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5326086 : สาขาวิชาพฒันศึกษา 

คาํสาํคญั :  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด/เดก็และเยาวชน 

 กาญจนา  คุณารักษ ์: รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน, ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

และ ศ.พิเศษวชิา  มหาคุณ 695 หนา้  

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยั สาเหตุ และพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิด

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน กลุ่มตวัอยา่งในช่วงแรก ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิด

ซํ้ า ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้เก่ียวข้องโดยตรงกลุ่มต่าง ๆ 115 คน กลุ่มตัวอย่างในช่วงหลัง เป็น

กระบวนการพฒันารูปแบบ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันารูปแบบ 11 คน ผูเ้ช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบรูปแบบ 34 คน และผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินและให้การรับรองรูปแบบ 8 คน ซ่ึงสามกลุ่มหลงัน้ี 

เป็นผูพ้ฒันารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมาในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใช้

ประโยชน์ตามแนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner) และอาศยัแนวคิดของกสักีย ์(Gruskey) ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) สองรอบกบักลุ่มตรวจสอบรูปแบบ และรอบท่ีสามกบักลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ ก่ึงมีโครงสร้างไม่จาํกดัคาํตอบ แบบสอบถามความคิดเห็นและศึกษารายกรณี 

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-สิงหาคม 2555 และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน        

ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของการกระทาํผิดซํ้ า คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบบสังคม และระบบการศึกษา ทว่าสาเหตุท่ีแทจ้ริง คือ  (1) ไม่ตระหนักรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผิด

กฎหมาย (2) กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพ่ือนกลุ่มท่ีเสพยา (3) ขาดโอกาสในการเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดั ฟ้ืนฟ ู

อย่างถูกตอ้ง (4) ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ (5) ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย ไม่

ทราบวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง (6) ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ (7) ไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกเสพอยา่งจริงจงั (8) สังคมไม่

ยอมรับและไม่ให้โอกาส กรณีรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าท่ีพฒันาข้ึนมี 13 ส่วนประกอบ คือ (1) 

เป้าประสงค์ของการป้องกนั (2) แผนการป้องกนั (3) นโยบายการป้องกัน (4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5) การ

ประเมินความเส่ียง (6) การตระหนกัรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของเยาวชน (7) การคดักรอง (8) กิจกรรมและโปรแกรม

การป้องกนั (9) การให้คาํปรึกษาแนะนาํ (10) การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล (11) การมีความตั้งใจมุ่งในการ

ป้องกนั (12) การมีอาชีพ และ (13) การมีเครือข่าย โดยอาจเรียกรูปแบบน้ีวา่ GP-PLANSACTION MODEL ซ่ึง

ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หก้ารประเมินและรับรองแลว้ 
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 The main objectives of this research and development were to study factors and causes as well as 

to develop a recidivism prevention model on the juvenile’s drug using.  The first group of sample in regard to 

the study of factors and causes comprised 115 experts and directly concerned persons from different categories, 

the latter group with regard to the development of the model covered 11 experts on the initiating period, 34 

experts on the reviewing and eight connoisseurs on the evaluating and certifying whereby those latter three 

subgroups were considering the developed propose model in terms of propriety, feasibility, congruity and 

utilily according to the concepts of Eisner and Guskey.  The Delphi  Technique was employed twice with the 

reviewing subgroup and the thrice with the evaluating and certifying subgroup. Research instruments included 

the semi-structured interview schedule, the opinionnaire, and case studies.  All data obtained during February-

August 2012 where then analyzed where applicable by percentage, median, interquartile range, mean, standard 

deviation and content analysis technique. 

 The research findings revealed those context factors of juvenile recidivism on drug using were 

economic, political, social and educational systems. Yet, there real causes comprised (1) un-aware of drug 

using is illegal (2) retrieve to the old drug using peer group, (3) lack of opportunity to reach the right treatment 

and rehabilitation, (4) fall short of efficient remedial social system, (5) low educated family/parents unable to 

recognize the right assistance, (6) no motivation to quit, (7) no real intention to quit, and (8) unaccepted and no 

opportunity given by the society.  As to the developed recidivism prevention on drug using model, there were 

13 elements covering : (1) prevention goal, (2) prevention plan, (3) prevention policy, (4) related law and 

regulation, (5) risk assessment, (6) an awareness of juvenile nature, (7) screening process, (8) prevention ativity 

and program, (9) counselling and guidance, (10) transferring monitoring and evaluation, (11) authentic 

prevention intention, (12) occupation, and (13) network. This may be called as a GP-PLANSACTION MODEL 

by which having been evaluated and certified by the connoisseur accordingly.  
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 ผูว้ิจยัขอขอบคุณดว้ยความลึกซ้ึง จริงใจต่อศาสตราจารยพ์ิเศษวิชา  มหาคุณ กรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจารย ์ดร.ลุยง  วีระนาวิน และผูช่้วยศาสตราจารย ์    

ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาหาหนังสือให้ ให้คาํปรึกษาแนะนาํและ

ช่วยเหลือ จนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลงได ้ขอสํานึกในบุญคุณของรองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  

เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู ้เป็นทั้ งประธาน             

การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผูต้รวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั และรองศาสตราจารยพ์นัตาํรวจเอก      

ดร.นพรุจ  ศกัด์ิศิริ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง    

ใหก้าํลงัใจ ติดตามการวิจยัมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ ศาสตราจารย ์ดร.พทัยา  สายหู กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ศิลปากร ศาสตราจารยเ์รืออากาศโททวีป  ศิริรัศมี มหาวิทยาลยับางกอกกรุงเทพ ธนบุรี นายอริยะ 

นาวินธรรม รองอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.อาภาสิริ  สุวรรณานนท ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดร.รัตนา  บรรณาธรรม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร                

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี   ประเสริฐสุข หัวหน้าภาคจิตวิทยาและการแนะแนว                     

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยาศิริธรรม     

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และนางสาวมาลัย  เฉลิมชัยนุกูล นักสังคม

สงเคราะห์ชาํนาญการระดบั 8 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบ

เคร่ืองมือการวิจยั และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 11 คน ท่ีให้การสัมภาษณ์ และจาํนวน 34 คนท่ีตอบ

แบบสอบถาม ดงัปรากฏรายช่ือในภาคผนวก 

 ขอขอบคุณ นางทศันาวไิล  ไกรนรา ผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร และพนกังานคุมประพฤติ ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนบา้นเมตตา 

บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา บา้นปรานี นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของกรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน ท่ีเมตตาให้ความช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกในช่วงเวลาของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารยก์รรณิการ์  มงคล  อาจารยอ์รุณวรรณ  ไตรสรณะพงษ ์

และอาจารยผ์านิต  ทวีศกัด์ิ ท่ีเป็นผูช่้วยผูว้ิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท่ีจะลืมเสียมิได้คือ 

ขอขอบคุณเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดทุกผูทุ้กนามท่ีอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมของ

สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานคร ท่ีใหก้ารสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และ

ยนิยอมใหศึ้กษารายกรณีดว้ยความเตม็ใจ 
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 ขอขอบคุณเป็นพิเศษอีกคร้ังสาํหรับศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.จิรนิติ  หะวานนท ์อธิบดี   

ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายอริยะ  นาวินธรรม รองอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง นายธวชัชยั  ไทยเขียว  อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน นางอภิรดี  

โพธ์ิพร้อม ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 นายศุภวิทย ์ ตั้งตรงจิตต ์ผูพ้ิพากษาหัวหน้าคณะในศาล

ภาษีอากรกลาง นางชลีรินย ์ เภาพฒันา อมรศกัด์ิ  ผูพ้ิพากษาหัวหนา้คณะในศาลอาญากรุงเทพใต ้

นายแพทยป์ระยุกต ์ เสรีเสถียร ท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษทางการแพทย ์สาํนกังานยุติธรรม และ

ดร.ขตัติยา  รัตนดิลก หัวหนา้ส่วนงานวิจยัและพฒันา กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีให้

การประเมินและรับรองรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน

ในขั้นสุดทา้ย 

0 สุดทา้ย ผูว้ิจยัรู้สึกสํานึกและขอบคุณอย่างลึกซ้ึงต่อรองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ     

คุณารักษ0์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเซีย สามีสุดท่ีรัก ในความช่วยเหลือท่ีให้

อย่างหลากหลายและการสนับสนุนให้กาํลงัใจ ตลอดช่วงระยะเวลาของการวิจัย ขอขอบคุณ       

นางสาวปาริฉัตร แอนน์ คุณารักษ์ และอาจารย์แพทย์หญิงกอบหทัย  สิทธิรณฤทธ์ิ บุตรสาว       
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตามกระแส

ความเจริญในดา้นวิทยาการต่าง ๆ และเทคโนโลยี การส่ือสารไร้พรมแดน ซ่ึงมนุษยไ์ดคิ้ดคน้ข้ึน 

เพื่ออาํนวยความสะดวกสบาย และพฒันาความเป็นอยูใ่หเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ก่อใหเ้กิดสภาวการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาตามมา ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีหากมองให้ลึกซ้ึงแล้วล้วนมีสาเหตุเร่ิมต้นมาจาก

ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดแต่มีความสําคญัท่ีสุดในสังคม เน่ืองจากครอบครัวในยุค

ปัจจุบนั ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีหลกั คือ การอบรมเล้ียงดูบุตรอยา่งใกลชิ้ด และพฒันาใหเ้ป็นบุคคลท่ี

มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจได ้เพราะตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพ่ือเอาตวัรอดในภาวะวิกฤติจากการ

พฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีหมุนไปอยา่งรวดเร็วนัน่เอง 

 ผลกระทบจากปัญหาครอบครัวท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้เด็กซ่ึงเป็นอนาคต

ของชาติประสบปัญหาทางสังคม เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนไม่สนใจการเรียนและออกจากระบบ

การศึกษา ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนเหล่านั้นสร้างปัญหาหลาย ๆ อยา่งของความรุนแรงและการขยายตวั

ของปัญหาต่าง ๆ มากข้ึนไปเร่ือย ๆ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดแรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน  เด็กขอทาน 

เดก็ขายและติดสารเสพติด เด็กก่ออาชญากรรม ขายบริการทางเพศ เป็นโรคเอดส์ และตั้งครรภก่์อน

วยัอนัสมควร ปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง กาํพร้า ถูกทารุณกรรม ตกเป็นเหยื่อของการคา้มนุษยมี์จาํนวน

มากข้ึน ตลอดจนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อ

ชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน ทาํใหม้าตรฐานการครองชีพของประชาชนลดตํ่าลง เกิดความ

ขาดแคลน ทาํให้ตอ้งแสวงหาปัจจยัเพื่อการดาํรงชีพ ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะท่ีผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด

ปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน ทั้งในดา้นปริมาณและรูปแบบของอาชญากรรมท่ีมีทั้งความซับซ้อน

เป็นขบวนการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาชญากรรมหรือการกระทาํผิดท่ีเกิดจากเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น

อนาคตของชาติ  
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สภาวการณ์การกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

ของเด็กและเยาวชนไทย 

 

 จากการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนกระทาํผิดทัว่ประเทศจาํแนกตามฐาน

ความผิดของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2547-

2554 คดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษมีจาํนวนสูงเป็นลาํดบัท่ีสอง รองจากความผิดเก่ียวกบั

ทรัพย ์ดงัตารางท่ี 1 แต่ทวา่ในช่วงส่ีปีท่ีผา่นมา คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2554 ร้อยละของคดีท่ีเด็กและ

เยาวชนถูกดาํเนินคดีท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด โดยสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศ 

กลบัมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือย ๆ โดย ปี 2551 มีอตัราร้อยละ 23.85 ปี 2552 ร้อยละ 26.64 ปี 2553 ร้อย

ละ 33.35 และปี 2554 ร้อยละ 39.50 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นตน้มา คดีความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ มีอตัราร้อยละสูงกวา่ฐานความผดิอ่ืน ๆ ทุกฐาน ดงัตารางท่ี 2 

 สถานการณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคาํยนืยนัของนายธวชัชยั  ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่า สถิติคดีของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.

2551-2553 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษสูงข้ึนเป็นอนัดบัหน่ึง 

โดยเม่ือปี พ.ศ.2551 มีจาํนวน 11,207 คดี คิดเป็นร้อยละ 23.83 ของคดีทั้งหมด ปี พ.ศ.2552 มี

จาํนวน 12,352 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.64 และปี พ.ศ.2553 มีจาํนวน 14,695 คดี คิดเป็นร้อยละ 33.35 

สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหายาเสพติดท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอยา่งรุนแรง คดียาเสพติดท่ี

อยู่ในกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เป็นคดีท่ีเด็กและเยาวชนครอบครองและจาํหน่ายยา

เสพติดในปริมาณมาก และไม่เขา้ข่ายเป็นผูป่้วยตามกฎหมายฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของ

กรมคุมประพฤติ ส่วนอนัดบัท่ีสองเป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์อนัดบัท่ีสามเป็นความผิดเก่ียวกบั

ชีวิตและร่างกาย (ธวชัชยั  ไทยเขียว, อิสรภาพแห่งความคิด ไทยโพสต ์วนัพธุท่ี 21 กนัยายน 2554) 

1 และเม่ือจาํแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยัตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544-2545 คร่ึงหน่ึงอาศยัอยูก่บั

พอ่แม่ แต่อีกคร่ึงหน่ึงเป็นเด็กท่ีครอบครัวแตกแยก สาเหตุแห่งการกระทาํผดิคือ การคบเพื่อนพาไป

กระทาํผิดมากท่ีสุด โดยมีสถิติเด็กร้อยละ 66.31 ท่ีถูกจบันั้นมีสถานภาพไม่เรียนหนงัสือ ส่วนใหญ่

อาศัยอยู่กับแม่มากกว่าพ่อ และเม่ือจาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ รองลงมาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนปลาย เม่ือจาํแนกตาม

อาย ุพบว่า อยูร่ะหว่าง 15-18 ปี มีจาํนวนสูงถึงร้อยละ 86.00 อายรุะหว่าง 10-14 ปี มีจาํนวนร้อยละ 

14.00 และพบดว้ยวา่เดก็อาย ุ10-14 ปี มีแนวโนม้กระทาํผดิสูงข้ึน (ธวชัชยั  ไทยเขียว, อิสรภาพแห่ง

ความคิด ไทยโพสต ์วนัพธุท่ี 21 กนัยายน 2554)  
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ตารางท่ี 1  จาํนวนคดีเดก็และเยาวชนท่ีถูกดาํเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

                 ทัว่ประเทศ จาํแนกตามฐานความผดิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2554 

ฐานความผดิ 

 

ปี พ.ศ. 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รวม 33,380 26,080 48,218 51,128 46,981 46,371 44,057 35,049 

ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 10,496 10,733 14,314 14,764 12,658 10,073 9,742 7,078 

ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกาย 5,969 6,112 8,284 7,784 6,661 6,388 5,474 4,051 

ความผดิเก่ียวกบัเพศ 2,416 2,680 3,652 2,154 1,916 2,538 1,812 1,482 

ความผดิเก่ียวกบัความ  สงบสุข เสรีภาพ 

ช่ือเสียงและการปกครอง 
1,149 1,271 1,731 3,247 2,989 2,407 2,300 1,615 

ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 5,310 6,452 8,803 10,279 11,207 12,352 14,695 13,845 

ความผดิเก่ียวกบัอาวธุและวตัถุระเบิด 2,031 2,404 3,414 3,650 3,251 3,413 2,889 2,282 

ความผดิอ่ืน ๆ  5,937 6,338 8,020 9,250 8,299 9,200 7,145 4,696 

 

ท่ีมา : 1.  สาํนกัพฒันาระบบงานยติุธรรมเดก็และเยาวชน, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2547-2553 

               (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2547-2553 

          2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2554.  (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและ 

               คุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2554 : 15) 
 

ตารางท่ี 2  จาํนวนและร้อยละของคดีท่ีเดก็และเยาวชนถูกดาํเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเดก็  

                และเยาวชนทัว่ประเทศ จาํแนกตามฐานความผดิปี พ.ศ.2551-2554 

ฐานความผดิ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รวม 26,981 100.00 46,371 100.00 44,057 100.00 35,049 100.00 

ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 12,658 26.94 10,073 21.72 9,742 22.11 7,078 20.19 

ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกาย 6,661 14.18 6,388 13.78 5,474 12.42 4,051 11.56 

ความผดิเก่ียวกบัเพศ 1,916 4.08 2,538 5.47 1,812 4.11 1,482 4.23 

ความผดิเก่ียวกบัความ  สงบสุข เสรีภาพ 

ช่ือเสียงและการปกครอง 
2,989 6.36 2,407 5.19 2,300 5.22 1,615 4.61 

ความผดิเกีย่วกบัยาเสพติดให้โทษ 11,207 23.85 12,352 26.64 14,695 33.35 13,845 39.50 

ความผดิเก่ียวกบัอาวธุและวตัถุระเบิด 3,251 6.92 3,413 7.36 2,889 6.56 2,282 6.51 

ความผดิอ่ืน ๆ  8,299 17.67 9,200 19.84 7,145 16.22 4,696 13.40 

ท่ีมา : 1.  สาํนกัพฒันาระบบงานยติุธรรมเดก็และเยาวชน, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2547-2553 

               (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2547-2553) 

          2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2554.  (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและ 

               คุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2554 : 15) 

   ส
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 4 

 จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยยงัเต็มไปด้วย

อนัตราย และมีความรุนแรงอยา่งยิ่งต่อเด็กและเยาวชนอายรุะหว่าง 15-18 ปี ซ่ึงเป็นวยัอยากรู้อยาก

ลอง และเยาวชนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เคยสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา หรือเคร่ืองด่ืมมึนเมามาก่อน จึงคุน้เคยต่อ

การลองเสพยาเสพติด และเห็นวา่การเสพยาเสพติดเป็นเร่ืองธรรมดาของวยัรุ่น (วิชา  มหาคุณ, 2546 

: 21) และปัญหาการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษก็มิไดมี้แต่เพียงในประเทศไทย แต่เป็น

ปัญหากวา้งใหญ่ไพศาลในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศท่ีอยู่ในดินแดนลุ่มแม่นํ้ าโขง (จีน

มณฑลยนูนาน ลาว ไทย และเวียดนาม) ดว้ย เห็นไดจ้ากการมีโครงการ “การลดจาํนวนการใชส้าร

เสพติดและการกระทําผิดของเยาวชนในดินแดนลุ่มแม่นํ้ าโขงภายใต้การสนับสนุนจาก

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเอเซียและภาคพ้ืนแปซิฟิก (UNESCAP : United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)” และไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังาน

ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNO.DC : United Nations Office on Drugs and 

Crime) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการวางแผนและพฒันาป้องกนั บาํบดัรักษา และฟ้ืนฟูเยาวชนท่ีเป็น

กลุ่มเส่ียงและผูท่ี้กระทาํผดิและสาํหรับประเทศไทยเองก็มีการศึกษาการลดจาํนวนการใชย้าเสพติด

และการกระทาํผิดของเยาวชนในส่วนของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เดียวกันด้วย (วิชา     

มหาคุณ และคณะ, 2546 : 1-7) 

 และเม่ือพิจารณาคดีท่ีเป็นการกระทาํผิดซํ้ าจาํแนกตามฐานความผิดในช่วงส่ีปีสุดทา้ย 

คือ ปี พ.ศ.2550-2554 พบว่า แนวโนม้ของคดีท่ีเป็นความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดสูงข้ึนทุกปี ดงัตาราง

ท่ี 3 และแผนภูมิท่ี 1 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของคดีเดก็และเยาวชนท่ีถูกดาํเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเดก็ 

               และเยาวชนทัว่ประเทศและเป็นคดีท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ปี พ.ศ.2550-2554  

ฐานความผดิ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รวมทุกฐาน

ความผดิ 
6,808 100.00 6,606 100.00 6,924 100.00 5,559 100.00 4,125 100.00 

ความผดิเกีย่วกบั

ยาเสพติดให้โทษ 
1,671 25.29 1,950 29.25 1,864 29.61 1,968 35.40 1,725 41.82 

ท่ีมา : 1.  สาํนกัพฒันาระบบงานยติุธรรมเดก็และเยาวชน, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2550-2553 

               (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2550-2554) 

          2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2554.  (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและ 

               คุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2554 : 15 

   ส
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แผนภูมิท่ี 1  ร้อยละของคดีเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดทัว่ประเทศ  

 ปี พ.ศ.2550-2554 

ท่ีมา : 1.  สาํนกัพฒันาระบบงานยติุธรรมเดก็และเยาวชน, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2550-2553 

               (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2550-2554) 

          2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, รายงานสถิติประจาํปี พ.ศ.2554.  (กรุงเทพฯ : กรมพินิจและ 

               คุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2554 : 15) 

 

 ปัญหาการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชนไทยดงักล่าว

ขา้งตน้นับเป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนตอ้งให้ความสนใจและดาํเนินการแกไ้ขอย่าง

รีบด่วน เพราะเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีอยูใ่นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ (transitional period) เป็นช่วงเช่ือมต่อ

ระหว่างวยัเด็กสู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายรุะหว่าง 17-25 ปี) ซ่ึงช่วงอายดุงักล่าวน้ีในทางอาชญาวิทยา

ในกลุ่มของ life-course theory ถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีมีปัญหามากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เป็นช่วงท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีการกระทาํผดิมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 13-18 ปี ดงันั้นกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีควรจะตอ้งไดรั้บความสนใจและ

การดูแลป้องกนัแกไ้ขเป็นพิเศษมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อมิใหก้ลุ่มเดก็และเยาวชนเหล่าน้ีกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดข้ึนอีก หรือเป็นปัญหาสังคมต่อไป แต่พร้อมท่ีจะเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันา

ประเทศใหเ้จริญมัน่คงสืบไป (ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และอุนิสา  เลิศโตมรสกลุ, 2553:1) 
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 เม่ือปี พ.ศ.2542 ประเทศไทยเร่ิมทาํหลกัสูตร D.A.R.E.: (Drug Abuse Resistance 

Education) โดยสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมอบหมายใหก้องบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด

เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการศึกษาและนาํมาปรับใชใ้ห้เกิดความเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรม

ของประเทศไทย โดยไดรั้บความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก (1) องคก์าร D.A.R.E. international (2) 

สาํนกังานงบประมาณป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Affairs Section) สถานเอกอคัร

ราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจาํประเทศไทย และ (3) ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

(http://www.banka.palice7.go.th/index.php?option=com_content@tast เขา้ถึงเม่ือ 3/6/2012) 

 โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสาํคญั

กบัปัญหายาเสพติดดว้ยการกาํหนดเป็นวาระแห่งชาติ (คมชดัลึก, ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3789, 5 มีนาคม 

2555:14) โดยใชห้ลกัการป้องกนันาํหนา้การปราบปราม มุ่งเนน้กลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปใชย้าเสพติด

ใหมี้ภูมิคุม้กนัยาเสพติด และใชป้รัชญาการศึกษาแผนใหม่ท่ีใหเ้ดก็นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

ตลอดจนจดัใหมี้กิจกรรมท่ีผูป้กครองและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เดก็ 

1 หลกัการสําคญัของ 1D.A.R.E. คือ การให้ขอ้มูลและทกัษะท่ีจาํเป็นแก่เด็กนักเรียน

เพื่อใหส้ามารถใชชี้วิตไดโ้ดยไม่ตอ้งยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดหรือการใชค้วามรุนแรง สร้างสมัพนัธภาพ

ท่ีดีระหวา่งตาํรวจ เดก็นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และสมาชิกในชุมชน 

 เน้ือหาของหลกัสูตร D.A.R.E. มุ่งเนน้ (1) ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสุราและยาเสพติด 

(2) ใหเ้ดก็รู้จกัใชท้กัษะในการตดัสินใจ (3) ใหเ้ด็กรู้จกัวิธีการต่อตา้นแรงกดดนัของกลุ่มเพ่ือน และ 

(4) ใหเ้ดก็รู้จกัใชท้างเลือกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใชย้าเสพติดและความรุนแรง 

 โครงการ D.A.R.E. เป็นการรวมพลงัของสถาบนัท่ีมีบทบาทสําคญัในสังคม ไดแ้ก่ 

สถาบันตํารวจ สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว และเ ม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2555              

นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รวมพลงัคน D.A.R.E.     

สู้ภยัยาเสพติดท่ีสนามศุภชลาสัย โดยมีนกัเรียนท่ีผา่นการอบรมโครงการศึกษาเพ่ือการต่อตา้นการ

ใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.) ครูตาํรวจ D.A.R.E. 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ศิลปิน ดารา ตลกกว่า 1.5 หม่ืนคน เขา้ร่วมแสดงพลงั โดย 

นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายยกรัฐมนตรีไดก้ล่าวว่า โครงการ D.A.R.E. เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์

พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด (คมชดัลึก, ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3789, 5 มีนาคม 2555:14) 

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 20 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ระหว่าง

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ก่อใหเ้กิดปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยเขตปลอดยาเสพติดในอาเซียนภายใน

ปี 2558 ซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในความสาํเร็จในการร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาค

อาเซียนในการเช่ือมโยงการข่าวและประสานความร่วมมือสกดักั้นการลกัลอบขนถ่ายยาเสพติด   

   ส
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ให้หมดโดยเร่ิมตน้ถอยหลงัสู่อาเซียนเขตปลอดยาเสพติดพร้อม ๆ กบัการรวมตวัเป็นประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ.2558 (นนัทิกา พวงทอง, 2555:14) 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าการกระทาํผิดคร้ังแรกของเด็กและเยาวชนเก่ียวกบัยาเสพติดให้

โทษเหล่าน้ีนับเป็นปัญหาท่ีสําคญัยิ่งอยู่แลว้ ท่ีทาํให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งระดม

สรรพกาํลงัต่าง ๆ เขา้ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดด้งัไดก้ล่าวถึงแลว้ แต่ท่ีสาํคญัยิ่งไปกว่า

นั้นคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนดงักล่าวยงักระทาํผิดอีกหลาย ๆ หน หรือกระทาํผิดซํ้ าอีกหลาย ๆ คร้ัง 

ซ่ึงนับเป็นปัญหายิ่งใหญ่ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งระดมสรรพกาํลงัเขา้ดาํเนินการ

ป้องกนัและแกปั้ญหาดงักล่าวท่ียากยิ่งข้ึนไปอีกหลายเท่าตวั เน่ืองจากการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดให้โทษนั้นมีสาเหตุท่ีเช่ือมโยงหรือไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัหลาย ๆ อยา่ง ซ่ึงบางอย่าง ก็

แตกต่างไปจากการกระทาํผิดคร้ังแรก และปัจจยัเหล่าน้ียงัเป็นปัจจยัท่ีละเอียดอ่อน ลึกซ้ึง และยาก

ต่อการท่ีจะคน้หา และยากต่อการท่ีจะป้องกนัแกไ้ขดว้ย ทั้ง ๆ ท่ีโดยความเป็นจริงแลว้1เด็กและ

เยาวชนกลุ่มน้ีน่าจะกลบัตวัเป็นคนดีและสามารถทาํประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคมไดไ้ม่เป็นภาระแก่สังคมและไม่เป็นภยักบัสังคม กลบัทั้งยงัอาจเป็นอนาคตท่ีดีของชาติไดอี้ก

ดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ปัญหาเด็กและเยาวชนกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดทาํให้ประเทศชาติ

ตอ้งเสียกาํลงัคนและงบประมาณมหาศาลในการป้องกนั เยียวยา และแกไ้ข โดยไดผ้ลไม่เท่าท่ีควร 

ซํ้ ายงัสร้างความหวาดผวาใหก้บัคนในชุมชนและสงัคมดว้ย ทาํใหส้ังคมไม่ปกติสุขเท่าท่ีควรจะเป็น 

เช่น กรณีความผดิในฐานความผดิ ต่าง ๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติดท่ีมีใหต้าํรวจจบัไม่เวน้

แต่ละวนั ท่ีก่อความเดือนร้อนใหก้บัประชาชน และเป็นข่าวใหเ้ห็นจากส่ือสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์เก่ียวกบัเพศ เก่ียวกบัความสงบสุข เสรีภาพ ช่ือเสียง การปกครอง อาวุธ

และวตัถุระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มขืนกระทาํชาํเราท่ีมีสาเหตุมาจากการใชย้าเสพติดของ

ผูก้ระทาํผดิท่ีสร้างความชอกชํ้า บาดเจบ็ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูเ้สียหายจาํนวนมากอยา่งยาก

ยิง่ท่ีจะเยยีวยาแกไ้ข1 นบัเป็นปัญหาสาํคญัของชาติท่ีทุกคนและทุกครอบครัวและทุก1ภาคฝ่ายของรัฐ

และเอกชนจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัแกไ้ข มิใช่มอบให้เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแต่เพียงฝ่าย

เดียว ควรจดัเป็นวาระแห่งชาติท่ีจะตอ้งลดหรือขจดั การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนให้หมดไป เฉกเช่น คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 โดยกาํหนดให้การแกไ้ขและ

ป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผน่ดินในการ

ต่อสู้กบัยาเสพติด  (คาํแถลงนโยบาย-pdf-Foxit Reader-[คาํแถลงนโยบาย.pdf]) ซ่ึงหากปัญหาการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนได้รับการจดัลาํดับความสําคญัให้เป็นวาระ

แห่งชาติดว้ย แทนท่ีจะเนน้แต่เพียงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยทัว่ไป แต่เพียงอยา่ง
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เดียว ก็จะยงัประโยชน์อันสูงยิ่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป หรือต่อ

ประเทศชาติโดยรวม  

 ดงันั้น จึงเป็นความสาํคญัจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า : 

กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เพื่อขจดัหรือลดจาํนวนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดลงให้ได ้ผูว้ิจยัในฐานะนกัการศึกษาและผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

ไดมี้โอกาสช่วยเหลือ ปรับปรุง เยียวยา แกไ้ข เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดต่าง ๆ โดยร่วมกบัศาล

เยาวชนและครอบครัวกลาง กรมการศาสนา และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติในการเป็น

วิทยากรในกิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์และให้คาํปรึกษาแนะนาํเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล และ

เห็นเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดบางคนกลบัมาเขา้สู่กระบวนการของศาลอีก 

ซ่ึงส่ิงดงักล่าวเหล่าน้ีเป็นแรงบนัดาลใจ ผลกัดนัให้คิดคน้แสวงหาแนวทางป้องกนัมิให้เด็กและ

เยาวชนกลบัมาทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด1อีก โดยอาศยักระบวนการทางสงัคมและการศึกษาเขา้ช่วย 

ประกอบกบัยงัไม่พบว่ามีรายงานการวิจยัในลกัษณะน้ีมาก่อน จึงเป็นท่ีมาของหัวขอ้การวิจยัเร่ือง 

การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า1เก่ียวกบัยาเสพติด1 : กรณีศึกษาสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน 
 
ปัญหาการวจัิย 

 จากรายละเอียดต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวถึงแลว้ในตอนตน้ จึงเป็นท่ีมาของการกาํหนดปัญหา

การวิจยั ซ่ึงถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้หรือเป็นท่ีมาของการวิจยัและพฒันา (research and development) 

ในคร้ังน้ี คือ ปัจจุบนัเด็กและเยาวชนไทยกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในอตัราร้อยละท่ีสูงอย่าง

ต่อเน่ือง และมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ นับเป็นเวลาแปดปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นตน้มาจนถึง

ปัจจุบนั พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2554 มีอตัราการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

สูงสุด ร้อยละ 41.82 ทั้ง ๆ ท่ีโดยความเป็นจริงแลว้ เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีน่าจะกลบัตวัเป็นคนดี

และสามารถทาํประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคมไดไ้ม่เป็นภาระแก่สังคมและไม่

เป็นภยักบัสังคม กลบัทั้งยงัอาจเป็นอนาคตท่ีดีของชาติไดอี้กดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ปัญหาเด็ก

และเยาวชนกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดทาํให้ประเทศชาติตอ้งเสียกาํลงัคนและงบประมาณ

มหาศาลในการป้องกนั เยียวยา และแกไ้ข โดยไดผ้ลไม่เท่าท่ีควร ซํ้ ายงัสร้างความหวาดผวาให้กบั

คนในชุมชนและสังคมด้วย ทาํให้สังคมไม่ปกติสุขเท่าท่ีควรจะเป็น เช่น กรณีความผิดในฐาน

ความผดิ ต่าง ๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติดท่ีมีใหต้าํรวจจบัไม่เวน้แต่ละวนั ท่ีก่อความเดือน

ร้อนให้กบัประชาชน และเป็นข่าวให้เห็นจากส่ือสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความผิดเก่ียวกบั

ทรัพย ์เก่ียวกับเพศ เก่ียวกับความสงบสุข เสรีภาพ ช่ือเสียง การปกครอง อาวุธและวตัถุระเบิด 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มขืนกระทาํชาํเราท่ีมีสาเหตุมาจากการใชย้าเสพติดของผูก้ระทาํผิดท่ีสร้าง

ความชอกชํ้ า บาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูเ้สียหายจาํนวนมากอย่างยากยิ่งท่ีจะเยียวยา

แกไ้ข 

 

1ความสําคญัของการวจัิย 

1 เด็กและเยาวชนกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดในอตัราท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

นับเป็นเวลากว่าแปดปีดงัไดก้ล่าวถึงแลว้ เป็นปัญหาสําคญัของชาติท่ีทุกคน ทุกครอบครัว และ    

ทุกภาคฝ่ายของรัฐและเอกชนจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัแกไ้ข มิใช่มอบให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายหน่ึง

ฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียว ควรจดัเป็นวาระแห่งชาติท่ีจะตอ้งลดหรือขจดั การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชนให้หมดไป เฉกเช่น คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี            นางสาว

ยิ่งลักษณ์  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2544 โดย

กาํหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วน

เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู่กับยาเสพติด (คาํแถลงนโยบาย-pdf-Foxit Reader-[คาํแถลง

นโยบาย.pdf]) ซ่ึงหากปัญหาการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนได้รับการ

จดัลาํดบัความสาํคญัใหเ้ป็นวาระแห่งชาติดว้ย แทนท่ีจะเนน้แต่เพียงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดโดยทัว่ไปแต่เพียงอยา่งเดียว ก็จะยงัประโยชน์อนัสูงยิ่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคต

ของชาติต่อไป หรือต่อประเทศชาติโดยรวม แต่หากปัญหาดงักล่าวน้ียงัคงมีต่อไป และไม่ไดรั้บการ

แกไ้ขจะเกิดผลเสียตามมาคือ 

 1. เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดมีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรม       

ท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และเป็นการเพิ่มจาํนวนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ย ทาํให้หน่วยงาน  

ท่ีรับผดิชอบในการช่วยเหลือเยยีวยา ดูแลไม่ทัว่ถึง 
 2. เสียงบประมาณในการดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มข้ึน ทั้งทางดา้น

บุคลากรและอาคารสถานท่ี 
 3. เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดเสียโอกาสในการกลบัตวัเป็น

พลเมืองดี แต่กลบัมาเป็นภยัอนัตรายและเป็นภาระของสงัคม 
 4. ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติ 
 5. เป็นส่วนหน่ึงของการเหน่ียวร้ังการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ

นําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์          

ในนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาในด้านการสร้างความพร้อมและความเขม้แข็ง

ทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม เม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 
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 ดงันั้น จึงเป็นความสาํคญัจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า : 

กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เพื่อขจดัหรือลดจาํนวนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดลงให้ได ้ผูว้ิจยัในฐานะนกัการศึกษาและผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

ไดมี้โอกาสช่วยเหลือ ปรับปรุง เยียวยา แกไ้ข เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดต่าง ๆ โดยร่วมกบัศาล

เยาวชนและครอบครัวกลาง กรมการศาสนา และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติในการเป็น

วิทยากรในกิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์และให้คาํปรึกษาแนะนาํเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล และ

เห็นเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดบางคนกลบัมาเขา้สู่กระบวนการของศาลอีก 

ซ่ึงส่ิงดงักล่าวเหล่าน้ีเป็นแรงบนัดาลใจ ผลกัดนัให้คิดคน้แสวงหาแนวทางป้องกนัมิให้เด็กและ

เยาวชนกลบัมาทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด1อีก โดยอาศยักระบวนการทางสงัคมและการศึกษาเขา้ช่วย 

ประกอบกบัยงัไม่พบว่ามีรายงานการวิจยัในลกัษณะน้ีมาก่อน จึงเป็นท่ีมาของหัวขอ้การวิจยัเร่ือง 

การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า1เก่ียวกบัยาเสพติด1 : กรณีศึกษาสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวิจยัในการพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัและพฒันา (research and development ประกอบดว้ย 

1 1. การวิจยั (research) เป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะนาํไปสู่

การสร้างและพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีได้

จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1  1.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด ประกอบดว้ย ทฤษฎีเก่ียวกบั

การกระทาํผดิ อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ กฎแห่งกรุงปักก่ิงและขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาด 

1  1.2 ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนทั้งท่ี

เป็นปัจจยับริบท (ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคมและระบบการศึกษา) 

และสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

1  1.3 กระบวนการยติุธรรมกบัการกระทาํผดิซํ้ าของเดก็และเยาวชน 

1  1.4 วิธีการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ี

ดาํเนินการอยูบ่า้งแลว้ 

1 2. การพฒันา (development) เป็นการสร้างและพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนโดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้ 1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1 3. การวิจยั (research) เป็นการตรวจสอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนในดา้นความเหมาะสม (propriet) ความเป็นไปได ้(feasibility) 

ความสอดคลอ้ง (congruity) และการนาํไปใชป้ระโยชน์ (utility) โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ 

1 4. การพฒันา (development) เป็นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีพฒันาข้ึนในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไป

ได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ โดยอาศยัผูท้รงคุณวฒิุ (Connoisseur)  

1 กรอบแนวคิดการวิจยัดงักล่าว แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 หนา้ถดัไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 2. เพื่อพฒันารูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน 

 

คาํถามการวจัิย 

 1. ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดมีอะไรบา้ง 

 2. รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ี

พฒันาข้ึนและผา่นการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ (connoisseur) แลว้เป็นอยา่งไร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีพฒันาข้ึน

และผ่านการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ (connoisseur) แลว้ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มี

ความสอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีสองส่วน ส่วนแรกเป็น

หน่วยการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

และส่วนท่ีสองเป็นหน่วยวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน 

(ดูรายละเอียดในบทท่ี 3) 

 

 

   ส
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                             การวิจยั                            การพฒันา               การวิจยั               การพฒันา 

                                (R1)                                  (D1)                      (R2)                      (D2) 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบและการพฒันา

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการกระทาํผิด 
1. ทฤษฎีเก่ียวกบัการกระทาํผดิ 

2. อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ 

3. กฎแห่งกรุงปักก่ิง 

4. ขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาด 

 
ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิ

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็

และเยาวชน 

1. ปัจจยับริบท (ระบบเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง ระบบ

สังคมและระบบการศึกษา 

2. ปัจจยัสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

    2.1 ปัจจยัเส่ียง 

    2.2 สาเหตุ 

กระบวนการยติุธรรมกบัการ

กระทาํผิดของเดก็และเยาวชน 

วธีิการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และ

เยาวชนท่ีมีการดาํเนินการอยู่

บา้งแลว้ 

การสร้างและ

พฒันา

รูปแบบการ

ป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยา

เสพติดของ

เดก็และ

เยาวชน 

 

การ

ตรวจสอบ

รูปแบบการ

ป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยา

เสพติดของ

เดก็และ

เยาวชน 

การประเมิน

และปรับปรุง

รูปแบบการ

ป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยา

เสพติดของ

เดก็และ

เยาวชน 

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

ท่ีสมบูรณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจไดต้รงกนั ผูว้ิจยัจึงขอกาํหนดคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการ

วิจยั ดงัน้ี 
 

 รูปแบบเพื่อการป้องกันการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติดของด็กและเยาวชน.  

หมายถึง รูปแบบเชิงขอ้ความ (semantic model) ของคีวีส์ (Keeves, 1998 : 156-165)  โดยใชภ้าษา

เป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายรูปแบบเพื่อการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัการใชย้าเสพติด

ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ 

เพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในการป้องกนั

การกระทําผิดซํ้ าเ ก่ียวกับยาเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยอาศัย

กระบวนการทางสงัคมศาสตร์ กระบวนการทางการศึกษาและกิจกรรมการป้องกนัต่าง ๆ  
 

 การกระทาํผิดซ้ํา.  หมายถึง  จาํนวนคร้ังของการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่น

สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัยาเสพติดเกินกว่าหน่ึงคร้ังข้ึนไป 

ในฐานความผดิเดียวกนั  
 

 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. หมายถึง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุทิตา บา้นอุเบกขา และศูนยฝึ์กและอบรมเยาวชนหญิงบา้นปรานี

ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
 

 เด็ก.  หมายถึง บุคคลอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553:13) 
 

 เยาวชน.  หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ (พ.ร.บ.

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553:13) และในกรณี

คดีอาญาท่ีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนนั้นในวนัท่ีการ

กระทาํความผดิไดเ้กิดข้ึน (มาตรา 5) 
 

 การป้องกันการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติด.  หมายถึง การหยุดย ั้งหรือการขจดั

พฤติกรรมการเสพยาเสพติด1ของเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิแลว้ตามฐานความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

มิใหก้ระทาํผดิซํ้ าอีกในฐานความผดิเดียวกนัเป็นคร้ังท่ีสองหรือมากกวา่ข้ึนไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การทบทวนวรรณกรรมในบทน้ี ประกอบดว้ย เร่ืองสาํคญัท่ีเป็นหลกัสิบสองเร่ือง คือ 

เร่ืองแรก เก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ เร่ืองท่ีสอง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด 

เร่ืองท่ีสาม อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองท่ีส่ี กฎแห่งกรุงปักก่ิง เร่ืองท่ีหา้ ขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาด 

เร่ืองท่ี หก สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เร่ืองท่ีเจ็ด ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ า

ของเด็กและเยาวชน เร่ืองท่ีแปด สภาพการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย เร่ืองท่ีเก้า เก่ียวกับ

กระบวนการยุติธรรมกบัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน เร่ืองท่ีสิบ พฒันาการทางกายของเด็ก

และเยาวชนกบัการป้องกนัการกระทาํผิด เร่ืองท่ีสิบเอด็ ปัญหาพฤติกรรมในเด็กและเยาวชน และ

เร่ืองสุดทา้ย จิตเวชศาสตร์กบัการกระทาํผดิซํ้ า 
 

รูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
 
 รูปแบบ (model) มีช่ือเรียกหลายอยา่ง เช่น ตน้แบบ แบบจาํลอง ตวัแบบ วงจร แบบ 

หุ่นจาํลอง รูปหุ่น แบบตุก๊ตา และโมเดล 
 
ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบอาจเป็นแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตร์ก็ได ้บางคร้ังรูปแบบมีความหมาย 

เช่นเดียวกบัทฤษฎี โดยเฉพาะถา้เป็นแบบขอ้เสนอ ทั้งรูปแบบและทฤษฎีต่างก็เป็นการเลียนแบบ

หรือการย่อจากความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจดัระเบียบความคิดเก่ียวกับความเป็นจริง 

เพื่ อให้ เข้าใจสาระของความเป็นจริง ง่าย ข้ึน (Kaplan,1964:264) เ ป็นการสร้างมโนทัศน ์

(conceptualization) เก่ียวกบัชุดของปรากฎการณ์โดยอาศยัหลกัการ (rational) ของระบบรูปนัย 

(formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํให้เกิดความกระจ่างชดัของนิยามความสัมพนัธ์และ

ประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง (Willer,1968:15) ในปีพ.ศ.2516 (ค.ศ.1973) กู๊ด (Good)ไดร้วบรวมความหมาย 

ของรูปแบบไวใ้นพจนานุกรมการศึกษาส่ีประการ คือ (1) เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างหรือทาํซํ้ า (2) เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เช่น การออกเสียงภาษา 

ต่างประเทศเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบ เป็นตน้ (3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสมมติซ่ึงเป็นตวัแทนของ  

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลกัการหรือแนวคิดและ (4) เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์    

14 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 15 

ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรวมตวักนัเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคมอาจเขียนออกมา

เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษากไ็ด ้(Good,1973:16) และในปีเดียวกนัน้ี ฟอร์สและ

ริชเชอร์ (Forces and Richer,1973:5) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงการยอ่หรือเลียนแบบความสัมพนัธ์ 

ท่ีปรากฎอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ช่วยในการจดัระบบความคิดในเร่ืองนั้นให้ง่ายข้ึนและเป็นระเบียบ สามารถเขา้ใจลกัษณะสําคญั

ของปรากฏการณ์นั้น ๆ รูปแบบจึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัออกไป เช่น การจาํแนกประเภท (typology) 

กรอบแนวคิด (conceptual framework) การแยกเป็นชนิด (taxonomy) เป็นตน้ รูปแบบมีความหมาย

ท่ีแตกต่างจากทฤษฎี เพราะรูปแบบยงัไม่ใช่ขอ้เท็จจริงท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ รูปแบบยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ี

ผูว้ิจยัพยายามวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัขององคป์ระกอบอย่างเป็นระบบ ดว้ยวิธีทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะนาํเสนอรูปแบบมาใชป้ระโยชน์ (Husen and Postlethwaite, 1975:137-138) 

เป็นการยอ่ประสบการณ์จริงใหเ้ลก็ลง เพื่อใชท้าํความเขา้ใจขอ้เทจ็จริง ปรากฎการณ์หรือพฤติกรรม

ต่าง ๆ โดยจดัวางแบบแผนให้เขา้ใจง่ายข้ึน รูปแบบไม่ใช่ขอ้เท็จจริง แต่เป็นตวัแทนของความจริง 

(Smith and Others, 1980:3) 

 ในปี พ.ศ.2524 พจนานุกรมภาษาองักฤษในปัจจุบนัของลองแมน (Longman, 

1981:668) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบไวห้า้ความหมาย แต่โดยสรุปแลว้จะมีสามลกัษณะ คือ (1) 

รูปแบบท่ีหมายถึงส่ิงซ่ึงเป็นแบบย่อส่วนของของจริง ซ่ึงคือแบบจาํลอง (2) รูปแบบท่ีหมายถึง 

ส่ิงของหรือคนท่ีนาํมาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการดาํเนินการบางอยา่ง เช่น ครูตน้แบบ และ (3) รูปแบบ

ท่ีหมายถึงรุ่นของผลิตภณัฑต่์าง ๆ  

2 ต่อมาในปี พ.ศ.2525 บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman,1982) กล่าวว่า 

รูปแบบเป็นชุดของขอ้ความเชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฎการณ์ท่ีเราสนใจ เพ่ือใช้ในการนิยาม

คุณลักษณะหรือบรรยายคุณสมบติันั้ น ๆ รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างท่ีพฒันาข้ึน เพื่อบรรยาย

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของปรากฎการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือให้ง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ รูปแบบจึง

มิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฎการณ์อยา่งละเอียดทุกมุม เพราะการทาํเช่นนั้นจะทาํใหรู้ปแบบ

มีความซบัซอ้นยุง่ยากเกินไปในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ ซ่ึงจะทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้นดอ้ยลงไป 

ส่วนการท่ีจะระบุว่า รูปแบบหน่ึง ๆ จะตอ้งมีรายละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสม และ

รูปแบบนั้ น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกําหนดเป็นการตายตัว ทั้ งน้ีแล้วแต่

ปรากฎการณ์แต่ละอย่าง และวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบายปรากฎการณ์   

นั้น ๆ อยา่งไร และในปี พ.ศ.2525 น้ีเช่นกนั2ท่ีโทซีและคาร์นอล (Tosi and Canoll,1982:163) ได้

กล่าวว่ารูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจาํลองของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะ

มีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ จนถึงรูปแบบท่ีมีความซบัซ้อนมาก ๆ และอีกส่ีปีต่อมา สโตเนอร์และ
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วานเคล (Stoner and Wankel,1986:12) ไดใ้ห้ความคิดว่า รูปแบบเป็นการจาํลองความจริงของ

ปรากฎการณ์ เพื่อทาํให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซอ้นของปรากฎการณ์นั้น ๆ ไดง่้ายข้ึน เป็น

การสร้างมโนทศัน์ (conceptualization) เก่ียวกบัปรากฎการณ์ โดยอาศยัหลกัการ (rationale) ของ

ระบบรูปนัย (formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทาํให้เกิดความกระจ่างชดัของนิยาม 

ความสัมพนัธ์และประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึงภาพจาํลองหรือตวัอย่างของขอ้ความเป็นจริงท่ีมี

ลกัษณะเป็นมาตรฐานเป็นเลิศ (Neufeldt, 1988) เป็นการแสดงโครงสร้างเพื่อใชศึ้กษาความสัมพนัธ์

ของตวัแปร (Keeves, 1988:599)  

 ต่อมาในปี พ.ศ.2538 กรรณิกา  เจิมเทียนชยั ไดส้รุปว่า รูปแบบหมายถึงแบบจาํลอง

อยา่งง่ายหรือยอ่ส่วนของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนเพื่อแสดงหรืออธิบาย

ปรากฎการณ์ให้เข้าใจง่ายข้ึน หรืออาจใช้ประโยชน์ในการทาํนายปรากฎการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

ตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไป (กรรณิกา  เจิมเทียนชยั, 

2538:82)  

 ในปี พ.ศ.2541 คอร์ซินี และเออร์บาซ (Corsini and Auerbach, 1996:537-574) ได้

กล่าวว่า รูปแบบคือส่ิงของส่ิงหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกบัส่ิงของอีกส่ิงหน่ึง ในขณะท่ีพูนสุข  หิงคานนท ์

(2540:50) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึงส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและ

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา เป็นการพรรณาถึงความจริงอยา่งใด

อย่างหน่ึงด้วยเจตนาท่ีจะให้เข้าใจง่าย โดยพรรณนาให้อยู่ในรูปแผนภูมิ ซ่ึงแสดงให้เห็น

ส่วนประกอบท่ีสาํคญั ๆ ของโครงสร้างหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหน่ึง รวมทั้งความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น (Mcleod, 1998:102) เป็นลกัษณะท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

อุดมคติหรือเกิดข้ึนไดย้ากในโลกของความจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงท่ีเราอยากไดก้บัความสามารถ

ท่ีจะหาส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึงแตกต่างกนัมาก เช่น เมืองในอุดมคติ (ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพุฒิพงษ,์ 2540:22) 

เป็นโครงสร้างของความเก่ียวขอ้งระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงน่าจะมีมากกว่าหน่ึง

มิติ หลายตวัแปรและตวัแปรดงักล่าวต่างมีความเก่ียวขอ้งเชิงสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั 

(อุทุมพร  จามรมาน, 2541:22-26) 

2 ในปี พ.ศ.2542 เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2542:11) และปี 2545 และเบญจพร แก้วมีศรี 

(2545:89) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบหมายถึงตวัแทนของความเป็นจริงในการทาํให้ความสลบัซับซ้อน

สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นการ2สะทอ้นบางส่วนของปรากฎการณ์ออกมาให้เห็นความสัมพนัธ์

ต่อเน่ืองถึงความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งมาไวด้ว้ยกนัโดยจะตอ้ง

ใช้ขอ้มูล เหตุผลและฐานคติมาประกอบ การแสดงรูปแบบสามารถทาํได้หลายลกัษณะตั้ งแต่

กายภาพซ่ึงเป็นรูปแบบของวตัถุและรูปแบบเชิงคุณลกัษณะท่ีใชอ้ธิบายปรากฎการณ์ดา้นภาษาหรือ
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สัญลกัษณ์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า รูปแบบอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified form) ของ

ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนมาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ให้

เขา้ใจง่ายข้ึน หรือในบางกรณีอาจใชป้ระโยชน์ในการพยากรณ์ปรากฎการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจน

อาจใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปหรือเป็นแบบจาํลอง แบบแผนหรือ

โครงสร้างท่ีสร้างข้ึนเพื่อทดแทนสภาพความเป็นจริงอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นการอธิบาย

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ (วชันีย ์ เชาวด์าํรงค,์ 2542:74) 

 อีกสองปีต่อมา คือ ปี พ.ศ.2544 ศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช (2544:15) ไดใ้หนิ้ยามรูปแบบ

ว่า หมายถึง แบบจาํลองอย่างง่ายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและพฒันาข้ึน เพื่อ

อธิบายปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงและแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกนัดว้ย และอีกหน่ึงปีต่อมา ดราฟท ์(Draft, 1992:20) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ตวัแทน

อยา่งง่ายท่ีใชอ้ธิบายมิติท่ีสาํคญับางมิติขององคก์าร 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2546 เมตตา นกเกตุ (2546:11) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของรูปแบบตรงกบั

ท่ีกรรณิการ์ เจิมเทียนชยั ไดใ้หไ้วเ้ม่ือปี พ.ศ.2538 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2547 มยุรี  อนุมานราชธน (2547:47) กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึง      

กรอบแนวความคิดพื้นฐานของส่ิงท่ีเป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง เพื่อใชอ้ธิบาย

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีปรากฎให้เห็นว่าอะไรเกิดข้ึน ทาํไมจึงเกิดส่ิงนั้ น และส่ิงนั้ นจะก่อผล

อะไรบา้ง รูปแบบมกัแสดงความสัมพนัธ์ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ทฤษฎีส่วนใหญ่มกัถูกพฒันา       

มาจากรูปแบบท่ีได้รับการทดสอบแลว้ รูปแบบมีความหมายท่ีแตกต่างจากทฤษฎี (พ.ศ.2550) 

เพราะรูปแบบยงัไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่ีได้พิสูจน์แล้ว รูปแบบยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูว้ิจัยพยายาม    

วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ท่ี เ ก่ียวเน่ืองกันขององค์ประกอบอย่างเป็นระบบ ด้วยวิ ธีการทาง  

วิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะนาํเสนอรูปแบบมาใชป้ระโยชน์(Husen and Postlethwaite,2007available from 

http://www.jica.go.jp/english/resources/publications/study/topical/education/index.htm.) ซ่ึงต่อมา    

ลองแมน (Longman) ไดส้รุปความหมายของรูปแบบไวส้ามลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 1) แบบจาํลองท่ี

ยอ่ส่วนมาจากของจริง 2) คนหรือส่ิงของท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการดาํเนินงานไดแ้ละ 

3) แบบหรือรุ่นของผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น 486 X (Longman,2009 [online] 

accessed January13,2009 available from:http://www.Trglobec.go.th/news-filep 30346241849 pdf. 

