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The purposes of this research were , 1) to study level of adjustment, opinion toward
wrong – committed behavior , relationships with friends , informational support , emotional
support and material support from the rehabilitation center among male children and youths in
the department of juvenile observation and protection in Bangkok and its environs , 2) to
compare level of adjustment as classified by age, educational level , type of conviction ,
duration of training course according to the court’s judgement , type of accommodation and
family income , and 3) to determine adjustment, opinion toward wrong-committed behavior ,
relationships with friends, informational support , emotional support and material support from
the center as the predictors of children and youths’ adjustment in the rehabilitation center
under the department of juvenile observation and protection in Bangkok and its environs.
Samples were 320 children and youths in the rehabilitation center under the
department of juvenile observation and protection in Bangkok and its environs derived by
stratified random sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires
constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage (%), mean ( ), standard
deviation (S.D.), t- test , One-Way ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results found that:
1.Adjustment, opinion toward wrong-committed behavior, relationships with friends
were at the moderate level. Informational support, emotional support and material support
were at the high level.
2.The children and youths’ adjustment in the rehabilitation center as classified by age ,
levels of education were different statistically significant at .05, while type of conviction,
duration of training course according to the court’s judgement , type of accommodation , and
family income were not significantly different.
3.Emotional support , informational support and relationships with friends predicted male
children and youths’ adjustment at the percentage of 35.1 ,with statistical significance at .001.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเยาวชนของชาติ ซึ่งตอไปจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา หากเด็กและ
เยาวชนเหลานี้ไดรับการอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เคารพกฎหมายบานเมือง ประกอบอาชีพสุจริต
และรูจักเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมแลว ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนา แตใน
สภาพสังคมไทยในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทางวัตถุอยางรวดเร็วทั้งสิ่งของเครื่องใช
อุปกรณอํานวยความสะดวก เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทําใหประชาชนมี
ชีวิตความเปนอยูที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น แตกลับพบวาสภาพทางสังคมกลับเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็ว คุณภาพชีวิตและจิตใจของคนไทย มีสถานภาพสวนทางกับการเจริญเติบโตทางวัตถุเหลานั้น
ขาวสารทางหนาหนังสือพิมพ แสดงใหเห็นวาคนในสังคมมีการแกงแยงแขงขันและใชความรุนแรงใน
การแกไขปญหากันมากขึ้น ชี้ใหเห็นถึงระดับคุณธรรมของประชาชนที่ตกต่ําลง สังคมไทยในองคกร
ตางๆทุกระดับ มีการฉอราษฎรบังหลวง ทุจริต คดโกง และมีกรณีจํานวนมากที่ใชวิธีการประทุษรายกัน
ทั้งทางรางกายและทรัพยสิน (วรชาติ แสนคํา 2543 : 1) มีเด็กวัยรุนจํานวนไมนอยที่ประพฤติตนเปน
นักเลงสอไปในทางอันธพาล มีกริยาที่แข็งกระดาง กาวราว มีการจับกลุมมั่วสุมกันทําสิ่งที่ไมถูกตอง เชน
เลนการพนัน เสพยาเสพติด พกพาของมีคม ยกพวกตีกันทํารายกัน เมื่อมีเรื่องไมพอใจเกิดขึ้น มีการ
ประพฤติผิดกฎหมาย ปลนจี้ ลักขโมย ทํารายรางกาย ผูอื่นเปนตน จากสถิติจํานวนเด็กและเยาวชนชาย
และหญิงที่กระทําผิดตั้งแตป พ.ศ. 2548 - 2550 สถิติเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น กลาวคือ ในป พ.ศ. 2548 มีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในคดีตางๆ มีจํานวน 35,928 ราย
และในป พ.ศ. 2550 ปรากฏวาจํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในคดีตางๆ มีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง
50,767 ราย (สํานักพัฒนางานยุติธรรมเด็กและเยาวชน , กลุมงานขอมูลและสารสนเทศ 2550) ปญหาการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนถือเปนปญหาในทุกสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากหลายสาเหตุและมี
ความแตกตางกันไปในแตละสังคม เนื่องมาจากบุคคลเหลานี้ยังออนเยาวตอโลกการขาดวุฒิภาวะทางการ
คิดและการใชเหตุผล ทําใหขาดความสามารถในการตัดสินใจอยางเหมาะสม นอกจากนี้การที่เด็กและ
เยาวชนไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได และวัยนี้เปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนมากดังนั้นปญหาที่
เกิดจากการถูกชักจูงจากเพื่อน ความตองการความตื่นเตน ทาทายอยากลอง รวมถึงแรงกระตุนที่ไดรับจากสื่อ
1

2

2
ตางๆทําใหเกิดการลอกเลียนแบบของพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะเปน การแตงกายหรือการแสดงออกโดยการ
ขาดการพิ จารณาให รอบคอบดั งนั้ นจึ งทํ าให เด็ กและเยาวชนส วนหนึ่ง ต องเดิ นทางชี วิ ตผิ ดพลาด ได
กอใหเกิดความเดือนรอนทั้งตอตนเองและครอบครัวและสังคมขึ้นมาไดซึ่งมีอยูไมนอยที่เปนความผิดที่
รุนแรงนําไปสูการถูกลงโทษตามกฎหมายถึงขั้นถูกคุมขังควบคุมได
จากสภาวะดังกลาวแสดงใหเห็นวามีเด็กและเยาวชนไทยจํานวนไมนอยที่อยูในภาวะที่ตอง
ไดรับความชวยเหลือและแกไข เพราะนอกจากปญหาที่เกิดขึ้นนี้ จะสงผลใหเด็กและเยาวชนสูญเสีย
โอกาสในการมีชีวิตที่ปกติสุขและเติบโตไปตามพัฒนาการที่เหมาะสม เพื่อเปนกําลังที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไป เด็กและเยาวชนเหลานี้ ยังเปนผูกอใหเกิดปญหาสังคมในดานความสงบเรียบรอย
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย และเชื่อวายังมีเด็กและเยาวชนอีกมากมาย ที่กระทําความผิดหรือ
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยังไมมีการบันทึกขอมูลไว ซึ่งจําเปนจะตองมีผูใหความสนใจและหาหนทางใน
การชวยเหลือและแกไข อยางไรก็ตามเด็กและเยาวชนในสวนที่กระทําผิดและถูกจับกุมได ก็จะเขาสู
กระบวนการยุติธรรมของศาล ( ขัตติยา รัตนดิลก 2539 : 2 ) เด็กและเยาวชนที่ไดกระทําความผิดแลวเขา
สูกระบวนการยุติธรรม คือ ถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งจะดําเนินการสอบสวนและสงตัวสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เมื่อสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนรับตัวไวจะมีการพิจารณา
ประกันตัว แตถาเด็กและเยาวชนคนใดไมไดรับการประกันตัวก็จะถูกควบคุมตัวไวยังสถานแรกรับเพื่อ
รอการสงตัวฟองศาล ในระหวางรอนี้จะมีการสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีการตรวจ
รักษาพยาบาล และเสนอรายงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซึ่งศาลอาจจะสั่งพิพากษาใหปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข ปรับ คุมประพฤติ หรือสงตัวไปเขารับ
การฝกและอบรม ในกรณีเชนนี้ เด็กและเยาวชนก็จะถูกสงตัวไปยังศูนยฝกและอบรม เพื่อรับการบําบัด
แกไข และฟนฟูความประพฤติ ดวยการจัดการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพอันเหมาะสมแกอัตภาพ
รวมทั้งเสริมสรางจริยธรรมและวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความรู และทักษะตางๆ อันเปน
ประโยชนทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความสํานึกผิดและปรับเปลี่ยนความประพฤติ
และเมื่อมีการตัดสินความผิด จะสงตัวไปยังศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เมื่อเด็กและเยาวชนเขามา
อยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ตองพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิต เนื่องจากการที่ไร
อิสรภาพ ถูกจํากัดบริเวณตองปฏิบัติตนภาพใตกฎระเบียบที่วางไวอยางเครงครัด เปนสภาวการณที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางลบในชวงชีวิตของบุคคลนั้นๆ ถือเปนภาวะวิกฤตของชีวิตเปนเหตุการณที่ทําให
ชีวิตเปลี่ ยนแปลง เช น การตองเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดลอม สังคม และที่อยูอาศัย ที่สํ าคัญพวกเขา
เหลานั้นจะตองดําเนินชีวิตรวมกับคนจํานวนมาก การดําเนินชีวิต ภายใตกฎระเบียบ เพื่อนใหม และ
เจาหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบเด็กและเยาวชน จึงตองอาศัยความอดทนในการปรับตัว เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมใหมใหได ผูที่ปรับตัวไดยอมมีโอกาสเรียนรูพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม มีวิธีการ
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ในการแก ป ญหาที่ ดี กว าเดิ ม แต ถ าหากไม สามารถปรั บตั วได ตามการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมหรื อ
สภาพแวดลอม ยอมกอใหเกิดความเครียดและปญหาสุขภาพจิต ตามมา ซึ่งอาจสงผลถึงการมีพฤติกรรม
การแสดงออกที่ไมเหมาะสม เปนปญหาที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการดํารงชีวิต โดยเฉพาะสภาพทาง
จิตใจและอารมณของเด็กและเยาวชนอยูเสมอ
มีนั กจิ ตวิ ทยาหลาย ทานที่เสนอแนวคิดวาการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเป นสาเหตุที่ทํ าให เกิด
ความเครียดขึ้นมา หากชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก รุนแรง และเกิดขึ้นทันทีทันใด ชีวิตนั้นก็จะเกิด
ความเครียดมาก และตองมีกลไกการปรับตัวเปนพิเศษ ถาปรับตัวไดสุขภาพจิตก็จะดี ถาปรับตัวไมไดก็จะ
มีปญหาชีวิต ( ลิขิต กาญจนาภรณ 2547 : 146 – 147 ) เด็กและเยาวชนถาไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพสังคมและสภาพแวดลอมของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนได ยอมกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรม
เชน การฝาฝนกฎระเบียบ การหลบหนีออกจากศูนยฝกและอบรม การกอความเดือดรอนวุนวาย การทําลาย
สิ่งของและทํารายรางกายผูอื่น หรืออาจทํารายตนเอง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาลักษณะนิสัย และพฤติกรรม
การปรับตนเปนพลเมืองดี รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดมักจะมีปญหาดานจิตใจ เกิดความสับสนในบทบาทของตน ทําใหมี
พฤติกรรมการแสดงออกไมเหมาะสม ( นิพนธ แจงเอี่ยม 2519 : 6 – 7 )
ในการปรับตัวนั้น ( ดวงเดือน มูลประดับ 2541 : 3 – 4 ) กลาววา เปนความสามารถของบุคคล
ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม โดยมีแนวคิดวามนุษยเปนหนวยเดียวกัน ไดแก กาย จิต
และสังคม ไมอาจแยกออกจากกันได มนุษยมีการแสดงออกถึงการปรับตัว 4 ดาน คือ ดานรางกายและสรีระ
เปนการรักษาความมั่นคงทางดานรางกายและสรีระ ดานอัตมโนทัศน เปนการรักษาความมั่นคงทางดานสังคม
โดยกระทําตามหนาที่ที่สังคมคาดหมาย และดานพึ่งพาระหวางกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการเปนตัว
ของตัวเองและการพึ่งพา โดยการปรับตัวนั้นมีทั้งการปรับตัวระยะสั้นและระยะยาว(เดือนเพ็ญ ศังขะฤกษ
และจุฑารัตน มัณฑนาพงศ 2527 : 84) ซึ่งตองใชกลไกลในการรักษาสภาวะสมดุลของรางกายและ
จิตใจเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได แมการปรับตัวสามารถเกิดขึ้นไดตลอดชีวิต แตวัยรุน
เปนวัยที่ประสบปญหาในการปรับตัวมากกวาวัยอื่นๆ และสมควรไดรับการสนใจจากผูเกี่ยวของ ทั้งนี้
ตัวแปรที่มีบทบาทตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนมีหลายประการดวยกันแตที่นาสนใจก็คือ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิด ที่เกี่ยวกับตนเอง ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนถือ
เปนปญหาทุกสังคม เกิดขึ้นเนื่องมาจากหลายสาเหตุและมีความแตกตางกันไปในแตละสังคม
ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเกเร การกาวราว และการฝา
ฝนระเบียบอันดีงามของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็กและวัยเยาวชนเพราะบุคคลเหลานี้ การขาด
วุฒิภาวะทางการคิดและการใหเหตุผล การขาดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความเชื่อ เหตุจูงใจตางๆที่คอยๆกอตัวขึ้นเรื่อยๆในชีวิต และการ
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เจริญเติบโตทางจิตใจและรางกายในสภาวการณที่ไมเหมาะสม ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด คือการที่เด็กและเยาวชนชายไมสามารถ
ควบคุ มอารมณ ของตนเองได การชั กจู งจากเพื่ อน ต องการความตื่ นเต น ท าทาย อยากลอง การ
ลอกเลียนแบบจากสื่อตางๆ จึงทําใหเด็กและเยาวชนมากมาย ตองเดินทางชีวิตผิดพลาด ไดกอคดีที่ขัด
ตอความสงบสุขของบานเมือง บุคคลเหลานี้จึงถูกศาลตัดสินใหถูกคุมขัง (ศันสนีย กิจแกว 2550 : 2)
นอกจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดที่สัมพันธกับการปรับตัวแลว การที่เด็กและ
เยาวชนสามารถปรั บตั วได ดี และสอดคล องกั บสภาวะของตนเองนั้ น ตั วแปรที่ สํ าคั ญและน าจะมี
ผลกระทบกับเด็กและเยาวชน ก็คือ สัมพันธภาพกับเพื่อน เมื่อตองถูกควบคุมตัวใหมาอยูรวมกันในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความวิตกกังวลในความผิด รูสึกหวาดกลัว ไม
ไววางใจเจาหนาที่ อีกทั้งการหวาดกลัวระแวงกลัวการถูกทําราย กลั่นแกลงจากเพื่อนในศูนยฝกและ
อบรมดวยกัน สิ่งเหลานี้ลวนแตทําใหเด็กและเยาวชนมีความรูสึกคับของใจ วิตกกังวล อาจกอใหเกิด
ภาวะเครงเครียดกดดันทางจิตใจอันอาจจะนําไปสูการสรางปญหาตาง ๆ ขึ้นมา เชน ทะเลาะวิวาท ทําราย
ตัวเอง ทํารายผูอื่น หลบหนี เปนตน
สัมพันธภาพจึงเปนเรื่องสําคัญของการดําเนินชีวิตทั้งในระดับ
สวนตัวและสวนรวม เปาหมายหลักในการติดตอสันพันธกัน คือ การทําใหบุคคลที่สัมพันธดวยมีสว นทํา
ใหความตองการบรรลุผล เมื่อมีความตองการบุคคลจะคิดและทําสิ่งตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ซึ่งการกระทําเหลานั้นเกือบทั้งหมดตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือจากผูอื่นจึงสําเร็จได การสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ปจจัยแวดลอมแตละขณะที่ผนวกกับพื้นฐานดั้งเดิม และประสบการณของ
แตละคนลวนเปนตัวแปรของผลลัพธในการสรางสัมพันธภาพ การเรียนรู การคิด การเขาใจ การจดจํา
และการสะสมขอมูลตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใชในการเกี่ยวของกับผูอื่น สุรพล พะยอมแยม
(2548:10) กลาววา ความสัมพันธนั้นอาจเกิดขึ้นในดานบวกหรือดานลบก็ได และเมื่อใดที่ความสัมพันธ
เปนไปในทางลบ เกิดความขัดแยง ความคับของใจสิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด ดังนัน้
การมีสัมพันธภาพอันดีระหวางเพื่อน ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับความ
รักใครความผูกพัน การชวยเหลือ ทําใหรูสึกถึงความเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งการมีสัมพันธภาพอันดียัง
มีความสําคัญคือ ชวยลดภาวะวิกฤตในชวงชีวิต ลดความเครียด ทําใหสามารถปรับตัวไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม ( ดวงเดือน มูลประดับ 2541 : 3 – 4 ) การปรับตัวจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชน ที่
จะตองเรียนรูในการเขากับสังคมใหมในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนใหได โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนประชากรสวนใหญในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน มีความจําเปนตองมาอยูรวมกันนั้น มีการ
เรียนรูการดํารงชีวิตอยางปกติสุข พบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสภาพแวดลอมและดานสังคม ซึ่ง
ส งผลให เกิ ดความความวิ ตกกั งวล ความเครี ยด หากเด็ กและเยาวชนไม สามารถจั ดการกั บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดจะนํามาซึ่งปญหาและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
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การไดรับการสนับสนุนทางดานสังคมเปนเปนตัวแปรที่สําคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่จะ
ทําใหเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในศูนยฝกและอบรมได โดยการสนับสนุน
ทางสังคมจัดเปนแหลงประโยชนอยางหนึ่งของบุคคล ซึ่งไดจากการปฏิสัมพันธอันดีกับผูอื่นซึ่งในที่
แบงออกเปน 3 ดาน ไดแกการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร , การสนับสนุนทางดานอารมณ ,และ
การสนับสนุนทางดานสิ่งของ การไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เปนการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนและขอมูลยอนกลับในสิ่งที่ไดกระทํา เพื่อใหบุคคลไดปรับปรุงแกไข หรือ
ไดรับกําลังใจในสิ่งที่ไดทําแลว และเสริมสรางโอกาสใหบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของคอบบ (Cobb 1976 : 300) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนการที่
บุคคลไดรับขอมูล ซึ่งทําใหตัวเขาเองเชื่อวามีบุคคลใหความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคาและยกยอง
ตัวเขา นอกจากนี้ตัวเขาเองยังรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน การให
คําแนะนํ าปรึ กษาที่ สามารถนําไปใชแกไขปญหาที่ เกิดขึ้น การวากลาวตั กเตื อน การใหขอมูล
ปอนกลับในสิ่งที่ไดกระทําเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และเปนการ
ชวยเหลือทําใหเด็กและเยาวชน เกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอตนเองและสามารถปรับตัวไดกับการเปลี่ยนแปลง
การสนับสนุนทางดานอารมณ
เปนพฤติกรรมที่ทําใหรูสึกสบายใจ หรือพฤติกรรมอื่นๆซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส มั่นใจ ทําใหเด็ก
และเยาวชนชายเชื่อวามีบุคคลใหความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคาและยกยองตัวเขาทําใหรูสึกวา
เปนสวนหนึ่งของสังคมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน รูสึกไวเนื้อเชื่อใจและไววางใจ ตลอดจนมี
ความรูสึกปลอดภัย การไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของ เปนการชวยเหลือดวยการใหสิ่งของ
และบริการบางอยางที่ชวยแกไขปญหาบางอยางได การไดรับคําแนะนําดานขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชน และเงินทอง ปจจัยที่จําเปนในการดําเนินชีวิต หรือบริการตางๆที่เด็กและเยาวชนพึง
ไดรับ ทําใหเด็กและเยาวชนมีความผาสุกในชีวิต ลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะใน
สภาวะที่มีสิ่งเรานานาประการเขามาเกี่ยวของในชีวิตซึ่งสามารถสงผลตอพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนทั้งทางบวกและทางลบ
การสนั บสนุ นทางด านต างๆที่ กล าวมาข างต น นี้ จะมี ผลในการลดระดั บความรุ นแรง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนทําใหเกิดแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสงผลตอการปรับตัว
ของบุคคล ฉะนั้น เด็กและเยาวชน ซึ่งตองพบการเปลี่ยนแปลงอยางมากนี้ จึงตองการ การสนับสนุน
ทางดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานสิ่งของจากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรม ซึ่งเปนสิ่งที่จะสงเสริม
การปรับตัวที่ดีตอไป
จากผลการศึกษาที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจปจจัยดังกลาวอันไดแก สัมพันธภาพกับเพื่อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การ
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สนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและ
อบรม ในศู น ย ฝ ก และอมรบเด็ ก และเยาวชน กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชนชาย
บานมุฑิตา เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา เด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและ
อมรบเด็ กและเยาวชนชายบ านกาญจนาภิ เษก จะมี ผลต อการปรั บตั วของเด็ กและเยาวชนชาย
อยางไร และยังศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดาน ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
ของคดี ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัย รายไดของครอบครัว วามีผล
ตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายหรือไม โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปน
แนวทาง ในการวางแผนปองกัน แกไขปญหาซึ่งเกิดขึ้นในปจจุบันและอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชน ใหสามารถปรับตัวอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนได
ซึ่งจะเปนประโยชนใน แกไข ฟนฟู พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใหสามารถกลับตนเปนพลเมืองดี
และสามารถออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติสุขตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปรับตัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ของเด็กและเยาวชนชาย
ในศู น ย ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝกและ
อบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัย รายไดของครอบครัว
3. เพื่อศึกษาสัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การสนับสนุน
ทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของเด็ก
และเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ปญหาของการวิจัย
1. เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการปรับตัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กระทําผิด การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม อยูในระดับใด
2. ปจจัยสวนบุคคลของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัด
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝ ก และอบรมที่ศ าลตั ด สิน ลั ก ษณะการพั ก อาศัย รายไดข อง
ครอบครัว ที่ตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกันหรือไม อยางไร
3. สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุน
ทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือไม อยางไร
สมมุติฐานของการวิจัย
1. เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
2. เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการ
ปรับตัวแตกตางกัน
3. เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสินตางกัน มีการ
ปรับตัวแตกตางกัน
4. เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
5. เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
6. สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม และการ
สนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
เปนปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของเด็กและ
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เยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1.ขอบเขตดานประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดแก เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิ จและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ประกอบดวย ศู น ยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา นมุทิ ตา ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบานอุเบกขา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก ในป พ.ศ. 2552 จํานวน 699 คน (ขอมูลจากบัญชีรายชื่อเด็กและ
เยาวชนชายของศูนยฝกและอบรมที่ใชในการวิจัย ณ วันที่ 1 เมษายน 2552)
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา ศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก
ในป พ.ศ. 2552 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน (Yamane , อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร 2542 :10 -11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
สัดสวนประชากรจําแนกตามศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
3.1.1.1 อายุ
3.1.1.2 ระดับการศึกษา
3.1.1.3 ประเภทของคดี
3.1.1.4 ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
3.1.1.5 ลักษณะการพักอาศัย
3.1.1.6 รายไดของครอบครัว
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3.1.2 สัมพันธภาพกับเพื่อน
3.1.3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด
3.1.4 การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
3.1.5 การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
3.1.6 การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การปรับตัว
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่ อ ให เ ข า ใจความหมายของคํ า ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ต รงกั น ผู วิ จั ย จึ ง ได นิ ย าม
ความหมายของคําตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.การปรับตัว หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สามารถเผชิญปญหา ความขัดแยง ความเครียด ความวิตกกังวล และความคับของใจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองขณะอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยสามารถ
สนองตอบต อความต องการของร างกายและจิตใจ รวมทั้งสามารถปรั บตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
เจาหนาที่เพื่อนๆและอยูในศูนยฝกและอบรมฯ ไดอยางมีความสุข แบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 การปรับตัวภายในตนเอง หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายมีความเปนตัว
ของตัวเอง สามารถรับรูเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง สามารถเผชิญปญหา ความ
ขัดแยง ความเครียด ความวิตกกังวล และความคับของใจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองขณะอยูในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
1.2 การปรับตัวทางสังคม หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายอาศัยอยูในสังคมได
สามารถปรับตัวใหเขากับเจาหนาที่ เพื่อน มีความรูสึกวาตนเปนที่ยอมรับของเพื่อนและเจาหนาที่
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
1.3 การปรับตัวทางสภาพแวดลอม หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายยอมรับและ
สามารถใชชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน ไดแก การถูกจํากัดบริเวณ การใชหองพักรวมกับผูอื่น การแตงกายตามแบบของ
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน การทํางานและการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตองเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนชาย วาสาเหตุมาจากการกระทําของตนเอง ในเรื่อง การไมรูจักควบคุมอารมณ การ
อยากลอง การเลียนแบบ หรือเกิดจากการคลอยตามเพื่อน การถูกเพื่อนชักจูง
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3. สัมพันธภาพกับเพื่อน หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนใน
ศูนยฝกและอบรม ซึ่งแสดงออกโดยการทักทายพูดคุย การใหความชวยเหลือเกื้อกูล การมีความรัก
ใครผูกพัน การรับฟงซึ่งกันและกัน การไววางใจ การมีความประทับใจตอกัน การเห็นอกเห็นใจ การ
ใหอภัย และการชื่นชมใหกําลังใจ
4. การสนับสนุนจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน หมายถึง การที่เด็กและ
เยาวชนชายไดรับการชวยเหลือเกื้อกูล จากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ที่ทําหนาที่
ควบคุมดูแล สงเสริม ฟนฟูเด็กและเยาวชน โดยแบงเปนดานตางๆดังนี้
4.1. การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายไดรับการ
ชวยเหลืออธิบายขอมูลเกี่ยวกับคดี คําแนะนําเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ การใชชีวิตภายใน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
4.2. การสนับสนุนทางดานอารมณ หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายไดรับการ
ช ว ยเหลื อ การเอาใจใส ดู แ ลจากเจ า หน า ที่ ศู น ย ฝ ก และอบรม การพู ด คุ ย อย า งเป น มิ ต ร การให
คําแนะนําตางๆในการควบคุมอารมณ การใหเด็กมีความหวังในอนาคต การใหคําปรึกษาตางๆ ทํา
ใหเกิดความสบายใจ หรือมีกําลังใจ
4.3. การสนับสนุนทางดานสิ่งของ หมายถึง การที่เด็กและเยาวชนชายไดรับความ
ชวยเหลือในการจัดหาสิ่งของวัสดุอุปกรณและบริการที่ตองการและจําเปน จากเจาหนาที่ศูนยฝก และอบรม
5.เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนชาย
ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไดพิพากษาวามีความผิดและมีคําสั่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2543 ใหเขารับการบําบัด รักษา
ฟนฟูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนเหลานี้มีอายุระหวาง 14 ปถึง 19 ป แตไม
เกิน 24 ปบริบูรณ
6.ประเภทของคดี หมายถึง ลักษณะคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําผิด แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
6.1 คดีอุกฉกรรจ หมายถึง ลักษณะคดีที่มีความรายแรง มี 5 ประเภท ไดแก ฆาผูอื่น
โดยเจตนา ปลนทรัพย ชิงทรัพยเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ลักพาคนไปเรียกคาไถ และวางเพลิง
6.2 คดีไมอุกฉกรรจ หมายถึง ลักษณะคดีที่นอกเหนือจากคดีอุฉกรรจ ไดแก ทําราย
รางกาย รับของโจร พกอาวุธ โสเภณี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ขับรถขณะ
เมาสุรา และความผิดตอพระราชบัญญัติจราจร
7.ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน หมายถึง ระยะเวลาการฝกและอบรม ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 100 ,101 และ มาตรา105 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
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จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2543 แกเด็กและเยาวชนชาย
ที่กระทําความผิดสําหรับงานวิจัยนี้ระยะเวลาแบงออกเปน 3 กลุม คือ
1. ระยะเวลาการฝกและอบรม 1ป - 2 ป
2.ระยะเวลาการฝกและอบรมมากกวา 2ป - 3 ป
3. ระยะเวลาการฝกและอบรมมากกวา 3 ปขึ้นไป( แตไมเกินระยะเวลาที่เด็กและเยาวชนมีอายุ
ครบ 24 ปบริบูรณ)
ประโยชนที่ไดรับ
1. ทําใหทราบระดับ สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การไดรับ
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร การสนับสนุนทางดานอารมณ และการสนับสนุนทางดานสิ่งของ
จากศูนยฝกและอบรม และการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. ทําใหทราบปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3. ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ ศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ในการปองกันและแกไขปญหาการปรับตัวของเด็กและเยาวชน เพื่อใหสามารถ
ที่จะออกไปดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “ การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการปรับตัว
1.1 ความหมายและสาเหตุของการปรับตัว
1.2 ทฤษฎีการปรับตัว
1.3 สาเหตุของการปรับตัว
1.4 ลักษณะของการปรับตัว
1.5 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการปรับตัว
2. แนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการเด็กและวัยรุน
2.1 ความหมายของพัฒนาการเด็กและวัยรุน
2.3 ปญหาการปรับตัวของเด็กและวัยรุน
3. แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับสัมพันธภาพกับเพือ่ น
3.1 ความหมายของสัมพันธภาพ
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับการสรางสัมพันธภาพ
3.3 ขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ
3.4 สัมพันธภาพกับเพื่อนวัยรุน
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพกับเพื่อน
4. แนวคิดที่เกีย่ วของและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม
4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
4.2 ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม
4.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
5.1 ความหมายกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
5.2 แนวโนมเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเยาวชนไทย
12

