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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
  ผลการใชกิจกรรมกลุมโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ที่มีผลตอความเขมแข็ง
ทางใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จากเอกสาร บทความ และรายงานการวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการทํากรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี 
  1. แนวคิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 

   1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห   

   1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม 

   1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 

   1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

   1.5 พัฒนาการวัยรุน 

  2. แนวคิดเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

   2.1 แนวคิดแบบคลาสสิค 

   2.2 แนวคิดแบบยึดถือสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม 

   2.3 แนวคิดแนวชีววิทยา 

   2.4 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ 

   2.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ 

  3. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของครอบครัว 

   3.1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู   

   3.2 พฤติกรรมการเผชิญปญหา 

   3.3 การสนับสนุนในครอบครัว 

  4. แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งทางใจ 

  5. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมกลุม 

  6. แนวคิดเก่ียวกับความคงทนในการเรียนรู 

  7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
 
  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน เนนพัฒนาการในแตละชวงวัย

ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน โดยมีทฤษฎีที่เก่ียวของดังน้ี 

  1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic Theory)   

  หลักการสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ พฤติกรรมเบี่ยงเบน เปนความขัดแยงระหวาง

โครงสรางของจิต 3 สวนคือ Id  Ego และ Superego  สงผลทําใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจ 

(Mental  Illnesses)  ความบกพรองทางอารมณ (Emotional Disorder) หรือการถูกรบกวนทางจิตใจ 

(Psychic  Disturbances)  ซึ่งมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ บุคคลไมเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ทําให

ความสามารถในการควบคุมสัญชาตญาณของมนุษยหายไป และการขาดความรักความอบอุนจากบิดา

มารดา ทําให Superego ไมพัฒนาผูคิดคนทฤษฎีนี้คือ Sigmund Freud (1856-1939 อางใน                  

วิกิพีเดียและอรทัย เลาอลงกรณ, 2550)  ไดกลาวถึงโครงสรางของจิต ซึ่งมีองคประกอบ 3 สวน ดังนี้ 

  1. Id เปนแรงขับที่เกิดจากสัญชาตญาณซึ่งอยูจิตใตสํานึก (Unconscious) เปน

ระดับที่บุคคลไมรูตวั 

  2. Ego เปนองคประกอบของบุคลิกภาพของคนที่อยูในจิตสํานึก (Conscious) บุคคล

รูตัวและสรางเปนกลไกเพื่อปรับเปลี่ยนความตองการของ Id ใหแสดงออกมาเหมาะสมกับสภาพ 

ความเปนจริงที่เปนที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคม  

  3. Superego เปนสวนของจิตที่ประกอบดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนเหมือนมโนธรรม 

ศีลธรรมในจิตใจ ทําหนาท่ีเปนเหมือนผูอบรมสั่งสอนควบคุมความประพฤติ  

  การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน เม่ือบุคคลเผชิญปญหาที่ Id ไมไดรับการตอบสนอง 

และตองการแสดงออกตามสัญชาตญาณ  Superego จะใชคุณธรรมที่ไดรับการอบรมบมเพาะมาควบคุม 

Id ในขณะที่ Ego จะแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยจะสรางกลไกปองกัน (Defense 

mechanism) เพื่อควบคุมเก็บกดความคิด ที่เกิดจากการไมไดรับการตอบสนองของ Id  Ego จะ

พยายามรักษาสมดุลระหวาง Id กับ Superego  หากระดับ Ego ของบุคคลไมแข็งแรง ยอมเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ เชน การถดถอย การโทษผูอื่น การเก็บกด เปนตน  

  Freud ไดอธิบายถึงการพัฒนาโครงสรางของจิตทั้ง 3 สวน โดยมุงเนนที่ความตองการ

หรือสัญชาตญาณทางเพศเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เน่ืองจากสัญชาตญาณทางเพศเปน

พลังผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อลดแรงขับทางเพศ ในแตละวัยของพัฒนาการ ตั้งแต

วัยทารกถึงวัยรุนจะมีความพึงพอใจบริเวณอวัยวะในแตละระยะไมเหมือนกัน ซึ่งแตละชวงวัยจะตอง

ผานเปาหมายแตละระยะ ถาบุคคลไมบรรลุเปาหมายจะทําใหบุคคลยึดติดอยูกับระยะนั้น และจะ
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พัฒนาในระยะตอไปไมดี มีผลตอการปรับตัวทางจิตสังคมเมื่อเติบโตขึ้น การแบงพัฒนาการแตละ            

ชวงวัยสามารถแบงออกเปน 5 ระยะ คือ 

  1. ระยะ Oral stage อยูในชวง0-1 ป ทารกจะมีความสุข ความพึงพอใจบริเวณปาก 

ริมฝปาก ลิ้น ฟน กิจกรรมสวนใหญจึงเปนการดูด การกัด การเคี้ยวและการสงเสียง ในวัยขวบแรกปน้ี 

ทารกตองพึ่งผูใหญอยางมาก ไมมีความอดทนรอคอย ความคิดความพอใจอยูที่ตนเองเปนศูนยกลาง 

ถาทารกไมไดรับการตอบสนอง ทําใหทารกไมผานระยะพัฒนาการข้ันนี้ ทารกจะมีจิตยึดติด 

(Fixation) ซึ่งอาจแสดงออกเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น เชน ชอบกินจุบจิบ ชอบพูดคุย ชอบ

นินทา ชอบสูบบุหรี่ เปนตน เรียกวามี Oral character แตถาไดรับการตอบสนองความตองการมาก

เกินไป อาจพัฒนาบุคลิกภาพเปนคนมองทุกสิ่งทุกอยางในดานดี และพ่ึงพาผูอื่นมากเกินไป 

  2. ระยะ Anal stage อยูระหวางอายุ 1–2 ป บริเวณทวารหนักเปนอวัยวะท่ีเด็กจะ

แสวงหาความพึงพอใจ เปนชวงท่ีเด็กมีพัฒนาการของกลามเนื้อหูรูด เด็กสามารถกลั้นและปลอย

อุจจาระเมื่อตนเองตองการ ความพึงพอใจของเด็กในขั้นนี้จึงอยูที่การขับถาย บิดามารดาเริ่มหัดควบคุม

การขับถายโดยใหถายเปนเวลา และถายในที่ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถมีผลตอบุคลิกภาพของเด็ก ถา

เด็กถูกบังคับหรือเขมงวดเกินไป เด็กไมไดรับความพึงพอใจ จะพัฒนาเปนผูใหญท่ียึดติด (Fixation) 

อยูกับวัยนี้ เรียกวามี Anal character เชน เปนคนเจาระเบียบ หรือรักความสะอาดมากเกินไป ชอบ

สะสมวัตถุตางๆ เพื่อความพึงพอใจ แตถาถูกละเลยการฝกนิสัยการขับถายจะพัฒนาเปนผูใหญที่ไมมี

ระเบียบ หรือไมรูจักจัดระบบของงาน 

  3. ระยะ Phallic stage อยูระหวางอายุ 3–5 ป อวัยวะสืบพันธุเปนบริเวณท่ีเด็กจะ

แสวงหาความพึงพอใจ เพราะเปนบริเวณที่นาสนใจ และไวตอการกระตุนความรูสึกของเด็ก เด็กเริ่ม

สังเกตความแตกตางของอวัยวะเพศชายและหญิง เด็กบางคนชอบเลนอวัยวะเพศของตนเอง              

เริ่มอยากรู อยากเห็นสิ่งที่แตกตาง ชวงเวลาน้ีเปนระยะของ Oedipus complex คือ เด็กผูชายจะติด

มารดา และอิจฉาบิดาที่มีความสัมพันธใกลชิดกับมารดา และ Electra complex  คือ เด็กผูหญิงจะ

ติดบิดาและอิจฉามารดาที่มาใกลชิดบิดา แตเม่ือเด็กโตข้ึนก็สามารถปรับบทบาทเปนปกติได โดยที่เด็ก

จะเขาใจไดวาบิดามารดามีความสัมพันธกันในฐานะคูครองดวยนอกเหนือจากบทบาทท่ีเปนบิดามารดา 

และหันมาเลียนแบบบิดามารดาท่ีเปนเพศเดียวกันกับตนเอง (Identification) ทําใหเด็กสามารถพัฒนา

เพศที่เหมาะสมของตนเอง แตถาเด็กไมสามารถแกไขความรูสึกของตนที่มีตอบิดามารดาท่ีเปน              

เพศตรงกันขาม เด็กจะพัฒนาไปสูการมีปญหาในการสรางสัมพันธภาพ การเลือกคูครอง และการมี

บทบาททางเพศที่ผิดปกติได 

  4. ระยะ Latency stage อยูระหวางอายุ 6–12 ป ระยะนี้พลังทางเพศจะไม

แสดงออกถือวาอยูในระยะพัก แตจะถูกทดแทนดวยพลังความตองการดานอื่น โดยเฉพาะการแสวงหา

ความสุขจากการคบเพ่ือนรวมวัย เลนกับเด็กเพศเดียวกัน เรียนรูการปรับตัวตอสังคมเพ่ือเขาสูวัยผูใหญ 
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  5. ระยะ Genital stage อยูระหวางอายุ 13–18 ป เปนระยะท่ีเขาสูวัยรุนมี                   

วุฒิภาวะของระบบสืบพันธุ (mature sexuality) และมีการสรางฮอรโมนเพศ อวัยวะสืบพันธุ              

เริ่มกลับมาเปนแหลงของความสุข ความพึงพอใจ Freud เชื่อวาเด็กวัยนี้เปนวัยท่ีมีแรงขับทางเพศ

อยางเต็มที ่ความรูสึกทางเพศเปนไปอยางสมบูรณ มีความสนใจในเพศตรงขาม ความสัมพันธกับบิดา

มารดาจะลดลง สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมากขึ้น และมีการแสวงหาคู นําไปสูการแตงงานและมี

ครอบครัวเติบโตเปนผูใหญตอไป (พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น และฐิติมา สุขเลิศตระกูล, 2551) 

  ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห ที่อธิบายถึงขั้นพัฒนาการขางตน สาเหตุที่ทําใหบุคคลมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนคือ การเลี้ยงดูจากบิดามารดาตั้งแตระยะ Oral stage เปนตนมา หากผานข้ัน

พัฒนาการในแตละขั้นไมได ทําให Ego และ Super ego ไมไดรับการพัฒนา ในขณะที่ Id จะ

พัฒนาขึ้น ดังภาพความสัมพันธของข้ันพัฒนาการและโครงสรางของจิต ดังน้ี 

  
  
Oral stage 
Anal stage 
Phallic stage              
Latency stage 
Genital stage 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  พฤติกรรมที่เกิดจากการไมผานขั้นพัฒนาการ 

   เรยีบเรียงดัดแปลงจาก: “Freud and Psychoanalysis” by C. George Boeree, 2000, 

   from http://www.webspace.ship.edu/cgboer/psychoanalysis.html  and   

   “Freud’s View of the Human Mind: The Mental Iceberg” by Allyn and Bacon, 

   (n.d.), from http://www.imgarcade.com/1/unconscious-freud/Gallery For > 

   Unconscious Freud 

  เมื่อขั้นพัฒนาการในชวง 3 ระยะแรก หากไมไดรับการเลี้ยงดูใหผานขั้นพัฒนาการ

ชวงนี้ไปได จะทําใหเกิดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในชวงวัยผูใหญ ดังที่กลาวไวขางตน   

  ในทางกลับกัน การจะพัฒนา Ego และ Superego ผูปกครองจึงตองดูแลใหเหมาะสม

และผานข้ันพัฒนาการในชวง 3 ระยะแรก ดังภาพตอไปนี้ 

 

Preconscious 

Unconscious 

Fixation 

Thought ,  Perceptions 

Memories , Stored  Knowledge 

Fears 
Unacceptable 
Sexual Desires 
Violent Motives 
Irrational Wishes 
Immoral Urges 
Selfish Needs 
Shameful   Experiences 

Ego 

Superego 

Id 

Conscious 
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ภาพที่ 3  การพัฒนา Ego และ Superego ในขั้นพัฒนาการ 3 ระยะแรก 

   เรยีบเรียงดัดแปลงจาก: “Sigmund Freud” by Saul McLeod, 2013, from   

   http://www.simplypsychology.org/Sigmund-Freud.html 

 
  จะเห็นไดวาทฤษฎีจิตวิเคราะห จะมุงเนนหาสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการ

เลี้ยงดูในวัยเด็ก สามารถนํามาทําความเขาใจกับพฤติกรรมวัยรุน และนํามาสูการเชื่อมโยงถึงวิธีการ

ดูแลบุตรหลานของผูปกครอง ทําใหสามารถเขาใจพฤติกรรมของกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมเด็กและ

เยาวชนกับผูปกครอง ท้ังนี้ยังมีทฤษฎีอื่นที่เก่ียวของและนํามาอธิบายเก่ียวกับวัยรุนในหัวขอตอไป 
 

  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม (Psychosocial development stage)  

  Erik  Erikson (1902-1994 อางในวิกิพีเดียและอรทัย เลาอลงกรณ, 2550) เนน

พัฒนาการทางสังคม โดยแบงชวงชีวิตของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ความไววางใจและความไมไววางใจผูอ่ืน  (Trust vs Mistrust)  ชวงแรกเกิด

ถึง 2 ป ในวัยนี้ หากทารกไดรับการตอบสนองทางรางกายอยางเพียงพอ การเลี้ยงดูดวยความรัก 

กระตุนการเรียนรูใหมดวยการกอด เด็กจะเรียนรูถึงความไววางใจตอสิ่งแวดลอมรอบตัว ทําให

ไววางใจคนงาย ในทางตรงขาม หากทารกไมไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม จะขาดความเชื่อมั่น               

ไมไวใจตนเองและผูอ่ืน  

  ขั้นท่ี 2 ความเปนอิสระและความสงสัยไมแนใจ  (Autonomy vs Doubt) ชวง 2 ป 

เด็กในวัยนี้จะเริ่มพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง เพราะหัดควบคุมและใชกลามเนื้อประสาทสัมผัส 

รูสึกวาตนเองมีความสําคัญและอยากเอาชนะสิ่งแวดลอมหรืออํานาจที่มีอยู พอแมจึงควรระวังในเรื่อง

ความสมดุลในการเลี้ยงดู ควรใหโอกาสและกําลังใจตอเด็ก เด็กจะพัฒนาความเปนตัวเอง มีความมั่นใจ 

 
ระยะหาความพึงพอใจบรเิวณปาก (Oral stage) 

 

ไดรับความพึงพอใจ เชน ไดกิน ดูด กลืน 
อยางเหมาะสม 

Ego  พัฒนา 

 

ระยะหาความพึงพอใจบริเวณทวารหนัก 
(Anal stage) 

 

Ego  พัฒนา 
ไดรับการฝกฝนอยางเหมาะสม  

ใหขับถายไดตามวัย 

 

ระยะหาความพึงพอใจบรเิวณอวัยวะสืบพันธุ 
(Phallic stage) 

 

  Superego พัฒนา 
ไดรับการเรียนรูอยางเหมาะสม  

ใหเขาใจในบทบาททางเพศ 
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รูจักอิสระที่จะควบคุมตนเอง แตถาพอแมควบคุมเกินไปหรือทําแทนเด็กทุกอยาง เด็กจะเกิดความ

คลางแคลงใจในความสามารถของตนเอง  

  ขั้นท่ี 3 ความริเริ่มกับความรูสึกผิด (Initiative VS. Guilt)  ชวง 3–5 ป  การมีสวน

รวมในกิจกรรมตลอดถึงการใชภาษาจะชวยใหเด็กเกิดแงคิดในการวางแผนและการริเริ่มทํากิจกรรม

ตางๆ ก็จะเปนการสงเสริมทําใหเขารูสึกตองการท่ีจะศึกษาคนควาตอไปเด็กก็จะมีความคิดริเริ่ม          

แตในทางตรงกันขามถาผูใหญคอยเขมงวด ไมเปดโอกาสใหเด็ก ตําหนิอยูตลอดเวลา เขาก็จะรูสึกผิด

เมื่อคิดจะทําสิ่งใด  ๆนอกจากนี้เด็กจะเริ่มเรียนรูบทบาททางเพศมาตรฐานทางศีลธรรมและการควบคุมอารมณ 

  ขั้นท่ี 4 ความขยันหมั่นเพียรกับความรูสึกต่ําตอย (Industry VS. Inferiority) ชวง 

6–11 ป เด็กในวัยนี้จะเริ่มเขาเรียนและตองการเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน มีพัฒนาการทางดานความขยัน

ขันแข็ง โดยพยายามคิดทํา คิดผลิตสิ่งตางๆ ใหเหมือนผูใหญดวยการทุมเทท้ังกําลังกายและกําลังใจ 

ถาเด็กไดรับคําชมเชยก็จะเปนแรงกระตุนใหเกิดกําลังใจ มีความมานะพยายามมากขึ้น แตถาตรงกันขาม

เด็กไมไดรับความสนใจหรือผูใหญแสดงออกมาใหเห็นวาเปนการกระทําที่นารําคาญเด็กก็จะรูสึกต่ําตอย 

  ขั้นที่ 5 ความเปนเอกลักลักษณกับความสับสนในบทบาท (Identity VS. Role Confusion) 

ชวง 12–17 ป  เปนชวงท่ีเด็กยางเขาสูวัยรุน และเริ่มพัฒนาเอกลักษณของตนเองวาตนคือใคร ถาเด็ก

คนหาตนเองได จะแสดงบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม แตถาตรงกันขามเด็กคนหาเอกลักษณ

ของตนไมพบจะเกิดความสับสนและแสดงบทบาทที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับตนเอง 

  ขั้นท่ี 6 ความผูกพันกับการแยกตัว(Intimacy VS. Isolation)  ชวง 18-21 ป เปน

ขั้นของการพัฒนาทางดานความรักความผูกพัน เม่ือบุคคลสามารถคนพบเอกลักษณของตนเองไดแลว 

ก็เกิดความรูสึกตองการมีเพื่อนสนิทที่รูใจ สามารถปรับทุกขซึ่งกันและกันได ตลอดถึงแสดงความยินดี 

และเสียสละใหแกกัน แตถาพัฒนาการในชวงนี้ลมเหลวไมสามารถสรางความรูสึกเชนนี้ได จะเกิด

ความรูสึกตองการจะชิงดีชิงเดน ชอบทะเลาะกับผูอ่ืน รูสึกวาเหวเหมือนถูกทอดท้ิง ซึ่งจะนําไปสู    

การแยกตัวเอง และดําเนินชีวิตอยางโดดเด่ียว 

  ขั้นท่ี 7 การทําประโยชนใหสังคมกับการคิดถึงแตตนเอง (Generativity VS. Self 

Absorption) ชวง 22–40 ป เปนชวงของวัยกลางคน ซึ่งมีความพรอมท่ีจะสรางประโยชนใหสังคมได

เต็มที่ ถาพัฒนาการแตละข้ันตอนที่ผานมาดําเนินไปดวยดี มีการดูแลรับผิดชอบเอาใจใสตอบุตรหลาน

ใหมีความสุข มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานใหเปนคนดีตอไปในอนาคต แตถาตรงกันขามก็จะไม

ประสบความสําเร็จ  จะเกิดความรูสึกทอถอย เบื่อหนายชีวิต คิดถึงแตตนเองไมรับผิดชอบตอสังคม 

  ขั้นท่ี 8 บูรณาการกับความสิ้นหวัง (Integrity VS. Despair)  ชวง 40 ปขึ้นไป เปน

ชวงของวัยชราซึ่งเปนวัยสุดทาย ถาบุคคลผานขั้นตอนตาง ๆ  มาดวยดี จะมองอดีตเต็มไปดวยความสําเร็จ 

มีปรัชญาชีวิตตนเอง ภูมิใจในการถายทอดประสบการณตางใหแกลูกหลาน แตถาตรงกันขามกันชีวิตมี
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แตความลมเหลว จะเกิดความรูสึกสิ้นหวังในชีวิต เสียดายเวลาท่ีผานมาไมพอกับชีวิตในอดีตไมยอมรับ

สภาพตนเอง เกิดความคับของใจตอสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขาดความสงบสุขในชีวิต 

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมโดย Erikson  ทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมของแตละชวงวัย 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นไดเพราะบุคคลไมสามารถผานขั้นพัฒนาการแตละขั้นได ในวัยแรกเกิด

จนถึงวัยเด็กจะตองอาศัยสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูจากผูปกครอง เปนปจจัยผลักดันใหผาน            

ขั้นพัฒนาการ ในขณะที่วัยรุนนอกจากตองอาศัยสิ่งแวดลอม การเลี้ยงดูจากผูปกครอง ยังตองอาศัย

พลังในตนเองเพื่อผลักดันใหตนเองผานข้ันพัฒนาการไปได และในวัยผูใหญเปนตนไป ตองใช

ประสบการณที่สะสมมาจัดการกับการดําเนินชีวิต เพื่อใหผานข้ันพัฒนาการไดตอไป ดังนั้นหากปจจัย

ตางๆ ที่กลาวมาขางตนบกพรอง ขั้นพัฒนาการในชวงวัยตอไปยอมไดรับผลกระทบ และแสดงมาเปน

พฤติกรรมเบี่ยงเบนมากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้ยังมีทฤษฎีอ่ืนที่อธิบายถึงความสามารถของมนุษยท่ี

พัฒนาขึ้นพรอมกับพัฒนาการทางรางกายไดแก ทฤษฎีทางความคิดและสติปญญา ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 
 

  1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Theory of Cognitive Development) 

  พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น และฐิติมา สุขเลิศตระกูล (2551) ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้ไววา 

Jean Piaget (1896-1980) เชื่อวาในวัยเด็กการเลนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโต

ของสติปญญา โดยที่เด็กไดเรียนรูผานการทําและการสํารวจ ทฤษฎีน้ีมุงเนนไปท่ีการรับรู การปรับตัว

และการจัดการของสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก จนเกิดเปนความรู (Knowledge) ทําให Piaget เชื่อวา 

ความรูเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดกระบวนการทางสติปญญา (Mental 

operation)  Piaget ไดแบงลําดับขั้นพัฒนาการทางดานสติปญญาออกเปน 4 ระยะดังนี้ 

  1. ระยะพัฒนาการทางประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor stage) 

อยูระหวางอายุแรกเกิดถึง 2 ป เปนระยะท่ีการกระทําเกิดจากระดับปฏิกิริยาสะทอนแรกเกิดไปสู             

การใชสัญลักษณ โดยใชรางกายตนเองในการแสดงออก สื่อสาร  โดยเรียนรูโลกจากการสัมผัสและการ

กระทํา Piaget ไดแบงระยะนี้ออกเปน 6 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

 1.1 ขั้นปฏิกิริยาสะทอน (Reflexive stage) อยูระหวางอายุแรกเกิดถึง 1 เดือน 

เปนข้ันที่ทารกจะมีพฤติกรรมสะทอนอยางงาย เชน การดูดนิ้ว การกํามือ ซึ่งสิ่งที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม

เหลานี้มาจากการสัมผัส เสียง กลิ่น และการมองเห็น 

 1.2 ขั้นพัฒนาการอวัยวะเคลื่อนไหวดวยประสบการณเบื้องตน (Primary circular 

reactions) อยูระหวางอายุ 1–4 เดือน เปนข้ันท่ีทารกใชประสบการณเบื้องตนจากการไดรับ              

การตอบสนองจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยปฏิกิริยาสะทอน เปนแนวทางในการ

เคลื่อนไหวตนเอง ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวที่ไมมีจุดมุงหมายและไมมีการประสานงานกัน และมักเปน