 ในปี พ.ศ.2553 พจนานุกรมภาษาองักฤษในปัจจุบนั (Longman Dictionary of 

Contemporary English available from Dictionary Online-Mozilla Firefox http://www.Idocen 

online.com/dictionary/model1-2-3) พิมพค์ร้ังท่ี 5 ไดนิ้ยามรูปแบบไว ้3 ลกัษณะ คือ 
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 1. รูปแบบ (ท่ีนบัได)้ แบ่งออกเป็น 

  1.1 การจาํลองแบบเล็ก ๆ (small copy) ของตึกยานพาหนะ เคร่ืองจกัร ฯลฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถรวมส่วนต่าง ๆ ท่ีแยกจากกนัเขา้ดว้ยกนั เช่น แบบจาํลองตึก 

(model of building) แบบจาํลองของเคร่ืองจกัรไอนํ้า 

  1.2 แฟชัน่ (fashion) เป็นงานของบางคนท่ีโชวเ์ส้ือผา้สไตลข์องผม โดยการสวม

ใหดู้ในการแสดงแฟชัน่โชว ์หรือรูปภาพ 

  1.3 ชนิดของรถ (type of car) และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนิดของการออกแบบ

ยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัร 

  1.4 การบรรยาย/พรรณนา (description) ความเป็นตวัแทนของคอมพิวเตอร์ หรือ

การพรรณนาเชิงวิทยาศาสตร์ของแบบจาํลองบางส่ิงบางอย่าง เช่น นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบ

คอมพิวเตอร์ของมหาสมุทรในปัจจุบนั 

  1.5 บางคนหรือบางส่ิงบางอย่างท่ีบุคคลต้องการเลียนแบบ (ลอกเลียน) 

(somebody/something to copy) เพราะว่าเขาเหล่านั้นประสบความสาํเร็จ หรือมีคุณภาพดี (model 

for) หรือบางคนท่ีเราพยายามจะลอกเลียน เพราะคนนั้นมีคุณภาพดี ซ่ึงเราอยากจะเป็นเหมือน 

(model of)  

  1.6 รูปแบบของผล/ความดีความบริสุทธ์ิ (model of efficiency/virtue) หมายถึง

บางคนหรือบางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณภาพสูง เช่น เธอเป็นแบบอยา่งของความซ่ือสัตยแ์ละความรู้จกั

ความบงัควรหรือไม่บงัควร 

  1.7 ศิลปะ (art) หมายถึง บางคนท่ีมีอาชีพเป็นนักศิลปะ นักถ่ายภาพ หรือนัก

ระบายสี 

 2. รูปแบบ (ท่ีเป็นคาํคุณศพัท)์ 

  2.1 รูปแบบเคร่ืองบิน รถไฟ รถยนต์ ฯลฯ แบบจาํลองเคร่ืองบิน รถไฟเล็ก ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงซ่ึงสามารถเล่นได ้หรือต่อช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนัได ้

  2.2 รูปแบบภรรยา / ผูท้าํงาน / นักเรียน / ฯลฯ หมายถึง ภรรยาหรือผูท้าํงานท่ี

ไดรั้บการพิจารณาวา่ดี เพราะวา่สามารถทาํทุกส่ิงทุกอยา่งได ้

  2.3 รูปแบบคุก / ฟาร์ม / โรงเรียน / ฯลฯ ท่ีได้รับการออกแบบระบบหรือการ

จดัการท่ีดีเท่าท่ีจะเป็นได ้

 3. รูปแบบ 

  3.1 การสวมเส้ือผา้ในงานแฟชั่นโชว์ หรือถ่ายภาพในแม๊กกาซีน เพ่ือท่ีจะโชว์

ตนเองต่อประชาชน 
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  3.2 การถูกออกแบบในทิศทางท่ีออกแบบระบบของคนอ่ืนหรือทิศทางในการ

กระทาํบางส่ิงบางอยา่ง 

  3.3 การพรรณาเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ 

  3.4 การทาํบางส่ิงบางอยา่งโดยการป้ัน การแกะสลกัไม ้

 จากความหมายของรูปแบบทั้งหมดท่ีกล่าวมา อาจสรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที

เป็นตวัแทนของโครงสร้างทางความคิด หรือองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ   

ต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษาหรือเป็นแบบจาํลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วนของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ี

ผูเ้สนอรูปแบบดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฎการณ์ให้เขา้ใจง่ายข้ึน 

หรือในบางกรณีอาจใช้ประโยชน์ในการทาํนายปรากฎการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใช้เป็น

แนวทางในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไป หรือหมายถึงส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนจาก

แนวคิดและทฤษฎีท่ีผูส้ร้างไดศึ้กษามาเพ่ือถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยใชส่ื้อท่ีทาํ

ให้เขา้ใจไดง่้ายและกระชับถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฎการณ์จริงได ้   

เพื่อช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

 

ประเภทของรูปแบบ 

 ในปี พ.ศ.2523 นักวิชาการไดแ้บ่งรูปแบบ (model) ออกเป็นหลายลกัษณะ กล่าวคือ 

สมิธและคนอ่ืน ๆ (Smith and others, 1980:460) ไดแ้บ่งรูปแบบออกเป็นสองลกัษณะคือ รูปแบบ

เชิงกายภาพและรูปแบบเชิงสญัลกัษณ์ 

 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (physical model) มีลกัษณะคลา้ยของจริง เช่น เคร่ืองบิน

จาํลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตดัเส้ือผา้ เป็นตน้ หรือเป็นรูปแบบเหมือนจริง (analogue model) มี

ลกัษณะคลา้ยปรากฎการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบติัการก่อนท่ีจะทาํการทดลอง

จริง เคร่ืองบินจาํลองท่ีบินได ้หรือเคร่ืองมือฝึกบิน เป็นตน้ แบบจาํลองชนิดน้ีใกลเ้คียงความจริงกว่า

แบบแรก 

 2. รูปแบบเชิงสญัลกัษณ์ (symbolic model) ประกอบดว้ย 

  2.1 รูปแบบขอ้ความ (verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (qualitative model) 

รูปแบบน้ีพบมากท่ีสุด เป็นการใชข้อ้ความตามปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ่ เช่น คาํพรรณนา

ลกัษณะงาน คาํอธิบายรายวิชา เป็นตน้ 

  2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(quantitative model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเสน้ เป็นตน้ 
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 ในปี พ.ศ.2526 ชวิเรียน (Schiwirian, 1983) ไดใ้หแ้นวทศันะเก่ียวกบัทฤษฎีพ้ืนฐานใน

การกาํหนดรูปแบบ โดยแบ่งประเภทของรูปแบบดว้ยการอธิบายลกัษณะ จากลกัษณะของเมือง

ออกมาเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะพ้ืนท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะของประชากร 

รูปแบบท่ีใช้ในการอธิบายพื้นท่ีนั้น มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองว่า มีลกัษณะ

อยา่งไร เช่น Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เป็นตน้ สาํหรับรูปแบบท่ี

ใช้อธิบายโดยคุณลกัษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกับ

ลกัษณะของประชากรของเมืองต่าง ๆ เช่น Residential Segregation Models และ Group Location 

Models เป็นตน้ 

 ต่อมาอีกหกปี คือ ปี พ.ศ.2531 คีวีส์ (Keeves,1988:156-165) ไดแ้บ่งรูปแบบทาง

การศึกษาและสังคมศาสตร์ โดยยึดแนวทางของแคปแลนและทสัสุโอกะ (Caplan and Tutsuoka) 

และพฒันาประเภทของรูปแบบเป็นส่ีประเภท คือ 

 1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (analogue model) เป็นรูปแบบท่ีใชอุ้ปมาอุปมยัเทียบเคียง

ปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจในปรากฎการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบใน

การทาํนายจาํนวนนักเรียนท่ีจะเขา้สู่ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดนํ้ าเขา้และ

ปล่อยนํ้าออกจากถงั นกัเรียนท่ีจะเขา้สู่ระบบเปรียบเหมือนนํ้าท่ีไหลเขา้ถงั นกัเรียนท่ีออกจากระบบ

เปรียบเหมือนนํ้ าท่ีไหลออกจากถงั ดงันั้นนกัเรียนท่ีคงอยู่ในระบบจึงเท่ากบันกัเรียนท่ีเขา้สู่ระบบ

ลบดว้ยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นตน้ จุดหมายของรูปแบบก็เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ประชากรนกัเรียนของโรงเรียน 

 2. รูปแบบเชิงขอ้ความ (semantic model) เป็นรูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการ

บรรยายหรืออธิบายปรากฎการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทาง

ความคิด องคป์ระกอบและความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการนั้น ๆ และใชข้อ้ความใน

การอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากข้ึน แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทน้ี คือ ขาดความชดัเจน

แน่นอน ทาํให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการนํารูปแบบน้ีมาใช้กับ

การศึกษามาก เช่น รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน 

 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) เป็นรูปแบบท่ีใชแ้สดงความ 

สัมพนัธ์ขององค์ประกอบหรือตวัแปรโดยสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบนัมีแนวโน้มว่าจะ

นําไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากข้ึนโดยเฉพาะในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

รูปแบบลกัษณะน้ี สามารถนําไปสู่การสร้างทฤษฎีเพราะสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานได ้

รูปแบบทางคณิตศาสตร์น้ีส่วนมากพฒันามาจากรูปแบบเชิงขอ้ความ 
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2 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (causal model) เป็นรูปแบบท่ีเร่ิมมาจากการนาํเทคนิคการ

วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ในการศึกษาเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาหตุทาํใหส้ามารถ

ศึกษารูปแบบเชิงขอ้ความท่ีมีตวัแปรสลบัซบ้ซอ้นได ้แนวคิดสาํคญัของรูปแบบน้ี คือ ตอ้งสร้างข้ึน

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานวิจยัท่ีมีมาแลว้ รูปแบบจะเขียนในลกัษณะสมการเส้นตรง แต่ละ

สมการแสดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

สภาพการณ์ท่ีเป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุน้ีแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2  4.1 รูปแบบระบบเส้นเด่ียว (recursive model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาหตุในทิศทางเดียว โดยไม่มี

ความสมัพนัธ์ยอ้นกลบั 

2  4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (non-recursive model) คือ รูปแบบท่ีแสดงถึงความ 

สัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรภายใน ตวัแปรตวัหน่ึง 

อาจเป็นทั้งตวัแปรเชิงเหตุและเชิงผลพร้อมกนัจึงมีทิศทางยอ้นกลบัได ้

2 ในปี พ.ศ.2545 จอยซ์และวีล (Joyce and Weil, 1992) ไดจ้ดัแบ่งประเภทของรูปแบบ

ตามแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้ น ๆ โดยได้แบ่งกลุ่ม

รูปแบบการสอนไวส่ี้รูปแบบ คือ 

2 1. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนท่ียดึหลกัความสามารถใน

กระบวนการประมวลขอ้มูลของผูเ้รียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัการกบัขอ้มูลให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 2. Personal Models รูปแบบการสอนท่ีจดัไวใ้นกลุ่มน้ี ให้ความสาํคญักบัปัจเจก

บุคคลและการพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบและปฏิบติัต่อ

สรรพส่ิง (reality) ทั้งหลาย 

 3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและบุคคลต่อสงัคม 

2 4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใชอ้งคค์วามรู้ดา้นพฤติกรรม

ศาสตร์เป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ จุดเน้นท่ีสําคญัคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้

ของผูเ้รียน มากกวา่การพฒันาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้

 

2องค์ประกอบของรูปแบบ 

2 จากการศึกษาตวัอยา่งของรูปแบบต่าง ๆ จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ไม่ปรากฎเหลกั

เกณฑ์ท่ีตายตัวว่า รูปแบบต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและอย่างไร ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับ
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ลกัษณะเฉพาะของปรากฎการณ์ท่ีผูส้นใจดาํเนินการศึกษา ดงัท่ีในปี พ.ศ.2523 บราวน์และโมเบิร์ก 

(Brown and Moberg, 1980:16-17) ไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบ พบว่า รูปแบบส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยส่ีส่วน คือ (1) สภาพแวดลอ้ม (environment)  (2) เทคโนโลยี (technology) (3) 

โครงสร้าง (structure) และ (4) กระบวนการจดัการ (management process) และการตดัสินใจสั่งการ 

(decision making) ดงัแผนภูมิท่ี 3 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (systems contingency model)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2แผนภูมิท่ี 3  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown and 

                   Moberg 

ท่ีมา : W.B.Brown and D.J. Moberg, Organization Theory and Management : A Macro 

          Approach (New York : John Wiley and Sons, 1980), 17. 

 

 ในปี พ.ศ.2542 วิสุทธ์ิ  วิจิตรพชัราภรณ์ (2542:บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดั

การศึกษา แบบกระจายอาํนาจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 พบวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ รวมถึง 

 1. ความนาํ ประกอบดว้ย แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ี 

 2. องคป์ระกอบของรูปแบบและสาระสําคญัของแบบกระจายอาํนาจประกอบดว้ย 

มิติด้านหน้าท่ีการจดัการศึกษาได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การนําและการควบคุม และ      

มิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ       

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

 3. ยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน และเง่ือนไขความสาํเร็จ 

 ในปี พ.ศ.2544 มีรายงานการวิจัยของประสิทธ์ิ เ ขียวศรี พบว่า  แบบจําลอง

ประกอบด้วยองค์ประกอบแปดประการ คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ วิธีการพฒันาคุณลกัษณะ   

สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลย ี โครงสร้าง 

การตดัสินใจสัง่การ กระบวนการจดัการ 

   ส
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ภาวะผูน้ํา การดาํเนินการพฒันา การประเมินผลหลกัการพฒันา การปฏิบติังานจริงและทาํวิจยั

ปฏิบติัการ การนาํเสนอผลการวิจยัและการประเมินผลและการติดตามผล และต่อมาในปี พ.ศ.2545 

ดิเรก  วรรณเศียร ไดร้ายงานผลการวิจยัวา่ แบบจาํลองประกอบดว้ยหกส่วน คือ (1) ส่วนนาํ (2) การ

วางแผน (3) การจดัองค์กร (4) การนํา (5) การควบคุมและ (6) สารสนเทศเพื่อการบริหารซ่ึง

ครอบคลุมภารกิจส่ีดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารทัว่ไป 

 ในปี พ.ศ.2545 พบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบในรายงานการวิจยั เร่ือง รูปแบบการ

พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาของ ชญัญา อภิปาลกุล และคณะ 

ประกอบดว้ย (1) การศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) การดาํเนินการฝึกอบรมอย่างเขม้ (3) การ

ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษากบัแบบปฏิรูปการเรียนรู้ (4) การประยุกตใ์ชก้บัสถานศึกษา และ (5) 

การประเมินผลและพฒันาต่อไป 

 ในปี พ.ศ.2547 วารีรัตน์  แกว้อุไร (2547:43-58) ไดพ้ฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 

พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย (1) ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ (2) ลกัษณะกระบวนการเรียนรู้และแนวดาํเนินการจดัการเรียนรู้ (3) วิธีการ

จดัการเรียนรู้ (4) องคป์ระกอบ/ปัจจยัส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ (5) ผลลพัธ์ท่ีเกิด

จากการใชรู้ปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

 

การพฒันารูปแบบ 

 การพฒันารูปแบบกล่าวไดว้า่ มีหลายลกัษณะตามความหมายของรูปแบบ (model) เช่น 

จากรูปแบบการบูรณาการของการเปล่ียนแปลง โดย โพรชาสกา และดิคลีเมนที ในปี พ.ศ.2526 

(Prochaska and Diclemente, 1983:390-395) ท่ีอาศยัขั้นตอนห้าขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการเพ่ง

พิจารณาไตร่ตรอง (precontemplation) ขั้นเพ่งพิจารณาไตร่ตรอง (contemplation) ขั้นลงมือปฏิบติั 

(action) ขั้นสงวนรักษาสภาพไว ้(maintenance) และขั้นกลบัไปสู่ความเดิม (relapse)  

 ในปี พ.ศ.2533 ไดมี้การพฒันารูปแบบการสอนเขียนสาํหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการเขียน โดยอาศยัการพฒันา 3 ขั้นตอน คือ (1) การพฒันา

รูปแบบการสอนเขียนสําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องดา้นการเรียนรู้การเขียน (2) 

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเขียนสาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ดา้นการเขียน และ (3) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนเขียนสาํหรับ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี2 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการเขียน (พชัรินทร์  เสรี, 2533:บทคดัยอ่) 

   ส
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2 อีกส่ีปีต่อมา คือ ปี พ.ศ.2537 สมาน  อศัวภูมิ (2537:15) ไดพ้ฒันารูปแบบการบริหาร

การประถมศึกษาระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ยส่ีขั้นตอน คือ (1) การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัการ

และขอ้มูลพื้นฐานประกอบการสร้างรูปแบบดว้ยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ (2) การสร้างรูปแบบขั้นตน้ดว้ยการทาํร่างรูปแบบจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั และขอ้สรุปท่ีไดจ้ากผูท้างคุณวุฒิ (3) การประมวลความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัรูปแบบดว้ยการพฒันาความสอดคลอ้ง ความเหมาะสมของรูปแบบและ

ความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั และ (4) การปรับปรุงแกไ้ขและการพฒันารูปแบบท่ีสมบูรณ์ 

2 ในปี พ.ศ.2539 แม๊คคอนเนลล์ (McConnell,1996:72) ได้พัฒนารูปแบบนํ้ าตก 

(waterfall model) โดยมีขั้นตอนเจด็ขั้นตอน คือ (1)2 ตอ้งการไดแ้บบท่ีช้ีเฉพาะ มีราคาถูก มีความ

พยายามและเวลา (requirement specification) (2) การออกแบบ (design) (3) การสร้าง 

(construction) ดว้ยการนาํไปใชห้รือใหร้หสั (4) การบูรณาการ (integration) (5) การทดสอบความ

เท่ียงตรง (testing and validation)(6) การติดตั้ง (installation) และการเก็บรักษาหรือบาํรุงรักษา 

(maintenance) (http://www.en.wikipedia.org/wiki/waterfall-model#model ใน In Royce’s Original 

Waterfall model) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2544 คาเรน เรยนี์ และจงัวูลี (Karen Layne and Jungwoo Lee ได้

พฒันารูปแบบส่ีขั้นตอนในการพฒันาหนา้ท่ีของรัฐบาลดว้ย E-government ประกอบดว้ย ขั้นการ

ทบทวน (overview) ขั้นจดัทาํบญัชีดว้ยการให้นิยาม บอกชนิดของหนา้ท่ีและบอกความทา้ทาย 

(cataloguing) ขั้นการติดต่อ (transaction) โดยการใหนิ้ยาม บอกชนิดของหนา้ท่ีและบอกความทา้

ทาย ขั้นบูรณาการในมุมตั้ง (vertical integration) ดว้ยการให้นิยาม บอกชนิดของหนา้ท่ีและบอก

ความทา้ทาย และขั้นสุดทา้ยบูรณาการทางขวาง (horizontal integration) ดว้ยการใหนิ้ยาม บอกชนิด

ของหนา้ท่ีและบอกความทา้ทาย (Lyne and Lee, 2001:122-136)  

 และในปีเดียวกนัคือ ปี พ.ศ.2544 ประสิทธิ  เขียวศรี ไดเ้สนอรายงานการวิจยั เร่ือง การ

นาํเสนอแบบจาํลองการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

โดยอาศยัเจ็ดขั้นตอน คือ (1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัเพื่อกาํหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยั (2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (3) หาฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (4) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แบบจาํลองการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองการพฒันา

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และ (7) นาํเสนอแบบจาํลองการ
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พฒันาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ประสิทธิ เขียวศรี, 

2554:153) 

 ในปี พ.ศ.2547 วารีรัตน์ แกว้อุไร ไดพ้ฒันารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดย

อาศยัขั้นตอนการพฒันาสองขั้นตอน คือ (1) การพฒันารูปแบบ ปฏิรูปการเรียนรู้ไดจ้ากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และศึกษาภาคสนามด้วยเทคนิคการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์เชิงเน้ือหา แลว้นาํมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยผูเ้ ช่ียวชาญ จํานวน 17 คน และ (2) 

ตรวจสอบความตรงของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขอ้มูลจากครู

ตน้แบบ ครูแกนนาํปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมีการผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ จากครูดงักล่าว 

จาํนวน 345 คน โดยผลการวิจัย พบว่า หลกัการของรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการจัด

การศึกษาและจดัหลกัสูตรท่ีใชผ้ลลพัธ์เป็นฐาน การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ความหลากหลายใน

การนาํไปปฏิบติัยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ โดยมีการผสมผสานระหว่างความรู้ดา้นต่าง ๆ 

อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั เพื่อการพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

ความรู้และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและเกิดการเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (วารีรัตน์ แกว้อุไร, 2547:43-58) 

2 ต่อมาในปี พ.ศ.2549 ได้มีการนําเสนอการพฒันารูปแบบสมรรถนะด้านผูน้ําทาง

วิชาการของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัของรัฐ เอกชนและในกาํกบัของรัฐ โดยองัศินนัท ์ อินทรกาํแหง

และทศันา  ทองภักดี (2549:บทคดัย่อ) พบว่า ในการพฒันารูปแบบดังกล่าวอาศัยวิธีการสอง

ขั้นตอน คือ 

2 1. การสร้างและพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู ้นําทางวิชาการของอาจารย์

มหาวิทยาลยั และ 

 2. การตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบสมรรถนะดา้นผูน้าํทางวิชาการของ

อาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามวดัพฤติกรรมและผลงานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัของรัฐ 

เอกชนและในกาํกบัของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะหลกัตามภาระงานและผลงานในปัจจุบนั โดย

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างค่าความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรต่าง ๆ 

ในรูปแบบท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยนืยนัดว้ยโปรแกรม LISREL 8.30 

 ในปี พ.ศ.2553 ประสิทธ์ิ  แสงพินิจ ได้วิจัยปฏิบัติการ:การพฒันารูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนสาํหรับกลุ่มพฒันาอาชีพ โดยใชเ้ศรษฐกิจ
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ชุมชนในอาํเภทโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา โดยอาศยัขั้นตอนในการพฒันารูปแบบห้าขั้นตอน 

กล่าวคือ 

 1. ศึกษาสภาพปัญหาการดาํเนินการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มพฒันา

อาชีพ โดยการศึกษาภาคสนาม (field study)  

 2. การออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 

สาํหรับกลุ่มพฒันาอาชีพ โดยใชเ้ศรษฐกิจชุมชน 

 3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน สาํหรับกลุ่มพฒันาอาชีพ โดยใชเ้ศรษฐกิจชุมชน 

 4. ปฏิบติัการทดลองใชแ้ละพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน สาํหรับกลุ่มพฒันาอาชีพโดยใชเ้ศรษฐกิจชุมชน 

 5. ประเมินคุณภาพรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ให้กบัชุมชน สาํหรับกลุ่มพฒันาอาชีพโดยใชเ้ศรษฐกิจชุม (http://www.panchalee.wordpress.com/ 

2010/03/03/การพฒันารูปแบบ 

 และในปีเดียวกนั คือ ปี พ.ศ.2553 รุจโรจน์  แกว้อุไร ไดก้ล่าวถึงการพฒันารูปแบบ

ตามการวิจยัและพฒันา (research and development) ว่าประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน คือ (1) กาํหนด

ผลิตภณัฑแ์ละรวบรวมขอ้มูล (2) การวางแผนการวิจยัและพฒันา (3) การพฒันารูปแบบขั้นตอนการ

ผลิต (4) การทดลองหรือทดสอบผลิตภณัฑข์ั้นตน้ (5) การนาํขอ้มูลและผลการทดลองมาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์คร้ังท่ี 1 (6) การทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ์คร้ังท่ี 2 (7) การนําขอ้มูลและผลการ

ทดลองมาปรับปรุงผลิตภณัฑ์คร้ังท่ี 2 (8) การทดลองหรือทดสอบผลิตภณัฑ์คร้ังท่ี 3 (9) การนาํ

ขอ้มูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภณัฑค์ร้ังท่ี 3 และ (10) การเผยแพร่ (รุจโรจน์ แกว้อุไร, 

2554 available from research & development.pdf-Foxit Reader-[research & development.pdf] 

accessed, June 22, 2001. 

 

การทดสอบรูปแบบ 

 ปัญหาท่ีเป็นอนัตรายอยา่งสาํคญัในการสร้างหรือพฒันารูปแบบทางการวิจยัการศึกษา 

คือ การสร้างรูปแบบข้ึนมาเพื่ออธิบายเท่านั้ น ไม่ได้มีการนําไปทดสอบรูปแบบให้ได้ข้อมูล

ประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับ ฉะนั้นการสร้างรูปแบบท่ีดีตอ้งมีการทดสอบควบคู่ไปดว้ย ในการทดสอบ

รูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์นั้น จะมีขอ้มูลเชิงปริมาณและตวัเลขทางสถิติแสดงอย่าง

ชดัเจน แต่ในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเร่ืองยงัมีขอ้จาํกดั ไม่สามารถกระทาํไดช้ดัเจน

ในเชิงสถิติ (Keeves,1988:88) ดงันั้น ไอน์เนอร์ จึงไดเ้สนอแนวคิดของการทดสอบหรือการ     
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ประเมินโดยใช้ผูท้รงคุณวุฒิ ในประเด็นท่ีต้องการสาระรายละเอียดทางเน้ือหามากกว่าการ    

ทดสอบทางสถิติโดยเช่ือวา่การรับรู้ท่ีเท่ากนัจะเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ แนวคิดในการประเมิน 

โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ (connoisseur) เป็นดังน้ี (http://ged550wikispaces.com/Eisner’s+Educational+ 

Connoisseurship+Model) 

 1. เป็นรูปแบบท่ีมิไดเ้นน้สัมฤทธิผลของวตัถุประสงคต์ามรูปแบบการประเมินแบบ

อิงเป้าหมาย (goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบ

การประเมินแบบตอบสนอง (responsive model) หรือการรับกระบวนการตดัสินใจตามรูปแบบการ

ประเมินอิงการตดัสินใจ (decision-making model) อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่การประเมินโดยผูรู้้หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิจะเนน้การวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งลึกซ้ึง เฉพาะในประเด็นท่ีถูกนาํข้ึนมาพิจารณาซ่ึงไม่

จาํเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคห์รือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือกบักระบวนการตดัสินใจเสมอไป 

แต่อาจผสมผสานปัจจยัในการพิจารณาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือให้

ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีทาํการประเมิน 

 2. เป็นรูปแบบการประเมินผลท่ีเน้นความเฉพาะทาง (specialization) ในเร่ืองท่ี

ประเมินโดยพฒันามาจากการวิเคราะห์งานศิลปะ (art criticism) ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง และ

ต้องอาศัยผูเ้ช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย เน่ืองจากในการวดัคุณค่าไม่อาจประเมินด้วย

เคร่ืองวดัใด ๆ ได้ นอกจากการใช้วิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิเท่านั้ น ต่อมาได้มีการนํามา

ประยุกต์ใชก้บัการศึกษาระดบัสูงในสาขาเฉพาะท่ีตอ้งอาศยัผูรู้้ ผูเ้ล่นในเร่ืองนั้นจริง ๆ มาเป็นผู ้

ประเมินผล รูปแบบน้ีจึงเป็นท่ีนิยมในการนาํมาใชป้ระเมินผลในวงการอุดมศึกษาท่ีตอ้งการความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

 3. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีใช้ตัวบุคคลผูท้รงคุณวุฒินั่นเองเป็นเคร่ืองมือการ

ประเมินผล โดยเน้นความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้ นจะเท่ียงธรรมและมีวิจารณญาณท่ีดี ทั้ งน้ี

มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชาํนาญการของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

 4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทาํงานของผูท้รงคุณวุฒิตาม

อธัยาศยัและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกาํหนดประเด็นสําคญัท่ีจะพิจารณาการบ่งช้ี

ขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเก็บรวบรวม ประมวล และวินิจฉัยขอ้มูล ตลอดจนวิธีการนาํเสนอ ทั้งน้ีการ

เลือกผูท้รงคุณวุฒิจะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็นท่ีเช่ือถือ (high 

credibility) ของวิชาชีพนั้น ๆ เป็นสาํคญั (พรชุลี อาชวอาํรุง, 2528, อา้งถึงใน ประจวบ สุขสมบูรณ์, 

2543:39)  
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 การดาํเนินการโดยวิธีอิงผูท้รงคุณวุฒิน้ี ถือว่าเป็นการประเมินทางการศึกษาท่ีเรียกว่า

การวิพากษว์ิจารณ์ทางการศึกษานัน่เอง การวิพากษว์ิจารณ์ตอ้งอาศยัผูท้รงคุณวุฒิติชม วิธีน้ีนิยมใช้

มากทางอุดมศึกษาและมีความเช่ือถือไดเ้พราะถือว่าการตดัสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่ม

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้น หรือในวิชาชีพนั้น ๆ เป็นอย่างดี เป็นส่ิงท่ียอมรับได ้

(Conrad and Wilson อา้งถึงในพนัธ์ศกัด์ิ  พลสารัมย,์ 2539:52) 

 การจดัระบบระเบียบล่วงหนา้ (advance organizers) ของวิธีน้ี คือ “จุดการวิพากษ ์

วิจารณ์” ไดแ้ก่ ค่านิยมและมโนทศัน์ท่ีไดจ้ากประเพณีหรือนิสัย การทาํงานประจาํและจากทฤษฎี

โดยตรงและโดยออ้มเก่ียวกบัธรรมชาติของมาตรฐานในการประเมินค่าและคุณภาพต่าง ๆ จุดการ

วิพากษว์ิจารณ์เหล่าน้ีสะสมอยูใ่นตวัของผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้งพ้ืนฐานการศึกษาและการฝึกฝนของ

ผูท้รงคุณวุฒิเหล่านั้ นด้วย ในลักษณะดังท่ีกล่าวน้ี ผูท้รงคุณวุฒิก็คือ “เคร่ืองมือ” ในการวิจัย        

ตามรูปแบบนั่นเอง การวิจยัแบบน้ีอาจใชเ้ทคนิคเดลฟาย คือ การสอบถามผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มหน่ึง

และรายงานผลในลกัษณะขอ้มูลยอ้นกลบัและถามว่าจะเปล่ียนแปลงความเห็นเดิมหรือไม่ กลบัไป

กลบัมาหลาย ๆ คร้ัง จนกว่าจะเกิดความเห็นพอ้งตอ้งกนัเป็นเอกฉนัทใ์นปัญหาการวิจยัท่ีสอบถาม

แลว้ผูว้ิจยัจึงรวบรวมขอ้เสนอแนะ ขอ้สรุป (ถา้มี) และอาจเขียนรายงานดว้ยกไ็ด ้(พรชุลี อาชวอาํรุง, 

2538, อา้งถึงใน พนัธ์ศกัด์ิ  พลสารัมย,์ 2539:67) 

 

คุณลกัษณะของรูปแบบทีด่ี 

 คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดี (characteristics of a good model) ประกอบดว้ยลกัษณะ

สาํคญั 4 ประการ (Keeves, 1988:560) คือ 

 1. รูปแบบควรประกอบข้ึนดว้ยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างของตวัแปรมากกว่า

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงตน้ของการ

พฒันารูปแบบ 

 2. รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบได ้

โดยใชก้ารสงัเกต หาขอ้สนบัสนุนและตรวจสอบขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

 3. รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้น 

นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์แล้ว ย ังใช้เป็นเคร่ืองมือในการอธิบาย

ปรากฎการณ์ไดด้ว้ย 

2 4. รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด (concept) ใหม่และการ

สร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ในเร่ืองท่ี

กาํลงัศึกษาดว้ย 
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2 รูปแบบ (model) ท่ีดีตอ้งมีความใกลเ้คียงกบัระบบความเป็นจริงเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

และในเวลาเดียวกนั จะตอ้งไม่มีความยากเกินไปหรือซบัซอ้นเกินไปในการใชว้ิเคราะห์พฤติกรรม

ของระบบ นัน่ก็หมายความว่ารูปแบบท่ีดีควรจะมีความเป็นจริงเพียงพอ เพื่อว่าผลของรูปแบบจะ

สามารถให้การพรรณนาเก่ียวกบัความเป็นจริงอย่างยุติธรรมว่าระบบมีการปฏิบติัอย่างไร ภายใต้

การเปล่ียนแปลงท่ีแน่ใจ และในเวลาเดียวกนัรูปแบบท่ีดีควรจะมีความง่ายในการนําไปใช้ดว้ย 

(Shrestha, 2007, available from http://www.soi.wide.ad.jp/class/20070042/slides/08/6.htm) 

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการกระทาํผดิ 
 
 การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน (juvenile delinquency)ตามแนวคิดทางอาชญาวิทยา

ไม่ถือว่า การกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนเป็นอาชญกรรม (crime) เช่นเดียวกบัการกระทาํผดิของ

ผูใ้หญ่ และไม่เรียกเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดว่าอาชญากร (criminal) แต่เรียกการกระทาํผิดของ

เดก็และเยาวชนวา่ การกระทาํผดิหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบน (delinquency) และเรียกเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผดิว่า delinquent, delinquent child หรือ juvenile delinquent องคก์ารสหประชาชาติกล่าวว่า 

ในหลายประเทศใหค้วามหมายของคาํน้ีไวก้วา้งขวาง และครอบคลุมความประพฤติของเยาวชนทุก

รูปแบบ โดยไม่ไดใ้หค้าํนิยามการกระทาํผดิของเยาวชนว่าเป็นเร่ืองของการปรับตวัไม่ได ้หรือเป็น

เร่ืองของความประพฤติอนัเป็นผลมาจากสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 

รวมทั้งเป็น ผลจากกฎหมายท่ีลา้หลงั (ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

2548:3) 

 ดงันั้น การไม่เช่ือฟังผูใ้หญ่ ความด้ือร้ัน การไม่เคารพผูใ้หญ่ พฤติกรรมเหลือขอต่าง ๆ 

เช่น การสูบบุหร่ี การเร่ขายของ และพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัเช่นน้ี จึงถือเป็นการกระทาํผิดของ

เด็กและเยาวชนดว้ย และปรากฎเสมอว่า รูปแบบของความผิดเหล่าน้ีจะแฝงอยู่ในขอ้ความของ

กฎหมายท่ีว่าดว้ย “ความผิดอ่ืน ๆ “ สําหรับตวัเด็กหรือเยาวชน” ผูก้ระทาํผิด” ก็มกัจะไดรั้บการ

ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํผดิในคดีร้ายแรง ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะไม่มีโครงการหรือกิจกรรมหรือ

สถานท่ีท่ีจดัไวส้าํหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ รวมทั้งนโยบายและการดาํเนินการของรัฐ

มกัจะไม่ถือว่า เด็กเหล่าน้ีมีปัญหาเร่ืองการปรับตวั เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิจึงถูกส่งต่อไปไวใ้น

สถานท่ีเดียวกนั จึงทาํให้ปัญหาน้ีทวีความรุนแรงมากข้ึน (ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ แผนกคดี

เยาวชนและครอบครัว 2548:4) 

 ในประเทศไทย พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553 ไดนิ้ยามคาํว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายยุงัไม่เกินสิบหาปีบริบูรณ์ และ  
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คาํว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายเุกินสิบส่ีหา้ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2553 : 13) 

 ดงันั้น ความหมายของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิจึงหมายถึง เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ

ผิดทางอาญาหรือประพฤติตนไม่สมควรแก่วยัตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 294 ลงวนัท่ี 27 

พฤศจิกายน 2515 ซ่ึงประกาศว่า ผูซ่ึ้งอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ และยงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย

การสมรส ซ่ึงการประพฤติตนไม่สมควรแก่วยั (ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและ

ครอบครัว, 2548:5) ไดแ้ก่ 

  (1.) การประพฤติส่อไปในการหรือเท่ียวเร่ร่อนไปในท่ีสาธารณะ (2.) มัว่สุมและก่อความ 

 เดือดร้อนรําคาญแก่ชาวบา้นและผูส้ัญจรไปมา (3.) ขอทานหรือกระทาํการส่อไปในทางขอทาน  

2 (4.) เล่นการพนนัหรือมัว่สุมในวงการพนนั (5.) เสพสุรา สูบบุหร่ี หรือยาเสพติดใหโ้ทษ หรือของ 

2 มึนเมาอยา่งอ่ืนหรือเขา้ไปในสถานท่ีจาํหน่ายสุราเพ่ือเสพหรือซ้ือสุรา2  (6.)  เขา้ไปในโรงจาํนาํ  

 สถานบริการ หรือสถานการคา้ประเวณี เวน้แต่เป็นผูอ้าศยั (7.) ประพฤติตนทาํนองชูส้าวในท่ี 

  สาธารณะ (8.) ไม่เรียนอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการประถมศึกษา (9.)  

 เท่ียวเตร่เวลากลางคืน ระหวา่งเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น ของวนัรุ่งข้ึน เวน้แต่ไปกบับิดา 

 มารดาหรือผูป้กครอง (10.) หลบหนีจากสถานแรกรับเดก็หรือสถานสงเคราะห์เดก็ 

 

 โดยปกติคดีเด็กและเยาวชนท่ีมาสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีเฉพาะความผิด

ในทางอาญาเท่านั้น และเม่ือศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทาํผดิทาง

อาญาแลว้เห็นว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทาํผิดจริง ศาลเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาหรือ      

มีคาํสั่งให้ใชว้ิธีการสาํหรับเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดอย่างเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป เช่น ว่ากล่าว

ตักเตือนแล้วปล่อยตัวให้บิดามารดาทําทัณฑ์บนว่าจะอบรมเล้ียงดูบุตรมิให้กระทําผิดอีก              

คุมประพฤติเด็กและเยาวชนนั้น หรือส่งไปรับการฝึกและอบรมยงัสถานฝึกอบรมของสถานพินิจ 

เป็นตน้ แต่จะไม่ใชว้ิธีลงโทษจาํคุก หรือปรับเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเป็นเพราะศาลเยาวชนและ

ครอบครัวมุ่งหรือมีปรัชญาท่ีจะคุม้ครองสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

มากกวา่ท่ีจะลงโทษ 

 เน่ืองจากการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปสืบเน่ืองมาจากการกระทาํผิด

คร้ังแรก และการกระทาํผดิคร้ังแรกนั้นอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ จึงเป็น

ท่ีมาของการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ ซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฎี

การเรียนรู้สังคม ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎีความผูกพนัทางสังคม ทฤษฎีความกดดันทาง

สงัคม ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป ทฤษฎีการขดัเกลาทางสังคม ทฤษฎีการเลียนแบบ ทฤษฎีการคบหา
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สมาคมท่ีแตกต่าง ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง ทฤษฎีวฒันธรรมรอง ทฤษฎีการประทบัตรา ทฤษฎี

การควบคุมตนเอง และทฤษฎีการเลือก ดงัจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีต่อไป 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้สังคม 

 ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม (Social Learning Theory) มุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน

ภายในบริบททางสังคม (Social Context) โดยพิจารณาว่าบุคคลเรียนรู้จากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงกนัและกนั 

รวมถึงมโนทศัน์เก่ียวกบัการเรียนรู้ การสังเกต (observation) การเลียนแบบ (imitation) และการเอา

แบบอย่าง (modeling) จากคนอ่ืน ๆ  เป็นทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญาวิทยา อลัเบิร์ต       

บนัดูรา (Albert Bundura) ศาสตราจารยท์างจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ผูไ้ดรั้บรางวลั

เกียรติยศหลายรางวลัจากสหายนกัจิตวิทยา (fellow psychologists) ไดรั้บเลือกเป็นประธานสมาคม

จิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association) และรางวลันกัวิทยาศาสตร์ 

(Scientist Award) จากสมาคมจิตวิทยามลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานสมาคมจิตวิทยาภาค

ตะวนัตก (Western Psychological Association) เคยทาํงานในสถาบนัการแพทยข์องสถาบนั

วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นผูท่ี้ไดรั้บสมญัญานามว่าเป็นบิดาของทฤษฎีทางปัญญา (Father of the 

Cognitive Theory) (Isom, http://www.criminology.fsu.edu/crimetheory/bundura.htm) 

 บนัดูราไดว้ิจยัหลายเร่ืองเก่ียวกับการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์เกิดจากการสังเกต โดยได้

ทดสอบว่าเด็กเรียนรู้พฤติกรรมความรุนแรง โดยการเลียนแบบจากตวัแบบ (modeling) และพบว่า

เจตคติท่ีโหดร้ายของพอ่แม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรุนแรงของลูกมากกวา่การทาํร้ายร่างกายโดยตรง 

มีการศึกษาการกาํหนดรู้ของมนุษยเ์ก่ียวกบัความสามารถของตนในการควบคุมส่ิงท่ีมนุษยรู้์ว่า

คุกคามตนเอง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยฮอร์โมนเก่ียวกบัความเครียด และฮอร์โมนจะ

ส่งกระจายความรู้สึก (neurotransmitters) เขา้ไปในเส้นโลหิต ผลการคน้พบสรุปว่า มนุษยส์ามารถ

ควบคุมระดบัของจิตผา่นความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 บนัดูราไดพ้ฒันาทฤษฎีปัญญาทางสังคม (social cognitive theory) ของการกระทาํของ

มนุษยแ์ละพบว่ามนุษยมี์ลกัษณะของการจดัองคาพยบของตนเอง คิดเชิงรุก (proactive) ประเมิน

ตนเอง (self-reflecting) และควบคุมตนเอง (self-regulation) มนุษยมิ์ใช่เป็นเพียงส่ิงมีชีวิตท่ีคอย

ตอบสนอง ถูกจดัรูปร่างโดยการกระทาํของส่ิงแวดลอ้ม หรือจากแรงขบัท่ีซ่อนอยู่ภายในตนเอง

เท่านั้น (http://jiraphorn1.blogspot.com/2006/06social learning-t) 

 บนัดูราเช่ือว่า ความกา้วร้าวไดถู้กเรียนรู้ผา่นกระบวนการท่ีเรียกว่าตวัแบบพฤติกรรม 

(behavior modeling) และเช่ือว่าโดยแทท่ี้จริงแลว้ ปัจเจกบุคคลไม่ไดมี้แนวโนม้ของความรุนแรง

โดยสันดาน แต่เกิดจากการได้เห็นแบบอย่าง ปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กจะเรียนรู้การ
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ตอบสนองท่ีกา้วร้าว จากการสังเกตคนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคลิกภาพหรือเรียนรู้ผ่านส่ือและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยบนัดูรากล่าวว่า ปัจเจกบุคคลจาํนวนมากเช่ือว่าความกา้วร้าวจะช่วยลดความตึง

เครียด และเสริมแรงดว้ยการไดรั้บเงินเพิ่มข้ึน หรือไดรั้บความช่ืนชมจากคนอ่ืน หรือสร้างความ

ภาคภูมิใจให้และกล่าวต่อไปอีกดว้ยว่า ถา้ความกา้วร้าวจะไดรั้บการวินิจฉัย ตั้งแต่ปัจเจกชนยงัอยู่

ในวยัเดก็ตอนตน้ กจ็ะทาํใหไ้ดรั้บการแกไ้ข และไม่กลายเป็นอาชญากรในวยัผูใ้หญ่ 

 บนัดูราเช่ือว่า ครอบครัวเป็นตวัแบบท่ีสาํคญัในการเสริมแรงใหก้บัพฤติกรรมกา้วร้าว

ของเด็ก โดยไดร้ายงานว่า เด็กใชย้ทุธวิธีการกา้วร้าว (aggressive tactics) ท่ีบิดามารดาไดแ้สดงให้

เห็นเม่ือบิดามารดาปฏิบติัหรือเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ๆ (Bundura, 1976:206) เด็กเรียนรู้ท่ีจะกา้วร้าว

เม่ือจาํลองแบบพฤติกรรมหลงัจากเห็นการกระทาํท่ีรุนแรงของผูใ้หญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครอบครัว 

เช่น เด็กชายท่ีเห็นพ่อทุบตีแม่ซํ้ า ๆ ซาก ๆ จะมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นพ่อแม่และสามีท่ีกระทาํ

ทารุณกรรม (Siegel, 1992:170) 

 บนัดูราเป็นผูมี้ช่ือเสียงสาํคญัในการทดลองกบัตุ๊กตาโบโบ (Bobo doll experiment) 

โดยบนัดูราเช่ือว่าความก้าวร้าวตอ้งอธิบายได้ใน 3 ลกัษณะ คือ  (1) แบบของพฤติกรรมความ

กา้วร้าวเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  (2) อะไรเป็นตวักระตุน้ใหป้ระชาชนประพฤติกา้วร้าว และ (3) อะไรเป็น

ตวัตดัสินว่าเด็กกาํลงัจะมีแบบพฤติกรรมกา้วร้าวท่ีต่อเน่ืองไปในอนาคต โดยบนัดูราไดใ้ห้เด็ก ๆ      

ดูวิดีทศัน์ท่ีมีตวัแบบเป็นเด็กกา้วร้าว ทุบตีตุ๊กตาหลาย ๆ คร้ังท่ีศีรษะดว้ยตะลุมพุก นัง่ทบั จบัโยน 

บีบจมูก เตะไปรอบ ๆ ห้อง ขวา้งปาไปในอากาศ และกระหนํ่าตีดว้ยลูกบอล (Bundura,1977:72) 

หลงัจากไดดู้วิดิทศัน์แลว้ ให้เด็กไปอยูใ่นห้องกบัตุ๊กตาท่ีสวย ๆ แต่ห้ามสัมผสัตุ๊กตา กระบวนการ

ของการเก็บภาพท่ีไดเ้ห็นเกิดข้ึน ดงันั้นเด็ก ๆ เร่ิมโกรธและคบัขอ้งใจ และแลว้เด็ก ๆ ก็พากนัไปยงั

อีกห้องหน่ึงซ่ึงเป็นห้องท่ีเก็บตุ๊กตาท่ีใชใ้นวิดีทศัน์ เกิดแรงจูงใจข้ึน บนัดูราและผูว้ิจยัอีกหลายคน

พบว่า ร้อยละ 88 ของเด็ก เลียนแบบพฤติกรรมกา้วร้าว และอีก 8 เดือนต่อมา ร้อยละ 40 ของเด็ก

กลุ่มเดียวกนัถอดแบบพฤติกรรมความรุนแรงท่ีสงัเกตมาจากการทดลองกบัตุก๊ตาโบโบนั้น 

 บันดูรากล่าวว่า บุคคลเรียนรู้จากคนอ่ืนโดยการสังเกต เลียนแบบ และถือเป็น

แบบอยา่ง บ่อยคร้ังท่ีทฤษฎีน้ีถูกเรียกว่าเป็นสะพานเช่ือมระหว่างนกัพฤติกรรม (behaviorist) และ

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา เพราะว่ามนัรวมเอาความตั้งใจ (attention) ความจาํ (memory) และ

แรงจูงใจ (motivation) เขา้ไวด้ว้ยกนั ทฤษฎีน้ีสัมพนัธ์กบัทฤษฎีพฒันาการทางสังคม (social 

development ของ Vygotsky) บุคคลเรียนรู้ดว้ยการสังเกตพฤติกรรม เจตคติและผลท่ีไดรั้บจาก

พฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ พฤติกรรมของมนุษยเ์กือบทั้งหมดเรียนรู้จากการสังเกตคนอ่ืน และสร้าง

ความคิดว่าจะแสดงพฤติกรรมใหม่อย่างไร และรับไว ้ต่อมาก็ปฏิบติัตาม ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม

อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในรูปของปฏิกิริยาต่อเน่ืองซ่ึงกันและกันระหว่างอิทธิพลของ
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พฤติกรรมทางปัญญา (cognitive behavior) และส่ิงแวดลอ้ม (http://www.learning theories.com/ 

social-learning theory bundura.html) 

 การเรียนรู้จากการสังเกตน้ี เรียกว่า การเลียนแบบ (imitation) หรือการถือเอาเป็น

แบบอยา่ง (modeling) ในกระบวนการน้ีการเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลสงัเกตและเลียนแบบพฤติกรรม

ของคนอ่ืน มีกระบวนการองค์ประกอบ 4 ตัว ท่ีมีอิทธิพลหรือเรียกว่าเง่ือนไขสําคัญสําหรับ

แบบอย่างท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยความตั้งใจ (attention) การสืบทอดพฤติกรรมทางกาย 

(mortor) และถอดแบบหรือจาํลองภาพ (reproduce) และแรงจูงใจ (motivation) (Bundura, 1975:24-

28) 

 1. ความตั้งใจ (attention) เป็นองคป์ระกอบแรกของการเรียนรู้ การสังเกตโดยบุคคล

ตอ้งใหค้วามสนใจกบัตวัแบบ มีปัจจยัหลากหลายท่ีจะเพิ่มหรือลดความตั้งใจรวมถึงจาํนวนปริมาณ

ธาตุของเจตคติ (affective valence) ความดาษด่ืน (prevalence) ความซบัซอ้น ค่านิยม คุณสมบติัของ

ใครคนใดคนหน่ึง เช่น ความรู้สึก ความสามารถ ระดบัการปลุกเร้า การรับรู้และการเสริมแรงจะมี

ผลกระทบต่อความตั้งใจ (http://www.learning theories.com/ social-learning theory bundura.html) 

บุคคลไม่สามารถเรียนได้มาก จากการสังเกต นอกจากจะรับรู้และตั้งใจต่อลกัษณะสําคญัของ

พฤติกรรมตวัแบบ เช่น เด็กตอ้งตั้งใจท่ีจะรับรู้ว่าผูก้า้วร้าวทาํอย่างไร พูดอย่างไร ในการท่ีจะสืบ

ทอดพฤติกรรมของตวัแบบ (Allen and Santrock, 1993:139) ในการทดลองตุ๊กตาโบโบ เด็ก ๆ ได้