13
5.3 สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
6. งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการปรับตัวของเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลา
การฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัย รายไดของครอบครัวกับการปรับตัว
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด สัมพันธภาพกับ
เพื่อน การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม กับการปรับตัว
7. ศาลเยาวชนและครอบครัว
7.1 อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
7.2 กระบวนการยุติธรรมในกรณีที่เด็กและเยาวชนตองหาวากระทําความผิด
7.3 การแกไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
7.4 แนวทางการคํานวณวันครบกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน
8. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน
8.1. ความเปนมาของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
8.2 ความหมายของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
8.3 การฝกอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
8.4 หนาทีค่ วามรับผิดชอบของศูนยฝกและอบรม
9. บริบทเกี่ยวกับศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
9.1. ศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร
9.2. ศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา
9.3. ศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุฑิตา
9.4. ศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก
10. กิจกรรมการฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ในศูนยฝกและอบรม
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1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัว
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา เปนสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐ
ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลก มนุษยประกอบไปดวยสวนประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
รางกายและจิตใจ การดําเนินชีวิตของมนุษยมีจุดหมายสําคัญ คือ การทําตัวเองใหมีความสุขและ
ปราศจากความทุกข การมีความสุขนั้น เนนความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังนั้น ทุกชีวิตจึงตอง
ขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความตองการของตัวเอง คือ มีสุข ปราศจากทุกข ในกระบวนการ
ตอบสนองความตองการ บางครั้งก็สําเร็จลุลวงดวยดี บางครั้งก็มีอุปสรรคขัดขวางไมใหสําเร็จลุลวงตาม
ความตองการ เมื่อมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ยอมกอใหเกิดความทุกข เชน ความไมสบายใจ เกิด
ความเครียด เกิดความกดดันทางอารมณ เกิดความคับของใจ ซึ่งเปนเหตุใหมนุษยคนหาวิธีการตางๆเพื่อ
มาจัดการกับปญหาอุปสรรคที่มีใหหมดไป หรือ หากลวิธีที่สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคได โดย
ในทางจิตวิทยา เรียกวิธีการนี้วา “ การปรับตัว ”
1.1 ความหมายและสาเหตุของการปรับตัว
การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเอง ไมวาดานบุคลิกภาพ ดานความตองการ หรือดานอารมณ ใหเหมาะสมจน
สามารถอยูไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดอยางมีความสุข
การปรับตัว มาจากคําภาษาอังกฤษวา Adjustment แปลวา การทําใหเหมาะ การทําให
เขากัน ( กันยา สุวรรณแสง 2533 : 57 ) ความหมายของการปรับตัวนี้ มีผูรูหลายทานทั้งชาวไทย
และตางประเทศไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย ซึ่งขอนํามากลาวโดยสรุปไวดังนี้
กันยา สุวรรณแสง ( 2533 : 63) กลาววา การปรับตัว คือ การปรับกายใจใหอยูใน
สังคมไดในสภาวะแวดลอมและสถานการณตางๆอยางมีความสุข
กมลรัตน หลาสุวงษ (2542:180) กลาววาการปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่บุคคล
พยายามปรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ไมวาจะเปนปญหาดานอารมณ ปญหาดานบุคลิกภาพ
และปญหาดานความตองการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม จนเปนสภาพการณที่ตนสามารถทนไดใน
สังคมหรือสภาพแวดลอมนั้นๆ
พนิดา สุจริตกุลธร (2538 : 18) กลาววาการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะจัดการกับปญหาและการมีพฤติกรรม ที่ตอบสนองตอความตองการของตนเอง และ
สภาพแวดลอมภายนอกอยางเปนกระบวนการ อันนํามาซึ่งความสมดุลระหวางความตองการ
ของบุคคลและสิ่งแวดลอมใหดําเนินอยูได เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
โคลแมน และแฮมเมน (Coleman and Hammen 1981, อางถึงใน อรพินทร ชูชมและ
อัจฉรา สุขารมณ 2532 : 6) กลาววา การปรับตัวหมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายาม
ปรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาปญหานั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพ ดานความตองการ
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หรือดานอารมณ ให เหมาะสมกับสภาพแวดล อมจนเปนสภาพการณที่บุ คคลนั้นสามารถอยูใน
สภาพแวดลอมนั้น ๆได
ลาซารัส (Lazarus 1969 : 18 , อางถึงใน จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ 2544 : 49 ) ไดให
ทัศนะเกี่ยวกับการปรับตัววา มีจุดเริ่มตนจากการปรับตัวทางชีววิทยา เรียกวา Adaptation ซึ่งเปน
แนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวินที่เชื่อวา เผาพันธที่แข็งแรงเทานั้น จึงจะสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตางๆ และสามารถดํารงเผาพันธุอยูไดนักจิตวิทยา ใชคําวา
“
Adjustment ” แทนคําวา “ Adaptation ” นอกจากนี้ ยังกลาววา การปรับตัวของมนุษยเปนไปตาม
แรงผลักดันสองอยาง คือ
1. แรกผลักดันจากภายนอก เกิดจากการที่มนุษยตองอยูทามกลางสิ่งแวดลอม การ
ที่ ม นุ ษ ย ต อ งอยู ร ว มกั น และต อ งผู ก พั น กั บ ผู อื่ น ดั ง นั้ น คนเราต อ งปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอม และสังคม ซึ่งเริ่มตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ
2. แรงผลักดันจากภายใน อันไดแกความตองการอาหาร น้ํา และความอบอุน เพื่อให
สามารถดํารงชีพอยูไดดวยความสุขสบาย และอีกสวนหนึ่งเกิดจากสภาวะทางจิต ซึ่งเปนของการ
เรี ยนรู เช นความต องการความอบอุ น ความต องการเป นที่ ยอมรั บของสั งคมและความต องการ
ความสําเร็จ
ลาซารัส ( Lazarus 1984 , อางถึงใน รัชดา ไชยโยธา 2543 : 27 ) กลาววา
พฤติกรรมของบุคคลในการจัดการกับความเครียด ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่ ง แวดล อ มภายในและภายนอก มี ก ระบวนการเผชิ ญ ป ญ หาแสดงไว เ ป น ขั้ น ตอนต า ง ๆ
ดังตอไปนี้
1. มีสิ่งคุกคามหรือมีสิ่งมากระตุน เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งคุกคามหรือกระตุนทําใหรูสึกวา
ความหวังหรือความตองการไมเปนไปตามเปาหมาย มนุษยจะใชความพยายามหรือความสามารถในการ
เอาชนะตอสถานการณที่มาคุกคามนั้น เพื่อควบคุมจิตใจใหอยูในภาวะสมดุล ซึ่งสิ่งที่มาคุกคามหรือ
กระตุนนั้น ไดแก ความเจ็บปวย การสูญเสียคุณคาในตนเอง การสูญเสียสิ่งที่รัก ภัยอันตรายที่เขา
ใกล ความรูสึกสองฝกสองฝาย
2. การประเมินสิ่งกระตุน การประเมินสิ่งที่มาคุกคามหรือกระตุนมีความสําคัญมากซึ่ง
ถือวาเปนกระบวนการของการใชความรูและสติปญญา โดยเหตุการณนั้นจะไดรับการประเมินวามี
ความรุนแรง หรือกอใหเกิดการสูญเสีย การคุกคามและการทาทายหรือไม เรียกวา การประเมิน
ระดับตนหรือปฐมภูมิ และมีการประเมินในระดับทุติยภูมิ เพื่อตัดสินวาจะใชแหลงหรือกลวิธีใดใน
การเผชิญปญหาโดยจําแนกการประเมินสถานการณ หรือสิ่งเราความเครียดเปน 5 ขั้นตอน คือ
1 การประเมินขั้นปฐมภูมิ เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ บุคคลจะประเมิน
ในขั้นแรกวาเหตุการณนั้นมีผลทางบวก ทางลบ หรือไมมีผลตอตนเอง การประเมินดังกลาว
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เปนการประเมินขั้นแรก ถาเหตุการณนั้นถูกประเมินวาเปนผลดีตอตนเอง
หรือไมมีผลตอ
ตนเอง แลวผลสืบเนื่องจากการประเมินดังกลาวแสดงออกในทางที่ดีหรือในเชิงบวก ในทาง
ตรงกันขามการประเมินเหตุการณเกิดขึ้นในเชิงลบตอตนเอง หรือการประเมินที่กอใหเกิด
ความเครียด ผลการประเมินดังกลาวสามารถกอใหเกิดผลสืบเนื่องทางดานสุขภาพและความ
เจ็บปวย ซึ่งลักษณะนี้สามารถประเมินได 3 ทาง คือ
1.1 การไมมีผลไดผลเสีย คือการที่บุ คคลรูสึกเฉย ๆ กับสถานการณที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไมกอใหเกิดผลดี หรือสงผลเสียอยางไร
1.2 เกิดผลทางที่ดี หรือไดประโยชน คือผลของเหตุการณเสริมใหเกิด
ความสุข หรือบุคคลไดรับผลประโยชนจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
1.3 เกิดความเครียด ซึ่งภาวะดังกลาวทําใหบุคคลเกิดภาวะไมสมดุลย
ทางจิตใจ คือเกิดความเครียดขึ้น ซึ่งสามารถประเมินได 3 ลักษณะ คือ
1.3.1
พลั งความสามารถอัน เกิ ด จากความเจ็บป ว ย หรื อเกิ ด
อุบัติการณรวมไปถึงการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก หรือการที่บุคคลอันเปนที่รักเจ็บปวย
1.3.2 การถูกคุกคาม เปนการคาดการณวาจะเกิดอันตรายหรือการ
สูญเสียขึ้นหรือถาเกิดเหตุการณดังกลาวจะทําใหเกิดความยุงยากลําบากตามมา
1.3.3 การทาทาย เปนการคาดการณวาสามารถควบคุมเหตุการณที่
เกิดขึ้นได ซึ่งอาจแสดงออกโดย การกระตือรือรน การตื่นเตนยินดี เปนตน
2 การประเมินขั้นทุติยภูมิ เปนการประเมินที่แตกตางจากแบบแรก เพราะตอง
อาศั ย ความเฉลี ย วฉลาดในการพิ จ ารณาอย า งถี่ ถ ว น มี ค วามซั บ ซ อ นมากกว า เพื่ อ หาแนว
ทางแกไขจัดการปญหาที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม กลาวคือเปนพฤติกรรมเผชิญปญหา
3 การประเมินซ้ํา เปนการเปลี่ยนแปลงการประเมินที่เคยกระทํามากอนตาม
ขอมูลที่ ไดใหม จากสิ่งแวดลอม ซึ่ งอาจจะสนับสนุน หรือขัดแยงกับขอมูลเดิมที่มี อยูการ
ประเมินซ้ําเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีลักษณะเปนพลวัตร
เชนกัน อาจ
ปรับเปลี่ยนไดไปพรอม ๆ กันได ซึ่งอาจเกิดจากการทํางานของกลไกปองกันตน
4 ความรูสึกคาดการณ หรือทํานาย เมื่อไดรับการประเมินแลววา เปนสิ่ง
คุกคามบุคคลจะคาดการณ หรือทํานายถึงอันตรายที่จะไดรับทําใหมีปฏิกริยาตอบสนองทั้งดาน
รางกาย อารมณและพฤติกรรมและนําไปสูการปรับตัว หรือออกมาในรูปการสู หรือหนี
5 พฤติกรรมการเผชิญปญหา การเผชิญปญหาของบุคคลนั้น จะออกมาในรูป
พฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมสัมพันธกับความรูสึกนึกคิด จิตใจ และอารมณของแตละบุคคล และเมื่อ
ไดรับสิ่งกระตุน หรือมีการคุกคามจากสิ่งแวดลอมภายนอกหรือมีสิ่งกระทบจิตใจ ก็มีผลทําให
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บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิด อารมณและแสดงพฤติกรรมตาง ๆออกมา เรียกวา
พฤติกรรมการเผชิญภาวะปญหา
โรเจอรส (Roger 1961, อางถึงใน เปรมพร มั่นเสมอ 2545 : 12) ไดกลาววา การ
ปรับตัวเปนการปรับภายในตัวเอง โดยใหเกิดความสอดคลองระหวางตนและประสบการณ ผู
ที่ปรับตัวไดอยางเต็มที่ หรือผูที่มีสุขภาพจิตดี คือบุคคลที่เปตตนเองใหยอมรับประสบการณ
ทั้งหมดอยางเต็มที่โดยทั่วไปประสบการณทั้งหมดที่บุคคลประสบนั้นไมอยูในการรับรูอยางรูตว
ตลอดเวลาแตสามารถนํามาสูการรับรูอยางรูตัวไดอยางถูกตองตามความเปนจริง ไมมีการใช
กระบวนการปองกันตัวใด ไมมีเงื่อนไขในการใหคุณคา หรือความหมาย แตจะมีการยอมรับ
ตนเองอยางไมมีเงื่อนไขในการใหคุณคา หรือความหมาย แตจะมีการยอมรับตนเองอยางไมมี
เงื่อนไข มีความนึกคิดเกี่ยวกับตนอยางสมบูรณเต็มที่ตามศักยภาพ (Self –actualization) มี
โครงสรางของตนที่ยืดหยุนอยูในกระบวนการที่จะรวมประสบการณใหมเขามาผสมผสานใน
โครงสรางของตนไดเสมอ และเปนผูที่อยูในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ราศี ธรรมนิยม (2525:79) กลาววา การปรับตัว หมายถึง การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหสามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข การปรับตัวมี
ความสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของเรา ผูใดมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางดี จะ
เปนผูที่มีความสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได ตรงขามกับผูที่ปรับตัวไดไมดี ชีวติ มักจะขาด
ความสุข มีความคับของใจ มีความขัดแยงในใจตึงเครียดตลอดเวลา
วอรเชล(Worchel 1989:6,อางถึงใน พระสวัสดิ์ เฉิดฉิ้ม 2548:38) กลาววา การปรับตัวเปน
การเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากตนเอง สิ่งแวดลอม และบุคคลอื่นๆ ที่เราพบในแตละวัน การ
ปรับตัวเปนกระบวนการที่ซับซอน กลาวคือตองประกอบไปดวย
1. การเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดลอม
2. ใชความเขาใจดังกลาวเปนตัวกําหนดเปาหมายที่แทจริง
3. ใชความสามารถที่จะควบคุมสิ่งแวดลอมและเปาหมายของการปรับตัว เพื่อให
บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว
4. มีความไวตอการรับรู ความตองการและความไมสบายใจของผูอนื่ เพื่อใหการ
ชวยเหลือ หรือสรางสรรคในทางบวกแกผูอื่น
1.2 ทฤษฎีการปรับตัว
การปรับตัวเปนผลมาจากการที่บุคคลมีวุฒิภาวะเพียงพอ ที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือ
วิกฤติการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงของพัฒนาการ โดยอาศัยประสบการณที่บุคคลไดเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมมาแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ทางดานรางกายและ
สิ่งแวดลอม การที่บุคคลสามารถเอาชนะอุปสรรคในชวงแรกของชีวิต ไมไดสงผลใหแกไข
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อุปสรรคในชวงตอไปในชีวิตไมได ดังนั้น การปรับตัวของวัยรุนจึงขึ้นอยูกับการปรับตัวขั้นแรก
และการปรับตัวไดดีในวัยรุนสงผลใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวไดดีในอนาคตดวย
โรเจอรส (Rogers 1972 : 108,อางถึงใน อรวรรณ กัปปะ 2549: 40) ผูนําทฤษฏีวา
ดวยตน และทฤษฏีการใหคําปรึกษาแบบผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง เขาพิจารณาการปรับตัว
ในแงของการปรับตัวภายในตนเองโดยเขาเชื่อวามนุษยทุกคนเปนศูนยกลางของประสบการณ
ตางๆรอบตัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สวนหนึ่งของประสบการณที่บุคคลไดรับและมีการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นรวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดเปนตัวเราหรือ”
โครงสร า งของตน” ขึ้ น มาเป น การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเองในด า นต า งๆ เช น บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ความสามารถของตน บทบาทต า งๆของตนเองในการเกี่ ย วข อ งกั บ ผู อื่ น และสิ่ ง แวดล อ ม
ทัศนคติคานิยมตางๆ ของตัวเราประสบการณที่แตละคนไดรับจึงมีสวนสําคัญในการกําหนด
บุคลิกภาพใหแตกตางกัน โดยที่แตละคนจะเขาใจและรูจักโลกสวนตัวของเขาไดดีที่สุด
บุคคลที่ปรับตัวได คือ บุคคลที่เปนตัวขิงตัวเอง เขาใจและยอมรับตนเองและผูอื่น
รวมทั้ ง สามารถรั บ รู ป ระสบการณ ต า งๆ ตามความเป น จริ ง นํ า ประสบการณ นั้ น มาจั ด ให
สอดคลองกับโครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของตนเองอยางไมขัดแยงหรือบิดเบือนจะมีการรับรู
และมีความคิดเกี่ยวกับตนเองทางบวก
ส ว นบุ ค คลที่ ป รั บ ตั ว ไม ไ ด จะมี ค วามขั ด แย ง ระหว า งความคิ ด เกี่ ย วกั บ ตน กั บ
ประสบการณที่เกิดขึ้นมาใหมอยางมาก ทําใหเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสน ไมแนใจ
สูญเสียความเปนตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองในทางลบ
ทฤษฎีการปรับตัวของรอย ( Roy 1976 : 22 , อางถึงใน ภัทรานี ไพบูลย 2537 : 37 - 41)
รอยมีความเห็นวา “ บุคคลเปนระบบการปรับตัวระบบหนึ่ง ” ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายในตัวเองและภายนอกตลอดเวลา สิ่ งแวดลอมตามความคิ ดของรอยคือ ทุกสภาพการณ หรือ
เหตุการณที่อยูรอบตัวบุคคล สิ่งแวดลอมจัดเปนตัวปอนเขาที่สงไปที่ระบบการปรับตัวซึ่งรอยได
จัดแบงสิ่งแวดลอม ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งเราที่กระตุนใหบุคคลปรับตัวออกเปน 3 ชนิด คือ
1.สิ่งเราตรงหรือสิ่งเราเฉพาะ คือ สิ่งเราที่บุคคลกําลังเผชิญอยูโดยตรงและมีความสําคัญ
มาก เปนสิ่งเราที่ทําใหบุคคลตองปรับตัว เชน ความเจ็บปวดที่กําลังเปนอยู
2. สิ่ งเร าร วม หรื อ สิ่ งเร าที่ เกี่ ยวข อง หมายถึ ง สิ่ งเร าอื่ น ๆ ที่ มี อยู ในสิ่ งแวดล อม
นอกเหนือจากสิ่งเราเฉพาะหรือสิ่งเราตรง เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนตน
3. สิ่งเราแฝง หรือ สิ่งเราเงียบ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชน ความเชื่อ
ทัศนคติ การดําเนินชีวิต เปนตน
เมื่อมีการปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราดังกลาว บุคคลจําเปนตองมีการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม กลไกในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมแบงเปน 2 สวน คือ
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1. กลไกควบคุม เปนกลไกการปรับตัวที่เกิดขึ้นโดยที่บุคคลไมรูสึกตัว เปนการ
ทํางานรวมกับระบบประสาท ระบบตอมไรทอ การรับรูและการตอบสนอง เพื่อที่จะควบคุมการ
ทํางานของรางกายใหอยูในสภาพสมดุล
2. กลไกการรับรู เปนกลไกการปรับตัวที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรู ซึ่งเกีย่ วของ
กับกระบวนการทางจิตสังคมที่บุคคลใชในการปรับตัวตอภาวะเครียด บุคคลจะเรียนรูการปรับตัวใน
สวนนี้จากการเขาสังคม ประสบการณและการศึกษา การปรับตัวในสวนนี้เปนการทํางานทางสมองใน
ระดับที่เกี่ยวของกับการรับรู การจดจํา การตัดสินใจ การแกปญหาและการแสดงอารมณ เชน บุคคลมี
การเรียนรูวา เมื่อโกรธควรแสดงพฤติกรรมอยางไรจึงจะเปนที่ยอมรับของสังคม เปนตน
กลไกการปรับตัวทั้งสองสวนนี้ จะเกิดควบคูกันเสมอ โดยมีการรับรูเปนสื่อกลาง
และทําใหบุคคลมีการแสดงออกในพฤติกรรม 4 ดาน คือ
1. พฤติกรรมการปรับตัวตามความตองการทางดานสรีระ มีพื้นฐานมาจากความ
ตองการความมั่นคงทางดานรางกาย ซึ่งครอบคลุมความตองการพื้นฐานในเรื่องการออกกําลัง
กาย และการพักผอน ภาวะโภชนาการ การขับถาย น้ําและเกลือเเร ออกซิเจน การไหลเวียน
ของโลหิต และการควบคุมภาวะสมดุลของรางกาย
2. พฤติกรรมการปรับตัวดานอัตมโนทัศน เปนพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ความตองการความมั่นคงทางดานจิตใจ ซึ่งเกิดจากความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง อันมีผลมาจาก
ประสบการณและการเรียนรู ตลอดจนการปะทะสัมพันธกับผูอื่น ความรูส กึ นึกคิดเกีย่ วกับตนเองนี้
เกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก ความเขาใจ ความสํานึกที่บุคคลมีอยู หากบุคคลมีความมั่นคง
ทางดานจิตใจ มีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองตามความเปนจริง มีความเชื่อมั่น และมองเห็น
คุณคาแหงตน การปรับตัวตอภาวะความกดดันตางๆจะเปนไปไดดีกวาบุคคลที่มีความรูสึกตอ
ตนเองในทางลบ นอยเนื้อต่ําใจ และรูสึกวาตนเองไรคา
3. พฤติก รรมการปรับตัวตอบทบาทหนาที่ เปนพฤติ กรรมการปรั บตัวเพื่อสนอง
ความตองการ และคงไวซึ่งความมั่นคงทางสังคม หรือการยอมรับของบุคคลอื่น ในสถานการณ
ใดก็ตามที่บุคคลไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนได บุคคลจะตองมีการปรับตัว
เพื่อใหการแสดงบทบาทของตนเปนไปไดตามปกติ หากสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปรับตัวของบุคคลนั้น ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในสวนนี้จะแสดงออกไดใน 3 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การแสดงบทบาทไมตรงตามความเปนจริง หมายถึง การแสดงพฤติกรรมได
เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ แตไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ทั้งนี้ เพื่อตองการปกปดสิ่งที่ตนรูสึกไม
สบายใจ เชน ผูปวยที่แสดงกิริยาสดชื่นแจมใส เพื่อปกปดความวิตกกังวลและความกลัวที่ตนมีตอการ
เจ็บปวยและการที่จะตองผาตัดเปนตน
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3.2 ความขัดแยงในการแสดงบทบาท หมายถึง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลไมสามารถแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับบทบาทของตนไดในบางสถานการณ เนื่องจากความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นมาจากความคาดหวังของตนเอง และความคาดหวังของผูอื่นที่มีตอตนไมตรงกัน
3.3 ความลมเหลวในการแสดงบทบาท หมายถึง ภาวะที่บุคคลไมสามารถแสดง
บทบาทของตนเองไดเลย เชน ผู ป วยที่ไดรับการตัดขาทั้ งสองขางไม สามารถกลับไปทําหน าที่
หัวหนาครอบครัวไดเชนเดิม เปนตน
3.4 พฤติกรรมการปรับตัวดานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เปนความตองการขึ้น
พื้นฐานของบุคคลในอันที่จะคงไวซึ่งความมั่นคงทางสังคม เนื่องจากคนเราตองมีความสัมพันธ
เกี่ยวของและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความพอเหมาะพอสมระหวางการ พึ่งตนเอง การพึ่ง
ผูอื่ น และการให ผู อื่ น ได พึ่ ง พามี ส ว นชว ยให เ กิ ด ความมั่ น คงทางด า นจิ ต ใจและสั ง คม(กรม
สุขภาพจิต , 2547)
1.3 สาเหตุของการปรับตัว
วารินทร สายโอบเอื้อ และสุณีย ธีรดากร (2522 : 159 - 160) กลาวถึงสาเหตุของ
การปรับตัววาอาจเกิดจากสิ่งตอไปนี้
1. เกิดจากมนุษยไมสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของตนเองได ซึ่ง
อาจเปนเพราะอุปสรรคทเี่ นื่องมาจากตัวเองหรือผูอื่น มีผลทําใหบุคคลเกิดความไมสบายใจหรือ
คับของใจ สําหรับความตองการพื้นฐานของมนุษย มาสโลว (Maslow) ไดแบงไวเปน5 ขั้นตอน
ดังนี้
1.1 ความตองการทางดานรางกาย ไดแก ความหิว ความกระหายน้ํา อากาศ การ
ขับถายของเสีย ความตองการทางเพศ การพักผอน ความตองการในการปองกันความรอนหนาว
1.2 ความตองการทางดานความปลอดภัย ไดแก ความรูสึกอบอุน มั่นคง การ
ปกปองคุมครองจากผูอื่น การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือความทุกข
1.3 ความตองการความรักความเปนเจาของ ไดแก ความตองการความรัก ความ
อบอุน การมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆตลอดจนการเขารวมเปนสมาชิกในหมูคณะ
1.4 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ ไดแก ความตองการชื่อเสียงเกียรติยศ
ความร่ํารวย ฐานะทางสังคม การรับนับถือ และการยอมรับทางสังคม
1.5 ความตองการสัจจะแหงตน ไดแก การเขาใจตนเองอยางถองแท เขาใจความ
เปนจริงของชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลาย ตองการใชพลังงานความสามารถของตนเองใหเต็มที่
เพื่ออุทิศตนใหเปนประโยชนตอมวลมนุษย ซึ่งเปนความตองการที่อยูเหนือความตองการที่
เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศ ความร่ํารวย หรือการกระทําเพื่อตนเอง
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2. เกิดความขัดแยง ซึ่งความขัดแยงนี้ หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลไมสามารถตัดสินใจ
เลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความตองการของตนเอง ความขัดแยงจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ
2.1 ความขัดแยงทางบวก เปนความตองการที่ตองเลือกเพียงอยางเดียวในสิ่งที่ชอบ
เทาๆกัน ตั้งแต 2-3 อยางขึ้นไป ยิ่งชอบมากทุกอยางยิ่งตองเลือกมากกวาจะเลือกไดตองใชเวลานาน
แมเลือกแลวก็ยังเสียดายสิ่งที่ไมสามารถจะเลือกได
2.2 ความขัดแยงทางลบ เปนความขัดแยงที่เกิดจากการที่บุคคลตองเลือกในสิ่งที่ไม
ถูกใจ ตั้งแต 2-3 อยางขึ้นไป จะไมเลือกก็ไมได แตเมื่อเลือกไปแลวก็ไมสบายใจ เพราะสิ่งตางๆ
เหลานั้น บุคคลไมชอบไมถูกใจเลย แตตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
2.3 ความขัดแยงในทางบวกและลบ เปนความขัดแยงที่เกิดในกรณีที่สิ่งตางๆ หรือ
บุคคลหรือสัตวที่ตองการเลือกนั้นมีทั้งถูกใจและไมถูกใจในระดับที่เทาๆกันทั้งหมด ตั้งแต 2 อยาง
ขึ้นไป แตตองเลือกเพียงอยางเดียว
สุชาติ โสมประยูร (2527:44) ไดกลาวถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดการปรับตัวและปญหาที่เกิดขึน้
ไววา ตามปกติบุคคลมีความตองการเบื้องตนที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ความตองการทางดานรางกาย
ความตองการทางดานจิตใจ และความตองการทางดานสังคม เมื่อใดก็ตามที่บุคคลไมสามารถตอบสนอง
ความตองการเหลานี้ได ก็จะเกิดปญหาชีวิตขึ้น โดยปญหานั้นอาจจะมาจากภายในรางกายของตนเอง
หรือมาจากเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมภายในสังคมก็ได เมื่อมีปญหากระทบกระเทือนอารมณเกิดขึ้น
เชนนี้ บุคคลก็จะเริ่มใชวิธรการปรับตัวเขามาแกปญหา โดยอาจจะใชทั้งกลไกปองกันตนเอง และวิธร
การปรับตัวอื่นๆ ที่บุคคลไดพิจารณาแลววาเหมาะสมหลังจากนั้นผลแหงการปรับตัวที่มีตอจิตใจและ
อารมณก็จะเกิดขึ้น ถาปรับตัวไดปญหาชีวิตนั้นๆจะหมดไป และบุคคลจะมีความสุขสุขภาพจิตดี แต
ตรงกันขาม ถาปรับตัวไมได ปญหาชีวิตนั้นๆจะยังคงมีอยูตอไป และบุคคลจะเริ่มมีสุขภาพจิตไมดี ผล
ทางจิตใจเหลานี้มักไดแก ความขัดแยง ความคับของใจ และความวิตกกังวล ผลทางจิตใจหรือความตึง
เครียดทางจิตใจเหลานี้เมื่อมีเพิ่มมากขึ้นๆก็อาจจะเปนโรคจิตโรคประสาทไดในที่สุด
ผองพรรณ เกิดพิทักษ. (2543 :84-85) ไดกลาวไววา ปญหาตางๆในการปรับตัว อาจมี
สาเหตุแตกตางกันไปเปนสาเหตุบางประการอาจเนื่องมาจากบุคคลนั้นเองหรือจากสภาพแวดลอม
และเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปญหา ไมวาจะเปนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลนั้นเองหรือ
ปญหาที่เขากําลังเผชิญนั้นเพื่อใหสภาวะของความกดดัน ความเครียดความวุนวายใจ และความกังวล
ใจคอยๆคลี่คลายลง จนกระทั่งหมดไปในที่สุด อยางไรก็ตามบุคคลบางคนมาสามารถขจัดปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นใหหมดสิ้นไปได เมื่อเปนเชนนี้ สภาวะความวุนวายใจหรือไมเปนสุขก็ยังคงมีอยู
ตอไป และอาจมีผลกระทบใหบุคคลนั้นตองสูญเสียความสมสมดุลในตนเอง ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ความแปรปรวนทางความรูสึก ความคิดและพฤติกรรม
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1.4 ลักษณะของการปรับตัว
ฮารเบอรและรูนิออน ( Haber and Runyon 1984 : 4-6 , อางถึงใน ศุภกิจ ศรีทองเกิด 2543 : 20 )
ไดกลาววา การปรับตัว มี 2 ลักษณะ คือ การปรับตัวทางรางกายกับการปรับตัวทางสังคม
1. การปรับตัวทางรางกาย เมื่อรางกายเกิดความตองการก็จะขาดความสมดุล จึง
ทําใหตองแสวงหาอาหารมาบําบัดความตองการ ซึ่งจะทําใหรางกายเกิดความสมดุลอีกตอไป
วิธีการที่แสวงหาอาหารมาสนองความตองการใหเกิดความสมดุลนั้น ก็คือการปรับตัว
2. การปรับตัวทางสังคม เกิดจากความตองการการยอมรับ ความรักเกียรติ และการเปนสมาชิก
ของสังคม เมื่อบุคคลไมไดรับการตอบสนองความตองการ ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคนหาวิถีทางที่จะทําให
ไดรับการตอบสนองเพื่อใหเกิดความพอใจ วิธีการที่เปลี่ยนพฤติกรรมนั้น คือ การปรับตัวนั่นเอง
จึงสามารถกลาวไดวา บรรดาการปรับตัวของมนุษยนั้น สําหรับตัวของมนุษยเองก็
ปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตัวเองเพื่อใหมีความสุขสมดุล ในดานสังคมก็
ปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
1.1.1 ลักษณะของบุคคลที่มีการปรับตัวที่ดี
ผูที่ปรับตัวไดดี คือ ผูที่มีคุณลักษณะเฉพาะ มีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม
ประสิทธิภาพของการปรับตัว จะขึ้นอยูกับการผสมกลมกลืนกันอยางสมดุลระหวางคุณลักษณะ
ตาง ๆ ที่คนปรับตัวไดดียอมสามารถประนีประนอม ระหวางความคิดของเขาที่มีตอตนเอง กับ
ความคิดของผูอื่นที่มีตอตัวเขาไดอยางมีเหตุผล
กริมเมอร (Gilmer 1971 :15 , อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2533 : 640 ) ได
เสนอวา คนที่ปรับตัวไดดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนคนที่ยอมรับความจริง และยอมรับตนเองอยูตลอดเวลา
2. เปนคนที่ตระหนักถึงความตองการ ความรูสึก และความคิดของตนเอง
3. เปนคนที่รูถึงคุณคาของตนเอง
4. เปนคนที่มีความมั่นคงทั้งทางกายและจิตใจ
5. เปนคนที่สามารถใหความรักแกบุคคลอื่นได
6. เปนคนที่สามารถรับความรักจากบุคคลอื่นได
7. เปนคนที่มีความสามารถในการสรางสรรค
8. เปนคนที่รูถึงระดับความเครียดของตนเอง
9. เปนคนที่พยายามแกไขสภาพการณที่เผชิญอยูแทนที่จะยอมรับอยางงายดาย
10. เปนคนที่พยายามที่จะหาทางเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดความไมสบายใจ
11. เปนคนที่ยืดหยุน
12. เปนคนที่รูตัววาเมื่อไรควรหรือไมควรวิตกกังวล
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การที่บุคคลจะสามารถปรับตัวไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนอีกหลาน
ประการ อาทิเชน
1. รับรูและเขาใจสถานการณหรือปญหาอยางถูกตอง และตรงกับความเปน
จริง ทําใหแกไขไดถูกจุด
2. มีมนุษยสัมพันธดี ทําใหไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว
ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง และบุคคลอื่นในสังคม
3. ไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองในวัยเด็ก ทําใหเมื่อโตขึ้น มีความเขมแข็ง
หนักแนน อดทน กลาเผชิญกับสถานการณหรือปญหาได
4. มีประสบการณในการแกสถานการณหรือปญหามามากพอ รูวาเมื่อไรควร
แกปญหาดวยการตอสูหรือเผชิญหนา นิ่งเฉย หรือ ถอยหนี
5. มีสติปญ
 ญาเฉลียวฉลาดพอควร
6. สถานการณหรือปญหาไมรุนแรง ยุงยากหรือซับซอนมากนัก
7. มีเวลาเพียงพอ เนื่องจากสถานการณหรือปญหาบางอยางตองใชเวลาใน
การปรับตัวหรือแกไข
นิภา นิธยายน (2530:155) ไดกลาวถึงลักษณะการปรับตัวที่ดีของวัยรุนวามีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1. มีความเชื่อมั่นและความรูสึกมั่นคง เปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางเต็มที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ไมมีปมดอย ไมเกรงกลัวตําแหนงความยิ่งใหญ หรือการกาวราวระรานของ
ผูใดก็ตาม ในขณะเดียวกันก็รูจักยอมรับความสามารถและความสําเร็จของผูอื่นที่เหนือกวาตน มี
ความปรารถนาดีตอผูอื่นดวยความจริงใจ การวิพากษวิจารณผูอื่นเทาที่มีในบางครั้งก็ทําไปดวย
ความยุติธรรมโดยไมมีเจตนาที่จะทํารายผูอื่นเพื่อยกตนเอง มีความกลาที่จะเผชิญชีวิต แมวาจะมี
เหตุการณรายแรงเกิดขึ้นในบางขณะก็ไมทอแทใจ กลาที่จะตอสูเต็มกําลังและความสามารถ
2. มีลักษณะอบอุนเปนมิตร รักใครผูอื่นและไดรับความรักตอบแทน มีลักษณะนิสัย
นาคบ เมตตากรุณาตอผูอื่นดวยน้ําใสใจจริง มิใชเพื่อหวังผลตอบแทน จิตใจไมโหดรายหรือ
เห็นแกตัว แตรูจักเกรงใจและคํานึงถึงจิตใจผูอื่น
3. มีความรูสึกตระหนักในคุณคาของภาระหนาที่ที่ปฏิบัติ รูจักใชความสามารถและ
สติปญญาอยางเต็มที่ในการศึกษาเลาเรียน และกิจกรรมตางๆของโรงเรียน เขารวมชุมนุมตางๆ
ของโรงเรียนดวยความสนุกและสนใจ ขณะอยูบานก็ชวยงานบานเทาที่จะทําได การดําเนินชีวิต
แตละวันเปนไปอยางมีคุณคา และไมนาเบื่อหนาย
4. พรอมที่จะรับประสบการณใหมๆ และสนใจในกิจกรรมรอบตัว มีความสุขใน
สิ่งตางๆตามความถนัดและความสนใจ
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5.รูจักรักษาอนามัยและสุขภาพรางกายสม่ําเสมอ
6. มีความกลาหาญที่จะเผชิญความจริงในชีวิต ไมพยายามหลีกหนีปญหาตางๆที่จะ
นําความทุกขใจและความผิดหวังมาให ตลอดจนกลาที่จะเผชิญความจริงเกี่ยวกับสภาพของ
ตนเองที่นําความทุกขใจและความผิดหวังมาให ตลอดจนกลาที่จะเผชิญความจริงเกี่ยวกับสภาพ
ของตนเองที่จะนําความทุกขใจมาให
7. มีจิตใจหนักแนนมั่นคง ไมทอถอยและหวาดหวั่น พรอมที่จะแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางเต็มกําลังความสามารถและไมวาจะเผชิญตอความคับของใจมากเพียงไรก็
ตามก็ยังสามารถคงไวซึ่งบุคลิกภาพที่นานับถือ
8. มีความสามารถในการปรับตัวไดดี สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมทาง
ครอบครัวและสังคมไดงาย
9. มีอารมณซึ่งชวยสงเสริมแทนที่จะขัดขวางสวัสดิภาพของชีวิตไมมีอารมณกลัวหรือโกรธ
ในบางครั้ง แตรูจักที่จะยับยั้งและควบคุมอารมณได มีอารมณรักใครเปนมิตรกับเพศตรงขามไดดวยดี
10. ปราศจากนิสัยในทางจิตที่กระทบกระเทือนบุคลิกภาพ ไมลงโทษตัวเองเมื่อทํา
ผิด แตจดจําประสบการณไวเปนบทเรียนที่มีคา ไมหวาดระแวงสงสัยในผูอื่น ไมหยุมหยิมใน
เรื่องเล็กนอยไรสาระไมเครงเครียดวิตกกังวลเกินกวาเหตุ
1.1.2 ลักษณะของบุคคลที่มีการปรับตัวไมดี
เคพแพลน (Kaplan 1959: 27, อางถึงใน อรวรรณ กัลปะ 2549:48 ) ได
กลาวถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการปรับตัวไมดี มี 6 ประเภทดวยกัน คือ
1. มีอาการทางประสาทไมปกติ พฤติกรรมประเภทนี้มักแสดงออกเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายจนมักติดเปนนิสัยประจําตัว เชน การกระพริบตา
บ อ ยๆ กั ด หรื อ เลี ย ริ ม ฝ ป าก ดึ ง ผม กั ด เล็ บ กระดิ ก ขา กระดิ ก นิ้ ว มื อ หรื อ ป ส สาวะบ อ ยๆ
พฤติกรรมเหลานี้เกิดจากการปรับตัวตอความวิตกกังวล
2.การมีปฏิกิริยาทางอารมณรุนแรงและเปลี่ยนแปลงเร็ว พฤติกรรมประเภทนี้ แสดงออกโดย
พฤติกรรมเสียอกเสียใจมากเกินไป ตื่นเตนเกินขนาด ไมรับผิดชอบงาน ขาดสมาธิ สนใจเรื่องเล็กๆนอยๆ
3.การขาดวุฒิภาวะทางอารมณ แสดงออกโดยทํางานคนเดียวไมไดตองพึ่งพาผูอื่น
ขี้ระแวงสงสัย ขาดเหตุผล ตัดสินใจเองไมได รูสึกวาตนเองขาดความสามารถและมีปมดอย
4.ชอบโอ อ วดตั ว แสดงออกโดยการชอบผลั ก ไส รั ง แกผู อื่ น ชอบการ
ประจบประแจง พูดกาวราวผูอื่น ตําหนิติเตียน พูดจาขวานผาซาก พูดตัดบท
5.การเปนปฎิปกษตอตานสังคม แสดงออกโดยพฤติกรรมที่โหดรายทารุณ เชน
พูดจาไมสุภาพ ชอบขัดขืนคําสั่ง ชอบรังแกและทารุณสัตว ลามกอนาจาร เลานิทานหยาบโลน
ขัดขืนระเบียบวินัยของโรงเรียน หนีโรงเรียน
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6.ความผิดปกติทางรางกายที่มีผลมาจากจิตใจ แสดงออกโดยการเจ็บปวยโดย
ขาดเหตุผล กินจุแตหิวเกง บางครั้งอาเจียน และอุจจาระไมเปนเวลา อาการเหลานี้มีสาเหตุมา
จากจิตใจไดรับความกระทบกระเทือน เครียดวิตกกังวล
การปรับตัวไมดี เปนอาการปวยทางจิตอยางหนึ่งซึ่งไมคอยปรากฏใหเห็นในวัยเด็ก พอ
ถึงวัยรุนอาการปวยทางจิตนี้จะคอยๆชัดเจนมากขึ้น สังเกตไดจากเขาไมสามารถปรับตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกๆสถานการณ เด็กบางคนมักมีพฤติกรรมเหลานี้ เชน ชอบรองไหชอบรังแกคนอื่น
ชอบบายเบี่ยงหลบเลี่ยง ชอบฝนกลางวันมากเกินไปแสดงใหเห็นถึงการมีปญหาในการปรับตัว
พฤติกรรมของผูที่ปรับตัวไมดีอาจแยกออกเปน 2 กลุม กลุมแรก เปนพวกที่ชอบแสดงออก เชน ชอบ
ทะเลาะ อารมณไมคงที่โกรธงาย ตอตานสังคม อิจฉาริษยา กลุมที่สอง เปนพวกชอบเก็บตัว เชน ขี้อาย
หนีสังคมชอบเก็บตัวอยูคนเดียว ยอมจํานน สงบเสงี่ยมมากเกินไป การปรับตัวไมดีในวัยรุนอาจเกิด
จากสภาพแรงกดดัน จากหลายอยางที่สะสมมาตั้งแตในวัยเด็ก วัยรุนสวนใหญมักจะรูปญหาการ
ปรับตัวของเขาและมักจะแกไขไดดีขึ้นกอนที่จะสายเกินไป ถาหากปลอยปละละเลยจะเปนปญหาและ
เปนอันตรายตอบุคลิกภาพของเขาเปนอยางยิ่ง ซึ่งพอสรุปไดจากองคประกอบดังนี้
1. สาเหตุแหงการปรับตัวไมดีมี สาเหตุสําคัญ ไดแก
1.1 ทําใหขาดการเตรียมตัวอยางเพียงพอ กอนที่จะยางเขาสูวัยรุนดวยเหตุนี้
ความตองการพื้นฐานหลายประการ ที่เกิดขึ้นในระยะวัยรุนจึงมักไมไดรับการสนองตอบตามที่
ตองการ เชน เด็กผูชายเขาสังคมกับเพื่อนตางเพศไมไดทั้งๆที่มีความปรารถนาจะมีสวนรวม
เพราะเขายังขาดทักษะทางสังคมอยางเพียงพอ
1.2 สภาพแวดลอมและบรรยากาศในบานเต็มไปดวยความขัดแยงแตกราว ขาด
ความรักความอบอุนและไมเขาใจ เด็กก็ยอมเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กมีปญหาในการปรับตัว
รองจากบานก็คือโรงเรียน ซึ่งถือเปนสิ่งแวดลอมที่จะชวยใหเด็กปรับตัวไดดี ถาหากในโรงเรียน
มีครูที่ดี มีเพื่อนที่เขาใจที่ดีตอกัน
1.3 การถูกขัดขวางไมใหไดรับสิ่งที่ตองการ เด็กที่ไมสมหวังในสิ่งที่เขาตองการอาจ
มีความรูสึกวาตนเองมีปมดอย และรูสึกไมเพียงพอ บางครั้งอาจเกิดจากความรูสึกที่ลมเหลว ในการ
เรียนหรือการกระทําผิดทางเพศ
1.4การถู กกระตุ นให มี อารมณ มากเกิ นไป ในกรณี ที่ เด็ กอยู ในสถานการณ ที่
ตื่นเตนมากเกินไปหรืออยูในครอบครัวที่ตึงเครียดมากเกินไปติดตอกันเปนเวลานาน ๆ นั้นมักจะมี
ผลตอสภาพทางจิตใจของเด็กกอใหเกิดปญหาทางอารมณขึ้นจะเปนผลตอการปรับตัวของเด็กมาก
1.5 ความบกพรองของตัวแบบดานบุคลิกภาพ
1.5.1 ลักษณะแบบเครงครัดตายตัวมากเกินไปหรือเอาจริงเอาจังมากเกินไป
1.5.2 ยึดตนเองเปนศูนยกลางมากเกินไป มีความคิดวาคนอื่นตองขึ้นอยูกับ
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ตัวเขาเพียงผูเดียว
1.5.3 คิดวาตนมีศีลธรรมหรือจริยธรรมดีกวาผูอื่นทําใหเขารูสึกวาตนทํา
อะไรถูกตองเสมอสวนคนอื่นทําผิดไปหมด
2. ผลของการปรับตัวไมดีมักจะเกิดสัญญาณอันตรายขึ้นกับเด็กซึ่งจะสังเกตไดจากสิ่งตอไปนี้
2.1 ขาดความรับผิดชอบ และพึ่งผูอื่นมากเกินไป
2.2 มีความรูสึกวาตนมีปมดอยอยางรุนแรง
2.3 แสดงออกในลักษณะกาวราวและหยาบคาย
2.4 ใชกลไกลปองกันตัวมากเกินไป เชน ใชเหตุผลเขาขางตนเอง ซัดโทษผูอ่นื
2.5 มีความวิตกกังวลใจ และรูสึกไมอบอุนใจเลย
2.6 มีลักษณะตอตานอํานาจ หรือเปนปฏิปกษตอสังคม กลุมวัยรุนที่ปรับตัวไมดียอม
ไมมีความสุขเขามักจะพยายามแยกตัวออกจากสังคม ไมมีความรูสึกสนุกกับสิ่งที่เปนอยูจะคิดอยูตลอดเวลา
วาตัวเองไดรับประสบการณแหงความทุกข ไมทราบเปาหมายของตนเอง มีแตความสับสน ถาหากไมไดรับ
การแนะนําแกไขที่ถูกตอง จะทําใหการปรับตัวของเขาไมดีมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อไดกระทําสิ่งตาง ๆ
จากความหมายการปรับตัว สรุปไดวา การปรับตัวหมายถึง กระบวนการทางจิตที่บุคคล
ตองเผชิญ และเปดรับประสบการณเกี่ยวกับความตองการ ความกดดัน ความทาทาย และปญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดลอมได และสามารถนําประสบการณที่เกิดขึ้นมาผสมผสานในโครงสราง
ของตนเองไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงตนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ
โดยที่รูสึกมีความสุขทั้งกายและจิตใจ และสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางราบรื่น
ผูวิจัยจึงไดแนวคิดที่จะศึกษาการปรับตัวของเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามทฤษฎี
การปรับตัวของรอยที่เปรียบสิ่งแวดลอมเปนเสมือนสิ่งเราที่กระตุนใหบุคคลปรับตัว สิ่งแวดลอมตาม
ความคิดของรอยคือ ทุกสภาพการณ หรือเหตุการณที่อยูรอบตัวบุคคลที่จะสงผลใหเกิดการปรับตัว
บุคคลที่ปรับตัวไดคือบุคคลที่เปนตัวของตัวเองเขาใจและยอมรับตนเองและผูอื่น รวมทั้งสามารถรับรู
ประสบการณตาง ๆ ตามความเปนจริงโดยนํามาจัดใหสอดคลองกับบุคลิกลักษณะของตนเอง ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ศึกษาการปรับตัว 3 ดาน ดวยกันคือ
1 การปรับตัวภายในตนเอง
2 การปรับตัวทางสังคม
3 การปรับตัวทางสภาพแวดลอม
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1.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัว
นิภา นิธยายน (2530 : 106-115 , อางถึงใน ศุภกิจ ศรีทองเกิด 2543 : 18 ) ได
กลาวถึงปจจัย 3 ประการที่มีอิทธิพลรวมกันในการกําหนดแนวทางพฤติกรรมการปรับตัวซึ่งเปน
รากฐาน บุคลิกภาพ อิทธิพลของทั้งสามประการ ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด
ได แตจะเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันตลอดชีวิต ปจจัยทั้ง 3 ประการนี้ไดแก
1.อิทธิพลของสภาวะพื้นฐานทางกายในเชิงชีววิทยา อันไดแก อิทธิพลของพันธุกรรมมี
ยีนสเปนตัวนําลักษณะตางๆ ทําใหเกิดโครงสรางทางกายวิภาค และการทําหนาที่ทางสรีระภายในตัวของ
แตละบุคคล เชน การทํางานของระบบประสาท ระบบตอมตางๆ รูปราง หนาตา อัตราการเจริญเติบโต
และทําใหมีขีดจํากัดของความสามารถดานตางๆ เชน แรงขับ ศักยภาพในการเรียนรู อารมณ ความ
แข็งแรง ความเร็วและชาในการเคลื่อนไหวของบุคคลแตกตางกันดวย จึงทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยกําเนิดและมีอิทธิพลในการทําใหบุคคลมีการปรับตัวตอสภาพปญหาแตกตางกัน
2. อิทธิพลของสภาวะแวดลอม ไดแก วัฒนธรรมในสังคมที่อยูจะเปนตัววางรากฐาน
ใหแกบุคลิกภาพ ทั้งในดานความรูสึกนึกคิด การกระทํา ความเชื่อตางๆ จรรยามารยาท ขอหาม
ระเบียบ กฎเกณฑทั้งหลายที่เปนที่ยอมรับในสังคมนั้น โดยเริ่มตนจากครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ปลูกฝงลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพพื้นฐานใหแกเด็กไดมาก สถาบันทางสังคมอื่นๆ เชน โรงเรียน
ชุมชน วัด ตลอดจนสถาบันชาติ ลวนเปนสถาบันซึ่งสมาชิกของสังคมตองเกี่ยวของดวย โดยมีสิ่ง
ตอไปนี้เปนเครื่องกํากับระเบียบแบบแผน การประพฤติปฏิบัติ ไดแก กฎหมาย หลักธรรมคําสอน
จรรยามารยาท และขอหามตลอดจนระเบียบกฎเกณฑทั้งหลายที่เปนที่ยอมรับกันในสังคมนั้น
3.อิทธิพลของสภาวะความเปนคน เปนอิทธิพลของความรูสึกและเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
ซึ่งไดแก แบบแผนของชีวิตซึ่งเปนแบบเฉพาะตัว ทั้งนี้หมายความรวมถึงความสามารถ ลักษณะนิสัย
ความสนใจ คานิยม ตลอดจนความรูสึกเขาใจ หรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสภาวะแหงตน ซึ่งคนแต
ละคนเรียนรูที่จะประเมินหรือตัดสินคุณคาของตนเอง การที่บุคคลจะสามารถประเมินคาตัวเองทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ก็เนื่องมาจากเจตคติที่ผูอื่นมีตอเขา โดยเฉพาะบุคคลที่มีความหมายและมี
ความสําคัญตอชีวิตของเขา เชน บิดามารดา เพื่อนฝูง และครูอาจารย
กลาวไดวา ปจจัยพื้นฐานของมนุษยทั้งในทางชีววิทยา สภาพแวดลอมและตัวบุคคลแตละ
คนนั้นมีอิทธิพลตอการปรับตัวของมนุษยอยางแทจริง และปจจัยทั้ง 3 อยางนี้จะเกี่ยวของสัมพันธกัน
และมีอิทธิพลตอกันอยางตอเนื่องตลอดไป การปรับตัวเปนกระบวนการหนึ่งที่มนุษยใช เพื่อเปนกล
ไกลในการสรางสรรคความสุขตอบสนองความตองการของตนเอง โดยการพยายามทุกอยางเพื่อใหตัวเอง
สามารถอยูรวมในสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆไดอยางมีความสุข การปรับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยเผชิญ
กับปญหา นั่นคือ สิ่งที่มาขัดขวางทําใหไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว การปรับตัวจะไดผล
นั้นบุคคลตองมีความรู เขาใจในตัวเอง และรูเทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้น มีความเขมแข็งอดทน มี
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สติปญญา มีความยืดหยุนพอเหมาะกับสถานการณนั้นๆ ขอดีของการปรับตัว ก็คือ จะชวยใหบุคคล
สบายใจขึ้น ไมมีความเครียด ระบายอารมณคับของใจตางๆ มีความสุข สามารถดํารงชีวิตอยูไดกับบุคคล
สังคมและสิ่งแวดลอมตางๆที่อยูรอบตัว ซึ่งจะตรงกันขามกับผูที่ไมสามารถปรับตัวได จะเกิดปญหา
ขึ้นกับตัวเอง เชน มีความเครียด เก็บกด ซึ่งจะเปนสิ่งที่บั่นทอนตอสุขภาพกายและจิต และจากการเก็บ
กดนี้ ผูที่ไมสามารถปรับตัวไดอาจแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะ
สงผลใหเกิดปญหาความเดือดรอนทั้งตอตัวผูกระทําเอง สังคม และสิ่งแวดลอมรอบๆตัวดวย
2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและวัยรุน
2.1 ความหมายของพัฒนาการเด็กและวัยรุน
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน ทําใหตองมีการปรับตัวหลายดาน
พรอมๆกัน จึงเปนวัยที่จะเกิดปญหาไดมาก การปรับตัวไดสําเร็จจะชวยใหวัยรุนพัฒนาตนเอง
เกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตตอไป การเรียนรูพัฒนาการวัยรุน
จึงมีประโยชนทั้งตอการสงเสริมใหวัยรุนเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพดีทั้งทางรางกายจิตใจ
สังคม และชวยปองกันปญหาตางๆในวัยรุน เชน ปญหาทางเพศ หรือปญหาการใชสารเสพติด
วัยรุน เริ่มตนเมื่อเด็กยางอายุประมาณ 12-13 ป เพศหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเพศ
ชายประมาณ 2 ป และจะเกิดการพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ป จึงจะเขาสูวัยผูใหญ โดยจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในพัฒนาการดานตางๆ ดังนี้
1.พัฒนาการทางรางกาย ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงทางรางกายทั่วไป และการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ เนื่องจากวัยนี้ มีการสรางและหลั่งฮอรโมนเพศและฮอรโมนของการ
เจริญเติบโตอยางมากและรวดเร็ว
2. พัฒนาการทางจิตใจ วัยนี้สติปญญาจะพัฒนาสูงขึ้น จนมีความคิดเปนแบบ
รูปธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และสังเคราะห สิ่งตางๆไดมากขึ้นตามลําดับจน
เมื่อพนวัยรุนแลว จะมีความสามารถทางสติปญญาไดเหมือนผูใหญ แตในชวงระหวางวัยรุน
นี้ ยังอาจขาดความยั้งคิด มีความหุนหันพลันแลน ขาดการไตรตรองใหรอบคอบ
2.1 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง วัยนี้จะเริ่มมีความสามารถในการรับรูตนเอง ดานตางๆ ดังนี้
2.1.1 เอกลักษณ วัยรุนจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด ซึ่ง
จะแสดงถึงความเปนตัวตนของเขาที่โดดเดน ไดแก วิชาที่เขาชอบเรียน กีฬาที่ชอบเลน งาน
อดิเรก การใชเวลาวางใหเกิดความเพลิดเพลิน กลุมเพื่อนที่ชอบและสนิทสนมดวย โดยเขาจะ
เลือกคบคนที่มีสวนคลายคลึงกัน หรือเขากันได และจะเกิดการเรียนรูและถายทอดแบบอยาง
จากกลุมเพื่อนนี้เอง ทั้งแนวคิด คานิยม ระบบจริยธรรม การแสดงออกและการแกปญหาใน
ชีวิต จนสิ่งเหลานี้กลายเปนเอกลักษณของตน และกลายเปนบุคลิกภาพนั่นเอง สิ่งที่แสดงถึง
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เอกลักษณตนเองยังมีอีกหลายดาน ไดแก เอกลักษณทางเพศ แฟชั่น ดารา นักรอง การแตง
กาย ทางความเชื่อในศาสนา อาชีพ คติประจําใจ เปาหมายในการดําเนิน คือการมองภาพของ
ตนเอง ในดานตางๆ ไดแก หนาตา รูปราง ความสวยความหลอ ความพิการ ขอดีขอดอยทาง
รางกายของตนเอง วัยรุนจะสนใจหรือ ใหเวลาเกี่ยวกับรูปราง ผิวพรรณมากกวาวัยอื่นๆ ถาตัว
มีขอดอยกวาคนอื่นก็จะเกิดความอับอาย
2.1.2 การไดรับการยอมรับจากผูอื่น วัยนี้ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน
อยางมาก การไดรับการยอมรับจะชวยใหเกิดความรูสึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณคาของ
ตนเอง มั่นใจตนเอง วัยนี้จึงมักอยากเดนอยากดัง อยากใหมีคนรูจักมากๆ
2.1.3 ความภาคภูมิใจตนเอง เกิดจากการที่ตนเองเปนที่ยอมรับของเพื่อนและ
คนอื่นๆได รูสึกวาตนเองมีคุณคา เปนคนดีและมีประโยชนแกผูอื่นได ทําอะไรไดสําเร็จ
2.1.4 ความเปนตัวของตัวเอง วัยนี้จะรักอิสระ เสรีภาพ ไมคอยชอบอยูในกฎเกณฑ
กติกาใดๆ ชอบคิดเอง ทําเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโตผูใหญที่บีบบังคับ
สูง ความอยากรูอยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ทําใหอาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงายถาวัยรุน
ขาดการยั้งคิดที่ดี การไดทําอะไรดวยตนเอง และทําไดสําเร็จจะชวยใหวัยรุนมีความมั่นใจในตนเอง
2.1.5 การควบคุมตนเอง วัยนี้จะเรียนรูที่จะควบคุมความคิด การรูจักยั้งคิด
การคิดใหเปนระบบ เพื่อใหสามารถใชความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ อยูรวมกับผูอื่นได
2.1.6 อารมณ
อารมณจะปน ปวน เปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิดงาย เครียด
งาย โกรธงาย มีอารมณซึมเศรา อารมณที่ไมดเี หลานี้อาจทําใหเกิดพฤติกรรมเกเร กาวราวหรือ
แยกตัวเอง มีผลตอการเรียนและการดําเนินชีวิต ในวัยรุนตอนตน การควบคุมอารมณยังไมคอยดี
นัก บางครั้งยังทําอะไรตามอารมณตัวเองอยูบ าง แตจะคอยๆดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น อารมณเพศวัยนี้
จะมีมาก ทําใหมีความสนใจเรื่องทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศ เชน การสําเร็จความใครดว ย
ตนเอง ซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติในวัยนี้ แตพฤติกรรมบางอยางอาจเปนปญหา เชน เบี่ยงเบนทางเพศ
กามวิปริต หรือการมีเพศสัมพันธในวัยรุน
2.1.7 จริยธรรม วัยนี้จะมีความคิดเชิงอุดมคติสูง เพราะเขาจะแยกแยะความผิด
ชอบชั่วดีไดแลว มีระบบมโนธรรมของตนเอง ตองการใหเกิดความถูกตอง ความชอบธรรม
ในสังคม ชอบชวยเหลือผูอื่น ตองการเปนคนดี เปนที่ชื่นชอบของคนอื่น และจะรูสึกอึดอัด
คับของใจกับความไมถูกตองในสังคม หรือในบาน แมแตพอแมของตนเองเขาก็เริ่มรูสึกวา
ไมไดดีสมบูรณแบบเหมือนเมื่อกอนอีกตอไปแลว บางครั้งเขาจะแสดงออก วิพากษวิจารณพอ
แมหรือ ครูอาจารยตรงๆอยางรุนแรง การตอตาน ประทวงจึงเกิดไดบอยในวัยนี้เมื่อวัยรุนเห็น
การกระทําที่ไมถูกตอง หรือมีการเอาเปรียบ เบียดเบียน ความไมเสมอภาคกัน ในวัยรุน
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ตอนตนการควบคุมตนเองอาจยังไมดีนัก แตเมื่อพนวัยรุนนี้ไป การควบคุมตนเองจะดีขึ้น จน
เปนระบบจริยธรรมที่สมบูรณเหมือนผูใหญ
3.พัฒนาการทางสังคม วัยนี้จะเริ่มหางจากทางบาน การสนิทสนมคลุกคลีกับพอแม
พี่นองลดลง สนใจเพื่อนมากกวา ใชเวลากับเพื่อนมากกวา มีกิจกรรมนอกบานมาก ไมอยาก
ไปไหนกับทางบาน เริ่มมีความสนใจเพศตรงขาม สนใจสังคมสิ่งแวดลอม ปรับตัวเองใหเขา
กับกฎเกณฑกติกาของกลุม ของสังคมไดดีขึ้น มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสาร
เจรจา การแกปญหา การประนีประนอม การยืดหยุนโอนออนผอนตามกัน และการทํางาน
รวมกับผูอื่น พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเปนพื้นฐานมนุษยสัมพันธที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี การ
เรียนรูสังคมจะชวยใหตนเองหาแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะกับตนเอง เลือกวิชาชีพที่เหมาะ
กับตน และมีสังคมสิ่งแวดลอมที่ดีตอตนเองในอนาคตตอไป
2.3 ปญหาของเด็กและวัยรุน
ปญหาที่พบบอยในวัยรุน เปนวัยที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาไดงาย เนื่องจากเปนวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ประกอบกับภาวะของ
สังคมที่ซับซอนขึ้น พรอมกับความออนแอลงของสถาบันครอบครัว ทําใหวัยรุนมีปญหาทาง
จิตใจและปญหาการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น ปญหาที่พบบอยในวัยรุนสวนใหญจึงเกี่ยวของกับการ
ปรับตัวในดานตางๆ เชน ดานการเรียน เรื่องเพศ และการปรับตัวกับกลุมเพื่อน
1. ปญหาการเรียน
เปนปญหาที่แสดงออกไดหลายรูปแบบ ลักษณะปญหาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน
โดยเฉพาะ หรือเปนอาการที่แสดงออกทางพฤติกรรมลักษณะตางๆ ดังนี้
1.1 ผลการเรียนต่ํา สอบตก บกพรองในการเรียนรูบางวิชา
1.2 ไมตั้งใจเรียน ไมสนใจเรียน เลน พูดคุยกันในชั้นเรียน
1.3 เบื่อหนาย นั่งหลับ ไมมีสมาธิ ความสนใจสั้น เหมอลอย
1.4 ทํางานชา ไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย
2 ปญหาพฤติกรรม
1 ปญหาลักขโมย การลักขโมย หมายถึง การลอบทําหรือหยิบฉวยนําไปเปนเจาของโดย
ตนเองไมมีสิทธิ์หรือไมไดรับอนุญาต หรือตั้งใจทําดวยทุจริตผิดกฎหมายมีสาเหตุหลายประการ เชน
1.1 ความอยากได เพราะขาดแคลนหรือยากจน หิวโหย ไมมีการวางแผน
ลวงหนา เห็นของลอตาลอใจจะหยิบฉวยทันที่ และเปนของที่ตนนํามากิน ใชเพื่อบรรเทาความ
หิว ความตองการของตน หรืออยากไดเพราะมีแลว แตจะนํามาสะสมหรืออยากไดเพื่ออวดคน
อื่นๆ เชน พวกสะสมของเลน ซึ่งมีอยูแลวแตอยากไดเพิ่มจํานวน ใหมากกวาคนอื่น และมักจะ
คิดวาการขโมยมาไดนั้น ตนเองเกง มีฝมือ คนอื่นจับไมได
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1.2 ลักขโมยเพื่อนํามาใชและเอาใจผูอื่น เชน ขโมยเงินนามซื้อของหรือขนม
เลี้ยงเพื่อน หรือขโมยของมาใหผูใหญเพื่อใหรักตนหรือสนใจตนมากขึ้น มักพบในเด็กที่มีปม
ดอย เชน เรียนไมดี หรือรูสึกวาตนเองต่ําตอยกวากลุม หรือฐานะไมดี อยากจะแสดงวาตนเอง
มีเงินมากกวา บางครั้งเพื่อโออวด หรือความเดนดังในหมูเพื่อน
1.3 มีปญหาดานอารมณเกิดขึ้นกอน โดยมากพบวาเปนอารมณโกรธ กาวราว
วาเหว รูสึกวาขาดความมีเจาของ ถูกทอดทิ้ง รูสึกตนเองต่ําตอย ซึ่งเมื่อขโมยมาแลว จะนํามา
ทําลายหรือแกลงใหผูอื่นเดือดรอนในการตามหา เสียประโยชน เสียเวลา ผูขโมยจะรูสึกตื่นเตน
สะใจ และรูสึกตนเองเปนผูชนะ
1.4 ปญหาทางดานสติปญญา สวนมากพบวามีระดับสติปญญาทึบ ทําใหชักจูง
ใหทําผิดไดงาย และไมสามารถหาทางแกไขปญหาได เมื่อรูสึกวาตนเองขาดแคลน หรือมีความอยาก
ไดในสิ่งตางๆที่ลอตาลอใจ
1.5 ขาดการฝกอบรมทางดานระเบียบวินัย และการควบคุมตนเอง หรือมีผูใหญ
เปนตัวอยางที่ไมดีในเรื่องนี้
3ปญหาพฤติกรรมกาวราว
เด็กกาวราวรุ นแรงเปนเด็กอารมณสับสน แปรปรวนประเภทพฤติกรรมแสดงออก
ความกาวราวนี้ตองหมายถึงความกาวราวที่เกิดขึ้นบอยๆและรุนแรง ทั้งกาวราวตอตนเองและผูอื่น
แบบตัวตอตัว และแบบกลุมหนึ่งตออีกกลุมหนึ่ง ความกาวราวระดับปกติเปนเรื่องธรรมดาที่เกิด
ขึ้นกับใครก็ไดโดยเฉพาะในวัยรุนซึ่งมีธรรมชาติของอารมณรุนแรง สาเหตุที่ทําใหวัยรุนแสดง
พฤติกรรมกาวราว มีมากมายหลายประการ อาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือรวมกันหลายสาเหต
4 ปญหาการใชสารเสพติด
การใชสารเสพติดในวัยรุน ประกอบจากหลายปจจัย ที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน มุมมอง
ใหมหรือบริบทของการใชสารเสพติดเกิดจากโรคสมองติดยา ฤทธิ์ของสารเสพติดมีอิทธิพลตอสมองที่ยาก
ตอการจัดการจนเกิดพฤติกรรมเสพติด การใชสารเสพติดในวัยรุนมีความแตกตางและซับซอนมากกวาใน
ผูใหญ ตั้งแตลักษณะการใชสารที่เกิดการเสพติดไดงายกวา สิ่งที่สําคัญคือวัยรุนเปนวัยที่กําลังพัฒนาใน
ทุ กด าน การใช สารเสพติ ด จะไปขั ดขวางพั ฒนาการทั้ งด านร างกาย อารมณ ความคิ ด บุ คลิ กภาพ
เอกลักษณ ความเชื่อมั่น มโนธรรม คานิยม ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุน อธิบายถึงสาเหตุของการใชสารเสพติดของวัยรุนไวดังตอไปนี้
1 ตองการทดลอง ถูกชักจูง ลอกเลียนแบบ ทําตามกลุม ถูกหลอกจากผูตองการ
ผลประโยชน อยูในแหลงที่มั่วสุมมียาเสพติด
2 บุคลิกภาพออนแอ หวั่นไหวงาย ขาดความเชื่อมั่นตนเอง รูสึกไมมีคุณคา ไมมี
เปาหมายในชีวิต ไมกลาเขาสังคม เมื่อพบปญหาไมสามารถปรับตัวได ตองการที่พึ่ง
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3 มีความเครียด ความกดดันจากปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัวแลวไมสามารถ
แกไขปญหาได ใชสารเสพติดเพื่อเปนการผอนคลายหนีจากปญหา
4 ครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุน ถูกทอดทิ้ง หมดหวัง ทอแท
ขาดที่พึ่งที่ปรึกษา
5 การเจ็บปวยทางรางกายมีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังแลวใชยาแกปวดที่มีสารเสพติดเปนประจํา
5ปญหาทางเพศ
ปญหาทางเพศในวัยรุนนับวันจะมีมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหเกิด
ปญหาในการเลี้ยงดู ตลอดจนทัศนคติและคานิยมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป ปญหาบางอยางที่ถูกมอง
วาเปนความผิดปกติทางเพศในอดีต กลายเปนเรื่องที่ยอมรับและเปดเผยไดมากขึ้น เด็กบางคนมีปญหา
เบี่ยงแบนทางเพศมาตั้งแตวัยเด็ก และมีมากขึ้นจนเห็นไดชัดเมื่อเขาสูวัยรุน ความเขาใจเรื่องเพศของ
วัยรุนจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหสามารถหาทางปองกัน และชวยเหลือวัยรุนที่มีปญหาทางเพศได
6 ปญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
6.1 การมีเพศสัมพันธกอวัยอันควร
6.2 ปญหาสําสอนทางเพศ
6.3 ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงแบนทางเพศ
มีสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1.ไมไดรับความรัก ความอบอุนจากครอบครัว แสวงหาความรัก ความ
อบอุนจากเพื่อนตางเพศเปนการทดแทน
2. บุคลิกภาพออนแอ ตองการพึ่งพิงทางรางกาย จิตใจ จากเพศตรงขาม
3. มีความสุขที่มีคนรัก ไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกาย จิตใจ
4. ปญหาทางอารมณจิตใจ บุคลิกภาพออนแอ ขาดความรัก เรียกรองความ
สนใจ ความรัก จากเพศตรงขาม
5. มีความโกรธ เกลียดจากประสบการณในอดีตที่ไมดีตอเพศตรงขาม ใช
การแสดงออกทางเพศเปนการเอาชนะ มีอํานาจเหนือเพศตรงขาม
6. มีปญหาครอบครัว บิดามารดาหยาราง บทบาททางเพศของบิดามารดา
ไมเหมาะสม บิดา เจาชูมีภรรยาหลายคน
7. การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไมเหมาะสม ขาดรูปแบบของบิดามารดา
หรือแบบอยางของความเปนชาย เปนหญิงที่แทจริง
8. เมื่อเด็กมีพฤติกรรม ลักษณะทาทาง การพูด การแสดงออกเบี่ยงแบน
ทางเพศของตน ไดรับความสนใจจากผูอื่น ทําใหพฤติกรรมนั้นคงอยูเปนลักษณะบุคลิกนิสัย
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9.สื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร โทรทัศน และแบบอยางบุคคลในสังคม เชนดารา ผูมี
ชื่อเสียงบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (คูมืออาสาสมัคร แกนนําเยาวชน ศูนยเพื่อนใจวัยรุน 2547 :55)
2 . 3 ปญหาการปรับตัวในเด็กและวัยรุน
ความขัดแยงในจิตใจของวัยรุน ที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ มีผลกระทบ
ตอการเรียน การงานหรือดานสังคม ในกรณีที่ปญหารุนแรงสงผลกระทบตอดานตางๆ นั้น จึงจะ
จัดวามีปญหาในการปรับตัว โดยเฉพาะปฏิกิริยาตอการรับบทบาทหนาที่ของความเปนผูใหญ
รูสึกวาการดูแลรับผิดชอบตัวเองเปนภาระที่หนักหนวงยากที่จะรับเอาไวไดเกิดความเครงเครียด
บางรายมีอาการวิตกกังวล กลุมใจ ทอแท ทานอาหารไมได นอนไมหลับ ติดพอแม ครู หรือเพื่อน
เหมือนเด็กเล็ก หรือมีอาการแสดงออกมาทางรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง หรือมีอารมณฉุนเฉียว
วูวาม กาวราว ตอตาน ซึ่งอาการเหลานี้จะมีอยูไมนาน ในที่สุดจะสามารถพัฒนาตอไปไดในที่สุด
ชีวิตนี้แทจริงมีปญหาที่ทําใหเราตองปรับตัว และแกไขความขัดแขงประจําวันอยูตลอดเวลาแตใน
ระยะวัยรุนซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะเกิดผลตอเนื่องลุกลามไดงาย ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนมีอารมณ
ออนไหวงาย อยากเปนอิสระ อยากเปนผูใหญ ไมอยากฟงเหตุผลของใคร เจาทิฐิ อวดดี ถือดี แตใน
ขณะเดียวกันก็ยังขาดความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหา ในการพูด การทํางาน จึงทําใหเพลี่ยงพล้ํา
ไดงาย วัยรุนผูเขาใจปญหาประจําวัยของตน และสามารถปรับตัวดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม คือ
วัยรุนที่มีความสุข มีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม จึงทําใหวัยรุน
เปนวัยที่ตองเผชิญกับความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและพัฒนาการเหลานี้อยางมาก
ตามไปดวย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วในปจจุบัน ตั้งแตระดับครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน ประเทศจนถึงระดับโลก ทั้งในดานเศรษฐกิจการเมือง คานิยม และวัฒนธรรม ลวนมีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของวัยรุนอยางมาก รวมไปถึงการที่พอแมและสังคมมีความคาดหวังตอวัยรุนสูง
โดยเฉพาะในดานการเรียน ปจจัยเหลานี้รวมกันเปนสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหวัยรุนในปจจุบันตองเผชิญกับ
ความเครียดในชีวิตประจําวันมากวาวัยรุนในอดีต
ความเครียดมีผลกระทบตอวัยรุนและทุกวัย ทั้งทางดานบวกและดานลบ ความเครียดใน
ระดับพอดีจะมีผลทางบวก ไดแก ความเครียดเรื่องผลการเรียนทําใหวัยรุนตั้งใจเรียน เปนตน
ผลการวิจัยยังพบวาความเครียดในระดับพอเหมาะทําใหความสามารถในการเรียนรูและความจําดีขึ้น
แต ความเครี ยดในระดั บที่ มากเกิ นไปกลั บทํ าให ความสามารถในการเรี ยนรู และความจํ าแย ลง
ความเครียดในระดับรุนแรงเปนเวลานานและไมสามารถจัดการได ยังมีผลกระทบทางลบตอทั้ง
สุขภาพจิตและปญหาสุขภาพรางกายอยางมาก ผลทางสุขภาพจิต ไดแก ความวิตกกังวล อารมณ
ซึมเศรา การฆาตัวตาย การมีพฤติกรรมเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมทั้งการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา พฤติกรรมทาง
เพศที่ไมเหมาะสม พฤติกรรมกาวราวรุนแรง และปญหาการเรียน เปนตน และผลตอสุขภาพรางกาย
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ไดแก นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน ใจสั่น หายใจไมเต็ม
อิ่ม เปนลม เปนตน ความเครียดมีผลตอการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายทุกระบบ เชน ระบบ
ภูมิคุมกัน ความเครียดทําใหภูมิคุมกันบกพรอง เกิดการติดเชื้อไดงาย หรืออาจทําใหเกิดความผิดปกติ
มากขึ้นในผูที่เปนโรคภูมิคุมกันไวเกิน ระบบตอมไรทอที่เกี่ยวของกับฮอรโมนตาง ๆ และระบบ
ประสาทที่สัมพันธกับการเกิดโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศรา และระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให
เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เสนเลือดหัวใจตีบตัน เปนตน ผลการวิจัยในประเทศไทยพบวา
วัยรุนถึงรอยละ 35 มีอารมณออนไหวงายและวิตกกังวลสูงเมื่อมีปญหาสะเทือนอารมณ
อารมณหรือความรูสึกที่เกิดจากบุคคลประเมินความสัมพันธระหวางตนเองและ
สภาพแวดลอม วาอาจจะมีผลกระทบทางลบตอสุขภาวะของตนเอง หรือความขัดแยงภายใน
จิตใจที่ทําใหเกิดการเสียสมดุลของจิตใจ และมีการแสดงออกทั้งดานความคิด ความรูสึก และ
อาการทางกายที่เกิดจากการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ เชน ใจสั่น หายใจเร็วกวาปกติ
เปนตน ดังนั้นตนเหตุของความเครียดอาจเปนผลจากการประเมินสถานการณหรือเหตุการณ
ภายนอก หรือเกิดมาจากภายในจิตใจของตนเอง เชน การคาดการณลวงหนาในทางลบ ความ
ขัดแยงภายในจิตใจ รวมถึงความขัดแยงในระดับจิตใตสํานึก เปนตน ระดับความเครียดเกี่ยวของ
กับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสภาพแวดลอม และความสามารถในการจัดการกับความเครียด
ปจจัยสวนบุคคลมีความสําคัญตอการเกิด ความเครียดในดานการใหความสําคัญตอปญหา และ
ความเครียดหรือมุมมองตอปญหาตาง ๆ แตละบุคคลใหความสําคัญกับปญหาตาง ๆ แตกตางกัน
และมีมุมมองตอปญหาแตละเรื่องแตกตางกัน เชน บางคนมีมุมมองตอปญหาวาเปนการทาทาย
และสามารถจัดการได แตบางคนมีมุมมองวาเปนอุปสรรคและคิดวาไมสามารถจัดการได เปน
ตน ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับระดับความเครียด ไดแก การเปนเรื่องใหมที่บุคคลไม
มีประสบการณมากอน ปญหามีความรุนแรงหรือมีอันตรายสูงระยะเวลาและชวงเวลาที่เกิด
ปญหา มีความไมชัดเจนหรือความไมแนนอนสูง เปนตน
สาเหตุความเครียดของวัยรุน ไดแก
1. ปญหาความสัมพันธและความขัดแยงกับผูอื่น เชน พอแม ญาติพี่นอง เพื่อน เพื่อน
ตางเพศ ครูอาจารย เปนตน
2. ปญหาภายในครอบครัว เชน ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะเบาะแวงและ
การทํารายรางกายของพอแม การหยารางของพอแม การเจ็บปวยหรือการเสียชีวิตของพอแมและ
ญาติพี่นอง การถูกพอแมลงโทษดวยความรุนแรง การถูกพอแมตําหนิหรือดุวาดวยถอยคํารุนแรง
การถูกลวงละเมิดทางเพศ รวมถึงปญหาเศรษฐกิจในครอบครัว
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3. ปญหาการเรียนและปญหาอื่นในโรงเรียน พอแมในปจจุบันมักคาดหวังกับลูก
วัยรุนสูงในเรื่องการเรียน วัยรุนที่เรียนไมเกง หรือเรียนไดไมดีเทาที่ควรจากสาเหตุตาง ๆ เชน
โรคสมาธิสั้น โรคทักษะดานการอานบกพรอง ขาดกําลังใจ เปนตน
4. ปญหาสภาพแวดลอมไมปลอดภัยตอชีวิตและสุขภาพ
5. ปญหาจากตัววัยรุนเอง เชน รูปราง หนาตาและความเปลี่ยนแปลงของรางกายในชวง
วัยรุน ความคิดความรูสึกตอตนเองในทางลบ รับผิดชอบกิจกรรมหลายอยาง การมีความคาดหวังวา
ตองทําทุกอยางสมบูรณแบบ การรับความคาดหวังจากพอแมและผูอื่นมาเปนของตนเอง และปวยเปน
โรคทางกายเรื้อรัง เปนตน วัยรุนแปลความหมายของปญหาที่ทําใหเกิดความตึงเครียดแตกตางกันไป
ตามประสบการณของแตละบุคคล และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน เพศ อายุ ระดับพัฒนาการดาน
ความคิด อารมณ และสังคม รวมไปถึงอิทธิพลจากครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม ปจจัยเหลานี้ยังมี
สวนกําหนดวาวัยรุนจะจัดการกับความเครียดอยางไร วัยรุนหญิงมักตึงเครียดจากสาเหตุความสัมพันธ
ระหวางบุคคลมากกวาวัยรุนชาย ในเรื่องปญหาการเรียนและปญหาในโรงเรียน พบวาวัยรุนตอนตน
มักเครียดจากปญหาการปรับตัวในโรงเรียน สวนวัยรุนตอนกลางและตอนปลายเครียดจากปญหาการ
เรียนและการเลือกอาชีพมากกวา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
การเผชิญปญหาความเครียดของบุคคลนั้น ไดแบงวิธีการไวดังนี้
คารเวอร , ไชย และ ไวนทรอบ (Carver , Scheier , and Weintraub 1989, อางถึงใน รัชดา
ไชยโยธา 2543 : 31 - 32) ไดศึกษาและรวบรวมรูปแบบของวิธีการเผชิญปญหาโดยใชทฤษฎีพื้นฐานของ
ลาซารัส และ โฟลคแมน(Lazarus and Folkman 1984) ทั้งหมด 13 รูปแบบ ไดแก
1. การลงมือกระทําเมื่อเผชิญปญหา เปนกระบวนการในการลงมือแกไขปญหาเพื่อ
ขจัดสิ่งที่กอใหเกิดความเครียด รวมถึงการลงมือปฏิบัติโดยตรง มีความพยายามในการเผชิญ
ปญหามากขึ้น การรวบรวมกําลังความสามารถ ที่ ตนเองมีอยู ปรับปรุงตนเอง และพยายาม
ดําเนินการเผชิญปญหาตามขั้นตอน
2. การวางแผน เปนการคิดหาวิธีในการเผชิญปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดปญหารวมถึง
การหากลวิธีในการเผชิญปญหา การหาขอมูลเพิ่มเติม การคิดพิจารณาใครครวญถึงขั้นตอนใน
การแกไขปญหา และหาวิธีการที่จะจัดการกับปญหาใหไดอยางดีที่สุด
3. การระงับกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของ บุคคลจําเปนตองระงับสิ่งที่มาเกี่ยวของหรือ
วิถี ท างที่ ม ารบกวนความใส ใ จในการเผชิญ ป ญ หา จึ ง เป น การระงับ ความสนใจอื่ น ที่เ ข า มา
เกี่ยวของ ทําใหใสใจที่จะเผชิญปญหาอยางเต็มที่
4. การชะลอการเผชิญปญหา บางครั้งเปนวิธีการที่จําเปนในการตอบสนองตอปญหา
เปนการรอโอการที่เหมาะสม ที่สามารถใชวิธีการเผชิญปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดได
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ไมลงมือทําเมื่อยังไมถึงเวลา โดยการพิจารณาแนใจวาไมสงผลรายในสถานการณนั้น พยายาม
ควบคุมตนเองไมใหทําบางสิ่งบางอยางเร็วเกินไป
5. การคนหาการสนับสนุนทางสังคม เพื่อขอความชวยเหลือ เปนความตองการการชวยเหลือ
ตองการขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปญหา หรือสถานการณนั้น ตองการคําแนะนําจากบุคคลอื่น
6. การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดกําลังใจ สําหรับบุคคลที่รูสึกวาตนเองไม
ปลอดภัยจากสถานการณที่เปนปญหา มีความตองการกําลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเขาใจจาก
บุคคลอื่น ในแงทฤษฎีจัดการเผชิญปญหาที่มุงเนนทางดานอารมณ แตในทางปฏิบัติและสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง มักเกิดขึ้นควบคูกันกับการคนหาการสนับสนุนทางอารมณเพื่อการหาความชวยเหลือ ซึ่งจัดเปน
การเผชิญปญหาแบบมุงเนนทางดานอารมณ นําไปสูการแกไขปญหาที่เหมาะสม แตถาบุคคลใชวิธีนี้
เพียงเพื่อระบายความรูสึก ไมพยายามแกปญหา วิธีดังกลาวไมสามารถชวยแกปญหาได
7. การตีความหมายใหมในทางบวกและสรางสรรค เปนการจัดการกับความกดดันทาง
อารมณมากกวาเปนการเผชิญปญหากับสถานการณที่ทําใหเกิดปญหา โดยการมองสถานการณที่ทํา
ใหเกิดปญหาในทางที่ดี ดวยการทําใหสถานการณนั้นดีที่สุด วิธีการนี้ไมเพียงลดความทุกขแตยังนํา
บุคคลใหมุงสูการลงมือแกปญหาโดยตรง
8. การพึ่งศาสนา ศาสนาเปนแหลงชวยเหลือทางดานอารมณ ในขณะที่เผชิญกับ
สถานการณที่กอใหเกิดปญหา การใชวิธีการทางศาสนา เชนการสวดมนต การนั่งสมาธิ เมื่อมี
ปญหาบุคคลจะหันไปพึ่งศาสนาดวยเหตุผลตางๆกัน บางคนอาจใชเปนที่พึ่งทางใจ บางคนอาจ
ใชเปนแนวทางนําไปสูการตีความหมายใหมในทางบวก หรือใชเปนกลวิธีในการลงมือกระทํา
9. การยอมรับ เปนการยอมรับความเปนจริงตามสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งการยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณนั้น
10. การปฏิเสธ เปนการปฏิเสธตอสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด ปฏิเสธ
ความจริงที่เกิดขึ้น และไมสนใจตอเหตุการณที่ทาํ ใหเกิดความเครียด
11. การระบายออกทางอารมณ เปนการเนนที่ความเครียดและการระบายออกทาง
อารมณ ดวยการเพิ่มความตระหนักตอความกดดันทางอารมณ และการระบายความรูสึกเหลานั้น
ออกไป ถาใชอยางตอเนื่องยาวนาน บุคคลจะหมกมุนกับความซึมเศรา ไมกาวหนาไปสูการหาทาง
แกปญหาโดยตรง ถาการระบายออกทางดานอารมณ เปนชวงที่ทําใจกับการสูญเสีย แลวหันมา
พิจารณาแกปญหา ก็ชวยในการเผชิญปญหาได
12. การไมแสดงออกทางพฤติกรรม เปนการลดความพยายามของบุคคลในการ
เผชิ ญ ปญ หากั บสิ่ ง ที่ ทํ าให เ กิ ด ความเครี ย ด รวมถึง การระทิ้ ง ความพยายามที่จ ะดํ า เนิ น ไปสู
เปาหมาย เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการชวยตนเองไมได มักเกิดกับบุคคลที่คาดหวังวาตนเอง
สูญเสียไมมีทางชนะอุปสรรคได
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13. การไมเกี่ยวของทางความคิด เปนวิธีการที่ลดความกดดันทางอารมณ โดยการ
ไมคิดถึงวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด ไมคิดถึงเปาหมายที่มีอุปสรรคขัดขวางการ
หนีจากปญหาวิธีการอื่น ใชกิจกรรมอื่นเพื่อที่จะไมคิดถึงปญหา รวมถึงการฝนกลางวัน การนอน การ
หมกมุนอยูกับการชมโทรทัศน เปนตน การใชกิจกรรมเหลานี้สวนใหญขัดขวางการแกปญหา
จะเห็นไดวาในชีวิตประจําวันบุคคลนําเอารูปแบบของพฤติกรรมการเผชิ ญปญหาทั้งสอง
รูปแบบมาใชรวมกันเสมอ หรืออาจใชสลับกันได แตถาบุคคลมุงแกไขในการปรับอารมณและใชกลไก
ปองกันทางจิตบอยๆ มุงจัดการกับอารมณ และความรูสึกที่ตึงเครียดเพียงอยางเดียวโดยมิไดมุงแกไขปญหา
จะทําใหปรับตัวไดยากกวาบุคคลที่ใชรูปแบบการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา ดังนั้นการเผชิญปญหาที่มุง
แกไขปญหา จึงควรดําเนินควบคูกันไปอยางเหมาะสม
จากแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการชวงวัย สรุปไดวาระยะวัยรุน เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วมาก และเห็นไดชัดเจน ชวงระยะวัยรุนโดยทั่วๆ ไป เปนชวงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหวางความ
เปนเด็กตอเนื่องกับความเปนผูใหญ นับเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ถาเด็กวัยรุนผูใดไดดําเนินชีวิตใน
ชวงเวลานี้ผานพนไปอยางราบรื่น มีปญหาซับซอนไมมากนัก เด็กวัยรุนนั้นยอมเขาสูความเปนผูใหญ
ดวยดี และมักจัดการกับชีวิตในวัยผูใหญไดอยางราบรื่น แตถาเปนไปในทางตรงกันขาม วัยรุนเปน
ระยะเวลาที่มนุษยมีความสับสนทางจิตใจที่สุดยิ่งกวาวัยอื่นๆ
3. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพกับเพื่อน
เมื่อบุคคลตางตองเกี่ยวของสัมพันธภาพกับผูอื่นอยูเสมอ สัมพันธภาพจึงเปนเรื่องสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตที่ชวยใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การเกี่ยวของตางๆนั้นเกิดไดหลายระดับ
ขึ้นอยูกับความประสงคของแตละบุคคล การสรางสัมพันธภาพนั้น มีมโนทัศนพื้นฐานในเรื่องความรัก
ความเอาใจใส ความมีน้ําใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเชื่อถือและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน การที่เด็กและ
เยาวชนสามารถเขาถึงสภาพจิตใจของผูอื่นไดเริ่มจากการติดตอสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธตอกันซึ่งจะ
ทําใหเกิดการตอบสนองเมื่อเด็กและเยาวชนมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นจะทําใหเกิดความมั่นคง สามารถ
เผชิญปญหาและความจริงที่เกิดขึ้น และเรียนรูที่จะไวใจผูอื่น
3.1 ความหมายสัมพันธภาพ
จากความหมายของสัมพันธภาพ หมายถึง ความผูกพันความเกี่ยวของ (ราชบัณฑิตยสถาน,2525)
เปนการติดตอกันระหวางบุคคลทั้งสองฝาย และกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดขึ้นตามมา ความสัมพันธนี้
จะเป นช วงระยะเวลาหนึ่ ง หรื อช วงระยะเวลาอั นยาวนานเป นแรมป หรื อตลอดไป ขึ้ นอยู กั บชนิ ดของ
สัมพันธภาพนั้นๆ ชนิดของสัมพันธภาพ คือ สัมพันธภาพเพื่อการสังคม เปนการติดตอกับบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจรวมกัน อาจเปนลักษณะสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง คนรูจักหรือคนคุมเคย
หรือบุคคลทั่วไปที่บังเอิญ หรือตั้งใจที่จะมาติดตอกัน เปนสัมพันธภาพที่ตางตองการความพึงพอใจ หรือมี
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ผลประโยชนตอกันสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนเรื่องสําคัญในการใหความชวยเหลือบุคคล สัมพันธภาพ
เปนพฤติกรรมหนึ่งที่บุคคลกระทําตอกัน ถาทั้งสองฝายยังไมมีปฏิสัมพันธกันสัมพันธภาพจะยังไมเกิดขึ้น
ซึ่งความสัมพันธนั้นอาจเกิดขึ้นในดานบวกหรือในดานลบหรือแปลความไปในดานบวกมากกวา
ดูบริน (Dubrin 1981 , อางถึงใน สมพร สุทัศนีย 2537 : 215) ไดใหความหมาย
สัมพันธภาพ หมายถึง ศิลปะและการปฏิบัติในการนําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยมาใช
ในการติดตอเกี่ยวของกันเพื่อใหบรรลุจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม
ชิคเกอรริง (Chickering 1969 , อางถึงใน วรรณา อาภาอดุล 2545 : 8) ไดให
ความหมายว า การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยูรวมกัน การมีน้ําใจ การใหก ารชวยเหลือ
สนับสนุน การใหและการรับจากบุคคลอื่นและการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาตนเองไปสูการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งการอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น ไดแกความสามารถที่ยอมรับความ
แตกตางของบุคคลอื่นไดและการมีน้ําใจ การใหความชวยเหลือสนับสนุน การใหและการรับ
ชูสส ( Schutz 1998 , อางถึงใน วิจิตรา พูลเพิ่ม 2545 : 30) ใหความหมายวา สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลวาเปนการแสดงออกดานจิตใจของบุคคลทั้งสองฝาย โดยมีสถานการณระหวางบุคคลเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคลและสงผลใหบุคคลมีการแสดงพฤติกรรม ที่แตกตางกันออกไปตาม
สถานการณนั้น
สุรพล พยอมแยม (2548 :21) ใหความหมายวา สัมพันธภาพเปนพฤติกรรมหนึ่งที่บุคคลกระทํา
ตอกัน ถาทั้งสองฝายยังไมมีปฏิสัมพันธตอกันสัมพันธภาพจะยังไมเกิดขึ้น การที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกัน
เปนจุดเริ่มตนของการมีสัมพันธภาพ ซึ่งความสัมพันธนั้นจะเกิดขึ้นในดานบวกหรือดานลบก็ได
ชาติชาย แหลงหลา (2545 :25) ไดอธิบายวา สัมพันธภาพเปนกระบวนการที่บุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไปติดตอสื่อสารทําความรูจักคุนเคยสนิทสนมกัน ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับ
ผลกระทบซึ่งกันและกันและเกิดไดกับบุคคลทุกประเภท
วิจิตร อาวะกุล (2528 , อางถึงใน สมพร สุทัศนีย 2537 : 215) ไดใหความหมาย
สัมพันธภาพ หมายถึง การติดตอเกี่ยวของกันเพื่อเปนสะพานทอดไปสูความเปนมิตร รวมทั้งการ
ที่พัฒนาตนเองใหเปนที่รักใครชอบพอ และไดรับความรวมมือสนับสนุนจากผูอื่น
สรุ ป ได ว า สั ม พั น ธภาพ หมายถึ ง กระบวนการที่ บุ ค คลตั้ ง แต ส องคนขึ้ น ไป
ติดตอสื่อสารทําความรูจักคุนเคยสนิทสนมกัน ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับผลกระทบซึ่งกันและ
กัน สัมพันธภาพเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกประเภท และสัมพันธภาพแบงได 2 ลักษณะ คือ
1.สัมพันธภาพเชิงสังคม เปนสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นตามวิถีการดําเนินชีวิต ของคนใน
สังคมมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการในการอยูรวมกัน ไมจําเปนตองอาศัยความรู
หรือทักษะพิเศษในการสรางสัมพันธภาพ สัมพันธภาพเชิงสังคมนี้เมื่อเกิดขึ้นแลว จะดําเนินไป
เรื่อยๆไมมีเปาหมายและเวลาชัดเจน
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2.สัมพันธภาพเชิงสหวิชาชีพ เปนสัมพันธภาพระหวาง ผูป ระกอบวิชาชีพกับ
ผูใชบริการ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพนี้ มีจุดมุง หมายเพื่อการชวยเหลือแกไขปญหาของผูใชบริการ มี
ระยะเวลามีกําหนดเปาหมาย ชัดเจน (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2537 :38)
เบเยอรและมาแชล (Beye and Marshall 1981 , อางถึงใน มณี ดีประสิทธิ์ 2541 :63)
ไดกลาววา องคประกอบของสัมพันธภาพระหวางเพื่อนมี 8 องคประกอบ คือ
1.ดานความมั่นใจและความไววางใจ
2.ดานการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3.ดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4.ดานความเปนมิตรและความสุขใจ
5.ดานการทํางานเปนกลุมที่มุงสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมกัน
6.ดานการริเริ่มสรางสรรค
7.ดานการติดตอสื่อสารแบบเปด
8.ดานการเปนอิสระจากการคุกคาม
เมื่อเริ่มตนสัมพันธภาพไดแลว ความตองการที่ตามมาก็คอื การมีสมั พันธภาพทีด่ กี า วหนา
ยิ่งขึ้น ขั้นตอนแรกที่พึงกระทําก็คือ การทําใหเกิดความคุนเคยระหวางกัน การที่บุคคลจะคุนเคยสนิท
สนมกันไดนั้นมักดําเนินไปอยางเปนลําดับ โดยทั่วไปจะจัดแบงออกเปน 3 ลําดับ ไดแก
1.ความคุนเคยดานความคิด เมื่อมีปฏิสัมพันธกัน การสื่อสารที่เกิดขึ้นจะแสดงใหเห็นถึง
ความคิดความเขาใจของแตละฝายที่มีตอสิ่งตางๆที่เกี่ยวของหรือนํามาพูดคุยกัน ในเบื้องตนอาจเปน
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องกวางๆ เชน การพักผอน การทองเที่ยว ความเปนไปในสังคม เปนตน
เมื่อมีทัศนะตรงกัน หรือคลอยตามกันก็จะเริ่มพูดคุยกันในเรื่องเฉพาะจุดและลงลึกมากขึ้น หากยังคง
สอดคลองกันอีก ระดับของความคุนเคยใกลชิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ
2. ความคุยเคยดานรางกาย ขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาตอเนื่อง จากความคุนเคยดานความคิด
เมื่อคูสัมพันธภาพมีทัศนะตอสิ่งตางๆสอดคลองกัน และเปนที่พอใจระหวางกัน การสัมผัสทาง
รางกายมักเกิดขึ้นตามมา เพราะเปนเครื่องชวยหรือแสดงใหเห็นถึงการยอมรับระหวางกันมากขึ้น การ
จับมือถือแขน การถูกเนื้อตองตัวเปนการเพิ่มความคุนเคย หรือบอกถึงระดับของการมีสัมพันธภาพที่
พัฒนาจากเดิม อยางไรก็ตามสัมผัสรางกายยังมีขอจํากัดที่ตองเขาใจและปฏิบัติใหเหมาะสมอยูหลาย
ประการ โดยเฉพาะประเด็นวัฒนธรรม ที่เนนถึงความแตกตางระหวางเพศและความเหมาะสม
3. ความคุนเคยดานความรูสึกและอารมณ ความสัมพันธระหวางกันในดานนี้ถือวาได
พัฒนามาถึงขั้นสูงสุดเปนการแสดงวาความคุนเคยกันอยางแทจริง เพราะแตละฝายจะลวงรูถึงความรูสึก
หรืออารมณของกันและกัน มีการเปดเผยใหอีกฝายรู และเขาใจความคิดความรูสึกความตองการที่มีอยู
ไมเสแสรงหรือปดบัง หรือปกปองตัวเอง และมักตองการการสนับสนุนตางๆจากอีกฝายหนึ่ง มีการ
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แลกเปลี่ยนความคิดและการกระทําใหกันและกัน การเขาใจและการยอมรับอารมณของอีกฝายพรอมๆ
กับการปรับอารมณที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนสิ่งจําเปนที่ตอเนื่องกับความคุนเคยระหวางกัน
ความคุนเคยทั้ง 3 ระดับ คูสัมพันธภาพแตละคูตองการพัฒนาไปถึงระดับใดนั้นขึ้นอยู
ระหวางวัย นอกจากนั้นความรูสึกชอบหรือไมชอบ ใหสัมผัสตัวของแตละคนก็มีความสําคัญอยูมากที่
เดียวถาทั้งคูตองการสนิทสนมกันใหมากที่สุด ยอมตองพัฒนาไปถึงขั้นที่ 3 แตหากความตองการไม
ตรงกันสัมพันธภาพอาจอยูเพียงละดับแรกเทานั้น อยางไรก็ตาม แมวาบุคคลจะมีความตองการตรงกัน
การพัฒนาสัมพันธภาพไปถึงขั้นสูงสุดนั้น ยังตองอาศัยตัวชวยที่จะทําใหบรรลุผลตามเปาหมายดวย
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดความคุนเคยสนิทสนมกันมีดังตอไปนี้
1. ความไววางใจ ความไววางใจซึ่งกันและกันเปนตัวชวยสําคัญ ในการพัฒนาความคุนเคย
สนิทสนม แนวทางในการสรางความไววางใจมีหลายแนวทาง แตละแนวทางจะมีหลักสําคัญอยูที่การรักษา
คําพูดหรือการปฏิบัติตามขอสัญญาระหวางกัน โดยอาจหมายรวมถึงความซื่อสัตยความตั้งใจจริงไวดวย
2. ความชอบความพอใจ ความพอใจระหวางกันจะเปนทุนสําหรับพัฒนาสัมพันธภาพที่
สําคัญถาเริ่มตนดวยความพอใจ หรือเกิดความปะทับใจตอกันแลว การสานตอสัมพันธภาพจะเกิดได
ง ายขึ้ น ดั งนั้ นการมี อยู หรื อทํ าให อี กฝ ายพอใจในตั วเรามากขึ้ นเท าใด โอกาสของการพั ฒนา
ความสัมพันธไปถึงขั้นสูงสุดยอมมีมากขึ้น
3. พลังอํานาจตางๆ พลังอํานาจในที่นี้ หมายถึง การมีอิทธิพลตอความรูสึกและการกระทํา
ของอีกฝาย คูสัมพันธภาพบางรายอาจมีอิทธิพลที่เปนรูปธรรม เชน อํานาจใหคุณใหโทษโดยตรง
หรืออาจเปนอํานาจแฝงที่ทําใหอีกฝายหนึ่งยอมรับ หรือกระทําตามที่ตองการไดมากขึ้น ก็อาจมีผูที่
พอใจกับศักยภาพหรืออํานาจเชนนั้น อยางไรก็ตามพลังอํานาจอาจสงผลลบตอสัมพันธภาพก็ได คือ
แทที่จะชวยใหพัฒนาสัมพันธภาพไดอยางรวดเร็วขึ้น อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกัน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพ
การสรางสัมพันธภาพสามารถอธิบายไดจาก 3 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย ไดแก
1.1 ความแตกตางระหวางบุคคล นอกจากบุคคลจะมีความคลายคลึงกันแลว บุคคลยังมีความ
แตกตางกันมากมายหลายประการ เชน รูปรางหนาตา การแสดงออก อารมณ ความรูสึก ความคิด สิ่งตาง ๆ
เหลานี้เปนผลมาจากพันธุกรรมสวนหนึ่งและประสบการณอีกสวนหนึ่ง ดังนั้นการเขาใจตนเองและผูอื่น
ทําใหเราสามารถปฏิบัติตอผูอื่นไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น และกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
1.2 การคํานึงถึงบุคคลในลักษณะรวม ไมอาจศึกษาบุคคลโดยการแยกศึกษาเปน
สวนยอย ๆ แตละสวน แตตองศึกษาทั้งกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนถึงสถานการณที่บุคคล
นั้ นอาศั ยอยู อี กด วย ดั งนั้ นการมอบหมายงานให บุ คคลใดนั้ น มิ ใช จะมอบหมายให ตามความรู
ความสามารถแตเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงความพอใจที่บุคคลนั้นจะทํางานดวย
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1.3 พฤติกรรมเปนสิ่งกอใหเกิดขึ้นไดและจูงใจได ในทางจิตวิทยาเชื่อวา พฤติกรรมเกิด
จากความตองการซึ่งถือวาความตองการ เปนแรงขับหรือแรงจูงใจภายในที่ทําใหเกิดพฤติกรรม นอกจาก
พฤติกรรมจะเกิดจากแรงจูงใจภายในแลว เรายังสามารถทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมโดยใชสิ่งจูงใจ
ภายนอกได เชน ใหรางวัล คําชมเชย ใหความรักความสนใจ ใหบริการที่ดี และอื่น ๆ
1.4 มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนคนเทาเทียมกัน ฉะนั้นการปฏิบัติตอบุคคลอื่น
ควรเปนไปในลักษณะของการยกยองใหเกียรติ สุภาพ ออนนอม ไมวางอํานาจ หรือขูบังคับ
1.5มนุษยมีความซับซอนและมีความผันแปรเปนอยางมาก ความตองการหรือแรงจูงใจที่
มีอยู นอกจากพฤติกรรมของมนุษยจะผันแปรไปตามแรงจูงใจ ทั้งภายในและภายนอกแลว พฤติกรรมยัง
ผันแปรไปตามเวลาและสถานการณตาง ๆ อีกดวย
2. แนวคิดในเรื่องลักษณะของสังคมไทย ลักษณะสังคมไทยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพมีหลาย
ประการ เชน เปนสังคมที่เนนตัวบุคคลมากกวาปญหาหรือแนวคิด เปนสังคมอํานาจนิยมคือใหความสําคัญ
ของระบบอาวุโส และยกยองใหเกียรติผูมีตําแหนงสูง และเปนอิสระนิยมคือคนไทยรักอิสรภาพ ชอบทําสิ่ง
ตาง ๆ ตามสบาย ไมชอบมีกฎเกณฑมาบังคับ
3. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติขององคกร ที่วาองคกรเปนระบบสังคม กิจกรรมทางสังคม
ภายในองคกรจึงอยูภายใตกฎของสังคม การแสดงบทบาทและสถานภาพของบุคคล จึงตองเปนไปตาม
สังคม พฤติกรรมบางอยางไดรับอิทธิพลจากกลุม กลุมสังคมจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลเปน
อยางยิ่ง(สมพร สุทัศนีย 2537:219)
จากแนวคิดดังกลาวการสรางสัมพันธภาพนั้นมีมโนทัศนพื้นฐานในเรื่องความรัก ความเอาใจ
ใสความมีน้ําใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเชื่อถือและการใหเกรียติซึ่งกันและกัน การที่เด็กและเยาวชน
สามารถเขาถึงสภาพจิตใจของผูอื่นไดเริ่มมีการติดตอสื่อสารและการมีปฎิสัมพันธตอกัน ซึ่งทําใหเกิดการ
ตอบสนอง เมื่อเด็กและเยาวชนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นจะทําใหเกิดความรูสึกมั่นคง สามารถเผชิญปญหา
และความจริงที่เกิดขึ้น และเรียนรูที่จะไววางใจผูอื่น สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3.3 ขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ
มนุษยทุกคนจะตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นตลอดเวลา ซึ่งความสามารถในการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นนั้นมิใชเปนสิ่งที่ติดตัวมาโดยธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูทั้งนี้
เพราะการที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับผูอื่นจะตองมีทั้งศาสตรและศิลป กลาวคือ ตองนําหลักวิชาการ
มาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและสภาพการณที่แตกตางกัน เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือและยอมรับนับถือ
โดยขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ มีรายละเอียดดังนี้ (สมพร สุทัศนีย 2537 :221)
1. การศึกษาตนเองและผูอื่น การศึกษาตนเองทําใหบุคคลรูจักตนเอง เขาใจตนเองยอมรับ
ตนเองทั้ งส วนดี และส วนบกพร องของตนเอง การรู จั กตนเองเป นสิ่ งที่ สํ าคั ญที่ สุ ด เพราะการสร าง
สัมพันธภาพนั้นตองเริ่มที่ตนเองกอน ถาบุคคลไมรูจักตนเองก็ยากที่จะสรางสัมพันธภาพใหดีได โดย
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การศึกษาตนเองนั้นจะตองทําดวยความเที่ยงตรงและตองใจกวางยอมรับความจริง สวนการศึกษาผูอื่นนั้น
ก็ใชวิธีการเดียวกัน คือ การสังเกต ใชแบบสอบถามแลวเปรียบเทียบกับทฤษฎีทางจิตวิทยา ก็จะทําใหรูจัก
และเขาใจผูอื่นดีขึ้น
2. การแกไขปรับปรุงตนเอง จากผลการศึกษาตนเองทําใหทราบในสวนดีและสวนบกพรอง ขั้น
ตอไปคือการแกไขปรับปรุงตนเอง โดยการวางแผนปรับปรุงตนเองอยางมีระบบและอดทน
เปนการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพโดยสวนรวม ทั้งการปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก ไดแก รูปรางหนาตา การแตงกาย กิริยา
ทาทาง การแสดงสีหนาและแววตา การพูดจา และการปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน ไดแก ความคิด อารมณ
ความรูสึก และนิสัยใจคอที่สังเกตเห็นไดยาก การแกไขปรับปรุงจึงตองทําทีละขั้นตอน ทีละเรื่อง การ
ปรับปรุงพฤติกรรมภายในนั้น จะตองปรับปรุงพฤติกรรมภายนอกที่อนุมานพฤติกรรมภายในได เชน ฝกความ
อดทน อดกลั้น และเขาใจผูอื่น จัดการกับความโกรธ และความเกลียด ฝกการคิดอยางมีเหตุผล ฯลฯ
3. ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม หมายถึง สภาพธรรมชาติยอมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลเปนอยางยิ่ง ตัวอยางเชน คนที่อยูใกลทะเลสวนใหญพูดเสียงดัง ถาบุคคลผูนี้มาพูด
กับเราดูเหมือนวาเขาเปนคนกาวราว ไมมีมารยาท แตถาเรารูวาเขาอยูใกลทะเล ก็จะทําใหเราเขาใจและอภัย
เขาได ดังนั้นจึงตองศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณีและสังคมใหเขาใจและนําไปเปนองคประกอบในการ
สื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
4. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางสัมพันธภาพ การสรางสัมพันธภาพจําเปนจะตองยึด
หลักวิชาการและหลักการทั่วไป เพื่อเปนแนวทางแลวผสมผสานวิธีการตาง ๆ เขากับความสามารถสวนตัว
สรางสัมพันธภาพใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยและสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
สังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู
5. นําหลักและวิธีการสรางสัมพันธภาพไปใชในชีวิต
หลั งจากการแก ไขปรั บปรุ ง
ตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจวัฒนธรรมประเพณี และรูหลักวิธีการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพแลว จึงฝก
พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในชีวิตจริงตอไป
สุรพล พยอมแยม (2545 : 68) กลาววา สัมพันธภาพเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
และเมื่อมีปฏิสัมพันธแลว แตละฝายก็มีอิทธิพลอันเกิดจากคุณสมบัติประจําของแตละคน ที่สงผลไปยังอีก
ฝายหนึ่ง ซึ่งการรับผลจากอิทธิพลฝายหนึ่งนั้น จะเปนไปใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เปนการรับรูหรือ
ผลรับจากอิทธิพลที่เปนผลกระทบมาทั้งหมด ขั้นตอนที่สอง เปนแปลความหมายหรือมีทาทีความรูสึกจาก
การรับรูเหลานั้นในลักษณะของการตอบกลับไป ซึ่งทาทีหรือความคิดในการโตตอบกลับไปนั้นอาจจะมี
ระดับความรุนแรงและมีการกระทําในหลายๆรูปแบบหรือหลายๆเรื่อง แตยังไมไดแสดงออกไป ขั้นตอนที่
สาม เปนขั้นตอนที่ผานกระบวนการคิดและตอบกลับอีกฝายในพฤติกรรมที่คิดวาเหมาะสมที่สุด
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3.4 สัมพันธภาพกับเพื่อนวัยรุน
ในระยะวัยรุนตอนตน เด็กจะยังคบเพื่อนสนิทสนม อยูในกลุมเพศเดียวกัน การมีเพื่อนสนิท
หรือเพื่อนคูหูในวัยนี้ เปนลักษณะสําคัญและจําเปน ทําใหวัยรุนเรียนรูบทบาทและกฎเกณฑของสังคม อัน
เปนรากฐานของมนุษยสัมพันธที่จะรูจักผูกพันใกลชิดกับเพื่อนตอไปได และทําใหสรางสัมพันธคบกัน
อยางดีตอไปเมื่อผูใหญ แตถึงกระนั้น วัยรุนชวงนี้ยังมีลักษณะของเด็กอยู คือ ยังเอาแตใจตนเองบาง ยึด
ความคิดและเอาตนเปนศูนยกลาง แตจะคอยๆ ปรับเปนการรูจักเอาใจเขามาใสใจเราไดเพิ่มขึ้น ลดการเอาแต
ใจของตนเองลง มีความรูสึกเห็นใจชวยเหลือผูอื่นมากขึ้นและทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา เปนลักษณะที่จะ
นําไปสูการบรรลุภาวะทางอารมณได ชายหรือหญิงตางก็สามารถมีเพื่อนเพศเดียวกันไวคอยปรับทุกข กลุม
ชายอายุนอยที่คบเพื่อนสูงอายุจะไดความรูมาก เชน สังคมกับเพื่อนที่อายุมากกวา ทําใหเขารูสึกวาตัวเขามี
ประสบการณ จากการแนะนําและชี้ชองทางหลายอยางที่เปนประโยชน จากเพื่อนรุนพี่ รุนอา รุนพอก็มี
หญิงก็เชนกัน บางคนชอบเสวนากับวัยเดียวกัน บางคนจะชอบเสวนากับเพื่อนหญิงรุนพี่ เพราะชอบเรียนรู
ประสบการณที่มากกวา เพื่อนรักตางวัยนี้จะมีความสัมพันธฉันเพื่อนแมจะตางวัย ก็เปนเพื่อนที่ระบาย
ความทุกขใหกันและกันอยางสนิทใจ ในชวงเวลาที่ตางฝายตางตองการตอบสนอง ความรูสึก สามารถ
ชวยใหคําปรึกษา และสนับสนุนดวยอยางจริงใจ หรือตางฝายจะใหความสนใจกับงานของกันและกัน ดวย
การปรึกษาหารือแกปญหาตาง ๆ รวมกัน กติกามีไวคิดทั้งสองฝายจะไมกาวกาย เรื่องสวนตัวของกันและ
กัน ไมมองคนอื่นในแงลบ จะไมหวังอะไรจากเพื่อน คือมีน้ําใจคิดจะใหอีกฝายอยูเสมอไมใชใหแลกกับรับ
แตมิตรภาพและความเขาใจแบบเพื่อนรักกัน ทําใหทั้งสองฝายมีความรักใหแกกันมากขึ้น
วัยรุนเปนวัยของความเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้
ยอมตองมีความตองการใหมๆและความสนใจใหมๆเกิดขึ้น บิดามารดาหรือผูปกครองไมเขาใจสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับเด็กดังกลาวนี้เทาที่ควร บิดามารดาเด็กมีความเห็นไมตรงกัน ในบางคราวจะพบวา
วัยรุนตองพบกับหัวขอขัดแยงตางๆ ระหวางตัวเด็กกับบิดามารดาของตนอยางรุนแรง จนไมอาจ
ปรองดองกันไดก็มี และขอขัดแยงที่เกิดในใจของเด็กอยางรุนแรง บางครั้งบิดามารดาก็ไมมีโอกาส
ทราบ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและวัยรุนในปกครอง ถาบิดามารดา
และบุตรมีความสัมพันธอันดีตอกัน เขาใจกัน ปญหาตางๆก็ยากที่จะเกิดขึ้น
การใหวัยรุนมีทศั นคติที่ดีตอบาน มีความรักบานและมีความสัมพันธอันดีกับบิดามารดาแลว
บิดามารดาหรือผูปกครองของวัยรุนควรคํานึงวาวัยรุนไมชอบในสิ่งตอไปนี้วัยรุนไมชอบใหผูใหญ
ปฏิบัติตอเขาอยางเด็กๆ วัยรุนไมตองการเปดเผยเรื่องราวของตนใหบิดามารดารูโดยสิ้นเชิง ไมชอบให
ผูใหญหรือบิดามารดาตัดสินใจเรื่องตางๆไปหมดทุกเรื่อง ไมชอบใหผูใหญที่คิดวาตัวเองถูกเสมอไป ไม
ชอบบิดามารดาทะเลาะกันตอหนาเวลามีเพื่อนมาหาที่บาน วัยรุนไมชอบใหใครมาวุนวายดวย วัยรุนไม
ชอบสภาพของการมีพอเลี้ยงหรือแมเลี้ยง วัยรุนไมชอบใหบิดามารดามีขอขัดแยงกันในเรื่องของตน
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะพบวาทั้งวัยรุนชายและหญิงตางตองการที่จะรูถึงสิทธิ และหนาที่ของตนเอง และ