พฤติกรรมที่กระทําซ้ําๆ และงายๆ เชน การกํามือและปลอยมือ หรือการกระตุกผาหมซ้ําๆ  
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 1.3 ข้ันพัฒนาการอวัยวะเคลื่อนไหวอยางมีจุดมุงหมาย (Secondary circular 

reactions) อยูระหวางอายุ 4–8 เดือน เปนขั้นที่ทารกเริ่มมีจุดมุงหมายในการกระทํา และมักกระทํา

ซ้ําๆ เพราะเกิดความสนใจในผลของพฤติกรรมนั้น เชน เมื่อทารกเขยาของเลนแลวเกิดเสียง เสียงที่

เกิดขึ้นจะกระตุนใหทารกเขยาของเลนนั้นซ้ําๆ  

 1.4 ข้ันพัฒนาการประสานงานของอวัยวะ (Coordination of secondary 

schemes) อยูระหวางอายุ 8–12 เดือน เปนขั้นที่ทารกเริ่มรูจักแกปญหาอยางงายๆ โดยใชพฤติกรรม

การเรียนรู เชน รูจักผลักหมอนออกเพื่อเอาตุกตาที่ซอนไวใตหมอน ทารกเริ่มมีพัฒนาการแนวคิด

เก่ียวกับการคงท่ีของวัตถุ (Object permanence) เรียนรูวาถึงแมวัตถุหรือบุคคลเม่ือพนสายตาก็

ยังคงอยู ไมสูญหาย 

 1.5 ขั้นพัฒนาการความคิดรเิริ่มแบบลองผิดลองถูก (Tertiary circular reactions) 

อยูระหวางอายุ 12–18 เดือน เปนข้ันที่เด็กเริ่มสรางพฤติกรรมใหมดวยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) 

และสนใจถึงผลของพฤติกรรมใหมๆ มีการทดลองทําดูหลายๆ แบบ เพื่อดูวาจะเกิดอะไรขึ้นอยางมี

จุดมุงหมาย และเริ่มที่จะมีความคิดรเิริ่มในการกระทําสิ่งตางๆ ตอไป 

 1.6 ขั้นพัฒนาการโครงสรางทางสติปญญาเบื้องตน (Mental combinations) อยู

ระหวางอายุ 18–24 เดือน เปนขั้นที่เด็กเริ่มรูจักคิดหาวิธีแกปญหาโดยไมตองอาศัยการลองผิดลองถูก 

เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญได โดยอาศัยความจําในสิ่งท่ีตนเองเคยเห็นและเปนขั้นที่

เด็กวัยนี้เริ่มใชภาษาในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ 

  2. ระยะพัฒนาการกอนเกิดความคิดอยางมีเหตุผล (Preoperational stage) อยู

ระหวางอายุ 2–7 ป  Piaget แบงพัฒนาการข้ันน้ีเปน 2 ขั้นยอย คือ 

 2.1 ขั้นพัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (Perconceptual 

substage) อยูระหวางอายุ 2–4 ป เปนระยะท่ีมีความคิดที่ยึดตนเองเปนจุดศูนยกลาง (Egocentism) 

จะมองสิ่งตางๆ ในมุมมองของตนเอง โดยไมเขาใจความคิดของคนอ่ืนที่มีความแตกตางไปจากตนเอง 

ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณเปนตัวแทนวัตถุเพิ่มข้ึน การเลนเลียนแบบ 

 2.2 ขั้นพัฒนาการใกลเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล หรือขั้นรูจักคิดได

เอง (Intuitive substage) อยูระหวางอายุ 4–7 ป เปนระยะที่เด็กยังไมสามารถที่จะใชเหตุผลในการ

ตัดสินใจ ความคิดความเขาใจของเด็กยังข้ึนอยูกับการรับรูของเขาหรือสิ่งที่เขามองเห็นขณะนั้น และ

ตัดสินการกระทําโดยดูจากลักษณะภายนอกที่เห็นอยางเดียว เด็กเริ่มใชภาษาเปนเครื่องมือในการคิด

มากขึ้น เริ่มเลียนแบบพฤติกรรมผูใหญโดยเลนแบบสมมติ 

  3. ระยะพัฒนาการความคิดอยางมีเหตุผลเปนรูปธรรม (Concrete operation 

stage) อยูระหวางอายุ 7–11 ป เด็กวัยน้ีจะเขาใจเหตุผลและรับรูความเปนจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ความคิดท่ี

ยึดตนเองเปนศูนยกลางลดนอยลง และเริ่มรับฟง เขาใจความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น สามารถคิด
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ยอนกลับไปกลับมาได เขาใจความสัมพันธระหวางวัตถุ จัดแบงแยกหมวดหมูไดมากข้ึน เริ่มยอมรับ

เรื่องจริยธรรม และพยายามกระทําในสิ่งที่ถูกตองดวยตนเอง 

  4. ระยะพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (Formal operation stage) อยูในชวง

อายุ 11 ปขึ้นไป เปนระยะที่พัฒนาการดานสติปญญาและความคิดของเด็กพัฒนาขึ้นสูระดับวุฒิภาวะ

สูงสุด คือ เด็กวัยน้ีจะเริ่มคิดเหมือนผูใหญ สามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผล สามารถวิเคราะหสังเคราะห

ความคิดได และเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เปนนามธรรมนอกเหนือไปจากสิ่งที่ตาของเขามองเห็น

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของPiaget จะมุ งเนนให เกิดการเรียนรูจาก   

ประสาทสัมผัส การปฏิบัติจรงิ และตองเหมาะสมกับแตละชวงวัย ซึ่งมักนํามาใชในการเรียนการสอน 

เพื่อใหเด็กเกิดพัฒนาการดานสติปญญา เชน การสอนแบบตอบสนองดวยทาทางตอการเรียนรู

คําศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทําใหเด็กเรียนรูคําศัพทเพิ่มขึ้น (ซีรีน ชุมวรฐายี, 2557) ซึ่งเปน

ชวงวัยที่มีความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณเปนตัวแทนวัตถุ รวมถึงการนําทฤษฎีน้ีไปใช

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (สมชาย รัตนทองคํา, 2556: ออนไลน) เชน การนําไปประเมินผล

ศักยภาพทางสติปญญาของเด็กแตละชวงวัย หรือการเนนใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง โดย Piaget 

เห็นวาครูจะมีความสําคัญแตเพียงเปนผูรวมมือ (Collaborator) ในกระบวนการเรียนรู และตอง

เตรียมเน้ือหาหรอืประสบการณที่จะทาํใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ในการวิจัยครั้งน้ี กลุมเปาหมาย

จะอยูในระยะพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (Formal operation stage)              การจัด

กิจกรรมจึงตองเนนการพัฒนาดานน้ี และตองเปนกิจกรรมที่เกิดประสบการณเรียนรูดวยตนเอง 

นอกจากพัฒนาการดานบุคลิกภาพ สติปญญาที่เกี่ยวของกับวัยรุน ยังมีทฤษฎีที่นาสนใจเก่ียวกับ

จริยธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาข้ึนไดพรอมกับพัฒนาการดานรางกาย ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 

  1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรม (Moral Development) 

  สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ม.ป.ป.), พิมพาภรณ                

กลั่นกลิ่น และฐิติมา สุขเลิศตระกูล (2551) กลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมโดย Lawrence 

Kohlberg (1927-1987) วาไดพัฒนาแนวคิดทฤษฎีมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 

Piaget  โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อวา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลไมไดบรรลุจุดสมบูรณเมื่ออายุ 

10 ป แตสามารถพัฒนาอีกหลายขั้นตอนจากอายุ 11-25 ป ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 

Kohlberg จึงแบงออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น ดังนี้ 

  1. ระดับกอนมีจริยธรรมอยางเปนเหตุเปนผล (Preconventional or premoral 

level) อยูในระหวางแรกเกิดถึง 10 ป การตัดสินใจเลือกใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยนี้ จะมุงเนน

ที่ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งดีและไมดี หลังแสดงพฤติกรรมน้ันๆ แตยังไมคํานึงถึงผลที่เกิดข้ึนกับผูอ่ืน 

โดยแบงระยะนี้เปน 2 ขั้นตอน คือ  
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 1.1 ขั้นใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment 

Orientation) เกิดข้ึนกับเด็กชวงแรกเกิดจนถึง 7 ป เด็กเขาใจวาความดี คือ สิ่งที่ทําแลวไมถูกลงโทษ

หรือถูกตําหนิจากผูใหญ เด็กจึงใชวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไมใหถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ ยึดประโยชนของ

ตนเอง และไมไดเห็นสาเหตุของการกระทํา เชน หากไมทําการบาน ครูจะลงโทษ เด็กจึงทําการบาน

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหตนเองถูกครูตี และเขาใจวา การทําการบานเปนความดี 

 1.2 ขั้นใชหลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) เกิดขึ้นกับ

เด็กอายุ 7-10 ป ถาพฤติกรรมที่แสดงออกแลวไดรับรางวัล หรือคําชมซึ่งตนเองรูสึกพอใจ เด็กจะ

ตัดสินวาพฤติกรรมนั้นถูกตอง ดีงาม เชน เม่ือเด็กแบงขนมใหเพื่อน พอแมชมเชย และเด็กอาจจะได

แบงขนมจากเพ่ือน ทําใหตนเองไดรับความพอใจ เด็กจะเรียนรูวาการแบงขนมเปนพฤติกรรมที่ดี 

เพราะเด็กไดรับความพอใจกลับมา 

  2. ระดับจริยธรรมตามกฏเกณฑของสังคม (Conventional level) อยูในระหวาง

อายุ 10–16  ป เด็กเริ่มใชกฎเกณฑข้ึนมากําหนดความถูก ความดี โดยกลุม หรือสังคมเปนผูกําหนด 

และไมไดคํานึงถึงผลที่จะตามมา โดยแบงระยะนี้เปน 2 ขั้น คือ  

 2.1 ข้ันใชหลักการกระทําที่คนอ่ืนเห็นวาดี (Good-boy Orientation) เกิดกับ

ชวงวัย 10-13 ป ซึ่งยางเขาสูวัยรุน เด็กจะตัดสินพฤติกรรมที่ดีหรือถูกโดยการยอมรับของกลุมเพื่อน 

(Peer group) หรือจากคนรอบขางที่เห็นวา พฤติกรรมนั้นเปนเรื่องดีงาม เชน พอแมบอกวาคนที่ตั้งใจ

เรียนขยันทําการบานคือคนเกงคนดี เด็กจะเรียนรูวาการต้ังใจเรียนเปนพฤติกรรมที่ดี เพราะพอแม

ยอมรับ ในทางกลับกัน หากกลุมเพื่อนยอมรับในพฤติกรรมไมดี เด็กจะทําตามพฤติกรรมนั้นเพื่อให

เกิดการยอมรับในกลุมเพื่อน โดยไมไดคํานึงถึงผลท่ีตามมา 

 2.2 ขั้นใชหลักการกระทําตามหนาที่ (Authority and Social Order Maintaining 

Orientation) เกิดกับชวงวัย 13-16 ป บุคคลจะเรียนรูบทบาทระเบียบของสังคมมากขึ้น พฤติกรรมท่ี

ดีหรือถูกขึ้นอยูกับระเบียบ กฎหมาย ประเพณี หรือขอกําหนดทางศาสนา เชน ระเบียบในสถานศึกษา

ใหแตงกายเรียบรอย บุคคลจะเรียนรูวาหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา จะตองแตงกายใหเรียบรอย 

บุคคลจะเรียนรูวาเปนพฤติกรรมท่ีดี เพราะเปนสิ่งที่สังคมหรือกลุมกําหนดไว 

  3. ระดับจริยธรรมอยางมีวิจารณญาณ (Post conventional level)  อยูในชวงอายุ 

16 ปขึ้นไป ในระดับน้ีพฤติกรรมข้ึนอยูกับอิทธิพลของสังคม จากการเรียนรูสังคม ทําใหบุคคลพัฒนา

สิ่งท่ีดีท่ีถูกที่ควรไดดวยตัวเอง พยายามใหคุณคาทางจริยธรรมอยางเที่ยงตรง นําไปใชโดยใชเหตุผล

เชิงจริยธรรม ไมมีอิทธิพลของผูอื่นมาครอบงําและอยูบนพื้นฐานของการไมรุกล้ําสิทธิผูอ่ืน ในระดับน้ี

มี 2 ขั้น ดังนี้ 

 3.1 ขั้นใชหลักการเคารพตนเองหรือทําตามคํามั่นสัญญา (Contractual Legalistic 

Orientation) การแสดงพฤติกรรมจะเปนสิ่งท่ีสังคมสวนมากยอมรับ การกระทําจึงพยายามหลบหนี
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ไมใหถูกตราหนาวาขาดเหตุผล ไมรักษาสัญญา และใหความหมายของคําวาหนาที่ คือ การกระทําที่ตกลงกันไว 

ทําใหบุคคลตองรักษาขอตกลงรวมกันนี ้หากผิดขอตกลงบุคคลจะถูกลดศักด์ิศรีและการเคารพตนเองไป 

 3.2  ขั้นใชหลักคุณธรรมสากล (Conscience Orientation) พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ควรจะถูกตองที่ไดรับการยอมรับจากคนสวนมาก ทั่วโลกเปนสากล เปนเหตุผลเชิงจริยธรรมของ             

หลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ทําใหบุคคลมีพัฒนาการดานจริยธรรมโดยยึดมั่นในความถูกตอง 

การเสียสละเพื่อสังคมอยางแทจริง 

  การพัฒนาการทางจริยธรรมโดยทฤษฎีของ Lawrence Kohlberg  จะพัฒนาตั้งแต

ขั้นแรก ไปจนถึงข้ึนสุดทายตามลําดับ จะไมสามารถพัฒนาขามข้ันได เพราะการพัฒนาดานจริยธรรม

ที่สูงขึ้นตองอาศัยขั้นพัฒนาที่ต่ํากวา จากการเรียนรูจากประสบการณของแตละขั้น จะเปนพื้นฐาน          

ใหบุคคลไดเรียนรูและนําไปใชพัฒนาจริยธรรมในตนเองในขั้นที่สูงขึ้น  การท่ีผูปกครองใสใจใน             

การสงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรมตั้งแตขั้นแรกของเด็ก เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหเด็กเติบโตเปนผูใหญ

ที่มีความประพฤติดี เปนพฤติกรรมที่มีสํานึกและการตัดสินใจ ควบคุมพฤติกรรมใหแสดงออกใน

ทิศทางที่ถูกตอง เพื่อสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข   
 

  1.5 พัฒนาการวัยรุน (Adolescence Development) 

  สุริยเดว ทรีปาตี (2554) กลาวถึงพัฒนาการของวัยรุนจะแบงเปน 2 ชวงอายุ คือ  

ชวงอายุ 9-12 ป และชวงอายุ 12-25 ป  ทั้งนี้เพื่อจะชี้ใหเห็นถึงลักษณะที่เดนเปนพิเศษของวัยรุนแต

ละชวง ซึ่งมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม ดังนี้  

  1. พัฒนาการเด็ก 9-12 ป เปนระยะกอนเขาวัยรุน-วัยรุนตอนตน ชวงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุนกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

รางกาย โดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งจะสงผลกระทบไปยังจิตใจ ทําใหอารมณหงุดหงิดและแปรปรวนงาย 

ในทางตรงกันขามเด็กผูชายจะมีพัฒนาการดานรางกายชัดเจนตั้งแตอายุ 12 ปเปนตนไป 

  2. พัฒนาการวัยรุน 12-25 ป เปนชวงที่มีการพัฒนาดานรางกายมาก สังเกตไดจาก

ภายนอกท้ังสวนสูง น้ําหนัก รูปหนา เปนตน พัฒนาการดานสติปญญาเปนวัยที่เรียนรู เขาใจเรื่องราว

ทั้งรูปธรรมและนามธรรมไดดีขึ้น ในขณะที่อารมณมีความเปลี่ยนแปลงงาย ออนไหว สับสน ไมม่ันคง

และเริ่มแสดงอารมณความตองการของตนเองออกมา และเปนวัยท่ีเริ่มตองการมีพื้นที่ในสังคมเพื่อให

เปนท่ียอมรับ วัยนี้กลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลอยางมาก 

  อัมพร เบญจพลพิทักษ (2547) ใหความหมายของวัยรุน หมายถึง ชวงชีวิตระหวาง

วัยเด็กกับวัยผูใหญ  เด็กจะเขาสูวัยรุนและมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ทั้งทางรางกาย  จิตใจ อารมณ  
โดยแบงชวงวัยรุน ออกเปน 2 ระยะ คือ 
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  1. วัยรุนตอนตน (Early adolescence) เปนระยะเวลาตั้งแตโดยเฉลี่ยอายุ 10 ป 

ถึง16 ป ชวงนี้จะมีพัฒนาการทางดานรางกายอยางชัดเจน (Growth spurt) ตอมฮอรโมนโดยเฉพาะ 

Pituitary (Pituitary gland) และตําแหนง Hypothalamic region จะเจริญขึ้นทําใหมีการหลั่งของ

ฮอรโมนพวก Growth hormone, Gonadotropic hormone, Adreno-cortiocotropic hormone 

เพิม่มากขึ้น พฤติกรรมทางเพศ จากการเจริญของรางกายและการเจริญทางอวัยวะเพศ ทําใหเด็กวัยน้ี 

จะมีพฤติกรรมทางเพศไดอยางถือเปนธรรมดา การสําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbation)            

พบไดทั้ง ในเด็กหญิง และเด็กชาย แตเด็กหญิงจะเปนไปอยางไมเปดเผยมากกวา  เด็กวัยนี้จะสนใจ

เรื่องของตัวเองอยางมาก (Self consciousness) ฉะนั้นเด็กจะมีความรูสึกไวตอคําพิพากษวิจารณ 

และตอสายตา ทาทีของผูอื่น ความสนใจตนเองจะมีมากขึ้น เชน หวงกังวลสิวบนใบหนา ใชเวลานาน

ในการสองกระจก มีอารมณพลุงขึ้นไดบอย ๆ ถาคิดวาตนถูกตําหนิหรือคอนขอด เด็กจะมีการแตงตัว

ตามสมัยนิยมและตามอยางเพ่ือน เปนตน  

  2. วัยรุนตอนปลาย (Late adolescence)  เปนระยะเวลาตั้งแตอายุ 17 ปข้ึนไป

จนถึงอายุ 20-25 ป ลักษณะเยาวชน ตอนน้ีแตกตางจากวัยรุนตอนตนอยางมาก เพราะรางกายและ

ระบบภายในรางกายมีการเปลี่ยนแปลงนอยลงมากแลว โดยเฉพาะเมื่อเด็กเขาวัยหนุมสาวเต็มที่แมวา

รางกายจะโตขึ้นอีกบางก็เพียงเล็กนอย ไมชัดเจนอยางตอนตน การปรับตัวของตอมอวัยวะเพศ 

ฮอรโมนและอื่นๆ ภายในรางกายคอนขางจะคงที่และสม่ําเสมอ  เด็กวัยนี้กําลังเปนวัยใฝหาเอกลักษณ

ของตน เยาวชนจะใหความสนใจกับเรื่องศาสนา คุณธรรม มารยาท วัฒนธรรม ประเพณีและนํามา         

จัดเขากับระบบความคิดและความเช่ือของตน 

  ชวงระหวางวัยเด็กสูเยาวชนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ทั้งรางกาย 

จิตใจ ทัศนคติ เพื่อเตรียมเปนผูใหญ จึงเปนวัยที่กําลังอยูในชวงหาอัตลักษณ  มีความสนใจเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ความสนใจทางเพศ และพรอมที่จะเลียนแบบเพื่อหาเอกลักษณท่ี

เหมาะสมกับตนเอง แบบอยางที่เด็กและเยาวชนเลียนแบบทางพฤติกรรมนั้น เปนไดทั้งตัวบุคคลหรือ

สัญลักษณแทนบุคคล และแบบอยางเหลานี้มักมาจากการรับสื่อทางโทรทัศน (ชุติมา ชุณหกาญจน, 

2550; มยุรี เนียมสวรรค, 2550; ปทมาภรณ  สุขสมโสด, 2551)  สื่อจากนิตยสารหรือหนังสือการตูน 

(รักเอก วรรณพฤกษ, 2550; วิมลพรรณ อาภาเวท, 2550) หรือสื่อจากอินเทอรเน็ต (ภัทรพฌมนต 

อัษฎางคพิพัฌ, 2550; มนทินาถ คําทิพย, 2554 ) ซึ่งความแตกตางของเพศและชวงอายุ บรรทัดฐาน

ของสังคม การเปนกระแสนิยม ประกอบกับสื่อตางๆ ท่ีกลาวมา สามารถตอบสนองตอความตองการ

ของเด็กและเยาวชน ทําใหมีอิทธิพลตอการเลือกรับรูขอมูลจากสื่อ และพัฒนาเปนทัศนคติเฉพาะ

บุคคลตอไป  หากเด็กและเยาวชนไมมี วุฒิภาวะในการเลือกรับขอมูลจากสื่อ ยอมทําใหเกิด                  

การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมได ซึ่งมีการศึกษาที่สนับสนุนวา ระดับการศึกษาและอายุที่มากขึ้น 

ชวยใหมีวุฒิภาวะในการเลือกรับสื่ออยางชาญฉลาด (เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ และทิติพงษ  สุทธิรัตน, 
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2553)  ทั้งนี้ถาเด็กและเยาวชนท่ีมีแบบอยางในครอบครัวดี จะทําใหมีภูมิคุมกันในดานขอมูลท่ีเปน

ประโยชนในการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม เชนกลุมเด็กและเยาวชนที่มีแบบอยางในครอบครัวที่ไมมี

ผูสูบบุหรี่ จะมีความรูเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่มากกวากลุมเด็กและเยาวชนที่มีแบบอยางในครอบครัว

ที่มีผูสูบบุหรี่  จะเห็นไดวาการเปนแบบอยางของบุคคลในครอบครัว สงผลตอพฤติกรรม การ

เลียนแบบเชนเดียวกับการดูแบบอยางจากสื่อตางๆ  เด็กและเยาวชนจึงตองมีผูปกครองที่ตองทํา

ความเขาใจถึงภาวะไมแนนอนดานอารมณ และทัศนคติของวัยนี้  ผูปกครองจึงมีความสําคัญใน           

การประคับประคองใหเด็กและเยาวชนผานพนความเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการไปใหได ซึ่งการเตรียมตัว

ของผูปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน ควรสรางโอกาสในการแสวงหาความรูในเรื่องตางๆ เขาใจ

พัฒนาการตามแตละชวงวัยของบุตร มีความรูความเขาใจสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เขาใจ           

ความตองการของบุตร ปรับใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบมีเหตุผล ใหอิสระในการคิดการตัดสินใจ

แกบุตรตามสมควร ผูปกครองท่ีหมั่นหาความรู มีความใสใจในการดูแลบุตรหลาน สรางสัมพันธภาพที่

ดีตอเน่ือง จะลดความรูสึกแปลกแยกระหวางบุตรหลานกับครอบครัว (วิไลลักษณ เสรีตระกูล, 2553) 

และลดชองวางที่จะทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมอ่ืนตามมา เชน พฤติกรรมติดเกมสออนไลน (ดวงพร  หุตารมย, 

2550; ปทมา อนุมาศ, 2552)  พฤติกรรมกาวราว (นภเกตน นิลธวัช, 2551)  พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร (อังคณา เพชรกาฬ, 2551) เปนตน ปฏิสัมพันธในครอบครัวมีความสําคัญตอ              

การพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมใหกับเด็กและเยาวชนได จึงตองใหครอบครัวเกิด               

การตระหนักถึงความสําคัญกับบทบาทหนาที่ในการอบรมบมนิสัยใหแกบุตรหลาน ในขณะเดียวกัน

ตองมีวิธีการดูแลเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง และเหมาะสมกับยุคสมัย  

 
2. แนวคิดเก่ียวกับการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน 
 
  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เพราะกลุมตัวอยาง

ที่ศึกษามีความพิเศษเฉพาะ จึงตองทําความเขาใจกลุมตัวอยางโดยมทีฤษฎีที่เก่ียวของดังนี้ 
 

  2.1 แนวคิดแบบคลาสสิค (The Classical School)   

  Beccaria (1738-1794) และ Bentham (1748–1832 อางใน Whitehead, John 

T. and Lab, Steven) มีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย โดยเชื่อวา บุคคลมีอิสระในการคิด มีความเต็มใจ

และเลือกที่จะทําดวยตนเอง มีการคํานวณถึงขอดีและขอเสียของสิ่งท่ีเลือกทํา บุคคลพยายามที่จะ

เพิ่มความสุขและลดความเจ็บปวด จึงเลือกกิจกรรมและพฤติกรรมตามการคํานวณของบุคคล 

พฤติกรรมที่นาพอใจจะดําเนินการและทําซ้ําแลวซ้ําอีก ในขณะที่กิจกรรมท่ีเจ็บปวดจะหยุด ภายใต

แนวคิดนี้ บุคคลจึงมีสติมีเหตุผลที่จะเลือกทํา การตัดสินใจที่จะกออาชญากรรมขึ้นอยูกับความ

คาดหวังของผลที่นาพอใจ การแกปญหาอาชญากรรมจึงตองมี การเปลี่ยนแปลงผลของการคํานวณที่
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นาพอใจ น่ันคือความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น ลดความสุขลดความสามารถของบุคคล และอาจกําจัด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนได จึงมุงเนน พยายามรางกฎหมายและการตั้งคาการลงโทษที่จะเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือกของบุคคล  Beccaria (1764) รูสึกวาบุคคลไมสามารถตัดสินใจท่ีจะหลีกเลี่ยงความผิดทาง

อาญา จนกวาบุคคลจะถูกลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษ จะเกิดข้ึนไดตองมีการกระทําผิด

กฎหมาย ระบบกฎหมายสําหรับผูกระทําผิด จะตองมีการลงโทษที่ตั้งไวสําหรับความผิดทางอาญาใน

แตละครั้งและระดับของการลงโทษจะตองเพียงพอที่จะชดเชยผลใดๆ ที่เกิดจากผูกระทําผิด  แนวคิด

นี้พยายามที่จะปองกันและยับย้ังอาชญากรรมโดยการลงโทษผูกระทําผิดสําหรับความผิดที่กอขึ้น และ

เปนการดีท่ีประชาชนควรมีสวนในการลดอาชญากรรม โดยรูความเจ็บปวด ที่จะมาจากการถูกจับและถูกลงโทษ  
 

  2.2 แนวคิดแบบยึดถือส่ิงที่เห็นเปนรูปธรรม (The Positivistic School) 

  Lombroso (1835-1909 อางในวิกิพีเดีย) เปนอายุรแพทย ชาวอิตาลี มีความสนใจ

เก่ียวกับความผิดทางอาญาที่เกิดจากความผิดปกติทางรางกายและจิตใจของผูกระทําผิด และเชื่อวา

กรรมพันธุ เปนวิวัฒนาการที่กอใหเกิดอาชญากรที่อันตรายมากที่สุด เปนการศึกษาของความผิดทาง

อาญาที่เปนวิทยาศาสตรเชิงประจักษ โดยใชวิธีการวัดและสังเกตรางกาย การวิเคราะหพื้นที่ของสมอง

เพื่อดูสติปญญา วิเคราะหลักษณะลายเซ็นและการสัมภาษณทางจิตวิทยา  ทําใหคนพบสาเหตุของ                

การกระทําผิดซึ่งไมไดมาจากจิตผิดปกติ และเรียกวาอาชญากรชั่วคราว แนวคิดของ Lombroso มีผล

ตอกระบวนการยุติธรรม เขาเสนอการลงโทษที่ไดรับการปรับใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดแตละบุคคล 

มากกวาที่จะลงโทษตามลักษณะการกออาชญากรรมของพวกเขา แนนอนตองเกิดขอถกเถียง               

การลงโทษเปนหลักการในการปองกันทางสังคมจากผูกระทําผิด เพื่อไมใหอาชญากรรมคุกคามสังคม

ตอไป ดังนั้นกฎหมายควรอนุญาตใหใชดุลพินิจของผูพิพากษาในการประเมินระดับอันตรายที่เกิดจาก

ผูกระทําผิดแตละคนเปนพื้นฐาน สําหรับการออกบทลงโทษที่เหมาะสม (Gibson & Rafter, 2006) 

  ลักษณะพฤติกรรมวัยเด็กที่เสี่ยงตอการเปนผูกระทําผิด (Gibson & Rafter, 2006) 

มี 6 พฤติกรรมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1. ความโกรธ  ใหสังเกตเห็นความถี่และความรุนแรงของความโกรธในเด็ก เชน ในชวง

สองเดือนแรกของทารกจะมีความโกรธแบบไมซอนเรน เมื่อทารกถูกจับอาบน้ําหรือถูกเอาของท่ีชอบ

ไปจากมือ ถาทารกใชมือปดคนที่ไมชอบและโยนของ ซึ่งหากไมแกไข เด็กจะมีลักษณะคลายกับคนปา 

ไมมีเหตุผล ใชกําลัง ความโกรธจึงเปนอารมณของมนุษยโดยมีพัฒนาการจากวัยเด็กซึ่งสามารถ

ควบคุมได แตไมหายไป สามารถถูกกระตุนใหเกิดความโกรธไดอีก 

  2. ความปรารถนาที่จะแกแคน เด็กบอยครั้งแสดงความปรารถนาที่จะแกแคน แมจะ

มีอายุเจ็ดหรือแปดเดือน ทารกสามารถจดจําความรูสึกที่ถูกทํารายได เชน ถูกหยิกจากผูเลี้ยงดู ถูกตี

เมื่อซน ถาเขาสามารถตีคนที่ทําใหหงุดหงดิได เขาจะรูสึกดีข้ึน แตถาไม เขาจะตะโกนและกัดมือของตนเอง  
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  3. โกหก การโกหกและความดื้อรั้นเติบโตในสัดสวนตอรางกายของเด็ก กลาวคือ เด็ก

ยิ่ ง โต ย่ิงมีการโกหกมากข้ึนเด็กทุกคนจึ งเปนผู โกหกได  โดยเฉพาะอยางยิ่ งการโกหกเพื่อ                  

ความสนุกสนาน ตองสังเกตความถี่และเหตุผลที่โกหก 

  4. ขาดความเชื่อมั่นตอคุณธรรม กลาวคือ เด็กไมเชื่อในการทําความดี ควรเริ่มตนที่

จะพัฒนาความรูสึกของความยุติธรรม ไมถูกเอาเปรียบ การสะทอนสอนเด็กใหเห็นความแตกตาง

ระหวางความดีและความชั่วรายวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู คือเปนตัวอยางท่ีดีดาน

ความเมตตา และใหกลัวถูกตําหนิในเรื่องไมดี จะชวยสรางมโนธรรมศีลธรรมในเด็ก  

  5. ขาดความรกั เด็กไมไดเรียนรูที่จะถูกฝกใหรักผูอ่ืน โดยไมไดหวังวาบุคคลน้ันจะให

ประโยชนกับตัวเองหรือไม ดวยพัฒนาการของเด็ก เด็กจะมีความรูสึกชอบพอใจ ในสิ่งท่ีตนเองชอบ 

ถาบุคคลใดใหสิ่งเหลานี้ เด็กจะชอบบุคคลนั้นดวย เพราะใหประโยชนกับตัวเด็กได ซึ่งเปนการใหทางวัตถุ  

  6. ความโหดราย ถาเด็กมีประสบการณอารมณรุนแรงและมีความรูสึกของการใช

พลังงานท่ีไมจํากัด จะสังเกตเห็นพฤติกรรมเด็กกลุมนี้ไดจาก การมีความสุขและรูสึกดีจากการทําลาย

วัตถุ มักทารุณสัตวใหไดรับความทรมาน เปนตน  
  ตัวชี้วัดที่สําคัญท่ีสุดของการปองกันทางสังคม ไมใหเกิดการกระทําผิดจาก

พัฒนาการในวัยเด็ก ตองอาศัยการสังเกตสัญญาณและการปรับพฤติกรรมใหเด็กจากบุคคลใกลตัว 

ไดแก ครูสามารถท่ีจะสังเกตสัญญาณเหลานี้ และสามารถแยกแยะสาเหตุความผิดของเด็กได

ผูปกครองจะใกลชิดเด็ก และสามารถระบุอาการพฤติกรรมไดชัดเจนกวาครู หากทั้งผูปกครองและครู

รวมมือกันในการปรับพฤติกรรมเด็ก จะชวยลดสัญญาณอันตรายขางตนได เพื่อไมใหเรียนรู                 

จนกลายเปนนิสัยที่ไมดีตามมา 

  แนวคิดแบบคลาสสิค และแนวคิดแบบยึดถือสิ่งท่ีเห็นเปนรูปธรรม ท้ังสองแนวคิด

นํามาประยุกตในการจัดการผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน มาตรการในการควบคุมตัว วางเงื่อนไข

คุมประพฤติ เปนการลดความสามารถของบุคคลตามแนวคิดแบบคลาสสิค ในขณะที่การฝกอบรม 

การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางเงื่อนไขใหเด็กและเยาวชน เปนการประยุกต

จากแนวคิดแบบยึดถือส่ิงที่เห็นเปนรูปธรรม แตละแนวคิดตางมีจุดเดน และการนําจุดเดนของแตละแนวคิด

มาผสมผสานเพื่อประโยชนแกผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลด

ปญหาอาชญากรรม และพฤติกรรมไมพึงประสงคจากวัยเด็กสูวัยผู ใหญได แตภาวะสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุของการกระทําผิดยอมแตกตาง แนวคิดในการวิเคราะหสาเหตุของการกระทําผิด

จึงมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง นอกจากแนวคิดทั้งสองแลว ยังมีแนวคิดทฤษฎีอ่ืนท่ีมาใชวิเคราะห

สาเหตุของการกระทําผิดซึ่งจะนําเสนอตอไป 
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  2.3 ทฤษฎีแนวชีววิทยา (Biological Theories) มีการศึกษา 4 ลักษณะ คือ 

  1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance) คําอธิบายทางชีวภาพในชวงตน

เนนหนักในลักษณะทางกายภาพที่สังเกตไดของผูกระทําผิดจากแนวคิดของ Lombroso (1876)    

ซึ่งอยูในกลุมแนวคิดแบบยึดถือส่ิงท่ีเห็นเปนรูปธรรมท่ีกลาวไวในขางตน ในยุคตอมามีแนวคิดและ

ทฤษฎี เพื่อแยกลักษณะทางรางกาย Sheldon (1949 อางใน Whitehead, John T. and Lab, 

Steven, 2006) และมีความแตกตางกัน ดังตารางตอไปนี้ 
  

ตารางที ่1  เปรียบเทียบคุณลักษณะผูกระทําผิดตามแนวคิดของ Lombroso 
 

Lombrosian Atavistic Characteristics 
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะที่ไมใชทางกายภาพ 

      ขากรรไกรยื่นออกมา 

      หนาผากสูง 

      ใบหนาไมสมมาตร 

      ฟนไมดี 

      ขอบตาลึก 

      แขนขายาวผิดปกติ 

      จมูกผิดรูป 

      ความผิดปกติของอวัยวะเพศ 

      ความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

      ความวองไว 

      ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี 

      ขาดความเมตตา 

      ความอดทนตอความเจ็บปวด 

 

ที่มา:   “Explaining Delinquency-Biological and Psychological Approaches” by John T.  

         Whitehead and Steven P. Lab, 2006, Juvenile Justice: An Introduction 
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ตารางที ่2  เปรียบเทียบคุณลักษณะผูกระทําผิดตามแนวคิดของ Sheldon 

 
Sheldon’s Physiques and Temperaments 

รางกาย (Physiques) อารมณ (Temperaments) 

1. ลักษณะอวนกลม (Endomorph) 

         อวน ตัวกลมๆ คอ แขน ขา สั้น หนากลม 

ชวงบน กลาง ลาง ของลําตัวใหญเทาๆ กัน มีไขมันมาก  
 

2. ลักษณะสมสวน (Mesomorph) 

          ไหลกวาง ชวงอกกวางและหนา กระดูก

ใหญ กลามเนื้อขึ้นไดงายและมองเห็นชัดเจน 
 

3. ลักษณะรูปรางและกระดูกเล็ก (Ectomorph) 

          มีรางกายซูบผอมบอบบาง กระดูกเล็ก 

ไหลหอ แขนขายาว  นํ้าหนักตัวนอย 

     มีอารมณแบบเขากับผูอ่ืนไดงาย (Viscerotonic) 

คือ มีอารมณผอนคลาย ชอบความสบาย ความหรูหรา 

รักสงบ เอาใจใสกับสิ่งรอบตัว เปนคนเปดเผย ใจกวาง 
 

     มีอารมณแบบปราดเปรียว (Somotonic) คือ 

มีความกระตือรือรน ไมอยูนิ่ง ชางพูด แนวแน 

แข็งขัน อาจมีพฤติกรรมกาวราวรวมดวย 
 

     มีอารมณแบบเก็บตัว (Cerebrotonic) คือ 

กลัว ไมชอบเขาสังคม เงียบ เปราะบาง  หว่ันไหวงาย 

 
 

ที่มา: “Explaining Delinquency-Biological and Psychological Approaches” by John T.  

            Whitehead and Steven P. Lab, 2006, Juvenile Justice: An Introduction and "Personality  

         Types", 2005, from  http://www.wilderdom.com/personality/L6-1Personality  

  แนวคิดทฤษฎีลักษณะทางกายภาพนั้น ชวยในเรื่องของการดูศักยภาพทางรางกาย

ของเด็กและเยาวชน เพื่อชวยในเรื่องของการสรางเสริมความภาคภูมิใจ ไมวาจะเปนความภาคภูมิใจ

ในรูปลักษณของตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสม ลวนมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนผูกระทําผิด ใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางรางกายที่มี ไปในทิศทางที่สรางสรรคมากขึ้น 

  2. การศึกษาทางพันธุกรรม (Genetic-Inheritance  Studies) จากลักษณะพันธุกรรม 

(Heredity) เปนการถายทอดคุณลักษณะทางดานชีวภาพที่มีอยูในยีน (Genes)และจะถายทอดผาน

โครโมโซม (Chromosome) โดยลักษณะที่ปรากฏออกมาใหเห็นภายนอกไดเรียกวา Phenotype  

ซึ่งถือเปนลักษณะเดน (Dominant) เชน รูปราง หนาตา สีผม สีผิว สีตา ฯลฯ สวนลักษณะที่แฝงเรน

ไวโดย ไมไดปรากฏออกมาใหเห็นในรุนลูก (แตอาจปรากฏในรุนหลาน หรือรุนเหลน) เรียกวา Genotype 

ซึ่งเปนลักษณะดอย (Recessive) เชน กลุมเลือด ตาบอดสี โรคลมบาหมู โรคเบาหวาน โรคปญญา

ออน โรคภูมิแพ และโรคบางชนิดที่ถายทอดกันไดทางสายเลือด จะเห็นไดวาคุณลักษณะตางๆ มี            

การถายทอดจากรุนสูรุน จึงไดมีการศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมท่ีมีการถายทอดจากรุนสูรุนโดยผาน

ลักษณะทางพันธุกรรม โดยมีการศึกษาเปน 3 กรณี คือ 
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  กรณีที่ 1 การศึกษาในฝาแฝด จะศึกษาทั้งในฝาแฝดแทและฝาแฝดเทียม  ฝาแฝดแท 

(Identical Twins) เปนแฝดท่ีเกิดจากไขใบเดียวกันและสเปรมตัวเดียวเทานั้น มีขบวนการทุกอยาง

เหมือนกับการเกิดตามปกติแตไขขณะที่มีการแบงเซลลในระยะตน ไซโกตจะบังเอิญแยกตัวออกเปน 2 

เซลลที่เหมือนกันทุกอยาง และทั้ง 2 เซลลก็จะพัฒนาขึ้นเปน 2 ชีวิตพรอมๆกัน 2 ชีวิตที่ปฏิสนธินี้จะ

เกิดและเติบโตอยูภายในไขใบเดียวกัน แฝดชนิดน้ีจะเหมือนกันทุกอยางไมวาหนาตา สติปญญาและ

เพศ หลักใหญ ๆ ในการวัดลักษณะของแฝดเหมือนไดแก กลุมเลือด,สีของดวงตา,สีผม ลายพิมพนิ้วมือ 

เปนตน  แฝดไมเหมือนหรือแฝดเทียม (Fraternal Twins) เกิดจากการที่รังไขท้ังสองขางผลิตไขขึ้นมา

พรอมกันทีเดียว 2 ใบ และไดรับการผสมทั้ง 2 ใบ โดยสเปรม 2 ตัว แฝดชนิดน้ีเปนแฝดไมเหมือน 

เพราะเกิดจากสเปรมคนละตัว ไขคนละใบการพัฒนาจะเปนเอกเทศแกกันจึงทําใหแฝดชนิดน้ีไมมี

อะไรท่ีเหมือนกัน (นงลักษณ ไหวพรหม, ม.ป.ป.: ออนไลน)  การศึกษาสวนใหญอธิบายความคลายคลึง

ของพฤติกรรมระหวางฝาแฝดแทและฝาแฝดเทียม โดยฝาแฝดแทจะมีพฤติกรรมคลายคลึงกันมากกวา

ฝาแฝดเทียม ซึ่งอาจอธิบายถึงองคประกอบทางพันธุกรรมที่มีความสอดคลองกับพฤติกรรม 

ตัวอยางเชน Newman and associates (1937) รายงานความสอดคลองในการทํางานของคูฝาแฝด

แท มีมากกวาคูฝาแฝดเทียม เชนเดียวกันกับการบันทึกของฝาแฝด 6,000 คู ในเดนมารก  

Christiansen (1974) ศึกษาจากบันทึกทางอาญา เห็นความสอดคลองของการกระทําผิดกันมากของ

คูฝาแฝดแท และสอดคลองมากกวาฝาแฝดเทียม  เมื่อเร็ว ๆ Lyons (1996)  พบระดับท่ีนาสนใจ ใน

การวิเคราะหอาสาสมัครที่เปนทหารผานศึกเวียดนามยุคที่เกิดระหวางค.ศ. 1939 และปค.ศ. 1957 

รายงานความสอดคลองทีสู่งขึ้นในความผิดทางอาญาสําหรับผูใหญที่เปนฝาแฝดแท และสูงกวาฝาแฝดเทียม 

แตละการศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวามีปจจัยทางพันธุกรรม มีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคล  

  กรณีที่ 2 การศึกษาในการรับเลี้ยงดู เปนการศึกษาโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของ

ลูกหลานกับความสอดคลองกับพฤติกรรมผูปกครอง การศึกษาอาจจะยอมรับถึงความคลายคลึงกัน

ทางพันธุกรรมระหวางบุคคล แตการเลี้ยงดูมาในที่แตกตางกันสภาพแวดลอมที่ไดจากแมระหวาง

ตั้งครรภ จะสงผลตอการศึกษาในกรณีนี้  Crowe (1972)  การวิเคราะหผูหญิงกลุมหนึ่งและลูกหลาน

ของพวกเธอ รายงานความแตกตางเพียงรอยละ 13 ในการจับกุมของลูกหลานท่ีกระทําผิดและมี

มารดาไมไดกระทําผิด Hutchings และ Mednick (1977) ใชกลุมตัวอยางขนาดใหญรายงานวา             

รอยละ 49 ของเด็กผูชายที่มีความผิดทางอาญามีบิดาที่กระทําความผิด ขณะที่มีเพียงรอยละ 31 ของ

เด็กผูชายที่ไมกระทําความผิดทางอาญา มีบิดาผูใหกําเนิดกระทําผิดทางอาญา ไมวาจะเปนบิดา          

บุญธรรมหรือบิดาผูใหกําเนิดกระทําความผิดอาญา ตางมีความสัมพันธตอการกระทําผิดของเด็ก  

Walters (1992) ศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรม โดยศึกษา

จาก 38 โครงการตั้งแตปค.ศ. 1930-1989 (meta-analysis)  Walters รายงานวามี ความสัมพันธ

ระหวางพันธุกรรมและความผิดทางอาญา สัมพันธกันในระดับต่ําถึงปานกลางอยางมีนัยสําคัญ แต
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การศึกษาใหการสนับสนุนนอยสําหรับความสัมพันธที่สงผลตอการกระทําผิด โดยเฉพาะสําหรับ

การศึกษาการรับเลี้ยงดู ถือเปนโอกาสในการแยกศึกษาระหวางพฤติกรรมจากพันธุกรรม และ

พฤติกรรมจากสภาพแวดลอม (Whitehead and Lab, 2006) 

  กรณีท่ี 3 การศึกษาพันธุกรรมในลักษณะอ่ืน  ๆเนื่องจากพันธุกรรมจะมีอิทธิพลตอ

บุคคลในดานตางๆ และสงผลตอพฤติกรรมแตกตางกันไป ดังนี้ 

  1. พันธุกรรมทางดานรางกายที่สงผลตอบุคลิกภาพ อารมณและการรับรูตนเอง เชน 

บางคนมีโครโมโซมเพศ XXY จะเกิดอาการของโรค Klinefelter ’s Syndrome  ซ่ึงเกิดในเพศชาย 

จะทําใหกลายเปนชายที่มีลักษณะของเพศหญิง คือ มีหนาอกใหญ และอวัยวะเพศชายไมทํางาน 

เนื่องจากตอมเพศผลิตฮอรโมนไดไมเพียงพอ หรืออาจจะกลายเปนโรคปญญาออนชนิด Mogolism 

ได บางคนมีฮอรโมนเพศนอยกวาปกติ คือมี XO อันเปนภาวะที่เกิดจากการที่ไขไดรับการผสมจาก

สเปรมที่ไมมีโครโมโซมเพศเลย ซึ่งมักจะเกิดในเพศหญิง อาการของโรค Turner’s Syndrome คือ มี

รูปรางเล็ก แคระแกร็นไมมีหนาอก ไมมีประจําเดือน และเปนหมัน หรือพันธุกรรมที่ถายทอด

คุณลักษณะภายนอก เชน สีผิว รูปราง หนาตา จะสงผลตอการรับรูตนเอง เชน การรับรูตนเองจะ

ขึ้นอยูกับการยอมรับและคานิยมของสังคมแตละแหงเปนสําคัญ ในขณะที่บางสังคมคนอวนจะ

กลายเปนคนมีปมดอย แตบางสังคมนิยมผูมีรูปรางอวนทวน หรือในบางสังคมคนผิวดําเปนท่ีรังเกียจ 

แตในอีกสังคมจะยกยองใหคนผิวดําเปนผูนํา เปนตน 

  2. ดานสติปญญา ซึ่งพัฒนาการทางดานสติปญญาของมนุษยไดรับอิทธิพล จาก

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม โดยมีพันธุกรรมเปนตัวปูพื้นฐานของระดับสติปญญาหรือเปนขอบเขตของ