เห็นตุ๊กตาโบโบถูกทารุณกรรมทั้ งทางวาจาและร่างกายด้วยตัวแบบท่ีมีชีวิต และตัวแบบใน

ภาพยนตร์ (film) 

 2. การหลงเหลือในความทรงจาํหรือความคงทนในความจาํ (retention) เป็น

องค์ประกอบถัดไป การหลงเหลือในความทรงจาํ หมายถึง การจดจาํภาพท่ีเห็นรวมถึงรหัส

สัญลกัษณ์ท่ีใช้ ความคิด การจดัการกบัความคิด การฝึกซ้อมสัญลกัษณ์ และการฝึกซ้อมอวยัวะ   

ต่าง ๆ ในการแสดงพฤติกรรมซํ้ าตามตวัแบบ บุคคลตอ้งใส่ขอ้มูลลงในหน่วยความจาํระยะยาว 

ดงันั้นขอ้มูลจะไดรั้บกลบัคืนมา เช่น คาํพูดท่ีตวัแบบแสดงออกว่าพูดอย่างไร จะหลงเหลืออยู่ใน

ความทรงจาํ (Allen and Santrock, 1993:139) ความจาํเป็นส่ิงสาํคญัของกระบวนการทางปัญญา      

ซ่ึงช่วยให้ผูส้ังเกตประมวลและรับขอ้มูลกลบัคืนมา ในการทดลองตุ๊กตาโบโบ เด็กเลียนแบบ         

ความกา้วร้าวท่ีเห็นในวิดิทศัน์ แลว้จึงกา้วร้าว ทุบตีตุ๊กตาโบโบ เพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กประมวล

และเก็บรวบรวมไวใ้นความทรงจาํ ผูส้ังเกตตอ้งสามารถจดจาํพฤติกรรมท่ีไดส้ังเกต วิธีการหน่ึงท่ี

จะทาํใหจ้าํไดดี้ คือการฝึกซอ้ม 

 3. การสืบทอดพฤติกรรมทางกาย หรือการแสดงออกทางการเคล่ือนไหว (mortor 

reproduction) เป็นภาพเงาของการถอดแบบหรือสืบทอดพฤติกรรม (reproduction) รวมถึง
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ความสามารถทางกาย การสังเกตตวัเองในการถอดแบบ เป็นอีกกระบวนการหน่ึงของการเรียนรู้

การสังเกต ผูส้ังเกตต้องสามารถท่ีจะสืบทอดพฤติกรรมของตวัแบบ ตวัอย่างของการสืบทอด

พฤติกรรมทางกายหรือความสามารถทางกาย จะเป็นการเรียนรู้ว่า การเล่นสกีทาํอย่างไร การขบัข่ี

รถจกัรยานเป็นอยา่งไร เม่ือพฤติกรรมไดถู้กเรียนรู้ผา่นความตั้งใจ และหลงเหลืออยูใ่นความทรงจาํ

แล้วผูส้ังเกตต้องมีความสามารถทางกายท่ีจะสืบทอดการกระทาํความก้าวร้าวนั้ น ๆ เด็กมี

ความสามารถทางกายในการทุบตี และทุบต่อยตุ๊กตาหลาย ๆ คร้ัง จนตุ๊กตาแบนติดพ้ืน หรือเรียกว่า

เป็นความสามารถในการถอดแบบพฤติกรรมตามท่ีแบบอย่างไดแ้สดง นัน่ก็หมายความว่าผูส้ังเกต

ตอ้งสามารถถอดแบบการกระทาํ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดปัญหากบัผูเ้รียน ซ่ึงยงัไม่พร้อมท่ีจะพฒันาการ

ถอดแบบการกระทาํนั้นได้ เช่น เด็กเล็ก ๆ จะมีความยากลาํบากในการเคล่ือนไหวร่างกายใน

ลกัษณะท่ีซบัซอ้น 

 4. กระบวนการสุดทา้ยของการเรียนรู้การสังเกต คือ แรงจูงใจ (motivation) หรือการ

เสริมแรง (reinforcement) ผูเ้รียนต้องมีความต้องการท่ีจะแสดงส่ิงท่ีตนได้เรียนรู้แลว้ ใน

กระบวนการน้ีผูส้ังเกตคาดหวงัท่ีจะรับแรงเสริมทางบวกสําหรับพฤติกรรมของตวัแบบ ในการ

ทดลองตุ๊กตาโบโบ เด็กเห็นผูใ้หญ่ไดรั้บรางวลัสาํหรับความกา้วร้าวของผูใ้หญ่เอง ดงันั้นจึงแสดง

การกระทาํเช่นเดียวกบัท่ีเห็น เช่น เดก็ทั้งหมดเห็นความรุนแรงในโทรทศัน์และไดรั้บรางวลัโดยส่ือ 

ในประวติัศาสตร์ ผูโ้จรกรรมธนาคารเป็นฮีโร่ หลายคนอารมณ์เสียกบัการเสียชีวิตของ บอนน่ี 

(Bonnie) และคลายดี (Clyde) เม่ือบุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กทั้งหลายท่ีเห็นส่ือประเภทน้ี ก็จะ

ตั้งใจรับ ประมวลและรับเขา้ไว ้และนาํเขา้ไปไวใ้นตวั และแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ เน่ืองจาก

เป็นแรงจูงใจทางบวกท่ีตดัสินดว้ยส่ือ (Bootzin, Bowers, Crocker, 1991:201-202) การทดลองตุก๊ตา

โบโบช่วย Bundura สรุปเป็นทฤษฎีว่า เด็ก ๆ ท่ีเจริญเติบโตตามวยัประสบการณ์ยงัคงมีผลกระทบ

ต่อบุคลิกภาพและเปล่ียนให้กลายเป็นผู ้ใหญ่ท่ีมีความรุนแรงได้ (http://www.mhcollegeco/ 

science/comm./bandura-s.mhtml) ขอ้ควรจาํคือ เง่ือนไข 4 ประการน้ีจะหลากหลายแตกต่างกนัไป

ตามบุคคล บุคคลท่ีแตกต่างกนัจะถ่ายทอดพฤติกรรมเดียวกนัแตกต่างกนั 

 บนัดูรา เช่ือในลทัธิการตดัสินใจของทั้งสองฝ่าย (reciprocal determinism) นัน่คือ โลก

และพฤติกรรมของคนเป็นสาเหตุซ่ึงกนัและกนั (world and person’s behavior cause each other) 

ในขณะท่ีกลุ่มพฤติกรรมจําเป็นท่ีจะกล่าวว่า ส่ิงแวดล้อมเป็นสาเหตุของพฤติกรรม (one’s 

environment causes one’s behavior) (http://www.learning theories.com/ social-learning theory 

bundura.html) บนัดูราไดศึ้กษาความกา้วร้าวของวยัหนุ่มสาวและพบว่าเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะกา้วร้าว 

และกล่าวว่า พฤติกรรมเป็นสาเหตุของส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาภายหลงั บนัดูราไดพ้ิจารณาบุคลิกภาพว่า
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เป็นปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ 3 ตวั คือ ส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมและกระบวนการทาง

จิตของบุคคล (ความสามารถของบุคคลในการสร้างความสุขสนุกสนานข้ึนในใจและการใชภ้าษา) 

 อะไรเป็นตวักระตุน้ให้ประชาชนประพฤติกา้วร้าว ประสบการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มเป็น

อิทธิพลตวัท่ีสองของการเรียนรู้สังคมเก่ียวกบัความรุนแรงในเด็ก บนัดูรา รายงานว่า บุคคลท่ีอาศยั

อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีอตัราของการกระทาํผดิทางอาญาสูง ดูเหมือนว่าจะมีการกระทาํความรุนแรงมากกว่า

คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการกระทาํผิดทางอาญาตํ่า (Bundura, 1976:207) สมมติฐานน้ีคลา้ยคลึงกบั

ทฤษฎีการไม่รวมตวัทางสังคม (social disorganization theory) ของ ชาว (Show) และ แม๊คเค 

(Mckay) ซ่ึงเช่ือวา่ เพื่อนบา้นท่ีอยูร่อบ ๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางวฒันธรรม และมีการจดัการทางสงัคม

ท่ีไม่เพียงพอ มีแต่ความเส่ือมถอย เป็นสาเหตุใหญ่ของการกระทําผิดทางอาญา (Bartollas, 

1990:145)  

 บนัดูรา เช่ือว่าโทรทศัน์เป็นแหล่งตวัแบบพฤติกรรม ภาพยนตร์และการแสดงใน

โทรทศัน์ใหภ้าพของความรุนแรง บ่อยคร้ังท่ีความรุนแรงท่ีแสดงออกเหมือนกบัว่าเป็นพฤติกรรมท่ี

ยอมรับ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับ ฮีโร่ (heroes) ซ่ึงไม่เคยถูกลงโทษ เม่ือความกา้วร้าวเป็นลกัษณะ

เด่นของการแสดงจาํนวนมาก เด็กท่ีไดดู้ส่ือประเภทน้ีมาก ๆ อาจจะแสดงความมุ่งร้ายหมายขวญั

ดว้ยตนเองตามท่ีเลียนแบบความกา้วร้าวท่ีไดเ้ห็น (Berowitz,1962:247) เช่น เดวิด ฟิลลิปส์ (David 

Phillips) ไดร้ายงานอตัราฆาตกรรมท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมาก หลงัจากการต่อสู้ชิงแชมเป้ียนส์รุ่นนํ้ าหนกั

มาก (Cloward & Ohlin,1960) มีจาํนวนคนตายท่ีเช่ือมโยงกบัความรุนแรงในโทรทศัน์ เช่น จอห์น 

ฮิงคลี (John Hinckley) พยายามท่ีจะลอบฆ่าประธานาธิบดี โรนลัเรแกน (Ronald Reagan) ภายหลงั

จากไดดู้ภาพยนตร์เร่ือง “Taxi Driver” ถึง 15 คร้ัง และในภาพยนตร์เร่ือง “Born Innocent” เด็กหญิง

ถูกกระทาํชําเราด้วยขวดนมววัสําหรับเล้ียงเด็ก โดยเด็กหญิงคนอ่ืน ๆ 4 คน ในปี ค.ศ.1974 

เหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัไดเ้กิดข้ึนกบัเด็กหญิงชาวแคลิฟลอเนีย เด็กหญิงซ่ึงเป็นผูก้ระทาํชาํเราให้

การในชั้นศาลว่า พวกเธอไดเ้ห็นฉากเช่นเดียวกนัน้ีใน “Born Innocent” และเช่นเดียวกนัท่ี โรนลั 

ซาโมรา บรูทลัล่ี (Ronald Zamora Brutally) ไดฆ่้าหญิงชราและไดป้้องกนัโดยแกต้วัว่าจิตไม่ปกติ 

ทนายความแยง้ว่า ซาโมราติดยาและกระทาํความรุนแรงตามอย่างในโทรทศัน์ แต่ซาโมราไม่

สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความจริง (reality) และความเพอ้ฝัน ฟุ้ งซ่าน (fantasy) ได ้

อยา่งไรกต็าม ซาโมราไดย้อมรับความผดิ เพราะคณะลูกขนุไม่เช่ือในคาํกล่าวป้องกนัแกต้วั (Siegel, 

1992:172) 

 ทุกวนัน้ีนกัทฤษฎีเรียนรู้สังคมจาํนวนมากช้ีว่า อาชญากรรมเป็นผลผลิตของการเรียนรู้

ค่านิยมและพฤติกรรมความก้าวร้าวเช่ือมโยงกับการกระทําผิดทางอาญา ซัทเทอร์แลนด ์

(Sutherland) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีแตกต่าง (differential association theory) 
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ซ่ึงเสนอแนะว่า บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรรมในขณะเป็นวยัหนุ่มสาว (adolescence) 

จากสมาชิกในครอบครัว และจากกลุ่มเพื่อน (Sutherland, 1939:25) ใน “พฤติกรรมเบ่ียงเบน : 

วิธีการเรียนรู้สังคม” อเคอร์ (Akers, 1977) เช่ือว่าบุคคลเรียนรู้การกระทาํท่ีกา้วร้าวผา่นเง่ือนไข 

(operant condition) ในกระบวนการน้ีความกา้วร้าวเกิดข้ึนผา่นเง่ือนไขโดยตรงและเลียนแบบอยา่ง

การกระทาํของคนอ่ืน โดยเช่ือว่าเป็นรางวลัเชิงบวกและหลีกเล่ียงการลงโทษเสริมแรงการกา้วร้าว 

(Akers, 1977) วิลเลียม เบนสัน (William Benson) พบว่า วยัรุ่นท่ีเฝ้าดูโทรทศัน์จาํนวนท่ีมากเกินไป

ในระหวา่งวยัเดก็จะกลายเป็นอาชญากรในวยัผูใ้หญ่ โดยกระทาํผดิทางอาญา เช่น การข่มขืนกระทาํ

ชาํเรา จู่โจมทาํร้ายร่างกาย อยูใ่นอตัราร้อยละ 49 มากกว่าเด็กชายวยัทีน (teenage) ท่ีเฝ้าดูโทรทศัน์ท่ี

แสดงความรุนแรงจาํนวนท่ีตํ่ากว่าปกติ (Centerwall, 1993:70-71) เช่นเดียวกนั ทฤษฎีของบนัดูรา 

ทาํให้เร่ืองการเมืองและการสาธารณชนยอมรับว่า ความรุนแรงไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของความกา้วร้าว

ในเด็ก โดยไดก้ล่าวว่า จาํนวนของการประชุมทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองตุ๊กตาโบโบ 

และผลกระทบของโทรทศัน์ท่ีมีต่อเด็ก ผูล้งรับสมคัรนกัการเมืองหลาย ๆ คนช้ีว่า ความรุนแรงจาก

โทรทศัน์เป็นสาเหตุของความกา้วร้าว ประธานาธิบดีคลินตนั (Clinton) ไดน้าํนโยบายซ่ึงจูงใจให้

ละเวน้ความรุนแรงในโทรทศัน์ออกใช ้

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมสนับสนุนปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในการ

เลียนแบบ (imitate) หรือลอกแบบ (copy) พฤติกรรมตวัแบบจากการสังเกตบุคลิกภาพของคนอ่ืน ๆ 

จากส่ิงแวดลอ้มและจากส่ือสารมวลชน นกัทฤษฎีชีววิทยา (biological theorists) แยง้ว่า ทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางสังคมเพิกเฉยโดยส้ินเชิงต่อสภาวะทางชีววิทยาของปัจเจกบุคคลและยงักล่าวต่อไปอีก

ดว้ยว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมปฏิเสธความแตกต่างระหว่างบุคคลเก่ียวกบัพนัธุกรรม สมอง 

และความแตกต่างในการเรียนรู้ (Jeffery, 1985:238) ตวัอยา่งเช่น ถา้บุคคลเห็นการแขวนคอหรือ

ความรุนแรงในการฆาตกรรม บุคคลนั้นอาจจะตอบสนองไปในหลาย ๆ ทิศทางท่ีแตกต่างกัน      

นกัทฤษฎีชีววิทยาเช่ือว่า การตอบสนองจะเป็นไปตามปกติและมาจากระบบประสาทอตัโนมติัใน

ระบบประสาทอตัโนมติั จะมีการเตน้ของหัวใจ การเพิ่มข้ึนของแรงดนัโลหิต การคล่ืนไส้อาเจียน 

และการเป็นลม ซ่ึงเป็นอาการปกติของการตอบสนองท่ีปัจเจกบุคคลอาจจะแสดงออกใน

สถานการณ์เฉพาะน้ี ดงันั้น แมว้่าอาการและพฤติกรรมไม่ไดถู้กเรียนรู้ แต่ก็มีการรับช่วงสืบมาใน

บางส่วน ทฤษฎีการเรียนรู้สังคมปฏิเสธกระบวนการท่ีเป็นเง่ือนไข (classical and operant 

conditioning processes) การเตรียมความพร้อมของนกัชีววิทยาเก่ียวกบัการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล 

เป็นเช่นเดียวกบับทบาทของสมองในการรวบรวมสารสนเทศจากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม นบัเป็นส่ิง

สาํคญัสาํหรับทฤษฎีการเรียนรู้ แต่ส่ิงดงักล่าวน้ีถูกเพิกเฉยจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เจฟเฟอรี 

(Jeffery, 1985:239) กล่าวว่า การเสริมแรงทางสังคมเป็นการเสริมแรงท่ีมีเง่ือนไขบนพ้ืนฐานของ
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ความสัมพนัธ์ของตวักระตุน้เง่ือนไขท่ีมีต่อตวักระตุน้ท่ีไม่มีเง่ือนไข (based on the relationship of 

the conditioned stimulus to an unconditioned stimulus)  

 ในการทดลองตุ๊กตาโบโบ นักวิจารณ์ได้แยง้ว่า เด็กได้ถูกจดัการให้ตอบสนองต่อ

ภาพยนตร์กา้วร้าว เด็กถูกย ัว่ยุและถูกทาํให้คบัขอ้งใจ เพราะว่าเด็กไม่สามารถสัมผสัตุ๊กตาได ้นัก

วิจารณ์จาํนวนมากเช่ือว่า “การทดลองถูกจดัทาํข้ึนดว้ยความไร้จริยธรรมและผิดศีลธรรม เพราะว่า

เด็กถูกฝึกให้กา้วร้าว” ขอ้คน้พบของการทดลองเช่ือมโยงระหว่างความรุนแรงในโทรทศัน์และ

พฤติกรรมกา้วร้าว ก่อใหเ้กิดปัญหาทางจริยธรรมมากข้ึนอยา่งไรและไม่เป็นท่ีน่าประหลาดใจเลยว่า 

เด็กจะมีความจาํระยะยาวในส่ิงท่ีไดเ้ห็นเพราะว่าวิธีการท่ีนาํมาใส่ให้ในการทดลองน้ี (Worthman  

& Loftus, 1992:45)  

 ไดมี้การโตว้าทีเก่ียวกบัความรุนแรงในโทรทศัน์ว่าจะเป็นสาเหตุของพฤติกรรมความ

กา้วร้าวในเด็กหรือไม่ก็ตาม การศึกษาจาํนวนมากช้ีว่า โทรทศัน์ไม่ไดน้าํไปสู่พฤติกรรมกา้วร้าว 

เช่น นักจิตวิทยาได้พบว่า การ์ตูนบางประเภทเป็นความรุนแรงและเป็นสาเหตุแสดงให้เห็น

พฤติกรรมกา้วร้าว อย่างไรก็ตามประชาชนทัว่ไปเช่ือว่า เด็กดูการ์ตูน เช่น เอลเมอร์ ฟัดด์ (Elmer 

Fudd) ยิงกระต่าย เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน ให้อารมณ์ขนั และเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ท่ีจะ

สอนใหเ้ดก็ ๆ รู้วา่ การ์ตูนเป็นเพียงเร่ืองท่ีแสดง ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองจริง 

 เฟชบาช และซิงเกอร์ (Feshbach and Singer) เช่ือว่า โดยแทจ้ริงแลว้ โทรทศัน์ช่วยลด

จาํนวนความกา้วร้าวในเด็ก (Feshbach, 1977) โดยไดศึ้กษากบัเยาวชนชาย ซ่ึงดูความรุนแรงจาก

โทรทศัน์เป็นประจาํ (regularly watched television violence) นาน 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบกบั

เยาวชนชายท่ีดูการแสดงจากโทรทศัน์ท่ีไม่มีความรุนแรง (exposed to non-violent show) หลงัจาก  

6 สัปดาห์ เฟชบาชและซิงเกอร์ พบว่า เยาวชนชายซ่ึงดูโทรทัศน์ท่ีไม่ได้แสดงความรุนแรง               

ดูเหมือนว่าจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเยาวชนชาย ซ่ึงเห็นการแสดงความรุนแรง              

ผลการศึกษาแสดงว่าความรุนแรงในโทรทัศน์ทาํให้ผูดู้โยงความสัมพนัธ์เข้ากับคุณสมบัติท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํท่ีรุนแรง (Feshbach & Singer, 1971:247) เช่นเดียวกนั ผูดู้โทรทศัน์สามารถ

ท่ีจะปลดเปล้ืองหรือปลดปล่อยความผิดและความรู้สึกผ่านความสัมพนัธ์ เป็นสาเหตุทาํให้ความ

กา้วร้าวลดน้อยลงกว่าผูท่ี้ดูโทรทศัน์ท่ีปราศจากความกา้วร้าว ทฤษฎีน้ีให้ภาพว่า ความรุนแรงใน

โทรทศัน์นาํไปสู่การลดความกา้วร้าว ซ่ึง เจอบเนอร์, กรอส และมีโลดี (Gerbner, Gross & Melody, 

1982:40) เรียกวิธีการน้ีวา่ คาทาริส เอฟเฟค (Catharis effect) 

 คุ๊กกี (Cooke) เช่ือว่า ปัจเจกชนทั้งหลายท่ีมีความโนม้เอียงท่ีจะสนบัสนุนทฤษฎีท่ีว่า 

ความรุนแรงในโทรทศัน์เป็นสาเหตุของความกา้วร้าว เพราะว่าประชาชนตอ้งการท่ีจะตดัสินความ

กา้วร้าวท่ีเห็นจากคนอ่ืน ๆ และยงัเช่ือต่อไปอีกดว้ยว่า โทรทศัน์เป็นรูปแบบของการศึกษา และเป็น
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ตวัแบบบทบาทในทางบวก “ถา้ความรุนแรงในโทรทศัน์เป็นสาเหตุให้ประชาชนมีความกา้วร้าว

มากข้ึนกว่าท่ีควรจะเป็นแลว้ ดงันั้นคุณภาพท่ีมีในโทรทศัน์ควรจะเป็นสาเหตุให้ผูรั้บชมมีความ

กรุณาต่อคนอ่ืนมากข้ึน หรือไม่” (cooke, 1993:19) 

 ดงันั้นโทรทศัน์จึงสามารถสนองความจูงใจในการยบัย ั้ง หากปัจเจกชนจะมุ่งเนน้ความ

สนใจไปท่ีคุณภาพเชิงบวก (positive qualities) และแมว้า่จะมีการวิพากษว์ิจารณ์ในลกัษณะดงักล่าว

แลว้ ทฤษฎีการเรียนรู้สังคมของบนัดูราก็ยงัคงอยู ่และเป็นส่วนสาํคญัในการศึกษาพฤติกรรมความ

กา้วร้าวและพฤติกรรมอาชญากร ในการควบคุมความกา้วร้าว บนัดูรา เช่ือว่า สมาชิกของครอบครัว

และส่ือสารมวลชนควรจดัเตรียมตวัแบบบทบาทเชิงบวกสาํหรับเด็ก ๆ และประชาชนโดยทัว่ไป 

(Bundura, 1976) 

 

 หลกัการทัว่ไปของทฤษฎกีารเรียนรู้สังคม.  ประกอบดว้ย 

 1. บุคคลสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการสงัเกตพฤติกรรมและผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมนั้น ๆ 

ของคนอ่ืน ๆ  

 2. การเ รียนรู้สามารถเกิด ข้ึนได้โดยปราศจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม               

นักพฤติกรรมนิยมกล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวร ในทางตรงกนัขา้ม     

นกัทฤษฎีการเรียนรู้สังคม กล่าวว่า เน่ืองจากบุคคลไม่สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการสังเกตเพียงอย่าง

เดียว ดงันั้น การเรียนรู้จึงอาจไม่จาํเป็นตอ้งแสดงออกมาในรูปของการกระทาํ การเรียนรู้อาจเป็น

หรือไม่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 3. ปัญญาเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ กว่า 30 ปีท่ีทฤษฎีการเรียนรู้สังคมได้เพิ่มปัญญา 

(increasingly cognitive) ในการตีความการเรียนรู้ของมนุษย ์การรับรู้และความคาดหวงัของการ

เสริมแรงในอนาคต หรือการลงโทษสามารถเป็นผลท่ียิง่ใหญ่ต่อพฤติกรรมท่ีเป็นขอ้หา้มของบุคคล 

 4. ทฤษฎีการเรียนรู้สังคมพิจารณาได้ว่า  เป็นสะพาน (bridge) หรือทางผ่าน 

(transition) ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม (behaviorist learning theories) และทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางปัญญา (cognitive learning theories)  

 

 ส่ิงแวดล้อมเสริมแรงและลงโทษก่อให้เกดิการเลยีนแบบ. กล่าวคือ 

 1. บุคคลไดรั้บการเสริมแรงบ่อยคร้ัง โดยตวัแบบ เช่น นักเรียนท่ีเปล่ียนเคร่ืองแต่ง

กายใหเ้หมาะกบักลุ่มของนกัเรียนเองจะไดรั้บการยอมรับ เรียกวา่เป็นการเสริมแรงจากกลุ่มเพื่อน 
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 2. ผูส้ังเกตไดรั้บการเสริมแรงโดยบุคคลท่ี 3 ผูส้ังเกตอาจจะถูกทาํให้เอาแบบอย่าง

จากการกระทาํของบางคน เช่น หัวหนา้นกัเรียนท่ีมีความโดดเด่นในชั้นเรียน ครูสังเกตเห็นและทาํ

ใหส้มบูรณ์ และยกยอ่งผูส้งัเกตในการทาํแบบอยา่งพฤติกรรมซ่ึงทาํใหเ้กิดการเสริมแรง 

 3. พฤติกรรมเลียนแบบในตวัของมนัเอง นาํไปสู่ผลของการเสริมแรง พฤติกรรม

จาํนวนมากท่ีเราเรียนรู้จากคนอ่ืนทาํให้เกิดความพึงพอใจ หรือให้ผลในการเสริมแรง ตวัอยา่งเช่น 

นกัเรียนในชั้นเรียนท่ีมีส่ือหลากหลายสามารถสงัเกตงานพิเศษในชั้นเรียนว่าจะทาํใหเ้กิดความสนุก

ไดอ้ยา่งไร ดงันั้น ในขณะท่ีไปฝึกงานนกัเรียนคนน้ีจะทาํงานพิเศษดว้ยความร่าเริงสนุกสนาน 

 4. ผลของพฤติกรรมของตัวแบบจะกระทบต่อพฤติกรรมของผูส้ังเกตโดยตรง        

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นการเสริมแรงท่ีไดรั้บ (vicarious reinforcement) เป็นตวัแบบท่ีถูก

เสริมแรงสําหรับการตอบสนองและผูส้ังเกตก็จะแสดงการตอบสนองในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มข้ึน 

บนัดูรา แสดงให้เห็นในเร่ืองน้ี โดยให้นักเรียนดูภาพยนตร์ท่ีตวัแบบทุบตีตุ๊กตาตวัตลกท่ีพองลม 

ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้ขา้งตน้ ในการทดลองตุ๊กตาโบโบ เด็ก ๆ กลุ่มหน่ึงมองเห็นตวัแบบไดรั้บการ

สรรเสริญจากการกระทาํดงักล่าว และปราศจากการเสริมแรง กลุ่มของเด็ก ๆ เร่ิมตน้ท่ีจะทุบตีตุ๊กตา

นั้นดว้ย 

 

 ทศันะของการเรียนรู้สังคมร่วมสมัยในการเสริมแรงและการลงโทษ. ประกอบดว้ย 

 1. ทั้งการเสริมแรงและการลงโทษมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ ทั้งสองไม่ไดอ้ยู่อย่าง

โดดเด่ียว หรือไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลกั 

 2. การเสริมแรงและการลงโทษมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของปัจเจกชน

ท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 

 3. ความคาดหวงัต่อการเสริมแรงมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางปัญญา ซ่ึงส่งเสริม

การเรียนรู้ ดงันั้นควรใหค้วามสนใจไปท่ีการเรียนรู้ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสาํคญั และความคาดหวงัท่ีมีต่อ

การเสริมแรงกมี็อิทธิพลต่อความสนใจ ตวัอยา่งเช่น เม่ือครูบอกกลุ่มของนกัเรียนว่า นกัเรียนจะตอ้ง

ศึกษาบทเรียนเร่ืองอะไรต่อไป ท่ีไม่ตอ้งมีการทดสอบ นกัเรียนจะไม่ใหค้วามสนใจ เพราะว่าไม่ได้

คาดหวงัท่ีจะรู้เน้ือหาเพื่อใชใ้นการทดสอบ 

 

 ปัจจัยทางปัญญาในการเรียนรู้สังคม. ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม มีปัจจัยทางปัญญา 

(cognitive factors) เช่นเดียวกบัปัจจยัทางพฤติกรรม โดย 

 1. การเรียนรู้โดยปราศจากการแสดงออก : บนัดูราช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่าง

การเรียนรู้ดว้ยการสงัเกตและการเลียนแบบในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
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 2. กระบวนการทางปัญญาในระหวา่งการเรียนรู้ : นกัทฤษฎีการเรียนรู้สังคมยนืยนัว่า 

ความตั้งใจเป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ 

 3. ความคาดหวงั : ผลจากการเสริมแรงบุคคลจะคาดหวงัเก่ียวกบัผลซ่ึงนาํไปสู่

พฤติกรรมอนาคต บุคคลคาดหวงัพฤติกรรมบางอยา่งท่ีนาํไปสู่การเสริมแรงและอ่ืน ๆ นาํไปสู่การ

ลงโทษ ผูเ้รียนจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้เก่ียวกบัการตอบสนองของการเสริมแรงและการลงโทษ การ

เสริมแรงจะทาํให้การตอบสนองเพิ่มข้ึน เม่ือผูเ้รียนรับรู้ถึงการเช่ือมโยงของความคาดหวงักบัการ

เสริมแรง 

 4. สาเหตุท่ีไปด้วยกัน : บนัดูรา เสนอว่าพฤติกรรมสามารถมีอิทธิพลทั้ งต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและต่อบุคคล แทท่ี้จริงแลว้ตวัแปรทั้ง 3 ตวั คือ บุคคล พฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม

สามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อกนัและกนัได ้

 5. การเป็นแบบอยา่ง : มีแบบอยา่งท่ีแตกต่างกนัหลายชนิดประกอบดว้ย ตวัแบบท่ีมี

ชีวิต (live model) ซ่ึงบุคคลจริงเป็นผูแ้สดงพฤติกรรม ตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคล

หรือเป็นภาพของการปฏิบติัในส่ืออ่ืน ๆ เช่น โทรทศัน์ เทปวิดิทศัน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 พฤติกรรมที่สามารถเรียนรู้ผ่านตัวแบบ. พฤติกรรมหลาย ๆ อย่างสามารถเรียนรู้ได้

อยา่งนอ้ยท่ีสุดส่วนหน่ึงเรียนรู้ผา่นการเป็นแบบอยา่ง เช่น นกัเรียนเฝ้าดูพ่อแม่อ่านหนงัสือ นกัเรียน

สามารถเฝ้าดูการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ หรือเห็นบางคนในสถานภาพของความกลา้หาญและความ

กลวั ความกา้วร้าวสามารถเรียนรู้ไดผ้่านการเห็นแบบอย่าง งานวิจยัจาํนวนมากช้ีให้เห็นว่า เด็ก

กลายเป็นผูท่ี้มีความกา้วร้าวมากข้ึน เม่ือสังเกตเห็นแบบอย่างของความกา้วร้าวหรือความรุนแรง 

การสังเกตและการเป็นแบบอย่างมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมดา้นศีลธรรม ซ่ึงรวมถึงการ

ตดัสินทางศีลธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถูกและความผิด ซ่ึงมีการพฒันาผ่านการเป็นแบบอย่างท่ีดี

ด้วยเช่นกัน จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมท่ีสามารถเรียนรู้ผ่านตัวแบบ คือ ความก้าวร้าวและหลัก

ศีลธรรม 

 

 หลกัการเกีย่วกบัการสังเกต. หลกัการสงัเกตตวัแบบประกอบดว้ย 

 1. ระดบัสูงสุดของการเรียนรู้การสังเกตท่ีประสบความสําเร็จข้ึนอยู่กบัการจดัการ

เบ้ืองตน้ และซกัซอ้มพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง 

 2. ปัจเจกบุคคลชอบท่ีจะรับเอาพฤติกรรมแบบอย่าง ถา้ผลของมนัออกมาตรงกับ

ค่านิยมของตน 
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 3. ปัจเจกบุคคลชอบท่ีจะรับเอาพฤติกรรมแบบอยา่งถา้แบบอยา่งนั้นมีความคลา้ยคลึง

กบัผูส้งัเกต และประทบัใจกบัสถานภาพ และค่านิยมนั้น 

  

 ผลกระทบของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรม. ตัวแบบมีผลต่อพฤติกรรมของผูส้ังเกต

กล่าวคือ 

 1. ผูท่ี้เป็นแบบอยา่ง/ตวัแบบใหพ้ฤติกรรมใหม่ ๆ  

 2. การเป็นแบบอย่างมีอิทธิพลต่อความถ่ีของการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีได้

เรียนรู้ก่อนหนา้นั้น 

 3. แบบอยา่งอาจจะกระตุน้พฤติกรรมตอ้งหา้มท่ีมีอยูก่่อน 

 4. แบบอย่างช่วยเพิ่มความถ่ีของการแสดงพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกัน ตวัอย่างเช่น 

นักเรียนอาจจะเห็นเพื่อนท่ีเก่งมากในทีมบาสเกตบอล และพยายามท่ีจะเป็นคนเก่งในเร่ืองของ

ฟุตบอล เพราะวา่มีส่วนสูงไม่พอท่ีจะเล่นบาสเกตบอล 

 

 การเห็นผลสําเร็จของตนเอง. การเห็นผลสาํเร็จของตนเอง (self-efficacy) บุคคลมกัจะ

มีพฤติกรรมบางอย่างเม่ือเช่ือว่าตนเองสามารถท่ีจะบริหารความสําเร็จของพฤติกรรมนั้ นได ้

หมายความว่า บุคคลมีผลสาํเร็จในตนเองสูง (high self-efficacy) หรือเรียกว่ามีความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง (self confidence) ต่อการเรียนรู้ 

  

 การเห็นผลสําเร็จของตนเองมีผลกระทบต่อพฤติกรรม. การเห็นผลสาํเร็จของตนเอง  

มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ดงัน้ี 

 1. มีความปิติยินดีสนุกสนาน (joyful) กบักิจกรรม : โดยปกติปัจเจกบุคคลเลือก

กิจกรรมท่ีตนเองรู้สึกวา่จะประสบความสาํเร็จในการกระทาํ 

 2. มีความพยายามและมุ่งหนา้อยา่งไม่ลดละ (effort and persistence) : ปัจเจกบุคคลมี

แนวโน้มท่ีจะรวบรวมความพยายามในการทาํงานให้ลุล่วง เม่ือตนพิจารณาว่าจะประสบความ 

สาํเร็จ 

 3. มีการเรียนรู้และประสบความสาํเร็จ (learning and achivevement) : นกัเรียนท่ีเห็น

ผลสาํเร็จของตนเอง (มี high self-efficacy) มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นนกัเรียนท่ีดีกว่า และประสบความ 

สาํเร็จมากกวา่ 
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 ปัจจัยการพัฒนาการเห็นผลสําเร็จในตนเอง. โดยทัว่ไปแลว้บุคคล/นกัเรียนจะรู้ว่าตน

สามารถหรือไม่ สามารถทาํอะไรได ้อย่างไรก็ตามนักเรียนมีความเห็นท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเห็น

ผลสาํเร็จของตนเองอยูใ่นระดบัพอใชเ้ท่านั้น  ในโปรแกรมการใชส่ื้อหลากหลายชนิด (multimedia) 

ของบนัดูรา พบว่า มีการเปล่ียนแปลงในการเพิ่มความเห็นผลสาํเร็จในตนเองของนกัเรียน มีปัจจยั

มากมายท่ีส่งผลกระทบต่อการเห็นผลสําเร็จ ในตนเอง ปัจจยับางตวั เช่น ความสําเร็จและความ

ลม้เหลวท่ีมีมาก่อน ข่าวสารท่ีไดรั้บจากคนอ่ืน และความสาํเร็จและความลม้เหลวของคนอ่ืน 

 

 ความมีกฎเกณฑ์ในตน. ความมีกฎเกณฑใ์นตน (self-regulation) เป็นส่ิงท่ีสาํคญัใน

ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม กฎเกณฑห์มายถึงเม่ือปัจเจกบุคคลมีความคิดของตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรม

อะไรท่ีเหมาะสม พฤติกรรมอะไรท่ีไม่เหมาะสมและเลือกท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในตนซ่ึง

ประกอบดว้ย (1) การกาํหนดมาตรฐานและเป้าหมาย (2) การสังเกตตนเอง (3) การพิจารณาตนเอง 

และ (4) ปฏิกิริยาของตนเอง 

 การส่งเสริมความมีกฎเกณฑใ์นตนเป็นเทคนิคสาํคญั ส่ิงเหล่าน้ีปกติจะใชว้ิธีการสอน

ปัจเจกบุคคลใหรู้้จกัการใหร้างวลัตนเอง (reward himself) หลงัจากท่ีไดท้าํพฤติกรรมท่ีจาํเป็นตอ้ง

ทาํ เช่น นกัศึกษามหาบณัฑิตจะบอกตนเองให้อ่านบทความให้จบก่อนท่ีจะรับประทานอาหารว่าง

และผอ่นคลาย 

 

 การสอนตนเอง. การสอนตนเอง (self-instruction) ยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีประสบ

ความสาํเร็จคือการสอนให้ผูเ้รียนสอนตนเอง (give themselves instruction) ท่ีช่วยในการแนะนาํ

พฤติกรรม และมีขั้นตอน  5 ขั้น ท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายคือ 

 1. ตวัแบบทางปัญญา (cognitive modeling)  

 2. คาํแนะนาํจากภายนอกท่ีเห็นไดช้ดัเจน (overt external guidance) 

 3. คาํแนะนาํตนเองท่ีเห็นไดช้ดัเจน (overt self guidance) 

 4. คาํแนะนาํตนเองท่ีเห็นไดเ้ลือน ๆ และเห็นไดช้ดัเจน (fade, overt self guidance) 

 5. การสอนตนเองในส่ิงท่ีเป็นความลบั (covert self instruction) 

 

 การเฝ้าระวังดูแลตนเองและให้การเสริมแรงตนเอง. ในการเฝ้าระวงัดูแลตนเองและ

เสริมแรงใหก้บัตนเอง (self monitoring and self reinforcement) มีหนทางสองทางซ่ึงบุคคลสามารถ

ท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง โดยประการแรกเฝ้าระวงัติดตามและสงัเกตพฤติกรรมของตนเอง 
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และบางคร้ังให้คะแนนพฤติกรรมด้วย  สองบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเองโดย

เสริมแรงใหก้บัตนเอง และโดยงดการเสริมแรงใหก้บัตนเอง 

 

 นัยทางการศึกษาของทฤษฎีการเรียนรู้สังคม. นยัทางการศึกษาของทฤษฎีการเรียนรู้

สังคม (educational implication of social learning theory) เก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้สังคมมีนยัท่ี

หลากหลายสาํหรับใชใ้นชั้นเรียน กล่าวคือ 

 1. นกัเรียนเรียนรู้ไดม้ากจากการสงัเกตบุคคลอ่ืน (learn great by observing)  

 2. การพรรณนาบรรยายผลของพฤติกรรมสามารถเพิ่มพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการอภิปรายกบัผูเ้รียนเก่ียวกบั

รางวลัและผลของพฤติกรรมท่ีหลากหลาย 

 3. แบบอย่าง (modeling) เป็นการจดัเตรียมทางเลือกในการปรับแต่งเพื่อการสอน

พฤติกรรมใหม่ และในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพครูตอ้งแน่ใจว่า เง่ือนไขในความจาํเป็น 4 ประการ 

คือ ความตั้งใจ ความคงทนในการจาํ การแสดงออกทางการเคล่ือนไหว และแรงจูงใจยงัคงมีอยู ่

 4. ครูและพ่อแม่ตอ้งเป็นแบบอย่างพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสมและตอ้งคอยดูแล

ไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

 5. ครูควรเปิดเผยแบบอยา่งท่ีหลากหลาย 

 6. ผูเ้รียนตอ้งเช่ือว่าจะสามารถประสบความสาํเร็จในงานของโรงเรียน ดงันั้นจึงเป็น

ความสาํคญัมากท่ีจะพฒันาการเห็นผลสาํเร็จในตนเอง (self-efficacy) โดยให้ผูเ้รียนไดรั้บข่าวสาร 

ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ (confidence-building message) เฝ้ามองความสําเร็จของผูอ่ื้นและสร้าง

ประสบการณ์ความสาํเร็จของตน 

 7. ครูควรช่วยให้ผูเ้รียนกาํหนดความคาดหวงัท่ีเป็นจริงได ้(realistic expectation) 

เพื่อความสาํเร็จในการศึกษาของผูเ้รียนเอง 

 8. เทคนิคในการสร้างความมีกฎเกณฑใ์นตน (self-regulation techniques) เป็นการ

จดัเตรียมวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับการปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 

 ขอบเขตของการนําทฤษฎีการเรียนรู้สังคมไปใช้. ในการนาํทฤษฎีการเรียนรู้สังคมไป

ประยกุตใ์ช ้(scope application) อยา่งแพร่หลายในการทาํความเขา้ใจกบัความกา้วร้าว (Bundura, 

1973) และความผดิปกติทางจิต (psychological disorders) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริบทของการปรับ

พฤติกรรม (behavior modification) ใชอ้ยา่งกวา้งขวางในโปรแกรมการฝึกอบรม โดยอาศยัพื้นฐาน

ทางทฤษฎีเก่ียวกบัเทคนิคการเป็นแบบอย่างพฤติกรรม และเน้นไปท่ีการเห็นผลสําเร็จในตนเอง 
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(self-eficacy) ในบทบาทท่ีหลากหลาย ตวัอยา่งของสถานการณ์การเรียนรู้สังคม เช่น การคา้ทาง

โทรทศัน์ การคา้ท่ีแนะนาํเคร่ืองด่ืมบางชนิดหรือใชย้าสระผมบางชนิดท่ีจะทาํให้เป็นคนท่ีเป็นท่ี

นิยมของประชาชน ชนะใจตรึงตราตรึงใจประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบ เช่น ความตั้งใจ แรงจูงใจ ท่ีทาํให้ผูดู้ผูช้มอาจจะทาํตามแบบพฤติกรรมท่ีแสดงให้ดู 

หรือซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  

 

ทฤษฎกีารควบคุมสังคม 

 ทฤษฎีการควบคุมสังคม (Social Control Theory) อา้งถึงทศันะท่ีคาดเดาว่า เม่ือ

ขอ้จาํกดัทางสงัคมเก่ียวกบัพฤติกรรมต่อตา้นสงัคมขาดหายไปหรืออ่อนแอลง พฤติกรรมการกระทาํ

ผดิจะเกิดข้ึนมากกว่าท่ีจะเนน้ไปท่ีตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากร ทฤษฎีการควบคุม

สังคมตั้งคาํถามว่า แทท่ี้จริงแลว้บุคคลเช่ือฟังกฎแทนท่ีจะละเมิดหรือไม่ ทฤษฎีน้ีเน้นไปท่ีการ

กระทาํผิดของบุคคลในสังคมหรือการเป็นอาชญากร เพราะความอ่อนแอท่ีบีบบงัคบัให้กระทาํผิด 

ส่ิงน้ียืนยนัว่า การควบคุมสังคม เช่น การจบักุม คุมขงั การสูญเสียรายได ้ฯลฯ เป็นการเพิ่มพฤติกรรม

ความรุนแรง (available from http:///www.psychology~lexicon.com/cms/glossary/gl) 

 นิยามของทฤษฎีการควบคุมสังคม หมายถึงการกระทาํผิดเป็นผลของความลม้เหลวท่ี

สัมพันธ์กับสังคม และการนิเทศบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ พวกต่อต้านสังคม 

(antisocial personality disorder) ในขณะท่ีนิยามของการควบคุมบุคคล (personal control) เป็น

ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการระงบัพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบับรรทดัฐานของสังคม ซ่ึง “การ

ควบคุม” ช้ีเฉพาะไปท่ีความรับผดิชอบของสงัคมในการกาํหนดบรรทดัฐานและกฎ 

 กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ทฤษฎีทางสังคมให้รายละเอียดเก่ียวกับภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบซ่ึงแบ่งปันโดยสังคมและสามารถควบคุมกลไกเพื่อท่ีจะให้แน่ใจในเร่ืองของความ

ปลอดภยัในพื้นท่ี ทฤษฎีน้ีสนบัสนุนความจริงท่ีว่า บุคคลท่ีมีความกลวัเลก็นอ้ยหรือไม่กลวัเลยท่ีจะ

กระทาํผดิ จะเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมต่อตา้นสงัคม 

 ทฤษฎีการควบคุมสงัคมไม่ไดป้ราศจากทิศทางท่ีจะจดัการกบักลไกการควบคุมซ่ึงมีอยู่

แลว้ในสังคม โดยความเป็นจริงแลว้ ทฤษฎีช้ีเฉพาะว่า เป็นความรับผิดชอบของกลไกการควบคุม 

เช่น ทีมการบงัคบัใชก้ฎหมาย และแบบอย่างในแต่ละชุมชนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดย

มุ่งเน้นความสําคญัไปท่ีครอบครัวว่าเป็นแหล่งปฐมภูมิในการควบคุมพฤติกรรม (http://www. 

Buzzle.com/articks/theory-of social control.htm) 

 ทฤษฎีการควบคุมสังคมเก่ียวขอ้งกบัประเด็น (issues) ซ่ึงส่งเสริมระเบียบทางสังคม 

(social order) และการปฏิบติัตามแบบอยา่งเดียวกนั (conformity) ปัจจยัท่ีตดัสินว่าบุคคลเขา้ร่วมใน
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กิจกรรมการกระทาํผิดหรือไม่ เป็นหัวขอ้ท่ีนํามาถกเถียงกัน นักสังคมวิทยาได้ระบุสาเหตุท่ี

หลากหลายเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแบบอยา่งเดียวกนัและการไม่ปฏิบติัตามแบบอย่างเดียวกนัของ

บรรทดัฐานทางสงัคม 

 

 ลักษณะของทฤษฎีการควบคุมสังคม. ทฤษฎีการควบคุมสังคมตรวจสอบว่า การออก

กฎหมายและบรรทดัฐานของสังคมภายในสังคมเป็นไปเพ่ือคงไวซ่ึ้งระดับของการปฏิบติัตาม

แบบอยา่งเดียวกนัหรือความเป็นไปตามกนัทาํอยา่งไร และระเบียบของสังคมทาํอยา่งไร ทฤษฎีน้ี

กล่าวว่า เสถียรภาพทางสังคมข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัและพนัธกรณีผกูพนัท่ียึดถือต่อคนอ่ืน ๆ ใน

รูปของความบงัควรและความไม่บงัควร (decency) และจรรยา (etiquette) ส่ิงเหล่าน้ีสร้างสรรคแ์บบ

ของศีลธรรมของสังคม (social morality) ดงันั้นระเบียบสังคมจึงกลายเป็นส่ิงท่ีสร้างลกัษณะของ

ชีวิตประจาํวนั  

 ตามทฤษฎีน้ีจะเห็นวา่บรรทดัฐานของสงัคมแสดงนยัของเคร่ืองนาํทางในการประพฤติ 

ความรุนแรงของบรรทดัฐานนาํไปสู่การลงโทษท่ีหลากหลายระดบั ข้ึนอยูก่บัว่า ความรุนแรงนั้นอยู่

เหนือบรรทดัฐานมากน้อยอย่างไร การลงโทษอาจทาํในรูปของการแยกบุคคลออกจากกลุ่มทาง

สงัคม การไม่ยอมรับหรือจาํคุกในกรณีท่ีมีความรุนแรงมาก เช่น การฆาตกรรมหรือการจู่โจมทาํร้าย

ร่างกาย หรือการทาํลายช่ือเสียง 

 

 หน้าที่ของทฤษฎีการควบคุมสังคม. ทฤษฎีการควบคุมสังคมเก่ียวขอ้งกับการจัด

กฎระเบียบพฤติกรรมของมนุษยท์าํอยา่งไร เป็นการป้องกนับุคคลไม่ให้ละเมิดกฎหมายหรือบรรลุ

จุดประสงคใ์นการกระทาํผิดซ่ึงเป็นจุดเน้นของทฤษฎีน้ี บทบาทของครอบครัว เพื่อน ความเช่ือ 

ค่านิยม และการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนความโนม้เอียงของบุคคลให้เกิด

การปฏิบติัตามแบบอยา่งเดียวกนัในสงัคมปัจจุบนั 

 ทฤษฎีโดยทัว่ไประบุเก่ียวกับส่ิงท่ีเป็นอิทธิพลเบ้ืองตน้ในสองด้าน คือ ระบบการ

ควบคุมท่ีเป็นทางการและระบบการควบคุมอยา่งไม่เป็นทางการ ทั้งสองดา้นอยูบ่นพื้นฐานของการ

กาํหนดบรรทดัฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของประชาชน ระบบการควบคุมท่ีเป็นทางการอยูบ่น

พ้ืนฐานของระบบกฎหมาย และหน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมาย ส่วนระบบการควบคุมอย่างไม่

เป็นทางการเกิดข้ึนภายในกลุ่มสังคมซ่ึงรวมถึง ครอบครัว เพื่อน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

จรรยาบรรณ (http://www,ehow.com/about4579461social control theory.htm) 
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 ประวัติของทฤษฎีการควบคุมสังคม. ทฤษฎีการควบคุมสังคมเร่ิมต้นพบในต้น

ศตวรรษท่ี 20 ในผลงานของนกัสงัคมวิทยาช่ือ อี.เอ.รอส (E.A.Ross) ท่ีแต่งหนงัสือช่ือ “การควบคุม

สังคม” ซ่ึงตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1901 รอส ได้กล่าวว่า ระบบความเช่ือของปัจเจกชนเป็นอิทธิพลท่ี

เขม้แข็งท่ีสุดท่ีมีต่อพฤติกรรม เช่น รอส ให้เหตุผลว่า ครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลและเป็นแรง

ขบัอยู่เบ้ืองหลงัเสถียรภาพทางสังคม เพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบ ๆ และเป็นตวั

ปรับแต่งปัจเจกบุคคล 

 ในศตวรรษท่ี 20 ผูส้นบัสนุนทฤษฎีการควบคุมสังคมไดเ้ร่ิมตน้เรียนรู้มากข้ึน เก่ียวกบั

อิทธิพลจากภายนอกซ่ึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการกระทาํผิด ทฤษฎีเร่ิมจากการกล่าวว่า สาเหตุ

ของพฤติกรรมอาชญากรในสังคมและประเด็นเก่ียวกบัการพฒันาการควบคุมบุคคลทาํอย่างไร มี

อิทธิพลอยา่งไรกบัปัจเจกชน ผูท่ี้สนบัสนุนทฤษฎีน้ีรวมถึง แจ๊คสัน โทบี (Jackson Toby) ในปี ค.ศ.

1957 ซ่ึงเป็นผูแ้นะนาํความคิดเร่ือง “การเอาประโยชน์ท่ีปฏิบติัตามแบบอยา่งเดียวกนั (stakes in 

conformity)” บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของการปฏิบติัตามแบบอยา่งเดียวกนั และความตอ้งการ

ของบุคคลท่ีจะไม่ตอ้งสูญเสียผลประโยชน์ และวอลเตอร์ ร๊อคเลส (Walter Rockless) ในปี ค.ศ.