44
การปรับปรุงตนเองในการที่จะเปนผูใหญตอไป ถาหากบิดามารดาไดละเวนในสิ่งที่เขาไมชอบ หรือ
พยายามคอยสังเกตอยูเพียงหางๆ อาจจะชวยใหวัยรุนมีความสัมพันธอันดีกับบิดามารดา
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพกับเพื่อน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพกับเพื่อน พบวา งานวิจัยที่
เกี่ยวของมีดังนี้
หวอง(Wong 1998, อางถึงใน กตัญชลี ณรงคราช 2543 : 35) ไดทําการศึกษาลักษณะ
การคบกลุมเพื่อน และการกระทําผิดกฎหมายของเด็กเชื้อสายจีนในแคนนาดา พบวา กลุมวัยรุนที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับกลุมเพื่อนที่ทําผิดกฎหมาย จะสงผลใหกลุมวัยรุนมีสวนกระทําความผิดสูง
ขณะที่กลุมวั ยรุ น ที่ มี ความสัมพั นธใกลชิ ดกับกลุมวัยรุนปกติ จะมีสวนกระทําความผิดต่ํากว า
เนื่องจากกลุมเพื่อนที่เปนวัยรุนปกติ จะเปนตัวสกัดกั้นและปองกันการทําผิดกฎหมาย
ภูมิ์พงษ ขุนฉมนฉ่ํา (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีผลตอการกระทําความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 256 คน ผลการศึกษา พบวา การคบ
เพื่อนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม มีอิทธิพลทางดานบวกตอการกระทําความผิดทางอาญา
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพขางตน สรุปไดวา การสรางสัมพันธภาพ
เปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเปนสุข การสรางสัมพันธภาพที่ดี จะ
สามารถถายทอดขอมูล อารมณ ความรูสึก ความคิดและความตองการเพื่อใหอีกฝายเกิดความเขาใจ เกิด
ความรูสึกพึงพอใจ เชื่อถือ ศรัทธา ซึ่งนําไปสูความรวมมือในการทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางดานสังคม
4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดและการศึกษาเกี่ยวการสนับสนุนทางสังคม เปนเรื่องที่นักวิชาการสนใจกัน
อยางกวางขวาง ทําใหเกิดรูปแบบแนวคิด ซึ่งมีทั้งสวนที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน ดังนี้
ภัทรพงศ ประกอบผล (2528 : 30 - 31, อางถึงใน ยุวดี โชติวัฒนพงษ 2537 : 34) ไดให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการที่บุคคลไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
อื่นในเครือขายทางสังคม ทัง้ การสนับสนุนทางดานวัตถุสิ่งของ บริการ ขอมูลขาวสาร การยอมรับ การยก
ยอง และการเห็นคุณคา และรวมทั้งการสนับสนุนทางดานอารมณ ซึ่งการสนับสนุนเหลานั้น มีผลทํา
ใหบุคคลสามารถชวยใหตนเองบรรลุเปาหมายตามที่เขาตองการได และเปนขุมพลังที่จะชวยเหลือให
บุคคลตอบสนองตอความตองการของตนในสถานการณหนึ่งๆไดอยางเหมาะสมนั่นเอง
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย (2534 : 170, อางถึงใน ยุวดี โชติวัฒนพงษ 2537 : 34)
ใหความหมายวาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับความรัก ความเอาใจใส
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การเห็นคุณคา ไดรับการยกยอง มีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความรูสึกเปนสวนรวมในสังคม
เดียวกั น มี การใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การใหคํ าแนะนํา การใหสิ่งของ การ
ประเมินเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น การใหความชวยเหลือโดยมาเปนแรงงาน ใหเวลา ใหความ
คิ ด เห็ น ให ข า วสารข อ มู ล การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ผ ลต อ ภาวะจิ ต ใจอารมณ มี ข อบเขต
ครอบคลุมทั้งการใหและการรับจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย คนในชุมชน และ
บุคลากรวิชาชีพตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน
บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2528 : 171, อางถึงใน กฤติกาพร ใยโนนตาด 2542 : 52) ไดให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวามีความหมาย 2 ดานดวยกัน คือ
1.ความหมายเชิ ง แคบ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผู ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ได รั บ จากผู ใ ห ก าร
สนับสนุน ไดแก ขอมูล ขาวสาร วัสดุสิ่งของและ/หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ ขอมูล
ขาวสารทําใหผูไดรับการสนับสนุนไดมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูรับตองการ
2.ความหมายเชิงกวาง หมายถึง เครือขายของการปฏิสัมพันธทางสังคมของบุคคล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเครือขาย ปริมาณความถี่ของการมีปฏิสัมพันธกัน และรวมถึง
หนาที่ของเครือขายสังคมนั้น ๆ วามีหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนทางดานจิตใจ ความหวงใย ความรัก
การใหวัสดุสิ่งของและการแลกเปลี่ยนขาวสาร
วรัญญา บุนินทร (2541 : 37) ไดกลาววาการสนับสนุนทางสังคม เปนการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับเครือขายสังคม ในรูปของการสนับสนุนชวยเหลือในดาน ขอมูล
คําแนะนํา วัตถุ สิ่งของ เงินทอง หรือแรงงาน ทําใหบุคคลรับรูและพึงพอใจวา มีคนรัก เอาใจใส ยอมรับ
และเห็นคุณคา รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งการสนับสนุนนีจ้ ะชวยใหบคุ คลสามารถเผชิญ
ตอความเครียดและปรับตัวไดอยางเหมาะสม
ดวงเดือน มูลประดับ (2541 : 42) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนความ
ชวยเหลือประคับประคองจากบุคคลอื่นทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม วัตถุสิ่งของ การเงิน
ขอมูลจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นซึ่งมีผลตอการลดระดับความเครียดและวิกฤตการณใน
ชีวิตได ทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงทางอารมณและสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542 : 52) ไดกลาววา การที่บุคคลไดรับการชวยเหลือจากการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ทั้งดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานการเงิน แรงงาน หรือวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมนั้น คือ สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนหรือบุคลากรทาง
การแพทย ทําใหผูไดรับการสนับสนุนเกิดความรูสึกผูกพัน เชื่อวามีคนรักและสนใจ มีคนยกยอง และ
มองเห็นคุณคาและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม สามารถเผชิญและตอบสนองตอความเครียดและ
ความเจ็บปวยได สงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการรักษาสุขภาพอนามัยและมีสุขภาพที่ดี
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ขวัญใจ พิมพิมล (2542 : 70) ไดกลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม เปนสิ่งที่บุคคล
ไดรับจากบุคคลหรือกลุมคน แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ
เฮาส (House 1981, อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541 : 35) ไดกลาววา การสนับสนุนทาง
สังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย การสนับสนุนดานอารมณ ซึ่งเกิดจากความใกลชิด
ผูกพัน ความรักหวงใย ความไววางใจ การสนับสนุนดานความคิด การตัดสินใจซึ่งเกิดจากการยอมรับนับ
ถือ เห็นถึงความมีคุณคา และการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ไดแก คําแนะนํา ขอมูล วัสดุสงิ่ ของ
หรือบริการตาง ๆ ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับ และขอมูลเพื่อการเรียนรูและการประเมินตนเอง
ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน กฤติยากร ใยโนนตาล 2542 : 51) ไดกลาววา การ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม เป น ความรู สึ ก อิ่ ม ใจ หรื อ พึ ง พอใจต อ ความต อ งการซึ่ ง เกิ ด จากความ
สัมพันธภาพของบุคคล ในสังคมที่ประกอบดวย ความผูกพันใกลชิดสนิทสนม การเขารวมใน
สังคม การไดมีโอกาสเลี้ยงดูอุมชูผูออนแอกวา การสงเสริมรูสึกถึงคุณคาแหงตน การพึ่งพากัน
และกัน และการใหคําแนะนํา
พิลิสุค (Pilisuk 1982 : 20 , อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 65) กลาววาการสนับสนุนทาง
สังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางคน ไมเฉพาะแตความชวยเหลือทางดานวัตถุ และความมั่นคงทาง
อารมณ แตยังรวมไปถึงการที่บุคคลรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของผูอื่นดวย
ในที่นี้ขอสรุปความหมายของ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีความ
พึงพอใจจากการไดรับความชวยเหลือ เกื้อกูล ในดานอารมณ จิตใจ ดานสิ่งของ และดาน
ขอมูลขาวสาร ความรู ที่มีความจําเปนตอตนเอง ผลของการสนับสนุนทําใหบุคคลสามารถ
ตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ไดตามตองการ สงผลใหบุคคลสามารถเผชิญกับปญหาและดําเนิน
ชีวิตไดเปนปกติสุข
4.2 ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม
ไลเบอรแมน (Lieberman 1986 : 461-465) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการลด
อุบัติเหตุ การเกิดเหตุการณเครียดในชีวิต ทําใหสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงการรับรูของบุคคลตอภาวะ
เครียด และสามารถลดระดับความรุนแรงของภาวะเครียด สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางระดับ
ความรุนแรงของภาวะเครียด กับระดับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของบุคคลสามารถสงเสริมการเผชิญ
ภาวะเครียดของบุคคล และในทํานองเดียวกัน ก็สามารถลดความรุนแรงจากผลกระทบของภาวะเครียด หรือ
สามารถดูดซับผลกระทบที่เกิดจากภาวะเครียด สามารถเปลี่ยนแปลงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดลอมและสถานการณตาง ๆ ซึ่งถูกทําลายลงจากเหตุการณเครียดที่
เกิดขึ้นและการสนับสนุนทางสังคมนี้มีผลโดยตรงตอการปรับตัวของบุคคล
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บารรีรา และอินลีย (Barrera and Ainley 1983 : 133-143) ไดกลาววา การสนับสนุน
ทางสังคม จะใหความชวยเหลือแกบุคคลในดานเงิน วัสดุอื่น ๆ ที่อยูอาศัย และการใหปจจัยที่
จําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก
1.ใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพ ใหการประคับประคองและสนับสนุน
ดานจิตใจ ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนม มีความอบอุน รูสึกมีคนอื่นหวงใยและเอาใจใส
2. ใหคําแนะนําขอมูล และขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน
3.ใหขอมูลยอนกลับในสิ่งที่ไดกระทํา เพื่อใหบุคคลไดปรับปรุงแกไข หรือไดรับ
กําลังใจในสิ่งที่ไดทําแลวและเสริมสรางโอกาสใหบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ
เพนเดอร (Pender 1987 : 396) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมการ
เจริญเติบโต และการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย เปนการเพิ่มคุณคาของตนเอง ทําใหมี
อารมณมั่นคง และมีความผาสุกในชีวิต ลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต เปนการดํารงไวซึ่ง
สุขภาพ มีการปอนกลับ ยืนยัน รับรอง หรือทําใหเกิดความมั่นใจและคาดการณการกระทําของ
บุคคลนั้นวาเปนที่ตองการของสังคม และการสนับสนุนทางสังคมเปนกันชน หรือ เบาะรองรับ
เหตุการณที่เปนภาวะวิกฤตในชีวิต
4.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
นักวิจัยไดศึกษาประเภทของการสนับสนุนทางสังคมไวมคี วามแตกตางกัน ดังนี้
สมจิต หนุเจริญกุล (2536 :13) ไดแบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ
1. การชวยเหลือโดยการใหขอมูลขาวสาร ความรูเกี่ยวกับโรค และการรักษา ให
คําแนะนําในการแกปญหา และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความประพฤติของบุคคล
2. การใหความชวยเหลือดานอารมณ ไดแก การใหความสําคัญ การใหความมั่นใจ ความรูสึก
ทีส่ ามารถจะพึ่งพา และไววางใจผูอื่นซึ่งทําใหเขารูสึกวา ไดรับความเอาใจใสหรือไดรับ ความรัก
3. การใหความชวยเหลือที่เปนรูปธรรม คือ การใหความชวยเหลือโดยตรงหรือการ
ใหสิ่งของหรือการใหบริการ
เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1985 : 201 - 202) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมเปน 3
ชนิด ไดแก
1.การสนับสนุนดานอารมณ หมายถึง ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส การให
กําลังใจ การแสดงความรักผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือและเห็นคุณคาระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกัน
2. การสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ หมายถึง พฤติกรรมชวยเหลือโดยตรงในรูปวัตถุ
หรือ สิ่งของ เวลา เงิน หรือการใหบริการ
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3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การใหขอมูลขาวสาร การตักเตือน
การใหคําแนะนําปรึกษาที่สามารถนําไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือการใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล
ทิลเดน (Tilden 1985 : 201-211) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ประเภท คือ
1.การสนับสนุนดานอารมณ เปนความรูสึกใกลชิด ผูกพันรักใคร และมีความรูสึก
เปนเจาของ ตลอดจนรูสึกไวเนื้อเชื่อใจและไววางใจ
2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เปนการใหคําปรึกษาดานขอมูลขาวสารในการ
แกปญหา ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการกระทําของบุคคล
3. การสนับสนุนดานสิ่งของ เปนการชวยเหลือดวยการใหสิ่งของ เงินทอง หรือบริการ
เพนเดอร (Pender 1987 : 257) แบงชนิดของการสนับสนุนทางดานสังคมออกเปน 4 ชนิด คือ
1.การสนับสนุนดานอารมณ เปนการใหความชวยเหลือสนับสนุนการมีสวนรวม ซึ่ง
อาจเปนการชวยในสภาวะซึมเศรา
2.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เปนการชวยเหลือบุคคลใหเกิดความเขาใจวา
ควรทําอยางไรถึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอตนเอง
3.การชวยเหลือดานทรัพยากร เปนการใหความชวยเหลือในเรื่องงาน เชน ชวยเตรียม
อาหาร หรือชวยดูแลลูก เพื่อใหมารดาไดมีเวลาในการทํากิจกรรมในการพักผอนหยอนใจ
4.การยอมรับ เปนการชวยใหบุคคลแตละคนเขาใจภาวะและศักยภาพที่เปนจริงของตนเอง
เฮาส (1981, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 254 : 100) ไดแบงประเภทของการสนับสนุนทาง
สังคมไว 4 ประเภท ดวยกัน คือ
1. การสนับสนุนทางดานอารมณ หมายถึง การสนับสนุนดานการยกยอง การใหความรัก
ความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใส และความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
2. การสนับสนุนดานการประเมิน หมายถึง การเห็นพอง รับรองและการใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง และเปรียบเทียบตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ทิศทางและ
การใหขอมูลขาวสาร ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่เผชิญอยูได
4. การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของ การเงิน และแรงงาน หมายถึง การชวยเหลือโดยตรง
ตอความจําเปนของบุคคลในเรื่องเงิน แรงงาน เวลา และการปรับสภาพแวดลอม
จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการสนับสนุนทางสังคมที่เด็กและเยาวชน
ไดรับจากศูนยฝกและอบรม มีผลตอการเผชิญปญหา และทําใหเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัว
อยูในสังคมได ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากศูนยฝกและอบรมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช
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แนวคิดของเชฟเฟอร และคณะ (Schaefer and others 1981 : 381 - 401) ไดแบงการสนับสนุน
ทางสังคมเปน 3 ชนิด ไดแก
1. การสนับสนุนดานอารมณ
2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
3. การสนับสนุนดานสิ่งของ
5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
5.1 ความหมายของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ตรงกับคําวา “Juvenile Delinquency” ซึ่งในทาง
วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ไมถือวาการกระทําเชนนั้นเปนอาชญากรรม แตจะเรียกการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนวา “การกระทําผิด” และไมเรียกเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดวาเปน
อาชญากร แมในกฎหมายไทย จะมิไดนิยามศัพทที่วา “การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน”
หมายความวาอยางไร แตเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11 ซึ่งบัญญัติไววา
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งในคดีตอไปนี้
1.คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด
2. คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโอนมาตามมาตรา 61 วรรคแรก ฯลฯ
3. คดีที่ศาลจะตองพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ซึ่งบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของศาลครอบครัว”
จากบทมาตราดังกลาว จึงพอสรุปไดวา การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นหมายถึง
การกระทําความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา และการ
กระทําความผิดตอกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจะ
พิพากษาหรือมีคําสั่งนอกจากนี้ มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยังไดนิยามของคําวา “เด็ก” และ
“เยาวชน” ไววา
เด็ก หมายความถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยังไมเกินสิบสี่ปบริบูรณ
เยาวชน หมายความถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ
เกณฑที่ใชในการแยกเด็ก หรือ เยาวชน ก็คืออายุของบุคคลนั้น โดยจะพิจารณาวา ใน
วันที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นเปนวันแรกนั้น ผูกระทํามีอายุเทาไร หากผูกระทํามีอายุอยูในชวง
ตั้งแต 7 ปเต็มแตยังไมถึง 14 ปเต็ม ถือวาบุคคลนั้นเปน “เด็ก” แตหากบุคคลนั้นมีอายุตั้งแต 14 ปเต็ม
แตยังไมถึง 18 ปเต็ม ถือวาบุคคลนั้นเปน “เยาวชน” ไมวาบุคคลนั้นจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
กอนอายุครบ 18 ป (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 20) หรือไมก็ตาม
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การที่ เ ด็ ก และเยาวชนกระทําผิด นั้ น สังคมถือ วา เป น การกระทํ าผิ ด ของเด็ก และ
เยาวชนเทานั้น ไมถือวาเปนอาชญากร ทั้งนี้เพราะอาจกระทําไปโดยความรูเทาไมถึงการณ
ความคึกคะนอง ประมาท หรือถูกชักจูง ซึ่งบุคคลตางๆยินดีที่จะใหความชวยเหลือเพื่อกลับตัว
เปนพลเมืองที่ดีตอไป (ปรารถนา ชอนแกว. 2542 : 50) สําหรับความหมายของการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนนั้นมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้
วรชาติ แสนคํา (2543 : 6) ไดใหความหมายของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไววา
หมายถึงเด็กและเยาวชนที่ถูกตํารวจจับกุมในขอหาตางๆ ซึ่งเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เชนความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน เกี่ยวกับชีวิต
รางกาย เพศ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธ ปนและวัตถุระเบิด
ชัยพร วิชชาวุธ (2523 : 433) กลาวถึงการกระทําความผิดวาเปนบุคลิกที่ฝาฝนสังคม คือ
การกระทําที่ขัดกับศีลธรรมจรรยาของสังคมตลอดจนกฎหมายบานเมือง โดยปราศจากความรูสึกวาได
กระทําความผิด หรือเกรงกลัวตอผลทางลบที่จะเกิดตามมา ไมมีความรับผิดชอบ ไมสามารถควบคุม
ความอยากของตน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมอาทรในความรูสึกอารมณไมมั่นคง ไมเรียนรูจาก
ประสบการณหรือจากการลงโทษ ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานั้น
ประธาน วัฒนาวาณิชย (2530 : 8) กลาววาการกระทําความผิด โดยพื้นฐานมีลักษณะ
คลายคลึงกับการประกอบอาชญากรรม เพียงแตการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ใชเกณฑอายุ
เปนเกณฑในการพิจารณาลงโทษ เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังไมมีความรูสึกรับผิดชอบเหมือนผูใหญ
ไมรูจักแยกระหวางความดีกับความชั่ว ความถูกกับความผิดเชนผูใหญ จึงมีวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่แตกตางกัน เริ่มตั้งแตการสืบสวนการพิจารณาคดีและการลงโทษผูกระทําความผิด โดยเด็กและ
เยาวชนผูกระทําความผิดจะถูกสงตัวไปยังศูนยฝกและอบรม แตผูใหญอาจตองโทษจําคุก
บารทอล (Bartol 1991 :126-127) กลาววา นักจิตวิทยาสวนใหญเชื่อวา การกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน เปนปญหาการปรับตัวทางจิตใจและทางอารมณของวัยรุน ที่ตองการ
การบําบัดแกไข การกระทําความผิดเปนพฤติกรรมการเรียนรูพฤติกรรมหนึ่ง เหมือนพฤติกรรม
อื่นๆ ที่เกิดจากการเรียนรูเชนกัน ดังนั้นพฤติกรรมจึงเปนปฏิสัมพันธกัน ระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สภาพบุคคลและในระยะ2ทศวรรษที่ผานมา การศึกษาของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการกระทําความผิดก็
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มุงศึกษาปจจัยทางบุคลิกภาพของผูกระทําความผิด ก็เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ที่มุงศึกษาปจจัยทางบุคลิกภาพของผูกระทําความผิด วามีผลตอพฤติกรรมการกระทําความผิด
อยางไร มาเปนการศึกษามุงพัฒนาการทางจิตใจ และพัฒนาการทางจริยธรรมของผูกระทําความผิด
สุชา จันทนเอม (2542 : 3) ไดใหความหมายของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดวา
หมายความถึง เด็กที่กระทําผิดอาญา รวมทั้งเด็กที่กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด
สําหรับเด็ก แตถาเด็กที่อายุต่ํากวา 7 ป กระทําความผิดอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กไม
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ตองรับโทษ (ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช 2499 มาตรา 73) ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วาเด็กที่มี
อายุไมเกิน 7 ปนั้น ยังไมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะแยกแยะวาอะไรผิดและอะไรถูก
สุพจี เหลาพานิช(2541:12) การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนสาเหตุมาจาก
เพื่อนและสิ่งแวดลอม ไดแกการคบเพื่อน การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นถือวามีความสําคัญตอ
เด็กและเยาวชนเปนอยางมาก การรวมกลุมกันเปนแกงเปนพวก ยอมทําใหเด็กและเยาวชนใน
กลุมเดียวกันมีคานิยมเหมือนกัน มีทัศนคติที่คลายคลึงกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะ
สามารถถายทอดเทคนิคในการกระทําความผิดหรือคอยชวยเหลือสงเสริมใหกระทําผิดหนักขึ้น
กวาเดิม สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดความตื่นเตนและใหประโยชนรวมกัน จะมีผลทําใหเด็ก
และเยาวชนไดรับการถายทอดคานิยม เทคนิค และทัศนคติในการกระทําความผิด
วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2531:21,อางถึงใน เสริน ปุณณะหิตานนท ม.ป.ป) กลาววาการ
กระทําความผิดของเยาวชน เปนพฤติกรรมบางรูปแบบที่ขัดแยงหรือตอตานสังคมทําใหเกิดการ
เสียระเบียบทางสังคม และตัวบุคคล และมีนัยครอบคลุมไปถึงผลการใชคานิยมวินิจฉัยความ
ประพฤติวาเปนสิ่งที่พึงปรารถนา ภายในกรอบบรรทัดฐานและกฏระเบียบของสังคม
5.2 แนวโนมเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเยาวชนไทย
โครงการ Child Watch โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย โดยมีการเก็บขอมูลทั้งที่เปนตัวบงชี้สุขภาพอนามัยเด็ก ดาน
การศึกษา และดานภาวะสังคม รวมทั้งมีการสํารวจการใชชีวิตของเด็กและเยาวชนในชวงวัย
ตางๆ ดวยกลุมตัวอยางทั่วประเทศกวา 140,000 คน ครอบคลุมทั้ง 5 ชวงวัย คือ ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยในรอบป 2550-2551 ไดมี
สภาวการณที่สําคัญ อาทิ ปญหาแมวัยรุนนั้นมีมากมาย ทั้งความไมพรอมที่จะเลี้ยงลูก ปญหาเศรษฐกิจ
เนื่องจากยังไมมีงานทํา รวมไปจนถึงความเสี่ยงที่จะใชเหลาบุหรี่เพื่อลดความเครียด
เด็กและเยาวชนตองคดีตางๆ จนตองเขาสถานพินิจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2547 ถึง
ปจจุบัน โดยตัวเลขประมาณการในป 2551 มีเด็กและเยาวชนที่ตองคดีตางๆ และถูกสงตัวเขาสถานพินิจ
จํานวน 42,102 คน เพิ่มขึ้นจากในป 2550 ที่มีจํานวน 40,653 คน โดยคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
เปนอันดับตนๆ มีอาทิ คดีลักทรัพย คดียาเสพติด และคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกาย เปนตน
ผลการสํารวจในป 2551 ของโครงการ Child Watch เด็กและเยาวชนโดยมีแนวโนมภาวะเครียด
สูงขึ้นตามระดั บการศึกษา จากเด็กประถมศึกษาซึ่งมีภาวะเครียดร อยละ 23 ถึ งนิสิตนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาซึ่งตกอยูในภาวะเครียดถึงรอยละ 40 โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีปญหารุมเราเด็กมากขึ้น
ตั้งแตปญหาการเรียนและการแขงขัน ไปจนถึงปญหาการมีงานทําภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ในปนี้
พบวา มีเด็กไทยโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 27 ที่อานหนังสือเปนงานอดิเรก นอกจากนี้ อัตราสวนเด็กที่ตอบวา
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ตนเองชอบไปโรงเรียนในระดับมาก ลดลงจากปที่แลวจากเฉลี่ยรอยละ 43 เหลือเพียงรอยละ 38
โดยเด็กวัยประถมศึกษายังชอบไปโรงเรียนสูงที่สุด และลดลงทันทีเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษา โดย
เด็กระดับอาชีวศึกษามีอัตราการชอบไปสถานศึกษาของตนนอยที่สุด คือเพียงรอยละ 31
ในปพ.ศ.2552 แนวโนมเด็กที่ตองคดียาเสพติดและถูกสงเขาสถานพินิจมีแนวโนม
สูงขึ้น จากจํานวน 10,279 คน ในป 2550 ประมาณการวาจะมีจํานวนถึง 11,297 คน ในป 2551
ขณะเดียวกัน จากผลการสํารวจของโครงการ Child Watch ในปนี้รายงานวา การเสพยาเสพติด
ในสถานศึกษาจะมีแนวโนมลดลงโดยรวม แตก็ยังมีเด็กถึงรอยละ 13 ที่ยังพบเห็นการเสพ
ยาเสพติดในสถานศึกษา เด็กใชเวลากับสื่อประเภทตางๆ สูงมากถึงวันละ 6-7 ชั่วโมง โดยหมด
ไปกับโทรทัศนราว 3 ชั่วโมง อินเตอรเน็ตกวา 2 ชั่วโมง และโทรศัพทอีก 1 ชั่วโมงครึ่ง
5.3 สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
ในเรื่องของสาเหตุการกระทําผิดนั้น มีนักวิชาการแตละสาขาวิชา ตางก็มุงมองตามแนวทาง
ที่ตนศึกษา จิตแพทยหรือนักจิตวิทยามักมุงมองวา สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนมาจาก
ความบกพรองทางรางกายและจิตใจ ซึ่งสาเหตุอันเกิดจากภายในตัวเด็กและเยาวชน สวนนักอาชญาวิทยา
ทางสังคมวิทยา มักจะมองหาสาเหตุการกระทําผิดวา มาจากสิ่งแวดลอมภายนอกของเด็กและเยาวชน เชน
ฐานะครอบครัว การศึกษา สิ่งแวดลอม มีนักอาชญาวิทยาที่เห็นวา สาเหตุการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชนมาจากสาเหตุปจจัยหลายปจจัย ผสมกัน ไดแก
1. สาเหตุจากตัวผูกระทําผิด
1.1 พันธุกรรม หรือสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด ไดรับถายทอดมาจากพอแม เชน
โรคปญญาออน ความบกพรองทางบุคลิกภาพ เชน ตาบอดสี และโรคเกี่ยวกับเลือดบางชนิด
ที่ ทํ า ให เ ด็ ก รู สึ ก ตั ว ว า บกพร อ ง ทํ า ให เ กิ ด ความแปรปรวนทางจิ ต และอาจจะประกอบ
อาชญากรรมได
1.2 ความพิการและโรคภัยไขเจ็บ โรคบางอยางอาจกอใหเกิดความพิการทั้งทาง
รางกายและจิตใจได เชน พวกระบบประสาทพิการ มาเลเรียขึ้นสมอง หรือไทฟอยด เปนตน ทําให
เด็กหรือเยาวชนเกิดความรูสึกไมสมประกอบ มีปมดอย และอาจแสดงพฤติกรรมบางอยางเปนการ
ชดเชย หรือหาทางออกโดยการกระทําผิดกฎหมายตางๆ
1.3 ภาวะแหงจิตใจ ของเด็กและเยาวชนนั้นอาจมีภาวะจิตใจแตกตางออกไปจากผูใหญ
เพราะเด็กและเยาวชนมีภาวะแหงจิตใจ ยังไมถึงวุฒิภาวะ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังอยูในวัยรุนที่มี
อารมณรุนแรง ฉุนเฉียวคะนอง กําลังอยูในสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและฮอรโมนที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ อาจเปนคนโมโหงาย หรือมีความกังกล ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ
ทางดานสังคมได เชน ไมยอมเขาสังคม หรือแสดงพฤติกรรมแบบกาวราวในสังคม
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1.4 ประสบการณอันเจ็บปวดทางจิตใจ เชน การถูกลวงละเมิดทางเพศและการ
กระทํ า ทารุ ณ กรรม มี ห ลายรายงานพบว า เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ผิ ด จํ า นวนหนึ่ ง มี
ประสบการณการถูกกระทําทารุณกรรมและการถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก
1.5 สัญชาตญาณ คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง โดยไมมีใครสั่งสอนหรืออบรมให
เชน ความอยากรูอยากเห็น ความอยากเผชิญภัย หรือสัญชาติญาณทางกามารมณและสัญชาติ
ญาณเหลานี้กอใหเกิดการกระทําผิดได
1. 6 สติปญญา ตามหลักความจริงบุคคลแตละคนยอมมีสติปญญาแตกตางกัน
ออกไป อาจตกเปนเหยื่อของความชั่วราย โดยถูกชักจูงจากบุคคลที่ฉลาดกวา ใหทําผิดกฎหมาย
ไดนอกจากนี้ยังพบวา สติปญญาที่ต่ํากวามีความสัมพันธพฤติกรรมอาชญากรบางลักษณะ ที่มี
ความจําเพาะโดยเฉพาะการกระทําผิดทางเพศ
1.7 การศึกษาจากสถิติทั่วๆไปของผูกระทําความผิดปรากฏวาสวนใหญเปนเด็กและ
เยาวชนที่มีการศึกษาต่ํา
2.สาเหตุทางครอบครัว
ครอบครัวไมมีอิทธิพลตอการสรางบุคลิกภาพ และอุปนิสัยใหกับเด็กและเยาวชน
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมขั้นตน หรือขั้นพื้นฐาน บิดา มารดา ยอมทําทุกสิ่งทุกอยางใหกับ
บุตร เปนพอ แม ผูใหกําเนิด เปนครูคนแรกที่จะสอนใหลูกเรียนรูทางสังคม เปนเพื่อนคนแรกที่เด็ก
ไดพบ เปนสิ่งแวดลอมสิ่งแรกที่เด็กไดพบไดเห็นตั้งแตเกิด ถาบิดามารดาเปนแบบอยางที่ดีทั้ง
ทางดานพฤติกรรมในครอบครั ว ถึงการรักใครปรองดองระหวางพอแม และความมี เหตุ ผล มี
ความคิดสรางสรรค ก็จะเปนสิ่งที่ประทับใจใหลูกเอาอยางได สาเหตุจากครอบครัวทําใหเด็กและ
เยาวชนกระทําผิดก็มีอยูมากมาย
2.1 ความไมปรองดองกันในครอบครัว ระหวางพอแมมีการทะเลาะวิวาทกันบอยๆ ทํา
ใหเด็กเกิดความเบื่อหนายหรือพัฒนานิสัยที่กาวราวขึ้นมา พูดจาหยาบคาย ชอบทะเลาะวิวาท เปนตน
2.2 ครอบครัวที่พอหรือแม หรือทั้งสองคน เปนโรคประสาท จูจี้จุกจิก ขี้บนจนลูก
ทนไมได ทําใหเด็กขาดความมั่นคงทางอารมณ หรือออกจาบานเที่ยวเตร และประกอบอาชญากรรมได
2.3 ครอบครัวที่พอหรือแม หรือทั้งสองคน ติดการพนัน หรือติดยาเสพติด ไมมี
เวลาเอาใจใสลูกๆ นอกจากจะทําใหลูกขาดความอบอุนแลว ก็ยังเปนแบบอยางที่ไมดีใหแกเด็ก
2.4 ครอบครั วแตกแยก หรือหยาราง ทําใหเ ด็กขาดคนหนึ่งคนใดไป หรือ
บางครั้งก็ขาดทั้งสองคน คือเด็กตองไปอาศัยอยูกับคนอื่น ทําใหเด็กขาดความอบอุน และ
พยายามหาสิ่งชดเชยและอาจแสดงพฤติกรรมออกมาประกอบอาชญากรรมตางๆได
2.5 ครอบครัวที่บิดามารดา หรือทั้งสองคนถึงแกกรรม ทําใหเด็กเปนกําพรา
อาศัยผูอื่นอยู ถาหากวาญาติหรือผูปกครองมิไดใหความรัก ความอบอุนเทาที่ควร ก็จะทําให
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เกิดปญหาตางๆ ที่เด็กพยายามแสวงหา เพื่อตอบแทนความตองการทางความรักและความ
อบอุนอาจไปมั่วสุมกับเพื่อนฝูง เปนชองโจรก็ได
2.6 ครอบครัวที่เขมงวดเกินไป ผูใหญซึ่งไดแกพอแมมักจะคาดหวังใหเด็กเปน
อยางนั้น อยางนี้ และเมื่อไมไดอยางที่ตนคาดหวังก็มักจะใชวิธีลงโทษ กลายเปนแรงผลักดันทํา
ใหเด็กเกลียดบาน และหนีออกไปเผชิญชีวิตขางนอก
2.7 ครอบครัวที่ขาดระเบียบวินัย หรือครอบครัวที่ตามใจจนเกินไป ไมวาเด็ก
ตองการอะไรก็ยอมได ครอบครัวประเภทนี้ ก็จะสงเสริมใหเด็กกระทําพฤติกรรมที่ผิดแผกจาก
มาตรฐานของสังคมได เชน ชอบมีอาวุธปน หรือชอบเที่ยวที่สถานเริงรมยตางๆ เพราะมีเงิน
และพอแมมิไดใสใจวาเงินที่ใหไปนี้จะทําอะไรบาง
2.8 ครอบครัวที่มีลูกมากเกินไป และยากจน เชนมีลูก 5 – 10 คน ขณะที่พอแม
ประกอบอาชีพรับจาง หรือหากินรายวัน
ไมมีเวลาเอาใจใสลูกไดทั่วถึง เด็กไดรับความ
เดือดรอนทั้งดานสภาพการกินอยูและสุขภาพจิต
3 สาเหตุทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจก็เปนสาเหตุหนึ่ง ที่เปนแรงผลักดันใหเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด ภาวะทางเศรษฐกิจอาจแบงออกไดดังนี้
3.1 ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนในประเทศที่พัฒนาแลว ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนนั้น
เจริญรุงเรือง ประชาชนไดรับสวัสดิการจากรัฐทั้งในรูปแบบของการศึกษาการรักษาพยาบาลและ
อื่นๆ ที่จําเปน ประชาชนก็จะอยูอยางปกติสุข ไมจําเปนตองประกอบอาชญากรรม ลักเล็กขโมย
นอย แตในภาวะเศรษฐกิจของชุมชนที่ยากจน เชน ประเทศดอยพัฒนา และประเทศที่กําลัง
พัฒนาทั้งหลาย จะเห็นไดวาประชาชนที่มีรายไดนอย ไมพอแกการครองชีพ รัฐไมสามารถจัด
สวัสดิการใหไดทําใหเกิดความอัตคัดขัดสน เด็กและเยาวชนตองดิ้นรนชวยพอแมประกอบอาชีพ
หารายไดเลี้ยงครอบครัว หรือเลี้ยงตัวเอง นอกจากนี้แลว ภาวะเศรษฐกิจในชุมชนมีความเหลื่อม
ล้ํากันอยางมากระหวางคนจนกับคนรวย ทําใหเยาวชนมองเห็นความไมเปนธรรมในสังคมและ
กอใหเกิดทัศนคติไมดีซึ่งอาจชักนําไปสูการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสินได
3.2 ภาวะเศรษฐกิจของผูกระทําผิด ขณะที่ทองหิวโหย และไมมีอะไรจะกินไมมีที่
จะซุกหัวนอน ไมมีเสื้อผาจะนุงหม เพื่อปองกันความแปรปรวนทางอากาศ ก็ยอมจะเปนสาเหตุ
ผลักดันใหบุคคลผูขาดแคลนเหลานี้ ไมวาจะเปนเด็กและเยาวชนหรือผูใหญ ก็ยอมจะหาทางที่
จะอยูรอดดวยการประทุษรายตอทรัพยสินของผูอื่นได ในครอบครัวที่ยากจนนั้น ความตองการ
ขั้นพื้นฐานไมเคยไดรับการตอบสนอง ทุกคนมีแตความหิวโหย ขาดแคลน พอแมไมมีเวลา
อบรมสั่งสอนลูก เด็กหรือเยาวชนก็ตองชวยตัวเองดวยการลักขโมย หรือดวยวิธีการตางๆ ที่จะ
ใหมีชีวิตอยูรอด เมื่อกระทําบอยๆเขาก็จะกลายเปนนิสัย
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4. สาเหตุจากปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม
สังคมและสิ่งแวดลอม เปนคําที่มีขอบเขตกวางขวางมากคือรวมถึงประเทศชาติ
ศาสนา โรงเรียน และสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งนําไปสูการกระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชนมีดังนี้
4.1 การเพิ่มของจํานวนประชากรของประเทศ เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ปญหา
ตางๆก็ตามมาไดแก ปญหาการหางานทํา ที่อยูอาศัย การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆรัฐบาล
ไมสามารถจะจัดดูแลไดทั่วถึงทําใหประชาชนสวนหนึ่งไรการศึกษา ไรที่อยูอาศัย ไมมีงานทํา
จึงกอใหเกิดปญหาทางสังคมและศีลธรรม
4.2 การศึกษาอบรม โรงเรียน และสถานที่ศึกษาเปนที่คาดหวังอยางมากมายของประชากร
ที่จะใหเปนที่ฝกฝนอบรมเด็กและเยาวชน แตถาทางโรงเรียนขาดความรับผิดชอบปลอยปละละเลยใน
เรื่องระเบียบวินัย หรือบางโรงเรียนก็เข็มงวดกวดขันเกินไป ไมมีความพอดีกอใหเกิดปญหาขึ้นไดและ
อีกประการหนึ่ง โรงเรียนบางโรงเรียนเปนโรงเรียนราษฎรที่จัดโดยเอกชน ซึ่งตองคํานึงนึกถึงการลงทุน
และผลกําไรที่จะไดคืนมา ดังนั้น เรื่องระเบียบวินัยของเด็กก็อาจหยอนยานไป และสถานศึกษาบางแหงก็
ขาดแคลนครูบาอาจารย ดังนั้น ผลที่ตามมาทําใหเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งเบื่อหนายโรงเรียน ออกไป
เผชิญหนากับสังคมในฐานะเด็กเรรอนจรจัด และประกอบอาชญากรรมเพื่อความอยูรอด
4. 3 สภาพถิ่นที่อยู ครอบครัวที่ตั้งอยูในชุมชนแออัด ไมถูกสุขลักษณะอนามัย และยังเปน
แหลงมั่วสุมทางดานมิจฉาชีพตางๆ ที่เด็กและเยาวชนไดพบเห็นอยูทุกๆวัน และไดเอาอยางการกระทําทีไมดี
เหลานี้ซึ่งเปนการกระทําผิด
4.4 สถานเริงรมยและแหลงอบายมุขตางๆ เชน บอนการพนัน ซองโสเภณี สถานอาบอบ
นวด โรงน้ําชา ไนตคลับ โรงแรม สถานโบวลิ่ง และอื่นๆ ถึงแมวาผูดําเนินกิจการเหลานี้จะอางวา เด็ก
และเยาวชนกําลังอยูในวัยอยากรูอยากเห็น ดังนั้น เยาวชนสวนหนึ่งจะหาทางเขาไปเที่ยวและเกิดความ
สนุกสนานก็อาจชักชวนคนอื่นๆตอไป และเมื่อไมมีเงินก็อาจประกอบอาชญากรรม ประทุษรายตอ
ทรัพยสินคนอื่นเพื่อใหไดเงินมาใชในสถานที่เหลานี้(กนกวรรณ ศรีทุมมา 2546 : 19,20, 22)
4.5 ผูใหญทําตัวอยางไมดีในขณะที่ผูใหญพยายามสอนเด็กและเยาวชนใหปฏิบัติถูกตองตาม
ระเบียบ วินัย และศีลธรรม เชน เด็กบอกวาดื่มเหลา เสพยาเสพติด เที่ยวสถานเริงรมยไมดี แตผูใหญ
ยังคงปฏิบัติอยูเด็กและเยาวชนซึ่งยังออนเยาวและออนดวยเหตุผลก็อาจเอาอยางได
4.6 การคบเพื่อน เพื่อนถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชีวิตของเด็กวัยรุนหรือ
เยาวชนชอบรวมกลุมกับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน ไมวาจะอยูในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
เพราะเปนวัยที่บุคคลเหลานี้ตองการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง ถาหากวาเขาไดเพื่อนที่ไมดี
ก็จะมีโอกาสชักจูงใหกระทําความผิดไดงาย โดยเฉพาะกระทําตามกัน หรือเอาอยางกัน
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4.7 สื่ อ มวลชน สื่ อ มวลชนที่ สํ า คั ญ ได แ ก ภาพยนตร วิ ท ยุ โทรทั ศ น
หนังสือพิมพหรือหนังสืออานเลนทั่วไป การเสนอขางของหนังสือพิมพเกี่ยวกับอาชญากรรม
ตางๆ หนังสืออานเลนที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม รายการภาพยนตร หรือโทรทัศนที่เปนหนัง
อาชญากรรมรุ น แรง โหดร า ยเหล า นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ยั่ ว ยุ ใ ห เ ด็ ก และเยาวชนเอาอย า งได
โดยเฉพาะอาชญากรรมของวัยรุนในตางประเทศที่ทําขึ้นเปนภาพยนตรนั้น ยิ่งเปนอันตรายตอ
เด็กวัยรุนมาก เพราะเด็กและเยาวชนเหลานี้ยังออนดวยสติปญญาและเหตุผล และเห็นวาใน
ตางประเทศที่เจริญแลวก็ยังกระทําไดก็เลยทําตาม
สรุป การที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดอาจเปนเพราะความออนแอแหงจิต ความ
รูเทาไมถึงการณ ในแงเจตนาและการกระทํา เด็กและเยาวชนยอมมีความยั้งคิดนอยกวาผูใหญ
การที่จะใชวิธีการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเทาเทียมกับผูใหญที่กระทําผิดก็ยอมไมเปน
ธรรมอยางยิ่ง และการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดดวยวิธีการที่รุนแรงก็ดี ตั้งขอ
รังเกียจแกเด็กก็ดี การผลักดันใหเด็กที่กระทําผิดออกจากสังคมที่ดีก็ดีลวนแลวแตเปนการผลัก
ไสใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นไปสูการเปนอาชญากร ตรงกันขาม ถาเราใหโอกาสแกเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด ไมทอดทิ้งเขา เขาใจเขา ชวยแกไขสาเหตุที่ทําใหเขาไปสูการกระทําผิด
ใหความชวยเหลือชี้แจงแนะนําเขาเหลานั้น ใหไปสูทางที่ถูกตอง ปกปองมิใหกลับไปสูทางเดิม
อีก เด็กและเยาวชนเหลานั้นก็จะกลับตัวเปนคนดีได เปนพลเมืองดีและเปนประโยชนตอสังคม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลาทีอ่ ยูใ น
ศูนยฝกและอบรมฯ ระยะเวลาที่ถูกตัดสิน รายไดของครอบครัว ลักษณะการพักอาศัยกับการปรับตัว
ระดับการศึกษากับการปรับตัว
ศึกษาการปรับตัวของผูตองขังในเรือนจํา อําเภอ
รัตนาภรณ ออนแกว (2539)
ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวา ผูตองขังที่มีพื้นฐานการศึกษาแตกตางกัน มีการปรับตัวไดดี
แตกตางกัน คือ ผูตองขังสําเร็จการศึกษาสูงปรับตัวเขากับเพื่อนไดดีกวา ผูตองขังที่มีการศึกษาต่ํา
กวาระดับประถมศึกษา แตผูตองขังที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษาจะปรับตัวเขากับ
เจาหนาที่ กิจกรรมและระเบียบขอบังคับของเรือนจําไดดีกวาผูตองขังที่มีการศึกษาระดับอื่น
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน จะมีการปรับตัว
ที่แตกตางกัน แตบางงานวิจัยก็พบวาระดับการศึกษาที่ตางกันจะมีการปรับตัวที่ไมแตกตางกัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้วา เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน

57
ประเภทของคดีกับการปรับตัว
จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ ( 2544 ) ศึกษาการปรับตัวของผูตองขังเขาใหมในเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกพบวาปจจัยดานลักษณะความผิดมีอิทธิพบตอการปรับตัวทางสังคม โดยมี
ผูตองขังเขาใหมที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศปรับตัวทางสังคมไดดีที่สุด แตเมื่อพิจารณาการปรับตัว
ทางสภาพแวดลอมภายในเรือนจํา พบวา ลักษณะความผิดไมมีอิทธิพลตอการปรับตัวทางสภาพแวดลอม
ภายในเรือนจํา นั่นคือไมวาผูตองขังจะทําความผิดลักษณะใด มีการปรับตัวทางสภาพแวดลอมใน
เรือนจําไดไมแตกตางกัน สวนใหญจะปรับตัวไดในระดับปานกลาง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ลักษณะความผิดหรือประเภทคดีที่ตางกัน จะ
มีการปรับตัวทางสังคมแตกตางกัน และมีการปรับตัวทางสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน สําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยตั้งสมมติฐานในการวิจัยวา เด็กและ เยาวชนชายในศูนยฝกและเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีประเภทของ
คดีที่ตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
ระยะเวลาที่ศาลตัดสินอยูในศูนยฝกและอบรมกับการปรับตัว
สุปรีชา วงศพุทธา และคณะ (2543:บทคัดยอ) ไดศึกษาสุขภาพจิต แรงจูงใจ และ
บุคลิกภาพของผูตองขังเรือนจํากลางนครปฐมที่กระทําผิดฐานฆาผูอื่น ผลการศึกษาพบวา ผูตองขังที่
ถูกควบคุมขังอยูในเรือนจํามาแลวไมนอยกวา 1 เดือน จะเกิดความรูสึกคุนเคยกับสภาพความเปนอยู
สามารถปรับตัวได ปญหาทุกขใจจึงคลี่คลายไปไดบาง
จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ (2544) ศึกษาการปรับตัวของผูตองขังเขาใหมในเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตองขังเขาใหมที่อยูในเรือนจําระยะเวลาตางกัน มีการปรับตัว
ทางสังคมและปรับตัวทางสภาพแวดลอมภายในเรือนจําแตกตางกัน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ระยะเวลาที่อยูในศูนยฝกและอบรมตางกัน มีการ
ปรับตัวที่แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้วา เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีระยะเวลาที่อยูในศูนยฝกและอบรมตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
รายไดของครอบครัวกับการปรับตัว
อรพินท ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2532 : 55) ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับการ
ปรับตัวของนักเรียนวัยรุน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนวัยรุนที่ครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจตางกัน มี
ความสามารถในการปรับตัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนทีค่ รอบครัว
มีฐานะเศรษฐกิจสูง จะมีความสามารถในการปรับตัวดีกวานักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจต่ํา
จากการทบทวนงานวิจั ย ที่ เ กี่ย วข อ งกับ รายได สว นตั ว ดัง กล าวข า งตน ผู วิจั ย จึ ง
ตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้วา เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
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สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายได
ของครอบครัวตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
ลักษณะการพักอาศัยกับการปรับตัว
อรพินท ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2532 : 55) ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับการ
ปรับตัวของนักเรียนวัยรุน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนวัยรุนที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีสมาชิก
ภายในครอบครัวตางกัน มีความสามารถในการปรับตัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยที่นักเรียนวัยรุนที่อยูรวมกับบิดา มารดา ญาติพี่นอง มีความสามารถในการปรับตัวดีกวา
วัยรุนที่อาศัยอยูกับบิดา มารดาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังพบวา ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง และ
สภาพแวดลอมทางบานตางมีความสัมพันธในทางบวกกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุน
สมศรี บุ ญอรุ ณรั กษา (2539 ) ศึ กษาตั วแปรที่ เกี่ ยวข องกั บการปรั บตั วของนั กเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนคาธอลิก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 ของ
โรงเรียนเครือคาธอลิก จํานวน 1,808 คน พบวา ภูมิหลังครอบครัวตางกัน การปรับตัวแตกตางกัน
โดยนักเรียนที่บิดามารดาอยูดวยกัน ปรับตัวดีกวาเด็กที่บิดามารดาแยกกันอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต การปรับตัวดีกวานักเรียนที่บิดามารดาแยกอยู
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาศัยอยูดวยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้วา เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะการพักอาศัย
ตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร สัมพันธภาพกับเพื่อน การสนับสนุนทางสังคมดานการ
สื่อสาร ดานอารมณ ดานสิ่งของกับการปรับตัว
การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัว
ภัทรานี ไพบูลย (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับการ
ปรับตัวของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการตั้งครรภ ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ราย ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกั บการปรั บตัวของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการ
ตั้งครรภอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เดวิด และคณะ (David et al. 1992, อางถึงใน รักชนก คชไกร 2541 : 39) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความเครียดและการปรับตัวของวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางไดแก วัยรุน
ตอนตน จํานวน 166 คน ที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ใชแบบตรวจสอบเหตุการณในชีวิตประจําวันของจอหนสันและแมคซีออน (Johnson and Mc
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Cutcheon) และแบบสอบถามปญหาในชีวิตประจําวัน (Daily Hassels) ของโรลลิสัน และเฟล
เนอร (Rowlison and Felner) และแบบวัดการปรับตัวของวัยรุน โดยใชแบบวัดความซึมเศราของ
โคแวค (Kovac) แบบวัดการประเมินตนเองของนาริกาวาและฟริชช (Narigava and Frith) แบบ
วัดความวิตกกังวลในเด็กของเรยโนลและริชบอนด (Reynolds and Richmond) ผลการศึกษา
พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธในทางบวกตอการปรับตัวของวัยรุนตอนตน
ดวงเดือน มูลประดับ (2541) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวัยรุน
ตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีอายุระหวาง 1316 ป จํานวน 381 คน พบวา วัยรุนที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง มีการปรับตัวไดดีกวา
วัยรุนที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม ปานกลางและต่ํา
อรอนงค ทรงสกุล (2544) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก สนับสนุน
มโนภาพแหงตน และการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวัยรุนตอนตน จํานวน 300 คน พบวา
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวก กับการปรับตัวของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
กับการปรับตัว ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้วา การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
จากศูนยฝกอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุน
ทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรมเปนตัวแปร ที่สงผลตอการปรับตัวของเยาวชนชาย ใน
ศู น ย ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7. ศาลเยาวชนและครอบครัว
เหตุผลสําคัญในการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวคือ เพื่อใหคดีครอบครัวซึ่งไดแกคดี
เพงที่ฟองรองตอศาลหรือกระทําใดๆในทางศาลที่เกี่ยวกับผูเยาวหรือครอบครัวไดรับการพิจารณา
พิพากษาโดยศาลเยาวชนและครอบครัว คดีครอบครัวเปนคดีที่บังคับตามประมวลกฎหมายเพงและ
พาณิชย บรรพ1 บางมาตราที่บัญญัติถึงการคุมครองสิทธิประโยชนและสวนไดสวนเสียของผูเยาว
และเพื่อสงเสริมคานิยมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตอสังคม และลด
ปญหาการแตกแยกของครอบครัวที่ไมปกติสุข(บุญเพราะ แสงเทียน 2546:27) ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2434 ไดใหนิยามของศาลเยาวชนและครอบครัวไววา ศาล
เยาวชนและครอบครัว หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ศาล
เยาวชนและครอบครัวนั้นยังจัดวาเปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมดวย
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ศาลเยาวชนและครอบครั ว ในป จ จุ บั น ก็ คื อ
ศาลคดี เ ด็ ก และเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2494 โดยเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534จึงไดมีการยกเลิกศาลคดีเด็กและเยาวชนไปและ
เปลี่ยนเปนศาลเยาวชนและครอบครัวแทน โดยใหบรรดาคดีที่อยูในศาลคดีเด็กและเยาวชน นั้น
ใหโอนมาพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวแทน
7.1 อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
ในสวนที่เกี่ยวกับการที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้น ศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอํานาจดังตอไปนี้ (คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน(เพง-อาญา) : 2549)
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิด หมายความรวมถึง
คดีอาญาทุกประเภททั้งตามประมวลกฎหมายอาญาและตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา
คดีอาญาซึ่งศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา ไดโอนมาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 คือ คดีอาญาที่อยูในเขตอํานาจของศาลธรรมดา ที่ผูตองหาหรือจําเลย
เปนบุคคลที่มีอายุไมเกิน 20 ป ซึ่งศาลเห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพทางดานรางกาย จิตใจ ความรูสึกนึกคิด
สุขภาพเชนเดียวกับเด็กหรือเยาวชน ก็มีอํานาจที่จะโอนคดีนั้นไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวและถือ
วาบุคคลนั้นเปนเด็กหรือเยาวชน
เขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว จะพิจารณาจากทองที่ ที่เด็กหรือเยาวชน
มีถิ่นที่อยูประจําเปนปกติ ซึ่งอาจจะเปนคนละทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสํามะโนครัว ใน
ระหวางที่ไดกระทําความผิดนั้น ถาในทองที่นั้นมีศาลเยาวชนและครอบครัว ก็ตองนําคดีเสนอ
ตอศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น แตในกรณีที่ไมมีศาลเยาวชนและครอบครัวในทองที่ที่เด็กหรือ
เยาวชนมีถิ่นที่อยูเปนปกติ ก็ใหพิจารณาวาในทองที่ที่การกระทําความผิดเกิดนั้นมีศาลเยาวชน
และครอบครัวหรือไม ถามีก็ตองนําคดีเสนอตอศาลเยาวชนและครอบครัวในทองที่ที่การกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น แตถายังไมมีศาลเยาวชนและครอบครัวในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยูป กติ
และในทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นคดีจะอยูในเขตอํานาจของศาลที่มีอํานาจพิจารณา
คดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยูปกติ และในทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้น
ตางก็มีศาลเยาวชนและครอบครัว โดยหลักก็จะตองนําคดีเสนอตอศาลเยาวชนและครอบครัวในทองที่ที่เด็ก
หรือเยาวชนนั้นมีถิ่นที่อยูปกติ แตถาพิจารณาแลวเห็นวาศาลเยาวชนและครอบครัว ในทองที่ที่การกระทํา
ความผิดเกิด จะทําใหเด็กหรือเยาวชนไดรับความสะดวกมากกวา ก็อาจจะนําคดีเสนอตอศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ในทองที่ที่กระทําความผิดเกิดได
เมื่อคดีอยูในเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวแลว แมตอมาจําเลยจะมีอายุครบ หรือ
เกินกวา 18 ป คดีก็ยังอยูในเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตอไป แมจะมีการอุทธรณหรือฎีกา
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คดีก็จะไปสูศาลอุทธรณ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ตอไป ซึ่งศาลอุทธรณและศาลฎีกาเองก็ยังคงมีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได
ศาลเยาวชนและครอบครัวก็มีอํานาจตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 ในการที่จะโอนคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําผิด ไปยังศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีธรรมดาได ถาพิจารณาแลวเห็นวาในขณะที่กระทําความผิดหรือในระหวางที่พิจารณาคดี เด็กหรือ
เยาวชนนั้น มีสภาพรางกาย จิตใจ หรือมีพฤติกรรมเชนเดียวกับบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปขึ้นไป
องคคณะในการพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําผิด จะตองมีผูพิพากษาอยาง
นอย 2 นาย และผูพิพากษาสมทบอีก 2 นาย ซึ่งหนึ่งในสองของผูพิพากษาสมทบจะตองเปนหญิงอยาง
นอย 1 นาย จึงจะรวมเปนองคคณะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวได
7.2 กระบวนการยุติธรรมในกรณีที่เด็กและเยาวชนตองหาวากระทําความผิด
เด็กและเยาวชนในสายตาของประชาชนทั่วไป จัดไดวาเปนกลุมบุคคลที่ออนดวยประสบการณ
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีตาง ๆ และขาดความรูเทาทันในดานตาง ๆ การเรียนรู และการอบรมจากผูใหญรอบ
ขางจึงนับเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นทั้งทางดานรางกาย ดานสติปญญา และ
ความประพฤติเปนผูใหญที่ดี เพื่อชวยพัฒนาและนําพาสังคม ประเทศชาติไปสูความรุงเรืองตอไป สมกับ
คํากลาวที่วา “เด็กคืออนาคตของชาติ” เมื่อเด็กและเยาวชนกระทําสิ่งที่ผิดมักจะไดรับการอภัยโดยเหตุที่วา
ยังไรเดียงสา ไมรูสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประกอบกับความคิดที่วา การที่เด็กและเยาวชนมีความประพฤติที่ไมดี
เนื่องจากผูใหญรอบขางบกพรองในเรื่องการอบรม ความผิดจึงอยูที่ผูใหญเหลานั้น ซึ่งมีหนาที่ที่จะตอง
อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนที่อยูในความปกครอง
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน มิไดอยูในขอบเขตของการกระทําความผิดทาง
ศีลธรรมเล็กๆ นอย ๆ เทานั้น แตกาวลวงถึงขั้นการกระทําความผิดกฎหมายบานเมือง โดยจะเห็นได
จากขาวสารตาง ๆ ผานทางสื่อมวลชนหลากหลายแขนง มักปรากฏขาวคราวเกี่ยวกับความประพฤติ
ของเด็กและเยาวชนในทางที่เสียหาย ไมสมควรและผิดกฎหมายเสมอ เชน การเสพและคา หรือ
ลักลอบขนยาเสพติด การยกพวกตีกันของกลุมนักศึกษาระหวางสถาบัน การกอคดีขมขืน เรื่อยไป
จนถึงกระทั่งการกอคดีฆาตกรรม หลายตอหลายครั้งที่การกระทําของเด็กและเยาวชนเหลานี้ มักเปน
ที่วิจารณทั่วไปในหมูของประชาชนถึงพฤติกรรมผิดวิสัยของเด็กและเยาวชน แตในขณะเดียวกันเด็ก
หรือเยาวชนที่กระทําความผิด ก็กระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณถึงผลที่จะตามมา แตในบางครั้งก็เกิด
จากการบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง หลอกใหกระทําจากบุคคลอื่น
โดยภาพรวมแลว ผูใหญที่กระทําความผิด แมในลักษณะเดียวกับเด็กและเยาวชน แต
ความคิดรูผิดชอบชั่วดี ประสบการณ การควบคุมยับยั้งตนมิใหกระทําความผิดยอมีมากกวาเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนเปนกลุมบุคคลที่ควรจะไดรับการปฏิบัติที่นุมนวลกวาผูใหญ แมจะมีความ
ประพฤติที่เสียหายจนถึงการกระทําความผิดกฎหมายบานเมืองก็ตาม การใชมาตรการทางกระบวน
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ยุติธรรมเฉกเชนเดียวกับผูใหญที่กระทําความผิด ถือวาเปนการไมสมควร ไมยุติธรรม และอาจจะ
กอใหเกิดผลเสียแกตัวเด็กและเยาวชนเหลานั้นมากกวาผลดี ประเทศบางประเทศเชน สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน รวมทั้งประเทศไทย จึงไดกําหนดกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่ทําผิดกฎหมาย
แตกตางจากที่ปฏิบัติกับผูใหญในบางเรื่องตามที่กําหนดไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในทางกฎหมายอาญา โดยจะเนนที่
ขั้นตอนตาง ๆ นับจากเด็กและเยาวชนถูกจับกุม เรื่อยไปจนถึงกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลตามที่
กําหนดเอาไวเปนพิเศษ แตกตางจากที่ปฏิบัติตอผูใหญ โดยจะกลาวแตเฉพาะของประเทศไทยเทานั้น
เพราะแมกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนนี้จะมีมานานในระบบกฎหมายไทย แตประชาชน
สวนใหญ รวมถึงผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ ก็ยังขาดความรูความเขาใจ และการปฏิบัติที่ถูกตองเมื่อเกิดกรณี
ที่เด็กและเยาวชนถูกกลาวหาวากระทําความผิด ทําใหสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนดังกลาวถูก
ละเมิดดวยความรูเทาไมถึงการณ หรือโดยความไมตั้งใจ
การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชน เปนการศึกษาหาขอมูลทางสังคม สิ่งแวดลอม
จิตวิทยา และทางการแพทยของเด็กและเยาวชนแตละรายโดยอาศัยความรู และเทคนิควิธีการ
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาและทางการแพทยและดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อการ
จําแนกเด็กและเยาวชนออกเปนประเภทตางๆ เพื่อประโยชนของศาลฯ ในการพิจารณาหา
มาตรการแกไขที่เหมาะสมกับสภาพปญหา สาเหตุ ความจําเปนและความตองการในการแกไข
เด็กและเยาวชนแตละราย รายงานการศึกษาและจําแนกประเภทนี้จะมีการเสนอแนะประเภทและ
วิธีการแกไข เชน ควรจะคุมประพฤติหรือจะฝกอบรม เปนตน
การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชนซึ่งกระทําผิดโดยปกติแลว จะใชหลักการจําแนกที่เรียกวา
การจําแนกพื้นฐาน ซึ่งจะเปนการจําแนกโดยใช เพศ อายุ สภาพรางกาย ระดับสติปญญา ลักษณะการ
กระทําผิด ความถี่ในการกระทําผิด ความรุนแรงของคดีในการกระทําผิด ระดับการศึกษาวิชาชีพที่ตองการ
ฝกอบรม ประวัติโดยรวมของเด็กและเยาวชน ความเปนไปไดในการปรับตัวใหเขากับสังคม ทัศนคติของ
เด็กและเยาวชนภายหลังไดรับการปลดปลอย และความจําเปนที่สภาพเด็กและเยาวชนจะตองไดรับการ
บําบัดแกไขและฟนฟูสมรรถภาพเปนหลักในการจําแนก โดยการจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชนระหวางถูกควบคุมตัวไว ณ สถานที่จําแนกประเภทหรือ
สถานแรกรับ
2. การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่รับการฝกและอบรม
การจําแนกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเปนวิธีการในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน การบําบัดแกไขและการวางแผนการบริหารงานดานการบําบัด การแกไขเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด ซึ่งจะชวยใหการปรับตัวของเด็กและเยาวชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี วิธีการจําแนกประเภทเด็กและเยาวชนจะไมมีที่สิ้นสุด แตจะเปนกระบวนการที่มี
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ความตอเนื่องอยูตลอดเวลา ตั้งแตเด็กและเยาวชนเขามาจนกระทั่งไดรับการปลดปลอย ใน
กรณีที่ศาลพิพากษาวาเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยไม มีความผิดและปลอยเด็กหรือเยาวชนไป ถาศาล
เห็นวามีเหตุอันสมควรจะ กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นดวย ก็ใหศาล
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอไวใน คําพิพากษาในงานวิจัยนี้จะขอ
กลาวถึงกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2434 เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน3 มาตรา คือ
มาตรา 100 หามมิใหเด็กหรือเยาวชนเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจ ใหเด็ก
หรือเยาวชนประพฤติชั่ว
(1) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตจะมีเหตุ
จําเปนหรือไดรับอนุญาตจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคล ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย
(2) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ ศาลเห็นไมสมควร
(3) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนกระทําการใด อันจะจูงใจใหเด็กหรือ เยาวชนนั้นประพฤติชั่ว
(4) ใหเด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวตอศาลหรือพนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงาน
สังคมสงเคราะหที่ผูอํานวยการสถานพินิจมอบหมายเปนครั้งคราว
(5) ใหเด็กหรือเยาวชนไปศึกษา เขารับการฝกอบรม หรือประกอบ อาชีพเปนกิจจะลักษณะ
ในการกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดระยะเวลาที่จะให เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัตติ ามเงื่อนไขนัน้ ดวย แตตองไมเกินกวาเด็กหรือ เยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ป
บริบูรณเงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 101 ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ศาลกําหนด ศาลมีอํานาจ
ออกหมายเรียกหรือจับเด็กหรือเยาวชนนั้นมาตักเตือน หรือสงตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปกักและอบรม
หรือฝกและอบรม ในสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา20(2) แหงหนึ่งแหง
ใดเปนเวลาไมเกินหนึ่ง ปก็ได แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ
มาตรา 105 การสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปกักและอบรมหรือฝกและ อบรมในสถานพินจิ
หรือสงตัวไปยังสถานศึกษา หรือสถานฝกและอบรมที่ไดรับ ใบอนุญาตตาม มาตรา 20 (2) ถาศาล
ไดกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําและขั้นสูงไว ศาลจะปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไปในระหวางระยะเวลา
ขั้นต่ํา และขั้นสูงนั้น ก็ได ในกรณีดังกลาว ศาลจะกําหนดเงื่อนไขตาม มาตรา 100 ดวยหรือไมก็ ได
ถาไดกําหนดเงื่อนไขไว ใหนํา มาตรา 100 วรรคสองและวรรคสามและ มาตรา 101 มาใชบังคับโดย
อนุโลม และระยะเวลาที่จะกักและอบรมหรือฝก และอบรมนั้นจะเกินหนึ่งปก็ได แตตองไมเกิน
กําหนดระยะเวลาที่เหลืออยู (บุญเพราะ แสงเทียน 2546 :253 , 267)
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7.3 วิธีการแกไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
วิธีการแกไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด เมื่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดแลว ศาลมีอํานาจพิจารณาหรือสั่งให
ดําเนินการเพื่อแกไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนนั้นไดเปน 2 วิธี คือ
7.3.1 ใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน แบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ
วิธีการที่ยังไมตัดอิสรภาพ ไดแก
1 วากลาวตักเตือนเด็กหรือเยาวชนนั้นแลวปลอยตัว (ประมวลกฎมายอาญามาตร 74(1))
2 มอบตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครอง โดยวางขอกําหนดให
บิดา มารดา หรือผูปกครอง ระวังมิใหเด็กและเยาวชนนั้นกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งตองไม
เกิน 3 ป (ประมวลกฎมายอาญามาตร 74(2))
3 มอบตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครอง โดยศาลกําหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้น (ประมวลกฎมายอาญามาตร 74(3))
4 มอบตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นใหแกบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควร เพื่อใหดูแล
อบรม สั่งสอน (ประมวลกฎมายอาญามาตร 74(4))
วิธีตัดอิสรภาพ ไดแก
1 สงตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังโรงเรียน หรือศูนยฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่ง
จัดตั้งเพื่อฝกและอบรมเด็กหรือเยาวชนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตจะสั่งใหรับการฝกและอบรมเกิน
กวาที่เด็กและเยาวชนนั้นมีอายุครบ 18ปบริบูรณ (ประมวลกฎมายอาญามาตร 74(5))
2 สงตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปฝกและอบรมยังศูนยกักกันและอบรมหรือ
ศูนยฝกและอบรมของสถานพินิจ หรือสถานแนะนําทางจิตตามเวลาที่ศาลกําหนด แตตองไม
เกินกวาที่เด็กและเยาวชนนั้นจะมีอายุครบ 24 ปบริบูรณ (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 104 (1))
7.3.2 การเปลี่ยนโทษทางอาญาเปนวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน โดยปกติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะไมพิพากษาใหลงโทษทางคดีอาญา ซึ่งไดแกโทษจําคุกหรือโทษปรับแกเด็กและเยาวชน
ผูกระทําผิด เพราะวัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวก็เพื่อมุงที่จะแกไขเยียวยาใหเด็ก
และเยาวชนผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีมากกวาที่จะมุงลงโทษ ดังนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวจึง
เปลี่ยนโทษจําคุกหรือโทษปรับเปนการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ตามอํานาจของศาล
เยาวชนและครอบครัว ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญัติ จั ดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครั วและวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 104 ดังนี้
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1 เปลี่ยนโทษจําคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
36(1) เปนสงตัวไปรับการฝกและอบรมยังศูนยกักและอบรมของสถานพินิจ แตตองไมเกินกวาที่เด็ก
และเยาวชนนั้นมีอายุครบ 24 ป
2 เปลี่ย นโทษจําคุกเปนการส งตัว ไปควบคุมเพื่อฝ ก และอบรมยั งศู น ยฝกและ
อบรมหรือสถานแนะนําทางจิต
3 เปลี่ยนโทษปรับเปนการคุมประพฤติ
7.4 แนวทางการคํานวณวันครบกําหนดปลอยตัวเด็กและเยาวชน
วิธีการคํานวณ
1. กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหเขารับการฝกอบรมเปนเดือน ใหนับ 30 วัน เปน 1 เดือน เชน ศาล
สั่งฝกอบรม 3 เดือน ใหนับ 90 วัน , 6 เดือนใหนับ 180 วัน , 9 เดือนใหนับ 270 วัน , 12 เดือนใหนับ
360 วัน เปนตน
2. ศาลมีคําพิพากษาใหเขารับการฝกอบรมแบบปกติ ตัวอยาง
ศาลมีคําพิพากษาใหฝกอบรม 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เด็กและเยาวชน
จะครบกําหนดฝกอบรมวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ครบปลอยวันที่ 1 มกราคม 2551
ศาลมีคําพิพากษาใหฝกอบรม 3 ป นับตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 เด็กและเยาวชน จะ
ครบกําหนดฝกอบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ครบกําหนดปลอยวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552
3. ศาลมีคําพิพากษาใหเขารับการฝกอบรมแบบมีขั้นต่าํ ขั้นสูง ตัวอยาง
ศาลมีคําพิพากษาใหฝกอบรมขั้นต่ํา 2 ป ขั้นสูง 3 ป นับตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม
2548 ครบกําหนดฝกอบรมขั้นต่ํา วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ครบกําหนดฝกอบรมขั้นสูงวันที่ 4
พฤษภาคม 2551 ครบกําหนดปลอยขั้นสูงวันที่ 5 พฤษภาคม 2551
4. ศาลมีคําพิพากษาใหเขารับการฝกอบรมมีหลายคดีแบบนับตอ
4.1 กรณีหลายคดีโดยคดีที่อยูระหวางการฝกอบรมศาลมีคําสั่งใหฝกอบรมแบบมี
กําหนดขั้นต่ําขั้นสูง จะนับคดีตอไปไดเมื่อศาลมีคําสั่งใหปลอยตัวในคดีที่อยูระหวางการฝกอบรม
แลว ศาลมีคําพิพากษาใหฝกอบรมขั้นต่ํา 2 ป ขั้นสูง 3 ป นับตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2548 ครบ
กําหนดฝกอบรมขั้นต่ําวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ครบกําหนดฝกอบรมขั้นสูงวันที่ 4 พฤษภาคม 2551
ครบกําหนดปลอยขั้นสูงวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ศูนยฝกและอบรมฯ จัดทํารายงานเสนอศาลเพื่อขอ
ปลอยตัวเมื่อครบกําหนดขั้นต่ํา และศาลมีคําสั่งใหปลอยตัววันที่ 6 มิถุนายน 2550
4.2 กรณีหลายคดีแบบนับตอซึ่งคดีที่ 1 ศาลมีคําพิพากษาใหเขารับการฝกอบรม
ปกติ (มีวันปลอยตัวชัดเจน) การคํานวณใหสามารถคํานวณวันปลอยในคดีที่ 2 , 3 , 4 , ... ไดเลย
และสามารถทําเสนอขอลดวันฝกอบรมไดทุกคดีเมื่อคดีถึงที่สุด
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5. ศาลสั่งใหอยูรับการฝกอบรมจนเรียนจบหลักสูตร ฝกวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งจน
2550 คดีที่ 2 ใหนับตอจากคดีที่ 1 มีกําหนด 1 ป จบหลักสูตร หรือเรียนจบระดับการศึกษาสาย
สามัญระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง เมื่อเด็กเรียนจนจบหลักสูตรที่ศาลมีคําสั่งแลวจากนั้น ใหทํารายงาน
เสนอใหศาลทราบเพื่อที่ศาลจะไดมีคําสั่งใหปลอยตัวตอไป
6. ศาลสั่งใหอยูรับการฝกอบรมจนกระทั่งอายุครบ 24 ปบริบูรณ และสงตัวไปจําคุก
ตอยังเรือนจํา ในทางปฏิบัติเยาวชนจะไดรับการลดระยะเวลาและจะครบฝกอบรมกอนที่เยาวชน
จะอายุครบ 24 ปบริบูรณ ใหศูนยฝกและอบรมฯจัดทํารายงานเสนอศาลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคํา
พิพากษาใหฝกอบรมตอในศูนยฝกและอบรมฯหรือใหศาลปลอยตัว
7. กรณีศาลตัดสินแลวใหฝกอบรมเพิ่มแทนคาปรับ
ใหนับวันควบคุมตัวแทน
คาปรับตามจํานวนวันที่ศาลระบุเพิ่มจากวันที่ครบฝกอบรม โดยใหถือวาวันที่ถูกควบคุมตัวแทน
คาปรับเปนวันฝกอบรม (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 มาตรา 107 )
8. การขอลดระยะเวลาการฝกอบรม ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑการลดระยะเวลาการ
ฝกอบรมตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวและกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกําหนด
9. ศาลมีคําสั่งใหฝกอบรมตามอายุ โดยกําหนดอายุที่แนนอนและมีวันเกิดที่เปนเอกสาร
หลักฐานชัดเจน
ศาลสั่งใหฝกอบรมจนกวาอายุครบ 18 ปบริบูรณ เยาวชนเกิดวันที่ 9 มีนาคม 2539
วิธีการคํานวณ คือ เด็กจะครบกําหนดฝกอบรมวันที่ 8 มีนาคม 2547 ปลอยตัววันที่ 9 มีนาคม 2547
ศาลสั่งใหฝกอบรมจนกวาอายุครบ 18 ปบริบูรณ ไมมีหลักฐานอายุที่ชัดเจน วิธีการ
คํานวณใหใชหลักฐานทางการแพทย เพื่อคิดอายุ โดยใหนับวันเกิดคือวันที่ 1 มกราคมของปเกิดที่
แพทยระบุเมื่ออายุครบ 18 ป
กรณีมีหลักฐานการเกิดที่ระบุเพียงเดือนและปโดยไมมีวันที่เกิด ใหถือวันที่ 1 ของเดือนที่เกิด
เปนวันเกิด
8. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
8.1ความเปนมาของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หรือสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปน
หนวยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นจากการที่รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ ของเด็กที่กระทําผิดกฎหมายและเห็น
วาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของยังบกพรองอยูมาก และตองการใหมีวิธีการปฏิบัติตอเด็กที่
เหมาะสม จึ งไดตราพระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลคดี เด็กและเยาวชน วิ ธีพิ จารณาคดีเด็กและเยาวชน
พ.ศ.2494 ขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง กับสถานพินิจและคุมครองเด็ก
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และเยาวชนกลางขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2495 นับเปนการเริ่มตนแหงระบบการแกไข
เยียวยาเด็กและเยาวชนที่ถูกตองเหมาะสม โดยแยกปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับผูใหญ ทั้งกฎหมายไดบัญญัติใหมีการสืบเสาะ และพินิจขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ ภาวะแหงจิต และสิ่งแวดลอมทั้งปวงใหศาลไดทราบถึงสาเหตุแหงการกระทําผิดกอน แลวจึง
ใชมาตรการแกไขเด็กและเยาวชน ดวยวิธีการที่เหมาะสมเปนรายบุคคล
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งมีความสําคัญตอการแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนตลอดถึ งเพื่ อการคุ มครองสวั สดิ ภาพทั้ งแก ครอบครั วและเด็ กและเยาวชน จึ งได ตรา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึ้น
โดยมีผลบังคับใชวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2535 และไดมีการเปลี่ยนชื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกับสถานพินจิ
และคุมครองเด็กและเยาวชน เปน ศาลเยาวชนและครอบครัว กับ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งตามมาตรา
275 บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ขึ้น ซึ่งมีผลใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งเดิมอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของศาลเยาวชนและครอบครัว มาอยูภายใตสังกัดของกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 36
ภายหลังจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมาสังกัดอยูภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในชวง
ป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการใหม โดยไดมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม ขึ้น มีผลทําใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดรับการยกฐานะเปน กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน โดยใหมีอํานาจหนาที่และการแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545
ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ไดกําหนดไววา เด็ก หมายความวา บุคคลอายุเกิน 7 ปบริบรู ณ แตยงั ไม
เกิน 14 ปบริบูรณ สวนเยาวชน หมายความวา บุคคลอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ
กลาวไดวา ถาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติอื่นๆที่กําหนดวา
การกระทํานั้นเปนความผิด เชน พระราชบัญญัติการพนัน ก็ตองไดรับการลงโทษ อยางไรก็ตาม
รัฐบาลก็ยังถือบุคคลที่มีอายุดังกลาวยังเปนผูเยาว ดังนั้น จึงปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทํา
ความผิดแตกตางจากผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ โดยใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ขึ้นศาลเยาวชน
และครอบครัวแทนการขึ้นศาลผูใหญ แตก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนขอยกเวนไวบาง เชน ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 163 ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2515 ไดมีการยก ความผิด
6 ประเภท ที่ถาเยาวชนอายุเกินกวา 16 ปบริบูรณกระทําก็ใหขึ้นศาลผูใหญ ซึ่งความผิดดังกลาว
ไดแก คดีขมขืนกระทําชําเราและโทรมหญิง เปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือ

68
ถึงแกความตาย กระทําอนาจารเปนเหตุใหผูถูกกระทํา ไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความ
ตาย คดีฆาคนตายโดยเจตนา คดีจับคนไปเรียกคาไถ ,คดีชิงทรัพย , คดีปลนทรัพย
ตอมาไดมีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 163 เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534บุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาซึ่งตองดําเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
จะตองเปนเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุเกิน 7 บริบูรณ แตไมเกิน 18 ปบริบูรณ เมื่อมีการกระทําความผิด
และถูกจับกุมดําเนินคดีจะตองนําตัวสงผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนโดยมิชกั ชา
พนักงานสอบสวนจะตองถามปากคําเด็กและเยาวชนใหแลวเสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง
การถามปากคําเด็กหรือเยาวชนจะตองมี นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ
ทนายความและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํานั้นดวย หลังจากนั้นจะตองนําตัวมายังสถาน
พินิจ ซึ่งผูอํานวยการจะทําหนาที่ดูแลเด็กและเยาวชนนั้น หรือ ดําเนินการปลอยตัวชั่วคราวโดยมอบ
ตัวใหมารดาบิดาหรือผูปกครองโดยตรง หรือใหประกันตัวโดยมีหลักประกัน หรือประกันตัวโดยไม
มีหลักประกัน หรือประกันดวยบุคคลก็ได
พนักงานสอบสวนจะดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสงใหพนักงานอัยการฟองรอง
ตอศาลตอไปภายในเวลา 30 วัน ในชวงเวลาดังกลาวผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน จะสั่งใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะขอเท็จจริงและเปนผูจัดทํารายงานแสดงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับอายุ ความประพฤติ สติปญญา สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับตัวเด็กและ
เยาวชนเพื่อเสนอตอศาล พนักงานอัยการหรือผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีตอศาล แตในกรณีผูเสียหาย
ฟองคดีเองนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสถานพินิจฯกอน เมื่อไดรับอนุญาตและมีการ
ฟองคดีอาญาตอเด็กและเยาวชนแลวสามารถยื่นคํารองการขอปลอยตัวเด็กและเยาวชนชั่วคราวได
หากไมมีการปลอยตัวชั่วคราว เด็กและเยาวชนจะถูกควบคุมตัวอยูในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในระหวางการดําเนินคดี
เมื่อศาลประทับฟองไวพิจารณาแลว ศาลจะแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน บิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยทราบถึงวันนัดพิจารณา
โดยไมชักชา การพิจารณาจะไมกระทําในหอง ซึ่งพิจารณาคดีอาญาอยางศาลผูใหญและตองไมเปดเผย
ตอสาธารณชน นอกจากนี้จําเลยสามารถมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหนาที่เชนเดียวกับทนายความไดอีก
ดวย สวนองคคณะผูพิพากษานั้นประกอบดวยผูพิพากษาอาชีพ 2 คน และผูพิพากษาสมทบซึ่งแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการคัดเลือกและได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแลวจํานวน 2 คน โดยอยางนอยตองเปนสตรี 1 คน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาคดีหลังจากที่ไดรับรายงานขอเท็จจริงและความเห็น
จากสถานพินิจฯเรียบรอยแลว ในกรณีที่พบวาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ศาลอาจพิพากษาดังตอไปนี้
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ก. พิพากษาปรับ
ข.พิพากษาปลอย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน รอการกําหนดโทษ
รอการลงโทษ วางขอกําหนดมารดาบิดา
ค.พิพากษาปลอย โดยวางเงื่อนไขคุมประพฤติ อาทิ หามเขาไปในสถานที่หรือทองที่
ใดๆ อั นจะจู งใจให ประพฤติ ชั่ว หามออกจากสถานที่อยู อาศั ยในเวลาค่ํ าคืน หามคบบุคคลหรือ
ประเภทบุคคลที่ศาลเห็นวาไมสมควร หามกระทําการใดๆ อันจูงใจใหประพฤติชั่ว ใหไปรายงานตัว
ตอพนักงานคุมประพฤติเปนครั้งคราว ใหไปศึกษาเลาเรียน หรือประกอบอาชีพอันเปนกิจลักษณะ
ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติจะติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอใหเด็กและเยาวชนพนการคุมประพฤติ
ในการยุติการคุมประพฤติหรือยกเลิกการคุมประพฤติ
ง.พิพากษาเอาตัวไวฝกและอบรมในศูนยฝกและอบรมที่มีเขตอํานาจ
จ.พิพากษาจําคุก โดยสงตัวไปเรือนจํา
กรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจเกี่ยวกับการดูแล บําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและ
เยาวชนซึ่ งกระทํ าผิ ดให สามารถกลั บคื นสู ครอบครั วและเป นที่ ยอมรั บของสั งคม เพื่ อให การ
ดําเนินงานตามภารกิจดังกลาวเปนไปโดยเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย และดําเนินการโดยคํานึงถึง
สิทธิเด็ก อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน”วาดวยการ
ดําเนินงานแรกรับและศูนยฝกและอบรบเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบงั คับถัดจากวันที่ประกาศ
ขอ 3 ใหเลิก”ระเบียบวาดวยการดําเนินงานของสถานฝกและอบรม สถานกักกันและ
อบรม พ.ศ. 2535” “ระเบียบสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลางวาดวยการเยี่ยมเด็กและเยาวชน
ในสถานแรกรับ สถานฝกและอบรม กับสถานกักและอบรม พ.ศ. 2523”และ”ระเบียบศาลและเยาวชน
และครอบครัวกลาง วาดวยการปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการณ พ.ศ. 2540ระเบียบ ขอบังคับ หลักการ
ปฏิบัติราชการ และคําสั่งอื่นใด ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทนขอ 4 ในระเบียบนี้
“สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
และ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด
“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานแรกรับของสถานพินิจ
“ศูนยฝกและอบรม” หมายความวา ศูนยฝกและอบรบเด็กและเยาวชนตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“สถานที่ ควบคุ ม” หมายความว า สถานที่ จั ดสํ าหรั บควบคุ มตั วเด็ กหรื อเยาวชน
สําหรับสถานแรกรับ หรือศูนยฝกและอบรม
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“ผูอํานวยการสถานพินิจ” หมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
สถานพินิจใหปฏิบัติราชการแทน และผูรักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการสถานพินิจ
“ผู อํานวยการศู นย ฝกและอบรม” หมายความรวมถึงบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมใหปฏิบัติราชการแทนผูรักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยฝก
และอบรม และผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
“ครบขั้นต่ํา” หมายความวา ครบกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหฝกและอบรม
“ครบขั้นสูง” หมายความวา ครบกําหนดระยะเวลาขัน้ สูงทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ให
ฝกและอบรม
8.2 ความหมายของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เปนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนเดิม คือ สถานฝกและอบรมในสังกัดสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ปจจุบันหลังจามี
การปฏิรูประบบราชการ และปรับปรุงโครงสรางกระทรวงยุติธรรมไดมี การจัดตั้ งกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจึงไดยกฐานะสถานฝกและอบรมขึ้นเปนศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เปน
หนวยงานราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดความ
เข าใจเกี่ ยวกั บศู นย ฝ กและอบรมเด็ กและเยาวชน เปนไปในทิ ศทางเดี ยวกั น ผู วิ จั ยจะขอกล าวถึ ง
ความหมายที่สําคัญๆ ดังนี้ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (2546 ) อางแนวคิดของ สุดจิต เจน
นพกาญจน วาศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน หมายถึง สถานที่ดําเนินการฝกและอบรมชนิดธรรมดา
โดยปกติจะรับเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาแลววาการที่เด็กและเยาวชนไดรับการอบรม
จากภายนอกแลวยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขความประพฤติใหกับตนเองเปนพลเมืองที่ดีได อยางไร
ก็ตามยังไมมีบุคลิกภาพที่สอไปในทางรายมากนัก และอีกนัยหนึ่งยังหมายถึง สถาบันที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนซึ่งจะรับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาใหสงตัวไปรับ
การฝกอบรม ซึ่งมาตรการในการพิทักษคุมครองเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา
สวนความหมายการฝกและอบรมนั้น หมายถึง มาตรการในการบําบัด แกไขเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิด โดยนํามาใชในกรณีที่เห็นวาสมควรตองตัดอิสรภาพเด็กและเยาวชน และแยกตัวเด็กและ
เยาวชนออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของสังคม และเพื่อบําบัด แกไข โดยมีศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนทําหนาที่ในการใหการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผูซึ่งจําเปนจะตองไดรับการ
เยียวยา โดยผานกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยมตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ การเรียนรู การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย ตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขนิสัย และ
ความประพฤติใหดีขึ้นปจจุบันในประเทศไทย
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8.3 การฝกอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
การฝกอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไดมีมานานแลว กลาวคือ สถานฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 แหงแรกที่ไดมีการจัดตั้งคือ โรงเรียนดัด
สันดาน ซึ่งตั้งอยูที่เกาะสีชัง อําเภอสีราชา จังหวัดชลบุรี โดยอยูในความควบคุมของกรมตํารวจ เริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2450 ซึ่งจะจัดการสงเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไปรับการฝกและอบรมใน
โรงเรียนแหงนี้ ความมุงหมายการตั้งโรงเรียนดัดสันดานก็เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยสวนที่เสียหาย และ
ปลูกฝงนิสัยที่ดี โดยกําหนดอายุเด็กและเยาวชนที่เขาโรงเรียนดัดสันดานไวในชวง 10-16 ป
ตอมาไดโอนกิจการของโรงเรียนนี้ไปใหกรมราชทัณฑดําเนินการและใหคงอยูที่เกาะสี
ชังตามเดิม ใน พ. ศ. 2479 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดการฝกอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ. 2479 ขึ้น
และใหกรมราชทัณฑดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และยังมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.
2478 ระบุวาใหศาลมีอํานาจสั่งใหสงเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑบังคับ คือ มีอายุยังไมครบ 15 ป ที่
ไมไดเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรไปยังไปยังโรงเรียนฝกอาชีพ
ได กรมราชทัณฑไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดัดสันดานเปนโรงเรียนฝกอาชีพ และยายมาอยูที่ตําบล
เกาะใหญ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดใหมีการสอนและอบรมศีลธรรม จรรยา
ตลอดจนวิชาชีพสามัญเทาที่ทําได วิชาที่ฝกนี้ไดแก การกอสราง ชางยนต ชางไม ตัดเย็บเสื้อผา
และการทําสวนครัว ตอไดโอนไปใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินการ โดยรับเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดเหลานี้ เขารับการฝกอบรมในสถานเยาวชนหวยโปง จังหวัดระยอง
ป จ จุ บั น การฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ผิ ด ได ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2534 โดยถือวาเปนวิธีการหนึ่งที่ศาลฯ มีอํานาจสั่งแกไขเด็ก โดยสงตัวไปยังสถานฝกและ
อบรม ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีสถานพินิจคุมครองเด็กและยาวชนเปนหนวยงานรองรับ
ภารกิจของศาล เปนองคกรในการคนหาสาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งแตกตาง
ไปจากศาลทั่วไปหรือศาลผูใหญ ทั้งในระยะกอนมีคําพิพากษาและภายหลังมีคําพิพากษา
สถานพินิจคุมครองเด็กและยาวชนมีหนาที่ในการควบคุมเด็กและยาวชน ดูแลการกินอยู
หลับนอน เสริมสรางพลานามัย จัดอบรมใหไดรับความรูทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ อบรมนิสัยกลอม
เกลาจิตใจใหผูหลงผิดกลับตัวเปนพลเมืองดี ใหการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย การจัดนันทนาการเพื่อ
เสริมสรางประสบการณชีวิต ตลอดจนการดําเนินการสงเคราะหภายหลังการปลดปลอย สวนหนาที่
ของสถานฝกและอบรม นั้นเมื่อรับเด็กและยาวชนจากศาลซึ่งพิพากษาสงตัวไปฝกอบรมแลว ก็มีหนาที่
แกไขพฤติกรรมของเด็กและยาวชนเปนรายบุคคล โดยใหรับการศึกษาวิชาสามัญ พลศึกษา จริยศึกษา
รวมทั้งฝกวิชาชีพตามความเหมาะสมภายใตการสงเคราะหและเลี้ยงดูอยางใกลชิด และควบคุมตัวไวตาม
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ระยะเวลาที่ศาลกําหนดเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความสํานึกตัว พัฒนาพฤติกรรมใหม เพื่อใหสามารถที่
จะออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดและกลับตนเปนพลเมืองดีเมื่อไดรับการปลอยตัว สถานฝกและ
อบรม ทั่วประเทศมีทั่วหมด 17 แหง คือ
1. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา
2. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา
3. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา
4. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี
5. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก
6. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร
7. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง
8. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
9. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง
10. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
11. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
12. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแกน
13. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
14. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค
15. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม
16. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี
17. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา
8.4 หนาที่ความรับผิดชอบของศูนยฝกและอบรม
กรมพินิจและคุมครองเด็กเยาวชน(2546 : เอกสารอัดสําเนา) มีนโยบายใหศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนมีหนาที่รับผิดชอบฝกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่งใหรับตัวไว
ฝกอบรมภายใตการควบคุม อภิบาลดูแล ซึ่งอยูในเขตอํานาจตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดดวยการจัด
การศึกษาและยกระดับพัฒนาวิชาสามัญ วิชาชีพ เสริมสรางจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมของชาติและ
ทองถิ่น รักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพอนามัย บําบัด แกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดและที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ใหการสงเคราะหและติดตาม ตลอดจนดําเนินการดานกิจกรรมชุมชน
และประสานความรวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพิทักษและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน โดย
ใชกระบวนการศึกษาวิเคราะห จําแนก และวางแผนการบําบัดใหเหมาะสมกับสภาพความจําเปน และ
ความสามารถของเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคลเพื่อเตรียมการกลับสูสังคม
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน แบงงานภายใน ดังนี้
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1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
การบริหารงานทั่วไป ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ รับตัวและจักทําสมุดประวั ติ
ทะเบียนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตรวจสอบและอายัดและรายงานยอดเด็กและเยาวชน งานการเงิน การบัญชี
จัดซื้อจัดจาง จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป งานพัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ งาน
การประชุม งานประชาสัมพันธ งานอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการและเยี่ยมชมกิจการบริหารงาน
บุคคลเบื้องตน การรวบรวมและรายงานสถิติขอมูลตางๆ ประสานงานทั่วไป และจัดเก็บรักษาสงคืนเอกสาร
หรือทรัพยสินและเงินฝากของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลอยตัว ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการตางๆที่
เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. กลุมประสานกิจกรรมชุมชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 รวมจดทําโครงการและแผนงาน ประสานงานตามโครงการขอตกลงความรวมมือ
ในงานการพิทกั ษและคุมครองสิทธิ
2.2 ประสานชุมชน ขยายและแสวงหาเครือขาย ความรวมมือดานทรัพยากร
และความรูทางวิชาการในการบําบัด แกไข และฟนฟูเด็กและเยาวชน สนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนําดาน
เด็กและเยาวชน ครอบครัว รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปหนวยงานความรวมมือ
และองคกรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3 ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ ดานกิจกรรมชุมชน และประสานงานเครือขายเพื่อ
การบําบัด แกไข และฟนฟูและสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดที่มีปญหารุนแรง และที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด ตลอดจนประเมิน ติดตามและรายงานผล
2.4 ประสานความรวมมือกับชุมชน เพื่อสรางความพรอมในการรองรับเด็กและเยาวชน
ที่กลับสูสังคม
2.5 รวมสรางชุมชนเขมแข็งกับชุมชน เพื่อสงเสริมปองกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนมิให
กระทําความผิด
2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
3. กลุมพัฒนาพฤตินิสัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1อภิบาลและใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน
3.2 ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อประกอบการจําแนก และติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดทํารายงานผล
3.3 ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการกําหนดแผนการบําบัด แกไข และฟนฟูฯ
เปนรายบุคคล และดําเนินการตามแผน
3.4 ควบคุมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
3.5 สงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติอยูในระเบียนวินัย
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3.6 ปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการรักษา หวงแหนธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เคารพยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบบประชาธิปไตย
3.7 จัดการศึกษาดานวิชาสามัญ และวิชาชีพ และจัดทําแผนการสอนพัฒนาการ
เรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษารวมทั้งการวัดและประเมินผล
3.8 จัดทําโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและรวมกิจกรรมนันทนาการ
3.9 จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยและเฝาระวังศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน เพื่อพัฒนาซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
3.10 ติดตอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ
3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
4. กลุมบําบัด แกไข และฟนฟู มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฎิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการจําแนก การกําหนดแผนการบําบัด แกไขและ
ฟนฟู ติดตามประเมินและสรุปรายงานผล เพื่อปรับแผนใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
4.2 บําบัด แกไข และฟนฟูเด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัว เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ พฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต
4.3 ใหการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ โภชนาการ การดูแลอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในสถานควบคุม
4.4 ดําเนินเกี่ยวกับสวัสดิการ และใหการสงเคราะหแกเด็กและเยาวชน
4.5 ดําเนินการเกี่ยวกับ การขอปลอยตัวเด็กและเยาวชน ไดแก ขอปลอยตัวกอน
กําหนด ขอปลอยขั้นต่ํา ขอปลอยปกติ กรณีพิเศษ ลดและขยายระยะเวลาฝกและอบรม การขออนุญาต
ออกนอกสถานที่ความคุม การลาเยี่ยมบาน ขอยายสถานที่ควบคุมและอื่นๆ
4.6 ดําเนินการเตรียมความพรอม กอนกลับสูสังคม
4.7 ประสานงานเกี่ยวกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ในการดําเนินการ
ตามแผนบําบัด และปองกัน การกระทําความผิดซ้ํา
4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
8.4.1 กิจกรรมที่ใชในการฝกและอบรมฝกและอบรม
โดยที่บคุ ลิกลักษณะและสาเหตุ แหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน มีความ
แตกตางกันอยูหลายประการ สถานฝกและอบรมบางแหงมุงหนัก ไปที่การฝกอบรมวิชาสามัญและ
วิชาชีพหนักไปที่การฝกอบรมวิชาสามัญและวิชาชีพ บางแหงมุงหนักไปที่การอบรมความประพฤติ
และบางแหงมุงในดานการฝกฝนระเบียบวินัยอยางเขมงวด อยางไรก็ตามการจําแนกประเภทของ
สถานฝกและอบรมมักจะยึดหลักการดังตอไปนี้ (สุธีนี รัตนวราห 2531 : 208)
1. ยึดถือหลักวัตถุประสงคของการนําเด็กและเยาวชนมาควบคุมไว มี 3 แบบ
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1.1 แบบมุงทําโทษ คือ การควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อทําโทษในการที่ละเมิด
กฎหมาย ใหเด็กและเยาวชนรูสึกวาที่ถูกตัดอิสรภาพเปนการลงโทษ ไมเพ็งเล็งแกไขลักษณะ
เฉพาะตัวของเด็กแตละคน
1.2 แบบมุงควบคุมไวเพื่อความปลอดภัยของสังคม คือการเอาเด็กและเยาวชนมา
ควบคุมไวใหมีความเปนอยูดีพอสมควร แตไมมีการแกไขบุคลิกภาพเปนรายบุคคล คํานึงถึงเฉพาะ
เพื่อกีดกันเด็กออกจากสังคมภายนอก เพื่อมิใหมีโอกาสกระทําอันตรายตอสังคม
1.3 แบบมุงแกไข คือการเอาตัวเด็กและเยาวชนมาควบคุมไวเพื่อไดรับการแกไข
เยียวยาใหมีความประพฤติและบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเปนที่นิยมใชในปจจุบัน
2. ถือหลักอายุโดยแบงเปนสถานฝกและอบรมเด็ก รุนเล็ก รุนกลาง และรุนใหญ
3. ถือหลักความมั่นคงของสถานที่ควบคุม แบงเปนสถานฝกอบรมแบบธรรมดา
แบบปดแบบเปด
4. ถือหลักตามปญหาของเด็ก แบงเปนสถานฝกและอบรมเด็กทั่วไป เด็กปญญาออน
และเด็กที่มีปญหาทางดานอารมณเรื้อรัง
อยางไรก็ตามในการจําแนกสถานฝกและอบรมนี้มักไมใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงอยาง
เดียว แตอาจจะจัดหลายๆแบบ และมีลักษณะที่ผสมผสานกัน เชน อาจจัดในแบบมุงแกไขและนํามา
แบงแยกตามระดับอายุของเด็กและเยาวชน หรือแบงตามลักษณะความมั่นคงของสถานที่
จุดมุงหมายของการบําบัดแกไขในสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนคือเปนการแกไข
พฤติกรรมการตอตานสังคมหรือไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได อีกทั้งยังเป นการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดี เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถดําเนิน
ชีวิตไปในทางที่ถูกตอง และเคารพกฎหมายภายหลังไดรับการปลดปลอย จากวัตถุประสงคดังกลาวนี้
เด็กและเยาวชนทุกคนจะไดรับการบําบัดแกไขมากที่สุดเทาที่จะมากได จากมาตรการใหความคุมครอง ที่
ไดกําหนดใหเด็กและเยาวชนทุกคนไดมีสิ่งแวดลอมเปนไปอยางปกติธรรมดา เพราะวาลักษณะและ
ขั้นตอนการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความแตกตางกันมาก อีกทั้งความจําเปนในการแกไขฟนฟู ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีหลักสูตรการฝกอบรมที่แตกตางกันถึง 5 หลักสูตร ภายใตแผนการบําบัดแกไขระยะยาว และ
3 หลักสูตรภายใตแผนการบําบัดแกไขระยะสั้น ซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความ
แตกตางกันตามแตละประเภท โดยที่การจัดหลักสูตรตางๆ เหลานี้ไดจัดไวสําหรับเด็กและเยาวชนที่รับ
การบําบัดแกไขในระยะยาว ขณะเดียวกันระยะยาว ขณะเดียวกันระยะเวลาของแตละหลักสูตรจะไม
กําหนดแนนอนตายตัวแตจะเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเปนและสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนแตละ
บุคคล โดยมีหลัดสูตรการบําบัดแกไขในดานตางๆ ดังตอไปนี้