การพัฒนาการดานสติปญญา กลาวคือ บุคคลจะมีระดับสติปญญาที่ใกลเคียงหรือมีสหสัมพันธกับ

บรรพบุรุษของตน แตก็อาจจะพัฒนาข้ึนได ถาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสภาพแวดลอม   

สิ่งท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีตอระดับสติปญญาของบุคคลก็คือ การไดรับ

การถายทอดโรคปญญาออนจากพอแมสูลูก โดยเฉพาะโรคปญญาออนท่ีเรียกวา Mogolism หรือ 

Down’s Syndrome ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนพอและยีนแมในกรณีท่ีโครโมโซมเพศผิดปกติ

จะสงผลตอบุคคลในดานตางๆ คือ ดานรางกาย เชน ทําใหมีรูปรางแคระแกร็นหรือมีรูปรางใหญ

ผิดปกติ ผูหญิงบางคนอาจจะเปนหมัน ไมมีหนาอก ไมมีประจําเดือน และดานสติปญญา เชน ทําใหมี

อาการของโรคปญญาออน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะศึกษาศาสตร, ม.ป.ป.)  
  3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน (Hormones and Aggression) ฮอรโมน

เกิดจากตอมไรทอ ซึ่งทํางานควบคุมระบบตางๆ ในรางกาย โดยการสรางฮอรโมนและหลั่งออกสู

กระแสเลือด มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของรางกาย ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

รางกาย การเจริญพันธุ ชวยในการปรับตัวตอภาวะเครียดและความผิดปกติตางๆ ของรางกาย และ

ชวยในการทํางานสอดประสานกันของสวนตางๆในรางกาย  ตอมไรทอที่สําคัญในการผลิตฮอรโมนของ
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รางกายมีดังนี้  ตอมไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ตอมใตสมอง (Pituitary gland)  ตอมไพเนียล 

(Pineal gland) ตอมไทรอยด (Thyroid gland) ตอมพาราไทรอยด (Parathyroid gland) ตอมหมวกไต 

(Adrenal gland) เปนตน (อมรพันธุ เสรมีาศพันธุ, 2555) การหลั่งของฮอรโมนตางๆ เหลาน้ีควบคุม

สารธรรมชาติเพื่อใหการทํางานของรางกายขั้นพื้นฐานเปนไปอยางปกติ ไมวาจะเปนการเจริญเติบโต 

การสืบพันธุและการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง  ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

กระทําผิด จะใหความสนใจไปที่ฮอรโมนเพศ  ฮอรโมนเพศชายมีการศึกษาถึงความเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมกาวราวโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาในสัตว การศึกษาในมนุษยไดพบความสัมพันธระหวาง

ระดับฮอรโมนเพศชายที่สูงข้ึน สัมพันธกับพฤติกรรมการรุกรานและการกระทําผิดที่รุนแรงมากขึ้น 

(Booth and Osgood, 1993; Dabbs et al, 1995. Ehrnkranz et al, 1974. Kreuz and Rose, 

1972; Rada et al., 1976. Soler et al., 2000)  แตมีการศึกษากับความจริงที่วาระดับฮอรโมนเพศ

ชายแตกตางจะกันมาก เมื่อไดรับปจจัยกระตุนแมชวงเวลาสั้น ๆ ปจจัยเหลานั้น ไดแก การรับประทาน

อาหาร ความเครียด การออกกําลังกายและปจจัยทางสังคม (Booth and Osgood 1993; Katz and 

Chamblis 1995; Nassi and Abramowitz, 1976; Reiss and Roth, 1993) และการศึกษาของ 

Harris (1999) พบวาพฤติกรรมกาวราว อาจทําใหระดับฮอรโมนเพศชายเพิ่มขึ้นมากกวาวิธีอื่น ๆ  
  4. การศึกษาเก่ียวกับระบบประสาทสวนกลาง (The Central Nervous System) 

การทํางานของระบบประสาท ประกอบดวย สมอง (Brain)  ไขสันหลัง (Spinal cord) เสนประสาท 

(Nerve) และอวัยวะรับความรูสึกเฉพาะ (Sense organs) (มานิตย หยูมาก, ม.ป.ป.) ระบบประสาท

สวนกลางไดรับความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบน การรับรูที่แตกตางกันทําใหสวนของสมอง

ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมแตกตางกันได นักวิจัยบางคนจะมองไปที่ความผิดปกติของสมอง วิธีการตางๆ

ที่ใชสําหรับการวิเคราะห  ไดแก การถายภาพดวยคลื่นสนามแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: 

MRI), การตรวจเอกซเรยปลอยโพซิตรอน (Positron Emission Tomography: PET Scan) และ 

Electron Encephalography (EEG) การศึกษาดวยMRI สามารถแสดงใหเห็นภาพทางกายภาพของ

สมองและเผยใหเห็นปญหาทางรางกายของบุคคล  การใช PET Scan แสดงใหเห็นถึงระดับที่แตกตาง

กันของการทํางานของสมอง เมื่อตองเผชิญกับสิ่งเราที่แตกตางกัน  ในขณะเดียวกัน EEG วัดคลื่น

สมองไฟฟาของบุคคล ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับของบุคคลอื่น (Rowe, 2002) ขึ้นอยูกับ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  Raine et al. (1995) สรุปไดวามีหลักฐานที่ชัดเจนที่เก่ียวของกับการทํางานของ

สมองโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนสมองกลีบหนาผากและสวนกลีบขมับ  สวนสมองกลีบหนาผากซึ่งทํา

หนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวของรางกาย การพูด ความคิด และอารมณ

ตางๆ สวนของสมองกลีบขมับ จะทําหนาที่เกี่ยวกับความจํา การไดกลิ่น และอารมณ  ยังมีการวิจัย

เกี่ยวกับสารสื่อประสาท (สารเคมีที่มีสวนรวมในการสงสัญญาณไฟฟาผานระบบประสาท) มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแตละบุคคลเกิดข้ึนเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน



33 
 

ความสามารถของรางกายในการประมวลผลขอมูลและการสื่อสารในสมอง ในบรรดาสารสื่อประสาท

ที่ไดรับการตรวจสอบเปนเซโรโทนิน (Serotonin) และโดปามีน (Dopamine)  เซโรโทนินเปนสาร

ยับย้ังพฤติกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมกาวราวและหุนหันพลันแลน (Anderson, 2007) มี

อิทธิพลตอการควบคุมแรงกระตุน, สมาธิสั้นและพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ เก่ียวของกับการเบี่ยงเบน 

(Virkkunen  et al., 1996)  มีการศึกษาถึงระดับของเซโรโทนิน ไดพบวา ระดับเซโรโทนินต่ํา จะทํา

ใหเกิดพฤติกรรมกาวราว การรุกราน (Moffitt et al., 1998)  สารโดปามีน มีหนาที่ในทางตรงขามกับ

เซโรโทนิน โดยเฉพาะระดับโดปามีนที่สูงขึ้น สงผลในตอพฤติกรรมการแสวงหาความสุข หากโดปามีน

สูงขึ้นโดยขาดการควบคุม บุคคลจะแสวงหาความสุขตอบสนองรางกาย และเกิดความกาวราวตามมา 

เมื่อบุคคลไมสามารถแสวงหาความสุขตอบสนองรางกายได ซึ่งเก่ียวของกับงานวิจัยของ Brunner 

(1996) ที่แสดงใหเห็นวา การใชยาเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสารอ่ืน ๆ โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ

ก็ตาม มันเปนไปไดที่จะสงผลตอสารสื่อประสาทตางๆ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม 

(Whitehead and Lab, 2006) 

  ลักษณะพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู ตางมีผลตอพฤติกรรมการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ลักษณะพันธุกรรมที่สงผลตอพฤติกรรม มีการศึกษาเฉพาะในฝาแฝดแท                

ซึ่งฝาแฝดแทมีโอกาสเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีเปอรเซ็นต 1:250 (ดิฐกานต บริบูรณหิรัญสาร, ม.ป.ป.: 

ออนไลน)  จึงอธิบายไมไดทั้งหมดวาบุคคลที่ไมไดเปนฝาแฝด จะมีพฤติกรรมถายทอดกันได หาก

บุคคลไดรับการถายทอดยีนเหมือนกันทุกประการเชนฝาแฝด มีแนวโนมท่ีพฤติกรรมจะมีการถายทอด

จากรุนสูรุน ในขณะที่การอบรมเลี้ยงดู จะสงผลมากตอการพัฒนาพฤติกรรมเบี่ยงเบน  การอบรม

เลี้ยงดูมีปจจัยจากผูเลี้ยงดู และผูถูกเลี้ยงดู เปนตัวแปรท่ีไมสามารถควบคุมได เพราะคุณลักษณะสวน

บุคคลที่เกิดจากพันธุกรรม ฮอรโมน ระบบประสาท ทําใหแตละคนมีลักษณะตางกันทั้งพฤติกรรม 

รูปราง สติปญญา ตางเปนปจจัยใหบุคคลมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง และกลาวไดวาทฤษฎีแนวชีววิทยา 

เปนทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยสวนบุคคล ในสวนของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการปลูกฝงพฤติกรรม

เบี่ยงเบน ยังมีทฤษฎีที่รองรับและจะกลาวในลําดับตอไป 

  2.4 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ (Structural-functional Theory)  

  Emile Durkheim  (1858-1917) ใหหลักการของทฤษฎีนี้ โดยเปรียบสังคมเสมือน

รางกายมนุษยท่ีประกอบดวย สังคมสวนรวมและมีสวนประกอบยอยตางๆ ซึ่งมีความยึดโยงเกี่ยวพันกัน 

ในระบบสวนยอยตางๆ มีหนาที่ของตนเอง และสงผลตอระบบสวนยอยอ่ืนๆ ระบบสวนยอยตางๆ น้ี  

ตองในสภาวะที่สมดุล จึงจะทําใหสังคมสวนรวมมีความสงบสุข  ความเชื่อของ Durkheim เชื่อวา 

อาชญากรรมเปนภาวะปกติและเปนความจริงของสังคมที่หลีกเลี่ยงไมได  สังคมที่พัฒนาหรือกําลังพัฒนา 

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นแตกตางกัน เปนลักษณะที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมมนุษยที่แตกตางกัน 
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  ความสงบเรียบรอยในสังคมจะเกิดขึ้นได เพราะพลังของระเบียบสังคม (Social 

order) ระเบียบของสังคมจะเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม  Durkheim มีความเชื่อเก่ียวกับ

มนุษยในเรื่อง มโนสํานึก หรือจิตสํานึกในตัวตน (Conscience) ทําใหมนุษยมีสติรูผิดชอบชั่วดี             

การสรางสภาวะสมดุลใหสังคมเกิดความสงบสุข ตองมาจากการขัดเกลาของสังคม กระบวนการเรียนรู

ในสังคมเดียวกันทําใหเกิด มโนธรรมสํานึกรวม หรือจิตสํานึกรวม (Collective Conscience) 

กลายเปนบรรทัดฐานทางสังคมที่คอยควบคุมพฤติกรรมมนุษยใหปฏิบัติตนถูกตองตามการยอมรับของสังคม  

  จากความเชื่อของ Durkheim ที่วาอาชญากรรมเปนภาวะปกติและเปนความจริงของ

สังคมที่หลีกเลี่ยงไมไดน้ัน  เนื่องจากพฤติกรรมอาชญากรรมสรางปจจัยการทําหนาที่ของสังคม 2 

ประการคือ ประการแรก อาชญากรรมชี้ใหเห็นขอบเขตศีลธรรมในสังคม เมื่อบุคคลไมรูวาการกระทํา

ใดเปนการฝาฝนระเบียบสังคม จนกระทั่งมีการลงโทษผูฝาฝน บุคคลเกิดความรูและความเขาใจ

กฎระเบียบ และผลจากการฝาฝนระเบียบนั้นๆ ประการที่สอง อาชญากรรมทําใหเกิดการรวมตัวของ

บุคคลในสังคมที่ยึดเหนี่ยวกัน เพื่อรักษาความถูกตองและศีลธรรมอันดี  เกิดเปนขอตกลงและเปน

จิตสํานึกรวม ดังที่กลาวขางตน (ณฐัฐวัฒน  สุทธิโยธิน, ม.ป.ป.) 

  สภาวะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป อาชญากรรมที่เกิดขึ้นชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ในพฤติกรรมมนุษย ดังทฤษฎีโครงสรางหนาที่ของ Durkheim  ระเบียบทางสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ชวย

ควบคุมพฤติกรรมมนุษย สามารถขัดเกลาจิตสํานึกของบุคคลได นอกจากสังคมซึ่งหมายถึง ชุมชน 

จังหวัดหรือประเทศ ตางมีบรรทัดฐานของระเบียบทางสังคมที่ควบคุมพฤติกรรม ไมใหฝาฝนระเบียบ

และกอเปนอาชญากรรม  สังคมครอบครัวเองเปนพื้นฐานของบุคคลที่จะเริ่มขัดเกลาจิตสํานึกของบุคคล

ตั้งแตเยาววัย ดังน้ันหากระเบียบในสังคมครอบครัว มีกระบวนการทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู 

สรางมโนสํานึกรวมภายในครอบครัว เม่ือบุคคลถูกขัดเกลามโนสํานึกหรือจิตสํานึกในตนมาจาก

ครอบครัว จึงไมใชเรื่องยากที่บุคคลจะเรียนรูบรรทัดฐานของระเบียบทางสังคมได หากมองอีกแงมุม

อาชญากรรมที่เกิดข้ึน ทําใหเรยีนรูพฤติกรรมมนุษย สามารถเชื่อมโยงไปถึงสภาวะสังคมสวนรวมและ

สังคมยอยอยางครอบครัวไดเชนกัน ยอมพบตนเหตุของอาชญากรรมจากความไมสมดุลของระบบใด

ระบบหนึ่งดังที่กลาวมา 
 

  2.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) 

  Jean Gabriel Tarde  (1843-1904 อางใน ณัฐฐวัฒน สุทธิโยธิน, ม.ป.ป.) เชื่อวา 

คนเราสามารถเรียนรูจากคนอื่นไดโดยผานกระบวนการเลียนแบบ โดยเสนอความคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนรู ทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดจากกลุมบุคคลหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง และ

เรียกกระบวนการนี้วา ทฤษฎีการเลียนแบบและการแนะนํา (Imitation and Suggestion) การเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีไมสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคมนั้น เปนการเลียนแบบจากบุคคลตัวอยาง 
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เปนที่นิยมมากและปฏิบัติตาม สมัยนิยม Tarde เรียกแนวคิดนี้วา กฎของการเลียนแบบ ซึ่งกฎน้ีมี 3 

ประการ คือ 

  1. กฎของความใกลชิด (The Law of Imitation of Close contact) กฎนี้อธิบาย

วา บุคคลมีแนวโนมที่จะเลียนแบบแฟชั่นหรือพฤติกรรมของคนรอบขาง  หากบุคคลอยูในกลุมที่มี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนอยางตอเน่ือง จะมีโอกาสเลียนแบบลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนน้ันได ยิ่งเฉพาะ

กับบุคคลที่ขาดการคิดวิเคราะห เห็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นโดยตรงจะมีโอกาสเลียนแบบและมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนไดมาก Tarde เชื่อวาสังคมที่บุคคลขาดความรูความเขาใจจะเริ่มตนที่จะ

เลียนแบบกันมากขึ้น และระบุอีกวาสื่อมวลชนจะมีบทบาทสําคัญในการแพรกระจายขอมูล บุคคลจะ

คัดลอกแตละรูปแบบอ่ืน ๆของลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่พวกเขาไดเรียนรูจากการผานสื่อ 

  2. กฎการเลียนแบบผูที่เหนือกวาโดยผูที่ดอยกวา (The Law of Imitation of 

Superior by Inferior) กฎนี้อธิบายวา การเลียนแบบบุคคลที่ร่ํารวยกวาหรือมีประสบการณมากกวา 

เปนคานิยมที่ถูกตอง เมื่อบุคคลที่อยูในหมูคนยากจนพยายามที่จะเลียนแบบผูมั่งคั่งหรือคนที่มีสถานะ

สูงกวา แตดวยกําลังฐานะของตนเองมีไมพอ จึงกออาชญากรรมเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่เทาเทียมบุคคลที่

ตองการเลียนแบบ 

  3. กฎของการแทรก (The Law of Imitation of Insertion) กลาวคือ พฤติกรรม

ใหมทีเ่กิดขึ้นจากพฤติกรรมเกา ตัวอยางเชน ถาอาชญากรเริ่มตนท่ีจะใชอาวุธรูปแบบใหม และตอไป

จะไมใชอาวุธเกาแตอยางใด  (New  World  Encyclopedia, 2007: ออนไลน; ณัฐฐวัฒน สุทธิโยธิน, 

ม.ป.ป.) 

  พฤติกรรมการเลียนแบบมีไดในทุกสังคม จากทฤษฎีการเลียนแบบของ Tarde จะ

เห็นไดวามีทั้งตนแบบที่เปนบุคคล และตนแบบที่เปนขอมูลจากสื่อมวลชน ซึ่งสอดคลองกับสภาวะ

ปจจุบันที่พัฒนาการดานการสื่อสารมวลชนมีพัฒนาการกาวหนาทางเทคโนโลยี แทบทุกเพศทุกวัยที่

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และมีไมนอยที่ขอมูลตางๆ ตองไดรับการกลั่นกรองดวยวิจารณญาณ 

กลุมวัยเด็กและวัยรุนเปนกลุมที่ยังขาดวุฒิภาวะ ขาดการไตรตรองโดยขาดประสบการณ ดวย

พัฒนาการของกลุมวัยนี้กับขอมูลขาวสารที่สื่อถึงความรุนแรง ยอมทําใหกลุมเด็กวัยรุนและเยาวชน 

เสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน และสูการกระทําผิดกฎหมายตามมาได 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครอบครัว 
 
  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว เพื่อใชในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

การมีสวนรวมของครอบครัว โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 

  3.1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  (Parenting  Style) 
  
  นักจิตวิทยา Diana Baumrind (1991 อางใน Kimberly Kopko, 2007) ไดแบง

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเปน 4 รูปแบบ คือ 

  1. Authoritative Parents  ผูปกครองแบบเอาใจใส จะใหความอบอุน ในขณะเดียวกัน

จะฝกความมีวินัย กําหนดขอบเขตท่ีเหมาะสม ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  

เปนรปูแบบที่มีความเปนประชาธิปไตยสูง 

  2. Authoritarian Parents ผูปกครองแบบเผด็จการ  การแสดงความอบอุนเล็กๆ 

นอย ๆ และมีการควบคุมสูง เขมงวด จํากัดในอิสรภาพทางความคิด ใชรูปแบบการลงโทษ และตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งของพอแม 
  3. Permissive Parents  ผูปกครองแบบตามใจ  ใหความรัก แตมีขอบเขตในการรักษา

วินัยนอย  ใหอิสระทางความคิดและการกระทํา  ผูปกครองเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย ซึ่งจะ

สงผลใหเด็กมีปญหาในการควบคุมตนเอง  เห็นแกตัวและทําใหสัมพันธภาพกับเพื่อนไมดี 

  4. Uninvolved Parents  ผูปกครองแบบปลอยปละละเลย เปนรูปแบบการเลี้ยงดู

ไมสนใจในความตองการของเด็ก  ไมวาจะเปนความตองการทางรางกายหรือจิตใจ ผูปกครองมักให

ความสําคัญกับการใชชีวิตประจําวันของตนเอง จนทําใหขาดความสนใจตอเด็ก 
 

  การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  จากคูมือความรูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนสําหรับผูปฏิบัติงาน

เครือขายสุขภาพจิต (2547) กลาวถึงการตอบสนองพฤติกรรมของเด็ก เพื่อลดพฤติกรรมไมเหมาะสม

นั้นมีวิธีการดังนี้ 

  1. การใชเหตุผล : ควรทํา อยางตรงไปตรงมา ใชคําพูดที่งายแตสั้นไมยืดยาว 

  2. การใชทาทีที่หนักแนนและจริงจัง : บางครั้งตองใชทาทางหรือลงมอืทํารวมกับเด็ก 

  3. การใชสิ่งอ่ืนมาทดแทน เชน ขณะที่หามทําสิ่งหนึ่ง ควรมีทางอื่นอีก 2-3 อยาง ให

เดก็มีโอกาสเลือก 

  4. ใหโอกาส แสดงความคิดเห็น และความรูสึก ออกมาทางคําพูดหรือทาทางได 

  5. การใหรางวัล เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยท่ีรางวัลนั้นอาจเปน การกอด 

ยิ้ม จับไหล ฯลฯ  โดยไมจําเปนท่ีรางวัลจะเปนสิ่งของเสมอไป 
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  6. การเลิกใหความสนใจ เพราะธรรมชาติของเด็กทุกคนตองการความสนใจจาก

ผูอื่นถาเด็กทําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ควรเลิกใหความสนใจ และเมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่ดีควรให

ความสนใจตอเด็กทันที 

  7. เปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก 

  8. การลงโทษ ควรระวังในความรุนแรง เพราะอาจไมทํารายรางกายเด็กได และไม

ควรลงโทษโดยใชอารมณ เนื่องจากจําทําใหลงโทษรนุแรงเกินกวาเหตุ ควรใชวิธีการอื่นในการแกปญหา

พฤติกรรมของเด็กกอน และเวลาใชควรแสดงใหเด็กเห็นวาเราตองการที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมเทานั้น และพรอมที่จะหยุดการลงโทษ เมื่อเด็กสามารถควบคุมตัวเองได การลงโทษมีหลาย

วิธีเชน การดุวา การแยกตัวเด็กออกไปอยูตามลําพัง การปรับ การตี เปนตน 

  ครอบครัวมีสวนสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการดําเนินชีวิตตางๆของ

บุตรหลานที่อยูในความดูแล ครอบครัวเปนเหมือนสังคมขนาดเล็กที่ใหบุตรหลานไดลองฝกใชทักษะท่ี

ไดเรียนรูจากผูปกครอง ดังนั้นทักษะและพฤติกรรมที่แสดงออกในครอบครัวเปนอยางไร จึงเปนไปได

ที่บุตรหลานจะนําทักษะและพฤติกรรมน้ันไปแสดงออกในสังคมอ่ืนที่เกี่ยวของ มีการศึกษามากมายท่ี

เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอบุคลิกภาพของวัยรุน ไมวาจะเปนดานการกํากับตนเอง มีการรูคิด 

มีแรงจูงใจ และกระทําดวยตนเอง นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม ไดแก การเลี้ยงดูแบบให

อิสระอยางมีขอบเขต ยังสงผลตอความฉลาดทางอารมณของเด็กและเยาวชน ทําใหสงผลดีตอ              

การดําเนินชีวิตประจําวัน (เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, 2548; ธาณี กันทาแกว, 2552)  ในขณะเดียวกัน 

หากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไมเหมาะสม ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและแบบปลอย

ปละละเลย ซึ่งการเลี้ยงดูท้ัง 2 แบบนี้ ทําใหการสื่อสารภายในครอบครัวเกิดข้ึนนอย สัมพันธภาพ

ระหวางพอแมลูกหรือผูปกครองที่ดูแลกับบุตรหลานเกิดความหางเหิน ยอมสงผลใหเกิดภาวะเสี่ยงตอ

การเกิดปญหาวัยรุนตามมา เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ภาวะซึมเศราในวัยรุน พฤติกรรม

การใชความรุนแรง เปนตน (ชลนิทรา แสงบุราณ, 2551; ศลักษณา กิติทัศนเศรณี และคณะ, 2552; 