1961 ซ่ึงเป็นผูน้าํความหลากหลายของ “การควบคุม” โดยรอสเลส เห็นว่าภาพลกัษณ์ของตนเอง 

(self-image) ของปัจเจกชนเป็นอิทธิพลปฐมภูมิท่ีมีต่อพฤติกรรม 

 

 แบบของทฤษฎีการควบคุมสังคม. ในความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอาชญากร ทฤษฎีนัก

ภารกิจ (functionalist theory) ของการควบคุมสงัคมเร่ิมตน้ข้ึนในตอนปลายทศวรรษท่ี 1950 นาํโดย 

ไอวาน ไน (Ivan Nye) ในปี ค.ศ.1958 ต่อมาไดพ้ฒันาโดย เทรวิส เฮิร์สไซ (Travis Hirschi) 

(http://www.ehow.com/about4579461-social control-thec) ซ่ึงเขียนหนงัสือช่ือ สาเหตุการกระทาํ

ผดิ (causes of delinquency) โดยเช่ือว่าปัจเจกชนมีศกัยภาพในการละเมิดกฎหมาย แต่ท่ีทุกคนยงั

สามารถควบคุมตนเองได ้เพราะเกิดความกลวัว่า พฤติกรรมละเมิดกฎหมายจะทาํลายความสัมพนัธ์

ของครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ถา้บุคคลขาดความผกูพนัทางสังคม บุคคลจะเกิดความอิสระใน

การกระทาํผดิ องคป์ระกอบของความผกูพนัทางสงัคม (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2549:197 และ สุดสงวน  

สุธีสร, 2547:86-87) คือ 

 1. ความผูกพนั (attachment) เป็นการยอมรับบรรทดัฐานทางสังคม การพฒันา

ความรู้สึกผดิชอบ ชัว่ดี ข้ึนอยูก่บัความผกูพนัของครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน ซ่ึงเป็นสถาบนัทาง

สงัคมท่ีสาํคญัยิง่ ท่ีทาํใหค้นในสงัคมมีความผกูพนักนั 

 2. การผกูมดั (commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลผกูมดัตนเองกบัการดาํเนินชีวิต

ตามรูปแบบของสังคม เช่น เรียนหนงัสือสูงเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพท่ีดี มีความสาํเร็จในชีวิต ทาํให้
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ไม่ตอ้งการทาํผดิกฎหมาย เพราะเป็นการทาํลายโอกาสของความสาํเร็จในชีวิต ดงันั้นการผกูมดัจึง

เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยควบคุมพฤติกรรมอาชญากร 

 3. การมีส่วนเก่ียวขอ้ง (involment) หมายถึง การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ 

ของสงัคม ทาํใหไ้ม่มีเวลาหรือเหลือเวลานอ้ยท่ีจะคิด จะปฏิบติัพฤติกรรมอาชญากร 

 4. ความเช่ือ (belief) หมายถึง ความเช่ือท่ีมีต่อการปฏิบติัตามระเบียบของสังคม หรือ

ความเช่ือต่อค่านิยมของสังคม บุคคลท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีเดียวกนั จะมีความเช่ือ ความรู้สึกและค่านิยม

อยู่บนบรรทดัฐานเดียวกนั บุคคลส่วนใหญ่เหล่าน้ีจะไม่ประกอบอาชญากรรมและในทางกลบักนั

จะมีจริยธรรมท่ีดีงาม 

 ทฤษฎีการควบคุมสังคมทาํใหเ้กิดการเรียนรู้สังคมดว้ยการช่วยเหลือของ “การควบคุม

สังคม” ส่ิงเหล่าน้ีไม่เพียงแต่จะเป็นความเช่ือในเร่ืองของการสร้างแรงจูงใจของบุคคลและกลุ่ม

เก่ียวกบัการควบคุมตนเองเท่านั้น แต่ยงัลดความสมคัรใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการต่อตา้นสังคมใหไ้กล

ห่างออกไปอีกดว้ย แบบของการควบคุมสังคม (types of social control) กล่าวไดว้่า มาจากทฤษฎี

ภารกิจนิยม (functionalist theories) ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย (http://www. psychology_ lexicon. 

com/cms/glossary/gl) 

 1. การควบคุมสังคมโดยตรงด้วยการลงโทษผูท่ี้มีพฤติกรรม การกระทาํผิด โดย

ครอบครัวและผูมี้อาํนาจของรัฐและใหร้างวลัผูมี้พฤติกรรมดี 

 2. การควบคุมภายใน เม่ือบุคคลถูกผลกัดนัดว้ยสติความรับผิดชอบชัว่ดี ดว้ยการตั้ง

คาํถามท่ียติุธรรม มีธรรมะในใจ ถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรม หรือมีหิริโอตตปัปะ 

 3. การควบคุมทางออ้ม เป็นการควบคุมภายในท่ีถูกขบัโดยความจาํเป็นของบุคคลท่ี

จะทาํใหค้นใกลชิ้ดพึงพอใจโดยใหเ้วลากบัการบ่งช้ีส่ิงผดิ ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยครอบครัว

และผูมี้อาํนาจของรัฐ 

 4. ความพึงพอใจท่ีจาํเป็น เป็นการควบคุมโดยสร้างความพึงพอใจตามความตอ้งการ

จาํเป็นพื้นฐานของมนุษย ์เป็นการรวมเอาความควบคุมภายใน-ภายนอกท่ีทาํให้พฤติกรรมการ

กระทาํผดิเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น เม่ือความจาํเป็นของบุคคลไดบ้รรลุแลว้ หรือไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

 เฮิร์สไซ (Hirschi) ไดแ้สดงให้เห็นว่า ทฤษฎีการควบคุมสังคมเนน้บทบาทของสังคม

ในการควบคุมพฤติกรรมอาชญากร ซ่ึงระบุความจริงว่า ไม่มีสังคมใดสามารถประณามกิจกรรม

อาชญากรโดยปราศจากการยอมรับความรับผิดชอบต่อส่ิงดงักล่าว ทฤษฎีการควบคุมสังคมเน้น

พฤติกรรมการกระทาํผิดว่า เป็นผลของการไม่มีการเฝ้าระวงัติดตามดูแล “ควบคุมสังคม” โดยผูมี้

อาํนาจตั้งแต่ตน้ ไดแ้ก่ ครอบครัว ทฤษฎีช้ีให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์และขอ้ผูกมดัในการกาํหนด
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บรรทดัฐานและโครงสร้างความเช่ือจะส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มให้ทาํผิด

กฎหมาย 

 ทฤษฎีน้ีไดฉ้ายภาพไปท่ีค่านิยมนานาชาติและการให้คาํแนะนาํเร่ืองเวลาและการเฝ้า

ระวงัติดตามพฤติกรรมว่าเป็นตวัแปรความรับผิดชอบสําหรับ “สังคมในอุดมคติ” โดยเน้นไปท่ี

บุคคล เม่ือมีผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียอย่างทนัทีทนัใดในชุมชนรอบ ๆ ซ่ึงกระตุน้ให้มี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปตามส่ิงท่ีอาํพรางไวใ้นความตั้งใจ ทฤษฎีน้ีได้อา้งถึงทิศทางท่ีอาชญากร

สามารถลดพฤติกรรมดงักล่าวได ้คือ 

1. นาํเสนอกิจกรรมท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง 

 2. ขอบเขตของการค้นพบกระบวนการยอมรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ

จริยธรรม 

 3. การถือเอาประโยชน์จากการเลือกท่ีไม่อคติในสงัคม 

 4. การสร้างความรู้สึกรับผดิชอบภายในสงัคม 

 5. การตัดสินใจเก่ียวกับ “ส่ิงท่ีต้องสูญเสียกับส่ิงท่ีได้รับ” โดยอาศัยทางเลือกท่ี

หลากหลายและเพียงพอ 

 6. พฒันาภาพลกัษณ์ของตนเอง (self-image) ภายในครอบครัว เพื่อลดความโนม้เอียง

ท่ีจะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิ และลดความวิตกกงัวลของสงัคม (social anxiety)  

 7. การมีชีวิตท่ีสามคัคีปรองดอง (harmonious living conditions)  

 8. ลดความคบัขอ้งใจและความกา้วร้าวของครอบครัวและพฒันาความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวใหง้อกงาม (healthy family relationships) 

 9. ให้เวลากบักลุ่มเพื่อนท่ีกระทาํผิด และกลุ่มท่ีอยู่ในวฒันธรรมรอง โดยการอุทิศ

เวลาใหก้บัเครือข่ายทางสงัคม 

 เฮิร์สไซ (Hirschi) ยงัไดก้ล่าวต่อไปอีกดว้ยว่า การควบคุมสังคมเกิดข้ึนเม่ือปัจเจก

บุคคลปฏิบติัพฤติกรรมปกติ และรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณสังคม การรับเอาความเช่ือน้ีทาํให้เยาวชนมี

กิจกรรมการกระทาํผิดนอ้ยลงและเฮิร์สไซ ไปไกลยิ่งกว่านั้น คือ มองเห็นอีกดา้นหน่ึงของเหรียญ

และให้ช่ือทฤษฎีว่า ทฤษฎีพนัธะทางสังคม (social bonding theory) ซ่ึงยงัคงใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 

(http://www.ehow.com/about4579461social control theory.htm) 

 ทฤษฎีการควบคุมสังคมเกิดข้ึนจากความเขา้ใจเก่ียวกับพฤติกรรมอาชญากร ความ

หลากหลายของทฤษฎีควบคุมสังคม คือ ทฤษฎีการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีแตกต่าง (differential 

association theory) ท่ีนาํเสนอโดย เอด็วิน ซทัเทอร์แลน (Edwin Sutherland) ในปี ค.ศ.1930 ซ่ึงใน

ทฤษฎีกล่าวว่า พฤติกรรมอาชญากรถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากกลุ่มเพื่อน ซ่ึง
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พฒันาไปสู่การดดัแปลงการรับรู้บรรทดัฐานของสังคม ความสัมพนัธ์ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี

ปัจเจกชนอาศยัอยู่เป็นจุดเน้นของทฤษฎีน้ี ปัจเจกชนท่ีมีโอกาสอย่างต่อเน่ืองท่ีจะมีพฤติกรรม

อาชญากร (continued exposure to delinquent type behaviors) ไดรั้บการมองว่าจะมีพฤติกรรม

เช่นนั้น หลกัการจาํนวนมากของ ซทัเทอร์แลนด ์(Sutherland) ยงัคงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัในสาขาอาชญา

วิทยา 

 ทฤษฎีการควบคุมสังคมไดรั้บการพฒันาต่อมา ในปี ค.ศ.1990 กล่าวคือ ไมเคิล อาร์. 

กอตตเ์ฟร์ดสัน และเทรวิส เฮิร์สไซ (Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi) ไดร่้วมกนัตั้ง

ทฤษฎีการเกิดอาชญากรรมทัว่ ๆ ไป (a general theory of crime) โดยเนน้ความสาํคญัว่า หากเด็ก

ได้รับการเล้ียงดูโดยให้รับรู้ถึงข้อผูกมัดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ เด็กจะรู้จักการควบคุมตนเองได้อย่าง

เหมาะสม คือ สามารถควบคุมตวัเองไดสู้ง (high self control) เม่ือเป็นเช่นน้ีจะมีโอกาสนอ้ยท่ีจะมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือประกอบอาชญากรรม แต่หากเด็กมีการควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัตํ่า (low 

self control) การมีพฤติกรรมหรือประกอบกิจกรรมอาชญากรรมจะเกิดข้ึน ดงันั้นการใหเ้ด็กมีการ

ควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัสูงจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการป้องกนัการกระทาํผดิ ส่ิงสาํคญัท่ีควรตอ้งทาํ

คือ การฝึกฝนเดก็ใหมี้ความสามารถในการควบคุมตนเองในระดบัสูงตั้งแต่เยาวว์ยั 

 สรุป ทฤษฎีการควบคุมสังคม มีประเด็นสาํคญัอยู่ท่ีการทาํให้บุคคลมีความผกูพนักบั

บรรทดัฐานทางสังคม ครอบครัว เพื่อน ความรับผิดชอบชัว่ดี ผกูมดัตนเองกบัการดาํเนินชีวิตตาม

รูปแบบของสังคม ใชเ้วลาว่างทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เช่ือและยึดถือค่านิยมบนบรรทดัฐาน

เดียวกนักบัคนส่วนใหญ่ท่ีประพฤติปฏิบติัเหมาะสมดว้ยจริยธรรมท่ีดีงาม ความผกูพนั การผกูมดั 

การมีส่วนเก่ียวขอ้งและความเช่ือท่ีกล่าวถึงแลว้ เกิดจากการขดัเกลาทางสังคม (socialization) ตั้งแต่

วยัเด็กในครอบครัว และเม่ือเติบโตข้ึนก็เป็นหนา้ท่ีของสถาบนัทางสังคมท่ีจะควบคุมให้บุคคลอยู่

ในระเบียบของสงัคม 

 

ทฤษฎคีวามผูกพนัทางสังคม 
 ทฤษฎีความผกูพนัทางสังคม หรือทฤษฎีพนัธะทางสังคม (social bond theory) เป็น

ทฤษฎีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลในการทาํนายพฤติกรรมการกระทาํผิดทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชนใน

ปัจจุบนั (Boeri, Sterk and Elifson, 2006 : 264-291)  แคนดานีโด (Candanedo) กล่าวว่า ทฤษฎี

ความผกูพนัทางสังคม เดิมเป็นท่ีรู้จกัในช่ือทฤษฎีการควบคุมสังคม (social control theory) โดย

ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การควบคุมตนเองของปัจเจกชนสามารถสร้างข้ึนได้โดยการยกัย ้ายถ่ายเท 

(manipulation) กระบวนการทาํให้เป็นไปตามการกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) และการ

เรียนรู้สังคม และยงัคิดดว้ยว่าเป็นการลดการกระตุน้พฤติกรรมการต่อตา้นสังคม ทฤษฎีน้ีเสนอว่า 
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บุคคลถูกครอบงาํไม่ให้เขา้ร่วมกิจกรรมการกระทาํผิดทางอาญาบนพื้นฐานของความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน ๆ พนัธะสัญญาหรือขอ้ผูกพนั ค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคม (available from 

Candanedo, http://www.ehow.com/about 5475399 social bond_delinquency.htm) 

 ทฤษฎีน้ีพฒันาข้ึนในปี ค.ศ.1969 โดยเทรวิส เฮิร์สไช (Travis Hirschi) ซ่ึงเป็นผูค้น้พบ

ความหมายและประโยชน์ของความผกูพนัทางสังคม งานของเฮิร์สไชโดดเด่นในสาขาอาชญาวิทยา 

ทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงของเฮิร์สไช คือ ความไม่เพียงพอของความผูกพนัทางสังคม ซ่ึงโดยปกติแลว้

สามารถนาํไปสู่พฤติกรรมการกระทาํผดิทางอาญาได ้

 อีมิล เดอเคียน (Emile Durkhein) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการบูรณาการทางสังคม (theory of 

social integration) ซ่ึงไดเ้สนอว่า การขาดความผกูพนัทางสังคมและการบูรณาการท่ีเหมาะสมใน

สังคมเพิ่มความคิดซึมเศร้า และคิดฆ่าตวัตาย เดอเคียน เช่ือเช่นเดียวกับเฮิร์สไช ว่า การแยกตวั 

(isolation) เป็นการทาํลายท่ีสุดโต่งในการแก้ปัญหาทางจิตใจ (abbot,http://ehow.com/about 

5412958 social bond theory.htm) 

 เฮิร์สไชเช่ือว่า มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะกระทาํผิดกฎหมายเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว 

เพียงแต่ควบคุมไวเ้ท่านั้น เหตุท่ีมนุษยส์ามารถควบคุมไดแ้ละไม่กระทาํผดิเน่ืองจากเกรงว่าจะทาํให้

เสียความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน ๆ ครอบครัว พี่น้อง เพื่อนบา้น ครู อาจารย ์นายจา้ง เป็นตน้ หาก

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มดงักล่าวขาดความผกูมดั (tie) หรือความผกูพนั (bond) และขาดความเห็นอก

เห็นใจผูอ่ื้นแลว้ บุคคลจะมีความเป็นอิสระท่ีจะกระทาํผดิท่ามกลางความแตกต่างของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

สีผวิ ศาสนา และกลุ่มทางสงัคมต่าง ๆ บุคคลท่ีขาดความผกูพนัทางสงัคมอาจมีผลต่อพฤติกรรมการ

กระทาํผดิโดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากรรม ทฤษฎีน้ีไดรั้บการสนบัสนุนว่า ทาํนายพฤติกรรมการ

กระทาํผิดในหมู่วยัรุ่นของประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะพฤติกรรมการกระทาํผิดในลกัษณะการ

ใช้ความรุนแรง การผิดกฎระเบียบของโรงเรียน และการรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนรําคาญ 

รวมทั้งพฤติกรรมการกา้วร้าวรุนแรงกส็ามารถทดสอบไดด้ว้ยทฤษฎีน้ี 

 องค์ประกอบของความผูกพันทางสังคม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความผูกพัน 

(attachment) การมีพนัธะสัญญาหรือการผกูมดั (commitment) การเขา้ร่วม (involvement) และ

ความเช่ือ (belief)  

 

 ความผูกพนั. ความผกูพนั (attachment) หมายถึง ความใส่ใจในผูอ่ื้น ความใส่ใจท่ีมีต่อ

ความคิดเห็น และความคาดหวงัของผูอ่ื้นท่ีอยู่ในกรอบของกฎหมาย (Hindelang,1973:473) หรือ

บรรทดัฐานของสงัคม เฮิร์สไชไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัความผกูพนั (attachment) ว่าเป็นความรู้สึก

ผกูพนัหรือความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี หรือหิริโอตตปัปะ (superego) ซ่ึงไดรั้บการพฒันามาจากการเล้ียง
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ดู ฝึกอบรมของบิดามารดา ความผูกพนัเป็นความรู้สึกท่ีมีลกัษณะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของคน    

อ่ืน ๆ มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั และถือเป็นส่วนสาํคญัของความรู้สึกผกูพนัต่อผูอ่ื้น คือ การรับ

เอาบรรทดัฐานของสังคมไวใ้นตวั ถา้บุคคลไม่มีความไวต่อการรับรู้หรือรับบรรทดัฐานของสังคม 

ก็เท่ากบัว่าบุคคลนั้นไม่ไดถู้กตีกรอบโดยบรรทดัฐานของสังคม (หมายถึง การยบัย ั้งการกระทาํท่ี 

ไม่ดีโดยบรรทัดฐานของสังคม) เม่ือเป็นเช่นน้ี บุคคลจะมีอิสระท่ีจะก่อพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

ความสําคญัของการยอมรับบรรทดัฐานของสังคม และความรับผิดชอบชัว่ดีจึงอาศยัพื้นฐานของ

ความรู้สึกผกูพนัท่ีมีต่อผูอ่ื้น 

 การผกูมดัทาํใหส้ามารถทนต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนได ้การผกูมดัก่อรูปดว้ยความมัน่คง

กบัคนอ่ืน ๆ ท่ีเล้ียงดู เช่น คุณลกัษณะของความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นดว้ย ถา้บุคคลสามารถมี

ประสบการณ์ความเห็นอกเห็นใจ บุคคลนั้นจะเป็นผูอ้ยูห่่างไกลจากการกระทาํผดิทางอาญา 

 ปัจเจกชนท่ีมีการผกูมดัท่ีมัน่คงจะเขา้ใจแนวคิดของการนบัถือและนาํไปใช ้เป็นการ

ควบคุมสงัคมท่ีไม่สนบัสนุนพฤติกรรมเบ่ียงเบน เช่น ความป่าเถ่ือน (vandalism) ความน่าเบ่ือหน่าย 

(harassment) ความผกูพนัแบ่งไดเ้ป็น 3 อยา่งคือ  

 1. ความผกูพนัต่อบิดามารดา (parental attachment) การมีความผกูพนัต่อบิดามารดา

เป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญัสาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิ ความผกูพนัต่อบิดามารดาท่ีแขง็แกร่งมกัจะ

เกิดข้ึนเม่ือพ่อแม่มีการตอบสนองและมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนของตน 

เฮิร์สไชสนบัสนุนวา่ รูปแบบความผกูพนัต่อบุคคลอ่ืนอาจถูกทาํลายลงไดห้ากเดก็และเยาวชนนั้น ๆ 

ขาดความผูกพนัต่อผูป้กครอง ซ่ึงจะทาํให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีความผูกพนัต่อบุคคลอ่ืน ๆ 

น้อยตามไปด้วยเช่นเดียวกนั (Hirschi,1969:84) บุคคลท่ีขาดความผูกพนัต่อบิดามารดาหรือ

ผูป้กครองหรือสังคมท่ีอาศยัอยูมี่แนวโนม้ท่ีจะกระทาํผดิมากข้ึน ตวัแปรอิสระท่ีเฮิร์สไชนาํมาใชใ้น

การวดัความผูกพนัท่ีมีต่อบิดามารดาและผูป้กครอง ไดแ้ก่ เจตคติของผูป้กครอง การส่ือสารของ

บิดามารดากบัเด็กและเยาวชน การมีความรักความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชน และพบว่า เจตคติของ

บิดามารดา ผูป้กครอง การส่ือสารของบิดามารดากบัเด็กและเยาวชน และการมีความรัก ความ

ห่วงใยต่อเด็กและเยาวชน เป็นตวัทาํนายพฤติกรรมการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนท่ีสาํคญั และ

เฮิร์สไชยงัพบอีกดว้ยว่า เด็กและเยาวชนท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้สึกกบับิดา

มารดาหรือผูป้กครอง และมีการพดูคุยกนัเก่ียวกบัแผนอนาคตร่วมกนั จะมีโอกาสกระทาํผดิลดลง 

  ส่วนเด็กและเยาวชนท่ีไม่มีพฤติกรรมการกระทาํผิดนั้น เฮิร์สไช กล่าวว่า เด็กและ

เยาวชนเหล่านั้นมีความผูกพนัมากต่อบิดามารดาหรือผูป้กครอง การมีพนัธะท่ีเขม้แข็งต่อความ

คาดหวงัและต่อพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมหรือบรรทดัฐานท่ีถูกตอ้งตามระบบกฎหมาย 

(Hirschi, 1969 : 94) เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด บิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีเป็นตวัอยา่งในการประกอบ
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อาชญากรรมเป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญัของการมีพฤติกรรมการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น 

เฮิร์สไช เห็นว่า เด็กและเยาวชนท่ีมีพ่อแม่หรือผูป้กครองท่ีชักนําไปสู่การก่ออาชญากรรมจะมี

โอกาสท่ีจะทาํใหเ้ดก็และเยาวชนมีพฤติกรรมการกระทาํผดิได ้

 2. ความผกูพนัต่อโรงเรียน (school bond or school attachment ในส่วนหน่ึงของ

ทฤษฎีเขม็ชีวิต (life-course theory or life perspective) ท่ีวิเคราะห์ความเป็นอยูข่องผูค้นในเร่ือง

โครงสร้าง สังคม และวฒันธรรม...(http://www.en.wikipedia.org) ส่วนของโรงเรียนจะอยูร่ะหว่าง

ครอบครัว การทาํงานและการแต่งงาน (Hirschi, 1969 : 111) ความผกูพนั การผกูมดัและการเขา้ร่วม

ในโรงเรียนของเด็กและเยาวชนจะเป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดพฤติกรรมส่วนบุคคลจากช่วงวยั

เด็ก สู่วยัผูใ้หญ่ ทกัษะและความสามารถของปัจเจกชนท่ีทาํให้ประสบความสําเร็จเน่ืองมาจาก

ความสําคญัของความผูกพนัท่ีปัจเจกชนมีต่อโรงเรียน ส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ปัจเจกชนกระทาํผิดสืบ

เน่ืองมาจากการขาดการศึกษาในโรงเรียน การไม่ช่ืนชอบในโรงเรียนและการปฏิเสธท่ีจะเขา้ไปสู่

ระบบโรงเรียน เฮิร์สไช วดัความผกูพนัท่ีมีต่อโรงเรียนโดยการทดสอบเจตคติทัว่ ๆ ไปของนกัเรียน

ท่ีมีต่อโรงเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบการพูด ระดบัคะแนนภาษาองักฤษและการมี

การติดต่อกบัโรงเรียน ขอ้สนบัสนุนของการทดสอบน้ี พบว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัคะแนนในดา้นเจต

คติทัว่ ๆ ไปท่ีมีต่อโรงเรียนและระดบัคะแนนภาษาองักฤษสูง จะมีความสามารถต่อการใชชี้วิตอยู่

ในโรงเรียน ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีมีโอกาสท่ีจะเขา้ร่วมกบัการมีพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีนอ้ยลง 

ในทางกลบักนันักเรียนท่ีมีรายงานว่าไม่ชอบไปโรงเรียนและไม่ใส่ใจกบัส่ิงท่ีครูสอนจะมีความ

เส่ียงสูงต่อการมีพฤติกรรมการกระทาํผิด จากการศึกษาคร้ังน้ี แสดงว่าตวัแปรอิสรแต่ละตวัมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิของนกัเรียน 

 3. ความผกูพนัต่อเพื่อนท่ีกระทาํผิด ทฤษฎีความผกูพนั (social bond) ของเฮิร์สไช

เป็นตวัทาํนายท่ีมีความแม่นยาํและสาํคญัยิง่ กล่าวคือ บุคคลใดมีความผกูพนัท่ีแขง็แกร่งมาก บุคคล

นั้นจะมีโอกาสนอ้ยท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด เช่นเดียวกนั ความผกูพนัท่ีมีต่อเพ่ือนหรือกลุ่ม

เพื่อนจะข้ึนอยูก่บักิจกรรมการกระทาํผิดของกลุ่มเพื่อนดว้ย ส่วนประกอบเร่ิมแรกของความผกูพนั

น้ีคือความสัมพันธ์ท่ีมีอํานาจต่อการวางกฎเกณฑ์และการควบคุมพฤติกรรมของแต่ละคน 

(คลา้ยคลึงกบัความผูกพนัท่ีมีต่อบิดามารดา/ผูป้กครอง) และเม่ือบุคคลใดก็ตามมีความผูกพนัต่อ

กลุ่มเพื่อนท่ีกระทาํผิดแลว้ บุคคลนั้นจะมีโอกาสมากท่ีจะกระทาํผิดยิง่ข้ึน เช่น สามในส่ีคนของคน

ท่ีเคยกระทาํผิด พบว่า มีเพื่อนสนิท 4 คน หรือมากกว่าท่ีเคยถูกตาํรวจจบักุมมาแลว้ และบุคคลนั้น

จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิกบักลุ่มเพื่อนนั้นดว้ย (Hirschi, 1969) 

 การสนับสนุนความเช่ือในทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การมีความสัมพนัธ์ใน

ทางตรงกบักิจกรรมการกระทาํผิด และการท่ีเด็กและเยาวชนชายมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ี
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กระทาํผิดมกัจะเกิดกบัเด็กชายท่ีมีเพื่อนกระทาํผิดมากกว่าเด็กชายท่ีไม่มีเพื่อนกระทาํผิด (Hirschi, 

1969 : 135) บุคคลท่ีมีความผกูพนักบัเพื่อน (ท่ีดี) จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิค่อนขา้งนอ้ย 

ขณะท่ีบุคคลท่ีไม่มีความผกูพนักบัเพื่อนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิมาก โดยเฮิร์สไช กล่าว

วา่ เดก็ชายท่ีกระทาํผดิมกัจะมีเพื่อนท่ีกระทาํผดิเป็นจาํนวนมาก และเด็กชายท่ีไม่มีการกระทาํผดิจะ

เป็นบุคคลท่ีไม่มีเพื่อนท่ีกระทาํผดิ และเฮิร์สไชยงักล่าวอีกดว้ยวา่ บุคคลยิง่มีความสัมพนัธ์กบับุคคล

ประเภทใดกย็ิง่จะมีลกัษณะคลา้ยกบัคนประเภทนั้น (Hirschi, 1969 : 158) 

 แมว้่าปัจจัยด้านความผูกพนัต่อเพื่อนท่ีกระทาํผิดจะเป็นปัจจัยสําคญัในการศึกษา

พฤติกรรมการกระทาํผิด อย่างไรก็ตาม ปัจจยัน้ีก็ไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมการกระทาํผิดไดดี้

ท่ีสุด แต่ก็เป็นปัจจยัท่ีสามารถช้ีวดัท่ีสาํคญัตวัหน่ึงของปัจจยัดา้นความผกูพนัทางสังคม ยิ่งไปกว่า

นั้นความผูกพนัต่อเพื่อนท่ีกระทาํผิดนับเป็นปัจจยัหน่ึงในหลาย ๆ ปัญหา และเป็นปัจจยัร่วมกบั

ปัจจยัอ่ืน ๆ เม่ือศึกษาพฤติกรรมการกระทาํผดิ เฮิร์สไชไดส้รุปวา่ เม่ือจะศึกษาพฤติกรรมการกระทาํ

ผิดนั้น ๆ จาํเป็นตอ้งศึกษาในลกัษณะของกลุ่มความสัมพนัธ์มากกว่าการศึกษาเพียงความสัมพนัธ์

แบบเด่ียว ๆ  

 

 การมีพันธสัญญาหรือการผูกมัด. การมีพนัธสัญญาหรือการผูกมัด (commitment) 

หมายถึง การกระทาํท่ีเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญถึงผลประโยชน์ (benefit) หรือกาํไรและผลเสีย 

(cost) หรือการเส่ียง (risk) ก่อนท่ีจะสร้างขอ้ผกูมดัตนเองกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลา ความ

พยายาม ความตั้งใจ เช่น ก่อนท่ีบุคคลจะกระทาํอะไรมกัไตร่ตรองผลไดผ้ลเสียงของการกระทาํนั้น 

หากผลประโยชน์หรือผลไดน้อ้ยกวา่ผลเสีย บุคคลกจ็ะไม่กระทาํส่ิงนั้น (Hirschi,1969:11) เน่ืองจาก

ไม่ตอ้งการเส่ียงหรือสูญเสียทุนท่ีตนลงไป หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่าบุคคลทาํอะไรยอ่มหวงัผลกาํไร

หรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Krohn and Massey,1980:531) แต่จะไม่ทาํอะไรในการท่ีจะตอ้งเส่ียง

หรือตอ้งลงทุนอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

 บุคคลท่ีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีพลังในตน มีการสร้างสรรค์กิจกรรม ได้รับ

การศึกษา มีการสร้างธุรกิจ ยอมรับในส่ิงท่ีดีงาม บุคคลนั้นมีโอกาสนอ้ยท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํผดิ บุคคลใดก็ตามท่ีมีการพฒันาขอ้ผกูพนัต่อกิจกรรมของสังคมปกติ (ความเช่ือในกฎหมาย

หรือกฎเกณฑข์องสังคมทัว่ ๆ ไป) บุคคลนั้นจะมีโอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดนอ้ยมาก 

เพราะบุคคลนั้นจะมีค่านิยม มีตาํแหน่งทางสังคมท่ีตนยดึถือ และพยายามจะไม่ทาํใหส่ิ้งเหล่าน้ีสูญ

หายไป เพราะเป็นส่ิงท่ีสงัคมยอมรับอยูแ่ลว้ 

 เฮิร์สไช ไดว้ดัการผกูมดัทางสงัคม สถานะของความเป็นผูใ้หญ่ การผกูมดัต่อการศึกษา 

การทาํงาน และสถานะทางอาชีพในอนาคต ผลการศึกษา พบว่า การตอบสนองของบุคคลท่ีวาง
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อนาคตทางการศึกษาไวสู้ง และไดรั้บความสาํเร็จดา้นการงานเหล่าน้ี จะเป็นการผกูมดัสถานะความ

เป็นผูใ้หญ่ของตนต่อสังคมและจะมีโอกาสนอ้ยมากต่อความตอ้งการท่ีจะให้มีการเบ่ียงเบนไปจาก

แนวทางท่ีตนไดว้างไวเ้ม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ บุคคลท่ีมีการผูกมดัตนเองต่อเป้าหมายในอนาคต 

พบว่า จะสูบบุหร่ีนอ้ย ด่ืมเหลา้นอ้ย การออกไปเท่ียวกบัผูห้ญิงมีนอ้ย และจะไดรั้บผลการศึกษาท่ี

สูงมากกว่าบุคคลท่ีจะกลายเป็นบุคคลท่ีกระทาํผิด ในทางกลบักนับุคคลท่ีมีเป้าหมายทางการศึกษา

ตํ่า มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียตํ่า มีความคาดหวงัต่อการจบการศึกษาตํ่า และมีความตอ้งการท่ีอยากจะ

ทาํงานตํ่า จะเป็นบุคคลท่ีชอบด่ืมเหลา้ เท่ียวผูห้ญิงและริเร่ิมสูบบุหร่ีก่อนอาย ุ13 ปี และเฮิร์สไชยงั

กล่าวอีกดว้ยว่า เด็กชายเหล่าน้ีจะไม่มีการสร้างการผกูมดัท่ีสูงต่อสังคม (มีความเส่ียงตํ่าในส่ิงท่ีเป็น

ปกติทัว่ไป) หรือการสร้างความหวงัท่ีถูกตอ้งตามแนวทางของสังคมปกติ หรือเป้าหมายของสังคม

ทัว่ไป (Hirschi, 1969 : 20)  

 ความรู้สึกท่ีมีต่อพนัธสญัญา (a sense of commitment) เป็นแรงขบัพ้ืนฐาน พนัธสัญญา

ต่อกลุ่มสังคมหรือองคก์รจะช่วยดูแล (foster) ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ต่อหนา้ท่ีเกียรติยศ 

พนัธสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มช่วยปัจเจกบุคคลให้เป็นผูมี้เหตุผล และไปกันได้กับบรรทัดฐานการ   

ยอมรับทางสังคมและค่านิยม (Candanedo,http://www.ehow.com/about.5475399-social bond - 

delinquency.htm) 

 

 การเข้าร่วม. การเขา้ร่วม (involvement) หมายถึง การเขา้ไปหมกมุ่นทุ่มเทเวลาและ

พลงังานใหห้มดไปกบักิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงันั้นหากบุคคลหมกมุ่นทุ่มเทอยูก่บัการทาํความ

ดี หรือการกระทาํต่าง ๆ อนัเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑแ์ละบรรทดัฐานของสังคมแลว้ บุคคลนั้น

จะไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสท่ีจะกระทาํผดิหรือแมแ้ต่จะคิดเก่ียวกบัการกระทาํผดิไดเ้ลย 

 ขอ้เสนอแรกของเฮิร์สไช คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมสามารถท่ีจะปิดกั้นการมี

พฤติกรรมการกระทาํผดิ (Hirschi, 1969 : 187) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งง่าย ๆ เพราะบุคคลท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม จะทาํให้ไม่มีเวลาหรือแรงกระตุน้ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

กระทาํผิด เฮิร์สไชไดว้ดัการเขา้ร่วมโดยการถามถึงเวลาท่ีบุคคลใชใ้นการทาํการบา้น เวลา (เป็น

ชัว่โมง) ท่ีใชใ้นการพดูคุยกบัเพื่อน และเวลาท่ีใชใ้นการข่ีรถเล่น 

 เฮิร์สไช พบว่า ขอ้บกพร่องในการศึกษาหรือหลกัการ คือ ผูต้อบแบบสอบถามนั้น ๆ 

ตอบในลกัษณะท่ีไม่ตรงกบัจุดประสงคข์องขอ้คาํถาม นอกเหนือจากน้ี เฮิร์สไชยงัพบว่า เยาวชนท่ี

ใชเ้วลาว่างหลงัจากการเรียนส่วนใหญ่ไปกบัการดูโทรทศัน์ การอ่านหนงัสือท่ีไม่ใช่หนงัสือเรียน 

หรือการเขา้ร่วมในกีฬาหรืองานอดิเรกจะไม่มีโอกาสเขา้ร่วมในการกระทาํผิดมากกว่าบุคคลท่ีไม่

เคยเขา้ร่วมในกิจกรรม ยิ่งไปกว่านั้น เฮิร์สไชยงัพบว่า เด็กชายท่ีทาํงานไปดว้ยขณะท่ีเรียนหนงัสือ
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หรือมีแฟนจะมีโอกาสนอ้ยท่ีจะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิกวา่เดก็ชายท่ีไม่ไดท้าํงาน (Hirschi, 1969 

: 191) 

 ระดบัของการเขา้ร่วมเป็นส่ิงจาํเป็นต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู ่การแยกตวัออกจาก

สังคมสามารถเพิ่มความคิดลวง (delusional think) ซึมเศร้า และมีแนวโนม้ฆ่าตวัตาย การเขา้ร่วม

ลดลง เกิดการเบ่ือหน่าย ส่วนความรู้สึกผูกพนั การเขา้ร่วมทาํให้เกิดความรู้สึกในความสําเร็จ      

และการใชเ้วลาท่ีเป็นประโยชน์ (Candanedo,http://www.ehow.com/about.5475399-social bond_ 

delinquency.htm) 

 

 ความเช่ือ. ความเช่ือ (Belief) เป็นองคป์ระกอบสุดทา้ย หมายถึง การยอมรับค่านิยม

และบรรทดัฐานทางสังคมรวมถึงศีลธรรมและจริยธรรมดว้ย เน่ืองจากบุคคลเช่ือว่ากฎหมายเป็นส่ิง

ท่ีถูกตอ้งมิอาจฝ่าฝืนไดจึ้งไม่กระทาํผดิ (Dekeseredy & Schwartz, 1996 : 220) การมีความเช่ือหรือ

ยอมรับบรรทดัฐานกฎเกณฑข์องสังคม คือ การยอมรับหรือมีความเช่ือต่อความหมายในทางไม่เห็น

ดว้ยกบัการละเมิดกฎหมาย (Hirschi, 1969 : 202) เพราะบรรทดัฐานหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ของสังคม

ก็คือการให้นิยาม (definition) ท่ียึดถือร่วมกนัของคนในสังคม ดงันั้นการละเมิดบรรทดัฐานหรือ

กฎเกณฑข์องสังคมคือ การละเมิดนิยามท่ีใชร่้วมกนัของสังคม หรือการทาํอะไรท่ีตรงกนัขา้มกบั

เจตนารมณ์และความหวงัของคนอ่ืน ๆ ในสังคม (Hirschi, 1969 : 18) ฉะนั้นการท่ีเด็กมีความรู้สึก

ผูกพนัต่อบิดามารดาจึงก่อให้เกิดความรู้สึกยอมรับ เช่ือฟังบุคคลท่ีอยู่ในสถานภาพหรือบทบาท

ตามท่ีบรรทดัฐานของสังคมกาํหนด เช่น ลูกย่อมเช่ือฟังหรือยอมรับความคิดเห็น ค่านิยมของบิดา

มารดา นกัเรียนยอ่มเช่ือฟังหรือยอมรับความคิดเห็นของครูหรือของโรงเรียน 

 เฮิร์สไช กล่าวว่า ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัท่ีมีความเช่ือในส่ิงท่ีสังคมยอมรับกนั

โดยทัว่ไป รวมทั้งกฎหมาย คนเหล่าน้ีจะมีโอกาสน้อยมากท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด 

ศูนยก์ลางของความเช่ือในเร่ืองน้ีอยู่ท่ีกฎระเบียบทัว่ไปและกฎเกณฑ์ของสังคม ซ่ึงเป็นกลไกท่ี

เหมาะสมท่ีจะนาํมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 การศึกษาองคป์ระกอบของพนัธะทางสังคม 4 ประการขา้งตน้ของเฮิร์สไช เป็นการ

สนบัสนุนความเช่ือในทฤษฎีการควบคุม โดยทัว่ไปแลว้พนัธะของบุคคลท่ีมีต่อสังคมยิง่มากเท่าไร 

พฤติกรรมการกระทาํผดิจะยิง่ลดนอ้ยลงเท่านั้น การคน้พบของเฮิร์สไช ยงัรวมถึง 

 1. ชายท่ีมีเจตคติต่อผูป้กครองในระดับสูง มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ เข้าใจ

ความรู้สึก และมีการแลกเปล่ียนความรู้สึกของตนเองกับผูป้กครอง จะมีโอกาสน้อยท่ีจะมี

พฤติกรรมการกระทาํผดิ 
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 2. ชายท่ีมีเจตคติทางบวกและมีความผกูพนัต่อโรงเรียนในระดบัสูงจะมีโอกาสนอ้ยท่ี

จะเขา้ร่วมในการกระทาํผดิ 

 3. ชายท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของเพื่อน ๆ ท่ีดี จะมีโอกาสนอ้ยกว่าบุคคลท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ

ของเพื่อน ๆ ต่อการมีพฤติกรรมการกระทาํผดิ 

 4. ชายท่ีมีความผกูพนัต่อแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมจะมีแรงผลกัดนันอ้ยลง

ต่อการกระทาํผดิ 

 5. ชายท่ีชอบเขา้ร่วมในกิจกรรมของสังคมท่ีคนทัว่ไปไม่ชอบปฏิบติักนั เช่น การสูบ

บุหร่ี การด่ืมสุรา และการออกไปเท่ียวกบัผูห้ญิงมกัจะมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมใหก้ระทาํผดิ (ลกัษณะ

เหล่าน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระทาํผดินัน่เอง) 

 6. ชายท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมของสงัคมทัว่ไป แสดงใหเ้ห็นวา่จะมีแรงกระตุน้ท่ีนอ้ยลง

ในการเขา้ร่วมกบักิจกรรมท่ีเป็นการกระทาํผดิ 

 7. ชายท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยัของ เฮิร์สไช ยอมรับในพฤติกรรมการกระทาํ

ผิดของตนเอง คนเหล่าน้ีไม่ค่อยเกรงกลวัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและสามารถท่ีจะหลบเล่ียงกฎหมายได ้

และหากสามารถหลีกเล่ียงกฎหมายไดม้ากเท่าไรกส็ามารถท่ีจะกระทาํผดิไดม้ากข้ึนเท่านั้น 

 สรุปไดว้่าทฤษฎีความผกูพนัทางสังคม มีบทบาทสาํคญัในการเขา้ใจการกระทาํผิดใน

สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาํความเขา้ใจว่า ทาํไมปฏิกิริยาสัมพนัธ์ในชีวิตประจาํวนัจึงถูก

ปรับแต่งดว้ยการครอบงาํ ซ่ึงรวมถึงความสมัพนัธ์และความผกูพนัทางสังคมบวกกบัศีลธรรมท่ีมีอยู่

ภายใน และความรู้ตวัของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีสามารถสังเกตไดว้่า ทาํไมแบบพฤติกรรมของบุคคล   

จึงถูกเหน่ียวร้ังดว้ยปัจจยัท่ีเป็นผลกระทบเหล่าน้ีได ้แรงผลกัดนัทั้งภายนอกภายในสามารถกาํหนด

ระยะสําหรับปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นโลก ซ่ึงอาจจะเป็นสันติภาพและความร่วมมือหรืออาจจะ 

เป็นความรุนแรงและการเบ่ียงเบนก็ไดเ้ช่นกนั (Candanedo,http://www.ehow.com/about.5475399-

social bond_ delinquency.htm) 

 
ทฤษฎคีวามกดดันทางสังคม 

 คลอเวิร์ด และโอลิน (Cloward and Ohlin, 1960 : 95-97) กล่าวว่าทฤษฎีความกดดนั 

(strain theory) เนน้ความสาํคญัของความสาํเร็จดา้นการเงินตามความตอ้งการของชนชั้นกลาง โดย

ใหค้วามเห็นว่าการศึกษาเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงจุดเร่ิมแรกของใครงสร้างโอกาสท่ีจะเพิ่มการสร้างความ

ร่ํารวย แมว้่าโดยภาพรวมของหลกัการจะกล่าวถึงการประสบความสําเร็จในการสร้างโอกาสท่ี

อาจจะข้ึนอยู่กับฐานะทางครอบครัว แต่การจะบรรลุด้านเศรษฐกิจได้นั้ นจะต้องได้รับการ

สนบัสนุนดา้นการศึกษาดว้ย 
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 องคป์ระกอบทั้ง 4 ของความผกูพนัตามทฤษฎีของเฮิร์สไช แสดงไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลอเวิร์ด และโอลิน ยอมรับว่า การเกิดข้ึนของแก๊งต่าง ๆ นั้นสมาชิกของแก๊งจะเร่ิม

จากการมีประสบการณ์ท่ีอยู่บนความขดัแยง้ระหว่างวฒันธรรมในการบรรลุเป้าหมายทางด้าน

เศรษฐกิจกบัการไม่สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้น (Farnworth and Leiber, 1989) ในปี ค.ศ.1992 

แอ๊กนิว (Agnew, อา้งจากชาญคณิต  กฤตยา สุริยามณี และอุนิสา  เลิศโตมรสกุล 2553 : 30) ระบุว่า 

ทั้งความตึงเครียดและความกดดนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้เพิ่มความเส่ียงต่อพฤติกรรมการกระทาํผิด 

รวมทั้งความขดัแยง้ระหว่างความตอ้งการและความเป็นจริง การสูญเสียแรงกระตุน้ทางบวกและ

การแสดงออกถึงแรงกระตุน้ในทางลบ 

 แมว้่าตามทฤษฎีแลว้ การสูญเสียแรงกระตุน้ทางบวกและการแสดงออกถึงแรงกระตุน้

ทางลบจะเป็นรูปแบบท่ีแยกจากกนั แต่การทดสอบทฤษฎีน้ี ส่วนใหญ่จะวดัความกดดนัในเชิงของ

เหตุการณ์ชีวิตทางลบ (negative life event) เหตุการณ์ชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยความกดดนัหรือความกดดนั

ของชีวิต (stress full life event or life strain) (Agnew and White, 1992 ; Aseltine et al., 2000 ; 

Broidy, 2001; Hoffmann, 2003; Hoffmann and Miller, 1998; Mazerolle, 1998; Patenoster and 

Mazerolle, 1994) 

 
พฤตกิรรมอาชญากร 

ความรู้สึกผกูพนั 
 ครอบครัว 
 โรงเรียน 

 สถานท่ีทาํงาน 

 ชุมชน 

 

การผกูมดั 

 อาชีพ 
 การศึกษา 

 หนา้ท่ีการงาน 

 

 

ความเช่ือ 

 กลุ่มความเช่ือทางศาสนา 
 ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 ความมีศีลธรรม 
 ความรักชาติ 

 

 

การเขา้ร่วม 

 กิจกรรมของโรงเรียน 
 กลุ่มการกีฬา 

 การรวมกลุ่มองคก์ร/ 
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ทฤษฎคีวามกดดันทัว่ไป 
 โรเบิร์ต แอกนิว (Robert Agnew,1992:199) นกัอาชญาวิทยาผูคิ้ดคน้ทฤษฎีความกดดนั

ทัว่ไป (General Strain Theory : GST) ทฤษฎีน้ีใหค้วามสนใจกบัปัจจยัดา้นกายภาพ และดา้นสังคม

ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การตอบสนองต่อความกดดนัในการกระทาํผดิของ

ปัจเจกชน ซ่ึงมาจากปัจจยัหลากหลาย รวมทั้งลกัษณะของชุมชนท่ีปัจเจกชนนั้น ๆ อาศยัอยู่ดว้ย 

ต่อมาในปี ค.ศ.1999 แอกนิว ได้อธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของปัจจัยด้านชุมชนท่ีมีความ 

สัมพนัธ์ต่อการกระทาํผิดท่ีเกิดจากความกดดนัว่า ชุมชนบางแห่งจะสร้างโอกาส (ทางกายภาพ) 

สาํหรับการเกิดอาชญากรรมมากกว่าชุมชนอ่ืน ๆ ซ่ึงการสร้างโอกาสน้ีจะเป็นการเปล่ียนแปลงและ

เพิ่มความเครียดของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ (ถูกกระตุน้ใหก้ลายเป็นผูก้ระทาํผดิ) (Agnew,1999:144) 

และการเพิ่มข้ึนของอาชญากรรมและแก๊งต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการปัจจยัในการดาํรงชีพสูง 

ทาํให้ปัจเจกชนเหล่าน้ีก่ออาชญากรรม เน่ืองจากความกดดันของชุมชนท่ีเป็นแรงผลกัดนัหรือ  

สร้างโอกาส (Agnew,1999:145) แอกนิวสรุปว่า ค่านิยมท่ีชักนําไปสู่การกระทาํผิดและการเกิด

อาชญากรรมมีความหลากหลายแตกต่างกนัในแต่ละชุมชน และมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างผลของ

ความกดดนักบัการกระทาํผิดต่าง ๆ และจากความหลากหลายของชุมชนทาํให้ระดบัการควบคุม

ทางสังคมต่างกัน และสมาชิกในบางชุมชนจะมีการเรียนรู้ค่านิยมท่ีจะนําไปสู่การประกอบ

อาชญากรรม ทาํใหผู้ก้ระทาํผิดหรืออาชญากรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามค่านิยมของสังคม

และชุมชนเหล่านั้นในท่ีสุด 

 แอกนิว, บรีซิน่า ไรท ์และคูนเลน (Agnew, Brezina, Wright and Cullen, 2002) ได้

อธิบายว่าความสัมพนัธ์ทางลบกบัส่ิงต่าง ๆ (การไดรั้บความกดดนัจากสังคม) จะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี

ทาํใหเ้กิดการกระทาํผดิได ้

 

 สาเหตุของความกดดัน. สาเหตุของความกดดนั (sources of stress) มี 4 ประการ คือ 

ความลม้เหลว ความคาดหวงัและความสาํเร็จท่ีไม่ต่อเน่ือง การถอนแรงกระตุน้ทางบวกและการเกิด

แรงกระตุน้ทางลบ (สุดสงวน  สุธีสร, 2547 : 79-80) กล่าวคือ 

 1. ความลม้เหลวท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์องสังคม เด็กหรือเยาวชนตอ้งการร่ํารวย มี

ช่ือเสียง แต่ขาดการสนบัสนุนดา้นการเงินและการศึกษา จึงไม่สามารถทาํให้ความตอ้งการของตน

เป็นจริงได ้จึงเกิดความรู้สึกกดดนั 

 2. ความคาดหวงัและความสาํเร็จท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั เช่น การเปรียบเทียบกบัเพื่อนท่ีมี

เงิน มีฐานะ มีการศึกษา มีเส้นสาย (connection) ท่ีดีกว่า ทาํให้รู้สึกว่าตนเองดอ้ยกว่า จึงเกิด

ความรู้สึกกดดนั 
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 3. การถอนแรงกระตุน้ทางบวก (removal of positive stimuli) เช่น การสูญเสียคนรัก 

การยา้ยโรงเรียน การถอนแรงกระตุน้ทางบวกจะทาํให้บุคคลกลุ่มน้ีพยายามหาส่ิงทดแทนชดเชย

ใหแ้ก่ตนเอง หรือบางคร้ังอาจหาทางแกแ้คน้กบับุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสียท่ีตนไดรั้บ 

 4. การเกิดแรงกระตุน้ทางลบ (negative stimuli) จะมีผลร้ายต่อจิตใจและศีลธรรม

อย่างมาก เช่น เด็กท่ีถูกประทุษร้ายและทอดท้ิงเป็นเหยื่ออาชญากรรม ความขดัแยง้และแตกสลาย

ของครอบครัว หรือเพื่อน เช่น เด็กท่ีถูกพ่อแม่ทาํร้ายเฆ่ียนตีอย่างรุนแรง จะเกิดความโกรธ กดดนั

และแสดงออกหรือระบายความโกรธกบัเด็กท่ีเลก็กว่า หรือเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มเด็กเกเรท่ีชอบใชค้วาม

รุนแรง 

 

 ผลของความกดดนั. ความกดดันให้ผลในทางลบ และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อตา้น

สังคม กล่าวคือผลในทางลบของความกดดนัท่ีเกิดข้ึน ทาํให้เกิดความโกรธ หมดกาํลงัใจ ส้ินหวงั 

ผดิหวงั และความกลวั และในท่ีสุดจะกลายเป็นคนท่ีมีพฤติกรรมต่อตา้นสังคม อาจหาทางออกโดย

การติดยาเสพติด ติดสุรา มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ชอบใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ 

 

 การจัดการกับความกดดัน. แอกนิว มีความเห็นว่า มิใช่ทุกคนท่ีเผชิญปัญหาความ

กดดนัแลว้จะกลายเป็นอาชญากร ในบางคนแมว้่าจะมีความกดดนั แต่ก็สามารถจดัการกบัปัญหาได ้

เช่น บางคนจะไม่รู้สึกกดดนัมากจนเกินไป เพราะเห็นว่ายงัมีคนอ่ืนท่ีมีความกดดนัมากกว่า และถา้

มีส่ิงใดท่ีทาํไม่สาํเร็จก็จะยอมรับผลของการกระทาํนั้น แต่ในบางคนอาจจะหนีปัญหา ไม่ยอมรับ

และโทษส่ิงท่ีทาํใหถู้กกดดนั 

2 เม่ือบุคคลมีความกดดนัเพิ่มมากข้ึน ก็สามารถนาํไปสู่การกระทาํผิดได ้ส่ิงสาํคญัยิง่ไป

กวา่นั้น คือ ลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงของความกดดนั หรือการตอบสนองทางลบ 

2 ตามหลกัทฤษฎีความกดดนัของ เมอร์ตนั (Merton) ว่า บุคคลท่ีมีความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจสูงและมีระดับชั้นของสังคมท่ีดีจะทาํให้มีแนวโน้มท่ีไม่เก่ียวข้องกับการประกอบ

