่ป็น
สิง่ก าหนดชีวติในปัจจบุนั
และสามารถน ามาเป็น
แนวทางปรับปรุงตนเอง
ตอ่ไปได้ 

ยอมรับการเปลีย่นแปลง สามารถวิเคราะห์ผลจากอดตีและ
สภาพการณ์ในปัจจบุนัไปสูก่ารแก้ไข
ชีวิตทีด่ีขึน้ 

10. เราควรชว่ยเหลอืผู้อื่นท่ี
เป็นทกุข์ให้ดีที่สดุเทา่ที่ท า
ได้  แตไ่มเ่ป็นทกุข์ไปกบั
ปัญหาผู้อื่น 

รู้สกึเห็นใจแตไ่มว่ติกกงัวล ช่วยเหลอืผู้อื่นได้เต็มความสามารถ 

11. บคุคลควรหาทาง
แก้ปัญหาหลายๆ ทางทีม่ี
ความเป็นไปได้และยอมรับ
วา่ไมม่วีิธีการแก้ปัญหาที่
สมบรูณ์ที่สดุ 

ยอมรับวิธีแก้ปัญหาหลายๆ วิธี สามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
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2. รายละเอียดแบบสัมภาษณ์เพื่อเกบ็ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
1. การควบคุมตนเองคอือะไร   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
2. หากคนเราขาดการควบคุมตนเอง  คดิว่าจะส่งผลกระทบกบัใครและส่งผลอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
3. หลงัจากเสรจ็สิน้โปรแกรมกลุ่มการใหค้ าปรกึษาการควบคุมตนเองแลว้เป็นอย่างไรบา้งและได้
น าเทคนิคจากการเขา้รว่มกลุ่มไปใชห้รอืไม่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
4. หลงัจากที่ได้เขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งการควบคุมตนเองสิ้นสุด
ลง  ไดเ้รยีนรูเ้ปลีย่นแปลงพฒันาตนเองไปอยา่งไรบา้ง 
 4.1 ดา้นการสงบอารมณ์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 4.2 ดา้นการชะลอความปรารถนา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
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 4.3 ดา้นการแกปั้ญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 4.4 ดา้นการหุนหนัพลนัแล่น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 4.5 ดา้นการขาดสมาธจิดจอ่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 4.6 ดา้นการขาดความอดทนอดกลัน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
5. ในอนาคตจะท าอยา่งไรเพื่อใหก้ารควบคุมตนเองดขีึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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