76
8.4.2 ลักษณะของการฝกเยาวชนที่กระทําผิด
แผนการฝกอบรมดานตางๆ ที่จัดเตรียมสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางสังคม และความสามารถของเยาวชนเปนหลัก ซึ่ง
แผนการฝกอบรมตางๆ ดังกลาวไดแก
1.การฝ กอบรมดานวิชาสามัญ จะจัดเตรียมโดยผู ทรงคุณวุฒิ มี การทดสอบ
ความรู ความสามารถของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้จะจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของ
โรงเรียนโดยทั่ วไป อาทิ การสอนภาษา คณิ ตศาสตร การเรี ยนรูทางสังคม ศี ลธรรม เป นต น
สําหรับการจั ดชั้นเรียนนั้นจะขึ้ นอยูกั บอายุของผูเรียน มาตรฐานและความสามารถของเด็กและ
เยาวชนเปนหลัก
2.การฝกอบรมทางดานวิชาชีพ เปนการเตรียมฝกหัดอาชีพตางๆ ใหแกเด็กและ
เยาวชนหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งทางดานศิลปะหรือเทคโนโลยี ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถและ
ความสนใจของเด็กและเยาวชน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนหลักสูตรการฝกอบรมที่จัดเสริม พิเศษใหแกเด็กและ
เยาวชน เพื่อชวยพัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความรู ทักษะ ตลอดจนการพัฒนาทางดานสุขภาพ
อนามัย สวนใหญจะเปนวิธีการเสริมงานอดิเรก เชน เด็กชายอาจจะไดรับการคัดเลือกใหเขารวมในวง
ดนตรี ในกรณีที่มีความสามารถทางดนตรี เปนตน
4.การดู แ ลภายหลั ง พ น การฝ ก อบรม เป น บริ ก ารที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดดานยาเสพติด การติดตามดูแลจะชวยลดภาวการณกระทํา
ผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน และทําใหเยาวชนมีความเชื่อมั่น สามารถพิจารณาตนเองใหอยูใน
สังคมได การใหบริการจะเปนการใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือเมื่อเด็กและเยาวชนมี
ปญหาการติดตอประสานงานกับครอบครัวของเด็กและเยาวชน
5.การฝกอบรมพิเศษสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีเชาวนปญ
 ญาดี การฝกอบรมพิเศษ
สําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ที่มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบและสติปญ
 ญาดีกวาคนอืน่ ๆ
ทั้งนี้เพื่อมิใหความสามารถ ความเฉลียวฉลาดถูกนําไปใชในทางที่ผิด ซึ่งแผนการฝกอบรมทีร่ ฐั จัด
ใหสําหรับเด็กและเยาวชน เหลานี้มี 2 แบบคือ
5.1 การพัฒนาความรูทางวิชาสามัญในชั้นเรียน
5.2 การพัฒนาการอบรมทางดานสหวิชาชีพ
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปรับตัวทางสังคม รัฐจะจัดแผนการฝกอบรม
เพื่อใหเด็กและเยาวชนปรับตัวใหเขากับสังคม โดยใชวิธีการทางจิตวิทยา การใหคําแนะนําปรึกษา การ
ใหความรูในบางเรื่องที่จําเปน เชน ความรูในเรื่องเพศศึกษา เปนตน
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นอกจากนี้ แผนการฝกอบรมอีกลักษณะหนึ่งที่ไดมีการนํามาใชคือ การบําบัดฟนฟู เด็กและ
เยาวชน ที่กระทําผิดในชุมชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กและเยาวชนที่ไดรับการฝกอบรม สามารถกลับ
ตนเปนคนดีสามารถดํารงตนเองอยูในสังคมไดอยางปกติสุข อันเปนการปองกันไมใหเด็กและเยาวชน
หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
8.4.3 หลักสูตรการแนะแนวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
หลักสูตรการแนะแนวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต จัดเปนการฝกและอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางสังคมเพื่อใหมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตในสังคมสําหรับเด็กและเยาวชนผูซึ่งมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือผูที่ยังไมมีวุฒิภาวะ การแนะแนวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตจะชวยให เด็กและ
เยาวชนไดรูจักปรับปรุงความคิดเห็น ทัศนคติ เกี่ยวกับวิถีชีวิตในสังคมโดยวิธีการของกลุมกิจกรรม
การใหคําแนะนําปรึกษา การบรรยาย และจิตบําบัดเพราะวาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดสวนใหญที่
ถูกสงตัวเขารับการฝกอบรม อยูในสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจะถูกกําหนดใหเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรนี้โดยแบงออกเปน 3 หลักสูตรยอย ดังนี้
หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรนี้จัดเปนแผนการอบรมดานวิชาชีพชั้นสูง ตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย การฝกวิชาชีพ กฎหมายผูชํานาญการในงานไฟฟา และกฎหมายอื่นๆ เด็กและ
เยาวชนจะไดรับการฝกอบรมเพื่อใหเรียนรูทักษะทางดานวิชาชีพเปนอยางดี
หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญ หลักสูตรนี้จัดเปนการจัดหลักสูตรการศึกษาวิชา
สามัญในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับเด็กและ เยาวชนผูซึ่งยัง
ไมจบหลักสูตรภาคบังคับ สําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวานั้นซึ่งสามารถ
จัดการศึกษาวิชาสามัญในสถานฝกและอบรมสําหรับเด็กและเยาวชนผูประสงคจะศึกษาในระดับสูง
ขึ้นเมื่อไดรับการปลดปลอย หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญแบงออกเปน 2 หลักสูตรยอย ไดแก
หลักสูตร สําหรับเด็กและยาวชนผูซึ่งจําเปนตองเรียนวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
หลักสูตร สําหรับเด็กและเยาวชนผูซึ่งจําเปนตองเรียนหรือปรารถนาที่จะเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง
หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญ หลักสูตรนี้ไดจัดเนื้อหาของหลักสูตร เชนเดียวกับ
หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญ สําหรับเด็กและเยาวชนในแผนการบําบัดแกไขระยะสั้นโดยทั่วไป
หลักสูตรการแนะนําทางดานวิชาชีพ หลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายที่จะกระตุนใหมีการ
ปรับปรุง ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการจางงานภายหลังการปลอยพรอมทั้งไดเตรียมการ
แนะนําทางดานอาชีพ ซึ่งจะประสานกับกิจกรรมตางๆ ในการฝกอบรม เชน การแนะแนวการดําเนิน
ชีวิต และกิจกรรมเสริมพิเศษตางๆ
หลั กสู ตรการแนะนํ าเกี่ ยวกั บอาชี พ หลั กสู ตรนี้ มี จุ ดมุ งหมายที่ จะช วยเหลื อ
เกี่ยวกับการวางแผนการทํางานภายหลังปลอยสําหรับเด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลดปลอย โดยการ
จัดใหมีการแนะนําซึ่งจะประสานกับกิจกรรมการฝกอบรมดานอื่นๆ เชน การแนะแนวการดําเนิน
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ชีวิต และกิจกรรมเสริมพิเศษตางๆอยางนอยเดือนละครั้ง เด็กและ เยาวชนที่อยูในชั้นที่ 1 อาจจะ
ไดรับอนุญาตใหมีสิทธิปกครองดูแลตนเองได อีกทั้งมีสิทธิที่จะเขารวมกิจกรรมสันทนาการและ
กิจกรรมตางๆของสถานฝกและอบรม
แนะนําเกี่ยวกับระบบชั้นหรือขั้นตอนที่จะนําไปสูกระบวนการในการบําบัดแกไข
เจาหนาที่จะสงเสริมเยาวชนเปนขั้นๆ ไป เพื่อใหไปสูชั้นที่สูงขึ้นตามลําดับของความกาวหนาและการ
ปรับปรุงตัวของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนจะไดรับอนุญาตใหไดทราบผลการเลื่อนชั้นเมื่อเยาวชน
ไดรับการเลื่อนชั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนไดรับความสําเร็จตามเปาหมายของ
แตละคนในระหวางที่ดํารงชีวิตอยูในสถานฝกและอบรม
8.5 การเลื่อนขั้นเด็กและเยาวชน
ในการดําเนินการเลื่อนชั้นเด็กและเยาวชน จะประกอบดวยขั้นตอนในการพิจารณา
และคณะกรรมการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นเด็กและเยาวชน ประเภทประกอบดวย
1 ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมฯ (เปนประธาน)
2 นักจิตวิทยากลุมงานบําบัดฯ (เปนกรรมการ)
3 หัวหนากลุมงานการศึกษาและฝกวิชาชีพ (เปนกรรมการ)
4 หัวหนากลุมงานอภิบาล (เปนกรรมการ)
5.นักสังคมสงเคราะหกลุมงานบําบัดฯ (เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ)
โดยคณะกรรมการการเลื่อนชั้นเด็กและเยาวชนมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ คือ
1 คณะกรรมการฯรวมประชุมปรึกษาหรือพิจารณาเลื่อนชั้นเด็กและเยาวชนตาม
ตารางกํ า หนดระยะเวลาการพิ จ ารณาเลื่อ นชั้ น ที่ไ ด กํ า หนดไว โ ดยจะทํ า การประชุ ม ในช ว ง
ระยะเวลาที่ เยาวชนแตละวิชาชีพเขารวมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
2 คณะกรรมการแตละคนรายงานการเลื่อนชั้นของเด็กและเยาวชนตอที่ประชุม ตามแบบฟอรมที่
ไดจัดไวในแตละวิชาชีพ พรอมแจงคะแนนที่เด็กและเยาวชนแตละคนไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้น
3 นักสังคมสงเคราะหในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้น บันทึกผล
รายงานการเลื่อนชั้นพรอมคะแนนของคณะกรรมการแตละคนลงในแบบฟอรม พรอมทังรวบรวม
ประเมินผลคะแนนที่ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบพรอมสรุปรายงานความคิดเห็น โดยทีถ่ อื วาเกณฑ
คะแนนที่เด็กและเยาวชนไดรับการ เลื่อนชั้นในชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 2 จะตองไดรับคะแนนเกินกวา 50
% ถึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นในแตละชั้น สวนการเลื่อนชั้นจากชั้นที่ 2 ไปอยูในชั้นที่ 1 เด็ก
และเยาวชนจะตองไดรับคะแนนตั้งแต 80 % ขึ้นไป และเด็กและเยาวชนในชั้นที่ 1 มีคะแนนสูงสุด
20 คนแรก จะไดรับการคัดเลือกใหเปนเด็กดี หรือเด็กตัวอยาง
4 นักสังคมสงเคราะหเสนอรายงานตามแบบฟอรมสรุปผลการเลื่อนชั้นพรอมกับแนบ
รายงานผลของคณะกรรมการแตละคนไปดวย เสนอใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม ลงนาม

79
5 นักสังคมสงเคราะหและพอบานจะเปนผูแจงผลการเลื่อนชั้นของเด็กและเยาวชน
ให เ ด็ ก และเยาวชนทราบต อ ไป โดยศู น ย ฝ ก และอบรม จะต อ งจั ด ทํ า ป า ยประกาศแสดง
รายละเอียดการแบงชั้นเด็กและเยาวชนและสิทธิพิเศษที่จะไดรับกับแสดงขั้นตอนการพิจารณา
เลื่อนชั้นเด็กและเยาวชนพรอมจัดปฐมนิเทศใหเด็กและเยาวชนรับทราบดวย
6 ฝายทะเบียนเก็บรวบรวมรายงานการเลื่อนชั้น ( ป.07 ) ไวในสมุดประจําตัวเด็กและเยาวชน
วิธีการลดชั้นเด็กและเยาวชน จะการลดชั้นตามกําหนดระยะเวลาเชนเดียวกันกับการ
เลื่อนชั้น ซึ่งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการฯพิจารณาเลื่อนชั้นชุดเดียวกัน การลดชั้นจะมี
วิธีการพิจารณาเชนเดียวกันกับการเลื่อนชั้น โดยคณะกรรมการฯแตละคนจะตองรายงานผลตอที่
ประชุมพรอมระบุคะแนนตลอดจนขอสังเกตเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในกรณีที่จะตองถูกเลื่อน
ชั้น นัก สั ง คมสงเคราะห ดํา เนิ น การบั น ทึก รายงานผลของคณะกรรมการฯ พร อ มคะแนนที่
เยาวชนแตละคนไดรับ ลงในแบบฟอรม และดําเนินการสรุป และรวบรวมคะแนนที่เยาวชนแต
ละคนไดรับจากคณะกรรมการฯพิจารณาเลื่อนชั้น และแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ โดยที่การ
พิจารณาลดชั้นเด็กและเยาวชนใหอยูในชั้นที่ต่ํากวาเดิมนั้น โดยดูไดจากผลคะแนนที่ไดรับต่ํา
กวา 50 % ลงไปเด็กและเยาวชนก็จะไดรับการลดชั้นใหอยูในชั้นที่ต่ํากวาทันที
ส ว นเยาวชนที่ มี ผ ลความประพฤติ เ สี ย หายร า ยแรง การอบรมและฝ ก วิ ช าชี พ ไม
กาวหนา เด็กและเยาวชนจะไดรับการพิจารณาใหอยูในชั้นที่ 4 และจะไดรับการลงโทษตาม
ระเบี ย บของศู น ย ฝ ก และอบรม รวมทั้ง จะต อ งเขา รับ การบํ าบั ด แก ไ ข ฟ น ฟู ในสว นความ
ประพฤติที่บกพรองเสียหาย หากเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัดแกไขแลว ผลการบําบัดแกไข
ไมปรากฏผลความกาวหนา เด็กและเยาวชนไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น เด็กและ
เยาวชนจะได รับการลงโทษในดา นอื่น ๆ ที่ ได ร ะบุไว ใ นกฎระเบียบของศูน ยฝกและอบรม
รวมทั้งการสงตัวไปอยูสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
การลงโทษ กรณี ที่ มี ผู ฝ า ฝ น กฎหรื อ ระเบี ย บของสถานฝ ก และอบรมหรื อ ก อ
เหตุรายขึ้น ก็ยอมจะพิจารณาไปตามระเบียบเปนขั้นๆ ไปตามแตรูปการหรือเหตุการณ และตาม
ความเหมาะสม โทษที่วางไวมีดังตอไปนี้
1. วากลาวตักเตือน ปรามการกระทําดวยวาจากอน
2. ลงโทษสถานเบา หรืออื่นๆตามสมควร
3. เฆี่ยน (ไมใชตามกฎหมายแตฉันทครูกับศิษย)
4. ทํางานหนัก
5. สงตัวไปฝากกักยังเรือนจํา
สถานฝกและอบรมทุกแหงไดจัดวางระเบียบของเด็กและเยาวชนไว ในเรือ่ งตางๆการจัดหนาที่
การทํางาน เชน การรักษาความสะอาดทั่วไป การรักษาความสะอาดเสือ้ ผา ซึง่ เปนการฝกและอบรมทีใ่ หเด็ก
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และเยาวชนไดเรียนรูถึงหนาที่ มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดเกิดความตั้งใจที่จะกลับตนเปนคนดีดวยการยกยอง ใหสิทธิพิเศษตางๆคือ
1. ชมเชยเฉพาะตัว
2. แตงตั้งใหมีหนาที่พิเศษ เปนหัวหนา ยกยองชมเชยในชั้น ในที่ประชุม
3. รางวัลเปนสิ่งของ
4. มอบความไววางใจเปนเรื่องๆไป หรือทดลองใหควบคุมตนเองและจิตใจ การออกไปทํางาน
ภายนอกที่ควบคุม การใหดูการแขงขันกีฬา การออกไปแสดงดนตรีนอกสถานฝกและอบรม
5. ปนผลการทํางานที่มีรายได ในอัตราสวนแบงที่สูงขึ้น
6. ใหสิทธิพิเศษในทางหยอนใจอันจะไมเกิดความเสียหาย
7. อนุญาตใหลาไปเยี่ยมบาน
8. ใหออกไปเรียนภายนอกสถานฝกและอบรม โดยเชาไป – เย็นกลับ
9. รายงานศาลของปลอยตัวเมื่อครบกําหนดฝกและอบรมขั้นต่ํา หรือขอปลอยตัวกอนกําหนด
เมื่อเด็กและเยาวชนเลื่อนชั้นอยูชั้นสูงสุด และการพิจารณาวาเด็กและเยาวชนมีความ
เหมาะสมจะไดรับการปลดปลอยโดยการคุมประพฤติภายหลังการปลอย หัวหนาสถานฝกและ
อบรมภายหลังจากไดมีการปรึกษาหารืออยางรอบคอบ กับคณะกรรมการบําบัดแกไขที่ไดจัดตั้ง
ขึ้น ในสถานฝ กและอบรมและได จัดทํารายงานเกี่ ยวกั บการคุมประพฤติภายหลังปล อยอย าง
รอบคอบ และเสนอไปยังคณะกรรมการคุมประพฤติภายหลังการปลอยสวนภูมิภาค หากหัวหนา
สถานฝกและอบรมพิจารณาแลวเห็นวา เด็กและเยาวชนบรรลุเปาหมายในการบําบัดแกไขแลว
คณะกรรมการคุมประพฤติภายหลังปลอยสวนภูมิภาคเมื่อไดรับรายงานเกี่ยวกับเยาวชน
คณะกรรมการจะจัดสงสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ไปสัมภาษณเด็กและเยาวชนในสถานฝกและ
อบรมและพิจารณาตัดสินทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสิน ของคณะกรรมการประกอบกับผล
ของการปรับสภาพแวดลอม วาสมควรจะอนุมัติใหเยาวชน ไดรับการปลดปลอยโดยการคุมประพฤติ
หรือไม ถาเด็กและเยาวชนมีอายุ 20 ป จะไดรับการปลดปลอย ถามีแนวโนมที่จะตอตานสังคม
และยังไมเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ถาการฝกและอบรมไมกาวหนา และประพฤติไป
ในทางเสื่อมเสียรายแรงบอยครั้ง ก็เสนอขอใหศาลขยายระยะเวลาการฝกและอบรม และใน
ทํานองเดียวกันหากเด็กหรือเยาวชนผูใดทําดี มีความตั้งใจ คิดกลับตัว ก็จะไดรับการสงเสริม
ดวยการใหสิทธิพิเศษตางๆ ใหความไววางใจทดลองเปนขั้นๆไป และขอใหศาลพิจารณาปลอย
ตัวกอน ในขณะนั้นการควบคุมตัวไว ในสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชน อาจจะตองขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกซึ่งจะพิจารณาตัดสินโดยศาลครอบครัว ซึ่งการขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปได
สูงสุดจนถึงอายุ 23 แตตองไมเกินอายุ 24ป
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9 ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน
9.1 ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร
ตั้งอยู ณ.เลขที่ 103 หมูที่ 2 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เปนหนวยงานราชการสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
9.2. ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนบานชายบานอุเบกขา
ตั้งอยู ณ.เลขที่ 512 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพ เปนหนวยงานราชการสังกัด
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
9.3. ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนบานชายบานมุฑิตา
ตั้งอยู ณ.เลขที่ 512 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพ เปนหนวยงานราชการสังกัด
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
9.4.ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บานกาญจนาภิเษก (ประเภทองคกร)
หนวยงานราชการ เปดทําการอยางเปนทางการโดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ตั้งอยู ณ.เลขที่103หมูที่ 2ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
10 กิจกรรมการฝกอบรมเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรม
กิจกรรมการฝกและอบรมเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมมีเปาหมายหลักเพื่อ
การฟนฟูสมรรถภาพ และแกไขพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนี้
บรรลุ,วัตถุประสงค ไดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้
10.1 กิจกรรมบําบัด แกไข และฟนฟู มีลักษณะดังนี้
1 ปฎิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการจําแนก การกําหนดแผนการบําบัด แกไข ฟนฟู
ติดตามประเมินและสรุปรายงานผลเพื่อปรับแผน ใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแตละราย
2 บําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
พฤติกรรม และพัฒนาทักษะชีวิต
3ใหการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ โภชนาการการดูแลอนามัยและสิ่งแวดลอมในสถานควบคุม
4 ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และใหการสงเคราะหแกเด็กและเยาวชน
5 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปลอยตัวเด็กและเยาวชนไดแก ขอปลอยตัวกอนกําหนด
ขอปลอยขั้นต่ํา ขอปลอยปกติ กรณีพิเศษ ลดและขยายระยะเวลาฝกอบรม การขออนุญาตออก
นอกสถานควบคุมการลาเยี่ยมบาน การยายสถานควบคุมและอื่นๆ
6 ดําเนินการเตรียมความพรอม กอนกลับสูสังคม
7 ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ในการดําเนินการตาม
แผนบําบัดและการปองกัน การกระทําผิดซ้ํา
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8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
10.2 กิจกรรมฝกอาชีพ
หนวยวิชาชีพเกษตรและการจัดสวน เปนหนวยวิชาชีพที่เนนการฝกใหเด็กและเยาวชน
ดูแลรักษาตนไม รวมทั้งสามารถจัดตกแตง ใหเกิดความสวยงามแกพื้นที่โดยเฉพาะปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนดูแลเรื่องความสะอาดและการจัดแตงพื้นที่ภายในศูนยฝกฯใหมีความสวยงาม
หนวยวิชาชีพชางตัดผม เปดทําการสอนวิชาการตัดผมใหกับเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชน
สามารถนําไปประกอบอาชีพดวยตนเอง โดยจะฝกใหเด็กและเยาวชนตัดผมทรงนักเรียนใหกับเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝกฯ ทั้งหมดเพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการตัดผม ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
หนวยวิชาชีพชางหัตถกรรม สอนเกี่ยวกับงานศิลปะทั่วไป และงานฝมือตางๆเพื่อ
นําไปใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งจัดโครงการเกี่ยวกับงานอาชีพทางดานศิลปะอื่นๆ ตามสมัย
นิยมที่สามารถใหเยาวชนนําไปใชประโยชนไดในอนาคต
หนวยวิชาชีพชางเชื่อมโลหะ สอนทั้งภาคทฤษฎี เชนการใชเครื่องมือการอานและการเขียนแบบและ
ภาคปฏิบัติ เชน การเลือกใชลวดเชื่อม การเชื่อมในทาตางๆ รวมทั้งใหความรูในดานความปลอดภัยในการทํางาน
และการปฏิบัติใหเกิดชิ้นงานเชนการทําเหล็กดัดโตะสนามเพื่อใชในกิจการของศูนยฝกและอบรมหนวยวิชาชีพ
ชางไมและกอสราง เปดทําการสอนเกี่ยวกับงานไม การประกอบเครื่องเรือนและการกอสราง โดยเนนใหเด็กและ
เยาวชนสามารถปฏิบัติงานไดจริงเชนการซอมแซมอาคารและบานพักเจาหนาที่ การประกอบเครื่องเรือนเพื่อ
ใชในกิจการของศูนยฝกและอบรม รวมทั้งการใหความรูในดานทฤษฏีตางๆเชนการวัดและการใชเครื่องมือ
หนวยวิชาชีพชางตัดผม เปดทําการสอนวิชาการตัดผมใหกับเยาวชน เพื่อใหเยาวชนสามารถ
นําไปประกอบอาชีพดวยตนเอง โดยจะฝกใหเด็กและเยาวชนตัดผมทรงนักเรียนใหกับเด็กและเยาวชนใน
ศูนยฝกฯ ทั้งหมดเพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการตัดผม ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
หนวยวิชาชีพชางพิมพ เปดทําการสอนแกเด็กและเยาวชนดวยการพิมพออฟเซ็ทเบื้องตน โดย
รับงานพิมพซึ่งเปนงานพิมพของราชการ เชน แบบพิมพของศาลตางๆ แบบพิมพของสถานพินิจฯ และ
แบบพิมพที่ใชในศูนยฝกอบรมตางๆทั่วประเทศ โดยนําระบบเงินหมุนเวียนมาใช ซึ่งกอใหเกิดผลดีกับ
เด็กและเยาวชนในหนวยงาน เชนเยาวชนจะมีเงินปนผลตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง
หนวยวิชาสามัญ จัดการเรียนการสอนใหกับเด็กและเยาวชน ที่ยังไมจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน(ป6) รวมทั้งดูแลและประสานงานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนงใหกับ
เยาวชนที่มีความประสงคจะศึกษาตอในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และหากเยาวชนมี ความตองการที่จะศึกษาต อในระดับอุดมศึกษาก็สามารถตอ ในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได
10.3 กิจกรรมพิเศษ นอกจากการฝกอบรมวิชาชีพตางๆแลว ยังมีกิจกรรมพิเศษอยาง
อื่นที่นาสนใจอีก เชน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ กลุมบําบัดตางๆ
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กิจกรรมชมรม โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการเนื่องในวันสําคัญตางๆ โครงการ
เยาวชนประพฤติดี โครงการเยาวชนแกนนํา To Be Number One ฯลฯ (ขอมูลจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการปรับตัวของเยาวชนชายในศูนยฝกและเด็ก
และเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะ
เห็นไดวา มีปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของหลายประการ ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
สัมพัน ธภาพกับ เพื่อน การสนั บสนุ นทางดา นขอมู ลขา วสารจากศู น ยฝก และอบรม การ
สนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝก
และอบรม จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังกลาวมาทั้งหมดขางตน
ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
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แผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
-

อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทของคดี
ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
ลักษณะการพักอาศัย
รายไดของครอบครัว

การปรับตัว

-

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด
สัมพันธภาพกับเพื่อน
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา การ
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินจิ และ
คุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไดใช
ระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอ มูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนีไ้ ดแกเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ประกอบดวยศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา 122 คน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบานอุเบกขา 197 คน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร 190 คน ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก190 คน โดยมีเด็กและเยาวชนชายรวมทั้งสิ้นจํานวน 699 คน(ขอมูล
จากบัญชีรายชือ่ เด็กและเยาวชนของศูนยฝกและอบรมที่ใชในการวิจัย ณ วันที่ 1 เมษายน 2552)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรม
เด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลป พ.ศ. 2552 ประกอบดวยศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา ศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้นจํานวน 320 คน ซึ่งไดมา
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จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane , อางถึงใน ประคอง
กรรณสูตร 2542 :10 -11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
สําหรับสูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane , อางถึงใน
ประคอง กรรณสูตร 2542 :10 -11) มีรายละเอียดดังนี้
n =
N
1 + N(e)2
โดยที่
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีเทากับ .05
แทนคาในสูตร
n=
699
1 + 699 (.05)²
n =
320 คน
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน
ตารางที่2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศูนยฝกและอบรมเด็กและ เยาวชน
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