อาชญากรรม ลิสกา (Liska, 1997) รายงานว่า บุคคลท่ีมีความมัน่คงสูง (รายได ้การศึกษา หรือ

เป้าหมายดา้นอาชีพการทาํงาน) ร่วมกบัความคาดหวงัในชีวิตตํ่า (การตระหนกัถึงโอกาสท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายในชีวิต) จะทาํให้เกิดความกดดันต่อบุคคลในระดับตํ่า และการเขา้ไปเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการกระทาํผิดก็จะมีระดบัตํ่าตามไปดว้ย ขณะท่ีชอร์ต (Short, 1964) รายงานว่า ความ

ตอ้งการดา้นการเงิน (เป้าหมาย) จะมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดอาชญากรรมไดเ้ช่นกนั 

2 ในปี ค.ศ.1996 แอกนิว, คลัเลน, เบอร์ตนั, อีแวนส์ และดนันาเวย ์(Agnew, Cullen, 

Burton, Evans and Dunaway) ไดศึ้กษาเร่ือง A new test of classic strain theory โดยไดก้ล่าวว่า    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 60 

ตวัแปรหลกัในทฤษฎีความกดดนั คือ ระดบัความไม่พึงพอใจส่วนบุคคล หรือความไม่สมหวงัใน

สถานการณ์ทางการเงิน อย่างไรก็ตามตวัแปรเหล่าน้ีมกัถูกปฏิเสธในการนาํเขา้มาทดสอบทฤษฎีน้ี 

บ่อยคร้ังท่ีความกดดนัจะถูกวดัในลกัษณะของความขดัแยง้ระหว่างความทะเยอทะยานหรือความ

ใฝ่ฝันกบัความคาดหวงัเสียเป็นส่วนใหญ่ 

 ขอ้มูลจาก ซินซินเนติ (Cincinati) แสดงใหเ้ห็นวา่ความไม่พึงพอใจจะสูงท่ีสุดในบุคคล

ท่ีขาดแคลนปัจจยัในการดาํรงชีพต่าง ๆ และบุคคลท่ีปรารถนาจะไดเ้งินจาํนวนมาก บุคคลท่ีหมด

หวงัในการหาเงินเพื่อท่ีจะให้ไดเ้งินจาํนวนมาก ๆ และบุคคลท่ีรู้สึกขาดแคลนปัจจยัต่าง ๆ ในการ

ดาํรงชีพ ยิ่งไปกว่านั้นความไม่พึงพอใจจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อการประกอบอาชญากรรม

และการใชย้าเสพติด และผลกระทบน้ีจะเขม้ขน้ข้ึนในบุคคลท่ีมีเพ่ือนท่ีเป็นอาชญากร และมีความ

เช่ือในทางบวกท่ีจะนาํไปสู่การเกิดอาชญากรรม ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีเป็นขอ้คน้พบท่ีสนับสนุนทฤษฎี

ความกดดนั (ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และคณะ, 2553 : 32-33) 

2 ต่อมาในปี ค.ศ.2001 บรอยดี (Broidy,2001) ไดศึ้กษาการทดสอบของทฤษฎีความ

กดดนัทัว่ไป โดยมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความกดดนักบัการประกอบอาชญากรรม การ

ปฏิเสธบทบาทของอารมณ์ ความรู้สึกในทางลบ และการยอมรับเหตุผลเหล่าน้ี โดยมุ่งท่ีจะทดสอบ

ความกดดนั ดว้ยการพยายามท่ีจะวดัตวัแปรดา้นความกดดนั รวมถึงตวัแปรดา้นความโกรธ และการ

แสดงออกทางอารมณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลกระทบในทางลบ เช่น การวดัลกัษณะการยอมรับเหตุผลของ

ผูก้ระทาํผดิ เป็นตน้ ผลจากการศึกษา พบว่า ความกดดนั อารมณ์และความรู้สึกในทางลบ และการ

ยอมรับเหตุผล ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกัน ซ่ึงความสัมพันธ์ดังกล่าวน้ีไม่จํา เป็นต้องเกิด

ความสัมพนัธ์ข้ึนในทางตรงเสมอไป ผลการวิจยัยงัแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า ธรรมชาติของการ

เช่ือมโยงระหว่างตัวแปรทั้ งสาม (ซ่ึงเป็นตัวแปรควบคุม) และตัวแปรตามคือ การประกอบ

อาชญากรรมต่าง ๆ นั้น จะมีความผนัแปรไปตามประเภทของความกดดนั และประสบการณ์ในทาง

ลบเฉพาะบุคคล นอกจากนั้นความแตกต่างทางเพศกเ็ป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีบทบาทในฐานะตวัแปร

คัน่กลางระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ เหล่าน้ี 

2 ในปีเดียวกนั คือ ปี ค.ศ.2001 แอกนิว (Agnew, 2001) ไดศึ้กษาการสร้างพื้นฐานของ

ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป : ช้ีเฉพาะชนิดของความกดดนัท่ีค่อนขา้งจะนาํไปสู่อาชญากรรมและความ

เหลวไหล และพบว่า ทฤษฎีความกดดนัโดยปกติจะมีการทดสอบปัจจยัทางดา้นผลกระทบจาก

ความกดดนักบัการเกิดอาชญากรรม อยา่งไรกต็ามนกัวิจยัส่วนใหญ่มีแนวทางในการเลือกปัจจยัของ

ความกดดนัท่ีส่งผลค่อนขา้งมากเพื่อใชใ้นการอธิบายว่า ทาํไม่บุคคลบางกลุ่มเม่ือไดรั้บความกดดนั

แลว้ จึงก่ออาชญากรรมข้ึน งานวิจยัน้ีอธิบายลกัษณะของเหตุการณ์และสภาวะความกดดนัท่ีจะ

ส่งผลให้มีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาชญากรรม และความกดดนัสามารถทาํให้เกิดอาชญากรรม 
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เม่ือ (1) ขาดความยุติธรรม (2) ความกดดนัเพิ่มสูงข้ึน (3) การควบคุมสังคมไม่ไดผ้ล หรือไม่มี

ประสิทธิภาพ และ (4) ความกดดนัเป็นตวัเร่งให้เกิดอาชญากรรม ตามลกัษณะเหล่าน้ี ความกดดนั

บางอยา่งจะไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดอาชญากรรมแต่อยา่งใด ในขณะท่ีความกดดนับางอยา่งจะ

มีความสําคญัในงานวิจัยบนพื้นฐานของทฤษฎีความกดดัน และจะมีความสัมพนัธ์กับการเกิด

อาชญากรรม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในแต่ละสงัคม 

2 ต่อมาอีก 3 ปี คือ ปี ค.ศ.2004 ฮอฟแมนน์ และเออแลนด์ (Hoffmann and Ireland, 

2004, อา้งจาก ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และคณะ, 2553 : 34) ไดศึ้กษาเร่ืองความกดดนัและ

โครงสร้างของโอกาส โดยกล่าวว่า ทฤษฎีความกดดนัเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความสนใจเป็นระยะเวลา

ยาวนาน แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นทฤษฎีท่ีสําคญัในแวดวงอาชญาวิทยาเท่าท่ีควร ความพยายามท่ีจะทาํให้

ทฤษฎีน้ีมีความสาํคญัและแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกิดข้ึนภายใตแ้นวความคิดและทฤษฎี

ความกดดนัของ แอกนิว (Agnew) ท่ีเนน้ถึงความเก่ียวขอ้งของปัจจยัต่าง ๆ ต่อทฤษฎี การเนน้ย ํ้าถึง

โครงสร้างของโอกาส ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัความกดดนัต่าง2 ๆ และการกระทาํผิด 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งความเครียดและความกดดนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในการกระทาํ

ผิดและจุดมุ่งหมายของชีวิตตลอดเวลา และผลการศึกษาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ ความกดดนั

และความเครียดจะส่งผลต่อรูปแบบการกระทาํผิดท่ีหลากหลายตามแต่โครงสร้างของโอกาสจะ

เอ้ืออาํนวย 

 ต่อมาในปี ค.ศ.2007 เฉา กิว เฉิง, งาน ปุนไง และสตีเวน เซค ยมุ ไง (Chaukiu Cheung, 

Ngan-Pun Ngai and Steven Sek-yum Ngai, 2007) ไดศึ้กษาเร่ือง ความกดดนัของครอบครัวและการ

กระทาํผดิของวยัรุ่นในสองเมืองจีน คือ กวางโจว และ ฮ่องกง (Guangzhou and Hong Kong) ผล

การศึกษา พบว่า การอธิบายถึงสภาวะความกดดนัในครอบครัวส่งผลต่อการกระทาํผิดของวยัรุ่น

เป็นแนวทางหน่ึงท่ีใชร่้วมในการอธิบายความกดดนัทางสังคม ในสภาพสังคมคนจีนจะมีความ

แตกต่างกันระหว่างบุคคล ในจีนแผ่นดินใหญ่ (มณฑลกวางโจว) และเมืองหลวงธุรกิจทาง

อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีรัฐเป็นเจา้ของ ในขณะท่ีในฮ่องกงบุคคลท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนใหญ่จะ

เป็นบุคคลทัว่ ๆ ไป หรือบุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่รัฐ จากการเก็บขอ้มูลนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

เขตพื้นท่ีมลฑลกวางโจวในเขตพื้นท่ีแผน่ดินใหญ่ จาํนวน 1,026 คน และในฮ่องกง จาํนวน 1,116 

คน เพื่อศึกษาสภาวะของสังคมและความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัวยัรุ่น กล่าวคือ เม่ือครอบครัวเกิดความกดดนัจาก

สงัคม จะส่งผลอยา่งมากต่อการเกิดการกระทาํผดิของวยัรุ่นเหล่านั้น ความสัมพนัธ์น้ีถือไดว้่า ความ

กดดนัของครอบครัวมีผลกระทบ (ทางลบ) ต่อการกระทาํผดิ อยา่งไรกต็าม ผลกระทบของพอ่แม่ต่อ

ความกดดนัของวยัรุ่นจะมีผลในทางลบเพียงเลก็นอ้ยในมณฑลกวางโจว แต่กส่็งผลกระทบทางบวก
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ในบางรายท่ีผูเ้ป็นแม่ไม่ไดท้าํงานใด ๆ ความแตกต่างของผลกระทบดงักล่าวระหว่างมณฑลกวาง

โจกบัเกาะฮ่องกงน้ี บางทีอาจเกิดมาจากความแตกต่างของนโยบายของครอบครัว และโครงสร้าง

ของครอบครัวทั้งสองเมืองก็ได ้ในขณะท่ีความกดดนัของครอบครัวจะส่งผลท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อการ

กระทาํผดิของวยัรุ่นทั้งลกัษณะของการกระทาํผดิและความรุนแรง 

 อีก 4 ปีต่อมาคือ ปี ค.ศ.2008 เฮย ์และอีแวนส์ (Hay and Evans, 2008 อา้งจากชาญคณิต 

กฤตยา  สุริยะมณี และคณะ, 2553 : 31-32) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรุนแรงของการตกเป็นเหยื่อและ

ความเก่ียวขอ้งในการกระทาํผดิ : การตรวจสอบความคาดหวงัจากทฤษฎีความกดดนัทัว่ไปโดยได้

ประยกุตท์ฤษฎีความกดดนัต่อความเส่ียงของเดก็และเยาวชนท่ีเป็นเดก็เร่ร่อนขา้งถนน และมุ่งศึกษา

ความกดดนัของตลาดแรงงานท่ีมีต่อการทาํนายความรุนแรงและการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รวมถึงการใชย้าเสพติดของเด็กและเยาวชนดงักล่าว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เด็ก

และเยาวชนเร่ร่อนขา้งถนน จาํนวน 200 คน ในเขตเมืองทางดา้นตะวนัตกของแคนาดา พบว่า ความ

กดดนัดา้นตลาดแรงงานมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีของความรุนแรงในการประกอบอาชญากรรม  

ทุก ๆ ประเภท การมีกลุ่มเพื่อนท่ีประกอบอาชญากรรมและการมีบรรทดัฐานท่ีต่างไปจากคนปกติ 

จะมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาชญากรรมประเภทน้ีเช่นเดียวกบัการใชย้าเสพติด ผลการวิจยัน้ีช้ีว่า 

ความกดดนัดา้นตลาดแรงงานและการสร้างบรรทดัฐานใหม่ ทาํให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ ความรุนแรง และการเกิดข้ึนของอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ นอกจากนั้นความกดดนัยงัมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัการมีกลุ่มเพื่อนท่ีประกอบอาชญากรรมหรือกระทาํผดิดว้ย 

 

ทฤษฎกีารขัดเกลาทางสังคม 

 ทฤษฎีการขดัเกลาทางสังคม(socialization theory)การขดัเกลาทางสังคม(socialization) 

คือ กระบวนการท่ีสงัคมหรือกลุ่มสัง่สอนโดยตรงหรือโดยออ้มใหผู้ท่ี้จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้

และรับเอาระเบียบวิธี กฎเกณฑ ์ความประพฤติและค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มไดก้าํหนดไวเ้ป็นระเบียบ

ของความประพฤติและความสัมพนัธ์ของสมาชิกของสังคมนั้น ซ่ึงสมาชิกของสังคมจะตอ้งผ่าน

กระบวนการขดัเกลาทางสังคมตลอดชีวิต ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม (http:///www.panyathai.or.th/ 

wiki/index.php/การขดั0เกลาทางสงัคม) 

 การขดัเกลาทางสงัคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมกบัจิตวิทยาซ่ึงมีผลทาํใหบุ้คคล

มีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตอ้งการ เด็กท่ีเกิดมาจะตอ้งไดรั้บการอบรมสั่งสอนใหมี้ความเป็น

คนโดยแทจ้ริง สามารถอยูร่่วมกนัและมีความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งราบร่ืน (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2524 : 370 available from http:///www.panyathai.or.th/wiki/index.php/การขดัเกลาทางสังคม0) 

หมายถึง กระบวนการของคนในสังคมในการกระทาํระหว่างกนัในสังคม การไดรั้บรูปแบบของ
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บุคลิกภาพ (personality) และการเรียนรู้ (learning) การดาํเนินชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ จากสังคมและ

กลุ่ม (Popenoe, 1993 : 126) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพ

ของสมาชิกสังคมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นไปทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านตวัแทน

ทางสงัคม (agent) เช่น ครอบครัว สถานศึกษา ส่ือสารมวลชน กลุ่มเพี่อน สถานท่ีทาํงานและองคก์ร

ทางสังคมต่าง ๆ เพื่อท่ีบุคคลจะสามารถทาํหน้าท่ีทั้งในส่วนตวัและต่อสังคม เป็นกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีเจตนาให้เกิดข้ึนได้ เรียกว่า การขัดเกลาทางตรง ในบางกรณี

กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนโดยไม่มีใครคาดหวงัใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงเรียกวา่ การขดัเกลาทางออ้ม 

 คาํท่ีมกัใชใ้นความหมายเดียวกนั คือ การเรียนรู้ทางสงัคม การขดัเกลาทางสงัคม สังคม

กรณ์ สังคมประกิต การทาํให้เหมาะกบัสังคม เป็นกระบวนการทางสังคมกบัทางจิตวิทยา ซ่ึงมีผล

ทาํให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตอ้งการ คนเราเม่ือคลอดจากครรภม์ารดา ถือว่าเป็น

เพียงสัตวช์ั้นสูงชนิดหน่ึงเท่านั้น หากถูกทอดท้ิงไวอ้ยา่งโดดเด่ียวไม่ให้มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบั

มนุษยแ์ลว้จิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคนนั้นจะเป็นมนุษยห์รือหาไม่ แต่ถา้ทารกนั้นไดรั้บการ

เล้ียงดูมาในหมู่คน ไดรั้บการอบรมสัง่สอนปลูกฝังวฒันธรรมกจ็ะมีสภาพเป็นมนุษย ์(human being) 

กระบวนการปลูกฝังวฒันธรรมให้บุคคลเป็นสมาชิกของสังคมอยา่งสมบูรณ์น้ี เรียกว่า การขดัเกลา

ทางสังคมหรือสังคมกรณ์หรือสังคมประกิต กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การขดัเกลาทางสังคมเป็นวิธีการ 

ท่ีจะช่วยใหม้นุษยป์รับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้และดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดเ้ช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ  

 นกัสังคมวิทยาถือว่า การขดัเกลาทางสังคมเป็นวิธีการท่ีทาํให้คนซ่ึงตอนแรกมีสภาพ

เป็นอินทรียท์างชีววิทยา (biological organism) เปล่ียนแปลงมาเป็นคน สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่น

สังคมร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ ทุกคนจะตอ้งผา่นการขดัเกลาทางสังคมมาตั้งแต่เร่ิมคลอด

จากครรภม์ารดา กลุ่มแรกท่ีทาํหนา้ท่ีในการขดัเกลาทางสงัคม คือ ครอบครัว เม่ือเดก็เจริญเติบโตก็มี

การสังสรรคก์บัคนอ่ืน หรือตอ้งเขา้โรงเรียน เขา้มหาวิทยาลยั และเม่ือประกอบอาชีพในหน่วยงาน

ใด องคก์รนั้น ๆ ตอ้งทาํหน้าท่ีขดัเกลาทางสังคมให้ดว้ย การขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการ

เรียนรู้วฒันธรรมย่อยของคนในสังคมหรือกลุ่มสังคม รวมถึงพฤติกรรมและการกระทาํท่ีจะตอ้ง

แสดงตามสถานภาพและบทบาทท่ีเปล่ียนไป (Thedorson,1990 : 103 available from http:///www. 

panyathai.or.th/wiki/index.php/การขดัเกลาทางสงัคม) 

 โดยสรุปแลว้ การขดัเกลาทางสังคม คือ การเรียนรู้ของสมาชิกในสังคมทั้งรูปแบบท่ี

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อพฒันาบุคลิกภาพตามความตอ้งการของสงัคม 

 การขัดเกลาทางสังคม เป็นคํา ท่ีใช้โดยนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาสังคม นัก

มนุษยวิทยา นกัปกครอง และนกัการศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสืบมรดกบรรทดัฐาน ประเพณี คน

ชอบคิดชอบฝัน ซ่ึงการขดัเกลาทางสังคมอาจจดัเตรียมปัจเจกบุคคลพร้อมดว้ยทกัษะและนิสัยท่ี
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จาํเป็นสําหรับการมีส่วนร่วมภายในสังคมของตนเอง สังคมท่ีพฒันาผ่านวฒันธรรม ผ่านการ

แบ่งปันบรรทดัฐาน ประเพณี ค่านิยม ประเพณีท่ีสืบต่อกนัมา บทบาททางสังคม สัญลกัษณะและ

ภาษา สงัคมประกิตหรือการขดัเกลาทางสงัคมเป็นวิธีการท่ีสืบเน่ืองสงัคมและวฒันธรรม 

 อย่างไรก็ตาม การขดัเกลาทางสังคมไม่ไดเ้ป็นคาํธรรมดาทัว่ไป เป็นการพรรณนา

กระบวนการซ่ึงอาจจะหรืออาจจะไม่เป็นผลกระทบต่อตวัแทนสะทอ้นกลบั และอาจจะหรืออาจจะ

ไม่นาํไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการ หรือผลท่ีไดรั้บทางศีลธรรม ทศันะของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อประเด็นสาํคญั 

เช่น เช้ือชาติ หรือเศรษฐกิจอาจจะไดรั้บการขดัเกลาทางสังคม ทฤษฎีการปกครองสังคมท่ีเหลือเป็น

หลักฐานว่า การขัดเกลาทางสังคมจัดเตรียมเพียงการอธิบายบางส่วนเก่ียวกับความเช่ือและ

พฤติกรรมของมนุษย ์งานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ให้หลกัฐานท่ีแขง็แรงว่า มนุษยไ์ดรั้บการปรับแต่ง

โดยทั้งอิทธิพลทางสังคมและทางชีววิทยา ผลการศึกษาทางยีนส์ แสดงว่า ส่ิงแวดลอ้มของบุคคลมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัยีนส์ท่ีมีอิทธิพลต่อผลของพฤติกรรม ในขณะท่ีทฤษฎีทางภาษาท่ีเก่ียวกบัไวยากรณ์

ช้ีใหเ้ห็นวา่ บางส่ิงบางอยา่ง เช่น ความจุในการเรียนรู้เปล่ียนแปลงชีวิตของคนได ้

2 การขดัเกลาทางสังคม เป็นคาํท่ีเร่ิมมีมาตั้งแต่พจนานุกรมสมยักรีก โดยเพลโตเ้ป็นผู ้

บญัญติัไว ้แต่คาํน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มนกัสังคมวิทยาชาวอเมริกนัในช่วงทศวรรษ 

1920 มีความหมายถึงการเรียนรู้ทางสงัคมของมนุษยท่ี์ไดรั้บมาจากครอบครัว สภาพแวดลอ้ม ระบบ

โครงสร้างทางประเพณี สังคมบรรทดัฐานของกลุ่มคนหล่อหลอมให้มนุษยเ์ขา้ใจภาษา มาตรฐาน 

จริยธรรม ความคิด ทศันคติต่อสงัคม 
 

2 เป้าหมายของการขัดเกลาทางสังคม. เป้าหมายของการขดัเกลาทางสงัคมประกอบดว้ย 

2 1. เพื่อให้ไดรั้บการอบรมเรียนรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินชีวิตในสังคมเพื่อ

เอาตวัรอดและสามารถมีชีวิตท่ีปกติท่ีเป็นสุขได ้

 2. เพื่อให้บุคคลสามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาความ 

สามารถในการพดู การอ่าน และการเขียน 

 3. เพื่อให้บุคคลรับเอาความเช่ือพื้นฐาน ค่านิยมของสังคมและกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของสงัคมไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 4. เพื่อให้บุคคลพฒันาตวัตน (self) ให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นพื้นฐานแห่งการพฒันา

บุคลิกภาพของบุคคล 
 

 วธีิการขัดเกลาทางสังคม. วิธีการขดัเกลาทางสงัคมทาํได ้2 ทาง คือ 

 1. การขดัเกลาทางตรง (direct socialization) เป็นการเรียนรู้โดยอาศยัการสังเกต เช่น 

การสัง่สอนและฝึกอบรมโดยพอ่แม่และครูอาจารย ์ทาํใหเ้ดก็ปฏิบติัตามท่ีสงัคมคาดหวงั 
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 2. การขดัเกลาทางออ้ม (indirect socialization) เป็นการเรียนรู้โดยอาศยัการสังเกต 

เลียนแบบ เช่น เด็กเรียนรู้จากการสังเกตหรือการฟัง การอ่าน การเขา้กลุ่มเพื่อน การฟังอภิปราย 

ปาฐกถา การอ่านหนงัสือตามห้องสมุด การฟังวิทยุ การดูโทรทศัน์ การดูภาพยนตร์ ทาํให้เกิดการ

ปรับตวัและพฒันาบุคลิกภาพ 
 

 แนวคดิเกีย่วกบัการขัดเกลาทางสังคม. การขดัเกลาทางสงัคมมีแนวคิด ดงัน้ี 

 1. การขดัเกลาทางสังคม เป็นการสืบทอดวฒันธรรมระหว่างคนรุ่นหน่ึงกบัคนอีกรุ่น

หน่ึง (socialization as enculturation) แนวคิดน้ีมองว่า บุคคลรับเอาวฒันธรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ของบุคลิกตนอยา่งตรงไปตรงมาโดยอตัโนมติั เพราะเกิดจากการรับรู้ซํ้ า ๆ ซาก ๆ เป็นเวลานาน จน

ซึมซาบเขา้ไปโดยท่ีเกือบจะไม่มีการแปรสภาพวฒันธรรมนั้น ๆ เลย นยัสาํคญัของแนวคิดน้ี อธิบาย

ไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 

  1.1 เด็กรับเอาวฒันธรรมอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีปฏิกริยาตอบโตห้รือกลัน่กรอง

วฒันธรรมแต่อยา่งใด (passive recipient)  

  1.2 วฒันธรรมความมัน่คงถาวร (stable culture) คงเส้นคงวา (consistent content) 

ไม่ขดัแยง้กนั 

  1.3 กระบวนการขดัเกลาทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมอ่ืน ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน แยกออกจากกันได้ยาก และเก้ือหนุนการคงอยู่ของ

วฒันธรรมอยา่งเป็นระบบ 

 แนวคิดน้ีมุ่งแสดงให้เห็นพลังในเชิงอนุรักษ์ของสังคม โดยพัฒนามาจากวิชา

มานุษยวิทยา (anthropology) ท่ีศึกษาสังคมขนาดเล็กมีเสถียรภาพสูง ไม่เปล่ียนแปลงหรือ

เปล่ียนแปลงแต่นอ้ย จึงทาํให้มองเห็นภาพของการขดัเกลาทางสังคมในรูปของกระบวนการ ซ่ึงทาํ

ใหส้งัคมดาํรงอยูต่ามแบบฉบบัเดิม 

 2. การขดัเกลาทางสังคม เป็นการควบคุมแรงดลส่วนบุคคล (impulse control) 

แนวคิดน้ีมองว่า กระบวนการขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการจาํกดัขอบเขตแรงกระตุน้ทาง

ธรรมชาติของบุคคลท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ซ่ึงหากปล่อยให้มีผลต่อพฤติกรรมโดยลาํพงัแลว้ อาจทาํ

ให้เกิดความระสํ่าระสายในสังคมได ้กระบวนการทางสังคมจึงทาํหน้าท่ีหล่อหลอมให้บุคคลผนั

แปรพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงกระตุน้ธรรมชาตินั้นไปในทางท่ีสงัคมยอมรับได ้

 แนวคิดน้ี มีท่ีมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ซ่ึงมองว่ามนุษยมี์ความตอ้งการ

ตามธรรมชาติต่าง ๆ ซ่ึงมีมาแต่กาํเนิดเพื่อท่ีจะมาเป็นสมาชิกของสังคม เช่น ความกา้วร้าว หรือตณัหา

ของบุคคล ซ่ึงบุคลิกภาพน้ี ฟรอยด ์(Freud) นกัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เรียกวา่ อภิอตัตา (super ego) 
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 แนวคิดน้ีเช่ือว่า การควบคุมการขดัเกลาทางสังคมไม่ใช่ว่าจะกระทาํไดผ้ลแก่ทุกคน

เสมอไป แต่โดยเฉล่ียแลว้สังคมประสบความสําเร็จในการป้องกันมิให้คนส่วนใหญ่ในสังคม

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอันเกิดจากแรงกระตุ้นทางธรรมชาติส่วนบุคคล ซ่ึงก่อให้เกิดความ

ระสํ่าระสายในสงัคม 

 3. การขดัเกลาทางสังคม เป็นการเตรียมบุคคลเขา้รับบทบาทต่าง ๆ ในสังคม (role 

training) แนวคิดน้ีมองว่ากระบวนการขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการของสังคมในอนัท่ีจะทาํ

ใหปั้จเจกบุคคลตอ้งปฏิบติัตามบรรทดัฐาน (norms) ของสงัคม ท่ีมาของแนวคิดน้ีเกิดจากการมองวา่ 

การท่ีสังคมจะดาํรงโครงสร้างของมนุษยอ์ยูไ่ดก้็ดว้ยการสรรหาบุคคลต่าง ๆ มาสวมบทบาทต่าง ๆ 

ในสังคมได ้บุคลิกภาพ (personality) ของบุคคลและโครงสร้างทางสังคม (social structure) จึงเป็น

ระบบท่ีแยกต่างหากออกจากกนั และความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพส่วนบุคคลกบัโครงสร้างทาง

สังคมจึงอาจมีหลายแนวทาง โดยกระบวนการขดัเกลาทางสังคมจะทาํหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมร้อยให้

สองระบบไปดว้ยกนัได ้

 ดงันั้น การขดัเกลาทางสังคมจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการหล่อหลอมพฤติกรรมของ

บุคคล และเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีส่งผลต่อการดาํรงอยู ่ความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 

 พืน้ฐานทางชีวภาพที่ทําให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม. พื้นฐานทางชีวภาพท่ีทาํให้เกิด

การขดัเกลาทางสังคม ประกอบดว้ย (1) การปราศจาก สัญชาตญาณของมนุษย ์(2) การตอ้งพึ่งพา

ผูอ่ื้นยามเยาวว์ยั (3) ความสามารถในการเรียนรู้ และ (4) ภาษา 
 

 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขัดเกลาทางสังคม. ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัทางสรีรวิทยา เพศ 

ส่งผลต่อการไดรั้บการอบรมท่ีแตกต่างกนั (2) การปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัว (3) สถานภาพทาง

สงัคม (4) ภาษา และ (5) การไดรั้บการยอมรับในสงัคม 

 และการท่ีมนุษยส์ามารถขดัเกลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีปัจจยัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ

ปัจจยัภายใน เช่น พนัธุกรรมและลกัษณะทางชีวภาพ และปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

บุคคล เช่น การเล้ียงดู ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเป็นตัวแทน. เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลยอมรับค่านิยมจาก

กลุ่ม ก็จะมีการเปล่ียนแปลงบางอยา่งเกิดข้ึนในตวับุคคล การยอมรับค่านิยมเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

เกิดข้ึนมาแห่งตัวตน ซ่ึงจะเกิดข้ึนพร้อมกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตามแนวคิดของ

นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมวิทยาท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ นกัจิตวิทยา (Jean Piaget)  นกัสังคมวิทยา (Charles 

Horton Cooley) นกัจิตวิทยาสงัคม (George Herbert Mead)  และนกัจิตวิเคราะห์ (Sigmund Frend) 
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 จีน เพียเจท ์(Jean Piaget) นกัจิตวิทยาชาวสวิส ไดศึ้กษา สังเกต บนัทึกและทดลองกบั

เดก็เป็นระยะเวลานาน พฒันาการของเดก็จะใชร่้างกายและประสาทสัมผสั (sensorimotor period) มี

ระดบัอายโุดยประมาณตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 เดือน จะมีลกัษณะพฒันาการท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

 1. ทารกเรียนรู้ความแตกต่างระหวา่งตวัเองและส่ิงแวดลอ้ม 

 2. เร่ิมสนใจส่ิงเร้าและแสวงหาประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 

 3. จะรู้ภาษา ความเขา้ใจ ความหมายต่าง ๆ โดยอาศัยการใช้ร่างกายและการใช้

ประสาทสมัผสั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 จากแนวคิดดงักล่าวอธิบายไดว้่า เด็กจะใชอ้วยัวะทางกายสาํรวจส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหเ้ด็ก

เร่ิมสร้างแบบแผนของความคิดท่ีเป็นของตนเอง อนัจะเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ และพบว่า

ความกา้วหนา้ทางความคิดของเด็กเร่ิมข้ึนเม่ือกลไกของอวยัวะต่าง ๆ มีปฏิกริยาตอบสนอง เกิดการ

เคล่ือนไหวและเป็นการเคล่ือนไหวในทิศทางเดียว ซ่ึงก่อให้เกิดความคิดรวบยอดท่ีกลายมาเป็น

แบบแผนของการคิดเฉพาะประจาํตวัของเขาต่อไป ซ่ึงเรียกวา่ การคิดแบบเอกลกัษณ์ (identity)  

 ชาร์ล ฮอร์ตนั คูลีย ์(Charles Horton Cooley) นกัสังคมวิทยาชาวอเมริกนัให้ความ     

สาํคญัในเร่ืองกระบวนการการปฏิสัมพนัธ์ต่อการพฒันาบุคลิกภาพ โดยใชท้ฤษฎี “looking glass – 

self” คือ ความสาํนึกของตวัตนเป็นผลสะทอ้นจากการมีสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และจากการท่ีผูอ่ื้นมองเรา

ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ หรือกล่าวไดว้า่ เป็นการมองตวัเองโดยใชส้ายตาของคนอ่ืน เหมือนการมอง

ตวัเองจากกระจกเงา แต่ละคนจะสามารถตดัสินใจว่า ตวัเองควรเป็นอะไร แค่ไหน โดยใชค้วามคิด

ของคนอ่ืนท่ีมองตน หรือตดัสินใจวา่ตนเองเป็นอยา่งไร เป็นเกณฑส์าํคญั 

 หลกั Looking – glass self ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1. การสาํนึกถึงการมีอยูข่องตนเอง (self consciousness) หมายถึง ความสาํนึกไดว้่า 

ตนนั้นดาํรงอยูมี่ความตอ้งการต่าง ๆ ของชีวิตท่ีแยกจากผูอ่ื้นได ้

 2. การสาํนึกในความมีอยูข่องผูอ่ื้น (social consciousness) หมายถึง ความสาํนึกไดว้่า 

บุคคลอ่ืนท่ีแวดลอ้มตนนั้นมีความตอ้งการ มีการกระทาํต่าง ๆ ตามหนา้ท่ีและบทบาทของตน ซ่ึงมี

ความตอ้งการ หรือเกิดความพอใจ เกิดการยอมรับ 

 ในวยัตน้ของชีวิต เด็กจะแสดงออกถึงความมีอยูข่องตนเองชดัเจนมาก ซ่ึงจะใชต้นเอง

เป็นศูนยก์ลาง (Ego centered) ซ่ึงกระบวนการน้ีจะมีความละเอียดลึกซ้ึง และเท่ียงตรงเพียงใด 

ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์แบบปฐมภูมิ (primary relationship) คือ กลุ่มครอบครัว จากพ่อแม่หรือคน

เล้ียง ท่ีใช้ภาษาพูดและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็กได้เลียนแบบและเด็กจะแปลความหมายของ

พฤติกรรมต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกบัความรู้สึกของตนเอง 
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 จอธ์จ เฮอเบิร์ท มีด (George Herbert Mead) นกัจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกนั อธิบาย

ความเป็นตวัตนโดยใช้หลกัของ คูลีย ์(Cooley) วิเคราะห์ โดยมีแนวคิดว่า บุคคลไดเ้ร่ิมสร้าง

ความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง และจิตใจและความรู้สึกทัว่ไป อนัเป็นผลมาจากกระบวนการขดัเกลาทาง

สงัคมจนสร้างความเป็นตวัตนข้ึน ซ่ึงแบ่งตวัตนออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. “I” หมายถึง ส่วนท่ีเป็นความตอ้งการของเจา้ตวัเองแสดงออก 

 2. “Me” หมายถึง ส่วนท่ีเป็นการยอมทาํตามความตอ้งการของสงัคม 

2 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า พฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากผูอ่ื้นและตนเอง ในตวั

บุคคลนั้นมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ “I” ซ่ึงเป็นความตอ้งการเฉพาะตวั และ “Me” ซ่ึงบุคคลนั้นคิด

วา่ตนควรมีพฤติกรรมอยา่งไร การแสดงออกของบุคคลจะเร่ิมตน้ดว้ย “I” และลงทา้ยดว้ย “Me” 

 ทฤษฎีของ George Herbert Mead สรุปไดด้งัน้ี 

2 1. มนุษยเ์ราโดยทัว่ไปจะไม่มีความเป็นตวัตน ระบบของสังคมจะเร่ิมสร้างใหบุ้คคล

เกิดความเป็นตวัตนจากวยัเดก็ โดยผา่นพอ่แม่และกลุ่มเพื่อน 

 2. ความเป็นตวัตนจะเร่ิมเกิดจาก เดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยเร่ิมจากพ่อแม่ทาํให้

เกิดความสาํนึกเก่ียวกบัจิตใจของตนเองในความเป็นตวัตน 

 3. การขดัเกลาทางสงัคม ปัจจยัสาํคญัท่ีสร้างความเป็นตวัตนทางสงัคม คือ ภาษา 

 4. เม่ือทารกได้เติบโตข้ึน จะเร่ิมพฒันาความรู้สึกว่า อะไรถูก อะไรผิด โดยยึด 

“บุคคลอ่ืน” เป็นเกณฑ์พื้นฐาน นั่นคือ บุคคลเร่ิมเขา้ใจว่าสังคมตอ้งการให้ “เขา” ปฏิบติัอย่างไร 

และจากผลสะทอ้นท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตน เด็กจะเร่ิมรู้จกัว่า ตวัของตวัคือใคร และมีเอกลกัษณ์ของตวั 

(self identity) ซ่ึงในท่ีสุดเดก็จะถูกขดัเกลาใหเ้รียนรู้วฒันธรรมของสงัคม 

 5. ความเป็นตวัตนทางสังคม มีทั้งส่วนท่ีเป็น “I” คือ ลกัษณะความเป็นตวัของตวัเอง 

กบัส่วนท่ีเป็น “Me” คือ การยอมรับความตอ้งการของคนหรือกลุ่ม 

2 6. ผลกระทบจากการขดัเกลาเร่ิมตั้งแต่เดก็ ทั้งน้ีเพราะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเกิด

จากประสบการณ์ตั้งแต่ในวยัเด็ก เพราะความเป็นตวัตนนั้นไม่ไดมี้มาแต่เกิด แต่ตอ้งมาสร้างโดย

ผา่นทางครอบครัวเป็นแกนสาํคญั 

2 ซิกมนัต ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) นกัจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรียน เช่ือว่าปัจจยัทาง

ชีววิทยามีส่วนเก่ียวพนักบัการพฒันาบุคลิกภาพ คาํว่าตวัตนใชค้าํว่า “Ego” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ Id, Ego และ Super-ego ผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีนั้น ระบบทั้ง 3 ตอ้งประสานงานกนัอยา่งสอดคลอ้ง

กลมเกลียว 

2 1. อิด (Id) เป็นตวัตนท่ีเกิดข้ึนโดยสัญชาตญาณและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ ตวัตนแบบน้ีเป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีอยู่ในจิตไร้สํานึก ทาํให้คนรู้สึก
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โกรธ ยนิดี หิว และความตอ้งการทางเพศ เป็นความตอ้งการทางธรรมชาติ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้สึกจาก 

super ego คอยควบคุมบงัคบัอยูเ่ร่ือยไป และบางคร้ังอาจบงัคบัไม่สาํเร็จ 

 2. อีโก ้(Ego) หรืออตัตา คือ ตวัตนท่ีเป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีทาํใหบุ้คคลรู้สึกรับรู้

ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง คือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับเขา้หากนัระหว่าง id และ super-ego 

เป็นตวัประนีประนอมระหวา่งความตอ้งการทางชีวิวิทยากบัความตอ้งการทางสงัคม 

 3. ซุปเปอร์อีโก (super-ego) เป็นส่วนท่ีเป็นความสาํนึกเรียกร้องความตอ้งการของ

สังคม ซ่ึงอาจปรากฎในลกัษณะของระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ศีลธรรม ประเพณี เป็นตน้ บุคคลตอ้ง

ยอมทาํตามเรียกไดว้่าเป็น “ความรู้สึกฝ่ายสูง” ท่ีจะตดัสินใจว่าอะไรผดิอะไรถูก ควรทาํหรือไม่ควร

ทาํ super ego จะเป็นส่วนท่ีกาํหนดอุดมคติของบุคคล ตวัตนแบบน้ีมีความหมายเท่ากบัตวัมโน

ธรรม มกัเกิดในสงัคมท่ีมีการเนน้ระเบียบวินยั 

2 สรุปจากแนวคิดทั้งหมด การขดัเกลาทางสงัคมช่วยสร้างตวัตนข้ึนมา 3 อยา่ง คือ 

2 1. ภาพเก่ียวกบัตวัตน (self-image) โดยอาศยัการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

 2. ตวัตนในอุดมคติ (ideal self) จากทศันคติท่ีคนอ่ืนมีต่อตน บุคคลจะสร้างภาพของ

ส่ิงท่ีควรจะเป็นเพื่อแสวงหาความรักและการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมของตน 

 3. ตวัตนปฏิบติัการ (ego) คือ ส่ิงท่ีตนเองทาํไปในแต่ละวนั ซ่ึงเป็นตวัช่วยและ

ส่งเสริมความเป็นตวัตนใหรู้้จกัควบคุมตนเอง เช่น ความอดทน 

 สรุป การขดัเกลาทางสงัคม ถือว่ามีความสาํคญัมาก หากมนุษยข์าดการอบรมใหเ้รียนรู้

ระเบียบแบบแผนของสังคม มนุษยก์็จะไม่มีลกัษณะของความเป็นมนุษย ์จะกลายเป็นคนท่ีไม่

สามารถปรับตวัให้อยู่ร่วมกนักับคนอ่ืนในสังคมได ้การขดัเกลาทางสังคมจะเป็นกระบวนการ

เรียนรู้จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง บุคคลใดชั่วอายุหน่ึงจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง แลว้จึง

นาํไปสอนคนรุ่นต่อไปใหป้ฏิบติัตามต่อ ๆ กนัไปเป็นมรดกทางสงัคม 

 

 ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม. ตวัแทนการขดัเกลาทางสังคม (agent of socialization) 

หมายถึง กลุ่มท่ีทาํหนา้ท่ีในการขดัเกลา สร้างสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ทศันคติ 

อุดมการณ์ ฯลฯ ในแบบท่ีสังคมตอ้งการ ตวัแทนทางสังคมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ครอบครัว (family) กลุ่ม

เพื่อน (peer group) โรงเรียน (school) และกลุ่มอา้งอิง (reference group)  

 ครอบครัว หมายถึง กลุ่มเครือญาติท่ีผูกพนักนัทางสายเลือด การแต่งงาน การรับมา

เล้ียงดู ครอบครัวจะทาํหนา้ท่ีท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ สร้างบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานให้แก่สมาชิกสังคมจาก

รุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย์คร้ังแรกจะเกิดใน

ครอบครัว 
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 2. กลุ่มเพื่อน (peer group) หมายถึง กลุ่มสมาชิกท่ีมีอายุอยู่ในช่วงวยัเดียวกนั มี

การศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน มีทัศนคติความคิดใกล้เคียงกัน สมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมี

แนวโนม้ท่ีจะให้และรับการขดัเกลาซ่ึงกนัและกนั มีแนวความคิด ทศันคติ ความเช่ือ ท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในหมู่สมาชิกกลุ่มเพื่อนมกัจะมีวฒันธรรมเฉพาะของกลุ่มเอง กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก 

โดยเฉพาะในช่วงวยัรุ่น 

 3. โรงเรียน (school) เป็นแหล่งเสริมสร้างทกัษะองคค์วามรู้แก่สมาชิกของสงัคม และ

เป็นตัวท่ีกําหนดอาชีพ ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานแก่สมาชิก โรงเรียนได้เข้ามาทาํหน้าท่ี

ช่วยเหลือครอบครัวในการขดัเกลาสมาชิกรุ่นใหม่ โรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีสะสมอยู่ของสังคมให้แก่สมาชิก และยงัสอนแนวทางท่ีสังคมตอ้งการให้แก่คนรุ่นใหม่

ต่อไป 

 4. กลุ่มอา้งอิง (reference group) หมายถึง กลุ่มท่ีเราไม่ไดเ้ป็นสมาชิกอยูภ่ายในกลุ่ม

นั้น แต่ไดใ้ชบ้รรทดัฐานของกลุ่มนั้นในการประพฤติปฏิบติั การขดัเกลาของกลุ่มอา้งอิงจะมีอยู ่ 

สองลกัษณะ คือ กลุ่มท่ีเราช่ืนชอบ (auticipatory socialization) และกลุ่มท่ีเราเคยเป็นสมาชิกมาก่อน

(retrospective socialization) 

 

 วัยที่เหมาะต่อการขัดเกลาทางสังคม. วยัท่ีเหมาะต่อการขดัเกลาทางสังคม คือ การขดั

เกลาในขณะท่ียงัเป็นเดก็ และการขดัเกลาในวยัรุ่น 

 

 ประโยชน์ของการขัดเกลาทางสังคม. ประโยชน์ของการขดัเกลาทางสังคม ประกอบดว้ย 

(1) การสร้างระเบียบวินัยให้แก่สมาชิกในสังคม (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ อุดมการณ์ ทศันคติ 

ความเช่ือแก่สมาชิก และ (3) การสร้างความรู้ ทกัษะ อนัจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตให้เกิดข้ึนแก่

สมาชิกในสงัคม 

 
ทฤษฎกีารเลยีนแบบ 

 ทฤษฎีการเลียนแบบ (theory of imitation) เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการเลียนแบบพฤติกรรม

และค่านิยมทางสังคมโดยเกิดจากการเรียนรู้ จีน กาเบรียล ทาร์ด (Jean Gabriel Tarde, 1984 : 1909) 

นักอาชญาวิทยาผูบุ้กเบิกแนวความคิดการเรียนรู้ทางสังคม ทาร์ดช้ีให้เห็นว่าอาชญากรก่อ

อาชญากรรมไดเ้พราะเคยรู้เคยเห็นมาก่อน นัน่คืออาชญากรรมเกิดจากการเลียนแบบ การเลียนแบบ

ต่าง ๆ จะกระจายจากชนชั้นสูงในสังคมไปสู่ชนชั้นตํ่าในสังคม การเลียนแบบเกิดจากการติดต่อ

สมัพนัธ์หรือพบเห็นการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 71 

 อย่างไรก็ตามทาร์ดมิไดใ้ห้ความสนใจว่าใครเป็นผูป้ระกอบอาชญากรรมเป็นคนแรก

จนก่อให้เกิดการเลียนแบบ แต่กระนั้นก็ตามแนวความคิด เร่ือง “การเลียนแบบของทาร์ดก็เป็น

พื้นฐานนําไปสู่ทฤษฎีต่าง ๆ ต่อมา เช่น ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของซัทเทอร์แลนด ์

(Sutherland, อา้งจาก ปกรณ์  มณีปกรณ์, 2549 : 185) 

 ทาร์ดไดเ้สนอแนวคิดดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัการเลียนแบบ โดยกฎของการเลียนแบบท่ี

นาํเสนอมี 3 ขอ้ (สุดสงวน  สุธีสร, 2547 : 72-73) คือ 

 1. คนท่ีมีความใกลชิ้ดกนั จะมีการเลียนแบบพฤติกรรมกนั 

 2. การเลียนแบบมีแนวโนม้จะแพร่จากส่ิงท่ีมากกว่าสู่ส่ิงท่ีนอ้ยกว่า หรืออาจกล่าวอีก

นัยหน่ึงว่า บุคคลจะเลียนแบบผูมี้สถานะเหนือกว่าตน เช่น บุตรเลียนแบบบิดามารดา ลูกน้อง

เลียนแบบเจา้นาย เด็กเลียนแบบผูใ้หญ่ ชนชั้นตํ่าเลียนแบบชนชั้นกลาง ส่วนชนชั้นกลางเลียนแบบ

ชนชั้นสูง เป็นตน้ 

 3. กฎของการแทรกแทน (law of insertation) โดยทาร์ดช้ีว่า การมีพฤติกรรมใหม่จะ

แทนท่ีพฤติกรรมเก่า เช่น การใชย้าเสพติดในกลุ่มวยัรุ่น เดิม นายเลก็ ด่ืมเหลา้เพียงอยา่งเดียว ต่อมา

เขา้มาอยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีเสพยาบา้ นายเลก็จึงทั้งด่ืมเหลา้และเสพยาบา้ เป็นพฤติกรรมการกระทาํผิด

ท่ีแทรกเขา้มาและเพิ่มความเขม้ขน้ของพฤติกรรมเขา้ไปอีก หรือแต่เดิมมีพฤติกรรมลกัเล็กขโมย

นอ้ย ต่อมาถูกจบัติดคุก เม่ือพน้โทษออกมากลบัไปปลน้แทน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีหนกักวา่เดิม 

 ทาร์ดเช่ือวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ จะมีผลทาํ

ให้บุคคลสามารถเลียนแบบพฤติกรรมกันได้ เช่น ตัวอย่างจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือ

หนงัสือพิมพต่์างกมี็อิทธิพลต่อพฤติกรรมอาชญากรไดท้ั้งส้ิน 

 

ทฤษฎกีารคบหาสมาคมทีแ่ตกต่าง 

 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง (Differential association theory) หรือทฤษฎีความ

แตกต่างในการคบหาสมาคมหรือทฤษฎีสมาคมกบักลุ่มท่ีแตกต่าง (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2549 : 185) 

เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับว่าเป็นทฤษฎีท่ีโดดเด่น

ในอาชญาวิทยาของสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีน้ีพฒันาข้ึนในปี ค.ศ.1939 โดย เอ็ดวิน เอช. ชัทเทอร์

แลนด ์(Edwin H. Sutherland) ในหนงัสือช่ือ หลกัการของอาชญาวิทยา (Principle of Criminology) 

และไดน้าํเสนอไวเ้ป็นคร้ังสุดทา้ยในปี ค.ศ.1947 เม่ือซัทเทอร์แลนด์ไดเ้สียชีวิตในปี ค.ศ.1950     

ไปแลว้โดย โดนัล เครสซ่ี (Donald Cressey) ซ่ึงไดติ้ดตามคน้ควา้ทฤษฎีดงักล่าวจนประสบ

ความสาํเร็จและไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในการอธิบายปัญหาอาชญากรรม โดยใชท้ฤษฎี

การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลเป็นระยะเวลายาวนานและมีผลสืบเน่ืองมา
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จนถึงปัจจุบนั (ชาญคณิต  กฤตยาสุริยะมณี และอุนิสา เลิศโตมรสกุล, 2553 : 25)  กล่าวกนัว่า ซทั

เทอร์แลนดต์ั้งทฤษฎีน้ีเน่ืองจากไดแ้นวความคิดจากทฤษฎี “กฎการเลียนแบบ (law of imitation) 

ของ เทรด (Trade) จึงเกิดความสนใจและนาํมาปรับปรุงกบัแนวคิดของตนเองในเร่ืองอิทธิพลของ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเกิดอาชญากรรม แลว้พฒันาเป็นทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 

 ซทัเทอร์แลนด ์มีความเห็นวา่ อาชญากรรมเป็นผลของการคบคา้สมาคมระหว่างบุคคล

หรือระหว่างกลุ่มบุคคลกบัแบบของอาชญากร (criminal patterns) ยิง่การคบหาสมาคมถ่ีสมํ่าเสมอ

และใกลชิ้ดมากเท่าใด บุคคลนั้นก็ยิ่งกลายเป็นอาชญากรเร็วข้ึนเท่านั้น (Vermon Fox อา้งจาก 

ปกรณ์  มณีปกรณ์, 2549 : 186) 

 ในทศันะของซทัเทอร์แลนด ์เช่ือวา่พฤติกรรมอาชญากรเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้

ของบุคคลท่ีอยูใ่นวฒันธรรมของสังคม ไม่ใช่เป็นผลมาจากบุคลิกลกัษณะ (trait) หรือมาจากปัจจยั

ดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนหรือไม่

เกิดข้ึน ข้ึนอยู่กบักระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่ข้ึนอยู่กบัการเมือง การปกครองหรือกระบวนการทาง

กฎหมาย (legal process) ทกัษะและแรงจูงใจในการกระทาํผดิ เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลพวง

มาจากการคบหาสมาคม หรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนผูก้ระทาํผิดท่ีให้การกล่อมเกลาทั้งเจตคติ 

ค่านิยม และความเช่ือ ตลอดจนรูปแบบในการกระทาํผดิอ่ืน ๆ รวมอยูด่ว้ย (Siegel, 2000 : 227) 

 ซัทเทอร์แลนด์ ได้พยายามอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มอาชญากรอาชีพ (career 

criminal) เช่น อาชญากรปกขาวและหวัขโมยอาชีพ การกระทาํผดิเกิดจากกระบวนการเรียนรู้สังคม 

การเรียนรู้ทกัษะ แรงจูงใจ ซ่ึงเป็นผลจากการติดต่อสัมพนัธ์กบัคนท่ีเป็นอาชญากร จึงไดเ้รียนรู้

ค่านิยม เจตคติ คาํนิยาม และรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม (สุดสงวน  สุธีสร, 2547 : 85) 

เป็นตน้ 

 ซทัเทอร์แลนดไ์ดเ้สนอว่า การท่ีปัจเจกบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทาํใหปั้จเจกบุคคล

นั้ นเรียนรู้ค่านิยม เจตคติ เทคนิค แรงขับ ทาํให้เกิดพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญา เป็น

พฤติกรรมท่ีเรียนรู้ได ้และเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ ทฤษฎีน้ียงักล่าวถึงทฤษฎีการ