ฉันทนา แรงสิงห, 2554; เกวลี นาควิโรจน และคณะ, 2555) ท้ังนี้ยังมีการศึกษาในกลุมเปาหมายท่ี

เปนเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมตามกฎหมาย เด็กและเยาวชนท่ีอยูในสภาวการณเชนน้ี จะเกิด

ความรูสึกดอย การเห็นคุณคาในตนเองต่ํา เพราะไมมีโอกาสไดใชชีวิตปกติเชนเดียวกับเด็กและ

เยาวชนทั่วไป เกิดเปนทัศนคติความเชื่อที่ไรเหตุผล ไมวาจะเปนกลัวถูกตําหนิ การตองการความรัก

และการยอมรับ การตระหนักกับปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การพึ่งพาผูอื่น เหลานี้เปนสิ่งที่เด็กและ

เยาวชนในสถานควบคุมขาดหายไป จึงตองใหบุคลากรที่เก่ียวของ จัดกิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวเพื่อ

สงเสริมความรัก ความหวงใย และการยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว เปนการสงเสริม

ความผูกพันในครอบครัวของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตลอดจน                          

การสนับสนุนใหผูปกครองปรับวิธีการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน โดยใหอิสระอยางมีขอบเขต เพื่อใหเด็ก
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และเยาวชนไดฝกการมีสวนรวม การคิดริเริ่ม รวมทั้งกลาแสดงความคิดเห็นและมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองมากขึ้น  (ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ, 2550; ลําเจียก กําธร และคณะ, 2555) 
 

  3.2 พฤติกรรมการเผชิญปญหา (Coping) 

  Stoltz (Stoltz,1997 อางใน ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, 2551) กลาวถึงความสาํคัญ

ของความสามารถในการเผชญิอุปสรรควา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient 

: AQ) สามารถทํานายถึงความอดทนตอความยากลําบากหรืออุปสรรค และความสามารถในการฟนฝา

อุปสรรคของบุคคลได ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สามารถทํานายความสาํเร็จของบุคคล โดยมีหลักการทาง

วิทยาศาสตร 3 หลัก คือ 

  1. จิตวิทยาการรูคิด (Cognitive psychology) เปนศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับ            

การจัดการชีวิตของบุคคล โดยมีแนวคิดที่จะทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย มี 6 แนวคิดคือ 

 1.1 การเรียนรูการไรความสามารถ บุคคลท่ีมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

(Adversity Quotient : AQ) ในระดับสูง จะชวยใหบุคคลตอตานความรูสึกไรความสามารถและสราง

ความหวังที่จะมุงสูเปาหมายที่ตองการ ในทางกลับกันหากบุคคลเรียนรูการไรความสามารถ ซึ่งเปน

ความคิดและรูปแบบท่ีขัดขวางไมใหสูความสําเร็จ มีความเชื่อวาสิ่งที่กระทําลงไปจะไมเกิดประโยชน 

ทําใหบุคคลยอมแพตออุปสรรคได 

 1.2 การอธิบายสาเหตุและการมองโลกในแงดี  ความสําเร็จของบุคคลอาจได

จากวิธีการอธิบายหรือตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต กลาวคือ บุคคลอธิบายและ

เขาใจถึงสาเหตุของเหตุการณตางๆ ในชีวิตอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับทัศนะของแตละบุคคล ซึ่งสัมพันธกับ

การมองโลกในแงดี บุคคลท่ีมองโลกในแงดี จะสามารถอธิบายและเขาใจถึงสาเหตุของเหตุการณ     

ในเชิงบวก มีคุณสมบัติที่จะมองเห็นประโยชนและโอกาสจากวิกฤติ ในขณะที่บุคคลมองโลกในแงราย 

จะตอบสนองตออุปสรรคไดไมดีและมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตํ่า 

 1.3 ความอดทน เปนความสามารถที่ทนตอสภาวะท่ีคลุมเครือและซับซอนได 

สามารถรอโอกาส ไมหนีปญหาหรือตัดสินใจทําอะไรลงไปโดยไมคํานึงถึงผลลัพธที่ตามมา  

 1.4  ความยืดหยุน เปนความสามารถฟนตัวกลับอยางรวดเร็วและนําตนเองออกจาก

สถานการณที่กอใหเกิดอุปสรรค เมื่อบุคคลเผชิญเหตุการณที่เจ็บปวดเกิดภาวะทอแทตอปญหาท่ี

เกิดขึ้น บุคคลที่มีความยืดหยุนจะสามารถฟนคืนแรงใจ และสามารถนําตนเองผานปญหาท่ีเกิดขึ้นไป

ได ซึ่งความยืดหยุนนี้เปนความสามารถที่ฝกฝนได  

 1.5 การรับรูความสามารถของตน เชื่อในความสามารถของตนในการเผชิญ

อุปสรรค และมีความคาดหวังตอผลลัพธท่ีเกิดจากการกระทําของตน โดยบุคคลคาดคะเนวา หาก
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แสดงพฤติกรรมนั้นๆ จะนําไปสูผลลัพธที่ตนคาดหวัง ดังนั้นการรับรูความสามารถของตนและ         

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นมีความสัมพันธกันและสงผลตอการตัดสินใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลได 

 1.6  ความเชื่ออํานาจในตน เปนความเชื่อที่มีตอการควบคุมการกระทําของตนเอง 

และการจัดการกับสภาพแวดลอม โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ การควบคุมภายใน เปนความเชื่อของ

บุคคลวาตนเองสามารถจัดการความสําเร็จของงาน โดยควบคุมการกระทํา ความสามารถ จุดดีจุดดอย

ของตนเอง จะสงผลตอความสําเร็จที่นาพอใจมากข้ึน สวนการควบคุมภายนอก เปนความเชื่อของ

บุคคลวา ความสําเร็จและความลมเหลวเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได จึงมักยอมรับ

ในโชคชะตา เปนการถูกลิขิตไว  

  2. ระบบภูมิคุมกันจากการประสานของกายจิต  (Psychoneuroimmunology) 

เปนแนวคิดเก่ียวกับเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสงผล

สุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรง  ผูที่มีการตอบสนองเหตุการณในชีวิตในเชิงที่สรางสรรคจะสงผล

ตอภูมิตานทานโรคภัยหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น กอใหเกิดความหวัง ฟนตัวเร็วและมีอายุยืนยาว ดัง

การศึกษาของวิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา(2551) พบวา ความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟน

อุปสรรค เปนตัวแปรรวมทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีความสามารถในการเผชิญปญหา

และฝาฟนอุปสรรคสูง จะมีแนวโนมที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชนเดียวกับการศึกษาของมนพัทธ  

อารัมภวิโรจน และคณะ (2554) พบวาการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหามีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง 

กับการปรับตัวของผูสูงอายุ โดยเลือกวิธีการจัดการกับปญหาหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความเครยีดนั้น 

อยางเปนระบบมากกวาการใชอารมณในการแกปญหาหรือหลีกหนีปญหา มีการวางแผนหาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับปญหาเพิ่มเติม วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและลงมือแกปญหาน้ันโดยใชประสบการณที่มี

ของตนเองหรืออาจคนหาผูใหความชวยเหลือ เปนการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาที่จะทําใหเกิด 

ผลลัพธในการปรับตัวอยางมี ประสิทธิภาพ และสามารถทําหนาที่หรอืมีบทบาททางสังคมไดอยางมีความสุข           

  3. สรีรวิทยาประสาท (Neurophysiology) สมองคนเราประกอบดวยโครงสรางที่

สามารถสรางนิสัยจากการเรียนรูทักษะตางๆ อยางต้ังใจและจดจอดวยจิตรูสํานึก การกระทําซ้ําหลาย ๆ 

ครั้ง ทําใหประสิทธิภาพของเซลประสาทที่เชื่อมตอภายในสมองจะยิ่งแข็งแรงและเพิ่มมากขึ้น จนเกิด

ความเคยชินขึ้นมาได ถาบุคคลพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค โดยกระทํา

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคไดซ้ําๆ ยอมเกิดนิสัยสวนตัวใน          

การตอบสนองตอวิกฤติ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดเม่ือเกิดการเรียนรู 
 

  วรัญญพร ปานเสน (2550) อธิบายวา Adversity Quotient หมายถึง 

ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค และความยากลําบาก หรือความฉลาดในการฝาวิกฤติ 

ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุดในการประสบความสําเร็จในชีวิต เชนเดียวกับ สิรียลักษณ ไชยลังกา 

และคณะ (2552) สรุป AQ (Adversity Quotient) หมายถึง ศักยภาพของบุคคลในการตอสู และ
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เอาชนะปญหาหรืออุปสรรคที่กําลังเผชิญอยูอยางมีสติ พากเพียรหาหนทางแกไขอยางไมหยุดหยอน 

และอดทน ไมลมเลิกความพยายามโดยงาย จนผานพนปญหานั้นๆ ไปไดดวยดี สามารถบรหิารจัดการ

กับชีวิตในภาวะวิกฤติ ดวยมีสติ และสามารถเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส มองความลมเหลวเปนบันไดสู

ความสําเร็จ มองปญหาเปนพลังชีวิต มองโลกดวยความคิดเชิงบวก ดวยความหวังสามารถยืนหยัด

อยางทรหด อดทน แข็งแกรงและไมยอมแพ 

  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของบุคคลของ Stoltz (1997) เปนการมุงเนน

คุณลักษณะของบุคคลหลายดาน เชน การเรียนรูท่ีจะหลีกเลี่ยงความคิดการไรความสามารถ สามารถ

อธิบายสาเหตุของวิกฤติ สามารถมองโลกในแงดี มีความอดทน ยืดหยุน และเชื่อในศักยภาพของ

ตนเอง ทั้งนี้ตองมีการฝกฝนอยางตอเน่ือง เพื่อสรางประสิทธิภาพของเซลประสาทและตอบสนองตอ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนอยางเปนอัตโนมัติและเหมาะสม ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญในการฝกฝน                   

บุตรหลานใหมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค เพื่อเปนทักษะติดตัวไปในการดําเนินชีวิตประจําวัน

และตองจัดการปญหาอุปสรรคไดอยางเหมาะสมทั้งนี้ยังมีการอธิบายความสามารถในการฟนฝา

อุปสรรค โดยใชทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัว ซึ่งไดอธิบายในลําดับตอไป 
 

  กระทรวงสาธารณสุข, สํานักการพยาบาล (2556) และ Kathleen Masters (2012) 

กลาวถึง ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy (Adaptation Model)  Roy (1999) มีความเชื่อวามนุษยเปน

ระบบที่มีการปรับตัว แบบองครวม (Holistic Adaptation System) กลาวคือบุคคลประกอบดวย

กาย จิต และสังคม โดยบุคคลจะมีความสามารถใน การคิด พิจารณาเพื่อการปรับตัวใหเหมาะกับ

สิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรางกาย รอยไดแบงระดับการปรับตัวเปน 4 ลักษณะ คือ  

  1. การปรับตวัดานรางกาย (Physiological Mode) เปนความสัมพันธของกระบวนการ 

และสารเคมีในรางกายที่คอยควบคุมการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆเพื่อใหรางกายอยูในภาวะ

สมดุล ซึ่งประกอบดวย การรับรูความรูสึกจากประสาทสัมผัส การทําหนาที่ของระบบประสาท ระบบ

ตอมไรทอ สุขภาพรางกายที่ดี จึงหมายถึงการปรับตัวดานรางกายที่เหมาะสมเชนกัน การประเมิน

พฤติกรรมการปรับตัวดานรางกาย จะประเมินไดจากการตรวจรางกาย การตรวจพิเศษ การประเมิน 

ไมวาการใชเครื่องมือวัดปริมาณการไดรับออกซิเจน ภาวะโภชนาการ ระบบการขับของเสีย เปนตน 

  2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept Mode) เปนการรับรูจากความเชื่อ 

คุณธรรมจริยธรรม คานิยมเกี่ยวกับตัวเอง ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง ภาพลักษณของตนเอง (Body 

Image) รวมถึงสัมพันธภาพกับคนรอบขาง วัฒนธรรมกลุม การตอบสนองและการปรับตัวกับสังคม 

  3. การปรับตัวตามบทบาทหนาที่ (Role Function Mode) ไดแก การทําบทบาท

ตามความคาดหวังของสังคม หรือการแสดงบทบาทตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดเหมาะสม  
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  4. การปรับตัวดานการพึ่ งพาระหวางกัน (Interdependence Mode) เนน              

การปรับตัวดานการพ่ึงพาผูอ่ืนและพึ่งตนเองในขอบเขตที่เหมาะสม สังคมยอมรับ การไดรับการ

สนับสนุน การพึ่งพาจะอยูภายใตความหวงใย การไดเปนผูใหและผูรบัความรัก 

  ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy ใหความสําคัญกับสุขภาพทางกายควบคูกับสุขภาพทางใจ  

สิ่งที่บงชี้วาบุคคลมีการปรับตัวไดดีตอสถานการณตางๆ จะเห็นไดจากสุขภาพกายจิตที่ดี รวมถึง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนไปในทางท่ีเหมาะสมเชนกัน การปรับตัวที่ดีสงผลตอสุขภาพกายจิต

สอดคลองกับทฤษฎีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของบุคคลของ Stoltz ที่กลาวถึงระบบ

ภูมิคุมกันจากการประสานของกายจิต รวมถึงจิตวิทยาการรูคิดที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการชีวิตของ

บุคคล ในงานดานสาธารณสุขนํามาปรับใชเพ่ือเปนประโยชนในการพยาบาลผูปวยท่ีบาน ใหผูปวย

สามารถฟนตัวไดเร็ว ในขณะที่ญาติผูปวยเองตองมีความสามารถในการปรับตัวตามบทบาทหนาที่และ

การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน หากญาติผูปวยไมมีความพรอมในการดูแลผูปวย ยอมทําให 

การพยาบาลรักษาเปนไมได ผูปวยยอมเกิดภาวะแทรกซอนได เชนเดียวกันกับการดูแลเด็กและ

เยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม ยอมเปรียบไดกับผูปวยที่ตองกลับไปอยูในความดูแลของญาติ 

เพื่อใหญาติไดชวยเยียวยาสุขภาพกายใจ ตลอดจนพฤติกรรมใหพรอมที่จะอยูในสังคมไดตอไป 

ในขณะที่ญาติเปรียบไดกับญาติผูปวย ตองมีการเสริมสรางและพัฒนาทักษะที่เหมาะสม เพื่อ

เตรียมพรอมที่จะดูแลผูปวยอยางเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม สามารถรับมืออาการ

ปวยโดยเฉพาะดานพฤติกรรมได และชวยใหฟนตัวที่จะกลับคืนสูสังคมตอไป นอกจากทฤษฎี

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของบุคคลและทฤษฎีการปรับตัวจะอธิบายถึงพฤติกรรมการเผชิญ

ปญหา ยังมทีฤษฎีอื่นท่ีนาสนใจเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมการเผชิญปญหา ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 

  Knott and Kriebe (2003) ออกแบบคูมือสําหรับประชาชน เพื่อจัดการกับความเครียด

ในวิธีการตางๆ โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรู ดังน้ี 

  1. เพื่อใหเขาใจแนวความคิดและการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจของความเครียด

และความวิตกกังวล 

  2. เพื่อใหสามารถระบุและรับรูแหลงที่มาของความเครียดและความวิตกกังวล           

ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

  3. เพื่อใหวิธีการสําหรับการรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวล และสามารถ

ฝกฝนเปนประสบการณเพ่ือนําไปใช  
 

  Khosla (2006) ใหความสําคัญกับผลกระทบเชิงบวก (Positive  Affect) คือ รูปแบบ

การแสดงออกตอสถานการณในเชิงบวก แมวาสถานการณนั้นจะเปนในดานลบ ทําใหบุคคลเกิด

บุคลิกภาพและรูปแบบทางความคิด มีความยืดหยุน สรางสรรค สามารถบูรณาการเพ่ิมความสามารถใช
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ในการเอาชนะหรือจัดการกับสถานการณท่ีนาวิตก ทําใหมีทรัพยากรทางกายภาพ เชนสุขภาพที่ดีข้ึน 

ตลอดจนมีเครือขายสนับสนุนทางสังคม สามารถหาแหลงสนับสนุนทางสังคมได 
 

  วิธีการเผชิญความเครียดตามแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1984 อางใน 

อังศินันท อินทรกําแหง, 2551) ไดกลาวถึงการเผชิญความเครียด การที่บุคคลประเมินสถานการณ

ดังกลาวกอใหเกิดภาวะเครียด ซึ่งจะมีการจัดการ ปญหาที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก  

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานการณ แบงยอยเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

 1.1 การประเมินปฐมภูมิ คือ การที่บุคคลใชสติปญญา ความรูและประสบการณ

ที่ผานมา ประเมนิสถานการณเพ่ือตัดสินวามีผลกระทบตอตนเองอยางไร  

 1.2 การประเมินทุติยภูมิ เปนการประเมินตัดสิน โดยพิจารณาจากแหลงประโยชน 

และทางเลือกที่จะจัดการกับเหตุการณนั้นๆที่ตนไดประเมินแลววาอันตรายหรือคุกคามตอตนเอง  

การประเมินชนิดทุติยภูมิอาจเกิดขึ้นหลังการประเมินแลว บุคคลจะเลือกใชวิธีการเผชิญความเครียด

หากความเครียด ไมลดลงหรือหมดไป บุคคลจะตองเปลี่ยนการประเมินใหมวามีผลดีผลเสียกับตนเอง 

หรือเปนภาวะความตึง เครียดที่ยังคงมีอยู 

 ขั้นตอนที่ 2 การเผชิญความเครียด เมื่อบุคคลประเมินสถานการณนั้นวากอใหเกิดภาวะ 

ความเครียด หรือปญหากับตนเอง เขาก็จะตองเผชิญปญหานั้นๆ โดยแบงยอยเปน 2 ประเภท ดังนี้  

 2.1 การเผชิญความเครียดโดยมุงแกไขปญหา (Problem-focused coping) 

เปนความพยายามท่ีมุงกําหนดขอบเขตของปญหา หาทางเลือก พิจารณาขอดีและขอบกพรองของ          

แตละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกและลงมือแกไขปญหา โดยการมุงที่ปญหาน้ันมีเปาหมายท่ี

สิ่งแวดลอมรวมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานการณใหลดแรงคุกคาม ประเมินสิ่งกีดขวางและวิธีดําเนินการ 

และมีเปาหมายในการชวยใหสามารถแกไขปญหา เชน การยอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น การแสวงหา

ขอมูล การแสวงหาทรัพยากร การพยายามหาวิธีแกปญหาอยางเหมาะสม รวมทั้งการเรียนรูทักษะ

และวิธีการใหมๆ  

 2.2 การเผชิญความเครยีดโดยมุงแกไขอารมณ (Emotional focused coping) 

เปนการเผชิญความเครียดที่มุงลดอารมณหรือความรูสึกที่ไมเปนสุขไมสบายใจโดยไมเปลี่ยนแปลง

สถานการณจริง นําเอากระบวนการทางความคิดหรือการหรือการใชกลไกทางจิต เกิดข้ึนในระดับท่ี 

ไมรูตัว ไดแก  

 2.2.1 การเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณใหม (Cognitive reappraisal) 

เชน  การคนหาขอดีจากสถานการณนั้นใหม หรืออาจใชกลไกทางจิต (Defensive reappraisal) เชน 

การปฏิเสธความจริง ซึ่งบิดเบือนความเปนจริงและหลอกตัวเอง  

 2.2.2 การไมไดเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณ เชน หลีกเลี่ยงไมคิดถึง  
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 2.2.3 กลยุทธทางพฤติกรรม เชน การออกกําลังกาย การสะกดจิต การดื่ม

เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล การระบายอารมณโกรธ การแสวงหาการสนับสนุนทางอารมณจากผูอื่น เปนตน 
 

  อังศินันท อินทรกําแหง (2551) กลาวถึงความเครียดวา ความเครียดเปนความรูสึกที่

บุคคลรับรูไดถึงอารมณ สภาพจิตใจและการแสดงออกทางรางกายของตนเองที่บงบอกไดวา อึดอัด 

คับของใจ ไมสบายตัวไมสบายใจ ไมมีความสุข ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง 

ความเครียดวัดไดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เชน 

ความดันโลหิต อัตราการหายใจ การตึงของกลามเน้ือ คลื่นสมอง หรืออาการระบบทางเดินอาหาร 

เปนตน ความเครียดวัดจากแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรูตอความรูสึกของตนเอง           

วัดจากการสังเกตพฤติกรรมหรืออาการตางๆท่ีบุคคลแสดงออก เชน พูดเร็วรัว กระสับกระสาย 

ซึมเศรา รองไห บุคลกิที่เปลี่ยนแปลง เปนตน 

  พฤติกรรมการเผชิญปญหาสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ใหความสําคัญกับการจัดการ

ปญหาภายในครอบครัว โดยเฉพาะในบทบาทของผูปกครองท่ีดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายที่ศึกษา เมื่อผูปกครองมีวิธีการจัดการปญหาในรูปแบบใด ยอมเปนแบบอยางใหกับบุตร

หลาน เพราะสถานการณภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น จะสงผลตอสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวทั้ง

ทางตรงและทางออม เด็กและเยาวชนเมื่อไดรับผลจากการจัดการปญหาในครอบครัว จะเรียนรูถึง

วิธีการจัดการปญหานั้นๆ เชน ผูปกครองสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อมุงแกไขอารมณท่ี

เกิดจากความเครียดในการจัดการปญหา บุตรหลานท่ีอยูในความดูแลยอมไดรับผลจากวิธีการจัดการ

ปญหาของผูปกครอง จนทําใหบุตรหลานเรียนรูการจัดการปญหาโดยมุงแกไขอารมณดวยการสูบบุหรี่

หรือดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได (ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ, 2555: บทคัดยอ) และเพราะดวยวัยของ

เยาวชนที่ตองการหาเอกลักษณของตนเอง ยอมมีพฤติกรรมเลียนแบบจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน 

หรือสื่อตางๆ  ในครอบครัวประกอบดวยทั้งสมาชิกที่มีความแตกตางทางเพศและบุคลิกภาพ หาก

สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง บิดา มารดา หรือญาติผูใหญ มีอิทธิพลตอการเลียนแบบของบุตร

หลานคุณลักษณะทางบุคลิกภาพและทัศนคตินั้น ยอมทําใหบุตรหลานท่ีอยูในความดูแลสามารถ

เลียนแบบและพัฒนาเปนวิธีการจัดการปญหาในแบบของตัวเอง (ทิพยวัลย สุรินยา, 2557;  Monteiro, 

Balogun & Oratile, 2014)  เมื่อบุตรหลานท่ีดูแลอยูในวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งดวยวุฒิภาวะดานอารมณ

ยังนอย มีลักษณะหุนหันพลันแลน โกรธฉุนเฉียวงาย และมักใชชีวิตที่เลี่ยง ทําใหขาดการยั้งคิดถึง

ผลกระทบตอวิธีการจัดการปญหาที่ไมเหมาะสม และสงผลเสียตามมา (เสาวธาร โพธิ์กลัด, 2554,) 

ผูปกครองจึงตองเปนแบบอยางท่ีเหมาะสมในการเผชิญปญหาในครอบครัว และเรียนรูที่จะปรับ

วิธีการเผชิญปญหา เพื่อเปนแบบอยางใหบุตรหลานที่อยูในการดูแลตอไป 
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3.3 การสนับสนุนในครอบครัว (Family  Support)  

  ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน (Watson’s Caring Theory)  ขอมูลจากจุฬาวิทยานุกรม 