บานมุทิตา
บานอุเบกขา
บานสิรินธร
บานกาญจนาภิเษก
รวม

กลุมประชากร

กลุมตัวอยาง

122
197
190
190
699

56
90
87
87
320
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
1 ตัวแปรอิสระ
1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1.1.1 อายุ แบงเปน 3 กลุม
อายุต่ํากวา18 ป
อายุ 18-19 ป
อายุมากวา 19 ป -ไมเกิน 24 ปบริบรูณ
1.1.2. ระดับการศึกษา แบงเปน 4 กลุม
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ม.4-ม6 , ปวช1 - ปวช3)
1.1.3.ประเภทของคดี แบงเปน 2 กลุม
อุกฉกรรจ
ไมอุฉกรรจ
1.1.4. ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสินแบงเปน 3
ระยะเวลา 1ป - 2 ป
ระยะเวลามากกวา 2ป - 3 ป
ระยะเวลามากกวา 3 ปขึ้นไป
1.1.5. ลักษณะการพักอาศัย แบงเปน 4 กลุม
อยูกับบิดามารดา
อยูกับบิดาหรือมารดา
อยูกับญาติ หรือบุคคลอื่น
อยูโดยลําพัง
1.1.6.รายไดของครอบครัว แบงเปน 2 กลุม
รายไดไมเพียงพอใชจาย
รายไดเพียงพอใชจาย
1.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด
1.3 สัมพันธภาพกับเพื่อน
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1.4 การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
1.5 การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
1.6 การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
2 ตัวแปรตาม ไดแก การปรับตัว
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางและพัฒนาเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูให
ขอมูล โดยแบงเปน 7 สวน ดังมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของเด็กและเยาวชนชาย ไดแก อายุ
ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัย
รายไดของครอบครัว ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบ เติมคําและใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจํา
สม่ําเสมอหรือปฏิบัติทกุ ครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นบอยครั้งหรือ
ปฏิบัติเปนสวนใหญ
ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ เปนบางครั้ง
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ นาน ๆ ครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
หมายถึง ผูตอบไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงการปรับตัวที่ดี หากตอบปฏิบัติเปน
ประจําจนถึงไมเคยปฏิบัติ จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขามจะให
คะแนนกลับกัน (ขอที่ 2 , 9) ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีการปรับตัวดีกกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
การแปลความหมายคะแนนการปรับตัว ใชเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของ
เบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีการปรับตัวอยูในระดับยังไมสามารถปรับตัวได
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีการปรับตัวอยูใ นระดับไมดี
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีการปรับตัวไดในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีการปรับตัวไดในระดับดี
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีการปรับตัวไดในระดับดีมาก
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด มีขอคําถามจํานวน 11 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ผูตอบมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิดของตนเอง
ตรงกับขอความนั้นมากที่สุด
มาก
หมายถึง ผูตอบมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิดของตนเอง
ตรงกับขอความนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบมีความเห็นเกีย่ วกับสาเหตุการกระทําผิดของตนเอง
ตรง กับขอความนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง ผูตอบมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิดของตนเอง
ตรงกับขอความนั้นนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทําผิดของตนเอง
ตรงกับขอความนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดวา
มีสาเหตุมาจากตนเอง หากตอบตรงตามขอความนั้นมากจนถึงนอย จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ สวน
ขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน (ขอที่ 6,7,8,9,10) ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการกระทําผิดวามีสาเหตุมาจากตนเอง มากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด ใชเกณฑในการวิเคราะห
ขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีความเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด
วามีสาเหตุมาจากตนเองระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีความเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด
วามีสาเหตุมาจากตนเองระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีความเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด วามี
สาเหตุมาจากตนเองระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีความเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด วามี
สาเหตุมาจากตนเองระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีความเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด วามี
สาเหตุมาจากตนเองระดับมากที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน จํานวน 12 ขอ ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้
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มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงการมีสัมพันธภาพกับเพื่อน หาก
ตรงกับความเปนจริงมากจนถึงนอย จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขามจะ
ใหคะแนนกลับกัน (ขอที่ 9,10) ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่การมีสัมพันธภาพกับเพื่อน มากกวาผูที่
ตอบไดคะแนนนอย
การแปลความหมายคะแนนสัมพันธภาพกับเพื่อน ใชเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตาม
เกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไมมีสัมพันธภาพกับเพือ่ น
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีสัมพันธภาพกับเพื่อนอยูในระดับไมดี
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีสัมพันธภาพกับเพือ่ นอยูใ นระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีสัมพันธภาพกับเพือ่ นอยูใ นระดับดี
คาเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีสัมพันธภาพกับเพือ่ นอยูใ นระดับดีมาก
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและ
อบรม เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางตามนิยามศัพทและพัฒนาแนวความคิดของเชฟเฟอร
(Schaefer¹ , 1981) ซึ่งมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 11 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมากที่สุด
มาก
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นปานกลาง
นอย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ศูนยฝกและอบรม หากตอบเห็นดวยมากที่สุดจนถึงเห็นดวยนอยที่สุด จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2และ 1ตามลําดับ
ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่ไดรับแรงสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
การแปลความหมายคะแนนการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
เกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
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คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารจากศูนยฝกและอบรมอยูใ นระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารจากศูนยฝก และอบรมอยูใ นระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารจากศูนยฝก และอบรมอยูใ นระดับมากที่สดุ
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม เปน
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางตามนิยามศัพทและพัฒนาแนวความคิดของเชฟเฟอร (Schaefer¹ , 1981) ซึ่งมีขอคําถาม
ทั้งหมด จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมากที่สุด
มาก
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอย
นอยที่สดุ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ศูนยฝกและอบรม หากตอบเห็นดวยมากที่สุดจนถึงเห็นดวยนอยที่สุด จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1ตามลําดับ
สวนขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน (ขอที่4) ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่ไดรับแรงสนับสนุน
ทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม มากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
การแปลความหมายคะแนนการสนับสนุ นทางดานอารมณ จากศูนยฝกและอบรม ใช
เกณฑในการวิเคราะหขอ มูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝก และอบรมอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับปานกลาง
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คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับมากที่สุด
สวนที่7 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรมฯเปน
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางตามนิยามศัพทและพัฒนาแนวความคิดของเชฟเฟอร (Schaefer¹ , 1981) ซึ่งมีขอ
คําถามทั้งหมด จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมากที่สดุ
มาก
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนน
ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงการไดรับการสนับสนุนทางดาน
สิ่งของจากศูนยฝกและอบรม หากตอบเห็นดวยมากที่สุดจนถึงเห็นดวยนอยที่สุด จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลําดับ ตามลําดับ ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
มากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
การแปลความหมายคะแนนการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ใชเกณฑ
ในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
สิ่งของจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของ
จากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
สิ่งของจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
สิ่งของจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เด็กและเยาวชนชายไดรับการสนับสนุนทางดาน
สิ่งของจากศูนยฝกและอบรมอยูในระดับมากที่สุด
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4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจยั ไดสรางแบบสอบถามโดยมีขนั้ ตอนดําเนินการ ดังนี้
1.ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ ภายใต
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ ไปใหอาจารยที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิจํานวนรวม 4 ทาน เพื่อพิจารณา
ปรับแกตามรายละเอียดของตัวแปรที่นยิ ามไวในบทที่ 1 แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
3.นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out)
กับเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชน
เขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีไ่ มใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน
4.นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากการทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยวิธหี า
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชดังนี้
4.1. การปรับตัว มีคําถามจํานวน 18 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8301
4.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด มีคําถามจํานวน11 ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได .7955
4.3. สัมพันธภาพกับเพื่อน มีคําถามจํานวน 12 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8477
4.4. การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม มีคําถามจํานวน11ขอวิเคราะห
คาวาม เชื่อมั่นได .8639
4.5. การสนับสนุนทางดานอามรณจากศูนยฝกและอบรม มีคําถามจํานวน 10 ขอวิเคราะห
คาความเชื่อมั่นได .9186
4.6. การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม มีคําถามจํานวน 10 ขอวิเคราะห
คาความเชื่อมั่นได .8918
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไข เพือ่ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และโครงสราง
ใหสมบูรณมากยิง่ ขึ้น จึงนํากลับไปใชกับกลุม ตัวอยางจริงตอไป
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือขอความ
รวมมือไปยังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
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2.ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน
ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 100
3. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวามีความสมบูรณทุกชุด คิดเปนรอยละ 100
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม
2. นําขอมูลมาจัดระเบียบเพือ่ นําไปสรางคูมือลงรหัส
3. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนตามที่วางไว
4. ลงรหัสตามคูมือลงรหัส
5. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร
7. สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทของคดี ระยะเวลาที่ ศ าลกํ า หนดให อ ยู ใ นศู น ย ฝ ก และอบรม รายได ข องครอบครั ว
ลักษณะการพักอาศัย โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ (%)
2.การวิเคราะหการปรับตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด สัมพันธภาพกับเพื่อน
และการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณ
จากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม โดยใชคาเฉลี่ย
( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดระดับ
3.การวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัว ที่มีอายุ รายไดของครอบครัว ประเภท
ของคดี ใชการทดสอบคาที (t-test) สวนดานระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ศาลตัดสินใหอยูในศูนยฝกและอบรม
ลักษณะการพักอาศัย ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe¹
จากตัวแปร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
4.วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปรับตัว
สัมพันธภาพกับเพื่อน การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับขั้นตอนของการเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ครัง้ นี้
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถาม ใหกับเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 320 ฉบับ มาวิเคราะหและนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาแจกแจง โดยใชตารางประกอบ
คําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการปรับตัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กระทําผิด การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม โดย
ใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดระดับ
ตอนที่3 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัยรายได
ของครอบครัว
ตอนที่ 4 การวิเคราะหตวั แปร สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ที่สามารถทํานายการ
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินจิ และคุมครอง
เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหผูวิจยั ไดกําหนด
สัญลักษณ แทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
Y
หมายถึง การปรับตัว
X1
หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
X2
หมายถึง สัมพันธภาพกับเพื่อน
95
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X3
X4
X5
n
S.D.
F
t
df
SS
MS
R
R²
Adj R²
S.E.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

R² change หมายถึง
b
Beta

หมายถึง
หมายถึง

Constant (a) หมายถึง

การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
คาเฉลี่ย (Maen)
จํานวนกลุมตัวอยาง
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
องศาอิสระ (Degree of Freedom)
ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน(Sum of Square)
คาเฉลี่ยความเบีย่ งเบนกําลังสอง (Mean Square)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายทีป่ รับแลว(Adjusted R Square)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
(Standard Error of the Estimate)
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้น เพือ่ เพิ่มตัวแปร
อิสระ ในสมการถดถอย
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย(Regression Coefficients)
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients)
คาคงที่
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ตอนที1่ การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนเด็กและเยาวชนชาย ในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 320 คน โดยจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝก
และอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัย รายไดของครอบครัว โดยแจกแจงความถี่(Frequency)
และคารอยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 - 3
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประเภท
ของคดี ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการพักอาศัย รายไดของครอบครัว
ขอมูลสวนบุคคล
อายุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-19 ป
อายุมากกวา 19 ป-ไมเกิน 24 ปบริบูรณ
รวม
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
รวม
ประเภทของคดี
คดีอุกฉกรรจ
คดีไมอุกฉกรรจ
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

156
78
86

48.7
24.4
26.9

320

100

3
162
127
28

0.9
50.6
39.7
8.8

320

100

181
139
320

56.6
43.4
100
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ขอมูลสวนบุคคล
ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
ระยะเวลา 1ป - 2 ป
ระยะเวลามากกวา 2ป - 3 ป
ระยะเวลามากกวา 3 ปขึ้นไป
รวม
ลักษณะการพักอาศัย
อยูกับบิดามารดา
อยูกับบิดาหรือมารดา
อยูกับญาติหรือบุคคลอื่น
อยูโดยลําพัง
รวม
รายไดของครอบครัว
รายไดไมเพียงพอใชจาย
รายไดเพียงพอใชจาย
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

92
199
29
320

28.7
62.2
9.1

162
82
60
16
320

50.6
25.6
18.8
5.0
100

50
270
320

15.6
84.4
100

100

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 165 คน คิด
เปนรอยละ 48.8 มีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 50.6 มีคดีอุกฉกรรจจํานวน
181คน คิดเปนรอยละ 56.6 มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสินระยะเวลามากกวา 2 ป - 3 ป
จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 62.2 มีลักษณะการพักอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 162 คน คิดเปน
รอยละ 50.6 มีรายไดของครอบครัวเพียงพอใชจาย จํานวน 270 คนคิดเปนรอยละ 84.4
เนื่องจากขอมูลระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนชายที่ไมไดรับการศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามมี จํ า นวน3 คน ทํ า ให ก ลุ ม ตั ว อย า งแตกต า งกั น มาก ผู วิ จั ย จึ ง จั ด กลุ ม ใหม ดั ง
รายละเอียด ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของ ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

165
127
28
320

51.6
39.6
8.8
100

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ํากวา จํานวน 165คน คิดเปนรอยละ 51.6
ตอนที่2. การวิเคราะหการปรับตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด สัมพันธภาพกับเพื่อน
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจาก
ศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม โดยใชคาเฉลี่ย
( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดระดับ
2. 1 การวิเคราะหการปรับตัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝก
และอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดระดับ ดังตัวอยางใน ตารางที่ 4
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ตารางที่4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปรับตัว สัมพันธภาพกับ
เพื่อน ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจาก
ศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ของกลุมตัวอยางเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา

X

S.D.

ระดับ

การปรับตัว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
สัมพันธภาพกับเพื่อน
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม

3.9266
1.9566
3.4685
3.8198
3.5781
3.7094

.44938
.23195
.49160
.65833
.74973
.75540

ดี
นอย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่4 พบวา กลุมตัวอยาง มีการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและ
อบรม การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม อยูในระดับมาก ( X = 3.8196 , X = 3.7094 , X = 3.5781 ตามลําดับ) การ
ปรับตัว อยูในระดับดี ( X = 3.9266 ) สัมพันธภาพกับเพื่อน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.4685 )
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด อยูในระดับนอย ( X = 1.9566 )
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนย
ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลจําแนกตาม ประเภทของคดี รายไดของครอบครัว
3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการปรับตัว ของกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชน
ชาย ในศู นย ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกั ดกรมพินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม ประเภทของคดี รายไดของครอบครัว ใชการทดสอบ
คาที (t-test) ดังตารางที่ 5 - 8
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย( X )สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( S.D )และคาระดับ การ
ปรับตัวของกลุมตัวอย างเด็กและเยาวชนชายในศูน ยฝกและอบรมเด็ กและเยาวชน
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จําแนกตาม ประเภทของคดี
ประเภทของคดี
คดีอุกฉกรรจ
คดีไมอุกฉกรรจ

n
181
136

S.D.
.42146
.47997

X

3.9662
3.8749

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีประเภทของคดีคดีอุกฉกรรจ
อุกฉกรรจ มีการปรับตัวอยูในระดับดี ( X = 3.9662, X =3.8749 ตามลําดับ)

ระดับ
ดี
ดี
คดีไม

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง การปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม ประเภทของคดี
ประเภทของคดี
คดีอุกฉกรรจ
คดีไมอุกฉกรรจ

n
181
136

X

3.9662
3.8749

S.D.
.42146
.47997

t
1.809

จากตารางที่ 6 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีประเภทของคดีตางกัน มีการปรับตัวไม
แตกตางกัน
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย( X )สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( S.D )และคาระดับ การ
ปรับตัว ของกลุมตัวอยาง เด็กและเยาวชน ชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จําแนกตาม ประเภทรายไดของครอบครัว
รายไดของครอบครัว
รายไดไมเพียงพอใชจาย
รายไดเพียงพอใชจาย

n
50
270

S.D.
.43799
.44820

X

3.7978
3.9504

ระดับ
ดี
ดี

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีรายไดของครอบครัว เพียงพอใชจา ย และไม
เพียงพอใชจาย มีการปรับตัวอยูในระดับดี ( X = 3.9504, X =3.7978 ตามลําดับ)
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางการปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชาย
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม รายไดของครอบครัว
รายไดของครอบครัว
รายไดไมเพียงพอใชจาย
รายไดเพียงพอใชจาย

n
50
270

X

3.7978
3.9504

S.D.
.43799
.44820

t
-2.229

จากตารางที่ 8 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการปรับตัวไม
แตกตางกัน
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชายใน
ศู น ย ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการฝกและอบรมที่
ศาลตั ด สิ น ลั ก ษณะการพั ก อาศั ย ใช ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe ¹ดังตารางที่9-18
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ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย( X )สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( S.D )และคาระดับ การ
ปรับตัวของกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จําแนกตาม อายุ
อายุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18-19 ป
อายุมากกวา19ป-ไมเกิน24 ปบริบูรณ

n
159
78
86

X

2.8152
2.9295
3.1208

S.D.
.44922
.43851
.39736

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน แตละกลุมมีการปรับตัวอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก เด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุมากกวา 19ป-ไมเกิน 24 ปบริบูรณ อายุ 18-19 ป
และอายุต่ํากวา18 ป ( X = 3.1208 , X = 2.9295 , X = 2.8152 ตามลําดับ)
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม อายุ
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

df
2
317
319

SS
5.180
59.506
64.687

MS
2.590
.188

F
13.798*

จากตารางที่ 10 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe¹) ดังรายละเอียด ในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายใน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุแตกตางกัน ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe¹)
อายุ

อายุมากกวา 19ป-ไมเกิน
24ปบริบูรณ( X =3.1208)

อายุมากกวา 19 ปไมเกิน24ปบริบูรณ
( X =3.1208)
อายุ 18-19 ป
( X =2.9295)
อายุต่ํากวา 18 ป
( X =2.8152)
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

-

อายุ 18-19 ป
( X =2.9295)

อายุต่ํากวา 18 ป
( X =2.8152)

.1913*

.3056*

-

.1143
-

จากตารางที่ 11 พบวา เด็กและเยาวชนชายที่มีอายุมากกวา 19 ป -ไมเกิน24ปบริบูรณ
มีการปรับตัวแตกตางกัน กับเด็กและเยาวชนชายที่มีอายุ 18- 19 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยที่เด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุมากกวา 19 ป-ไมเกิน24ปบริบูรณ มีการปรับตัวดีกวา
เด็กและเยาวชนชายที่มีอายุ 18- 19 ป ( X =3.1208 และ X =2.9295 ตามลําดับ ) และเด็กและ
เยาวชนชายที่มีอายุมากกวา 19 ป-ไมเกิน24ปบริบูรณ มีการปรับตัวแตกตางกัน กับเด็กและเยาวชน
ชายที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่เด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุ
มากกวา 19ป-ไมเกิน24ปบริบูรณ มีการปรับตัวดีกวาเด็กและเยาวชนชายที่มีอายุต่ํากวา 18 ป
( X =3.1208 และ X =2.8152 ตามลําดับ) สวนคูอื่นไมพบความแตกตาง
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( S.D ) และคาระดับ
การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จําแนกตามระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
ระยะเวลา 1ป - 2 ป
ระยะเวลามากกวา 2ป - 3 ป
ระยะเวลามากกวา 3 ปขึ้นไป

n
92
199
29

X

2.9463
2.9190
2.9004

S.D.
.50291
.40942
.54824

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
ระยะเวลาฝกและอบรม 1ป - 2 ป , ระยะเวลาฝกและอบรมมากกวา 2 ป - 3 ป , ระยะเวลาฝกและอบรม
มากกวา 3 ปขึ้นไป มีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง ( X =2.9463 , X =2.9190 และ X =2.9004
ตามลําดับ)
ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
317
319

SS
.066
64. 621
64.687

MS
.033
.203

F
.850

จากตารางที่ 13 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน
ตางกัน มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( S.D ) และคาระดับการ
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจ
และคุมครองเด็ก และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

n
165
127
28

X

3.8465
3.9825
4.1429

S.D.
.46626
.42831
.32655

ระดับ
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่14 พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน แตละกลุมมีการปรับตัว
อยูในระดับดี โดยเด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีการ
ปรับตัวสูงที่สุด ( X = 4.1429) รองลงมา ไดแก เด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทา ( X = 3.9825) และเด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา
( X = 3.8465) ตามลําดับ
ตารางที่15 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนย ฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

df
2
317
319

SS
2.772
61.647
64.419

MS
1.386
.194

F
7.127*

จากตารางที่ 15 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการปรับตัว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี
ของเชฟเฟ(Scheffe¹) ดังรายละเอียด ในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายใน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe¹)
ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทยี บเทา ( X =4.1429)
มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา ( X =3.9825)
ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
( X =3.8465)

มัธยมศึกษาตอน มัธยมศึกษาตอนตนหรือ ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
ปลายหรือเทียบเทา เทียบเทา ( X =3.9825) ( X =3.8465)
( X =4.1429)
.2964*
. 1599
-

.1365*
-

จากตารางที่ 16 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา มีการปรับตัวแตกตางกัน กับเด็กและเยาวชนชายที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเด็กและเยาวชนชายที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา มีการปรับตัวดีกวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา
( X = 4.1429 และ X =3.8465 ตามลําดับ) และเด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต นหรื อเที ยบเท ามี การปรั บตั วแตกต างกั น กั บเด็ กและเยาวชนชาย ที่ มี ระดั บการศึ กษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา อย างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเด็กและเยาวชนชายที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา มีการปรับตัวดีกวาเด็กและเยาวชนชายที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ( X = 3.9825 และ X =3.8465 ตามลําดับ) สวนคูอื่นไมพบความแตกตาง
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายใน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตาม ลักษณะการพักอาศัย
ลักษณะการพักอาศัย
อยูก ับบิดามารดา
อยูก ับบิดาหรือมารดา
อยูกับญาติหรือบุคคลอื่น
อยูโดยลําพัง

n
162
82
60
16

X

3.9808
3.9106
3.8208
3.9236

S.D.
.43733
.42317
.50644
41419

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน แตละกลุม
มีการปรับตัว อยูในระดับดี โดยเด็กและเยาวชนชายที่พักอาศัยอยูกับบิดามารดา มีการปรับตัวดี
ที่สุด ( X = 3.9808) รองลงมา ไดแก เด็กและเยาวชนชายที่พักอาศัยอยูโดยลําพัง เด็กและ
เยาวชนชายที่พักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา และเด็กและเยาวชนชายที่พักอาศัยอยูกับญาติหรือ
บุคคลอื่น ( X = 3.9236 , X = 3.9106 และ X = 3.8208 ตามลําดับ)
ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชาย
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตามลักษณะการพักอาศัย
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
3
316
319

SS
1.417
63.002
64.419

MS
.472
.199

F
2.369

จากตารางที่ 18 พบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน มีการ
ปรับตัวไมแตกตางกัน
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ตอนที่4. การวิเคราะหตัวแปร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด สัมพันธภาพกับเพื่อน การ
สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ที่สงผลตอการปรับตัว
ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิเคราะหตัวแปร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด สัมพันธภาพกับเพื่อน
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจาก
ศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ที่สงผลตอการ
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับขั้นตอนของการเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
4.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ตัวแปร ความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด การสนั บ สนุ น ทางด า นข อ มู ล ข า วสารจากศู น ย ฝ ก และอบรม การ
สนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝก
และอบรม ที่สงผลตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สังกัด
กรม พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด (X1)
สัมพันธภาพกับเพื่อน (X2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม(X3)
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม (X4) และการสนับสนุนทางดานสิ่งของ
จากศูนยฝกและอบรม (X5) และการปรับตัว(Y) ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกอบรมเด็ก
และเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
การปรับตัว(Y)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด(X1)
สัมพันธภาพกับเพื่อน(X2)
การสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารจากศูนยฝกและอบรม(X3)
การสนับสนุนทางดานอารมณ
จากศูนยฝกและอบรม(X4)
การสนับสนุนทางดานสิ่งของ
จากศูนยฝกและอบรม(X5)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(Y)
1.000
-.004
.427**
.524**

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

1.000
.069
.137*

1.000
.531**

1.000

.550**

.097

.459** .774**

1.000

.421**

.003

.392**

713**

.727**

(X5)

1.000

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม พบวา
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม (X4) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจาก
ศูนยฝกและอบรม (X3) สัมพันธภาพกับเพื่อน (X2) การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและ
อบรม (X5) มีความสัมพันธกันทางบวกกับการปรับตัว (Y) ของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .550 , .524 , .427 และ .421 ตามลําดับ)
โดยที่การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม (X4) กับการปรับตัว (Y) ของเด็กและ
เยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธกันทางบวกมากที่สุด (r = .550) และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด (X1) กับการปรับตัว(Y) ของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = - . 004)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา สัมพันธภาพกับเพื่อน (X2)
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม (X3) การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม (X4) การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม (X5) และการปรับตัวของเด็ก
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และเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 ( r = .531 , r =. 459 และ r = . 392 ตามลําดับ ) สวนการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
จากศูนยฝกและอบรม (X3) กับ การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม (X4) และการ
สนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม (X5) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 ( r = .774 และ r = .713 ตามลําดับ) การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
(X4) และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม (X5) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ( r = .727 ) โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิด (X1) กับ การ
สนับสนุนทางด านขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม (X3) มี ความสัมพันธกันทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ( r = .137 )
4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ไดแก สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การสนับสนุน
ทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม และ
การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังตารางที่ 20
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ตารางที่20 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรม
ไดแก สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของ ตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ลําดับที่ของตัวแปรทีไ่ ดรับ
R
การคัดเลือก
สัมพันธภาพกับเพื่อน(X2)
.427
การสนับสนุนทางดานขอมูล
.553
ขาวสารจากศูนยฝกและอบรม(X3)
การสนับสนุนทางดานอารมณจาก .592
ศูนยฝกและอบรม(X4)
Constant (a) = 2.188
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

R2

Adjusted R2
R2 Change
.182
.182 .180
.123
.305 .301

.390
.202

.427 8.418***
.448 8.736***

.045

.283

.165 4.699***

.351

.345

S.E. est = .153

b

Beta

t

F= 56.910 ***

จากตารางที่ 20 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปรับตัว ของเด็กและ
เยาวชนชาย ในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก สัมพันธภาพกับเพื่อน การสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารจากศูนย ฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศู นยฝกและอบรม โดย
สัมพันธภาพกับเพื่อน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่1 สามารถทํานาย
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ไดรอยละ 18.2
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม เปนตัวแปรที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 2 สามารถทํานายปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 โดยสัมพันธภาพกับเพื่อน และการสนับสนุน
ทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม สามารถรวมกันทํานายการปรับตัวของเด็กและ
เยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ไดรอยละ 30.5
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนอันดับที่ 3 สามารถทํานายการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรม
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เด็กและเยาวชนไดเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 โดยสัมพันธภาพกับเพื่อน การสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารจากศูนย ฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศู นยฝกและอบรม สามารถ
รวมกันทํานายการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ไดรอยละ
35.1 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ที่ปรับแลว ( Adjusted R2) เทากับ .180, .301 และ .345 ตามลําดับมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of the Estimate) เทากับ .153
สมการที่ ไ ดจากการวิเ คราะห ถดถอยพหุคู ณ ตามความสําคัญของตัว แปรที่นํ า เข า
สมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการการถดถอยพหุคูณในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.188 + .390 (X2) + .202 (X3) + .283 (X4)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .427 (X2) + .448 (X3) + . 165 (X4)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาระดับการปรับตัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กระทําผิด
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดาน
อารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สังกัดกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสิน ลักษณะการ
พักอาศัย รายไดของครอบครัว 3) เพื่อศึกษา สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กระทําผิด การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณ
จากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอ
การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา ศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก
ในป พ.ศ. 2552 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน (Yamane , อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร 2542 :10 -11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางและพัฒนาเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูให
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ขอมูลโดยแบงเปน 7 สวน ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของเด็กและเยาวชนชาย
แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการปรั บตั ว แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการกระทํ าผิ ด
แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน แบบสอบถามการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนย
ฝกและอบรม แบบสอบถามการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม แบบสอบถาม
การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจก
แจงความถี่และคารอยละ (%) วิเคราะหคาระดับของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใชคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดระดับ วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะหตัวแปรอิสระที่สามารถ
ทํานายตัวแปรตามโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม ทัง้ สิน้
320 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนมาก มีอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 48.7
มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 51.5 มีคดีอุกฉกรรจ
จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 56.6 มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสินมากกวา 2ป -3 ป
จํานวน199 คน คิดเปนรอยละ62.2 มีลักษณะการพักอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 162 คน
คิดเปนรอยละ50.6 มีรายไดเพียงพอใชจาย จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 84.4
2. ผลการวิเคราะหระดับการปรับตัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทํา
ผิด การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนย
ฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม พบวา การปรับตัว อยูในระดับ
ดี ( X = 3. 9266 ) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดาน
สิ่งของจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม อยูในระดับ
มาก ( X = 3.8198 , X = 3.7094 และ X = 3.5781 ตามลําดับ) สัมพันธภาพกับเพื่อน อยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.4685 ) และความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด อยูในระดับนอย ( X = 1. 9566)
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํ าแนกตาม อายุ ระดับการศึ กษา ประเภทของคดี ระยะเวลาการฝ กและอบรมที่ ศาลตั ดสิน
ลักษณะการพักอาศัย รายไดของครอบครัว พบวา
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3.1 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับอายุตางกัน มีการปรับตัว
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับอายุตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่เด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุมากกวา 19ป-ไมเกิน24 ปบริบูรณ
มีการปรับตัวดีกวา เด็กและเยาวชนชายที่มีอายุ 18- 19 ป ( X = 3.1208 และ X = 2.9295 ตามลําดับ )
และเด็กและเยาวชนชายที่มีอายุมากกวา 19ป-ไมเกิน24 ปบริบูรณ มีการปรับตัวแตกตางกัน กับเด็กและ
เยาวชนชายที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่เด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุ
มากกวา 19ป-ไมเกิน24 ปบริบูรณ มีการปรับตัวดีกวา เด็กและเยาวชนชายที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ( X =
3.1208 และ X = 2.8152 ตามลําดับ) สวนคูอื่นไมพบความแตกตาง
3.3 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการ
ปรับตัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการ
ปรับตัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษา
มั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท า มี การปรั บตั วดี กว า เด็ กและเยาวชนชาย ที่ มี ระดั บการศึ กษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ( X = 4.1429 และ X =3.8465 ตามลําดับ) และเด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทามีการปรับตัวแตกตางกัน กับเด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเด็กและเยาวชนชายที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา มีการปรับตัวดีกวา เด็กและเยาวชนชายที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ( X = 3.9825 และ X =3.8465 ตามลําดับ) สวนคูอื่นไมพบความแตกตาง
3.5 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีประเภทของคดีตางกัน มีการ
ปรับตัวไมแตกตางกัน
3.6 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่
ศาลตัดสินตางกัน มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
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3.7 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน มีการ
ปรับตัวไมแตกตางกัน
3.8 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการ
ปรับตัวไมแตกตางกัน
4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของสัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การ
สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและ
อบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม ที่สามารถทํานายการปรับตัวของเด็กและ
เยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการสนั บสนุ นทางด านอารมณ จากศู นย ฝ กและอบรม การ
สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม สัมพันธภาพกับเพื่อน สามารถทํานายการ
ปรับตัว ไดรอยละ 35.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของ
การวิจัยไดดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะห สัมพันธภาพกับเพื่อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด การ
สนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและ
อบรม การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม และการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย
ในศู น ย ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้
1.1 ระดับการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย พบวา อยูในระดับดี ( X = 3.9266)
อธิบายไดวา เด็กและเยาวชนชายที่เขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเนื่องจากการกระทํา
ความผิดตองปรับตัวเขากับสิ่งตางๆที่ตนเองไมคุนเคย ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมใหม การตองถูก
จํากัดบริเวณ การอยูในกฎระเบียบ ขาดอิสรภาพ แตเด็กและเยาวชนชายสามารถปรับตัวอยูในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนได สามารถปรับตัวใหเขากับเจาหนาที่ เพื่อน ความสามารถในการ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น เนื่องมาจากเด็กและเยาวชนชายสวนมากอยูในชวงของวัยรุนตอนกลาง จึงมี
ความเขาใจและความเปนตัวของตัวเอง สามารถรับรูเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงได
มากขึ้น และการรูจักตนเอง การรับรูและการยอมรับผลการกระทําของตนเอง ยอมรับความผิดที่ได
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กระทําไว และไมปฏิบัติตัวใหมีปญหาหรือสรางปญหาใหม เมื่อเขามาอยูในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน สามารถเผชิญปญหา ความขัดแยง ความเครียด ความวิตกกังวล และความคับ
ของใจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง มีความรูสึกวาตนเปนที่ยอมรับของเพื่อน และเจาหนาที่ศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน การไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ หนาที่ความรับผิดชอบ
ทักษะการอยูรวมกับผูอื่น การอบรมสั่งสอน เพื่อใหเด็กและเยาวชนชายสามารถดําเนินชีวิตภายใต
กฎระเบียบ ขณะอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการที่เด็กและเยาวชนชายไดรับ
การตอบสนองตามที่กลาวมาขางตน ทําใหเด็กและเยาวชนชาย สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตได
อยางปกติสุข ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหระดับคะแนนการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย อยูในระดับ
ดีและเมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามมีขอคําถามที่มีระดับคะแนนที่มากกวา 4.00 ไดแก “ขาพเจา
พอใจแตงกายตามที่ทางศูนยฝกและอบรมจัดเตรียมไวให “ขาพเจาเต็มใจปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของศูนยฝกและอบรม” “ขาพเจาพยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นโดยจะไมทําความผิดซ้ําอีก
ครั้ง”( =4.24, =4.15และ =4.15 ตามลําดับ) สอดคลองกับผลการศึกษาของ พนิดา สุจริตกุลธร
(2538 : 18) กลาววาการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปญหาและการมี
พฤติ ก รรม ที่ ต อบสนองต อ ความต อ งการของตนเอง และสภาพแวดล อ มภายนอกอย า งเป น
กระบวนการ อันนํามาซึ่งความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและสิ่งแวดลอมใหดําเนินอยูไ ด
เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
1.3 ระดับสัมพันธภาพกับเพื่อน พบวาอยูในระดับปานกลาง( =3.4685) อธิบาย
ไดวาเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมจะมีอายุที่แตกตางกัน คือ ชวงอายุต่ํากวา18 ปมาก
ที่สุดซึ่งอยูในชวงวัยรุนตอนกลาง เปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เปนวัยวิกฤต หรือวัยพายุบุแคม
เนื่ องจากมี การปรั บเปลี่ ยนการดํ าเนิ นชี วิ ตอย างมาก มี ป ญหาและมี ความยากลํ าบากในการสร าง
สัมพันธภาพกับเพื่อนที่อยูในวัยตางกัน โดยธรรมชาติของวัยนี้จะยังมีพฤติกรรมคอนไปในทางเปน
เด็กอยูมาก จะใหความสําคัญกับเพื่อนรวมวัยเดียวกัน ทําใหมีความผูกพันใกลชิดกับเพื่อนและ
ตองการการยอมรับจากเพื่อน มักถือความยุติธรรมใหความจริงจังกับความถูกตอง มีความผูกพัน
กับเพื่อนในกลุมอยางแนนแฟน การที่วัยนี้ใหความสําคัญกับการคบเพื่อน แตเมื่ออยูในศูนยฝก
และอบรม ตองอยูรวมกันกับชวงวัยที่แตกตางกันคือวัยรุนตอนปลาย ซึ่งวัยนี้จะมีความคิดและ
พฤติกรรมที่กาวไปสูความเปนผูใหญ ชอบแกไขปญหาดวยตนเองมากกวาการพึ่งผูใหญ จะมี
ความเปนตัวของตัวเองทําใหไมไดรับการยอมรับทั้งทางดานความคิด และพฤติกรรมที่แสดงออก
ตอง จึงแสวงหาเพื่อนที่ใหการยอมรับและยกยองตนเอง เนื่องจากกลุมเพื่อนสามารถตอบสนอง
ความต องการของเขาได ทําใหระดับสัมพันธภาพอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผล
การศึกษาของ วิจิตร อาวะกุล (2528 , อางถึงใน สมพร สุทัศนีย 2537 : 215) ไดใหความหมาย
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สัมพันธภาพ หมายถึง การติดตอเกี่ยวของกันเพื่อเปนสะพานทอดไปสูความเปนมิตร รวมทั้งการ
ที่พัฒนาตนเองใหเปนที่รักใครชอบพอ และไดรับความรวมมือสนับสนุนจากผูอื่น
1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด พบวา อยูในระดับนอย ( X =1.9566) ทั้งนี้
อธิบายไดวา โดยภาพรวมแลวเด็กและเยาวชนชายมองวาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทําผิดมีสาเหตุ
มาจากตนเองอยูในระดับนอย แตเกิดจากผูอื่นหรือจากสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเด็กและเยาวชน
มากกวา จากการพิจารณาขอคําถามที่มีคาคะแนนมากคือขอคําถามเกี่ยวกับการกระทําของตนเอง
ไดแก “การกระทําผิดครั้งนี้เปนผลมาจากการไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได” “การกระทําผิด
ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทานอยากรู/อยากลอง” และ “ถาขาพเจาตองการอยากไดอะไรขาพเจาตองพยายาม
หาสิ่งที่ตองการใหไดมาไมวาจะดวยวิธีใด” ( X = 4.04, X = 4.16 ตามลําดับ) แสดงวาเด็กและเยาวชน
ชายมองวาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทําผิดวาสาเหตุที่มาจากตนเอง และจากดังขอคําถามที่วา “ทาน
คิดวาการกระทําผิดเกิดขึ้นจากการกระทําตามอยางเพื่อนๆ” “การกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายสําเร็จทําให
ทานไดรับคําชมจากเพื่อนๆในกลุม”( X = 2.63, X = 2.77 ตามลําดับ) แสดงวาเด็กและเยาวชนชาย
กระทําเพื่อเอาใจผูอื่น เชน ขโมยเงินมาซื้อของหรือขนมเลี้ยงเพื่อน เพื่อใหเพื่อนรักตนหรือสนใจตนมาก
ขึ้น บางครั้งทํา เพื่อโออวด ตองการการยอมรับหรือตองการความเดนดังในหมูเพื่อนฝูง สอดคลองกับผล
การศึกษา สุพจี เหลาพานิช(2541:12) กลาววา การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนสาเหตุมา
จากเพื่อนและสิ่งแวดลอม ไดแกการคบเพื่อน การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นถือวามีความสําคัญ
ตอเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก การรวมกลุมกันเปนแกงเปนพวก ยอมทําใหเด็กและเยาวชนใน
กลุมเดียวกันมีคานิยมเหมือนกัน มีทัศนคติที่คลายคลึงกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะ
สามารถถายทอดเทคนิคในการกระทําความผิดหรือคอยชวยเหลือสงเสริมใหกระทําผิดหนักขึ้น
กวาเดิม สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดความตื่นเตนและใหประโยชนรวมกัน จะมีผลทําใหเด็ก
และเยาวชนไดรับการถายทอดคานิยม เทคนิค และทัศนคติในการกระทําความผิด
1.4 ผลการวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน พบวาอยูในระดับมาก ( X =3.8198) อธิบายไดวา เด็กและเยาวชนชาย เมื่อเขา
มาอยูในศูนยฝกและอบรมจะไดรับขอมูลตางๆจากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรม รับทราบขอชี้แจง
เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ การใหขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปนจากปายประกาศ จากการเขารวม
กิจกรรมที่ทางศูนยฝกและอบรมจัดขึ้น การตักเตือน คําแนะนําปรึกษาที่สามารถนําไปใชแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น หรือการปอนขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของตนเอง การ
อบรมสั่งสอนดานจริยธรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชนชายประพฤติตนเปนคนดี อีกทั้งยังเปนรางวัล
สิทธิตาง ๆ ที่เด็กและเยาวชนสมควรจะไดรับ เชน การไปเยี่ยมบาน การออกไปฝกงานนอกศูนยฝก
และอบรม การขอปลอยกอนกําหนด การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชนซึ่ง
จะเปนแรงจูงใจและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี
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หากเด็กและเยาวชนชาย มีปญหาหรือขอสงสัย เจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมจะรับฟง
ปญหาและรับฟงความคิดเห็นเพื่อรวมหาแนวทางแกไข ทําใหเด็กและเยาวชนชายรับรู สามารถ
ดํารงชีวิตภายใตกฎระเบียบของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนได เมื่อพิจารณาจากขอคําถาม “
ขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองจากเจาหนาที่” “ขาพเจาไดรับรู กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ จากเจาหนาที่ หรือจากปายประกาศของศูนยฝกและอบรม” “ขาพเจาไดรับคําแนะนําใน
การดําเนินชีวิตในอนาคตจากเจาหนาที่” ( X = 3.89 , X = 3.88 และ X = 3.87 ตามลําดับ)
สอดคลองกับผลการศึกษาของภัทรพงศ ประกอบผล (2528 : 30 - 31, อางถึงใน ยุวดี โชติวัฒนพงษ
2537 : 34) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการที่บุคคลไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลอื่นในเครือขายทางสังคม ทั้งการสนับสนุนทางดานวัตถุสิ่งของ บริการ ขอมูลขาวสาร
การยอมรั บ การยกย อง และการเห็ นคุ ณค า และรวมทั้ งการสนั บสนุ นทางด านอารมณ ซึ่ งการ
สนับสนุนเหลานั้น มีผลทําใหบุคคลสามารถชวยใหตนเองบรรลุเปาหมายตามที่เขาตองการได และ
เปนขุมพลังที่จะชวยเหลือใหบุคคลตอบสนองตอความตองการของตนในสถานการณหนึ่งๆไดอยาง
เหมาะสมนั่นเอง
1.5 ระดับการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม พบวา อยูในระดับ
มาก ( X =3.5781) ทั้งนี้อธิบายไดวา เมื่อเขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
ชายตองพบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตไมวาจะเปนความเครียด ความวิตกกังวล ความรูสึกไม
ปลอดภัยที่จะตองอยูรวมกับคนแปลกหนา แตเมื่อเด็กและเยาวชนชายไดรับคําแนะนําจากเจาหนาทีศ่ นู ย
ฝกและอบรมเพื่อคลายความวิตกกังวล ไดรับการดูแลเอาใจใส และคอยชวยเหลือใหกําลังใจตลอดมา ทํา
ให เกิ ดจากความใกล ชิ ดผู กพั น ความไววางใจ การได รั บการยอมรั บ ทํ าให เด็ กและเยาวชนชายมี
ความรูสึกปลอดภัย ทําใหพวกเขารูสึกวามีคุณคา เมื่อพิจารณาจากขอคําถามสวนใหญจะอยูในระดับ
มาก เชน “เมื่อขาพเจาปฏิบัติตามกฎระเบียบเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรม จะพูดชมและสนับสนุนใหทํา
ความดีตอไป” “ขาพเจาไดรับคําชมจากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เมื่อทํางานที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จ” “เมื่อขาพเจารูสึกทอแทใจเจาหนาที่ฯจะคอยใหกําลังใจ” ( X = 3.65, X = 3.35
และ X = 3.51 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเฮาส (House 1981 , อางถึงใน เสาวภา
วิชิตวาที 2534 : 96) พบวา การสนับสนุนทางดานอารมณจากบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
วามีคนรักและหวงใย มีคนคอยดูแลเอาใจใส ใหความเห็นอกเห็นใจ ไดรับการยอมรับ
1.6 การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม พบวาอยูในระดับมาก
( X = 3.7094 ) ทั้งนี้อธิบายไดวา เมื่อเขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย จะไดรับ
การสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวคอยจัดหาสิ่งที่จําเปนใหตามความสามารถที่จะจัดหามาได
แลว เจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมจะ มีหนาที่จัดหาสิ่งของที่จําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกแกเด็ก
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และเยาวชนชายตามความเหมาะสม ไมวาจะเปนการจัดหาอาหารที่เปนประโยชนและจัดหาน้ําดื่ม
ที่สะอาดมาให จัดหาเครื่องนุงหม เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ยารักษาโรคเมื่อเกิดความเจ็บปวย
และจัดหาที่นอนที่เปนระเบียบ มีอากาศถายเทสะดวก จัดใหมีการออกกําลังการ และจัดสถานที่
เลนกีฬา มุมอานหนังสือ ตลอดจนยามวางจัดใหเด็กและเยาวชนชายไดมีโอกาสเลนกีฬา เชน
ฟุตบอล บาสเกตบอล และจัดใหมีโทรทัศน เครื่องเสียงไวใหเด็กและเยาวชนเพื่อความบันเทิง
และการผักผอน เมื่อพิจารณาขอคําถาม “ขาพเจาไดรับสิ่งของและอุปกรณที่จําเปน เชน เครื่องนอน
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน” “ขาพเจาไดรับความเพลิดเพลินจากการดูทีวีหรือฟงวิทยุ” “เมื่อขาพเจามี
อาการเจ็บปวย ขาพเจาไดรับการดูแลและจัดหายาที่จําเปนมาให” “ขาพเจาไดรับความรู และผอนคลาย
ความเครียด จากหนังสือประเภทตางๆ” ( X = 3.96, X , = 3.78, X = 3.76 และ X = 3.71 ตามลําดับ)
ซึ่งอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542 : 52) ไดกลาววา การที่
บุคคลไดรับการชวยเหลือจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ทั้งดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน แรงงาน หรือวัตถุสิ่งของตาง ๆ ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมนั้น คือ สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง
เพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทย ทําใหผูไดรับการสนับสนุนเกิดความรูสึกผูกพัน เชื่อวามีคนรักและ
สนใจ มีคนยกยอง และมองเห็นคุณคาและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม สามารถเผชิญและ
ตอบสนองตอความเครียดและความเจ็บปวยได สงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการรักษา
สุขภาพอนามัยและมีสุขภาพที่ดี
2. ผลการวิเคราะหตามสมมุติฐาน สามารถอภิปราย ผลไดดังนี้
สมมุติฐานขอที่ 1 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สังกัดกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุตางกัน มีการปรับตัว
แตกตางกัน
จากการศึกษาเด็กและเยาวชนชาย ที่มีอายุตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมุติฐานที่1 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 19 ป-ไม
เกิน 24 ปบริบูรณ มีการปรับตัวดีกวากลุมตัวอยาง ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และอายุ 18- 19 ป สามารถ
อธิบายไดวา เด็กและเยาวชนชายที่มีอายุมากกวา 19 ป-ไมเกิน 24 ปบริบูรณ เปนวัยที่ทั้งรางกายและ
จิตใจมีพัฒนาการจนถึงขั้นสูงสุด การพัฒนาทางกายจะเริ่มคงที่ ในขณะที่พัฒนาการทางดานสติปญญา
จะดําเนินตอไป โดยเฉพาะทางดานความคิด วัยนี้จะสรางความเปนตัวของตัวเอง จะใชชีวิตสวนใหญ
กับสังคมนอกบาน จะใหความเปนเพื่อนกับผูอื่นสรางมิตรภาพกับกลุม เริ่มเรียนรูคานิยมทางสังคมจาก
กลุมเพื่อนและบุคคลรอบขาง สามารถพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะหสังเคราะหได นอกจากนี้ยังพัฒนาการ
รูจักตนเองเริ่มมองเห็นตนเองตามความเปนจริง ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล พยายามแกปญหา
ชีวิตของตนเอง และไมคอยชอบใหผูใหญไปยุงเกี่ยวมากนัก ดังนั้นผูใหญจึงควรทําหนาที่เปนเพียงที่
ปรึกษามากกวาการเปนผูคอยชี้แนะ
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สมมุติฐานขอที่ 2 เด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัด
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
จากการศึกษาพบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมุติฐานที่ 2 โดยกลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา มีการปรับตัว
ดีกวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือต่ํากวา ทั้งนี้อธิบายไดวา พื้นฐานการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนชาย มีสวนสําคัญในการปรับตัว เนื่องจากการศึกษาที่สูงขึ้นทําใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและมี
ประสบการณทั้งดีและไมดี และมีวุฒิภาวะในการแยกแยะระหวางสิ่งผิดสิ่งถูกได โดยอาศัยประสบการณที่
ไดเรียนรูจากทางสังคมมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการเรียน
การสอนในโรงเรียน วัฒนธรรมในโรงเรียนจะเปนรากฐานใหแกเด็กและเยาวชนชาย ในดานความรูสึกนึกคิด
การกระทํา จรรยามารยาท ขอหาม ระเบียบ กฎเกณฑทั้งหลายที่เปนที่ยอมรับในสังคม และเริ่มเรียนรูคานิยม
ทางสังคมจากกลุมเพื่อน เพราะถาคบเพื่อนดีก็จะพากับไปในแนวทางที่ดี ปญหาในการปรับตัวจึงไมคอยมี
รัตนาภรณ ออนแกว (2539) ศึกษาการปรับตัวของผูตองขังในเรือนจํา อําเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวา
ผูตองขังที่มีพื้นฐานการศึกษาแตกตางกัน มีการปรับตัวไดดีแตกตางกัน คือ ผูตองขังสําเร็จการศึกษาสูง
ปรับตัวเขากับเพื่อนไดดีกวา ผูตองขังที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา แตผูตองขังที่มีการศึกษาต่ํา
กวาระดับประถมศึกษาจะปรับตัวเขากับเจาหนาที่ กิจกรรมและระเบียบขอบังคับของเรือนจําไดดีกวา
ผูตองขังที่มีการศึกษาระดับอื่น
สมมุติฐานขอที่3 เด็กและเยาวชนชายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สังกัดกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีประเภทของคดี
ตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
จากการศึกษาพบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีประเภทของคดีตางกัน มีการปรับตัว
ไมแตกตางกัน ผลการศึกษาจึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่3 ทั้งนี้อธิบายไดวา เด็กและเยาวชน
ชายเมื่อเขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ตองอยูในกฎระเบียบเหมือนๆกัน มีการทํา
กิจกรรมรวมกันถึงแมเด็กและเยาวชนชายแตละคนจะมีประเภทคดีที่แตกตางกัน แตตองมาอยู
รวมกันในสถานที่เดียวกัน บรรยากาศและสภาพแวดลอมเดียวกันทําใหมีการปรับตัวไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ (2544 : 154) ศึกษาการปรับตัวทาง
สภาพแวดลอมในเรือนจํา ผลการศึกษาพบวา ลักษณะความผิดไมมีอิทธิพลตอการปรับตัวทาง
สภาพแวดลอมในเรือนจํานั่น นั่นคือไมวาผูตองขังจะทําความผิดลักษณะใด มีการปรับตัวทาง
สภาพแวดลอมในเรือนจําไดไมแตกตางกัน
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สมมุติฐานขอที่4 เด็กและเยาวชนชายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาล
ตัดสินตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกัน
จากการศึกษาพบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีระยะเวลาการฝกและอบรมที่ศาลตัดสินตางกัน
มีการปรับตัวไมแตกตางกัน ผลการศึกษาจึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่4 ทั้งนี้อธิบายไดวา เด็กและ
เยาวชนชายเมื่อเขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนชายโดยหลีกเลียงไมได ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูหลับนอน การแตงกายอาหารการกิน
สังคมเพื่อน และแมแตเวลาที่เปนสวนตัว ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนชีวิตประจําวันที่แตกตางจากชีวิตภายนอก
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกประการ แตเนื่องจากปจจุบันภายในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ใหคําแนะนําเมื่อเกิดปญหา ทําใหปญหาในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ไมเปนปญหาเพื่อใหตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยเด็กและเยาวชนชายที่เขามา
อยูใหมจะเริ่มมีการปรับตัวนับตั้งแตนาทีแรกที่เขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งผูที่เขามา
อยูใหมจะพบปญหาในการปรับตัว ในชวงระยะแรกเนื่องจาก จะตองพบกันสภาพแวดลอม กฎระเบียบ
กิจวัตรประจําวัน ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ แตในที่สุดผูที่เขามาอยูใหมเริ่มเรียนรูที่ละนอย
และเกิดการปรับตัวได ในที่สุดจะกลืนเขาเปนสวนหนึ่งของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ รังสิมันตุชาติ (2544:116) ศึกษาการปรับตัวของผูตองขังเขาใหม
ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตองขังเขาใหมที่อยูในเรือนจําระยะเวลาตางกัน
มีการปรับตัวทางสังคมและปรับตัวทางสภาพแวดลอมภายในเรือนจําแตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่5 เด็กและเยาวชนชายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะการพักอาศัย
ตางกัน มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
จากการศึกษาพบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน มีการปรับตัวไม
แตกตางกัน ผลการศึกษาจึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ 5 ทั้งนี้อธิบายไดวา กอนที่เด็กและเยาวชนชายจะเขา
มาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน สภาพครอบครัวมีความแตกตางกัน บางก็อยูกับบิดามารดา บางก็อยู
กับญาติพี่นอง บางก็อยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชญาติเมื่อลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน ความเปนอยูก็ยอม
แตกตางกันทั้งสภาพแวดลอม รางกายและจิตใจ แตเมื่อเด็กและเยาวชนชายตองเขามาศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนแลว ตางก็มีสภาพเดียวกัน ตองพักอาศัยรวมกัน ความเปนอยูคลายคลึงกันไดรับการอบรมสั่งสอนจาก
เจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เหมือนกัน ดังนั้นความแตกตางกอนเขามาอยูในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน จึงหมดไปตามความรูสึกของเด็กและเยาวชนชาย ผลการศึกษาจึงไมพบความแตกตาง
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สมมุติฐานขอที่ 6 เด็กและเยาวชนชายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสังกัด กรม
พิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่ มี ร ายได ข อง
ครอบครัวตางกัน มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
จากการศึกษาพบวา เด็กและเยาวชนชาย ที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการปรับตัวไมแตกตาง
กัน ผลการศึกษาจึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ 6 ทั้งนี้อธิบายไดวา รายไดของครอบครัวแมจะไมใชสิ่งจําเปน
ที่สุดในชีวิต แตก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการปรับตัวและการดําเนินชีวิต สามารถตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคล เชน อาหาร ที่พักอาศัย สภาพความเปนอยูของครอบครัว แตสําหรับเด็กและ
เยาวชนชาย เมื่อเขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน แมฐานะทางครอบครัวอาจจะแตกตางกัน แตเมื่อเขา
มาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน รูปแบบของการดําเนินชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนจะ
ไดรับสวัสดิการและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันไมมีความแตกตางกัน ในการตอบสนองความตองการในการ
ดําเนินชีวิต ดังนั้นเด็กและเยาวชนชายจึงมีการปรับตัวไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ จารุวรรณ
รังสิมันตุชาติ (2544 : 166) ศึกษาการปรับตัวของผูตองขังเขามาใหมในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา รายไดไมมีอิทธิพลตอการปรับตัวทางสภาพแวดลอมภาพในเรือนจํา
3. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด สัมพันธภาพกับเพื่อน การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนย
ฝกและอบรมฯ การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม และการสนับสนุนทางดานสิ่งของจาก
ศูนยฝกและอบรมฯ เปนปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิเคราะหพบวา การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม การสนับสนุน
ทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม และสัมพันธภาพกับเพื่อน เปนตัวแปรที่เขาสมการทํานายโดย
สามารถรวมกันทํานายการปรับตัว ของเด็กและเยาวชนชายได รอยละ35.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.001 โดยสัมพันธภาพกับเพื่อนเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถ
ทํานายการปรับตัวของเด็ กและเยาวชนชายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 18.2 เมื่อพิจารณาความสัมพั นธพบวา
สัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธกับการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r=.427) ทั้งนี้อธิบายไดวา สัมพันธภาพเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุ ข การสร างสั มพั นธภาพนั้ นมี มโนทัศน พื้ นฐานในเรื่ องความรั ก ความเอาใจใส ความมี น้ํ าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ ความเชื่อถือและการใหเกียรติซึ่งกันและกัน การที่เด็กและเยาวชนชายสามารถเขาถึง
สภาพจิตใจของผูอื่น ไดเริ่มจากการติดตอสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธตอกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการตอบสนอง
เมื่อเด็กและเยาวชนชายมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นจะทําใหเกิดความมั่นคง สามารถเผชิญปญหาและ
ความจริงที่เกิดขึ้น และเรียนรูที่จะไวใจผูอื่น ทําใหสามารถอยูในศูนยฝกและอบรมไดอยางปกติสุข
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การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม เปนตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสูสมการลําดับที่ 2 ทั้งนี้อธิบายไดวา การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและ
อบรม สง ผลต อ การปรั บ ตั ว ของเด็ ก และเยาวชนชาย เนื่ อ งจากการสนั บ สนุ น ทางดา นข อ มู ล
ขาวสารจากศูนยฝกและอบรม เปนความชวยเหลือจากเจาหนาที่ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ทางดานขอมูลไมวาจะเปนกฎ ระเบียบ คําแนะนําปรึกษาที่สามารถนําไปใชในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทํา ตลอดจน
ขอมูลที่เปนผลประโยชนกับตนเอง เพื่อการปฏิบัติตัวขณะอยูในศูนยฝกและอบรม ซึ่งจะเปน
แรงจูงใจและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี อีกทั้งยังใช
เปนแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใหกับเด็กและเยาวชนชาย เชน การไปเยี่ยมบาน การ
ออกไปฝกงานนอกศูนยฝกและอบรม การขอปลอยกอนกําหนด การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน และสิทธิเด็กและเยาวชนควรจะไดรับ จากการปฏิสัมพันธกับ
เจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และเพื่อนๆภายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ซึ่งสงผลตอการลดระดับความเครียดและวิกฤตในชีวิตได ทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงทางจิตใจ
คลายความวิตกกังวลไดบาง ดวยเหตุผลดังกลาว เปนสาเหตุทําใหเด็กและเยาวชนชายพยายาม
ปฏิบัติตนอยูภายในกรอบระเบียบเพื่อจะไมถูกลงโทษเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสลดโทษไดดวยและ
ที่สําคัญเขาไดรับการยอมรับและความไววางใจจากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเพิ่มมากขึ้น จึง
สามารถปรับตัวใหดําเนินชีวิตไดโดยปกติสุข
การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสู
สมการลําดับที่ 3 ทั้งนี้อธิบายไดวา ทั้งนี้อธิบายไดวา การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและ
อบรม เปนการใหความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใสและความเห็นอกเห็นใจการใหกําลังใจ สงผลตอ
การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย เนื่องจากเด็กและเยาวชนชาย สวนใหญที่เขามาอยูในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณจากเจาหนาที่ของศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เปนความชวยเหลือประคับประคองจากบุคคลอื่น ทั้งทางดานจิตใจ อารมณ สงผลใหเกิด
กําลังใจที่ดี สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมๆเพื่อนใหมๆ สามารถทีจ่ ะตัดสินใจและแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง เมื่อตองเผชิญปญหา และสามารถจัดการกับอารมณและความเครียดของตนเองได
ทําใหเกิดความมั่นคงทางอารมณ สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข (ดวงเดือน มูลประดับ 2541 : 42)
ซึ่งสอดคลองกับ ลาซารัส และโฟลคแมน (lazarus and Folkman 1989,อางถึงใน อรอนงค ทรงสกุล
2544 : 33) สรุปวา การสนับสนุนทางดานสังคมจะสงผลตอการปรับตัว คือ การรับรูการเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม มีความสําคัญตอการพึงพอใจตนเอง และพอใจในการดําเนินชีวิตของตน ไดแกการไดรับ
ความรัก ความหวงใย การดูแลเอาใจใส ความเอื้ออาทรความรูสึกที่สามารถจะพึ่งพาได
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช จากผลการวิจัยที่ได ผูว จิ ยั ขอแนะแนวทางในการสงเสริม
การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย สังกัดกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพกับเพื่อน สงผลตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย
ดังนั้นเจาหนาที่ศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชน จึงควรมีการจัดกิจกรรมที่สรางสรรคเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการสรางสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เชน การจัดแขงขันกีฬา ดนตรี รอง
เพลง หรือจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะตางๆ จะชวยใหเด็กและเยาวชนชายไดสามารถแสดงออกได
อยางเหมาะสม การที่เด็กและเยาวชนชายไดทํากิจกรรมรวมกันไดพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือคําแนะนําที่
ถูกตอง จะทําใหเด็กและเยาวชนชายเกิดความเขาใจในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
2. จากผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารสงผลตอการปรับตัวของเด็ก
และเยาวชนชายในศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนความชวยเหลือจากเจาหนาที่ในศูนยฝกและอบรม ทางดาน
ขอมูลจากการปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และเพื่อนๆภายในศูนยฝก
และอบรม การใหขอมูลคําแนะนําและขาวสารตางๆที่เปนประโยชน ทําใหเกิดความเขาใจวาควรทํา
อะไรถึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกตนเอง การใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ
ใหขอมูลยอนกลับในสิ่งที่เด็กและเยาวชนชายไดกระทําเพื่อใหเกิดปรับปรุงตัวเอง หรือไดรับกําลังใจ
ในสิ่งที่ไดทําแลวเพื่อเสริมสรางโอกาสใหบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น การมีโอกาสไดเขารวม
กิจกรรมในสังคม ทําใหมีการแขงขัน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งสงผลตอการลดระดับความเครียด
และวิกฤตในชีวิตได ทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงทางจิตใจ มองเห็นคุณคาในตนเอง รวมทั้งรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม เด็กและเยาวชนชายไดรับขอมูลขาวสารศูนยฝกและอบรม ทําใหเด็ก
และเยาวชนชายคลายความวิตกกังวลไดบาง ดวยเหตุผลดังกลาวเด็กและเยาวชนชายจึงสามารถปรับตัว
ใหดําเนินชีวิตไดโดยปกติสุข
3. จากผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทางดานอารมณสงผลตอการปรับตัวของเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นเจาหนาที่ในศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชน ควรใหความรัก
ความเมตตาตอเด็กและเยาวชนชาย เสมือนเปนตัวแทนบิดามารดาของเด็กและเยาวชนชาย เนื่องจากเด็ก
และเยาวชนชาย บางคนยังอยูในวัยเด็กและวัยรุน ซึ่งทั้ง 2 วัย ยังตองการความรักความเขาในและการ
ดูแลอยางใกลชิด ทั้งดานความเปนอยูและดานจิตใจ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนชาย ไดรับ
คําแนะนําเมื่อเกิดปญหาคับของใจ ในเรื่องตางๆขณะที่อยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อเปน
การลดชองวางระหวางเด็กและเยาวชนชายกับเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยไมเกิด
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การแบงชั้นวรรณะ ไมเกิดความหางเหิน และควรมีการจัดกิจกรรมรวมกัน ระหวางบิดามารดา/ผูปกครอง
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ของเด็กและเยาวชนชายกับบิดามารดา/ผูปกครอง รวมทั้งเจาหนาที่ศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ควรมีการประสานกับผูปกครองในเรื่องตางๆไมวาจะเปน ปญหา
เกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนชาย เพื่อเปนการรวมชวยกันแกไข เสริมสรางกําลังใจ ใหความเขาใจ ให
คําแนะนํา คําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนชาย เมื่อผูปกครองมาเยี่ยม หากผูปกครองพบวามีปญหาเกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนชาย เมื่อเขามาอยูในในศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชน ผูปกครองควรแจงแก
เจ าหน าที่ ศู นย ฝ กและอมรบเด็ กและเยาวชนทราบ และร วมกั นหาแนวทางแก ไขป ญหาระหว าง
ผูปกครองกับเจาหนาที่ศูนยฝกและอมรบเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนชาย ลดความวิตก
กังวล ความเครียด ทําใหเด็กและเยาวชนชายเกิดความอบอุนใจ ซึ่งจะเปนการชวยใหเด็กและเยาวชน
ชายสามารถปรับตัวไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
จากการที่ผูวิจัยศึกษาตัวแปร ที่สามารถสงผลตอการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายใน
ศู น ย ฝ ก และอมรบเด็ ก และเยาวชน สั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมี การศึ กษาการปรั บตั วของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝ กและอมรบเด็กและ
เยาวชนชาย สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สนทนากลุมสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล เพื่อทราบปญหาที่ชัดเจนและกวางยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอมรบ
เด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รวมถึงคนหาปจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพล
ตอปญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝกและอมรบ
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพื่อจะไดสามารถทํานายการปรับตัวไดมากขึ้น เชน
คานิยมในการฝาฝนกฎระเบียบ การกอคดีซ้ํา เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุดานอื่นๆที่สงผลตอการ
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนชาย เพื่อใชเปนแนวทางแกไขปญหาตอไป
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แบบสอบถามลําดับที่...........
แบบสอบถาม
การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินจิ คุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คําอธิบาย
1. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษา การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียน ชื่อ นามสกุลลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามนี้ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและไมมีผลเสียหายใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
ดังนั้นขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามตามความเปนจริง และตอบใหครบทุกขอ
3. ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 7 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว 18 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกีย่ วกับการกระทําผิด 12 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อน 12 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร11 ขอ
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณ 10 ขอ
สวนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของ 10 ขอ
ผูวิจยั ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้