เบ่ียงเบนของผูมี้ปฏิสัมพนัธ์โดยเน้นไปท่ีปัจเจกบุคคลเรียนรู้อย่างไร การกระทาํผิดทางอาญาทาํ

อยา่งไร แต่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งว่า ทาํไมบุคคลจึงกลายเป็นผูก้ระทาํผดิทางอาญา บุคคลเรียนรู้ท่ีจะทาํผิด

ทางอาญา เรียนรู้แรงจูงใจ แรงขบั และหาเหตุผลไวใ้ชอ้า้งอิง รวมทั้งเจตคติต่าง ๆ และพฒันาต่อไป 

จนเห็นว่าเป็นเร่ืองง่าย ๆ ท่ีจะกระทาํผดิ แรงบนัดาลใจของคนเหล่าน้ีคือ กระบวนการถ่ายทอดและ

การสร้างวฒันธรรม ซทัเทอร์แลนดไ์ดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบั “ตวัตน (self)” ว่าเป็นการสร้างสังคม

ในขณะท่ีการรับรู้ภาพของตนเองของบุคคลไม่ไดถู้กสร้างอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (http://en.wikipedia.org/wiki/differential association)  
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 นอกจากนั้นซัทเทอร์แลนด์ ยงักล่าวอีกด้วยว่า ปัจเจกบุคคลท่ีกระทาํผิดทางอาญา

เรียนรู้จากบริบทของสังคมดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์และส่ือสารซ่ึงกนัและกนักบับุคคลอ่ืน ๆ โดยเช่ือ

ว่าพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญานอกจากจะเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนแลว้ ยงั

รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคของการกระทาํผดิ แรงจูงใจ แรงผลกัดนั และเหตุผลต่าง ๆ และดงันั้น หาก

บางคนเช่ือว่า กฎหมายไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ บุคคลนั้ นก็จะทาํผิดทางอาญา กลไกการเรียนรู้

พฤติกรรมอาชญากรรมจากผูอ่ื้น เป็นเช่นเดียวกบักลไกการเรียนรู้อ่ืน ๆ ซัทเทอร์แลนด์ไม่เช่ือว่า

พฤติกรรมอาชญากรรมสามารถอธิบายโดยอาศยัว่าบุคคลนั้นมีค่านิยมหรือมีความจาํเป็น เพราะว่า

ส่ิงหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีใช้ในการปรับพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงไม่ได้เป็นอาชญากรเช่นกัน นั่นก็

หมายความว่า ความจาํเป็นและค่านิยมของบุคคลไม่ไดเ้ป็นตวัท่ีทาํให้เกิดอาชญากรรม เพราะคน

ทัว่ไปกมี็ความจาํเป็นและค่านิยมเช่นกนั 

 หลกัการของทฤษฎีการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีแตกต่างของซัทเทอร์แลนด์ สรุปได ้  

9 ขอ้ ดงัน้ี (Sutherland, 1947 : 6-7 และ http://en.wikipedia.differential association) 

 1. พฤติกรรมการกระทาํผดิทางอาญาเรียนรู้ได ้(criminal behavior is learnt) 

 2. พฤติกรรมการกระทําผิดทางอาญาเรียนรู้ได้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

(interaction with other persons) โดยอาศยักระบวนการติดต่อส่ือสาร 

 3. หลกัสําคญัของการเรียนรู้พฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญาเกิดข้ึนภายในกลุ่ม

บุคคลท่ีสนิทสนมกนั 

 4. การเรียนรู้พฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญารวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการกระทาํ

ผิดทางอาญา ซ่ึงบางคร้ังมีความซับซ้อนมาก บางคร้ังก็ธรรมดาง่าย และการเรียนรู้ทิศทางหรือ

แนวทางเฉพาะในเร่ืองของแรงจูงใจ แรงขบั เหตุผล และเจตคติ 

2 5. ทิศทางพิเศษของแรงจูงใจและแรงขบั สามารถเรียนรู้ไดจ้ากประมวลกฎหมาย ทั้ง

ท่ีเห็นพอ้งดว้ยและไม่เห็นพอ้งดว้ย (legal codes as favorable or unfavorable)  

2 6. บุคคลกลายเป็นผูก้ระทาํผิด เพราะกฎหมายมีนิยามท่ีทาํให้เห็นว่าจะละเมิดได ้(มี

ช่องว่าง) อยูเ่หลือเฟือ มากกว่านิยามท่ีทาํใหเ้ห็นว่าจะละเมิดไม่ได ้อีกประการหน่ึง บุคคลผูก้ระทาํ

ผดิมีความโนม้เอียงไปในทางท่ีต่อตา้นกฎหมายมากกวา่ชอบท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย 

2 7. ทฤษฎีน้ี  ผู ้กระทําผิดทางอาญาอาจหลากหลายได้ตามความถ่ี (frequency) 

ระยะเวลา (duration) ลาํดบัก่อนหลงั (priority) และความรุนแรง (intensity) กล่าวคือ ความแตกต่าง

ในการปฏิสัมพนัธ์อาจหลายหลากในแง่ของความสมํ่าเสมอ ความถ่ี-ห่าง ระยะเวลายาวนาน-สั้น 

และความเข้มข้นของการสมาคมกันเช่น ถ้าคบกับผูก้ระทาํผิดทางอาญาบ่อย ๆ ใกล้ชิดเป็น

ระยะเวลายาวนานย่อมมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญาไดม้ากเช่นกนั ส่วนลาํดบั
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ก่อนหลงันั้น หมายถึง ถา้ไดเ้รียนรู้พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายแต่ยงัเยาว ์ก็อาจจะมีผลเป็นภูมิคุม้กนัไป

ตลอดชีวิต และใน2ทางกลบักนัหากไดมี้การเรียนรู้และพฒันาพฤติกรรมการกระทาํผดิทางอาญามา

แต่เยาว ์กอ็าจจะคงทนตลอดชีวิตเช่นเดียวกนั 

 8. กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญา โดยการคบคา้สมาคมกบั

บุคคลผูมี้แบบพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญาและต่อตา้นการกระทาํผิดทางอาญา (criminal    

and anti-criminal patterns) เก่ียวขอ้งกบักลไกทั้งหมดซ่ึงมีอยูใ่นการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น การเรียนรู้

พฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญา ไม่จาํเป็นต้องเรียนรู้ด้วยวิธีการเลียนแบบเพียงอย่างเดียว        

อาจเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ได้อีก แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการลอกเลียนแบบทาํได้ง่าย และเป็น

กระบวนการสาํคญัในการเรียนรู้พฤติกรรมการกระทาํผดิทางอาญา 

 9. ในขณะท่ีพฤติกรรมการกระทาํผดิทางอาญาเป็นการแสดงออกถึงความจาํเป็นและ

ค่านิยมทัว่ไป (general needs and values) แต่ทั้งความจาํเป็นและค่านิยมก็ไม่สามารถอธิบายไดว้่า 

เป็นตวัท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญา เพราะผูมี้พฤติกรรมไม่กระทาํผิดทางอาญา

ต่างกแ็สดงออกซ่ึงความจาํเป็นและค่านิยมเดียวกนั 

 การนาํนโยบายไปใชใ้นทฤษฎีน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา ถา้การคบหาสมาคม (socialization) 

ของกลุ่มคนบางกลุ่ม (certain group) เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญา ดงันั้นจึง

ควรทาํใหเ้ยาวชนหนีห่างออกจากคนกลุ่มน้ี ส่ิงเหล่าน้ีแสดงนยัว่า ในการขจดัพฤติกรรมการกระทาํ

ผิดทางอาญาจําเป็นต้องจัดระเบียบสังคมใหม่ และมีโปรแกรมพิเศษในการแก้ไข (special 

intervention) ท่ีจะไม่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทางอาญา เช่น การแกไ้ขดว้ยการให้

บุคคลไดแ้สดงออกในการเป็นผูน้าํกลุ่ม มีโปรแกรมฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ ฝึกอบรมบุคคลและ

ทักษะทางสังคมท่ี มีโปรแกรมชุมชนท่ีอาศัยครอบครัว เ ป็นฐานในกรณี ท่ี มีครอบครัว                 

สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่กบัเดก็ในช่วงวยัตน้ ๆ และผลกัดนัใหก้ลุ่มหนุ่มสาวไดส้ัมผสัติดต่อ

กบักลุ่มหรือโปรแกรมดงักล่าวตั้งแต่วยัตน้ ๆ  

 กระบวนการกระทาํผิดตามทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของซัทเทอร์แลนด ์

แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 4   

 การนาํนโยบายของทฤษฎีน้ีไปใชเ้ป็นเร่ืองธรรมดา ถา้สังคมประกิต (socialization) 

ของกลุ่มบางกลุ่ม (certain group) เป็นสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม ดงันั้นควรใหเ้ยาวชนหนี

ห่างจากคนกลุ่มน้ี ส่ิงเหล่าน้ีแสดงว่าพฤติกรรมอาชญากรรมจาํเป็นตอ้งจัดระเบียบสังคมใหม่     

โดยอาศยัการแกไ้ขเยยีวยาพิเศษ (special intervention) เช่น การเยยีวยาดว้ยการใหเ้ป็นผูน้าํกลุ่มการ

ฝึกอบรมทกัษะ การฝึกอบรมบุคคลและทกัษะทางสังคมเป็นส่ิงจาํเป็น โปรแกรมชุมชนท่ีอาศยั 

ครอบครัวเป็นฐานก็อาจช่วยไดถ้า้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กบัเด็กในช่วงวยัตน้ ๆ ช่วยผลกัดนัให้
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เด็กวยัหนุ่มสาวเขา้ร่วมกบักลุ่มดงักล่าวเหล่าน้ีแต่เร่ิมแรก (available from http://www.lotofessays. 

com/viewpaper/ 1701752.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4  ตรรกทางทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของ ซทัเทอร์แลนด ์ 

ท่ีมา : Empey et al., The Underlying Logic of Sutherland’s of Differential Association (u.p. : 1999), 

          179). อา้งถึงใน ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และคณะ, การกระทาํผดิซํ้ าของเดก็และเยาวชน 

          ในคดีความผดิเก่ียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทย : แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขโดยอาศยั 

           ปัจจยัท่ีเป็นตวัทาํนายทางดา้นอาชญาวิทยา (นครปฐม : คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

           มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553), 21. 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้แต่ตน้ว่า ทฤษฎีน้ีโดดเด่นและไดรั้บการยอมรับมากทฤษฎีหน่ึงใน

อาชญาวิทยา แต่ยงัมีข้อคาํถามและขอ้สงสัยอยู่เสมอว่า ทฤษฎีน้ีมีความน่าเช่ือถือได้หรือไม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํถามเก่ียวกับความนิยมชมชอบ (favorable) และความไม่นิยมชมชอบ 

(unfavorable) ท่ีมีต่อนิยามคาํว่าอาชญากรรมหรือการกระทาํผิด ซ่ึงความนิยมชมชอบต่อนิยาม

ดงักล่าวน้ี จนกระทัง่พฒันาเป็นการกระทาํผดิเป็นส่ิงท่ีวดัยากและคลุมเครือ อยา่งไรก็ตามมีงานวิจยั

ท่ีสนบัสนุนทฤษฎีน้ีตั้งแต่ในยคุตน้ ๆ จนถึงปัจจุบนั เช่น 

 การศึกษาของ เจมส์ ชอร์ท (James Short) เร่ือง “Differential Association as a Hypothesis 

: problems of empirical testing” ในปี ค.ศ.1960 พบว่าการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิอยู่

เสมอ เป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่การกระทาํผดิไดใ้นท่ีสุด (Short, 1960 : 14-25) 
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 การศึกษาของ ไทเทิล ชาร์ลส์ (Tittle Charles) เร่ือง “Sanction and social deviance) ในปี 

ค.ศ.1980 พบวา่ บุคคลท่ีซึมซบัความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติแบบชอบกระทาํผดิมาไวใ้นใจมีแนวโนม้

ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการกระทาํผดิหรืออาชญากรรมมากกวา่คนทัว่ไป (Charles, 1980) 

 การศึกษาของ มาร์ค วารร์ เร่ือง “Age, peers and delinquency” ในปี ค.ศ.1996 พบว่า 

เด็กมีบุคลิกภาพแบบต่อตา้นสังคม และการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผิดเป็นระยะเวลานาน มี

แนวโนม้ท่ีจะกระทาํผดิไดม้ากกวา่เดก็ท่ีไม่ไดค้บหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ (Warr, 1996:17-40) 

 การศึกษาของ ซิว แกวง วอง (Sui Kwang Wong) เร่ือง “Acculturation, peers, relations 

and delinquent behavior of Chinese-Canadian Youth” ในปี ค.ศ.1999 พบว่า สมมติฐานส่วนใหญ่ 

(5 ขอ้ใน 6 ขอ้) ไดรั้บการยอมรับ กล่าวคือ ปัจจยัดา้นการทาํใหเ้ป็นวฒันธรรม (acculturation) และ

การคบหาสมาคมกบัเพื่อนผูก้ระทาํผดิ (delinquent peers) มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิเพิ่มมาก

ข้ึน และทาํนองเดียวกนั การมีความผกูพนักบัเพ่ือน (attachment to peer) ก็มีความสัมพนัธ์กบัการ

กระทาํผิดเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนั ขอ้คน้พบของงานวิจยัน้ีทาํให้เขา้ใจปัจจยัดา้นวฒันธรรม และ

ปัจจยัระหว่างบุคคล (interpersonal factors) ท่ีมีผลต่อการกระทาํผิดไดม้ากยิ่งข้ึนส่วนหน่ึงดว้ย 

(Wong, 1999) 

 การศึกษาของ ดอนนา แอล. เฮยนี์ (Donna L. Haynie) เร่ือง “Friendship networks and 

Deliquency” ในปี ค.ศ.2002 พบวา่ ปัจจยัดา้นระดบัของความนิยมชมชอบต่อนิยามการกระทาํผดิ มี

ผลต่อพฤติกรรมการกระทาํผิด สัดส่วนของเพ่ือนผูก้ระทาํผิดท่ีอยู่ในกลุ่มเครือข่ายผูก้ระทาํผิด 

(respondent network) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิมากท่ีสุด (ท่ีเกิดข้ึนมาภายหลงั) 

ความสัมพนัธ์ดงักล่าววดัไดจ้ากระดบัความรุนแรงของการกระทาํผิดท่ีเกิดจากเพื่อนเป็นประเด็น

สาํคญั (Haynie, 2002 : 99-134)  

 การศึกษาของ เคลต์นั เอ. ฮาร์ทเจน และ เอส. ปริยาดาร์สินี (Clayton A. Hartjen and S. 

Priyadarsini เร่ือง “Gender, peers, and delinquency ; a study of boys and girl in rural France” ในปี 

ค.ศ.2003 พบว่า ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคม (differential association) มีความสัมพนัธ์กบัการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชนชายหญิงในชนบทของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นปัจจัย ท่ีมี

ความสมัพนัธ์มากกวา่ปัจจยัดา้นการควบคุมสงัคม (Hartjen and  Priyadarsini, 2003 : 387-414) 

 การศึกษาของ ชวาร์ท และดีเคสเซียดี (Schwartz and Dekeseredy) เร่ือง “Aggression 

bias and woman abuse : variation by male peer support, region, language, and school type ในปี 

ค.ศ.2000 พบว่า ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากกลุ่มเพ่ือนผูช้ายเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีเป็นตวักาํหนดให้

นักศึกษาในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดทางเพศต่อเพศหญิงใน

มหาวิทยาลยัเดียวกนั (Schwartz and Dekeseredy, 2000 : 564) 
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 การศึกษาของชวาร์ท และคณะ เร่ือง “Male peer support and feminist routine ativities 

: understanding sexual assult on the college campus ในปี ค.ศ.2001 พบวา่ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุน

จากกลุ่มเพื่อนผูช้าย มีผลต่อความก้าวร้าวในการมีเพศสัมพนัธ์ของเพศชายต่อเพศหญิง การ

สนับสนุนของเพื่อนท่ีกระทาํผิดดงักล่าวน้ี เป็นการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงทั้งในทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ และผลการวิจัยยงัพบอีกด้วยว่า ผูก้ระทาํผิดดังกล่าวเป็นผูท่ี้ด่ืมเหล้าหรือ

แอลกอฮอล ์2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ (Schwartz et al., 2001 : 623-649) 

 การศึกษาของวิลเล่ียมสัน และซิลเวอร์แมน (Williamson and Silverman) เร่ือง 

“Violence against female partners : direct and interactive effects of family communal orientation, 

and peer related variable” ในปี ค.ศ.2001 พบว่า ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ

ซ่ึงเป็นเพื่อนท่ีสนบัสนุนทั้งทางวาจาหรือคาํพดูใหมี้การกระทาํผดิเกิดข้ึน รวมทั้งการเป็นแบบอยา่ง

ในการกระทาํผิดเหล่าน้ีสามารถทาํนายการกระทาํผิดท่ีรุนแรงทางเพศ (violence against female 

partners) ของผูก้ระทาํผิดได้ และยงัพบอีกด้วยว่า ปัจจยัด้านการปฐมนิเทศอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

(communal orientation) มีผลโดยตรงและมีปฏิสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิทางเพศดว้ย กล่าวคือ ชาย

ท่ีมีการปฐมนิเทศการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มตํ่า (low communal orientation) มีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํผดิ

ทางเพศต่อเพศหญิง โดยเฉพาะการทาํร้ายร่างกาย (physical abuse) ควบคู่ไปดว้ยมากข้ึน และบุคคล

เหล่าน้ียงัมีแนวโนม้ท่ีจะคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ียอมรับการกระทาํผดิและไดก้ระทาํผดิมาแลว้เพิ่ม

มากข้ึนอีกส่วนหน่ึงดว้ย (Williamson and Silverman, 2001 : 535)  

 การศึกษาของ โกเด็นซี และคณะ (Godenzi et al.) เร่ือง “Toward a gendered social 

bond/male peer support theory of university woman abuse” ในปี ค.ศ.2001 พบว่า ปัจจยัดา้นการ

สนบัสนุนจากเพื่อนมีผลต่อการกระทาํผดิทางเพศโดยเฉพาะของกลุ่มแก๊งข่มขืน การกระทาํผดิของ

บุคคลเหล่าน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากเพื่อน ส่วนสาเหตุการกระทาํผิดนั้นก็เพียงเพ่ือรักษาท่ียืนของตน

ท่ามกลางกลุ่มเพื่อน (to sustain his standing among his peer) เอาไวม้ากกว่าท่ีจะกระทาํตามความ

ตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง (Benedic, 1998 : 4) และการวิจยัคร้ังน้ี ยงัพบอีกดว้ยว่า คนยากจน

บางคนท่ีอาศยัอยู่ใจกลางเมืองชิคาโก กระทาํผิดทางเพศหรือเอารัดเอาเปรียบทางเพศหรือทาํร้ายคู่

นอน เพราะไดรั้บแรงกดดนัมาจากเพ่ือน (Godenzi et al., 2001 : 5) และท่ีสาํคญัยงัพบอีกดว้ยว่า 

การกระทาํผิดทางเพศกรณีการข่มขืนกระทาํชาํเราของเด็กและเยาวชนในใจกลางเมืองใหญ่ ๆ มี

สาเหตุจากแรงกดดนัจากเพื่อน โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนท่ีมีค่านิยมและความเช่ือ เร่ืองกลุ่มเพื่อนชายท่ี

แก่เฒ่า (patriarchal male peer group) เป็นประเดน็สาํคญั (Bourgois, 1995) 

 การศึกษาของ เจียง (Cheung) เร่ือง “Family, school, peer and media predictors of 

adolescent deviant behavior in Hong kong” ในปี ค.ศ.1997 พบว่า เพื่อนผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็น
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ปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการกระทาํผิดในคดีอุกฉกรรจ ์(การกระทาํผิดทางเพศรวมอยู่ดว้ย) ไดดี้ท่ีสุด 

คือ มากกวา่ปัจจยัดา้นครอบครัว โรงเรียนและส่ือมวลชน 

 การศึกษาของ ออลเลค และคณะ (Alarid et al.) ในปี ค.ศ.2000 เร่ือง “Gender and crime 

among felony offenders : Assessing the generality of social control and differtial association 

theories” พบวา่ ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิมีผลต่อการกระทาํผดิทั้ง 3 ประเภท

ของผูต้อ้งขงั ในเมืองฮาร์ริส (Harris county) และพื้นท่ีเมืองฮูสตนั เมโทรโปลิแตน (Houston 

metropolitan area) ในมลรัฐเทก็ซสั (ยาเสพติด, คดีเก่ียวกบัทรัพย ์และคดีอุกฉกรรจ/์การกระทาํผิด

ทางเพศ) เป็นอยา่งมาก และมีอตัราคงท่ี (ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิสา เลิศโตมรสกุล, 2553 

: 29) นอกจากนั้นยงัพบอีกดว้ยว่า ปัจจยัดา้นค่านิยมหรือความช่ืนชอบในการกระทาํผิดของผูก้ระทาํ

ผดิเองรวมทั้งแรงสนบัสนุนจากเพื่อนท่ีนิยมชมชอบการกระทาํผดิมีผลต่อการกระทาํผดิทางเพศ 

 การศึกษาเก่ียวกับการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างในประเทศไทย พบว่า มีหลายเร่ือง

เช่นกนั กล่าวคือ งานวิจยัของอชัฌา  ลิมป์ไพฑูรย ์เร่ือง “ลกัษณะของกลุ่มเพื่อนของเด็กและเยาวชน

ท่ีกระทาํผิดในสถานฝึกอบรมเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบา้นกรุณา 

พบว่า ครอบครัวท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และการแตกแยกของบิดามารดา การคบเพื่อนไม่ดี เป็น

สาเหตุใหเ้ดก็และเยาวชนกระทาํผดิ ขอ้มูลแสดงไวด้ว้ยวา่ กลุ่มเยาวชนจาํนวนน้ีประมาณร้อยละ 50 

คิดจะนําวิธีการกระทําผิดท่ีเพื่อนบอกเล่าให้ฟังไปใช้ในสังคมภายนอก หลังจากได้รับการ

ปลดปล่อย (สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ,์ 2549 : 14) 

2 การศึกษาของเสกสิทธ์ิ สวรรยาธิปัติ พบว่า ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีเคย

กระทาํผิด มีผลต่อการกระทาํผิดทางเพศ กรณีการข่มขืนกระทาํชาํเราของผูต้อ้งขงัชายในทณัฑ

สถานวยัหนุ่มกลางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ เป็นคนท่ีคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเคย

กระทาํผิดมากกว่าคนท่ีคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีกระทาํผิดนอ้ยคร้ัง (เสกสิทธ์ิ สวรรยาธิปัติ, 2545 : 

84) เช่นเดียวกนัการศึกษาของสิทธิพฒัน์ เฉลิมยศ พบว่า ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเคย

กระทาํผดิ มีผลต่อการกระทาํผดิทางเพศกรณีข่มขืนกระทาํชาํเราของผูต้อ้งขงัชายในทณัฑสถานวยั

หนุ่มกลาง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ ผูต้อ้งขงัท่ีคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเคย

กระทาํผิดบ่อย ๆ หรือกระทาํผิดมากกว่าผูต้อ้งขงัท่ีคบหาสมาคมกับเพ่ือนท่ีกระทาํผิดน้อยคร้ัง 

(สิทธิพฒัน์  เฉลิมยศ, 2548 : 85) และเช่นเดียวกบัการศึกษาของ พรพิมล  ศุทธิสมบูรณ์ ท่ีพบว่า 

ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเคยกระทาํผดิ มีผลต่อความรุนแรงในการข่มขืนกระทาํชาํเรา

ของเด็กและเยาวชนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 01.001 กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีคบหา

สมาคมกบัเพื่อนท่ีเคยกระทาํผดิบ่อย ๆ มีความรุนแรงในการ2กระทาํผดิมากกวา่เดก็และเยาวชนท่ีคบ

หาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเคยกระทาํผดิมาแลว้นอ้ยคร้ัง 
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 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของซทัเทอร์แลนด ์ไดรั้บความสนใจมาก กระนั้นก็

ตามมีผูค้ดัคา้นซ่ึงใหเ้หตุผลวา่ ทฤษฎีน้ีไม่อาจใชอ้ธิบายถึงบุคคลอีกมาก ท่ีแมจ้ะมีการเรียนรู้หรืออยู่

ในสงัคมท่ีมีการติดต่อสมัพนัธ์กบัพวกอาชญากรแต่ก็มิไดเ้รียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม และไม่เคย

ก่ออาชญากรรมและอยูเ่ป็นพลเมืองดี อยูใ่นกรอบของกฎหมายเสมอ 

 

ทฤษฎกีารขัดขวางหรือยบัยั้ง 

 ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง (Deterrence theory) แนวคิดน้ีเสนอว่า กฎหมายและ

ระบบยติุธรรมมีไวเ้พื่อนเตือน ทาํใหก้ลวั (threat) การทาํให้กลวัสามารถยบัย ั้งผูล้ะเมิดกฎหมายได ้

บุคคลจะกระทาํผิดและมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนถา้ไม่เขา้ใจถึงความกลวัในการลงโทษ ไดมี้การออก

กฎหมายเพื่อใหพ้ฤติกรรมทางลบและพฤติกรรมสับสนวุ่นวาย (negative and disruptive behaviors) 

ไดรั้บความสนใจและลงโทษ ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้งให้ความสาํคญักบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ี

น่าจะมีในประชาชนทัว่ไป ตวัอยา่งของการควบคุมเก่ียวกบัพฤติกรรมเหล่าน้ีคือ ผลเสียของการเมา

แลว้ขบั การจบักุมแก๊งท่ีพากนัไปกระทาํผิด หน่วยงานของตาํรวจ การพิมพเ์ผยแพร่ และขอ้บงัคบั

ของกฎหมายและนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกระทาํผิด และสถิติการตายจากการกระทาํผิด การ

ขัดขวางหรือยบัย ั้ งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ  (http://www.usml.edu/~keelr/200/ratchoc.html 

online July 3,2010 คือ 

 

 การขัดขวางยับยั้งทั่วไป (General deterrence). เน้นไปท่ีพฤติกรรมในอนาคต 

ป้องกนัปัจเจกบุคคลไม่ให้ตกอยู่ในอาชญากรรม (ความผิด) หรือเบ่ียงเบนหรือมีผลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสินใจ ลกัษณะน้ีสถิติอาชญากรรมสามารถควบคุมไดโ้ดยอาศยัการลงโทษ โทษจะ

เป็นเหมือนการขดัขวางยบัย ั้งทาํให้ปัจเจกชนเกิดความกลวัไม่กลา้ละเมิดกฎหมายหรือกระทาํผิด 

การขดัขวางยบัย ั้งจะใชไ้ดดี้ต่อเม่ือโทษนั้นมีความรุนแรง (severity) แน่นอน (certainly) และ

รวดเร็ว (speed and legal sanction) เช่นกรณีมีกฎหมายการลงโทษประหารชีวิตผูค้า้ยาเสพติด ซ่ึง

เป็นโทษรุนแรงและมีการประหารชีวิตจริง ทาํใหค้นทัว่ไปตระหนกัถึงโทษ สะดุง้กลวัและเกิดการ

ควบคุมตนเองไม่ใหเ้กิดความโลภและกระทาํผดิดว้ยการคา้ นอกจากน้ียงัทาํให้ผูก้ระทาํผดิท่ีถูกจบั

ไดเ้กิดความละอาย (shame) และขายหนา้ (humiliation) ดงันั้นความกลวัท่ีจะตอ้งอายและขายหนา้

จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการขดัขวางหรือยบัย ั้งมิให้ปัจเจกบุคคลกระทาํผิด และปัจจยัท่ีทาํให้การ

ขดัขวางยบัย ั้งได้ผลจากการท่ีต้องอับอายขายหน้าคือ (1) ละอายตัวเองท่ีได้ละเมิดกฎหมาย/

กฎระเบียบ และ (2) อายต่อสาธารณชนท่ีรู้ว่าอะไรไดเ้กิดข้ึน เช่น กรณีครูข่มขืนเด็ก เม่ือสังคมรับรู้

ข่าวสารน้ี ครูตอ้งลาออกจากตาํแหน่งเพราะเกิดความอบัอาย 
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 การขัดขวางยับยั้งเป็นพิเศษเฉพาะราย (Specific deterrence).  เนน้ไปท่ีการลงโทษ

ผูก้ระทาํผดิแลว้โดยตรง เพื่อป้องกนัผูก้ระทาํผดิมิใหก้ระทาํผดิซํ้ าอีก วิธีการลงโทษตอ้งสามารถทาํ

ให้เกิดการหลาบจาํ เช่น การปรับให้ตกในรายวิชาท่ีมีการทุจริตในการสอบของนกัเรียน/นกัศึกษา

หรือการให้ซํ้ าชั้น ซ่ึงเป็นโทษรุนแรง เป็นการขดัขวางยบัย ั้งมิให้กระทาํผิดอีก ส่ิงท่ีควรคาํนึง คือ 

แรงจูงใจและเหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมแรกเร่ิม ซ่ึงบางท่ีไม่เคยสามารถอธิบายดว้ยภาพได ้แต่

ด้วยเหตุผลท่ีใช้ในการลงโทษเป็นเหมือนมาตรการควํ่าบาตรทางลบ พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

สามารถลดลงได ้เช่น ใชป้ระโยคทาํใหต่ื้นตกใจทาํใหช๊้อค (shock sentencing) การทาํโทษทางกาย 

(corporal punishment) การจบักมุ 

 มโนทศัน์ของการขดัขวางหรือยบัย ั้งพิเศษเฉพาะราย คือ ความคิดท่ีวา่การลงโทษตอ้งมี

ผล การลงโทษส่วนใหญ่ในสังคมท่ีเจริญแลว้ (modern society) เก่ียวกบัการกกัขงั จาํคุก งานวิจยัช้ี

ว่าการกระทาํผิดซํ้ าระหว่างผูท่ี้กระทาํผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง เกิดข้ึนหลงัจากผูก้ระทาํผิดถูก

ปล่อยจากคุกมีจาํนวนสูงถึงร้อยละ 63 และผูท่ี้ถูกกกัตวัอยูใ่นคุก มีบนัทึกการถูกจบักุมและกระทาํ

ผดิมาก่อนการกระทาํผดิในปัจจุบนั (Bureau of Justice Statistics, 1989) ดงันั้นสรุปไดว้่า การถูก

จาํคุกทาํใหไ้ร้ความสามารถ คุกเป็นการลงโทษท่ีอาจจะไม่ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

อนาคต แต่มนัก็ทาํใหแ้น่ใจไดว้่า ลดโอกาสของปัจเจกบุคคลในการกระทาํผดิทางอาญาอ่ืน ๆ หรือ

การเบ่ียงเบนอ่ืน ๆ ได ้และในท่ีสุดลดการคุกคามต่อกฎหมายของประชาชนทัว่ไปได ้วิธีการลงโทษ

ตอ้งสามารถทาํให้เกิดความหลาบจาํ เช่น การจบัเขา้ห้องขงัใส่กุญแจ การขจดัการปล่อยตวัก่อน

กาํหนดสาํหรับอาชญากรท่ีแน่ใจวา่เป็นอาชญากรแน่ ๆ  

 

ทฤษฎวีฒันธรรมรอง 

 ทฤษฎีวฒันธรรมรอง (subcultural theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า ในสังคมการปฏิบติัของ

เด็กอาจจะขดัแยง้ไม่เป็นไปตามแนวทางของผูใ้หญ่ เด็กนั้น ๆ จะเรียนรู้เฉพาะวฒันธรรมของพวก

ตน เช่น การไวท้รงผม การแต่งกาย การแสดงดนตรี การสนทนาด้วยคาํศพัท์แปลก ๆ เป็นตน้ 

วฒันธรรมรองของเด็กเหล่าน้ีอาจจะขดักบัเจตคติของผูใ้หญ่ ทาํให้ผูใ้หญ่ไม่พอใจ และเห็นว่าไม่ดี

งามไม่ถูกตอ้ง เด็กเหล่าน้ีจึงเกิดปัญหาการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมส่วนใหญ่ของสังคม และทาํ

ให้เด็กเหล่านั้นหันมารวมกลุ่มกันและสร้างแบบแผนพฤติกรรมข้ึนใหม่ โดยคิดว่าจะสามารถ

แกปั้ญหาการปรับตวัดงักล่าวได ้

 อลัเบิร์ติ เค โคเฮน (Albert K. Cohen) ช้ีว่าวฒันธรรมรองของเด็กเหล่าน้ี มิไดมุ่้งแสวง 

หาประโยชน์จากการการประพฤติหรือพฤติกรรมของตน แต่มุ่งท่ีจะแสดงใหก้ลุ่มเดก็ดว้ยกนัเห็นว่า

ตนนั้นเป็นคนเก่ง หรือมีความสามารถเป็นท่ียอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม เช่น การตั้งตนเป็นหวัหนา้
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แก๊ง และมีฉายาเรียกในหมู่พวกดว้ยกนั เช่น เสือใบ, โพธ์ิแดง เป็นตน้ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ

เพื่อนในกลุ่ม 

 ทฤษฎีน้ีพรรณนาให้เขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมหมู่พวกของเด็ก และพฤติกรรมดงักล่าว

เป็นไปในลกัษณะของการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ แบบแผนของสังคมส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามทฤษฎีน้ี

อธิบายไดเ้ฉพาะกลุ่มเดก็ชายเท่านั้น เดก็หญิงท่ีมารวมกลุ่มกนัและมีพฤติกรรมเกเรนั้นไม่เป็นไปใน

ลกัษณะน้ี โคเฮน กล่าววา่ วฒันธรรมรองของผูก้ระทาํผดิ ประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ  

 1. ความสามารถรอบตวั (versatility) หมายถึง สามารถกระทาํการท่ีเป็นปฏิปักษต่์อ

สังคมไดม้ากมายหลายลกัษณะ เช่น พวกหัวขโมย นอกจากจะสามารถในเชิงขโมยแลว้ยงัสามารถ

เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นไดส้ารพดัอยา่งดว้ย 

 2. การแสวงหาความสุขเพียงชัว่แล่น หรือลทัธิท่ีถือความพอใจเป็นกุศลในช่วงเวลา

สั้น ๆ (short-run hedonism) หมายถึง การแสวงหาความสุขใจในระยะสั้น ไม่ไดคิ้ดวางแผนถึง

ความสุขใจในระยะยาว ไม่มุ่งอนาคต มุ่งแต่ความต่ืนเตน้สุขใจในระยะเวลาสั้น ๆ เป็นสาํคญั 

 3. ความเป็นอิสระของกลุ่ม (group autonomy) หมายถึง กลุ่มท่ีไม่ยดึอยูก่บัขอ้กาํหนด

ของสังคม แต่ยึดอยู่กบัค่านิยมของกลุ่มท่ีตนสังกดัเป็นหลกั ถือเป็นกลุ่มท่ีมีความเหนียวแน่น หยิ่ง

ในตนเอง มีความรู้สึกต่อตา้นสังคม ขาดความเคารพนับถือผูใ้หญ่ ผูมี้พระคุณ โดยมากมกัมาจาก

ครอบครัวท่ีขาดระเบียบวินัย เม่ือเข้ากลุ่มมักตามอย่างเพื่อน พ่อแม่ ครูอาจารย์จึงเป็นผูไ้ร้

ความหมายสาํหรับเยาวชนกลุ่มนั้น 

2 นอกจากน้ี โคเฮน ยงักล่าวอีกดว้ยว่า การกระทาํผดิของเยาวชนเป็นการตอบสนองต่อ

ปัญหาของตน ซ่ึงทุกคนเกิดมายอ่มมีปัญหา ถา้ครอบครัวเขม้งวด กวดขนักบัเด็กมากเกินไป เด็กจะ

หาทางออกโดยการไปคบกบักลุ่มเพื่อนนอกบา้น และชวนกนัสร้างแบบแผนพฤติกรรมข้ึนใหม่เพื่อ

แกปั้ญหาของตน และแบบแผนของพฤติกรรมดงักล่าวจะถ่ายทอดสืบต่อ ๆ กนัไปถึงเด็กรุ่นใหม่ท่ี

เขา้มาร่วมกบักลุ่ม 

 ในทางอาชญาวิทยา ทฤษฎีวฒันธรรมรองเกิดข้ึนจากงานของโรงเรียนในมลรัฐชิคาโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัแก๊งและพฒันาผา่นปฏิกิริยาสัมพนัธ์ของสัญลกัษณ์ระหว่างโรงเรียน

ไปสู่ทฤษฎีท่ีถกเถียงกนัว่า กลุ่มเฉพาะหรือวฒันธรรมรองในสังคมมีค่านิยมและเจตคติท่ีนาํไปสู่

อาชญากรรมและความรุนแรง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการกระทาํผิดของเยาวชน เพราะทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ถา้

ผูก้ระทาํผิดไม่ไดรั้บความเขา้ใจและถูกบงัคบัก็จะเปล่ียนจากผูก้ระทาํผดิวยัทีนเป็นอาชญากรท่ีเป็น

นิสัย บางทฤษฎีท่ีเป็นนกัภารกิจนิยม (functionalism) คาดเดาว่า กิจกรรมอาชญากรไดรั้บแรงจูงใจ

จากความจาํเป็นทางเศรษฐกิจในขณะท่ีบางทฤษฎีเห็นว่า ชนชั้นทางสังคมเป็นเหตุผลของการ

เบ่ียงเบนทางพฤติกรรม 
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 วฒันธรรม เป็นตวัแทนของบรรทดัฐาน (norms) ประเพณี (customs) และค่านิยม 

(values) ซ่ึงเป็นทั้งการนาํพฤติกรรมและการปฏิบติัเป็นเหมือนกรอบของพฤติกรรมท่ีตดัสินโดยคน

ส่วนใหญ่ ซ่ึงถ่ายทอดทางสังคมมากกว่าทางกาย วฒันธรรมรองเป็นวฒันธรรมท่ีเห็นไดช้ัดเจน

ภายในวฒันธรรม ดงันั้นบรรทดัฐานของค่านิยมของวฒันธรรมรอง จึงแตกต่างไปจากวฒันธรรม

ใหญ่ และไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตวัแทนของวฒันธรรมท่ีไดรั้บการพิจารณาว่า เบ่ียงเบนโดยวฒันธรรม

ใหญ่ วฒันธรรมรองมีความแตกต่างจากวฒันธรรมท่ีขดัแยง้กนัซ่ึงปฏิบติัในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม 

กบัวฒันธรรมใหญ่ ทฤษฎีการถ่ายทอดวฒันธรรม (cultural transmission theory) และทฤษฎีการ   

ไร้ระเบียบของสังคม (social disorganization theory) ยอมรับว่า ในส่วนท่ียากจนท่ีสุดของเมือง 

รูปแบบของพฤติกรรมบางอยา่งจะกลายเป็นบรรทดัฐานทางวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่

รุ่นต่อไป เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางสงัคมปกติ ทฤษฎีวฒันธรรมรองกล่าววา่ คนท่ีอาศยัอยู่

ในเมืองสามารถท่ีจะคน้พบทิศทางการละเมิดกฎหมายท่ีประสบความสําเร็จเป็นโมเดลบทบาท

สาํหรับเยาวชนทั้งในดา้นความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความสาํเร็จในการกระทาํผิดทางอาญา และ

ถือว่าเป็นเร่ืองปกติ ทฤษฎีวฒันธรรมรองกล่าวว่า คนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองสามารถคน้พบทิศทางการ

สร้างความรู้สึกของชุมชนท่ีเตม็ไปดว้ยความไม่เป็นมิตร 

2 โครงสร้างทางวฒันธรรมถูกครอบงาํโดยบรรทดัฐานของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงบงัคบัให้

ปัจเจกชนสร้างชุมชนในทิศทางใหม่ท่ีแตกต่าง เม่ือเร็ว ๆ น้ี ฟิสเชอร์ (Fischer, 1995) ไดเ้สนอว่า 

ขนาดประชากรและเมืองท่ีมีความแตกต่างกนัสร้างความแขง็แกร่งให้กบักลุ่มสังคม และส่งเสริม

การก่อตวัของวฒันธรรมรอง ซ่ึงมีความแตกต่างมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมทัว่ไป ฟิสเชอร์ 

นิยามวฒันธรรมรองว่าเป็นกลุ่มของประชาชนผูซ่ึ้งแบ่งปันเช้ือชาติร่วมกบัชาติอ่ืน ๆ เป็นสมาชิก

ของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกับเช้ือชาติของตน ยึดมัน่ในค่านิยมท่ีแตกต่างเฉพาะตวัเห็นได้ชัดเจน 

แบ่งปันเคร่ืองมือทางวฒันธรรมและถือตามชีวิตปกติ ในเร่ืองเดียวกนัน้ี โคเฮน ไดม้องวฒันธรรม

รองของการกระทาํผิดโดยเนน้ไปท่ีแก๊งกระทาํผดิ ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน (working class 

youth) ในสลมั ซ่ึงมีความแตกต่างทางวฒันธรรม มีความดอ้ยทางเศรษฐกิจ และดอ้ยโอกาสทาง

สังคมในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา โคเฮนเป็นลูกศิษยข์อง เอ็ดวิน ซัทเทอร์แลนด์ (Edwin 

Sutherland) เจา้ของทฤษฎีการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีแตกต่าง (differential association theory) 

และทฤษฎีการส่ือสารทางสังคม (social transmission theory) และเป็นลูกศิษยข์อง เมอร์ตนั เจา้ของ

ทฤษฎีความเครียด (strain theory) ดว้ย โคเฮน กล่าวว่า ลกัษณะของทฤษฎีรองเป็นดงัน้ี (available 

from Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/subcultural theory) 
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 1. การต่อตา้นการใชป้ระโยชน์ (anti-utilitarian) : ในหลาย ๆ กรณีไม่มีแรงจูงใจท่ี

เป็นประโยชน์ท่ีจะเป็นขโมย หรือการกระทาํผิดอ่ืน ๆ ความตั้งใจหลกั คือ สนบัสนุนความผกูพนั

ในกลุ่มเพื่อน (foster peer bonding) โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของการละเมิดกฎหมาย 

 2. การรวบรวมการก่อตวัของผลกระทบ (collective reaction formation) : แก๊งสับ 

เปล่ียนค่านิยมของวฒันธรรมใหญ่เจริญรอยตามภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นความเป็นจริงของความฝัน 

 3. ความประสงคร้์าย ผกูพยาบาท เจตนาร้าย (malice) การกระทาํท่ีหลากหลายของ

กลุ่มพวกน้ีทาํลายสาธารณสมบติั (vandalism) ทาํลายทรัพยส์มบติั (property damage) ถูกจูงใจโดย

ความประสงคร้์าย (spite) และความรู้สึกท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับ (contempt) จากบุคคลท่ีทาํให้

เสียหาย (injure) 

 4. ผูอ้าศยัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสั้น (short-termism) : แก๊งท่ีอาศยัอยูช่ัว่ครู่ชัว่ยาม มองหา

ส่ิงท่ีทาํใหพ้อใจชัว่ขณะหรือทนัทีทนัใด 

 5. ความมีอิสระของกลุ่ม (group autonomy) : ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มท่ี

รวมกนัอยา่งเขม้แขง็และซ่ือสตัย ์

 โคเฮน ยงัไดอ้ธิบายส่ิงดงักล่าวขา้งตน้วา่มีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีความเครียด (strain 

theory) เช่น แบบของการจลาจล ซ่ึงการศึกษาสอนให้เยาวชนต่อสู้เพื่อฐานะทางสังคมโดยอาศยั

ความสาํเร็จทางการศึกษา แต่เม่ือส่วนใหญ่ของคนทาํงาน (working class) ตอ้งลม้เหลว ทาํใหเ้กิด

สภาวะคบัขอ้งใจหรือต่อตา้นค่านิยมของชนชั้นกลาง ทาํให้เป็นการต่อสู้กบัระบบท่ีทาํให้ตนเอง

ตํ่าลง ค่านิยมของชนชั้นกลางท่ีเป็นอิสระ ประสบความสาํเร็จมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จะหน่วง

เหน่ียวความอ่ิมอกอ่ิมใจ ควบคุมความกา้วร้าวได ้และมีทรัพยส์มบติั บิดามารดาท่ีเป็นชนชั้นล่าง

สนับสนุนค่านิยมท่ีแตกต่างให้กับเด็กของตน เช่น การทาํให้เป็นไปตามลทัธิสังคมท่ีแตกต่าง 

(different socialization) ในครอบครัวคนชั้นล่างตอ้งมีการวางแผนการแกปั้ญหาความทะเยอทะยาน 

คนชั้นล่างจะข้ึนอยูก่บัคนอ่ืน ๆ มาก และไดรั้บการปฐมนิเทศจากกลุ่มมากเช่นกนั และทาํตามอยา่ง

กนั 

 

ทฤษฎกีารประทบัตรา 

 ทฤษฎีการประทบัตรา (labeling theory) เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเน้นไปท่ี

ปฏิกริยาสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและสังคม ทฤษฎีน้ีคาดเดาว่า บุคคลทุกคนสามารถกระทาํผิดทาง

อาญาได ้ตามทฤษฎีประทบัตรา บุคคลมกักระทาํในส่ิงท่ีต่อตา้นการยอมรับของสังคม ถา้บุคคลนั้น

ไดรั้บการประทบัตราว่ากระทาํผิด (available from Kells,http://www.helium.com/items/1695262 

labeling theory) 

   ส
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 เร่ิมแรกในทางสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ทฤษฎีการประทบัตราเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ 

ทฤษฎีปฏิกริยาทางสังคม (social reaction theory) พฒันาข้ึนโดยนกัสังคมวิทยา ช่ือ โฮวาร์ด เอส.