(2554, ออนไลน) อธิบายถึงทฤษฎีการดูแลของวัตสัน (Watson’s Caring theory) เปนทั้งปรัชญา และ

ทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเนนที่การดูแล (Caring) ซึ่งพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ.1979 ภายใตอิทธิพล

ทางดานมานุษยวิทยา รวมทั้งความรูสึกผูกพันตอบทบาทการดูแลเพื่อการฟนหายของผูปวยที่วัตสัน

ซึ่งประกอบอาชีพพยาบาลประจักษดวยตัวเอง ผนวกกับประสบการณของวัตสันขณะเผชิญความ

เจ็บปวย เผชิญการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ปจจุบันทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาจน Watson เรียกวาเปน

ศาสตรการดูแลมนุษย (Human Caring Science) เปาหมายของการดูแลคือการชวยเหลือใหบุคคลได

คนพบดุลยภาพ (Harmony) ของรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เนนการดูแลโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย อาศัยการสรางสัมพันธภาพระหวางผูใหการดูแลและผูไดรับการดูแล ภายใตความรัก

ความเมตตาระหวางเพ่ือนมนุษย จึงเกิดเปนกระบวนการปฏิบัติการใหแกผูดูแล เปนปจจัยการดูแล 

10 ประการ คือ  

  1. สรางคานิยมการเห็นแกประโยชนของผูอื่น และมีเมตตา โดยผูดูแลตองหมั่น

สํารวจความคิดความเชื่อของตนเอง ลดความเห็นแกตัว พอใจท่ีจะเปนผูให และเนนการใหคุณคา

ศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย 

  2. สรางความศรัทธาและความหวัง เรียนรูชีวิตอยูกับความจริง การสรางความหวัง

จึงควรเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได ทั้งน้ีรวมถึงการเขาใจถึงหลักความเชื่อความศรทัธาทางศาสนา 

  3. การปลูกฝงความไวตอความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน เปนการฝกฝนและพัฒนา

ตนเองใหรูเทาทันอารมณความรูสึกที่เกิดข้ึน ณ ขณะน้ัน เปนการเริ่มตนในการมองเขาไปในตนเอง 

รับรูตนเองตามสภาพความเปนจริง และจะสามารถรับรูความรูสึกของผูอื่นได 

  4. การสรางสัมพันธภาพ การชวยเหลือดวยความไววางใจ เปนการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางผูดูแลและผูถูกดูแล โดยตองอาศัยความเขาใจผูอื่น การเอาใจเขามาใสใจเรา ตลอดจน            

การสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อไมใหเกิดการทํารายทางจิตใจ และสรางความรูสึกอบอุนข้ึนแทนที่ 

  5. สงเสริมและยอมรับทั้งความรูสึกทางบวกและทางลบ เปนการเตรียมตัวเองเพื่อ

รับความรูสึกในทางบวกและทางลบ โดยใหมุงเนนที่ความรูสึกของผูดูแลกอน เพื่อพัฒนาใหเกิด           

การรูจักตนเอง เม่ือมีจิตใจเปดกวางที่จะยอมรับตนเองไดมากขึ้น จะสามารถพัฒนาการยอมรับ

ความรูสึกทางบวกและทางลบของผูถูกดูแลได 

  6. ใชวิธีการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ ผูดูแลตองฝกฝนวิธีการจัด 

การปญหาท่ีเหมาะสมเพื่อใชในการตัดสินใจ ทั้งนี้ตองมีการเก็บขอมูลทั้งทางดานรางกาย จิตสังคม 

และจิตวิญญาณของผูถูกดูแล เพื่อเตรียมวางแผนแกไขปญหาไดเปนระบบ 
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  7. สงเสริมการเรียนการสอนที่เขาถึงจิตใจผูอ่ืน เปนการเรียนรูประสบการณระหวาง

ผูดูแลและผูถูกดูแล การสรางความรูสึกรวมของผูดูแล ตองเปนทั้งผูเรียนรูประสบการณของผูถูกดูแล 

และเปนผูสอนใหผูถูกดูแลรับรูตอเหตุการณ (Open awareness) สามารถประคับประคองสถานการณ 

และมีกลไกในการเผชิญกับปญหา ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการชวยเหลือผูถูกดูแลใหสามารถเผชิญกับ

ความเครียดได และตองติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ ไมควรหลีกเลี่ยงที่จะใหการดูแลหรือไมพูดคุย

กับผูถูกดูแล  
  8. ประคับประคอง สนับสนุน และแกไขสิ่งแวดลอมดานกายภาพ จิตสังคม และจิต

วิญญาณ เปนการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่ออํานวยใหเกิดการปรับตัวของผูถูกดูแล เชน การจัด

สิ่งแวดลอมใหรูสึกสขุสบาย สะอาด ปลอดภัย หรือในการอยูกับครอบครัว ไมมีปญหาขัดแยง เปนตน 

ซึ่งจะชวยใหผูถูกดูแลรูสึกวาตนเองยังมีคุณคา มีอัตมโนทัศนในทางทีดีตอตนเอง อันเนื่องมาจาก           

การเอาใจใสประคับประคองดูแลของผูดูแล 

  9. พึงพอใจท่ีจะชวยเหลือ มุงตอบสนองความตองการของบุคคล ซึ่งบุคคลมี            

ความตองการทั้งทางดานชีวภาพ กายจิต ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล รวมถึงความตองการ             

การยอมรับ เปนการชวยใหผูถูกดูแลมีพลังภายในตน และเกิดผลดีตอการพยาบาลดูแล 

  10. ยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึ้นและพลังที่มอียู เปนการชวยผูถูกดูแลใหคนพบคุณคาของประสบการณ

ในอดีต ความศรัทธาในศาสนา ปรัชญาและสิ่งที่ดีงาม โนมนําใหผูถูกดูแลคนหาแกนของชีวิต เขาใจ

ชีวิต และกําหนดเปาหมายชีวิตในระยะเวลาที่มีอยูจํากัด แนะนําและใหโอกาสผูถูกดูแลแสดงออกซึ่ง

ความเชื่อทางศาสนา แสดงความรักและมีสัมพันธภาพกับครอบครัวหรือผูที่เปนแหลงของความหวัง

และกําลังใจ นําผูถูกดูแลใหคนพบแหลงพลังจิตวิญญาณของตน คนพบสัจธรรมของชีวิต 

  ทฤษฎีการดูแลของ Watson เปนทฤษฎีการพยาบาลนํามาประยุกตกับการดูแลผูปวย 

และไดรับการยอมรับทั้งในแงของการเปนปรัชญาของการพยาบาล และการประยุกตเพื่อการปฏิบัติ                   

การพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาลศาสตร แตอยางไรก็ตามทฤษฎีการดูแลของวัตสันก็มีความเปน

นามธรรมคอนขางสูง ทําใหตองทําความเขาใจทฤษฎีและบริบทที่เก่ียวของเปนอยางดี  ในการศึกษา

ครั้งนี้ มีจุดเนนไปที่การดูแลบุตรหลานของผูปกครอง แมเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม

จะไมใชผูปวยทางกาย แตอาการปวยทางจิตใจยอมปรากฏเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ผูปกครอง

จึงตองนําจุดเดนของทฤษฎีการดูแลของ Watson ท่ีใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดย

อาศัยความรัก ความเอาใจใส มาใชในการดูแลบุตรหลานท่ีอยูในการปกครองและเพื่อสรางให

ครอบครัวเปนแรงสนับสนุนทางกายและใจใหกับเด็กและเยาวชนท่ีกาวพลาด พรอมใหโอกาสที่จะ

กลับมาดําเนินชีวิตในสังคมเชนเด็กและเยาวชนทั่วไป 
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   ความหมายของสนับสนุนทางดานสังคม (Social  Support)  

  Cobb (1976)  อธิบายวา การสนับสนุนทางสังคม เปนขอมูลหรือขาวสารที่ทําให

บุคคลเชื่อวามีคนรักและสนใจมีคนยกยองและมองเห็นคุณคาและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ

สังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกันทั้งยังพบวาการสนับสนุนทางสังคม ชวยปองกันผลกระทบตอ

สุขภาพของความเครียดในชีวิต สามารถปกปองคนที่อยูในภาวะวิกฤติจากอาการตางๆ เชน เด็กที่มี

น้ําหนักแรกเกิดต่ํา โรคไขขอ วัณโรค ภาวะซึมเศรา, โรคพิษสุราเรื้อรังและกลุมอาการสูญเสีย

สัมพันธภาพทางสังคม นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคมอาจลดปริมาณของยาที่จําเปนในการรักษา

อาการของโรค ซึ่งเปนทางเลือกที่ทําใหการรักษาของแพทยเปนไปตามท่ีกําหนด  
 

  Thoits (1986 อางในพิเชฐ จันทรเจนจบ และคณะ, 2555) ใหความหมาย                   

การสนับสนุนทางสังคมวาเปนการที่บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับการยอมรับการชวยเหลือทาง

อารมณและสังคม สิ่งของ หรือขอมูลซึ่งการสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนอง

ตอความเจ็บปวยและความเครียดได 

  ปฏิพัทธ วงศอนุการ (2551) ใหความหมายของ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 

การที่บุคคลไดรับการสนับสนุนจากสังคม ไมวาจะเปนดานอารมณ การประเมิน ขอมูล ขาวสาร 

สิ่งของและบริการ ใหบุคคลเกิดความรูสึกมั่นคง ไดรับการยอมรบัและเอาใจใส ทําใหสามารถเผชิญกับ

ปญหา ความเจ็บปวยและความเครยีดที่เกิดข้ึนไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น 
 

  อัญชลี พูลทาจักร (2552) ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง            

การที่บุคคลมีการติดตอหรือมีปฏิสัมพันธ กับบุคคลในสังคม และไดรับความชวยเหลือดูแล

ประคับประคอง ไดรับความรักความเอาใจใส ไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา ทําใหตนเองรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งของสังคมและมีความรูสึกผูกพัน เอื้ออาทรกันในสังคม รวมถึงการใหความชวยเหลือกันใน

ดานตางๆ เชน สิ่งของ การเงิน แรงงาน ขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นใหคําแนะนําเปนตน ซึ่ง

สามารถชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาที่บุคคลประสบหรือปองกันใหพนจากภาวะวิกฤติของชีวิตได 
 

  ศุภร ชินะเกตุ (2553) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา เปน

ปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมายระหวางบุคคล ทําใหเกิดความผูกพันในแงดีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 

การชวยเหลือซึ่งกันและกันดานอารมณ สังคม ส่ิงของและขอมูลทําใหบุคคลเชื่อวามีคนรักและสนใจ 

รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
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  เรวดี นามทองดี (2554) ใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ี

บุคคลไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในสังคม ทั้งดานวัตถุ สิง่ของ บรกิารขอมูล ขาวสาร รวมทั้งสนับสนุน

ดานอารมณ การยอมรับ การยกยอง การใหคุณคา ซึง่มีผลทําใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
  

  ประเภทของพฤติกรรมในการใหการสนับสนุนทางสังคม 

  (House  อางใน Babara  A.Israel , 1985)  ไดแบงประเภทของพฤติกรรมในการ

ใหการสนับสนุนทางสงัคม เปน  4  ประเภท คือ 

  1. Emotional Support คือ การสนับสนุนทางอารมณ เชน การใหความพอใจ    

การยอมรับนับถือ  การแสดงถึงความหวงใย 

  2. Appraisal Support  คือ การสนับสนุนดานการใหการประเมินผล เชน การให

ขอมูลปอนกลับ  (Feed  Back)  การเห็นพองหรือใหรับรอง (Affirmation)  ผลการปฏิบัติ หรือการบอก

ใหทราบผลถึงผลดีที่ผูรับไดปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 

  3. Information Support คือ การใหการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน  

การใหคําแนะนํา (Suggestion)  การตักเตือน การใหคําปรึกษา (Advice)  และการใหขาวสารรูปแบบตางๆ 

  4. Instrumental Support คือการใหการสนับสนุนทางดานเครื่องมือ เชน แรงงาน 

เงิน เวลา เปนตน 

  วิกิพีเดีย (2558, ออนไลน)  อธิบายถึง ประเภทของพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม 

โดยสามารถแบงและวัดในรูปแบบที่แตกตางกัน และแบงเปน 4 ประเภท มีดังน้ี 

     1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการใหความเอาใจใส ความรัก 

ความไววางใจ การยอมรับ เปนความใกลชิดใหกําลังใจหรือการดูแล เกิดเปนความอบอุนทางใจและ

การถูกดูแลทางกาย แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคมที่ใหการสนับสนุนทางอารมณไดนั้น บุคคล

ตองใหความสําคัญจนสามารถทําใหบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางอารมณรูวาเขาหรือเธอมีคุณคา 

บางครั้งการสนับสนุนทางอารมณ จะถูกเรียกวา การสนับสนุนเพื่อการเห็นคุณคา (Esteem support) 

หรือการสนับสนุนเพื่อการ ประเมินคา (Appraisal support) 

      2. การสนับสนุนที่เปนรูปธรรม (Tangible support) คือการใหความชวยเหลือทาง

การเงินสินคาวัสดุหรือบริการ เรียกอีกอยางวา การสนับสนุนเครื่องมือ (Instrumental support) รูปแบบ

ของการสนับสนุนทางสังคมน้ีครอบคลุมถึงวิธีที่บุคคลชวยเหลือผูอ่ืนดวยวิธีที่สามารถเห็นจับตองไดโดยตรง 

      3. การสนับสนุนดานขอมูล (Informational support) เปนคําแนะนํา ขอเสนอแนะ 

หรือ ขอมูลท่ีเปนประโยชนกับบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนดานนี้ ประเภทของขอมูลเหลาน้ีมศีกัยภาพ 

ที่จะชวยใหบุคคลนั้นใชเปนขอมูลในการแกปญหา 
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    4. การสนับสนุนมิตรภาพ (Companionship support) เปนประเภทของการสนับสนุน

ที่จะชวยใหบุคคลมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมที่อยู การสนับสนุนประเภทนี้สามารถเกิด              

ความไวใจกับบุคคลที่อยูในสังคมเดียวกัน และจะเปนเพื่อนสหายท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมรวมกัน 

  โดยสรุป การสนับสนุนทางสังคม เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กอใหเกิดความผูกพัน

ทางจิตใจ สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการใหกําลังใจ ใหสิ่งของ ใหขอมูลที่เปนประโยชน หรือ

การชวยเหลือกันในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนใหบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสามารถ

เผชิญปญหาอุปสรรค หรือดําเนินชีวิตไปไดดวยดี แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคมอาจจะมาจาก

ความหลากหลายของแหลงที่มารวมทั้ง ครอบครัว  เพื่อน  คูรัก  สัตวเลี้ยง ความสัมพันธกับชุมชน

และเพ่ือนรวมงาน  ครอบครวัเปนแหลงท่ีมาของการสนับสนุนที่ใกลตัวบุคคลที่สุด เปนปจจัยสําคัญใน

การรับมือกับปญหาอุปสรรคของบุคคล  ทั้งในเรื่องสุขภาพและทักษะทางสังคม เชน พฤติกรรม

ควบคุมตนเองจะมากขึ้นเมื่อมีความผูกพันทางสังคม (ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่นอง ครูบาอาจารย 

นายจาง) หากมีความผูกพันที่ดีทางสังคม จะชวยลดการกระทําผิดของตนเองได (ปริทรรศน แสงทองดี, 

2550; ศิรินันท  เพียรโรจน, 2553)  ครอบครัวสามารถสรางพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม  ไมวา

จะเปนการสนับสนุนดานอารมณ  สิ่งของ ขอมูลขาวสารถือเปนแหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคม

ที่บุคคลควรไดรับ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสภาพครอบครัว ความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว 

รวมถึงความรูทัศนคติของสมาชิกในครอบครัว เชน เมื่อพอแมมีการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา              

การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากขึ้นสามารถใหการสนับสนุนที่ดีตอสุขภาพการพัฒนาของ

ลูก (Shannon Moodie & Manica Ramos, 2014) จะเห็นไดวาการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะ

การสนับสนุนนั้นมาจากครอบครัว การเตรียมความพรอมของครอบครัวจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหมี

ประสิทธิภาพในการเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมใหบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว หาก

ครอบครัวลําบากยากจน จะไมสามารถสนับสนุนดานสิ่งของหรือแมแตดานอารมณ เพราะสมาชิกใน

ครอบครัวมุงใหความสนใจไปกับการทํามาหากิน เปนตน ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการใหสมาชิกใน

ครอบครัวไดสรางการตระหนักและใหความสําคัญกับการสนับสนุนดานอารมณ  เนื่องจากเปนปจจัย

สนับสนุนที่ทําใหบุคคลเกิดคุณคาในตนเอง ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมจําเปนตอง

มีปจจัยในการเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เหมาะสม  

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งทางใจ (Resilience) 
 
  ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2548) กลาววาแนวคิดเรื่องการสรางความเขมแข็งทางใจ

พัฒนาข้ึนจากความรูหลายแหลง จึงไมใชเปนทฤษฎีใหม แตเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตใช

ดวยความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยมีหลักฐานอางอิงจากงานวิจัยเก่ียวกับความสามารถของคนเรา            

ในการตอสูกับปญหาชีวิต  การมีความเขมแข็งทางใจ (Resilience) ไมไดหมายถึงวา คนๆนั้นจะไม
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รูสึกเครียดกับปญหาที่เขาเผชิญอยู เขายังคงรับรูไดถึงความรูสึกเจ็บปวดในเวลาที่เกิดความสูญเสีย 

แตสามารถยืนหยัดฝาฟนปญหาไปได  ความเขมแข็งทางใจไมใชลักษณะที่จับตองไมได หรือแฝงอยูใน

บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไมไดของคนเรา แตเปนระบบความคิด การแสดงออก การกระทํา ที่สามารถ

เรียนรูและพัฒนาขึ้นไดในทุกคน  โดยทักษะดานตางๆ ดังน้ี 

  1. สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดี ความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง  

คนรูจักเปนหัวใจสําคัญของการมีชีวิตที่เปนสุข และในยามที่มีวิกฤติเกิดขึ้นในชีวิต ความสัมพันธท่ีดีจะ

ชวยใหเราฝาฟนปญหาไปไดดวยกําลังใจจากคนรอบขาง  

  2. อยามองวิกฤติที่เกิดข้ึนในชีวิตวาเปนปญหาที่แกไขไมได เราอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ความจริงที่เราไมชอบ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่กอใหเกิดวิกฤติในชีวิตของเราได แตเรา

เลือกมุมมองและวิธีคิดของเราไดเสมอเราเลือกไดวาเราจะคิดอยางไร และจะตอบสนองตอเหตุการณ

ที่เกิดข้ึน จะชวยใหเรามองเห็นอะไรไดดีขึ้น ตัดสินใจ แกปญหาไดดีข้ึน 

  3. ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของชีวิต  

  4. เดินหนาสูเปาหมาย หัดตั้งเปาหมายที่เปนไปไดเปนประจํา ทําสิ่งดี ๆ อยาง

สม่ําเสมอ แมวาสิ่งน้ันอาจดูเล็กนอย  

  5. กลาตัดสินใจ ลงมือทําทุกอยางที่ทําได กลาตัดสินใจ กลาลงมือทํา อยาหนีปญหา

และความเครียด 

  6. เติบโตข้ึน จากวิกฤติที่เขามากระทบชีวิต เราควรหมั่นทบทวนดูวา ปญหาตางๆ          

ที่เราไดเรียนรู 

  7. สรางความรูสึกทีดี มีความเชื่อม่ันตอตนเอง 

  8. มองสิ่งตาง ๆ  จากมุมมองท่ีกวางออกไป อยามองแตมุมมองของตัวเอง ขณะเดียวกัน

สามารถหลีกเลี่ยงการขยายปญหาที่ประสบอยูใหใหญโตเกินความเปนจริง 

  9. มีความหวังอยูเสมอ การมองโลกในแงดี ชวยเราคาดหวังวาสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นได  

  10. ดูแลตัวเองใหดี ใสใจในความรูสึกและความตองการของตนเอง ทํากิจกรรมท่ีชวย

ใหมีความสุขและผอนคลาย ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ การดูแลตนเองเปนประจําชวยให

รางกายและจิตใจของเราพรอมตอการจัดการปญหาที่จะผานเขามาไดดีขึ้น  

 
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ผลิตสื่อการเรียนรูใน

รูปแบบวีดิทัศน สื่อสิ่งพิมพ สรางเสริมสุขภาพจิต สําหรับเยาวชนและผูปกครอง (2552)  ไดแก เติม

เต็มความเขมแข็งทางใจ (สําหรับวัยรุนระดับมัธยมศึกษา) และเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน (สําหรับ

ผูปกครองวัยรุนระดับมัธยมศึกษา) สื่อการเรียนรูท้ัง 2 ชุดมีองคประกอบดังน้ี 
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  1. สื่อชุด “เติมเต็มความเขมแข็งทางใจ” ทําเปนตอน ทั้งสิ้น 16 ตอน ท่ีจะชวย

พัฒนาเด็กนักเรียนระดับมัธยมในดานตางๆ  4 ดาน ไดแก ดานความรูสึกดีกับตัวเอง  ดานการจัดการชีวิตได  

ดานความสัมพันธในครอบครัว  และดานมีเปาหมายในชีวิต 

  2. สื่อชุด “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน” มีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาดาน               

การสื่อสารกับลูกวัยรุนใหกับพอแมหรือผูปกครอง โดยใหพอแมเขาใจและยอมรับธรรมชาติและโลก

ของวัยรุน 5 ลักษณะคือการแสวงหาอัตลักษณของตนเอง การแสวงหาการยอมรับในความเปนตัวของ

ตัวเอง การเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน ความสนใจดานเพศ และการแสวงหาประสบการณแปลกใหม

และพฤติกรรมเสี่ยง ถาหากพอแมเขาใจธรรมชาติเหลานี้แลว นั่นจะเปนกาวแรกของการพูดคุย

ระหวางกันดวยดี 

  สํานักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต (2552) ใหความหมาย ของ Resilience วา 

พลังสุขภาพจิต  (Resilience Quotient : RQ ) คือความสามารถทางอารมณและจิตใจในการปรับตัว 

และฟนตัวกลับสูภาวะปกติภายหลั งที่พบกับเหตุการณวิกฤติหรือสถานการณที่กอให เกิด            

ความยากลําบากในชีวิต  เปนคุณสมบัติหนึ่งที่ชวยใหบุคคลผานพนปญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข  องคประกอบของพลังสุขภาพจิต สําหรับผูใหญอายุ 25 ปข้ึนไป ไดแก 

  พลังอึด  คือ ทนตอแรงกดดัน มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจและอารมณตนเอง ทนอยูไดใน

สถานการณที่กดดัน 

  พลังฮึด  คือ มีกําลังใจ  มีแรงใจที่จะดําเนินชีวิตไดภายในสถานการณกดดัน ซึ่ง

กําลังใจอาจไดมาจากการสรางแรงจูงใจดวยตนเองหรือจากบุคคลรอบขาง 

  พลังสู  คือ ตอสูชนะอุปสรรค  มีความมั่นใจและพรอมที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เกิด

จากสถานการณกดดัน รวมท้ังมีทักษะในการแสวงหาความรูและขอความชวยเหลือ ในการจัดการ

ปญหานั้นๆ 

 
  Bartol (2008) กลาวในบทความ Resilience and Antisocial Behavior ถึงปจจัย

เสี่ยง ซึ่งสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมไมพึงประสงค และปจจัยปองกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติในการปองกัน

ปจจัยเสี่ยง และความยืดหยุนทนทาน เปนความสามารถขอหน่ึงในตัวบุคคล ในการเปนปจจัยปองกัน

ใหบุคคลลดพฤติกรรมไมพึงประสงคได ทั้งนี้ในการพัฒนาความยืดหยุน ตองมีปจจัยดานตางๆ 3 

ปจจัยดวยกัน ดังนี้ 

  1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) ประกอบดวย 

 1.1 อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) แบบอยางของพอแม            

วิธีการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน สงผลใหเกิดการเรียนรู มีอิทธิพลในการพัฒนาและการคงอยูของพฤติกรรม

ตอตานสังคมได 
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 1.2 อิทธิพลของเพื่อน (Peer  Influences) มีการศึกษาไดคนพบวาการสนับสนุน

จากเพื่อน เปนหนึ่งในสิ่งท่ีสําคัญที่สุดเครือขายปจจัยที่เอื้อตอความยืดหยุนในเด็กและวัยรุนและเพื่อ

ปองกันการพฤติกรรมตอตานสังคม  เพราะเปนการไดฝกทักษะทางสังคม และพัฒนามนุษยสัมพันธ 

 1.3 อิทธิพลของเครือขายทางสังคม (Community and Neighborhood และ 

Social Support) ไดแก เครอืขายการกํากับดูแลของเยาวชนในการลดการกระทําผิดรายแรง ความสัมพันธ

เชิงบวกระหวางเพ่ือนบาน ชุมชน และที่โรงเรียน 

  2. ปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual Factors) ประกอบดวย 

 2.1 ทักษะการเรียนรู (Cognitive Skills) ปญญาจะชวยใหความสามารถ           

ในการปรับตัวเขากับการเรียนรูและมีสวนรวมในความคิดท่ีเปนนามธรรม เปนความสามารถ              

ในการวางแผน พฤติกรรมท่ีคาดการณไว การพัฒนาทางเลือก และทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึน 

 2.2 พัฒนาการดานภาษา (Language Development) ภาษาเปนเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพสําหรับผูปกครองและเด็ก เพื่อใชในการสงสัญญาณและแสดงความคาดหวังของสังคม

และคานิยม เปนวิธีการที่เด็กสามารถสื่อสารความตองการของพวกเขา ภาษาจึงทําหนาท่ีเปนทั้ง

รูปแบบของการสื่อสารภายนอกและภายในขั้นพื้นฐาน  

 2.3 ระบบการจัดการ (Executive Functions) คือ การจัดการ มีข้ันตอน

กระบวนการแกปญหาโดยเจตนา และเหมาะสม 

 2.4 ทักษะการควบคุมตนเอง (Self-regulation Skills) งานวิจัยเกี่ยวกับ           

การควบคุมตนเอง ยิ่ งแสดงให เห็นวาทักษะเหลานี้  สํา คัญอยางมากสําหรับการพัฒนาของ                  

ความยืดหยุน สามารถพัฒนาต้ังแตวัยเด็กและมีรูปแบบเฉพาะคนตามประสบการณของเด็กคนนั้น 

ดังนั้นการดูแลจึงมีความสําคัญ ความสมํ่าเสมอและการใหความเขาใจ ความอบอุน แตรูปแบบ              

การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง เชื่อมโยงกับการพัฒนาของการควบคุมตนเองและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบทางสังคม  

 2.5 อารมณเชิงบวก (Positive Emotions) อารมณที่เปนบวก รวมถึงความสุข 

ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ รักและสามารถแบงปน บุคคลท่ีมีอารมณและความเชื่อในเชิงบวก           

มีความสําคัญสําหรับการสรางความเขมแข็งทางใจ  เด็กที่มีความเขมแข็งทางใจสูง แมในวัยรุนอาจพบ

ความวิตกกังวลภายใตสถานการณที่ เครียดหรือกดดัน  หากมีความเชื่อม่ันในอารมณเชิงบวก                 

จะสามารถรับมือและปรับตัวใหเขากับเงื่อนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. ปจจัยการสรางแรงจูงใจ (Motivational Factors)  นักจิตวิทยาไดใหความหมาย

ทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายในหมายถึงพฤติกรรมย่ัวยุ ความสุขและความเพลิดเพลิน 

จะทําบางสิ่งบางอยางเพราะมีความสุขเพื่อผลประโยชนของตัวเอง  ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกเปน

พฤติกรรมการสนับสนุนจากภายนอก แรงกดดันหรือขอ จํากัด การทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหไดรับ
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ผลตอบแทนจากคนอ่ืน ๆ เชนในความหวังวาจะไดรับของขวัญหรือเงิน เปนท่ีรูกันดีวาการชมเชย 

กระตุนใหเกิดแรงจูงใจภายในดังนั้น การสงเสริม การชมเชยที่เหมาะสม จะชวยพัฒนาแรงจูงใจ

ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  นอกจากแนวคิดการพัฒนาความเขมแข็งทางใจ เพื่อสามารถใชในการเผชิญปญหา

และอุปสรรค ยังมีแนวคิดที่นาสนใจ เกี่ยวกับการสรางพลังในตนเอง และใหความสําคัญกับ

สิ่งแวดลอมรอบขาง ไมวาจะเปนครอบครัวหรือชุมชน ไดแก แนวคิดเก่ียวกับตนทุนชีวิต   
 

  สุริยเดว ทรีปาตี (2554) ไดใหความหมายเก่ียวกับ ตนทุนชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

ทุนชีวิต เปนปจจัยสรางที่รวมเอาทั้งทักษะชีวิต และจิตสํานึกทั้งในตัวตนของเด็กและเยาวชน รวมไปถึง

สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กและเยาวชนที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต ไดแก ครอบครัว กระบวนการสรางปญญา 

ชุมชนและเพื่อน เปนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดวยพลังบวก ซึ่งประกอบดวย 5 พลังสําคัญ คือ 

  1. พลังตัวตน เปนการรวมพลังคุณคาในตนเอง เปนการรวมพลังคุณคาในตนเอง 

พลังสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง และพลังการสรางทักษะชีวิตอัน ไดแก การอยูในสังคม

อยางสันติสุข การชวยเหลือผูอ่ืน การมีจุดยืนที่ชัดเจน รักความยุติธรรม ไมแบงแยกชนชั้น ความซื่อสัตย 

ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเองที่จะไมของเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีพฤติกรรมที่สังเกตได 

เชน รับผิดชอบในสิ่งที่ตนทํา กลาเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ กลาปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง  

พยายามแกปญหาขอขัดแยงดวยสติปญญามากกวาอารมณ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีเปาหมายชีวิต

ชัดเจน สามารถเรียนรูและปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนได เปนตน 

  2. พลงัครอบครัว เปนพลังความรกั ความเอาใจใส วินัยและการมีชีวิตที่เปนแบบอยาง 

มีการติดตามและชวยเหลือท่ีเหมาะสมเชิงบวก มีปยวาจาในบาน มีความอบอุนและปลอดภัย ลักษณะ

ที่สังเกตไดวาบุคคลมีพลังครอบครัวสนับสนุน ไดแก การสามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจาก

ผูปกครองไดอยางสบายใจทุกเรื่อง การมีผูปกครองสนับสนุนสงเสรมิดานการเรียนรู การที่บุคคลอยูใน

ครอบครัวที่มีระเบียบกฎเกณฑชัดเจน มีเหตุผล การมีผูปกครองเปนแบบอยางที่ดี เปนตน 

  3. พลังสรางปญญา เปนพลังความมุงม่ันในการเพิ่มพลังปญญา ไดรับการสนับสนุน

และสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 

ลักษณะของพฤติกรรมที่สงเสริมพลังปญญา ไดแก การอยูในสถาบันการศึกษาที่ดูแลเอาใจใส 

ชวยเหลือผูเรียน มีระเบียบกฎเกณฑ ครใูชเหตุผลเปนท่ีปรกึษาใหผูเรยีนได  ในขณะเดียวกันตัวผูเรียน

เองตองเอาใจใสตอการเรียนสม่ําเสมอ ทบทวนบทเรียน มีความรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษา  

ใฝรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เปนตน 

  4. พลงัเพ่ือนและกิจกรรม เปนพลังการทํากิจกรรมในหมูเพื่อนๆ ที่เปนประโยชนตอ

สังคม ชุมชน เกิดวินัยในหมูเพื่อน เชน กิจกรรมออกกําลังกาย การเลนกีฬา สันทนาการนอกหลักสูตร 

ลักษณะของพฤติกรรมที่สงเสริมพลังดานนี้ ไดแก  การมีเพื่อนสนิทที่เปนแบบอยางและชักนําในทาง 
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ที่ดี  ไดเขารวมทํากิจกรรมที่ดีและสรางสรรคกับเพื่อน ทั้งเปนกิจกรรมตามความชอบและพึงพอใจ  

ไดเลนกีฬา ออกกําลังกายเปนประจํา ไดรวมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรม เปนตน 

  5. พลงัชุมชน เปนพลังของกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทร มีความเขาใจ 

เปนมิตรไมตรี มีวินัยและเปนแบบอยางที่ดี มีปยวาจา มีจิตอาสา มีความอบอุน ความปลอดภัยภายใน

ชุมชน และมีกิจกรรมรวมกัน ลักษณะของพฤติกรรมท่ีสงเสริมพลังดานนี้ ไดแก มีญาติหรือผูใหญ     

ที่นอกเหนือจากผูปกครอง สามารถใหการปรึกษาคอยชวยเหลือและเปนแบบอยางที่ดีได คนในชุมชน

ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของเด็กและเยาวชน การที่เด็กและเยาวชนไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนในชุมชน รูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง  

  ความสําคัญของความเขมแข็งทางใจ เปนความสามารถในการฟนคืนตอความ              

ทาทายในชีวิต และทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางความคิด มีวิธีดําเนินชีวิตบนความยากลําบากได ซึ่ง

คนเราเกิดมาพรอมกับความเขมแข็งทางใจ แตละคนมีระดับความเขมแข็งทางใจมากนอยตางกัน 

ขึ้นอยูกับการเรียนรู โดยการดูเปนแบบอยางจากพอแม  เมื่อพอแมรับมือไดดีกับความเครียด                   

ในชีวิตประจําวันและมีการแสดงออกจัดการท่ีเหมาะสม เด็กจะเรียนรูวิธีการเชนเดียวกัน ในเด็กและ

เยาวชนจึงควรสงเสริมทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการจัดการอารมณและ

พฤติกรรม  รวมถึงบทบาทที่โรงเรียนและการมีสวนรวมของชุมชน  ในบรรดาวิธีการที่ประสบ

ความสําเร็จมากที่สุดคือกิจกรรมที่เก่ียวของกับเพื่อน ซึ่งจะฝกการเปนผูนําหรือผูรวมในการเรียนรู   

ในขณะเดียวกัน ครอบครัว ชุมชนยังมีบทบาทในการสนับสนุน เพื่อสรางการยอมรับและเห็นคุณคาใน

ตนเองใหแกเด็กและเยาวชน (Best Start Resource Centre, 2012; Murphey, Barry, and Vaughn, 

2013) การพัฒนาความเขมแข็งทางใจสามารถสรางข้ึนไดดวยตนเองและการมีสวนรวมของครอบครัว  

สําหรับเด็กและเยาวชนควรเสริมสรางความเขมแข็งทางใจดวยการใหครอบครัวมีสวนรวม เพราะ

ความสัมพันธและแรงจูงใจจากครอบครัว จะเปนแรงผลักดันทางบวกใหกับเด็กและเยาวชนได

เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยตองเนนใหครอบครัวมารวมกิจกรรมอยางตั้งใจและจริงจัง  เม่ือเด็กและ

เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเอง จากการที่ไดกําลังใจจากครอบครัว เด็กและเยาวชนจะเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและวิธีการเผชิญปญหาอยางสรางสรรค ทําใหชวยลดภาวะเสี่ยงอยางเชน

การทํารายตนเอง  ท้ังยังชวยใหมีพฤติกรรมทางบวก เชน การสมัครใจเลิกยาเสพติด (กรรณิการ ผองโต 

และอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2557; เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย และคณะ, 2557)  สําหรับโปรแกรม           

การเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ จะชวยใหผูเขาโปรแกรมเกิดการเรียนรูจากกิจกรรม และสามารถ

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การไดรวมกิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ ทําให

ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะการเห็นคุณคาในตนเอง การจัดการอารมณ การสื่อสาร (อุมาภรณ ภัทรวาณชิย  

และเรวดี  สุวรรณนพเกา, 2556) 
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5. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม  (Group  Activities) 
 

  กิจกรรมกลุมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทาง

ใจแกเด็กและเยาวชนดวยการมีสวนรวมของครอบครวั  เพราะเปนการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู  

จึงเปนกระบวนการสําคัญในการขับเคลื่อนใหเด็กและเยาวชน กับครอบครัว เกิดทักษะท่ีชวยพัฒนา

ความเขมแข็งทางใจ โดยผานกิจกรรมกลุม 
 

  Gary  (1996)  อธิบายถึง โครงสรางของกลุม และขนาดของกลุม กลุมที่มีประสิทธิภาพ

ขึ้นอยูกับขนาด (จํานวนสมาชิก) และองคประกอบของกลุม มีความสอดคลองกัน กลุมอาจ

ประกอบดวยคนสองหรือมากถึงสามหรือสี่รอยคน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงภาระที่มากเกินความจําเปน และ

การบรรลุถึง เปาหมายที่แทจริง  กลุมที่มีขนาดใหญเกินจํา เปน จะกอให เกิดความขัดแย ง                         

อันเนื่องมาจากความหลากหลายของมุมมอง  ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม  

การลดลงของระดับการมีสวนรวมและการขาดโอกาสสําหรับการรับรูและเรียนรูของแตละบุคคล 

  การรวมกลุมเพื่อการทํางานรวมกันตามเปาหมาย กลุมใหมที่สมาชิกไมคุนเคยกันจะ

พบกับความหลากหลายทางความคิด ความเชี่ยวชาญที่แตกตาง ความไมมั่นใจในประสิทธิภาพใน         

การบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนํากลุมจึงตองรวบรวมขอมูล จากการสังเกตบุคลิกภาพท่ีมีความแตกตาง

กัน สํารวจความตองการและอิทธิพลที่สงผลตอเปาหมายของกลุม และตองใหสมาชิกในกลุมใชเวลา

รวมกันในการปรับตัว  Gary (1996) ไดกลาวถึงข้ันพัฒนาการของกลุมไว 5 ขั้น คือ 

  1. Forming  ในข้ันตอนนี้ เปนครั้งแรกของการพัฒนาสมาชิกทําความคุนเคยกับ

ตัวเอง กับเปาหมายและสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุม บางครั้งเรียกวาเปนขั้นตอนที่ข้ึนอยูกับพลวัตรกลุม 

ดูแนวโนมสมาชิกมีปฏิกิริยาตอเปาหมาย หรือสมาชิกดวยกันไปในทิศทางใด 

  2. Storming  ในขั้นตอนนี้เปนข้ันตอนการระดมความคิด  ยอมมีความขัดแยงใน

การเผชิญหนาของสมาชิกกลุม การวิพากษวิจารณ และเลือกวิธีการโดยเปนมติกลุม  ในบางกรณี               

กลุมอาจจะมีปญหาในการผานขั้นตอนนี้ ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดหากกลุมพบความยากลําบาก หากกลุม                 

ไมสามารถผานขั้นนี้  กลุมจะยุติลงได การโนมนาวชี้แจงดวยเหตุผล จนไดขอสรุปภายในกลุมนั้น             

มีความจําเปนตอข้ันพัฒนาการของกลุมในขั้นตอไป 

  3. Norming  ในขั้นนี้ สมาชิกเริ่มตนในการแกไขปญหาท่ีกําลังสรางความขัดแยง

และเริ่มท่ีจะพัฒนาขอตกลงทางสังคมของพวกเขา  สมาชิกเริ่มตนในการรับรูของพวกเขา เรียนรู

พัฒนาการทํางานรวมกันและเห็นดวยกับบรรทัดฐานกลุมที่จะชวยใหพวกเขาทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

  4. Performing เมื่อกลุมมีความเขาใจในเปาหมาย และบทบาทของแตละคน 

รวมกันใหความชวยเหลือและกระตุนความคิดสรางสรรคกลายเปนรูปแบบที่โดดเดนในขั้นตอนน้ี  

เปาหมายของกลุมท่ีต้ังไวจะบรรลุผลสําเร็จสูงสดุได 
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  5. Adjourning  เปนระยะทายของกลุม ชวงนี้กลุมจะหันไปใชรูปแบบที่เหมาะสม

กับเหตุการณ อาจรวมถึงการพบปะบุคคลหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการสนับสนุนทางอารมณ ความรูสึก

ดีตอกัน หรือการเฉลิมฉลองของความสําเร็จของพวกเขา เพ่ือเปนการคงไวซึ่งสัมพันธภาพ 
 

  Michaelsen, Fink & Knight (1997) กําหนดเกณฑ กระบวนการที่เกิดขึ้นในกลุม

และทําใหกลุมมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  1. ระยะกอนการสนทนาในกลุม ใหสมาชิกแตละคนไดมีสวนรับผิดชอบในการแสดง

ความคิด การรวบรวมความรูที่มี โดยอาจใชเทคนิคใหเขียนเปนรายบุคคล 

  2. ในระหวางการสนทนาในกลุม  ใหสมาชิกแตละคน ไดสนทนากันถึงคําตอบของ

แตละคน การใหเหตุผลตอคําตอบ การสนับสนุนลงความเห็น จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

  3. ในระหวางการสนทนาระหวางกลุม สมาชิกภายในกลุมตองมีมติไปในทางเดียวกัน  

การใหเหตุผลสนับสนุน กระบวนการเชนเดียวกับการสนทนาในกลุม 

  การสนทนาใหความเห็นกันอยางเปนเหตุเปนผล จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและ

การพัฒนากลุม 
   

   Macpherson (2007) กลาวถึงแนวทางในคูมือสําหรับผูสอน ในการเรียนการสอน

แบบมีสวนรวม สําหรับหลักสูตรวิทยาลัย  โดยตองพิจารณาหลักการดังนี้ 

  1. การเตรียมความพรอมและการวางแผน (Continued Planning and Preparation)  

  2. การใหความสําคัญของกระบวนการและเนื้อหา (Equal Importance of Process 

      and Content) 

  3. กระบวนการ ขั้นตอนที่สมดุล (Balance within the Process) 

  4. การสงเสริมใหมีสวนรวม (Encourage Participation) 

  5. ใหรู เขาใจ และเกิดการเรียนรู (Acknowledge Prior Learning) 

  6. ยืดหยุนเวลาได (Flexible Times) 

  7. ใหเวลาสาํหรับประเด็นสําคัญ (Make Time for Issues) 

  8. ความรับผิดชอบของผูสอน (Instructor Responsibility) 

  Lombardi (2007) ใหความสําคัญกับการเรียนรูท่ีแทจริง มักจะมุงเนนไปที่โลกแหง

ความจริง ปญหาที่ซับซอนและการแกปญหา โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ตามกรณีศึกษา 

หรือสถานการณจําลอง และไดรวบรวมสาระสําคัญที่เปนองคประกอบ ทําใหเกิดการเรียนรูที่แทจริง ดังนี้  

  1. ความจริงของโลก (Real-world relevance)  กิจกรรมที่ตรงกับความเปนจริง 

โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตจริงของผูเรยีน จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง 

ทําใหผูเรียนมีขอเท็จจริง เปนเหตุเปนผล และสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
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  2. ปญหาที่ไดขอสรุปไมชัดเจน (Ill-defined problem) เปนความทาทายใน             

การจัดการปญหาที่ไมสามารถแกไขไดอยางงายดาย เปนการเปดโอกาสใหตีความไดหลากหลาย และ

ใชการตัดสินดวยตนเองในการจัดการ 

  3. การตรวจสอบอยางตอเนื่อง (Sustained investigation) ปญหาไมสามารถแกไข

ไดในไมกี่นาทีหรือชั่วโมง แตกิจกรรมท่ีแทจริงประกอบดวยงานที่ซับซอนที่จะไดรบัการตรวจสอบ โดย

ผูเรียนจําเปนตองมีการลงทุนที่สําคัญของเวลาและทรัพยากรทางปญญา 

  4. แหลงขอมูลที่หลากหลายและมุมมองที่แตกตาง (Multiple sources and perspectives) 

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบงานจากความหลากหลายของมุมมองทางทฤษฎี และเปน             

การไดฝกการวิเคราะหความเห็น หรือทฤษฎีที่แตกตาง 

  5. การรวมมือ (Collaboration) การทํางานคนเดียวไมสามารถประสบความสําเร็จ

ได จึงเปนการทําใหผูเรียน เนนความสําคัญกับการทํางานรวมกัน 

  6. การสะทอน (Reflection) การเรียนรูที่แทจริง ผูเรียนจะตองไดเรียนรูถึงสิ่งท่ี

เกิดขึ้นในกิจกรรม 

  7. มุมมองแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary perspective) ผูเรียนสามารถเกิด

การเรียนรูและมุมมองท่ีหลากหลาย ยิ่งสงเสริมใหผูเรียนนําบทบาทที่หลากหลายและคิดในแงสหวิทยาการ

ไปใชใหเกิดประโยชน 

  8. การประเมินแบบบูรณาการ  (Integrated assessment) การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้น

แตละกิจกรรม ไมใชปลายทางของการเรียนรูท่ีแทจริง แตการประเมินผลที่ไดสามารถตอยอดไปสู 

การประยุกตใชในความเปนจริงได 

  9. ผลงานท่ีงดงาม (Polished products) ผลสําเร็จคือการที่ไดสรางคุณคาในตัวเอง  

  10. การตีความไดหลากหลายและผลลัพธ (Multiple interpretations and outcomes) 

แทนที่จะมีรูปแบบเดียวในการไปสูผลลัพธ การประยุกตใชหลักเกณฑและวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อให

เกิดการเรียนรูท่ีแทจริง สามารถใหมีการตีความที่แตกตางกันและเปนการแขงขันกับตนเองในการแกปญหา 
 

  Nazzaro & Strazzabosco (2009)  ใชประสบการณท่ีมี เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับ

พลวัตรกลุม  มีเทคนิคมากมายที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลง

วาระการประชุมกลุม  ตอไปนี้เปนเพียงไมก่ีของเทคนิคทั่วไป ท่ีใชกันมากและใชบอย เพื่อชวยกระตุน

ความคิดสรางสรรคและการปรับตัวใหแกสมาชิกกลุม  

  1. Equalizing Participation การมีสวนรวมอยางเทาเทียม โดยเฉพาะการแสดง

ความคิดเห็น สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  

  2. Active Listening การฟงอยางมีสวนรวม เปนการสะทอนความคิดเห็นหลังจากฟง 

  3. Go-rounds  ใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เปนรายบุคคล 
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  4. Taking a Break  การหยุดพัก ใชไดดีกับกลุมท่ีมีการขัดแยงในระหวางการระดมสมอง   