วิภา จิราโรจน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม
เรื่อง การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
สังกัดกรมพินจิ คุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
................................................................................
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน □ หนาขอความ ที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. อายุ
□A1
□ 1.อายุต่ํากวา18 ป
□ 2. อายุ 18-19 ป
□ 3. อายุมากวา 19 ป
2. ทานสําเร็จการศึกษาระดับใด
□A2
□ 1.ไมไดรบั การศึกษา
□ 2.ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
□ 3.มัธยมศึกษาตอนตนหรือ (ม.1-ม.3)
□ 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม6 , ปวช1 - ปวช3)
3.ทานเขามาอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
□A3
เพราะมีคดี............................
4. ระยะเวลาการฝกและอบรมทีศาลตัดสินในครัง้ นี้อยูในขั้นใด
□A4
□1.ขั้นปกติ
□2.ขั้นต่ํา
□3. ขั้นสูง
5. กอนเขามาอยูใ นศูนยฝก และอบรมฯทานอยูใ นความดูแลของ
□A5
□ 1.อยูกับบิดามารดา
□ 2.อยูกับบิดาหรือมารดา
□ 3.อยูกับญาติ หรือบุคคลอื่น
□ 4.อยูโดยลําพัง
6.ครอบครัวของทานมีรายไดเปนอยางไร
□A6
□1.รายไดไมเพียงพอใชจา ย
□ 2.รายไดเพียงพอใชจาย
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว
แบบสอบถามตอไปนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว.ของทานในศูนยฝกและอบรม มี 3 ดานคือ
การปรับตัวภายในตนเอง การปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวตอทางสภาพแวดลอมในศูนยฝกและอบรมฯ ใหทาน
เลือกตอบโดยใสเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทานเพียงชองเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5
ระดับคือ
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจํา หรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นบอยครั้งหรือปฏิบัติเปนสวนมาก
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นนาน ๆ ครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
ขอที่
การปรับตัว
ระดับการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

การปรับตัวภายในตนเอง
1 ขาพเจาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ไดสําเร็จ
2* เมื่อทํ างานที่ได รับมอบหมายไมสําเร็จ
ขาพเจาคิดวาเปนเพราะเจาหนาที่ศูนยฝก
และอบรมฯ สอนหรือแนะนําไมรูเรื่อง
3 เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นขาพเจาบอกกับตัวเอง
เสมอวาปญหาทุกอยางสามารถแกไขได
4 ขาพเจาพยายามปรับปรุงตัวเองใหดี
ขึ้นโดยจะไมทาํ ความผิดซ้ําอีกครั้ง
5 ขาพเจาพรอมรับโทษในทุกกรณีที่
เกี่ยวกับคดีครั้งนี้
6 ขาพเจาไดพัฒนาความคิดและทดลองทําสิ่ง
ใหม ๆ ที่ เจ าหน าที่ ศู นย ฝ กและอบรม
แนะนําอยูเสมอ
7 ขาพเจาจะหากิจกรรมมาทําเพื่อให
เกิดความเพลิดเพลิน

บอยครั้ง บางครั้ง

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ

□B1

□B2

□B3
□B4
□B5
□B6

□B7

139

ขอที่

การปรับตัว

ระดับการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

8
9*
10

11

12
13
14
15
16
17

18

การปรับตัวทางสังคม
เมื่ อ มี ป ญ หาข า พเจ า ขอคํ า ปรึ ก ษา
จากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมฯ
ขาพเจารูสึกสบายใจเมื่อไดอยูตาม
ลําพังคนเดียว
ข าพเจ ายอมรั บฟ งความคิ ดเห็ นของ
เพื่อนที่อยูในศูนยฝกและอบรมฯ แม
จะขัดกับความคิดเห็นของขาพเจา
ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับเพื่อนๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลา
การปรับตัวตอสภาพแวดลอมในศูนยฝกฯ
ข า พ เ จ า เ ต็ ม ใ จ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
กฎระเบียบขอบังคับของศูนยฝกฯ
ขาพเจาพอใจแตงกายตามที่ทางศูนย
ฝกและอบรมฯจัดเตรียมไวให
ขาพเจาสามารถนอนรวมกับผูอื่นได
ขาพเจาเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหนวยฝกอาชีพ
ขาพเจาจะหากิจกรรมทําเพื่อเพื่อให
ไมรูสึกอึดอัดที่ตองถูกจํากัดบริเวณ
ข า พเจ า จะให ค วามร ว มมื อ กั บ
เจาหนาที่ดูแลรักษาความของอาคาร
สถานที่ ใหมีความสะอาด
ข า พเจ า ให ค วามร ว มมื อ ในการดู
ดูแลอุปกรณเครื่องนอนใหมีความ
สะอาดอยูเสมอ

บอยครั้ง บางครั้ง

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ

□B8
□B9
□B10

□B11

□B12
□B13
□B14
□B15
B16
B17

B18
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
แบบสอบถามตอไปนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิดของทาน ให
ทานเลือกตอบโดยใสเครื่องหมาย (√) ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
มากที่สุด หมายถึง ผูตอบผูตอบมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการกระทําผิดของตัวเองในขอนั้นมากที่สุด
มาก
หมายถึง ผูตอบผูตอบมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการกระทําผิดของตัวเองในขอนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบผูตอบมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการกระทําผิดของตัวเองในขอนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง ผูตอบผูตอบมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการกระทําผิดของตัวเอง ในขอนั้นนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบผูตอบมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการกระทําผิดของตัวเองในขอนั้นนอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 การกระทําผิดครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
□C1
ตองการเรียกรองความสนใจ
2 การกระทําผิดครั้งนี้เปนผลมาจากการไม
□C2
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได
3 การลักขโมยเปนวิธีการที่ใหไดมา
□C3
ในสิ่งที่ตองการ
4 ทานคิดวาการรีดไถเงินเพื่อนเปนวิธีที่ทํา
□C4
ไดเมื่อไมมีเงิน
5 การกระทําผิดครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
□C4
ทานอยากรู/อยากลอง
6* ทานคิดวาการกระทําผิดของทานมักเกิด
□C6
จากผูอื่นเปนตนเหตุเสมอ
□C7
7* การเสพยาเสพติดของทานเกิดจากเพื่อนๆ
ชักชวน
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ขอที่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
มาก
ที่สุด
8* การกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายสําเร็จทําให
ทานไดรับคําชมจากเพื่อนๆในกลุม
9* ทานคิดวาการกระทําผิดเกิดขึ้นจาก
การกระทําตามอยางเพื่อนๆ
10* เทคนิคและวิธีการกระทําผิดใน
ชีวิตประจําวันของทานเกิดจากการ
เลียนแบบจากสื่อ เชน โทรทัศน
หนังสือพิมพ และเกมคอมพิวเตอร
11 ถาขาพเจาตองการอยากไดอะไร
ขาพเจาตองพยายามหาสิ่งที่ตองการ
ใหไดมาไมวา จะดวยวิธีใด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
□C8
□C9
□C10

□C11
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อน
แบบสอบถามตอไปนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพกับเพือ่ นของทานทีพ่ ักอยู
ดวยกันภายในศูนยฝกและอบรม ฯ ใหทานตอบโดยใสเครื่องหมาย (√) ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทานเพียงชองเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
นอยที่สุด
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด
ขอที่
สัมพันธภาพกับเพื่อน
ระดับสัมพันธภาพกับเพื่อน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
ขาพเจายินดีใหความชวยเหลือและ
□ D1
ใหคําปรึกษาแนะนํากับเพื่อนๆเมื่อมี
ปญหา
2
ขาพเจายกโทษใหแกเพื่อนเมื่อเพื่อน
□ D2
ทําผิดตอขาพเจา
3
ข า พเจ ามีค วามรู สึก ว าข า พเจ า เป น
□ D3
สวนหนึ่งของกลุมเพื่อน
4
ขาพเจาสังเกตเพื่อนวาแตละคนมีนิสัย
□ D4
สวนตัวเปนอยางไร เพื่อจะไดปรับตัว
ใหเขากับเพื่อนได
5
เพื่อนคอยเตือนขาพเจาใหทาํ ความดี
□ D5
หลีกเลี่ยงการกระทําผิดกฎระเบียบ
6
เพื่อนทําใหขาพเจาไดหวั เราะและมี
□ D6
ความสุขเสมอ
7
เมื่อขาพเจารูสึกหงุดหงิดขาพเจาจะขวางปา
□ D7
สิ่งของใสเพื่อนๆเพื่อเปนการระบายอารมณ
8
ขาพเจาไววางใจที่จะพูดคุยปญหา
□ D8
สวนตัวของขาพเจาใหเพื่อนฟง
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ขอที่

9*

สัมพันธภาพกับเพื่อน

ขาพเจามักพูดจาหรือแสดงทาทีใช
อํ า นาจกั บ ผู อื่ น เพื่ อ เป น การข ม ให
เกรงกลัว
10* ขาพเจาไมชอบที่จะคอยนั่งฟงผูอื่น
เลาเรื่องตางๆ
11 ขาพเจารูสึกผูกพันและเปนหวงใน
ตัวเพื่อน
12 เมื่อขัดใจกับเพื่อนขาพเจาจะใชวิธี
ประนีประนอมในการแกไขปญหา

ระดับสัมพันธภาพกับเพื่อน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
□D9

□D10
□D11
□D12
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
แบบสอบถามตอไปนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ การไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูล
ขาวสารจากเจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย ใหทานตอบโดยใสเครื่องหมาย (√) ลงใน
ชองคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดยี ว ซึง่ มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นมากที่สุด
มากที่สุด
หมายถึง
มาก
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นนอย
นอยที่สุด
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นนอยที่สุด
ขอที่ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
ระดับการไดรับการสนับสนุน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ขาพเจาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคดีตางๆ
□ E1
จากเจาหนาที่ขณะที่ขา พเจาอยูในศูนยฝกฯ
2
ขาพเจาไดรับความรูเกี่ยวกับการฝกอาชีพ
□ E2
จากเจาหนาที่ ของศูนยฝกฯ
3
ขาพเจาจะไดรับการพัฒนาจิตใจใหสงบ
□ E3
และมีสมาธิหลังจากการเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ศูนยฝกและอบรมฯจัดให
4
ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากเจาหนา ที่ใน
□ E4
การแบงเวลาในการเรียน และการใชเวลา
ในศูนยฝกอบรมใหเกิดประโยชน
5 ขาพเจาไดรับรู กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
□ E5
จากเจ าหน าที่ หรื อจากป ายประกาศ
ของศูนยฝกและอบรมฯ
6
ขาพเจาจะไดรับทราบความผิดกอนจะ
□ E6
ถูกลงโทษ จากเจาหนาที่ ทุกครั้ง
7
ขาพเจาได รับแจ งข อมู ลเกี่ยวกั บการ
□ E7
ให บริ การและสิ ทธิ ต างๆ จาก
เจาหนาที่

145

ขอที่ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร

8

9
10
11

ข าพเจ าได รั บคํ าอธิ บายเหตุ ผลการ
ลงโทษหากขาพเจากระทําความผิด ใน
ศูนยฝกและอบรมฯ
ข า พเจ า ได รั บ ความรู ค วามเข า ใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดจากเจาหนาที่
ขาพเจาไดรับคําแนะนําในการดําเนิน
ชีวิตในอนาคตจากเจาหนาที่
ขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการมี
วินัยในตนเองจากเจาหนาที่

ระดับการไดรับการสนับสนุน
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
ที่สุด
□ E8

□ E9
□ E10
□ E11
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรมฯ
แบบสอบถามตอไปนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ การไดรับการสนับสนุนทางอารมณจาก
เจาหนาที่ศนู ยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ใหทานตอบโดยใสเครื่องหมาย (√) ลงในชองคําตอบที่
ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นมากที่สุด
มากที่สุด
หมายถึง
มาก
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นมาก
ปานกลาง
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นนอย
นอยที่สุด
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นนอยที่สุด
ขอที่

การสนับสนุนทางดานอารมณ

ระดับการไดรบั การสนับสนุน
มาก
ที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมื่อขาพเจารูสึกทอแทใจเจาหนาที่จะคอยใหกําลังใจ
ขาพเจาได รับการเอาใจใส ดูแลทุกขสุข
จากเจาหนาที่
ขาพเจาไดรับคําชมจากเจาหนาที่ เมื่อ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ
เมื่อขาพเจาปฏิบัติตามกฎระเบียบเจาหนาที่ จะพูด
ชมและสนับสนุนใหทําความดีตอไป
เมื่อขาพเจาเกิดปญหาสวนตัว เจาหนาที่ฯจะ
ใหคําปรึกษาแกขาพเจา
ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหใชหลักธรรมเพื่อ
ฝกจิตใจ/อารมณใหสงบ
ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหมีอารมณหนักแนนไม
ออนไหวไปกับเหตุการณตางๆ
ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหเปนคนใจเย็น
ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหเปนคนมีน้ําใจ
กับบุคคลอื่น
ข าพเจ าได รั บกํ าลั งใจจากเจ าหน าที่ เมื่ อ
ขาพเจาควบคุมอารมณได

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

□ F1
□ F2
□ F3
□ F5
□ F6
□ F6
□ F7
□ F8
□ F9
□ F10
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ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานสิง่ ของจากศูนยฝกและอบรมฯ
แบบสอบถามตอไปนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ การไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของ
จากเจาหนาทีศ่ ูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย ใหทานตอบโดยใสเครื่องหมาย (√) ลงในชองคําตอบ
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นมากที่สุด
มากที่สุด
หมายถึง
มาก
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นมาก
ปานกลาง
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นนอย
นอยที่สุด
หมายถึง
ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งนั้นนอยที่สุด
ขอที่

การสนับสนุนทางดานสิ่งของ

ระดับการไดรบั การสนับสนุน
มาก
ที่สุด

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

ข าพเจ าได รั บสิ่ งของและอุ ปกรณ ที่
จํ าเป น เช น เครื่ องนอน เครื่ องใช ใน
ชีวิตประจําวัน
เมื่ อข าพเจ ามี อาการเจ็ บป วย ข าพเจ า
ไดรับการดูแลและจัดหายาที่จําเปนมาให
ขาพเจาไดรับเสื้อผาเครื่องนุงหมที่จําเปน
ขาพเจาไดรับความเพลิดเพลินจากการ
ดูทีวีหรือฟงวิทยุ
ขาพเจาได รับความรู และผอนคลาย
ความเครี ย ด จากหนั งสื อประเภท
ตางๆ
ขาพเจาไดรับอุปกรณที่ใชในการฝกอาชีพ
ขาพเจาไดรับอุปกรณที่ใชในการเรียน
ขาพเจาไดรับหนังสือและแบบเรียน
ขาพเจาไดดื่มน้ําดื่มที่สะอาด
ข า พเจ า ได รั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชนตอรางกาย

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

□ G1

□ G2
□ G3
□G4
□G5

□ G6
□ G7
□ G8
□ G9
□ G10
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ภาคผนวก ข
คาคะแนนขอแบบสอบถามเมื่อจําแนกเปนรายขอ
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ตารางที่ 21 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว
ขอที่
1
2*
3
4
5
6
7
8

9*
10
11

12
13

การปรับตัว
การปรับตัวภายในตนเอง
ขาพเจาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย ไดสําเร็จ
เมื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ ขาพเจาคิดวาเปนเพราะ
เจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมฯ สอนหรือแนะนําไมรูเรื่อง
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นขาพเจาบอกกับตัวเองเสมอวาปญหาทุก
อยางสามารถแกไขได
ขาพเจาพยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นโดยจะไมทํา
ความผิดซ้ําอีกครั้ง
ขาพเจาเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยฝกอาชีพ
ข าพเจ าได พั ฒนาความคิ ดและทดลองทํ าสิ่ งใหม ๆ ที่
เจาหนาที่ศูนยฝกและอบรมฯแนะนําอยูเสมอ
ข า พเจ า จะหากิ จ กรรมมาทํ า เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
เพลิดเพลิน
การปรับตัวทางสังคม
เมื่อมีปญหาขาพเจาขอคําปรึกษาจากเจาหนาที่ศูนย
ฝกและอบรมฯ
ขาพเจารูสึกสบายใจเมื่อไดอยูตามลําพังคนเดียว
ขาพเจายอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนที่อยูในศูนยฝก
และอบรมฯ แมจะขัดกับความคิดเห็นของขาพเจา
ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับเพื่อนๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลา
การปรับตัวตอสภาพแวดลอมในศูนยฝกฯ
ขาพเจาเต็มใจปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับของ
ศูนยฝกและอบรม
ขาพเจาพอใจแตงกายตามที่ทางศูนยฝกและอบรมฯ
จัดเตรียมไวให

S.D

คาระดับ

4.05
3.38

.864
.1065

ดี
ดี

3.93

.875

ดี

4.15

.848

ดี

4.15
3.93

.984
.934

ดี
ดี

4.04

.912

ดี
ดี

3.59

1.064

3.63
3.55

1.012
.880

ดี
ดี

3.99

.830

ดี
ดี

4.24

.821

4.15

1.019

ดี
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ขอที่
การปรับตัว
14 ขาพเจาสามารถนอนรวมกับผูอื่นได
15 ขาพเจาเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวย
ฝกอาชีพ
16 ขาพเจาจะหากิจกรรมทําเพื่อเพื่อให ไมรูสึก
อึดอัดที่ตองถูกจํากัดบริเวณ
17 ขาพเจาจะใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดูแล
รั ก ษาความของอาคารสถานที่ ให มี ค วาม
สะอาด
18 ขาพเจาใหความรวมมือในการดูแลอุปกรณ
เครื่องนอนใหมีความสะอาดอยูเสมอ

4.44
4.18

S.D
.798
.901

คาระดับ
ดี
ดี

3.86

.963

ดี

4.13

.840

ดี

4.29

.840

ดี
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ตารางที่ 22 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
ขอที่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําผิด
1 การกระทําผิดครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตองการ
เรียกรองความสนใจ
2 การกระทําผิดครั้งนี้เปนผลมาจากการไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองได
3 การลักขโมยเปนวิธีการที่ใหไดมาในสิ่งที่ตองการ
4 ทานคิดวาการรีดไถเงินเพื่อนเปนวิธีที่ทําไดเมื่อไม
มีเงิน
5 การกระทําผิดครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทานอยาก
รู/อยากลอง
6* ทานคิดวาการกระทําผิดของทานมักเกิดจากผูอื่น
เปนตนเหตุเสมอ
7* การเสพยาเสพติดของทานเกิดจากเพื่อนๆชักชวน
8* การกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายสําเร็จทําใหทานได
รับคําชมจากเพื่อนๆในกลุม
9* ท า นคิ ด ว า การกระทํ า ผิ ด เกิ ด ขึ้ น จากการ
กระทําตามอยางเพื่อนๆ
10* เทคนิคและวิธีการกระทําผิดใน ชีวิตประจําวัน
ของท านเกิ ดจากการเลี ยนแบบจากสื่ อ เช น
โทรทัศน หนังสือพิมพ และเกมคอมพิวเตอร
11 ถาขาพเจาตองการอยากไดอะไร
ขาพเจาตองพยายามหาสิ่งที่ตองการใหไดมา
ไมวาจะดวยวิธีใด

2.96

S.D
1.108

คาระดับ
ปานกลาง

4.09

1.988

มาก

3.18
3.18

1.139
1.131

ปานกลาง
ปานกลาง

4.16

1.025

มาก

2.78

1.243

ปานกลาง

2.78
2.77

1.303
1.281

ปานกลาง
ปานกลาง

2.63

1.194

ปานกลาง

2.83

1.218

ปานกลาง

3.85

1.033

มาก
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ตารางที่ 23 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อน
ขอที่

สัมพันธภาพกับเพื่อน

1

ข า พเจ า ยิ น ดี ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ และให
คําปรึกษาแนะนํากับเพื่อนๆเมื่อมีปญหา
ขาพเจายกโทษใหแกเพื่อนเมื่อเพื่อนทําผิด
ตอขาพเจา
ขาพเจามีความรูสึกวาขาพเจาเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมเพื่อน
ขาพเจาสังเกตเพื่อนว าแตละคนมีนิสัยสวนตัว
เปนอยางไร เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับเพื่อนได
เพื่ อ นคอยเตื อ นข า พเจ า ให ทํ า ความดี
หลีกเลี่ยงการกระทําผิดกฎระเบียบ
เพื่อนทําใหขาพเจาไดหัวเราะและมีความสุขเสมอ
เมื่อขาพเจารูสึกหงุดหงิดขาพเจาจะขวางปา
สิ่งของใสเพื่อนๆ เพื่อเปนการระบายอารมณ
ข า พเจ า ไว ว างใจที่ จ ะพูด คุ ย ป ญ หาส ว นตั ว
ของขาพเจาใหเพื่อนฟง
ขาพเจามักพูดจาหรือแสดงทาทีใชอํานาจกับ
ผูอื่นเพื่อเปนการขมใหเกรงกลัว
ขาพเจาไมชอบที่จะคอยนั่งฟงผูอื่นเลาเรื่องตางๆ
ขาพเจารูสึกผูกพันและเปนหวงในตัวเพื่อน
เ มื่ อ ขั ด ใ จ กั บ เ พื่ อ น ข า พ เ จ า จ ะ ใ ช วิ ธี
ประนีประนอมในการแกไขปญหา

2
3
4
5
6
7
8
9*
10*
11
12

S.D

คาระดับ

3.99

.876

ดี

3.71

.920

ดี

3.76

.968

ดี

3.63

1.006

ดี

3.41

1.076

ปานกลาง

3.99
2.23

.966
1.283

ดี
ไมดี

3.32

1.184

ปานกลาง

3.49

1.254

ปานกลาง

3.12
3.59
3.46

1.113
.984
1.070

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
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ตารางที่ 24 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนยฝกและอบรม
ขอที่ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารจากศูนย
ฝกและอบรม
1 ขาพเจาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคดีตางๆ จาก
เจาหนาที่ฯ ขณะที่ขาพเจาอยูในศูนยฝก ฯ
2 ข าพเจ าได รั บความรู เกี่ ยวกั บการฝ กอาชี พ จาก
เจาหนาที่ ของศูนยฝกฯ
3 ขาพเจาจะไดรับการพัฒนาจิตใจใหสงบและมีสมาธิ
หลังจากการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ศูนยฝกและ
อบรมจัดให
4 ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากเจาหนา ที่ในการแบง
เวลาในการเรียน และการใชเวลาในศูนยฝกอบรม
ใหเกิดประโยชน
5 ข าพเจ าได รั บรู กฎ ระเบี ยบ ข อบั งคั บ จาก
เจ าหนาที่ หรือจากปายประกาศของศูนยฝกและ
อบรม
6 ขาพเจาจะไดรับทราบความผิดกอนจะถูกลงโทษ
จากเจาหนาที่ ทุกครั้ง
7 ขาพเจาไดรับแจงขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการและ
สิทธิตางๆ จากเจาหนาที่
8 ข าพเจ าได รั บคํ าอธิ บายเหตุ ผลการลงโทษหาก
ขาพเจากระทําความผิด ในศูนยฝกและอบรม
9 ขาพเจาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
จากเจาหนาที่
10 ข าพเจ าได รั บคํ าแนะนํ าในการดํ าเนิ นชี วิ ตใน
อนาคตจากเจาหนาที่
11 ข าพเจ าได รั บคํ าแนะนํ าเกี่ ยวกั บการมี วิ นั ยใน
ตนเองจากเจาหนาที่

S.D

คาระดับ

3.71

1.034

มาก

4.06

.847

มาก

3.77

.974

มาก

3.84

.943

มาก

3.88

.922

มาก

3.69

.974

มาก

3.77

1.025

มาก

3.83

.949

มาก

3.74

.912

มาก

3.87

.902

มาก

3.89

.934

มาก
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ตารางที่ 25 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
S.D

คาระดับ

3.51

1.107

มาก

3.46

1.032

ปานกลาง

3.53

1.010

มาก

3.65

.959

มาก

3.55

1.028

มาก

3.49

1.005

ปานกลาง

3.46

1.023

ปานกลาง

3.75
3.82

.999
.960

มาก
มาก

3.55

1.000

มาก

ขอที่ การสนับสนุนทางดานอารมณจากศูนยฝกและอบรม
1

เมื่ อข าพเจ ารู สึ กท อแท ใจเจ าหน าที่ ฯจะคอยให
กําลังใจ
2 ข าพเจ าได รั บการเอาใจใส ดู แลทุ กข สุ ขจาก
เจาหนาที่
3 ขาพเจาไดรับคําชมจากเจาหนาที่ เมื่อทํางานที่
ไดรับมอบหมายสําเร็จ
4 เมื่อขาพเจาปฏิบัติตามกฎระเบียบเจาหนาที่ฯ จะพูด
ชมและสนับสนุนใหทําความดีตอไป
5 เมื่อขาพเจาเกิดปญหาสวนตัว เจาหนาที่ฯจะให
คําปรึกษาแกขา พเจา
6 ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหใชหลักธรรมเพื่อฝก
จิตใจ/อารมณใหสงบ
7 ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหมีอารมณหนักแนนไม
ออนไหวไปกับเหตุการณตางๆ
8 ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหเปนคนใจเย็น
9 ข าพเจ าได รั บคํ าแนะนํ าให เป นคนมี น้ํ าใจกั บ
บุคคลอื่น
10 ขาพเจาไดรับกําลังใจจากเจาหนาที่ฯ เมื่อขาพเจา
ควบคุมอารมณได
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ตารางที่ 26 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม
ขอที่
1

S.D

คาระดับ

3.96

.919

มาก

3.76

1.053

มาก

3.68
3.78

1.013
1.093

มาก
มาก

3.71

1.050

มาก

3.74
3.67
3.56
3.64
3.59

.991
1.027
1.024
1.023
1.223

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การสนับสนุนทางดานสิ่งของจากศูนยฝกและอบรม

ขาพเจาไดรับสิ่งของและอุปกรณที่จําเปน เชน เครื่อง
นอน เครื่องใชในชีวิตประจําวัน
2 เมื่อขาพเจามีอาการเจ็บปวย ขาพเจาไดรับการดูแล
และจัดหายาที่จําเปนมาให
3 ขาพเจาไดรับเสื้อผาเครื่องนุงหมที่จําเปน
4 ขาพเจาไดรับความเพลิดเพลินจากการดูทีวีหรือฟง
วิทยุ
5 ข าพเจ าได รับความรู และผอนคลายความเครี ยด
จากหนังสือประเภทตางๆ
6 ขาพเจาไดรับอุปกรณที่ใชในการฝกอาชีพ
7 ขาพเจาไดรับอุปกรณที่ใชในการเรียน
8 ขาพเจาไดรับหนังสือและแบบเรียน
9 ขาพเจาไดดื่มน้ําดื่มที่สะอาด
10 ขาพเจาไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
ประวัติการศึกษา
2529
2532
2537
2548

นางสาววิภา จิราโรจน
บานเลขที่ 147 ถนนขุนแผน ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันกัลยาณราชนครินทร 23หมู8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
เจาพนักงานอาชีวบําบัดชํานาญงาน
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ราชภัฏพระนคร
ประกาศนียบัตรเจาหนาที่อาชีวบําบัดทางจิตเวช โรงพยาบาลนิติจิตเวช
(สถาบันกัลยาณราชนครินทร)
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