เบคเคอร์ (Howard S. Becker) ทฤษฎีการประทบัตราถือว่าการเบ่ียงเบนไม่ไดติ้ดฝังอยูก่บัการ

กระทาํ แต่มุ่งหน้าไปท่ีภาษาท่ีคนกลุ่มใหญ่ประทบัตราเชิงลบให้กบัคนกลุ่มน้อย หรือเห็นว่าส่ิง

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐาน ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการพิสูจน์ตนเอง การระบุตนเอง 

(self-identify) และพฤติกรรมของบุคคลจะถูกตดัสินและถูกครอบงาํอย่างไร ในรูปของการ

พรรณนาหรือจาํแนก และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของการทาํนายความสาํเร็จของตนเอง (self-fulfilling 

prophecy) และการผิดปกติในการพดู การกระทาํซํ้ า ๆ (stereotyping) ทฤษฎีน้ีมีความโดดเด่นมาก

ในปี ค.ศ.1960 และ 1970 (available from http://www.en.wikipedia.org/wiki/labeling theory) 

 อลิซาเบท เคลส์ (Elizabeth kells) กล่าวว่า จากประสบการณ์ของเธอไม่เพียงแต่จะมี

ความเป็นไปไดเ้ท่านั้น แต่มีความน่าจะเป็นวา่บุคคลกลายเป็นส่ิงท่ีตนเองถูกประทบัตรา 

 ทฤษฎีการประทับตรา เป็นกระบวนการทางสังคมซ่ึงเน้นไปท่ีปฏิกริยาสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและสังคม เคลส์ เช่ือว่าทฤษฎีน้ีประยกุตใ์ชก้บัเด็ก ๆ ท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า 

(low self-esteen) มากกว่าท่ีจะใชก้บัเด็ก ๆ ท่ีรู้จกัภาพลกัษณ์เชิงบวกของตนเอง (positive self-

image) เคลลส์ไดก้ล่าววา่ เธอไดเ้ติบโตข้ึนมาในบา้นท่ีมีมารดาซ่ึงทาํทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยพลงัท่ีทาํให้

แน่ใจว่าเราจาํเป็นตอ้งมีชีวิตอยู่ แต่คิดถึงสุขภาพจิตของพวกลูก ๆ น้อยมาก เคลล์ส เป็นคนเจา้ชู้

เลก็นอ้ย (การเบ่ียงเบนเร่ิมแรก) ตั้งแต่จาํความได ้ซ่ึงทุก ๆ คนสังเกตเห็นในส่ิงน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่

มารดาของเธอ 

 เธอจาํไดว้่า มารดาของเธอเร่ิมเรียกเธอว่า “หญิงแพศยา (whore)” เม่ือเธอยงัมีอายเุยาว์

เพียงอยูใ่นชั้นเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ยิ่งเธอไดย้นิคาํพูดน้ีมากเท่าไร เธอยิ่งกระทาํตามส่ิงท่ีเธอได้

ยินมากเท่านั้น จนกระทัง่เธอเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เธอก็ได้มีความสัมพนัธ์ทางเพศ    

อย่างแทจ้ริง คาํพูดของมารดาไดสิ้งสู่อยู่ในใจของเธอเป็นเวลานานหลายปี และทาํให้เธอกลาย   

เป็นคนท่ีสาํส่อนทางประเวณีโดยไม่เลือกหนา้ (sexually promiscuous) ซ่ึงเป็นการเบ่ียงเบนคร้ังท่ี 2 

จนกระทัง่หลายปีต่อมา เธอไดส่้องกระจกดูตนเอง และเกลียดส่ิงท่ีไดม้องเห็นและตดัสินใจท่ีจะ

เปล่ียนแปลง 

 ในแต่ละสัปดาห์ต่อมา เธอมีการรับรู้ตนเอง (self-awareness) มากข้ึน และทาํในส่ิงท่ี

เธอสามารถภาคภูมิใจ ยกคุณค่าของตนเอง (self worth) ให้สูงข้ึน ลดส่ิงท่ีเป็นผลจากการประทบั 

ตราลง ซ่ึงคลา้ย ๆ กบัท่ีเด็กไดรั้บการบอกเล่าว่า เขาเป็นคนเลว แทนท่ีจะบอกว่าเขาทาํไม่ดี มีทุก ๆ 

โอกาสท่ีเด็กจะสามารถท่ีจะกลายเป็นอะไรก็ไดท่ี้เรียกให้เขาเป็นอย่างนั้น มีปัจจยัหลายอย่างท่ี

นาํไปสู่ผลกระทบของการประทบัตรา แต่มีอยู่ผลกระทบหน่ึงคือ การรับรองการประทบัตราท่ี
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ให้ผลทางลบท่ีมาจากนโยบาย จากโปรแกรม และวิธีการในการลดโอกาสของการประทบัตรา 

(kells, http://www.helium.com/items/1695262labeling theory) 

 กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ทฤษฎีการประทบัตราของการกระทาํผิดของเยาวชนเก่ียวขอ้ง    

กบัผลของการประทบัตราหรือการตราหนา้/การประณาม (stigma) ให้กบัพฤติกรรมของเยาวชน 

การประณามเยาวชนนําไปสู่การประทับตราเชิงลบให้กับเยาวชนท่ีจะพัฒนาไปสู่ภาพเงา/

ภาพลกัษณ์เชิงลบของตนเอง (negative self-image) หน่วยงานทางกฎหมาย ตวัแทนหน่วยงาน 

ครอบครัวของเยาวชน ผูนิ้เทศและ/หรือกลุ่มเพื่อนของเยาวชน เป็นผูใ้ห้ช่ือหรือประทบัตราให้กบั

เยาวชน  บ่อยคร้ังท่ีในพิธีการทาํให้ขายหนา้ (degradation ceremony) และพิธีน้ีอาจจะไดย้นิไปถึง

ครูใหญ่ของโรงเรียน หรือคณบดี ศาล หรือการลงโทษท่ีบา้นท่ามกลางการไดย้นิของคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

 เยาวชนท่ีไดรั้บการตีตราว่าเป็นอาชญากรหรือกระทาํผิด อาจจะยึดถือส่ิงเหล่าน้ีเป็น

การทาํนายความสําเร็จของตนเองหรือทาํให้เป็นไปตามคาํทาํนายด้วยตนเอง (self-fulfilling 

prophecies) เช่ือในตราท่ีคนอ่ืนมอบให้ ดงันั้นจึงกระทาํเหมือนท่ีถูกตรา เยาวชนผูต้กอยูใ่นอาํนาจ 

(succumbs) ของตรา อาจนาํไปสู่การกระทาํอาชญากรรม หรือผูก้ระทาํผดิท่ีมีอยูม่ากในบรรทดัฐาน

ของสังคม เพราะทั้ งเขาและเธอเหล่านั้นเช่ือว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีเลว และส่ิงน้ีเป็นเหตุผลว่า    

ทาํไมบุคคลเลวจึงถูกทึกทกัเอาว่ากระทาํผดิ แฟรงค ์แทนเนนบาม (Frank Tanenbaum) เรียกการ

ประทบัตราทางสังคมน้ีว่า “ตราบาป (dramatization of evil) โดยแยง้ว่าส่ิงน้ีไดแ้ปลงรูปพรรณของ

ผูก้ระทาํผิดจากการทาํความไม่ดี เป็นบุคคลชัว่ร้าย เป็นซาตาน ตราบาปสามารถประยุกตใ์ชเ้ป็น

ทางการโดยสถาบนัทางสังคม (ศาล, โรงเรียน ฯลฯ) หรืออย่างไม่เป็นทางการโดยคนท่ีคุน้เคยกบั

เยาวชน กลุ่มเพื่อนและครอบครัว ตราน้ีอาจเป็นบวกหรือลบ และแมว้่าจะมีการสมาคมกนั แต่ตรา

บาปท่ีให้ความหมายเชิงลบ อาจจะให้ผลทางลบท่ีกระทบต่อเยาวชน ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญัของ

ทฤษฎีการประทบัตรา 

 การปฏิเสธตนเอง โดยการทาํนายความสาํเร็จของตนเองเป็นบทบาทท่ีมีอยู่ในทฤษฎี

การประทบัตรา การมีเจตคติท่ีปฏิเสธตนเอง (self-rejecting attitude) เป็นผลใหเ้กิดทั้งความอ่อนแอ

ในค่านิยมและเกิดแรงจูงใจท่ีจะเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคม ความรู้สึกท่ีไม่เป็นไปตาม

บรรทดัฐานก็จะเกิดข้ึน และเยาวชนจะสร้างความผูกพนัเช่ือมโยงกับจิตเก่ียวกบัการกระทาํผิด 

เก่ียวกบักลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนท่ีกระทาํผิดสามารถนาํเยาวชนให้ “ปฏิเสธคนท่ีปฏิเสธเขา (reject of 

rejector) โดยคิดวา่ครู โง่ ตาํรวจไม่ซ่ือสตัย ์บิดามารดาไม่เขา้ใจ” เยาวชนท่ีมีปัญหากลายเป้นผูท่ี้ห่าง

เหินจากสังคมและพบตนเองมีการดาํรงชีวิตท่ีเบ่ียงเบน โดยพ้ืนฐานแลว้ทฤษฎีการประทบัตรา      

ถือว่าเยาวชนเร่ิมตน้ดว้ยการเช่ือว่าตนเองเป็นคนท่ีทาํส่ิงไม่ดี (do bad thing) และเปล่ียนไปสู่การ

เช่ือวา่ตนเองเป็นคนเลว (bad people) 
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 คาํถามแรกท่ีจาํเป็นตอ้งกล่าวถึงคือ ทฤษฎีการประทบัตราฟังข้ึนหรือไม่ มีความคงเส้น

คงวา่เชิงตรรกะหรือไม่ ทฤษีน้ีแยง้วา่ มีการทาํนายความสาํเร็จของตนเอง ซ่ึงทาํใหเ้ยาวชนกลายเป็น

ตราในทางลบ 

 สาระสาํคญัของทฤษฎีการประทบัตรา คือ “แมพ้ฤติกรรมอาชญากรรมเป็นส่ิงชัว่ร้าย 

แต่ร้ายยิ่งกว่า คือ การท่ีสังคมพยายามผลกัดนัให้อาชญากรถลาํลึกลงไปในทางท่ีผิด เป็นภยัแก่

สงัคมมากยิง่ข้ึน โดยไม่ยอมเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีประพฤติผดิกลบัตวัเป็นคนดี” 

 กิบส์ (Gibbs, 1968) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการตราหนา้ว่า ในความเป็นจริงแลว้ ยงัมี

พฤติกรรมอาชญากรท่ีแฝงอยูใ่นสังคมอีกมาก พวกน้ีไดแ้ก่ผูก้ระทาํผิด ก่ออาชญากรรมท่ียงัไม่ถูก

จับได้แฝงอยู่ในคราบพลเมืองดีในสังคมและรอดพน้จากการถูกสังคมประทบัตรา และท่ีร้าย

ยิ่งกว่านั้น คือ พวกท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรแฝงน้ีหลายคนท่ีสังคมยงัให้การนับหนา้ถือตา ยกย่อง 

และพวกน้ีกย็งัเสแสร้งร่วมปฏิบติัการ “ประทบัตรา” แก่ผูก้ระทาํผดิดว้ย 

 นกัอาชญาวิทยาต่างก็มีความเห็นว่า การประทบัตราแก่ผูก้ระทาํผิดหรือผูท่ี้เคยกระทาํ

ผดิไม่เป็นผลดี มีแต่จะเกิดผลร้าย คือ เสมือนผลกัผูก้ระทาํผดิใหล้งเหว ทาํใหย้ิง่ถลาํตวัไปในทางชัว่

มากข้ึน แมจ้ะกลบัตวัเป็นคนดีแลว้ สงัคมกไ็ม่ยอมรับพวกเขาจึงไม่มีทางเลือก ไม่มีโอกาสอีกต่อไป 

ซ่ึงพฤติการณ์การประทบัตราน้ี เป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เกิดการกระทาํผิดซํ้ าซาก และยงัทาํให้

ผูก้ระทาํผิดก่ออาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงทวีข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ย นบัเป็นภยัร้ายแรงต่อสังคม (ปกรณ์  

มณีปกรณ์, 2549 : 192-193) 

 

ทฤษฎกีารควบคุมตนเอง 

 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-control theory) ของก๊อตเฟรคสัน และเฮิร์สไช

(Gottfredson and Hirschi) เป็นทฤษฎีท่ีสาํคญัทางดา้นอาชญาวิทยาในปัจจุบนั (Romeo, 2003 : 61) 

ภายหลงัทศวรรษท่ี 1990 เป็นตน้มา ทฤษฎีน้ีไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งกวา้งขวาง นอกจากนั้น

ทฤษฎีน้ียงัค่อนขา้งจะเป็นทฤษฎีใหม่ในสายตาของนกัอาชญาวิทยาของประเทศไทย ซ่ึงความจริง

แลว้ทฤษฎีน้ีพฒันาข้ึน ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1990 และมีการพิสูจน์เร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั และไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง จนมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีน้ีอยา่งมาก 

 ทฤษฎีน้ีเป็นการบูรณาการทฤษฎีดา้นชีววิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยาเขา้ดว้ยกนั ซ่ึง

แตกต่างไปจากทฤษฎีอ่ืน ๆ และในการนาํทฤษฎีน้ีไปบูรณาการร่วมกบัทฤษฎีอ่ืน ๆ จะบูรณาการ

โดยใชท้ฤษฎีน้ีเป็นแกนกลาง เช่น งานวิจยัของ ชเรค และคณะ (Schreck et al., 2002 : 159-180) 

หรืองานวิจยัของลองชอร์ และคณะ (Longshore et al., 2004) ซ่ึงนกัวิชาการดงักล่าวค่อนขา้งจะเช่ือ

ว่า การควบคุมตนเอง (self control) ของปัจเจกบุคคลพฒันาข้ึนในช่วงอายุตน้ ๆ ของชีวิตตาม
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แนวคิดของ ก๊อดเฟรคสัน และเฮิร์สไข ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1990 ดังนั้นปัจจัยหรือทฤษฎีอ่ืน ๆ จึงมา

ภายหลงัการบูรณาการจึงอาศยัปัจจยัดา้นการควบคุมตนเองเป็นตวัเช่ือมโยงไปสู่ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น 

คนท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่าก็จะหันเขา้หาเพื่อนท่ีกระทาํผิด และซึมซับเอาค่านิยมของเพื่อนและ

กระทาํผดิตามมาในท่ีสุด 

 ก๊อตเฟรดสัน และเฮิร์สไช ได้นําเสนอทฤษฎีดังกล่าวโดยพัฒนามาจากทฤษฎี          

การควบคุมตนเอง หรือทฤษฎีการผกูพนัทางสังคม (social bond theory) ของ เฮิร์สไชเดิม และ

ผสมผสานเขา้กบัทฤษฎีดา้นชีวสังคม (biosocial) จิตวิทยา (psychology) กิจกรรมประจาํ (routine 

activities) และทฤษฎีการเลือกดว้ยเหตุผล (rational choice theories) ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

(Gottfredson & Hirschi, 1990)  

 โครงสร้างหลกัของทฤษฎีการควบคุมตนเองไดรั้บความนิยมมากในวงการอาชญา

วิทยา หลกัของทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ระดบัการควบคุมตนเองของปัจเจกบุคคลจะเป็นผลมาจากการดูแล

ของครอบครัวท่ีมีต่อบุคคลนั้น ๆ ในช่วง 10 ปีแรกของชีวิต พ่อแม่มีส่วนสาํคญัในการควบคุมดูแล

พฤติกรรมของลูก คอยดูแลสอดส่องสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็ก หรือการมีพฤติกรรม

เบ่ียงเบนและการควบคุมท่ีเหมาะสม การลงโทษหรือการแนะนาํพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งจะเป็นการ

สร้างหรือเป็นสาเหตุของการเรียนรู้ในการควบคุมตนเองของเด็ก ในทางกลบักัน ถา้พ่อแม่ไม่

สามารถใหเ้วลาและไม่สามารถใหก้ารดูแลลูกไดก้็จะส่งผลในทางลบต่อการควบคุมตนเองของเด็ก

เช่นกนั ส่ิงท่ีทฤษฎีการควบคุมตนเองแตกต่างจากทฤษฎีอ่ืน ๆ คือ การกล่าวถึงระดบัของนิสัยชอบ 

ส่วนบุคคลท่ีสําคญัในการตอบสนองต่อการเขา้ร่วมในอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อตา้นสังคม   

อ่ืน ๆ โดยระดบัของนิสยัชอบส่วนบุคคลน้ี จะสามารถคงอยู่ต่อไปเร่ือย ๆ ซ่ึงมีผลต่อการสร้าง

ความสัมพนัธ์ของการเกิดอาชญากรรม เช่น การมีความสัมพนัธ์กับเพ่ือนท่ีกระทาํความผิด ซ่ึง   

ก๊อตเฟรคสัน และเฮิร์สไช มองว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองตํ่า

จะส่งผลต่อการเลือกลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัและการสร้างความสัมพนัธ์ต่อบุคคลอ่ืน ๆ 

ซ่ึงจะนาํไปสู่การเกิดอาชญากรรม 

 ก๊อตเฟรดสันและเฮิร์สไช มองว่าปัจเจกชนมีแนวโน้มท่ีจะกระทาํผิดหรือประกอบ

อาชญากรรมได ้เน่ืองจากขาดความอดกลั้น ความยบัย ั้งชัง่ใจ (self restraint) นอกจากนั้นยงัอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มท่ีมีโอกาสจะกระทาํผดิไดอี้กดว้ย เช่น อยูใ่นละแวกบา้นท่ีไม่มีคนดูแล และเป็นบา้น

ท่ีมีทรัพยสิ์นราคาแพง ง่ายต่อการหยิบฉวยเคล่ือนยา้ย หรือผูท่ี้จะกระทาํผิดเป็นผูต้กงานหรือ

ว่างงาน ฯลฯ ทฤษฎีน้ีแสดงว่า บุคคลท่ีมีแนวโนม้สูงท่ีจะกระทาํผิดจะกระทาํผิดไดง่้ายกว่าคนท่ีมี

แนวโน้มตํ่าท่ีจะกระทาํผิด แนวโนม้หรือนิสัยชอบท่ีจะกระทาํผิดจะติดตวับุคคลอยู่ตลอดไป (the 

propensity to commit crimes remains throughout a person’s life)  
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 เก่ียวกบัแนวโนม้หรือนิสัยชอบท่ีจะกระทาํผิดของบุคคล ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า 

แนวโน้มท่ีจะกระทาํผิดของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน และติดตัวอยู่ตลอดไป เพียงแต่โอกาสจะ

เอ้ืออาํนวยใหก้ระทาํผดิหรือไม่เท่านั้น ปัจจยัดา้นชีววิทยาและจิตวิทยาทาํใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพ แบบ

หุนหันพลนัแล่น (impulsive) และมีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํผิด ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีการถ่ายทอดทาง

พนัธ์ุกรรม หรืออาจมีการพฒันาจนทาํให้ไม่มีขีดความสามารถหรืออาจมาจากการขาดการ อบรม

เล้ียงดูท่ีดีจากพ่อแม่ (absent parenting) นกัทฤษฎีชีววิทยาเห็นว่าการขาดการเล้ียงดูท่ีดีหรือเหมาะสม 

เป็นระยะเวลานาน ๆ ยอ่มมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งเฮิร์สไชและก๊อตเฟรดสัน กล่าวว่า 

การควบคุมตนเองเร่ิมจากการเล้ียงดูของผูป้กครองตั้งแต่วยัเด็ก ระดบัการควบคุมตนเองสามารถ

เปล่ียนแปลงได ้และการควบคุมตนเองของบุคคลจะถูกกาํหนดในช่วงอายุ 11-12 ปี การควบคุม

ตนเองมีความเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมการกระทาํผดิและพฤติกรรมเบ่ียงเบน ต่าง ๆ ดว้ย 

 ก๊อตเฟรดสนั และเฮิร์สไชไดน้าํเสนอรายละเอียดของทฤษฎีว่าอะไรคือลกัษณะของบุคคล

ท่ีมีลกัษณะการควบคุมตนเองตํ่า บุคคลเหล่าน้ีมกัจะมีบุคลิกภาพแบบหุนหันพลนัแล่น (impulsive) 

ชอบเส่ียง มกัใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด มกัจะยึดถือตวัเองเป็นศูนยก์ลางและโกรธฉุนเฉียวง่าย 

รวมถึงมกัจะเลือกทาํงานท่ีง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น มีการควบคุมตวัเองตํ่า และลกัษณะการควบคุมตวัเองตํ่า

เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถคงอยูไ่ดต้ลอดชีวติ ทฤษฎีน้ียงักล่าวดว้ยวา่แรงสนบัสนุน 

จากการเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีทาํให้เด็กมีพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลจากมีการควบคุมตนเองตํ่าเช่นกนั 

(Gottfredson  Hirschi, 1990:90) บุคคลท่ีขาดการควบคุมตนเองเป็นบุคคลท่ีขาดความละอายต่อบาป และ

มกัจะแสวงหาความสุขใหก้บัตนเองอยูเ่สมอ (Piquero & Tibbetts, 1996:481-508) คนเหล่าน้ีมกัจะเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมอนัตราย (dangerous behavior) เช่น การด่ืมเหลา้ การสูบบุหร่ี การขบัรถเร็ว

หวาดเสียว ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผิด หรือการประกอบอาชญากรรม

ทั้งส้ิน (Forde & Kennedy,1997:265-294) เน่ืองจากบุคคล ท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่า จะเป็นผูช้อบเส่ียง 

ชอบความต่ืนเตน้เร้าใจหรือความหวาดเสียว  ผสมกบัความอยากของตนเอง บุคคลเหล่าน้ีมกัชอบเขา้ไป

ยุ่งเก่ียวกบัการกระทาํผิดหรือการประกอบอาชญากรรม บุคคลเหล่าน้ีชอบปิดบงัซ่อนเร้น ทาํอะไร

คล่องแคล่วรวดเร็ว และชอบมีอาํนาจมากกวา่คนทัว่ไป นอกจากนั้น ก๊อตเฟรดสนัและเฮิร์สไชยงัอธิบาย 

เพิ่มเติมอีกวา่ บุคคลเหล่าน้ีจะทาํผดิในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ โดยไม่คิดจะประกอบอาชีพ กระทาํผดิทางเพศ

โดยไม่มีความรัก กระทาํผิดในลกัษณะแกแ้คน้ทดแทนโดยไม่ชกัชา้หรือทนัทีทนัใด (Gottfredson & 

Herschi, 1990:112) บุคคลท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํผดิดงักล่าวมกัจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมอ่ืน ๆ  เช่น สูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ เล่นการพนนั และมีเพศสัมพนัธ์ท่ีผิดกฎหมาย (Gottfredson & 

Hirschi, 1990 : 112) ซีเกล (Siegel) ไดแ้ยกองคป์ระกอบของการควบคุมตนเองในรูปของบุคลิกภาพ

หุนหนัพลนัแล่น (impulsive personality) ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนดว้ยแผนภูมิท่ี 5 หนา้ถดัไป (Seigel, 2000 : 291)                              
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องคป์ระกอบของความหุนหันพลนัแล่น : สัญญาณท่ีแสดงวา่บุคคลมีการควบคุมตนเองตํ่า (The element of 

impulsive :signs that a person has low self control) 

1. ไร้ความรู้สึก (insensitive) 

2. ใชภ้าษากาย (physical) 

3.  สายตาไม่ยาวไกล (shortsighted) 

4.  เนน้เหตุการณ์เฉพาะหนา้ (here and now orientation) 

5.  ความสัมพนัธ์ทางสังคมไม่คงท่ี (unstable social relations) 

6.  ร่าเริงกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบน (enjoy deviant behavior) 

7.  ชอบเส่ียง (risk taker) 

8.  ปฏิเสธท่ีจะทาํงานเพ่ือเป้าหมายในอนาคต (refuse to work for distant goals) 

9.  ขาดความขยนัหมัน่เพียร (lack of diligence) 

10. ขาดความเหนียวแน่นในความทรงจาํ (lack of tenacity)  

11. ฉวยโอกาสเพ่ือประโยชน์ของตนเอง (adventuresome)  

12. ตนเองเป็นศนูยก์ลาง (self-centered) 

13. ขาดความละอาย (shameless) 

14. ไม่ฉลาด ไม่สุขมุ (imprudent) 

15. ขาดทกัษะเชาวน์ปัญญาและทกัษะการพดู (lacks cognitive and verbal skills) 

16. ร่ืนเริงกบัอนัตรายและความต่ืนเตน้เร้าใจ (enjoy danger and excitement) 

 

แผนภูมิท่ี 5  องคป์ระกอบของการควบคุมตนเองในรูปของบุคลิกภาพหุนหนัพลนัแล่น 

ท่ีมา : Larry Seigel, (2000).  Criminology (California : Wads worth/Thomson Learning, 291. 
 

 ก๊อตเฟรดสันและเฮิร์สไช ไดอ้ธิบายการควบคุมตนเองท่ีไม่ดี หรือขาดการควบคุมตนเอง 

มีสาเหตุจากการขาดการฝึกอบรมเล้ียงดูท่ีดีในวยัเด็ก (child rearing practice) เด็กท่ีขาดการอบรมเล้ียงดู

เอาใจใส่จากบิดามารดา ไม่มีการลงโทษหา้มปรามเม่ือกระทาํผดิหรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน จะทาํใหเ้ด็ก

ขาดการควบคุมตนเอง ในท่ีสุดเดก็ท่ีขาดการใกลชิ้ดผกูพนักบัพอ่-แม่  รวมถึงเดก็ท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่

จากพ่อแม่ หรือเด็กท่ีมีพ่อแม่ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือประกอบ อาชญากรรม จะส่งผลต่อการ

พฒันาการควบคุมตนเองของเด็กตามไปดว้ย การพฒันาการขาดการควบคุมตนเองจะพฒันาไปเร่ือย ๆ 

อยา่งไม่หยดุย ั้ง (Gibbs & Giever,1995) การพฒันาการควบคุมตนเองจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงวยัตน้ของชีวิต 

(early in life) และจะยงัมีต่อไปเร่ือย ๆ จนถึงวยัผูใ้หญ่(Agnew,1994) ดงันั้น ส่ิงท่ีพ่อแม่ควรตอ้งทาํใน

การเล้ียงดูบุตรเพื่อใหมี้การพฒันาทกัษะดา้นการควบคุมตนเอง ประกอบดว้ย (1) การติดตามพฤติกรรม

ของเดก็ (2) การบ่งช้ีใหเ้ดก็รู้วา่พฤติกรรมนั้น ๆ คือ พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนเม่ือเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นข้ึน 

และ (3) มีการลงโทษเม่ือเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนข้ึน 
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 ก๊อตเฟรดสนั และเฮิร์สไช ยงัไดก้ล่าวต่อไปอีกดว้ยว่า การควบคุมตนเองตํ่าไม่ไดเ้ป็นผล

มาจากการฝึกฝนสัง่สอนหรือจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม แต่ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ควบคุมตนเองตํ่าเป็นผลของการแสดงออกของการขาดสารอาหาร การควบคุมทางจิตใจ การฝึกฝน 

กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การควบคุมตนเองไดห้รือไม่นั้น ไม่ไดเ้กิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้แต่อยา่งใด 

 ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างการควบคุมตนเองตํ่า กบัการประกอบอาชญากรรม

สามารถใชห้ลกัการของการควบคุมตนเองมาอธิบายพฤติกรรมอาชญากรไดห้ลากหลายประเภท 

และสามารถนํามาอธิบายลกัษณะทางสังคมและพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กับการประกอบ

อาชญากรรมไดห้ลากหลายประเภทเช่นกนั นอกจากน้ีอตัราการเกิดอาชญากรรมท่ีแตกต่างกนัใน

ดา้นเพศ สภาวะสีผิว และสภาพแวดลอ้มก็สามารถอธิบายดว้ยการควบคุมตนเองไดเ้ช่นเดียวกนั 

เช่น อตัราการประกอบอาชญากรรมในเพศชายมีมากกว่าหรือสูงกว่าเพศหญิง เน่ืองจากเพศชายมี

ระดบัการควบคุมตนเองตํ่ากว่าเพศหญิง (Siegel, 2000 : 291) ทฤษฎีการควบคุมตนเองถือไดว้่าไม่

เหมือนทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีอธิบายพฤติกรรมอาชญากรในมิติท่ีแคบ ๆ เช่น ทฤษฎีขอ้มูลแก๊งวยัทีนเอจ 

เป็นตน้ แต่ทฤษฎีการควบคุมตนเองสามารถนาํมาอธิบายปัญหาอาชญากรรมไดทุ้ก ๆ เร่ืองตั้งแต่

เร่ืองฆาตกรรมจนถึงอาชญากรรมฉอ้โกงในบริษทั หา้งร้าน ฯลฯ ก๊อตเฟรดสัน และเฮิร์สไชเห็นว่า 

อาชญากรคอปกขาว (white collar crime) ท่ีมีระดบัการควบคุมตนเองตํ่ามกัจะไม่คาํนึงถึงฐานะ 

ตาํแหน่ง แต่มกัจะกระทาํผดิ และแมว้า่ปัญหาผูก้ระทาํผดิท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่าจะคล่ีคลายลงเม่ือ

วุฒิภาวะสูงข้ึน แต่อตัราการกระทาํผิดของผูท่ี้มีการควบคุมตนเองตํ่าก็ยงัคงมีมากกว่าผูท่ี้มีการ

ควบคุมตนเองแขง็แกร่ง (Siegel, 2000 : 391) 

 นอกจากนั้นการควบคุมตนเองตํ่ายงัมีความสัมพนัธ์กบัการใชย้าเสพติดของเด็กและ

เยาวชนอีกดว้ย เยาวชนบางคนใชชี้วิตอยูใ่นความเส่ียง และมีพฤติกรรมท่ีอยูใ่นความเส่ียงอยูเ่สมอ 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลจากการมีการควบคุมตนเองตํ่า (Adalbjarnardottir & Rafusson, 2002 : Piquero & 

Tibbetts, 1996, อา้งจากชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิสา  เลิศโตมรสกุล, 2553, 7:17) บุคคลท่ี

ขาดการควบคุมตนเองจะมีแรงกระตุ้นต่อพฤติกรรมท่ีขาดสติ เช่น การใช้ยาเสพติด การด่ืม           

แอลกอฮอลลใ์นปริมาณมากและการขบัรถดว้ยความเร็วสูง นอกจากน้ีแลว้ บุคคลท่ีมีการควบคุม

ตนเองตํ่าจะมีลกัษณะหุนหนัพลนัแล่น มีอารมณ์ท่ีอ่อนไหว มกัใชแ้รงกายมากกว่าใชค้วามคิด และ

มกัจะมีความโนม้เอียงในการก่ออาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงอาชญากร (Rachlin, 1995, 

อา้งจาก ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และสุนิสา เลิศโตมรสกลุ, 2553 : 11)  

2 สรุปได้ว่า บุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่าหรือขาดการควบคุมตนเอง จะเป็นผูท่ี้มี

บุคลิกภาพแบบหุนหันพลนัแล่น2ไม่ใยดีต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น ชอบใชแ้รงกายมากกว่าความคิด 

ชอบเส่ียง ขาดการมองการณ์ไกล ชอบใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด เน้นเหตุการณ์เฉพาะหน้า       
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ขาดความขยนัมานะบากบัน่ ข้ีเหนียว บุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่าจะแสดงบุคลิกภาพแบบ

หุนหันพลนัแล่น และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ ดงัไดก้ล่าวแลว้ แต่ลาร์รี ซีเกล (Lary Siegel) กลบัมองว่า 

บุคลิกภาพดงักล่าว คือ ลกัษณะแอบแฝง (latent trait) ซ่ึงฝังรากลึกและมีพนัธนาการมาตั้งแต่เด็ก ๆ 

บุคลิกภาพดงักล่าวน้ีเร่ิมพฒันาข้ึนตั้งแต่เดก็ และมีผลสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นในรูปของ

บุคลิกภาพหุนหันพลนัแล่น ซีเกล (2000 : 290) จึงสรุปทฤษฎีทัว่ไปของอาชญากรรมหรือทฤษฎี

การควบคุมตนเองของก๊อตเฟรดสนัและเฮิร์สไช ตามแผนภูมิท่ี 6 หนา้ถดัไป 

 แมว้่าทฤษฎีการควบคุมตนเองจะไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางและมีอิทธิพลใน

ปัจจุบนั แต่ทฤษฎีน้ีก็ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์อย่างกวา้งขวางเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง 

ของการควบคุมตนเองตํ่า (low-self control) ท่ีเป็นตวัอยา่งบอกแนวโนม้การกระทาํผดิของบุคคล  

ท่ีพฒันามาตั้ งแต่วยัต้น ๆ ของชีวิต และติดตัวตลอดไปไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วอาจ 

เปล่ียนแปลงได ้อีกประเด็นหน่ึงคือ บุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่า ทาํไมจึงไม่กระทาํผิด ในขณะ 

ท่ีบุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองสูงทาํไมถึงกระทาํผิด ส่ิงเหล่าน้ียงัคงเป็นท่ีถกเถียงและถูกวิจารณ์    

อยูเ่สมอ 

 เก่ียวกบัทฤษฎีการควบคุมตนเองมีขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเอกสารนาํเสนอในท่ีประชุมและ

รายงานการวิจยัสนบัสนุนทฤษฎีน้ี คือ 

 รายงานการนําเสนอประจาํปีเก่ียวกับอาชญากรรมของสังคมอเมริกัน ท่ีศูนย์การ

ประชุมเมือง ลอสแองเจลลิส เร่ือง “How well can a childhood measure of self control predict 

deviance across time?” ในปี ค.ศ.2006 พบว่า แมจ้ะมีทางเลือกหลากหลายให้นกัวิจยัใชว้ิเคราะห์

ประเด็นหลกัของ self control เห็นไดจ้ากมีตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็น

การศึกษาในระยะสั้นหรือระยะยาว ทฤษฎีน้ีสามารถทาํนายไดอ้ย่างกวา้งขวางเก่ียวกบัพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชนและของผูใ้หญ่ท่ีกระทาํผดิ ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงของทฤษฎีน้ีคือ ลกัษณะของ

การควบคุมตนเองจะมีการพฒันาในช่วงตน้ของชีวิต และจะมีความสัมพนัธ์ต่อตนเองไปตลอดชีวิต 

การศึกษาคร้ังน้ี สนบัสนุนการใชก้ารวิเคราะห์การควบคุมตนเองจากช่วงตน้ของชีวิตในวยัเด็ก เพื่อ

ทาํนายรูปแบบของการเกิดอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ และพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัท่ีเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจาก National Longitudinal Survey of Youth-Child and Young 

Adult Sample (NLSY-CYA) ซ่ึงวดัการควบคุมตนเองของเด็กในช่วงอาย ุ5-6 ปี และผลจากการวดั

การควบคุมตนเองน้ีสามารถนาํมาใชท้าํนายพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัและ

มีการกระทาํผิดท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใชย้าเสพติด การด่ืมแอลกอฮอลล ์การมีพฤติกรรม

ทางเพศท่ีเร็วเกินไปและมีอยา่งไม่ปลอดภยั นอกจากน้ียงัสามารถทาํนายพฤติกรรมเบ่ียงเบนเม่ืออายุ

มากข้ึนอีกดว้ย (ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และสุนิสา  เลิศโตมรสกลุ, 2553 : 14) 
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บุคลิกภาพหุนหนัพลนัแล่น (impulsive personality) 

  ทางกาย (physical) 

 ไร้ความรู้สึก (insensitive) 

  ชอบเส่ียง (risk taker) 

  สายตาไม่ยาวไกล (shortsighted) 

  ไม่พดู (nonverbal) 

 

การควบคุมตนเองตํ่า (low self-control) 

  การเล้ียงดูไม่ดี (poor parenting) 

  พอ่-แม่มีความเบ่ียงเบน (deviant parents) 

  ขาดการนิเทศติดตาม (lack of supervislon) 

  วอ่งไว (active) 

  ตนเป็นศนูยก์ลาง (self-center) 

 

ความอ่อนแอของความผกูพนัในสังคม (weakening of social bond) 

  ความผกูพนั (attachment) 

  ความเก่ียวขอ้ง (involvement) 

  พนัธะสัญญา (commitment) 

  ความเช่ือ (belief) 

 

โอกาสทางอาชญากรรม (criminal opportunity) 

  แก๊ง (gangs) 

  ความดึงดูดใจ (ferrite) 

 ยาเสพติด (drugs) 

  เป้าหมายท่ีเหมาะสม (suitable targets 

 

อาชญากรรมและความเบ่ียงเบน (crime and deviant) 

  การกระทาํผิด (delinquency) 

  การสูบ (smoking) 

  การด่ืม (drinking) 

  การสัมพนัธ์ทางเพศ (sex) 

  อาชญากรรม (crime) 

แผนภูมิท่ี 6 ทฤษฎีอาชญากรรมทัว่ไป (ทฤษฎีการควบคุมตนเอง) 

ท่ีมา : Larry Seigel, (2000).  Criminology (California : Wads worth/Thomson Learning, 290. 
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 การศึกษาของ เคียนนี, แม๊กซิม และทีแวน (Keane, Maxim & Teevan) เร่ือง Drinking 

and Driving, Self Control and Gender : Testing a General Theory of Crime ในปี ค.ศ.1993 พบว่า 

การเป็นอาชญากรมีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีการควบคุมอารมณ์ตํ่ามากกว่าบุคคลท่ีไม่ใช่

อาชญากรและการวิเคราะห์อีกประเด็นหน่ึง โดยใชข้อ้มูลจากการจราจรบนถนน (roadside traffic 

survey) โดยพยายามทดสอบทฤษฎีของ ก๊อตเฟรดสัน และเฮิร์สไช ดว้ยการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการควบคุมตนเองกบัการขบัรถในขณะท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใชปั้จจยัเก่ียวกบัการควบคุม

ตนเองเขา้มาใชใ้นการทดสอบ ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเองตํ่า มีความสัมพนัธ์กบัการ    

ขบัรถในขณะด่ืมแอลกอฮอล์ของทั้ งชายและหญิง (ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และสุนิสา         

เลิศโตมรสกลุ, 2553 : 15) 

 การศึกษาของลองชอร์ (Longshore et al.) เร่ือง Self Control and Social Bonds : A 

Combine Control Perspective on Deviance ในปี ค.ศ.2004 พบว่า จากตวัอยา่งขอ้มูลท่ีศึกษาใน

ระยะยาวของผูใ้หญ่เพศชายท่ีติดยาเสพติด โดยการศึกษาคร้ังน้ีทดสอบปัจจยัหลกัของการผกูพนั

ทางสังคม 4 ปัจจยั (ความผูกพนั การเขา้ร่วม ขอ้ผูกมดัทางศาสนา และความเช่ือทางศีลธรรม) 

รวมทั้งความเก่ียวขอ้งกับการคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดและการมีการควบคุมตนเองตํ่า การศึกษา 

พบว่า การควบคุมตนเองตํ่ามีความสัมพนัธ์ทางลบต่อการมีพนัธะทางสังคม แต่มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกต่อการใชย้าเสพติดและการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีมีการใชย้าเสพติด มีการควบคุมตนเอง

ตํ่า และการใชย้าเสพติดนั้นไดรั้บแรงสนบัสนุนจากความเช่ือทางศีลธรรมและการคบหาสมาคมกบั

กลุ่มเพื่อนท่ีมีการใชย้าเสพติด ผลการศึกษาคร้ังน้ีให้การสนับสนุนทฤษฎีการควบคุมตนเองและ

ทฤษฎีการผกูพนัทางสงัคมในการอธิบายพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

 การศึกษาของ แบรอน (Baron, 2003) เร่ือง Self Control, Social Consequences and 

Criminal Behavior : Street Youth and the General Theory of Crime พบว่า การทดสอบการควบคุม

ตนเองต่อการเขา้ร่วมอาชญากรรมและการใชย้าเสพติดของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูไ้ร้ท่ีอยู่อาศยัขา้ง

ถนน จาํนวน 400 คน การใชย้าเสพติด คือผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก ทฤษฎีทัว่ไป และการควบคุมตนเอง

ตํ่าจะเป็นแรงกระตุน้ในการมีความสัมพนัธ์กบัการมีเพื่อนท่ีมีความเบ่ียงเบน การมีค่านิยมท่ีมีความ

เบ่ียงเบน การว่างงานระยะยาว และการไร้ท่ีอยู่อาศยัระยะยาว อย่างไรก็ตามผลท่ีไดจ้ากศึกษา คือ 

จาํนวนผลท่ีเน่ืองมาจากสังคม (social consequence) รวมทั้งการมีเพื่อนท่ีมีความเบ่ียงเบน การ

วา่งงานระยะยาว และการไร้ท่ีอยูอ่าศยัในระยะยาว ความสัมพนัธ์กบัการไม่ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ และ

สภาพทางการเงินท่ีลม้เหลว ลว้นมีผลต่อพฤติกรรมอาชญากรรมและการใช้ยาเสพติดในการ

ควบคุมตนเอง ซ่ึงจะนาํไปสู่การสนับสนุนทฤษฎีอ่ืน ๆ อีกดว้ย ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีมีการ

อภิปรายการพฒันาทฤษฎีทัว่ไป โดยใชก้ารรวมทฤษฎีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนันัน่เอง 
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 ต่อมาในปี ค.ศ.2006 แลกเร้งจ ์และซิลเวอร์แมน (Lagrange and Silverman) ไดศึ้กษา 

เร่ือง Low Self Control and Opportunity : Testing the General Theory of Crime as an Explanation 

for Gender Differences in Delingquency พบวา่ ความแตกต่างทางเพศในการกระทาํผดิของเด็กและ

เยาวชนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของประเทศแคนาดา จาํนวน 2,000 คน โดยเม่ือแยกปัจจยัดา้น

จิตวิทยาต่าง ๆ ความสนใจในความเส่ียง ความตอ้งการโดยไม่คาํนึงเหตุผล ความโกรธง่าย และการ

ไม่สนใจใคร โดยใช้มาตรวัดการควบคุมตนเองและการวัดทางด้านโครงสร้างท่ีได้จาก

แบบสอบถามในเร่ืองความถ่ีของการสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา (ส่วนตวัแปรดา้นโอกาสการกระทาํผิด

ควบคุมโดยการวดัจากเจตคติของพ่อแม่หรือผูป้กครอง) ซ่ึงวิธีการวดัในลกัษณะน้ีสามารถทาํนาย

การกระทาํผดิทัว่ ๆ ไปได ้ไม่วา่จะเป็นการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ระดบัความรุนแรงและการใชย้า

เสพติด ผลจากการศึกษาสนบัสนุนทฤษฎีการควบคุมตนเองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัการ

ควบคุมตนเองกบัการกระทาํผดิมีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัเพศและลกัษณะของการกระทาํผดิ 

 ในปีเดียวกนั การศึกษาของ ไฮดาร์เนีย และคณะ Hidarnia et al.,2006) พบว่าการศึกษา 

ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการควบคุมตนเองและการใชย้าเสพติดและพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การใชย้าเสพติด โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 183 คน ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัการควบคุมตนเอง ความตอ้งการเก่ียวกบัการใชย้าเสพติด พฤติกรรมท่ีไม่ใช้

ยาเสพติด เจตคติทางลบเก่ียวกบัการใชย้าเสพติด และพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัยาเสพติด 

นกัเรียนท่ีมีรายงานการควบคุมตนเองตํ่า พบว่า มีการใชย้าเสพติดและสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ และมีประสบการณ์ท่ีได้รับแรงกระตุน้จากเพื่อนท่ีใช้ยาเสพติดหรือสูบบุหร่ี นักเรียนท่ีมี

รายงานการควบคุมตนเองตํ่า ไม่เคยไดรั้บการป้องกนัความรุนแรงจากผูป้กครอง และมีการหนี

โรงเรียนบ่อย ๆ จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการควบคุมตนเองในระดบัตํ่าจะมี

แนวความคิดและเจตคติท่ียอมรับการใชย้าเสพติด 

 การศึกษาของอลัลาเวอร์ดิเพอ และคณะในปีต่อมา คือ ปี ค.ศ.2007 (Allahverdipour et 

al., 2007) พบว่า ทกัษะในการต่อตา้นเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรรม ทศันคติทางลบต่อการใชย้า

เสพติด ความเขา้ใจในตนเองและระดบัการควบคุมตนเองสูง โดยมี 4 ตวัทาํนายท่ีใชใ้นการปฏิเสธ

การใชย้าเสพติด คือ สถานภาพทางการศึกษา ความสนใจการเรียน การหนีโรงเรียน และการใชเ้วลา

อยู่กบัเพื่อน ผลจากการศึกษา พบว่า การพฒันาพฤติกรรมการต่อตา้นการใชย้าเสพติดในวยัรุ่นจะ

เกิดจากปัจจยัป้องกนัต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวถึงแลว้เช่นเดียวกบัการป้องกนัพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงต่าง ๆ 

ดว้ย 

2 และในปีเดียวกนั คือ ปี พ.ศ.2550 ปริทรรศน์  แสงทองดี (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัการ

ควบคุมตนเองและความผูกพนัทางสังคม ท่ีมีผลต่อการกระทาํผิดในคดียาเสพติดของเด็กและ
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เยาวชนชาย : ศึกษาเฉพาะศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีพฤติกรรมท่ีควบคุมตนเอง และมีความผกูพนักบัสังคมในระดบัตํ่า ประกอบกบัตวัแปร

การคบเพื่อน การควบคุมตนเอง พนัธสัญญา ประสบการณ์เสพและคา้ยาเสพติด มีความสัมพนัธ์

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ส่วนตวัแปรควบคุมเร่ืองของบุคคล ผูดู้แลและสถานภาพ

ทางครอบครัว ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัการควบคุมตนเอง และความ

ผกูพนัทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัการควบคุมตนเองและความ

ผกูพนัทางสังคม ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีสําคญั 

ไดแ้ก่ รัฐไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัการทาํกิจกรรมท่ีน่าสนใจอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกีฬา รัฐควร

ดาํเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนท่ีอยู่อาศยัให้ปลอดภยัจากยาเสพติด ครอบครัว บิดา มารดาควร

มอบความอบอุ่นอย่างจริงใจให้กบับุตร โดยพูดคุยดว้ยความสุภาพ ไม่แสดงอารมณ์ร้าย ควรให้

ความใกล้ชิดสนิทสนม รวมถึงการทาํงาน2ของตาํรวจท่ีถูกมองว่ามีพฤติกรรมไม่ดี รับสินบน 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการความอบอุ่นท่ีดีจากบิดามารดามากท่ีสุด 

 

ทฤษฎกีารลอืก 
 ทฤษฎีการเลือก (Choice theory) หรือปัจจยัการเลือกท่ีมีเหตุผล (rational choice factor) 

ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ การละเมิดกฎหมายของบุคคล เช่น การลกัขโมย ยกพวกตีกนั ขายยาเสพติด เกิดจาก

เหตุผลส่วนตวัในหลายเหตุผล รวมถึงความอยาก การแกแ้คน้ ความตอ้งการ ความโกรธ ความ     

หึงหวง ความคบัแคน้ ความทิฐิ เป็นตน้ แต่เม่ือใชเ้หตุผลส่วนตวัในการไตร่ตรองระหว่างการไดม้า   

ซ่ึงผลประโยชน์ (benefits) และส่ิงท่ีตอ้งเสียไปเพ่ือแลกเปล่ียน (costs) แลว้จะกระทาํผิดหรือไม่

กระทาํผดิ 

 ทฤษฎีการเลือก ไดแ้ตกแขนงจากแนวคิดของสาํนกัดั้งเดิม คือ ทฤษฎีเจตจาํนงอิสระ 

(free will theory) ซ่ึงมีทศันะว่าโดยธรรมชาติแลว้ มนุษยมี์เหตุผล และยึดหลกัสิทธิประโยชน์ 

(utilitarian) และเป็นผูนิ้ยมแสวงหาความสุข หรือยดึมัน่ในสุขนิยม (hedonistic) ดงันั้นการท่ีมนุษย์

มีเหตุผลทาํใหมี้เจตจาํนงหรือความตั้งใจท่ีจะเป็นอิสระ (free will) มนุษยส์ามารถเลือกตดัสินใจท่ี

จะทาํหรือไม่ทาํอะไรก็ได้ มนุษยจ์ะมีพฤติกรรมเช่นไร ข้ึนอยู่กับการไตร่ตรอง ชั่งใจระหว่าง

ความสุขหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (benefits) กบัความทุกขห์รือผลท่ีตามมาจากการกระทาํผิดคือ

โทษ เม่ือไตร่ตรองชั่งใจดูจุดคุม้ทุนแลว้ พบว่า ความเจ็บปวด ความสูญเสีย หรือโทษมีมากกว่า

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ มนุษยจ์ะใชเ้จตจาํนงอิสระตดัสินใจว่าจะทาํหรือไม่ทาํพฤติกรรมนั้น ๆ โดย

อาศยัหลกัวา่ มนุษยทุ์กคนตอ้งการความสุข หลีกเล่ียงความเจบ็ปวด (seek pleasure avoid pain) และ

เม่ือไตร่ตรองหรือชัง่ใจแลว้ว่า การกระทาํคร้ังน้ีจะไดรั้บความสุขหรือความเจ็บปวดอนัตรายแลว้ 
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ถา้ยงัเลือกท่ีจะมีพฤติกรรมนั้น ๆ ตอ้งรับผิดชอบต่อการเลือกกระทาํพฤติกรรมนั้นดว้ยไม่ว่าผลท่ี

เกิดตามมาจะเป็นเช่นไร และวิธีการหยุดหรือระงบัยบัย ั้งการกระทาํนั้น การกระทาํท่ีให้ผลในทาง

เจ็บปวดหลงัจากไตร่ตรองแลว้ก็คือโทษท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดนั้น ๆ (สุดสงวน  

สุธีสร, 2547 : 62) การลงโทษผูก้ระทาํผิดจะตอ้งมีความรุนแรงเพียงพอท่ีจะยบัย ั้งการกระทาํผิด

ดงักล่าวนั้น (ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และสุนิสา  เลิศโตมรสกุล, 2553 : 40) ซ่ึงตรงกบัแนวคิด

ของซีซาร์ เบกกาเรีย (Cesare Beccaria) ท่ีไดนิ้ยามคนวา่ เป็นผูท่ี้ยดึหลกัสิทธิผลประโยชน์ เป็นคนท่ี

เห็นแก่ตวั และมองตวัเองเป็นหลกั ดงันั้นจึงมีความจาํป็นตอ้งมีการลงโทษมาเป็นตวัสกดัให้เกิด

ความกลวัต่อความผิดท่ีคิดจะทาํ ในขณะท่ีทฤษฎีการเลือกมองว่า คนจะละเมิดกฎหมายไดเ้ม่ือ

ตดัสินใจเส่ียง เม่ือทบทวนแลว้ทั้งด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ความตอ้งการเงิน การแก้แคน้ ความ

ต่ืนเตน้ และสนุกสนาน) และปัจจัยด้านสถานการณ์ (เป้าหมายท่ีตอ้งการ ได้รับการป้องกันท่ี

เพียงพอจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรือไม่) ดงันั้นก่อนท่ีจะเลือกทาํผิด อาชญากรผูใ้ชเ้หตุผลไดป้ระเมิน

ความเส่ียงท่ีจะเกิดดว้ยการพิจารณาไตร่ตรองแลว้ และคาดคะเนถึงโทษสถานหนกัท่ีจะไดรั้บ โดย

ใชค่้านิยมของอาชญากร เร่ือง “กลา้ได ้กลา้เสีย” และเม่ือไดท้บทวนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ แลว้ จึงจะ

ตดัสินใจประกอบอาชญากรรมประเภทท่ีตอ้งการ ไดมี้การชัง่นํ้ าหนกัการกระทาํและผลท่ีจะเกิดข้ึน 

การชัง่นํ้ าหนกัดงักล่าว บุคคลอาจเลิกลม้ท่ีจะคิดและทาํผิดได ้ถา้ผล (ถูกจบัได)้ การลงโทษรุนแรง

พิจารณาแลว้ไดไ้ม่คุม้เสียนัน่เอง เช่น อาชญากรอาจเลิกความคิดท่ีจะบุกเขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์น

ของคนในหมู่บา้น เพราะไปสังเกตเห็นแลว้ว่ามีรถสายตรวจของตาํรวจตรวจตราอยู่ตลอดเวลา 

อาชญากรจึงยา้ยท่ีไปก่ออาชญากรรมท่ีอ่ืนแทน (สุดสงวน  สุธีสร, 2547 : 63) 

 ทฤษฎีน้ีพฒันาข้ึนในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1970 เป็นช่วงท่ีทฤษฎีการแก้ไขฟ้ืนฟ ู

(rehabilitation) ไดรั้บการโจมตีวา่ไม่สามารถอธิบายปัญหาอาชญากรรมไดดี้เท่าท่ีควร และเป็นช่วง

ท่ีทฤษฎีอาชญาวิทยาแบบคลาสสิค (classical school) กลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง (Siegel, 2000 

: 114-115) โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายงานการวิจยัของโรเบิร์ต มาร์ตินสัน (Robert Martinson, 1974 : 

22-54) ช่ือ “What Works” ซ่ึงพบว่าในโปรแกรมฟ้ืนฟู บาํบดั แกไ้ข (rehabilitation program) ไม่

สามารถป้องกนัการกระทาํผดิในอนาคตได ้และขอ้เขียนของ เมอร์เรย ์และคอ็กซ์ (Murray & Cox, 

1979) เสนอแนะวา่ โปรแกรมการลงโทษผูก้ระทาํผดิควรเนน้การลงโทษท่ีมีลกัษณะป้องปรามมิให้

กระทาํผดิอีกในอนาคต และควรมีประสิทธิผลมากกวา่การลงโทษแบบฟ้ืนฟแูละบาํบดัแกไ้ข 

 มีนักอาชญาวิทยาอีกหลายคนท่ียอ้นพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีแบบดั้ งเดิมมากข้ึน 

เพื่อนํามาใช้ในการควบคุมปัญหาอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 

มากกว่าการเนน้ไปท่ีการแกไ้ขสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งบาํบดัและฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิด โดยนกัวิชาการ

อาชญาวิทยาเช่ือว่า ถา้การกระทาํผิดมาจากปัญหาทางด้านสังคมและจิตวิทยา (social and 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 97 

psychological problems) เช่น ปัญหาความยากจน การแกปั้ญหาตามแนวคิดของสาํนกัอาชญาวิทยา

ปฏิฐานนิยม (positive school of  criminology) โดยวิธีการจดัหางานท่ีดี รวมทั้งการไม่ปิดกั้นโอกาส

ทางเศรษฐกิจควรลดอตัราการกระทาํผดิลง แต่ในความเป็นจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น นกัอาชญาวิทยาจึง

หนัมาทบทวนทฤษฎีดั้งเดิมมากข้ึน (Siegel, 2000 : 14) โดยเนน้ความคิดแบบดั้งเดิมในการควบคุม

ปัญหาอาชญากรรมและการลงโทษผูก้ระทาํผิดมากกว่าท่ีจะใช ้แนวความคิดแบบปฏิฐานนิยมท่ีมุ่ง

พยายามปรับปรุง แก้ไขสภาพแวดล้อมทางสังคม หรือการฟ้ืนฟูแก้ไขผูก้ระทาํผิด ซ่ึงยงัขาด

ผลการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพยนืยนัในเร่ืองเหล่าน้ี (Bayer, 1981 : 190) 

 วินสัน (James Q. Wilson, 1983 อา้งจาก ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี และอุนิสา     

เลิศโตมรสกุล, 2553:38) นักรัฐศาสตร์ได้โจมตีเร่ืองดังกล่าวในหนังสือ “ความคิดเก่ียวกับ

อาชญากรรม : Thinking About Crime” ว่า สาํนกัปฏิฐานนิยมมองสาเหตุของผูก้ระทาํผดิว่ามาจาก

ภายนอกเพียงอย่างเดียว เช่น เศรษฐกิจ และหากจะแก้ไขปัญหาการกระทาํผิดท่ีมีสาเหตุจาก

เศรษฐกิจก็สามารถทาํไดด้ว้ยการสร้างโปรแกรมการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจหรือแกปั้ญหาความ

ยากจน รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นอย่างนั้ น ดังนั้ นการ

แกปั้ญหาดงักล่าว คือ การลดโอกาสในการกระทาํผดิลง (reduce crime opportunity) โดยการจาํคุก

หรือกกัขงันัน่เอง คนท่ีมกักระทาํผดิ คือ คนท่ีขาดการยบัย ั้งพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมท่ี

มกัจะต่อตา้นกฎหมายเพื่อความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ 

 ทฤษฎีทางเลือกพฒันาข้ึนในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1970 ดงัไดก้ล่าวแลว้ โดยพฒันามา

จากทฤษฎีคลาสสิก (classical theory) และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรม  (economic 

theories of crime) โดยมีนกัคิดจาํนวนมากท่ีมีการกล่าวถึงและเป็นท่ียอมรับ เช่น แกรี เบคเกอร์ 

(Gary Becker) และนกัคิดท่ีเป็นท่ียอมรับในแวดลงอาชญากรรมมากท่ีสุดในเวลาน้ี คือ  คลาค และ 

คอร์นิช (Ronald V. Clarke and Derek B. Cornish) ซ่ึงไดพ้ฒันาทฤษฎีดงักล่าวน้ีข้ึนในกลาง

ทศวรรษท่ี 1980 คือ ในปี ค.ศ.1985 และ ค.ศ.1986 (Cullen and Agnew, 2003 : 267) เป็นตน้มา 

 ทฤษฎีน้ีมีฐานคติว่า อาชญากรรม คือ ผลพวงของทางเลือกท่ีมีเหตุผลของผูก้ระทาํผิด 

ซ่ึงผูก้ระทาํผดิไดว้ิเคราะห์ คาดการณ์ถึงผลประโยชน์ (benefits) และส่ิงท่ีตอ้งเสียไปเพื่อแลกเปล่ียน 

(cost) ดงันั้นบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมหรือการกระทาํผิดก็เพ่ือท่ีจะให้ไดป้ระโยชน์

สูงสุด (maximize their benefits) และในขณะเดียวกนัก็สูญเสียส่ิงท่ีตอ้งเสียไปเพ่ือแลกเปล่ียนให้

นอ้ยท่ีสุด (minimize their costs) โดยผลประโยชน์ในท่ีน้ีหมายถึง (1) ผลประโยชน์ท่ีเป็นวตัถุ 

ทรัพยสิ์น เงินทอง (material or money benefits) และ (2) ผลประโยชน์ท่ีมิไดเ้ป็นทรัพยสิ์นเงินทอง 

(non-pecuniary beneficts) ไดแ้ก่ ความสุขทางใจ ความต่ืนเตน้ ความสะใจ ความสาํเร็จในชีวิต 