  5. Silence การเงียบ เปนอีกทางเลือก หากการพูดเปนการเปดประเด็นไมเหมาะสม

หรือขัดจังหวะ ความเงียบจึงชวยในการหยุดระยะไดคิดไตรตรอง 

  6. Call for Consensus  อํานวยความสะดวกในการทดสอบความเปนเอกฉันท             

จะทําใหไดขอสรุปในกลุมที่ชัดเจนขึ้น 

  7. Summarizing เปนการสรุปเนื้อหา สามารถใหตัวแทนสมาชิกเปนผูสรุปได 

  8. Passing the Clipboard การนําเสนอขอมูลโดยผานการบันทึกในกระดานบอรด  

  9. Group Discussion Techniques เทคนิคการอภิปรายกลุม นิยมใชกันมาก จะ

เห็นประสบการณของสมาชิกแตละคน และมีอิทธิพลตอกลุมแตกตางกันไป และไดขอสรุปเปนแนวคิด

ใหมเห็นพองไปในทางเดียวกัน 

  10. Identification จะเปนการดี หากสมาชิกมีปายชื่อหรือสัญลักษณท่ีแสดงถึงตวัเอง 

เพื่อใหทุกคนคอยๆ เรียนรูชื่อและบุคลิกของสมาชิกแตละคน 

  11. Small Group  สลายกลุมใหญเปนกลุมเล็ก จะการกระจายใหสมาชิกมีสวนรวม

มากขึ้น ซึ่งอาจใชการสุมแยกเปนกลุมยอย 

  12. Brainstorming  การระดมความคิด เปนการนําความคิดของทุกคน วิธีการนี้จะ

หลีกเลี่ยงการประเมินของแตละความคิดวาดีหรือไมดอียางไร เปนวิธีการหนึ่งที่กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

  อนันต มาลารัตน และคณะ (2556) อธิบายถึงวิธีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ เพ่ือใหเกิดการเรยีนรูไว 3 ระดับ ดังน้ี 

  1. ระดับบุคคล โดยใชเทคนิคการสนทนา และการใหการปรึกษาทางสุขภาพเปนรายบุคคล 

  2. ระดับกลุมบุคคล ใชเทคนิค การบรรยาย การสาธิต การลงมือปฏิบัติ การใชกรณี

ตัวอยาง/บุคคลตนแบบ  การใชสถานการณจําลอง  การแสดงบทบาทสมมติ การบรรยายหมู การ

อภิปรายหมู การระดมพลังสมอง  การใชแผนที่ความคิด การจัดมุมความรูดานสุขภาพ การจัดปาย

นิเทศ และการจัดนิทรรศการ 

  3. ระดับชุมชน ใชเทคนิค การจัดเวทีประชาคม การจัดทําโครงการแกปญหา

สุขภาพในระดับชุมชนและการรณรงคดานสุขภาพ 

  กลาวคือ กิจกรรมกลุม เปนกระบวนการที่ผูดําเนินกิจกรรมเอื้ออํานวยใหสมาชิกใน

กลุมเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง จากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุมทั้งทางตรงและทางออม และ

ทําใหสมาชิกในกลุมบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมน้ันๆ ได มีการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมกลุมใน

บริบทตางๆ เชน การสงเสริมสุขภาพกายใจ การพัฒนางานหรือกลุมองคกร เปนตน หลังรวมกิจกรรม

กลุมทําใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นของสมาชิกกลุม โดยสมาชิกไดมีการเรียนรู

จากกิจกรรม ทําใหรู จักตนเองและผู อ่ืน เขาใจตนเองวามีความสนใจ ทักษะ ความถนัด และ
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บุคลิกภาพเชนไร สงเสริมความสามัคคี พัฒนาการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ กับผูอื่น จึงทําใหสมาชิก

กลุมมีทักษะดานตาง  ๆกอนและหลังรวมกิจกรรมแตกตางกัน (พาสนา นิยมบัตรเจริญ, 2551;วรรณดาว 

ศูนยกลาง, 2550; ศุภชัย หาญธนวาณิชย, 2553 ) สมาชิกกลุมจะเกิดการเรียนรูไดดี ยอมข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของกิจกรรม มีความนาสนใจ มีความหลากหลาย รวมทั้งการนําเทคนิคและวิธีการ

ตางๆ มาใชประกอบ เชน การใชกรณีตัวอยาง (พันทิวา โรจนพานิช, 2552: ธนวัช ชิรโลหพันธ, 2551)  

หรือการใหครอบครัวเขามารวมกิจกรรมในบางสวน หรือทั้งหมด จะชวยทําใหสมาชิกกลุมมีการ

พัฒนาตนเองไปในทางท่ีดีข้ึนได  เพราะกระบวนการกลุม ทําใหสมาชิกกลุมเกิดการยอมรับซ่ึงกันและ

กัน ไววางใจ และมีความรูสึกปลอดภัย สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวทางปฏิบัติที่ใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันได (มารศร ีภูพลพิศาล, 2553; สนธิยา บุญคุม, 2550 ) กิจกรรมที่ครอบครัวเขา

มามีสวนรวม ทําใหเกิดการเรียนรูทั้งตัวสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก ตางตองมีปฏิสัมพันธกันใน

ชีวิตประจําวัน หลังเขารวมกิจกรรม สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสามารถนําทักษะที่ไดเรียนรูไป

ปฏิบัติ ยิ่งนําทักษะไปใชในการดําเนินชีวิตจริงมากเทาไร ยอมจะเกิดความคงทนในการเรียนรูมากขึ้น 

กลาวคือ ทักษะใดๆ ถูกนําไปปฏิบัติใชบอยครั้ง จะทําใหบุคคลไดฝกฝนและมีทักษะน้ัน เกิดเปน

ความคุนเคย เปนนิสัยติดตัว จนสามารถระลึกและนําทักษะเหลาน้ันมาใชได 

 
6. แนวคิดเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู 
 
  บุคคลเ ม่ือเกิดการเรียนรู  ทําใหเกิดประสบการณ และนําประสบการณที่ม ี

ตอบสนองตอสถานการณตางๆ  แตละบุคคลมีการเรียนรูตางกัน จะมีประสบการณแตกตางเชนกัน 

การตอบสนองตอสถานการณของแตละบุคคลยอมตางกันไปดวย ความคงทนในการเรียนรู มี

ความสําคัญทําใหบุคคลสามารถระลึกทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูมากอนหนานี้ และนํามาการตอบสนองตอ

สถานการณนั้นๆ ความหมายของความคงทนในการเรียนรูมีนิยามและความหมายดังนี้ 
 

  ชัยณรงค แกวสุก (2550) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรู หมายถึง 

ความสามารถในการคงไวซึ่งประสบการณหรือความรูความเขาใจในการเรียนที่เคยเรียนรู หรือมี

ประสบการณรับรูมาแลว หรือการเก็บรักษาสิ่งที่เรียนรูใหคงอยูเปนความทรงจําระยะยาวที่สามารถ

ระลึกได หลังจากทิ้งไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  ไชยวัฒน  นวลเจริญ (2550) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรู คือ 

ความสามารถที่ระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนหรือมีประสบการณมากอน แลวถายทอดออกมาไดถูกตอง

หลังจากท้ิงชวงไวระยะเวลาหนึ่ง 
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  วีรยา สิงหอาจ (2550) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรู หมายถึง การเก็บ

ประสบการณจากการเรียนรู หรือความสามารถ ที่จะระลึกถึงสิ่งเราที่เคยเรียนมาแลวหลังจากที่ไดทิ้ง

ไวระยะเวลาหนึ่ง 
 

  ประวิชญา ถาวร (2551) ใหความหมายของความคงทนในการเรียน หมายถึง การคงไว

ซึ่งผลของการเรียนหรือความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งเราที่เคยเรียนมา หลังจากที่ไดทิ้งไวระยะหนึ่ง 
 

  รักษสิ ริ  แพงปอง (2554) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรู  คือ 

ความสามารถที่จะระลึกไดตอสิ่งเราท่ีเคยเรียน หรือเคยท่ีมีประสบการณรับรูมาแลว หลังจากไดทิ้ง

เวลาไวชั่วระยะหนึ่ง 
 

  สุวรรณา  ดวงสวัสด์ิ (2555) ใหความหมายของความคงทนในการเรยีนรู คือ การคงไว

ซึ่งผลการเรียนรู หรือความสามารถท่ีจะระลึกไดตอสิ่งเราท่ีเคยเรยีน หลังจากที่ไดท้ิงไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 

  รุงตะวัน สังฆทิพย (2556) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรู  คือ 

กระบวนการของสมองท่ีเก็บสิ่งท่ีไดเรียนรู และสามารถที่จะนําเอาออกมาใชในสถานการณที่จําเปนได 

การที่บุคคลจะจําสิ่งใดไดนั้น บุคคลยอมเรียนรูแลวสะสมสิ่งท่ีเรียนรูไวในระบบประสาท เมื่อมีความ

จําเปนตองใชหรือสิ่งกระตุน สิ่งที่สะสมไวจะถูกนํามาใช     

  กลาวโดยสรุป ความคงทนในการเรียนรู คือ ความสามารถของบุคคลที่จะระลึกถึงสิ่ง

ที่เคยเรียนหรือมีประสบการณมากอน หลังจากที่ไดทิ้งชวงไวระยะเวลาหนึ่ง และนําเอาออกมาใชใน

สถานการณที่จําเปนได ซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการของสมองในเรื่องความจําและการเรยีนรู 

  เมื่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งครอบครวัไดรับการเรียนรูจากกระบวนการกลุม สามารถ

นําประโยชนที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  ตองทบทวนและใชอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความคงทน

ในการเรียนรู  การวิจัยครั้งน้ี จึงมีการศึกษาความคงทนของระดับความเขมแข็งทางใจของเด็กและ

เยาวชน หลังจากใชรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจแกเด็กและเยาวชนดวยการมีสวนรวม

ของครอบครัวไปแลว 1 เดือน เพื่อติดตามผลความคงทนในการเรียนรูกิจกรรมและนําไปใชจริง ใน

เด็กและเยาวชนรวมท้ังครอบครัว   

  การวัดความคงทนในการเรียนรู จะมีการศึกษาในรูปแบบการวัดความจํา ซึ่งจะมี

การศึกษากันมากโดยใชการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิธีวัดความจําจะมี 4 วิธี ไดแก 

  1. การระลึกได (Recall) หมายถึง การถอดแบบขอมูลหรือขอเท็จจริง โดยวิธีท่ีใช

ทดสอบการระลึกไดนี้ เปนผลจากความจําระยะสั้น เพราะความจําระยะสั้นสามารถระลึกทบทวนได 
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วิธีการที่ใชวัดความจําลักษณะนี้คือ การเปรียบเทยีบผลระหวางการทดสอบติดตามหลังการเรียนเสร็จ

ทันที กับการเวนระยะพักไปแลวทดสอบและเปรียบเทียบกันวาเหลือกี่เปอรเซ็นต 
  2. การจําได (Recognition) เปนการวัดความจําโดยมีส่ือกระตุนหรือชี้แนะใหจําได วิธี

ที่ใชวัด จะใชการใหเลือกเอาสิ่งท่ีเคยเรียนมาแลวออกมาจากสิ่งนั้น  ๆที่ปนอยูซึ่งมีลักษณะคลายกันมาก ๆ 

เชน ขอสอบแบบเลือกตอบ (แบบปรนัย) เห็นรมก็จําไดวา เปนของตนที่เคยทําหายหรือการนึกชื่อเพื่อน

สมัยป.6 ไมออก แตเม่ือนํารูปมาดูก็อาจจะนึกออก เปนตน ซึ่งการจําไดน้ีสามารถวัดความจําไดดีกวาการระลึก  

  3. การเรียนซํ้า (Relearning) เปนการวัดความจําในสิ่งที่เราเคยเรียนรูมาแลว แตไม

อาจระลึกหรือจําได แตเมื่อเรียนซํ้าอีกปรากฏวา เรียนไดเร็วขึ้นและใชเวลาเรียนนอยวาเดิม เพราะ

เคยมีประสบการณมากอน เชน เคยใชเวลาเรียน 1 ชั่วโมงก็จําได แตหลังจากน้ัน 2 ป ก็จําไมได

แลวแตเมื่อใหเรียนซ้ํา ใชเวลาเรียนเพียง 45 นาที ก็สามารถจําได วิธีการนี้เรียกอีกอยางหน่ึงวา 

วิธีการประหยัดเวลา (Saving Method) คือเปรียบเทียบการเรียนอันเดิมกับการเรียนอันใหมวา      

ถาเรียนใหไดระดับเดิมจะใชเวลาเทาใด  

  4. การบูรณาการใหม (Reintegration) หมายถึง การที่ความจําหนึ่งจะไปกระตุนให

เกิดความจําอ่ืนๆตามมา เรียกไดวา ประสบการณในอดีตทั้งหมดถูกสรางข้ึนมาใหมจากสิ่งที่สะสมไว

แมเพียงสิ่งเดียว เชน ไปพบภาพเม่ือครั้งไปเท่ียวเชียงใหมเขาก็กระตุนใหนึกถึงภาพการเดินทางและ

ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นบนรถไฟ นึกถึงความเหนื่อยลาเมื่อเดินข้ึนดอยสุเทพ นึกถึงกลิ่นกุหลาบท่ี   

ภูพิงคราชนิเวศน เปนตน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะศึกษาศาสตร, ม.ป.ป.; ชม ภูมิภาค, 2535 

อางใน ประวิชญา ถาวร, 2551)  

  จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวของพบวา ทักษะตางๆ ท่ีใชในการดําเนินชีวิต ถูกหลอหลอม

มาจากสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการเลี้ยงดูของครอบครัว  การมีปฏิสัมพันธกับสังคม หรือแมแตปจจัย

สวนบุคคล ทั้งพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ ทําใหแตละคนมีทักษะและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน      

ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยดังกลาวแตกตางกัน  มนุษยสามารถเลือกและพฒันาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต  

เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางปกติสุข  ความเขมแข็งทางใจ รวมถึงการจัดการอารมณ และการเผชิญ

สถานการณตางๆ ในชีวิตได  ครอบครัวเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสราง และฝกฝนความเขมแข็งทางใจใหเด็ก

และเยาวชน ทั้งการที่ครอบครัวมีวิธีการและแนวทางพัฒนาความเขมแข็งทางใจ นอกจากจะชวย

ฝกฝนบุตรหลาน ยังสามารถมาใชในการพัฒนาตนเองได  เมื่อสมาชิกในครอบครัวสวนใหญมีความเขาใจ

และสามารถพัฒนาความเขมแข็งทางใจได ครอบครัวนั้นยอมเกิดความผาสุกขึ้น    
 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวของกับความเขมแข็งทางใจ ซึ่งอธิบายประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาความเขมแข็งทางใจ และปจจัยที่เกี่ยวของ โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนดังนี้ 
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  เสาวลักษณ  ภารชาตรี (2551) ศึกษา ผลของโปรแกรมสงเสริมความยืดหยุนทาง

อารมณตอความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย พบวา ความเครียดของนักเรียน

ลดลงภายหลังไดรับโปรแกรมสงเสริมความยืดหยุนทางอารมณ และมีความเครียดตํ่ากวากลุมนักเรียน

ที่ไมไดรับโปรแกรมสงเสริมความยืดหยุนทางอารมณ 

  ระวีนันท  รื่นพรต (2552) ศึกษา อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล ความหยุนตัว และ

การยึดติดความสมบูรณแบบที่มีตอการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบวา การ

ปรับตัวของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง ความหยุนตัวของนักศึกษาอยูในระดับมาก การยึดติด

ความสมบูรณแบบของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ความหยุนตัวและการยึดติดความสมบูรณ

แบบของนักศึกษาสามารถพยากรณการปรับตัวของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม คณะ(วิทยาลัยการฝกหัดครู) และอาชีพของมารดา 

(รับจางท่ัวไป) สามารถพยากรณการปรับตัวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อิงคฏา โคตรนารา (2553) ศึกษา ผลของโปรแกรมเสริมสรางปจจัยปกปองตอ

ความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชาย ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

พบวากลุมทดลองไดรับโปรแกรมเสริมสรางปจจัยปกปอง มีคะแนนความสามรถในการยืนหยัดเผชิญ

วิกฤติสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  พงษศักดิ์  พึ่งแกว (2554) ศึกษา ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความ

ยืดหยุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวา นักเรียนที่ไดรับ

โปรแกรมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความยืดหยุน มีความยืดหยุนโดยรวมและรายดานสูงกวานักเรียนท่ี

ไมไดรับโปรแกรมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความยืดหยุน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาโปรแกรม

กิจกรรมกลุมชวยในการพัฒนาความยืดหยุนของนักเรียนใหดีขึ้น 

  วัชรินทร กระแสสัตย (2554) ศึกษา ความสัมพันธระหวางประเพณีครอบครัว ความ

ผูกพันในครอบครัวกับความเขมแข็งทางใจของวัยรุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ประเพณี

ครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง สวนความเขมแข็งทางใจของวัยรุนมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ทั้งน้ีประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความเขมแข็งทางใจของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถรวมกันทํานายความ

เขมแข็งทางใจของวัยรุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีขอเสนอแนะควรมีการสงเสริมกิจกรรม

ประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวเพ่ือเพิ่มความเขมแข็งทางใจของวัยรุน 
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  กรรณิกาพร บุญชู (2555)  ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความเขมแข็งทางใจของหญิง

วัยรุนตั้งครรภไมพึงปรารถนาในจังหวัดนครปฐม พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภไมพึงปรารถนามีการรับรู

บทบาทการเปนมารดา ความเชื่อดานสุขภาพ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนใกลชิด แรงสนับสนุน

ทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย และความเขมแข็งทางใจอยู

ในระดับมาก  ทั้งนี้แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย แรงสนับสนุนทางสังคมจากคน

ใกลชิด การรับรูบทบาทการเปนมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน สามารถทํานายความเขมแข็ง

ทางใจของหญิงวัยรุนตั้งครรภไมพึงปรารถนาไดรอยละ 60.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

  สมโภช รติโอฬาร  (2555) ศึกษา กระบวนการสงเสริมความยืดหยุนทนทานของเด็ก

นักเรียนในชุมชนแออัดในเขตเมือง พบวา กระบวนการสงเสริมความยืดหยุนทนทานพบกระบวนการ

ที่สําคัญ (1) กระบวนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เปนการเสริมสรางสนับสนุนใหเด็กเห็นคุณคา

ในตน สมรรถนะแหงตน และสงเสริมใหเด็กมีความสามารถเชิงบวก (2) กระบวนการปองกันปจจัย

เสี่ยง (3) กระบวนการแกปญหาและเยียวยา ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้คือ  การสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ การปองกันปจจัยเสี่ยง  การแกปญหาและเยียวยา เปนกระบวนการที่สนับสนุนโดย

ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือนและชุมชน เพื่อใหเด็กเกิดความยืดหยุนทนทาน 

  สุวิณี  ภารา (2555) ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ใน

กรุงเทพมหานคร พบวา วัยรุนมีความแข็งแกรงในชีวิตในระดับสูง เพศหญิงจะมีความแข็งแกรงในชีวิต

สูงกวาเพศชาย ปจจัยทางจิตวิทยา ดานการเห็นคุณคาในตนเองและการปรับตัว มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ทั้งนี้การเห็นคุณคาในตนเอง การปรับตัวในครอบครัว

และการปรับตัวในโรงเรียน สามารถรวมกันพยากรณระดับความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ใน

กรุงเทพมหานครไดรอยละ 50.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

  ชวันรัตน  เสถียรกิตติ์ธนา (2556) ศึกษา ผลของโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตแบบ

บูรณาการโดยครอบครวัมีสวนรวมตอพลังตานการเสพยาบาของผูเสพยาบาที่ไดรับการบําบัดในระยะ

ฟนฟูสภาพ พบวา พลังตานการเสพยาบาของผูเสพยาบาหลังไดรับโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตแบบ             

บูรณาการโดยครอบครัวมีสวนรวม สูงกวากอนไดรับโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดย

ครอบครวัมีสวนรวม และสูงกวาผูเสพยาบาท่ีไดรบัการดูแลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  พัชราวไล  ควรเนตร (2557) ศึกษา ผลของโปรแกรมการเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางใจตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวยโรคซึมเศรา พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ

ผูปวยโรคซึมเศราสูงกวากอนรับโปรแกรมการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ และสูงกวาผูปวยโรค

ซึมเศราที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  พิริยา  ยังรอต (2558) ศึกษา ประสบการณดานจิตใจในการฟนพลังของเยาวชนท่ี

ไมกระทําผิดซ้ํา พบวา ประเด็นนาสนใจ 4 ประเด็น คือ (1) ภาวะมืดมนชวงเยาวชนกระทําผิด  

เยาวชนมีพฤติกรรมความคิดที่ไมเหมาะสม มีมุมมองทางลบ  และอยูในสภาพแวดลอมที่นําไปสูการ

ทําผิด  (2) ปจจัยชักนําใหเยาวชนกลับเขามาในเสนทางสวาง บุคคลภายนอกชวยเหลือ เกิดการจุด

ประกายภายในตน เกิดการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง  (3) จัดการใหตนเขามาเสนทางแสงสวาง คิด

ทบทวน ลงมือทําสิ่งดี อดทนตอปญหา  (4) ชีวิตที่ดีในเสนทางแสงสวาง มีมุมมองทางบวกตอตนเอง 

มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบขาง โดยสิ่งสําคัญท่ีทําใหเยาวชนไมกระทําผิดซ้ําคือ บุคคลรอบขางคอย

ชวยเหลือ ทําใหเยาวชนเกิดความรูสึกดีกับชีวิต เยาวชนจึงพัฒนาทักษะใหชีวิตของตนเองดีขึ้น ดังนั้น

ผูดูแลเยาวชนที่กระทําผิดควรชวยเหลือเยาวชนโดยการใหความรักและสอนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 

  จากผลการวิจัยพบวา ความเขมแข็งทางใจเปนทักษะเชิงบวก ซึ่งสามารถสงเสริมได

ในทุกชวงวัย เพราะเปนทักษะที่ชวยในการเผชิญภาวะวิกฤติของชีวิต และบุคคลตองเผชิญภาวะวิกฤติ

ในทุกชวงวัย โดยเฉพาะดานการปรับตัวของบุคคลใหสามารถเผชิญภาวะวิกฤติของชีวิตไปได ท้ังน้ี

ความเขมแข็งทางใจยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะชีวิตดานอ่ืนควบคูกัน เชน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง หรือแมแตปจจัยสวนบุคคลที่ชวยหลอหลอมใหเกิดความเขมแข็งทางใจจากการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตามความเขมแข็งทางใจสามารถสรางไดจากการสนับสนุนทางสังคม ไดแก

ครอบครัว เพ่ือนและชุมชน ผู วิจัยเห็นวาเด็กและเยาวชนเปนวัยเรียนรู อยากรูอยากลอง เมื่อ

ประสบการณชีวิตที่ ไดเรียนรู มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนจะรับมือกับ

ประสบการณชีวิตท่ีไมพึงประสงคได ยอมตองมีภูมิคุมกันดานจิตใจ ความคิด เพื่อไมใหประสบการณ

ชีวิตน้ันทํารายจิตใจและความคิด จนไมสามารถรับมือตอประสบการณตางๆในชีวิตตอไปได ความ

เขมแข็งทางใจจึงเปนทักษะเบ้ืองตนที่ควรสงเสริมในเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกันบุคคลใกลชิดทั้ง

ผูปกครอง ครู และเพื่อนตางเปนปจจัยสนับสนุนใหความเขมแข็งทางใจของเด็กและเยาวชนมีความ

คงทนและยั่งยืนมากขึ้น และการวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่ผูปกครอง เพราะเปนปจจัยสนับสนุนที่ใกลชิดเด็ก

และเยาวชนมากที่สุด ทั้งเปนบุคคลท่ีตองการสนับสนุนเด็กและเยาวชนอยางไมมีเงื่อนไข 