เกียรติยศ ช่ือเสียง ฯลฯ (Cullen and Agnew, 2003 : 267) ส่วนส่ิงท่ีตอ้งเสียไปเพื่อแลกเปล่ียนนั้น 
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หมายถึง (1) ความสูญเสียในทรัพยสิ์น เงินทอง ธุรกิจ การคา้ขาย (maternal cost) (2) ความสูญเสีย

ทางดา้นจิตใจ (psychic costs) ไดแ้ก่ ความรู้สึกผดิ ความละอายใจเม่ือไดก้ระทาํผิด (moral costs) 

(3) ความสูญเสียในโอกาส (opportunity costs) หมายถึงการเสียโอกาสท่ีจะทาํการใด ๆ หรือเสีย

โอกาสท่ีจะไดอ้ะไร (4) คาดหวงัว่าจะสูญเสียดว้ยการถูกลงโทษ (expect punishment costs) ซ่ึงเป็น

เร่ืองสาํคญัท่ีสุดสาํหรับผูก้ระทาํผดิ 

 รายงานวิจยั เร่ือง “Rational Choice and Developmental Influences on Recidivism among 

Adolescent Felony Offenders ในปี ค.ศ.2007 ของฟาแกน และ พิคิวโร (Jeffrey Fagan and Alex 

R.Piquero) พบวา่ทั้งกฎของสังคมและปัจจยัดา้นการเลือกท่ีมีเหตุผล (rational choice) มีผล กระทบต่อ

การเกิดอาชญากรรมอยูต่ลอดเวลา เม่ือความเส่ียงต่อการถูกลงโทษและความคุม้ค่ากบั ผลท่ีไดรั้บ เป็น

ส่ิงสาํคญัในการนาํมาพิจารณาว่าจะกระทาํพฤติกรรมดงักล่าวหรือไม่ อตัราการเกิดอาชญากรรมก็จะ

ลดลง รายงานการวิจัยน้ีแสดงว่าระบบการตดัสินใจในกระบวนการยุติธรรมมีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อกฎเกณฑข์องสังคม เป็นงานวิจยัท่ีแสดงว่าทั้งสุขภาพจิตและการพฒันาความมีเหตุผลใน

การตดัสินใจของแต่ละบุคคลจะส่งผลกระทบต่อความเส่ียงในการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมของ

บุคคลนั้นดว้ยเช่นกนั (ชาญคณิต  กฤตยา สุริยะมณี และอุนิสา เลิศโตมรสกลุ, 2553 : 40) 

 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของโครงสร้างทฤษฎีการเลือกในการประกอบอาชญากรรม คือ 

การเรียนรู้และประสบการณ์ (Akers, 1990 อา้งจาก สุดสงวน  สุธีสร, 2547 : 63) อาชญากรอาชีพ 

(career criminal) จะรู้ขอ้จาํกดัของตนเอง รู้ว่าเม่ือไรควรหยดุ เม่ือไรควรเส่ียง และอาชญากรท่ีมี

ประสบการณ์ อาจจะเลิกอาชีพอาชญากรเม่ือเกิดความเช่ือว่า การเส่ียงในการประกอบอาชีพ

อาชญากรรมมีมากกว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บ บุคลิกภาพและวิถีชีวิต (lifestyle) ของอาชญากรมีผลต่อ

การควบคุมตนเองอย่างยิ่ง เช่น อาชญากรเลือกท่ีจะประกอบอาชญากรรมมากกว่าปฏิบติัตวัตาม

แนวทางของสงัคม เพราะนัน่คือ วิถีชีวิตของอาชญากร 

 องค์ประกอบของโครงสร้างอาชญากรรมตามแนวคิดและทฤษฎีการเลือกตดัสินใจ

ประกอบอาชญากรรม ประกอบดว้ย 

 1. การเลือกสถานท่ีก่ออาชญากรรม อาชญากรจะเลือกสถานท่ีเพราะต้องการรู้ว่า

สถานท่ีนั้น เม่ือประกอบอาชญากรรมแลว้จะหนีพน้จากการจบักมุของตาํรวจได ้เช่น เดก็ขายยาเสพติด

จะขายในละแวกบา้นของตน เพราะถา้มีสายตรวจเขา้มาเพ่ือน ๆ จะเตือนไดว้า่อนัตรายกาํลงัมาถึง 

 2. การเลือกเป้าหมาย เพราะตอ้งการทาํงานให้สําเร็จ คือ การเลือกในส่ิงท่ีตอ้งการ

นัน่เอง เช่น อาชญากรตอ้งการขโมยของในบา้น อาจแกลง้ไปกดกร่ิงประตูเพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มีใคร

อยูบ่า้น แลว้จึงบุกเขา้ขโมยของ แต่ถา้มีคนมาเปิดประตูอาจแกลง้ถามหาคน โดยบอกว่าไดท่ี้อยูม่า

จากคนอ่ืน เป็นตน้ 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

 

 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และปัญหาการทารุณกรรมเด็กมีส่วนผลักดันให้มีการ

ประกาศปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Declaration on the Rights of the Child) ฉบบัแรก ณ นคร

เจนีวาเม่ือปี ค.ศ.1924 หรือ พ.ศ.2467 (สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ค.ศ.1914-1981 หรือ พ.ศ.2457-2461) 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค.ศ.1939-1945 หรือ พ.ศ.2482-2488) ซ่ึงในสงครามโลกทั้งคร้ังท่ี 1 และ 2 น้ี 

มีปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและปัญหาการทารุณกรรมเด็กมากมาย ตั้งแต่การใชแ้รงงานเด็ก การใช้

เด็กรองรับอารมณ์ การใชเ้ด็กออกรบหรือปฏิบติัการเส่ียงตายและร้ายท่ีสุดเด็กอาจกลายเป็นอาหาร

หากสภาพความอดอยากถึงท่ีสุด 

 แต่ปฏิญญาดงักล่าวก็ระบุเพียงว่า เด็กจาํเป็นตอ้งไดรั้บอาหาร การรักษาพยาบาล การ

ช่วยเหลือโดยถือว่าเด็กเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ หาใช่มีสิทธิในตนเองแต่อยา่งใดไม่ 

แต่ก็นับได้ว่าเป็นก้าวแรกแห่งการพัฒนา และพัฒนาสืบต่อมาเป็นลาํดับจนกระทั่งว ันท่ี 10 

พฤศจิกายน ค.ศ.1959 (พ.ศ.2502) สิทธิในฐานท่ีเป็นพลเมืองและสิทธิในทางการเมืองของเด็กจึง

ไดรั้บการยอมรับเป็นคร้ังแรกโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กแห่ง

สหประชาชาติ แต่ไม่มีขอ้ผกูพนัทางกฎหมายใหรั้ฐทั้งหลายท่ีร่วมกนัแสดงมติรับรองจะตอ้งปฏิบติั

ตาม 

2 อนุสญัญาฉบบัน้ี มีสาระสาํคญัมุ่งคุม้ครองเดก็ 4 ประการ คือ 

 1. สิทธิในการอยูร่อด (survival rights) 

 2. สิทธิในการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง (protection rights) 

 3. สิทธิในการพฒันา (development rights) 

 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (participation rights) 

 อนุสัญญาฉบับน้ีกลายเป็นเสาหลักแห่งสิทธิเด็ก ถือว่าเป็นผลงานท่ียิ่งใหญ่ของ

สหประชาชาติ และผูกพนัรัฐภาคีให้ตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณี โดยหลกัแห่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศและสหประชาชาติ ไดด้าํเนินการจดัตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศ เพื่อตรวจตราการ

เคารพสิทธิเด็กในประเทศสมาชิก เรียกว่า คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก ทาํใหสิ้ทธิเด็กปรากฎเป็น

ผลจริงจงัในแง่ของการปฏิบติัมิใช่ปรากฎเพียงตวัอกัษรในอนุสัญญาเท่านั้น (วิชา  มหาคุณ, 2539 : 

17-18)  

 อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซ่ึงเป็นผลงานของ

สหประชาชาติท่ีไดมี้การลงนามและบงัคบัใชใ้นปี 2533 ไดว้างหลกัประกนัการดาํเนินกระบวนการ

ยติุธรรมเก่ียวแก่คดีเดก็และเยาวชนไวว้า่ (อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ขอ้ 37)  
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 1. จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษท่ีโหดร้ายไร้

มนุษยธรรมหรือตํ่าชา้ จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจาํคุกตลอดชีวิตท่ีไม่มีโอกาสจะไดรั้บ

การปล่อยตวัสาํหรับความผดิท่ีกระทาํโดยบุคคลท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่สิบแปดปี 

 2. จะไม่มีเดก็คนใดถูกริดรอนเสรีภาพ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยพลการ การ

จบักุม กกัขงั หรือจาํคุกเด็ก จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและจะใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยเท่านั้น และ

ใหมี้ระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดอยา่งเหมาะสม 

 3. เด็กทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรม และดว้ยความ

เคารพในศกัด์ิศรีแต่กาํเนิดของมนุษย ์และในลกัษณะท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการของบุคคลในวยันั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพจะตอ้งถูกแยกต่างหากจากผูใ้หญ่ เวน้แต่จะ

พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กท่ีจะไม่แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิท่ีจะคงการ

ติดต่อกบัครอบครัวทางหนงัสือโตต้อบและการเยีย่มเยยีน เวน้แต่ในสภาพการณ์พิเศษ 

 4. เดก็ทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพ มีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทาง

อ่ืนท่ีเหมาะสมโดยพลนั ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะคา้นความชอบดว้ยกฎหมายของการริดรอนเสรีภาพ

ของเขาต่อศาล หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจอ่ืนท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง และท่ีจะไดรั้บคาํวินิจฉยัโดย

พลนัต่อการดาํเนินการดงักล่าว 

 นอกจากน้ีอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ยงัไดว้างหลกัการเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่า

กระทาํผดิไวส้รุปไดด้งัน้ี (อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ขอ้ 40) 

 1. เด็กท่ีถูกกล่าวหาหรือถูกถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญา จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัใน

ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมความสาํนึกในศกัด์ิศรี และคุณค่าของเด็ก ตอ้งคาํนึงถึงอายขุอง

เดก็และส่งเสริมการกลบัคืนสู่สงัคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรคข์องเดก็ในสงัคม 

 2. จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหาในการกระทาํซ่ึงไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย แต่ถา้ถูก

กล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญา จะตอ้งไดรั้บการสันนิษฐานว่าบริสุทธ์ิจนกว่าจะไดพิ้สูจน์ว่ามี

ความผดิ จะตอ้งไดรั้บแจง้ขอ้หาทนัทีและโดยตรง โดยผา่นบิดามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

และไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมาย และทางอ่ืนท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมสู้คดี จะตอ้งไดรั้บการ

ตดัสินโดยไม่ชกัชา้ โดยหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการท่ีมีอาํนาจอิสระและเป็นกลางในการ

พิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย จะไม่ถูกบงัคบัให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถ

ซกัถาม ซกัคา้นและอา้งพยานได ้ถา้พิจารณาว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญาก็ให้การวินิจฉัยนั้นไดรั้บการ

ทบทวนโดยองคก์รทางตุลาการท่ีเป็นอิสระในระดบัสูงข้ึนไป ในกรณีท่ีเด็กไม่เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ยู่

ตอ้งจดัใหมี้ล่ามโดยไม่คิดมูลค่า 
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 3. ส่งเสริมให้ตรากฎหมายกาํหนดกระบวนวิธีพิจารณา จดัตั้งหน่วยงาน ซ่ึงใชเ้ป็น

การเฉพาะกบัเดก็ท่ีถูกกล่าวหา กาํหนดอายขุั้นตํ่า ซ่ึงเดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากว่านั้น จะถูกถือว่าไม่สามารถฝ่า

ฝืนกฎหมายอาญาได้ ในกรณีท่ีเหมาะสมให้กําหนดมาตรการท่ีใช้กับเด็ก โดยไม่ต้องอาศัย

กระบวนการทางตุลาการ ในเง่ือนไขวา่สิทธิมนุษยชน และการคุม้ครองทางกฎหมายยงัคงอยู ่

 บทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ไดว้างหลกัเกณฑใ์นเร่ืองของกระบวนยติุธรรมท่ีเก่ียวกบัเดก็

ไว ้ต่อมาไดมี้มติของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ท่ี 40/2533 ให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบติัตามกฎ

แห่งกรุงปักก่ิง อนัเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเก่ียวแก่คดี

เดก็และเยาวชน เช่น สนบัสนุนใหใ้ชห้นทางเลือกอ่ืนมากท่ีสุด แทนการควบคุมไวใ้นสถานฝึกและ

อบรมแบบปิด และใหมี้การคุมประพฤติใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(ศาลเยาวชนและครอบครัว

กลาง, 2547 : 19) ซ่ึงผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการป้องกนัการกระทาํผดิและหรือการกระทาํผดิซํ้ าของเด็ก

และเยาวชนจาํตอ้งตระหนกัรู้เป็นสาํคญั 

 

กฎแห่งกรุงปักกิง่ 

 

 กฎแห่งกรุงปักก่ิง (The Beijing Rules) หรือกฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของ

สหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชน (United Nations Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justiee) (วิชา  มหาคุณ, 2541 : 163-184) มี

แนวคิดพื้นฐานซ่ึงผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการป้องกนัการกระทาํผิด/และหรือการกระทาํผดิซํ้ าโดยทัว่ ๆ 

ไปควรจะตอ้งตระหนกัรู้ ดงัน้ี 

 1. ประเทศสมาชิกควรหาทางส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้ ง

ครอบครัวใหดี้ยิง่ข้ึนตามเกณฑข์องการใหค้วามช่วยเหลือทัว่ไปของแต่ละประเทศ 

 2. ประเทศสมาชิกควรพยายามพฒันาสภาพท่ีจะทาํให้เด็กและเยาวชน ซ่ึงอยู่ในวยั

เส่ียงต่อการกระทาํผิดไดมี้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความหมายและมีคุณค่า โดยดูแลกระบวนการ

ของการพฒันาและการศึกษาให้ปลอดจากอาชญากรรมและการกระทาํผิดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

กระทาํได ้

 3. จะเอาใจใส่ใชม้าตรการทางบวก ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็กและเยาวชน โดย

นาํทรัพยากรของชุมชน ไดแ้ก่ ครอบครัว อาสาสมคัร กลุ่มบุคคล โรงเรียน หรือสถาบนัอ่ืน ๆ มาใช ้

เพื่อลดความจาํเป็นในอนัท่ีจะตอ้งใชก้ฎหมายสาํหรับเดก็และเยาวชนท่ีมีปัญหาเก่ียวดว้ยกฎหมาย ก็

จะเอาใจใส่วิธีการท่ีเท่ียงธรรม มีมนุษยธรรม และมีประสิทธิผล 
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 4. ควรถือว่าความยุติธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชนเป็นส่ิงท่ีขาดเสียไม่ได้ใน

กระบวนการพฒันาชาติของแต่ละประเทศ โดยอยูใ่นกรอบรวมของความยติุธรรมทางสังคมสาํหรับ

เดก็และเยาวชนทั้งหมด ดงันั้นจึงมีผลทั้งคุม้ครองเด็กและเยาวชนและรักษาความสงบสุขของสังคม

ในเวลาเดียวกนั 

 5. ควรนาํกฎน้ีไปปฏิบติัตามสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีปรากฏอยู่

ในแต่ละประเทศสมาชิก 

 6. การใหบ้ริการความยติุธรรมแก่เด็กและเยาวชน ควรมีการประสานงานและพฒันา

อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งท่ีจะปรับปรุงและดํารงความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ

ใหบ้ริการ รวมถึงเร่ืองระเบียบการปฏิบติังาน วิธีการทาํงานและทศันคติของบุคลากรเหล่านั้นดว้ย 

 กฎแห่งกรุงปักก่ิงประกอบดว้ยหกภาค คือ หลกัการทัว่ไป การสอบสวนและการฟ้อง

คดี การพิจารณาคดี การรวบรวมขอ้กาํหนด การบาํบดัโดยไม่ใชส้ถานฝึกอบรมแบบปิด การบาํบดั

แกไ้ขโดยใชส้ถานฝึกอบรมแบบปิด และการวิจยั วางแผน วางนโยบายและประเมินผล 

 

ข้อแนะนําแห่งกรุงริยาด 

 

 ขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาด (The Riyadh Guidelines) เป็นขอ้แนะนาํของสหประชาชาติ

ว่าดว้ยการป้องกนัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน (United Nations Guidelines for the 

Prevention of Juveniles Delinquency) ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 7 ประการ คือ (1) หลกัขั้นมูล

ฐาน (2) ขอบเขตของขอ้แนะนาํ (3) การป้องกนัโดยทัว่ไป (4) กระบวนการซ่ึงอาศยัสังคมเป็นหลกั 

(5) นโยบายสังคม (6) การออกกฎหมายและการบริหารงานยติุธรรมในคดีเด็กและเยาวชน และ (7) 

การวิจยัการพฒันานโยบายและความร่วมมือระหว่างกนั (วิชา  มหาคุณ, 2541 : 187-200 โดยสุดจิต 

นพกาญจน์ แปล และวิชา มหาคุณ ตรวจแก)้ 

 

สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร 

 

 สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก และเยาวชนเป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม มีผูอ้าํนวยการสถานพินิจเป็นผูบ้งัคบับญัชา 

 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร มีท่ีตั้งอยูท่ี่ ถนนแจง้วฒันะ 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
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ประวตัิและความเป็นมา 

 ในสมยัท่ียงัใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 การปฏิบติัต่อเด็กท่ีกระทาํความผิด 

ตามกฎหมาย ศาลไดแ้ต่พิเคราะห์ถึงความรู้สึกผดิชอบของเด็กประกอบกบัลกัษณะ ของความผดิท่ี

เด็กไดก้ระทาํลง แลว้กาํหนดโทษไปตามความเหมาะสมกบัความผดิ และความรู้สึกรับผดิชอบของ

เด็ก ส่วนการควบคุมเด็กท่ีกระทาํผดิ ในปี พ.ศ. 2450 ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนดดัสันดานข้ึนท่ีเกาะสี

ชงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยให้อยู่ในความดูแลของกรมตาํรวจ โรงเรียนดงักล่าวเป็น

สถานท่ีควบคุมเด็กท่ีกระทาํความผิดซ่ึงมีอายรุะหว่าง 10 - 16 ปี ไวใ้ห้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง

อุปนิสัย ส่วนท่ีเสียหายและปลูกฝังนิสัยท่ีดี ต่อมาไดโ้อนกิจการโรงเรียนดดัสันดานใหอ้ยู ่ ในการ

ดูแลของกรมราชทณัฑ ์ 

 ในปี พ.ศ. 2478 ไดต้ราพระราชบญัญติัประถมศึกษา โดยมีบทบญัญติัใหศ้าลมีอาํนาจ 

สั่งใหเ้ด็กท่ีมีอายใุนเขตบงัคบั (อายไุม่ครบ 15 ปี) ท่ีไม่ไดไ้ปเรียนอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษา โดย

ปราศจากเหตุผลอนัสมควรไปไวใ้นโรงเรียนฝึกอาชีพ และต่อมาไดต้ราพระราชบญัญติั ราชทณัฑ ์

พ.ศ. 2479 และพระราชบญัญติัจดัการฝึกและอบรมเด็กบางจาํพวก พ.ศ. 2479 ข้ึนใชบ้งัคบั โดยไดมี้

บทบญัญติัวางวิธีปฏิบติัต่อนกัโทษและต่อเด็กท่ีตอ้งคาํพิพากษาให้หนกัไปในทางฝึกอบรม ไม่ใช่

การทาํโทษเช่นแต่ก่อน กรมราชทณัฑจึ์งไดจ้ดัตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสาํหรับเด็กท่ีกระทาํผิดท่ีมีอายุ

ยงัไม่ครบ 18 ปี และแยกควบคุมผูต้อ้งโทษคร้ังแรกท่ีมีอาย ุตํ่ากวา่ 25 ปี ไวเ้ป็นพิเศษ โดยเปล่ียนช่ือ

โรงเรียนดดัสันดานเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ พร้อมกบัยา้ยจากเกาะสีชงัมาตั้งอยู่ท่ีตาํบลเกาะใหญ่ 

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส่วนผูต้อ้งโทษคร้ังแรกท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี ไดจ้ดัตั้ง   

เป็นทณัฑสถานวยัหนุ่ม ต่อมากรมราชทณัฑไ์ดโ้อนกิจการโรงเรียนฝึกอาชีพไปให้กรมประชา 

สงเคราะห์ดาํเนินการตาม พระราชบญัญติั จดัการฝึกและอบรมเด็กบางจาํพวก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2501 ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห์ ไดรั้บเด็กไวฝึ้กอบรม ณ เยาวชนสถานบา้นหว้ยโป่ง จงัหวดัระยอง 

ส่วนทณัฑสถานวยัหนุ่มยงัคงอยูก่บั กรมราชทณัฑ ์ 

 พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ.2481ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวง 

ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เป็นเจา้หนา้ท่ีจดัการกบัเด็กนกัเรียนและเด็กอนาถาท่ีประพฤติ

ตนไม่สมควร แก่วยัและใหศ้าลมีอาํนาจสั่งถอนอาํนาจปกครองบิดามารดาหรือผูป้กครองเด็กท่ีใช้

อาํนาจปกครองโดยมิชอบเสียบางส่วนหรือทั้งหมดได ้ และตั้งเจา้หน้าท่ีให้เป็นผูป้กครองแทน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัให้มีสารวตัรนกัเรียนออกทาํการตรวจตราดูแลความประพฤติของเด็ก

นกัเรียนในกรุงเทพมหานคร ส่วนกรมประชาสงเคราะห์ไดจ้ดัตั้งสถานสงเคราะห์เป็นท่ีใหก้ารเล้ียง

ดูและอบรมข้ึน เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โรงเรียนชาติสงเคราะห์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

วิทยาลยัพิบูลประชาสรรค ์เยาวชนสถานทุ่งมหาเมฆ และเยาวชนสถานบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  
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 รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของเด็กท่ีกระทาํผิดมาโดยตลอด และเห็นว่าบทบญัญติั

ของกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีขอ้บกพร่องและมีอุปสรรคอยูห่ลายประการ ทั้งกฎหมายท่ีบญัญติัไวก้็

เฉพาะสาํหรับการ ปฏิบติัต่อเด็กหลงัจากศาลมีคาํพิพากษาหรือมีคาํสั่งแลว้ ส่วนวิธีปฏิบติัต่อเด็กใน

ระหว่างท่ีถูกจบักุมและ ระหว่างการพิจารณาคดีไม่มีกฎหมายบญัญติัวิธีการไว ้ เด็กจึงไดรั้บการ

ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่กระทาํ ความผดิซ่ึงเป็นการไม่เหมาะสมและมีผลเสียหายแก่เด็ก จึงไดต้รา

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเดก็และ เยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและ

เยาวชน พ.ศ. 2494 กระทรวงยติุธรรม จึงไดจ้ดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กลาง กบัสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กกลางข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2495 โดยมี ท่ีทาํการชัว่คราวอยูท่ี่อาคาร

ศาลแขวงพระนครใต ้(เดิม) ตาํบลตลาดนอ้ย อาํเภอสัมพนัธ์วงศ ์จงัหวดัพระนคร ส่วนอาคารท่ีทาํ

การถาวรไดก่้อสร้างข้ึนในท่ีดินราชพสัดุใกล ้ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ดา้นถนนราชินี จดัทาํสัญญาจา้ง

ก่อสร้างอาคารดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2495 เป็นเงินทั้งส้ิน 1,370,000 บาท กาํหนดเวลา

ก่อสร้าง 300 วนั  

 การเปิดทาํการศาลคดีเด็กและเยาวชน กบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก เม่ือวนัท่ี 28 

มกราคม 2495 นบัเป็นการเร่ิมตน้แห่งระบบการแกไ้ขเยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

โดยแยกปฏิบติัต่อเดก็และ เยาวชนท่ีกระทาํความผดิออกจากกระบวนการยติุธรรมสาํหรับผูใ้หญ่ ทั้ง

กฎหมายไดบ้ญัญติัให้มีการสืบเสาะ และพินิจขอ้เท็จจริงเก่ียวกบับุคลิกภาพ ภาวะแห่งจิต และ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งปวงไปพร้อมกบัการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระทาํความผิด ซ่ึงจะทาํให้

ศาลไดท้ราบถึงสาเหตุแห่งการกระทาํผดิก่อน แลว้จึงใชม้าตรการแกไ้ขเดก็และเยาวชนดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมเป็นรายบุคคล ต่อมากระทรวงยติุธรรม ไดเ้สนอปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล

คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติั วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ให้

เหมาะสมยิง่ข้ึน ซ่ึงต่อมาไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้ง ศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 

และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2507  

 รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว และเห็นว่าครอบครัวมี

ความสาํคญั ต่อการแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชน เพื่อพิทกัษแ์ละคุม้ครองสวสัดิภาพของครอบครัว 

เช่นเดียวกบัสวสัดิภาพ ของเด็กและเยาวชน จึงไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 22 

มกราคม 2535 โดยกฎหมายดงักล่าวไดเ้พิ่ม บทบญัญติัให้มีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

ครอบครัว ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดสากลท่ีถือว่าครอบครัว เป็นพื้นฐานอนัสาํคญัของชุมชน การดาํรง

อยู่ของครอบครัวหมายถึงการดาํรงอยู่อย่างมัน่คงของสมาชิก ทุกคนในครอบครัว และปัญหา
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ครอบครัวย่อมส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของทุกคนใน ครอบครัว รวมทั้ง

กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดป้รับเปล่ียนช่ือของศาลคดีเด็กและเยาวชนกบัสถานพินิจและ คุม้ครองเด็ก 

เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวกบัสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 ต่อมาเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึง

ตามมาตรา 275 บญัญติัใหศ้าลยติุธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระ จึงไดมี้การ ตรา

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ข้ึน ซ่ึงมีผลให้สถานพินิจและ 

คุม้ครองเด็กและเยาวชนซ่ึงเดิมอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของศาลเยาวชนและครอบครัว มาอยู่

ภายใต ้สังกดัของกระทรวงยติุธรรม ตามมาตรา 36 ภายหลงัจากสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนมา สังกดัอยูภ่ายใตส้าํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดมี้การ

ปฏิรูประบบราชการ ใหม่ โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 ข้ึน มีผลทาํใหส้ถานพินิจ และคุม้ครองเด็กและเยาวชนไดรั้บการยกฐานะเป็นกรมพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน โดยใหมี้อาํนาจ หนา้ท่ีและการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ

วนัท่ี 9 ตุลาคม 2545 (กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม) 

 

วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

 เป็นองค์กรหลกัในการพิทกัษ์คุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน ผูเ้ยาว์และ

ครอบครัว ในกระบวนการยติุธรรม โดยยดึหลกัของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเสมอภาค

และทัว่ถึง โดย 

 1. ส่งเสริมการพิทกัษ์ คุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ

มัน่คงของสถาบนัครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative 

justice) การหนัเหคดีออกจากกระบวนการยติุธรรมและมาตรการอ่ืน ๆ  

 2. ดาํเนินการด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กาํกับการปกครองและการบาํบดัแกไ้ข 

ฟ้ืนฟ ูป้องกนัพฒันาและสงเคราะห์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 

 3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนทั้ง

ภายในและต่างประเทศเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน 

 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันากฎหมาย การพิทกัษคุ์ม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งระบบ รูปแบบ วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบังานคดีและการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชน 

   ส
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2 5. พฒันาบุคลากรและระบบการบริหารจดัการให้เขา้สู่มาตรฐานการบริหารจดัการ 

(กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม) 

  

ลกัษณะการดําเนินงาน 

 1. ดาํเนินการดา้นการสืบเสาะ ประมวลขอ้เท็จจริงในคดีอาญา คดีครอบครัว และ

กาํกบัดูแลรักษาทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ของผูเ้ยาวต์ามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ศาล 

 2. ดาํเนินการดา้นการควบคุม ดูแล บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ป้องกนั พฒันาพฤตินิสัยและ

สงเคราะห์เดก็และเยาวชนระหวา่งการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

 3. ดาํเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือ เพื่อการพิทักษ์และ

คุม้ครองสิทธิเดก็และเยาวชน (กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม) 

 

หน่วยงานในสังกดั 

 หน่วยงานในสังกดัท่ีเป็นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย (กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม) 

 1. ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นเมตตา 

 2. ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา 

 3. ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นมุฑิตา 

 4. ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นอุเบกขา 

 5. ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนหญิงบา้นปรานี 

 

สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญตัิ 

         ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพจิารณาคดีเยาวชน 

         และครอบครัว พ.ศ.2553 

 มาตรา 34 สถานพินิจเป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

กระทรวงยติุธรรม มีผูอ้าํนวยการสถานพินิจเป็นผูบ้งัคบับญัชา 

 ใหอ้ธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอนผูอ้าํนวยการสถานพินิจ 

 มาตรา 35 ใหจ้ดัตั้งสถานพินิจข้ึนในทุกจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 

 วนัเปิดทาํการ เขตอาํนาจ และการแบ่งแยกกิจการของสถานพินิจออกเป็นสาขาต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 107 

 มาตรฐาน 36 ใหส้ถานพินิจมีอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี และตามกฎหมายอ่ืน

และโดยเฉพาะใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1. สืบเสาะและพินิจเร่ืองอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา อบรม 

สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสยั อาชีพ และฐานะของเดก็หรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระทาํความผดิ และ

ของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศยัอยู ่ ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้งปวง

เก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทาํความผิด เพื่อรายงานต่อศาลหรือเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามระเบียบท่ีกระทรวงยติุธรรมกาํหนด 

  2. ควบคุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผดิไวใ้นระหว่างการสอบสวน

หรือพิจารณาคดี หรือตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาล 

 3. ดาํเนินการและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานและองคก์ารอ่ืนในการสงเคราะห์

แกไ้ขและบาํบดัฟ้ืนฟเูดก็หรือเยาวชนในระหวา่งท่ีถูกควบคุมหรือภายหลงัปล่อย 

 4. ดาํเนินการและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานและองคก์ารอ่ืนในการตรวจรักษา

และพยาบาลเดก็หรือเยาวชนในระหว่างการสอบสวน การพิจารณาคดี หรือการควบคุมตวัในสถาน

พินิจ 

 5. ดาํเนินการและประสานงานร่วมกนัหน่วยงานและองคก์ารอ่ืนในการจดัการศึกษา 

การฝึกอบรม หรือการดูแลอบรมสัง่สอนเดก็หรือเยาวชนซ่ึงอยูใ่นความควบคุม 

 6. สืบเสาะภาวะความเป็นอยูข่องครอบครัวในคดีครอบครัว รวมทั้งจดัใหแ้พทยห์รือ

จิตแพทยต์รวจสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตของคู่ความในกรณีท่ีศาลมีคาํสัง่ตามมาตรา 152 

 7. ประมวลและรายงานขอ้เท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาลในคดีครอบครัว

ตามมาตรา 167 

 8. ศึกษาคน้ควา้ถึงสาเหตุแห่งการกระทาํของเด็กและเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํ

ความผิดโดยทัว่ๆ ไป จดัทาํสถิติการกระทาํความผิดดงักล่าวของเด็กและเยาวชนและเผยแพร่วิธี

ป้องกนัหรือทาํใหก้ารกระทาํความผดินั้นลดนอ้ยลง 

 9. ปฏิบติัตามคาํสัง่ศาลซ่ึงสัง่ตามกฎหมายอ่ืน 

 10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามระเบียบท่ีกระทรวงยติุธรรมกาํหนด 

 มาตรา 37 ผูอ้าํนายการสถานพินิจมีหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงตลอดจนการ

ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานของสถานพินิจนั้น และให้มีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังานคุม

ประพฤติและนกัสงัคมสงเคราะห์ รวมทั้งอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือ

ตามกฎหมายอ่ืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 108 

 มาตรา 38 รัฐมนตรีมีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับ

สถานพินิจเพื่อทาํหนา้ท่ี 

  1. ใหค้าํปรึกษาแก่ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ 

 2. ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวสัดิภาพและอนาคตของเดก็และเยาวชน 

 กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 

และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้

 คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม วิธีการสรรหาและการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ

สงเคราะห์เดก็และเยาวชนใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

 มาตรา 39 ใหมี้แพทย ์จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา พนกังานคุมประพฤติ นกัสังคมสงเคราะห์ 

ครู และพนกังานอ่ืนตามท่ีจะไดมี้กฎกระทรวงระบุตาํแหน่งเพื่อช่วยเหลือผูอ้าํนวยการสถานพินิจ

ตามสมควร 

 มาตรา 40 เม่ือศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งในคดีอาญาให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปอยู่

ในความดูแลของสถานพินิจ ให้ศาลแจง้ไปยงัผูอ้าํนวยการสถานพินิจ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ดงักล่าว 

 มาตรา 41 ในระหว่างท่ีเด็กหรือเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ให้

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1. จดัใหเ้ด็กหรือเยาวชนไดศึ้กษาเล่าเรียนวิชาสามญั ฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ รับบริการ

ด้านสวัสดิการสังคม รับการอบรม หรือปฏิบัติการงานอ่ืนใดให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย      

สภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคลดังกล่าว ทั้ งน้ี โดยคาํนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นหลกั 

  2. ออกกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรักษาระเบียบวินยัของเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูใ่นความ

ควบคุม 

 3. ลงทณัฑ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 42 แก่เด็กและเยาวชนท่ีละเมิดกฎหมาย 

ประพฤติชัว่หรือกระทาํผดิวินยั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 4. ส่งบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมซ่ึงมิใช่เด็ก ท่ีมีความประพฤติเสียหายอยา่งร้ายแรง

อนัจะเป็นภยัต่อเด็กหรือเยาวชนอ่ืนไปควบคุมไวใ้นสถานท่ีท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะหรือเรือนจาํโดย

ไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อน เวน้แต่กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งอนัจะเป็นภยัต่อบุคคลอ่ืน จะส่งบุคคล

ดงักล่าวไปยงัเรือนจาํก่อนกไ็ด ้แลว้รายงานใหศ้าลทราบโดยเร็ว 

 5. อนุญาตใหเ้ด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นคร้ังคราวตามระเบียบท่ีอธิบดี

กาํหนด 
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 6. อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนในคดีท่ีศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเด็ดขาดแล้ว 

ออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดและรายงาน

ใหศ้าลทราบโดยเร็ว ถา้ศาลเห็นวา่การอนุญาตเช่นนั้นไม่สอดคลอ้งกบัประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือ

เยาวชน ศาลอาจพิจารณามีคาํสัง่ตามท่ีเห็นสมควร 

 7. ยา้ยเดก็หรือเยาวชนไปควบคุมในสถานพินิจอ่ืนหรือสถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด 

4 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นโดยไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อน เวน้แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะยา้ยเด็กหรือ

เยาวชนดังกล่าวไปก่อนก็ได ้แลว้รายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว ถา้ศาลเห็นว่าการยา้ยเช่นนั้นไม่

สอดคลอ้งกบัประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเยาวชน ศาลอาจพิจารณามีคาํสัง่ตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา 42 ทณัฑท่ี์จะลงแก่เด็กและเยาวชนซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของสถานพินิจให้มี

ดงัต่อไปน้ี 

 1. การจาํแนกเดก็และเยาวชน 

 2. การแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟเูดก็หรือเยาวชนแต่ละราย 

 3. หนา้ท่ีอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี 

 คณะกรรมการสหวิชาชีพอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงตอ้งไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีของสถานพินิจและใน

แต่ละสถานพินิจอาจมีคณะกรรมการสหวิชาชีพหลายคณะกไ็ด ้

 คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม การแต่งตั้ง การปฏิบติัหนา้ท่ี และการพน้จากตาํแหน่งของ

คณะกรรมการสหวิชาชีพใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสหวิชาชีพท่ีไม่ใช่เจา้หน้าท่ีสถานพินิจ ให้

ไดรั้บค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกั และค่าตอบแทนอย่างอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี

กาํหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

 มาตรา 44 สถานพินิจต้องจัดให้มีการแยกเด็กหรือเยาชนซ่ึงอยู่ในความควบคุม

ดงัต่อไปน้ี 

 1. แยกเดก็หรือเยาวชนหญิงและชายใหมี้ท่ีอยูต่่างหากจากกนั 

 2. แยกเดก็หรือเยาวชนตามอาย ุพฤติการณ์ และความร้ายแรงของการกระทาํความผดิ 

 3. แยกเดก็หรือเยาวชนซ่ึงมีลกัษณะท่ีอาจเป็นภยัต่อเดก็หรือเยาวชนอ่ืนไวต่้างหาก 

 การแยกเด็กหรือเยาวชนในสถานท่ีอ่ืนนอกจากท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัน้ีให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด 

 มาตรา 45 ใหผู้อ้าํนวยการสถานพินิจมีหนา้ท่ีรับเด็กหรือเยาวชนเขา้รับการแกไ้ขบาํบดั 

ฟ้ืนฟแูบบเชา้มาเยน็กลบัตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ศาล 

   ส
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  มาตรา 46 ใหผู้อ้าํนวยการสถานพินิจท่ีรับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผดิ

ไวใ้นความควบคุม รายงานความประพฤติ สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสัย ผลการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู

และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีศาลตอ้งการทราบหรือท่ีเห็นว่าศาลควรทราบต่อศาลไม่นอ้ยกว่าหกเดือนต่อคร้ัง 

หรือภายในระยะเวลาเร็วกวา่นั้นตามท่ีศาลสัง่ 

  มาตรา 47 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและตาม

กฎหมายอ่ืน และโดยเฉพาะใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1. สืบเสาะและพินิจขอ้เทจ็จริงและส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 36 (1) เก่ียวกบัเด็กหรือ

เยาวชนซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาและบุคคลอ่ืน 

 2. คุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตามคาํสั่งศาล ตลอดจนดูแลอบรมสั่งสอนเด็ก

หรือเยาวชนซ่ึงอยูร่ะหวา่งคุมประพฤติ 

 3. สอดส่องให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบติัตามเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติตามท่ีศาล

กาํหนด 

 4. ใหค้าํแนะนาํแก่บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศยัอยู่

ในเร่ืองการเล้ียงดู อบรมและสัง่สอนเดก็หรือเยาวชน 

 5. ประมวลและรายงานขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผูเ้ยาว ์ในกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว

จะตอ้งบงัคบัใชบ้ทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ในคดีแพ่งท่ีผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์

หรือส่วนไดเ้สีย เพื่อรายงานต่อศาลตามท่ีผูอ้าํนวยการสถานพินิจมอบหมาย 

 6. ทาํรายงานและความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 1 และ 5 เพ่ือเสนอต่อศาลตามท่ี

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจมอบหมาย 

 7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีศาลสั่งเก่ียวกบัคดีเยาวชนและครอบครัวหรือท่ีผูอ้าํนวยการ

สถานพินิจมอบหมาย 

 ให้รัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอนพนกังานคุมประพฤติ

ตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 47 ใหพ้นกังานคุมประพฤติมี

อาํนาจ ดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

 1. เขา้ไปในสถานท่ีอยู่อาศยัของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือ

เยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลซ่ึงใหก้ารศึกษา ใหท้าํการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้ง ในเวลาระหวา่ง

พระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กและสอบถามบุคคลซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้น 

   ส
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 2. เขา้ไปในสถานท่ีอยูอ่าศยัของบิดา มารดา ผูป้กครองหรือบุคคลซ่ึงผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่

ดว้ย หรือบุคคลซ่ึงใหก้ารศึกษา ใหท้าํการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้ง ในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์น

และพระอาทิตยต์ก และสอบถามบุคคลซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้นเก่ียวกบัคดีครอบครัว 

 3. สอบถามครู อาจารย ์ หรือผูจ้ดัการสถานศึกษาท่ีเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่า

กระทาํความผิดศึกษาหรือเคยศึกษาอยู ่เก่ียวกบัความประพฤติ การศึกษา นิสัยและสติปัญญาของ

เด็กหรือเยาวชนนั้น และถา้เห็นสมควรจะสั่งใหบุ้คคลเช่นว่าน้ีทาํรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

กไ็ด ้

 4. เรียกบุคคลซ่ึงสามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบท่ีสถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืนตาม

ระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดและสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถ้อ้ยคาํ 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขา้ไปในสถานท่ีตาม 1 หรือ 2 ในเวลาระหว่าง

พระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข้ึ์น พนกังานคุมประพฤติจะกระทาํไดต่้อเม่ือมีคาํสัง่ศาล 

 มาตรา 49 ใหมี้ผูช่้วยพนกังานคุมประพฤติมีอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งพนกังานคุมประพฤติ

เพียงเท่าท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 ใหอ้ธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนผูช่้วยพนกังานคุมประพฤติตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา 50 ให้นักสังคมสงเคราะห์มีอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและตาม

กฎหมายอ่ืน และโดยเฉพาะใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 1. แกไ้ข บาํบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนในระหว่างท่ีถูกควบคุมอยูใ่นสถานพินิจหรือท่ี

ไดป้ล่อยไปแลว้ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํ ควบคุมดูแลและอบรมสัง่สอนเดก็หรืเยาวชนนั้น 

 2. ใหค้าํแนะนาํแก่บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู ่ดว้ย

เก่ียวกบัการเล้ียงดู อบรมและสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูเด็ก

หรือเยาวชน 

  3. ปฏิบติัตามคาํสัง่ศาลในการสืบเสาะภาวะความเป็นอยูข่องครอบครัวและไกล่เกล่ีย

ประนีประนอมขอ้พิพาทในคดีครอบครัว 

 4. ทาํรายงานและความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 1, 2 และ 3 เพื่อเสนอต่อศาลหรือ

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ 

 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามคาํสัง่ศาลหรือคาํสัง่ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ 

  มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 50 ให้นกัสังคมสงเคราะห์มี

อาํนาจ ดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 
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 1. เข้าไปในสถานท่ีอยู่อาศัยของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือ

เยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลซ่ึงใหก้ารศึกษา ใหท้าํการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้งในเวลาระหว่าง

พระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก และสอบถามบุคคลซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้น 

 2. เขา้ไปในสถานท่ีอยูอ่าศยัของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่

ดว้ย หรือบุคคลซ่ึงใหก้ารศึกษา ใหก้ารทาํงาน หรือมีความเก่ียวขอ้ง หรือเขา้ไปในสถานท่ีอยูอ่าศยั

ของคู่ความในคดีครอบครัวหรือของบุคคลซ่ึงคู่ความนั้นอาศยัอยู่ดว้ย หรือบุคคลซ่ึงให้การศึกษา  

ใหท้าํการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้งในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก และสอบถาม

บุคคลซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้น 

 3. เรียกบุคคลซ่ึงสามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบท่ีสถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืนตาม

ระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดและสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถ้อ้ยคาํ 

 4. เรียกคู่ความหรือบุคคลใดมาพบเพื่อไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพาทในคดี

ครอบครัว 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขา้ไปในสถานท่ีตาม 1 หรือ 2 ในเวลาระหว่าง

พระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข้ึ์น นกัสงัคมสงเคราะห์จะกระทาํไดต่้อเม่ือมีคาํสัง่ศาล 

 มาตรา 52 ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ

พนกังานคุมประพฤติ ผูช่้วยพนกังานคุมประพฤติ และนกัสังคมสงเคราะห์ แสดงบตัรประจาํตวัต่อ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บตัรประจาํตวัใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

 มาตรา 53 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้อ้าํนวยการสถานพินิจ แพทย ์

จิตแพทย ์นักจิตวิทยา ครู พนักงานคุมประพฤติ ผูช่้วยพนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์

และพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงระบุตาํแหน่ง เพื่อช่วยเหลือผูอ้าํนวยการสถานพินิจ เป็นเจา้

พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

ของเด็กและเยาวชน 

 

 ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในท่ีน้ีแบ่ง

ออกเป็นปัจจยับริบท และปัจจยัสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
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ปัจจัยบริบท 

 ปัจจยัท่ีเป็นบริบทของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มาจาก

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสงัคมและระบบการศึกษา กล่าวคือ 

  

 ระบบเศรษฐกิจ. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสังคม ประชากร 

การศึกษาและผลิตภาพของแรงงาน การท่ีภาครัฐบาลไทยเลือกดาํเนินนโยบายพฒันาเศรษบกิจแบบ

ทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเนน้การส่งออก ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติและทุนขนาดใหญ่ เช่น การ

เจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) มากกว่าการ

กระจายการพฒันาอยา่งสมดุลและเป็นธรรม ทาํให้เศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมในเมือง

เติบโตและมีการจา้งงานเพิ่มข้ึนในอตัราสูงกว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรและชนบท และทาํให้การ

กระจายทรัพยสิ์นและรายไดร้ะหวา่งประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีความเหล่ือมลํ้าต ํ่าสูงมากข้ึน ประชากร

จากภาคเกษตรโดย2เฉพาะภาคอีสานท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและยากจนท่ีสุด อพยพไปทาํงานในเขต

ปริมณฑลภาคตะวนัออกและจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจในภาคใตแ้ละภาคอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

ประชากรเมืองทัว่ทั้งประเทศมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน ชนบทเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตจากเกษตรกรรม

ผสมผสานแบบพึ่งตนเองไดไ้ปเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อขายเพิ่มข้ึนมาก รวมทั้งเกษตรกรตอ้ง

หารายได้นอกภาคเกษตรมาซ้ือส่ิงของต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ครอบครัวขยายท่ีมีคน 3 รุ่นอยู่ร่วมกัน

เปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียวและครอบครัวท่ีแยกกนัอยูม่ากข้ึน เช่น พอ่แม่ไปทาํงานในเมือง ส่งลูกไป

ให้ปู่ ย่า ตา ยาย ในชนบทเล้ียงดู พ่อแม่หย่าร้างแยกกันอยู่เพิ่มข้ึน (วิทยากร เชียงกูล, available 

from http://witayakornclub.wordpress.com/2009/11/18/5.) การศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

เศรษฐกิจไทยยงัคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินคา้ การลงทุน และการนาํเขา้

พลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก จึงมีความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลง การขยายตวัทางเศรษฐกิจข้ึนอยู่กบัปัจจยัการผลิตดั้งเดิม โดยเฉพาะทุนและแรงงาน

ราคาถูกท่ีมีผลิตภาพการผลิตตํ่า เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก 

ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศยงัมีความเหล่ือมลํ้า ประชาชนระดบัฐานรากซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภาค

เกษตรมีรายได้น้อยเม่ือเทียบกับนอกภาคเกษตร ประสบความยากจนและมีปัญหาหน้ีสินรุงรัง 

(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2554:6) 

2 จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีทาํให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประสบกบั

ความยากจน มีการแข่งขนักันสูงในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิต ครอบครัวหย่าร้าง 

แยกกนัอยู่มากข้ึน เด็กและเยาวชนมีโอกาสท่ีจะอยู่ใกลชิ้ดพ่อแม่น้อยลง ขาดการเล้ียงดู2 อบรมสั่ง
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สอนจากพอ่แม่มากข้ึน ก่อใหเ้กิดความเครียด ความกงัวล การขาดความอบอุ่น และความเช่ือมัน่มาก

ข้ึน ก่อให้เกิดปัจจยัเส่ียงท่ีจะทาํให้เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ เกเร ไม่เอาใจใส่ต่อ

การเรียน ขาดแบบอยา่งท่ีดี และหนัไปพึ่งเพื่อน ๆ ตามธรรมชาติของวยัรุ่น เม่ือเกิดความเครียดหรือ

มีปัญหาท่ีแกไ้ม่ได ้แทนท่ีจะพึ่งผูป้กครองหรือพอ่แม่ท่ีอยูห่่างไกล และวุน่วายอยูก่บัการทาํมาหากิน 

จนลืมท่ีจะมีเวลาใหก้บัลูก หรือบางคนตอ้งกระเสือกกระสนด้ินรนช่วยตนเองจนไม่มีความสามารถ

เพียงพอท่ีจะเป็นท่ีพึ่งของลูก ๆ ได ้ทาํให้เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในครอบครัวลกัษณะน้ีท่ีมีความ

ยากจน และขาดความรักความอบอุ่น ตลอดจนแบบอย่างท่ีดี จึงหันไปคบเพื่อน เช่ือเพื่อนมากกว่า

พ่อและแม่ หากเพื่อนท่ีคบเป็นคนดีก็โชคดีไป แต่หากเพ่ือนไม่ดี ติดอบายมุข เด็กและเยาวชนก็จะ

พลอยเสียหายไปดว้ย เช่น คบเพื่อนท่ีเสพยาเสพติด ขายยาเสพติดในท่ีสุดเดก็และเยาวชนนั้น ๆ ก็จะ

ติดยาเสพติดไปดว้ย เด็ก ๆ ขาดการอบรมดูแลเก่ียวกบัเร่ืองความมีวินยัในตเอง การช่วยเหลืองาน

บา้น การอดทนรอคอย การรู้จกัความเพียงพอ ผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการ ความอยากเกินความ

จาํเป็น ใจร้อน วู่วาม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลจากเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีพ่อแม่ตอ้งด้ินรน แสวงหา จน

ลืมภาระหนา้ท่ีของพ่อแม่ไป ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีเป็นตวัผลกัดนัอยา่งหน่ึงต่อภาวะเส่ียงใน

การเสพยา 

 

 ระบบการเมืองการปกครอง.  การบริหารภาครัฐอ่อนแอไม่สามารถขบัเคล่ือนการ

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนและระหว่างประชาชนกบัประชาชนในบางพ้ืนท่ีมี

ช่องว่างมากข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้คิดเห็น แต่ส่วนร่วมในการตดัสินใจในระดบั

นโยบายมีน้อย เจ้าหน้าท่ีของรัฐย่อหย่อนในการปฏิบติัหน้าท่ี การบงัคบัใช้กฎหมายไม่จริงจัง 

ขณะท่ีดัชนีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชั่นช้ีให้ว่ายงัคงมีการทุจริต ประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส 

นาํไปสู่ความเหล่ือมลํ้าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจสังคมและการเมือง (แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2554:6) ลกัษณะของการเมืองท่ีไม่หยุดน่ิง เปล่ียนผูบ้ริหาร

หน่วยงานไปมา ก่อใหเ้กิดความสะดุดหยดุผงัของนโยบายและการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีไม่ไดด้าํเนินการ

อย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน คงเปล่ียนไปตามผูบ้ริหารระดบันโยบายท่ีเขา้มาดาํเนินการ ส่งผลกระทบต่อ

นโยบายและการปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงเร่ืองการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ดว้ย หากระบบการเมืองการปกครองเห็นความสาํคญัในเร่ืองของการป้องกนัยาเสพติดอยา่งจริงจงัก็

จะมีการจดัลาํดบัความสาํคญัไวใ้นลาํดบัตน้ ๆ ทั้งในเร่ืองของเป้าประสงค ์แผน และนโยบายการ

ป้องกนั ตลอดจนมีการจดัเตรียมกาํลงัคน วสัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อนาํแผนและนโยบาย

เก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดในเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติไปปฏิบติัอย่างจริงจงั 
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ตลอดจนมีการติดตามวา่มีการกระทาํผดิซํ้ าหรือไม่ และจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีรัฐบาลตอ้งให้

ความสาํคญั และมีนโยบายสั่งการไปยงัทุกกระทรวง ทบวงกรม และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

พร้อมทั้งกวดขนัอยา่งเอาจริงเอาจงั จึงจะไดผ้ล 

 

 ระบบสังคม.  ประเทศไทยกา้วสู่สังคมผูสู้งอายุจากการมีโครงสร้างประชากรท่ีวยั

สูงอายเุพิ่มข้ึน วยัเด็กและวยัแรงงานลดลง ขณะท่ีการยา้ยถ่ินของประชากรส่งผลใหค้วามเป็นเมือง

สูงข้ึน โครงสร้างประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจาก

สภาวะเจริญพนัธ์ุของสตรีไทยลดตํ่าลงอยู่ท่ี 1.6 ในปี พ.ศ.2551 ส่งผลให้ประชากรวยัเด็ก : วยั

แรงงาน : วยัผูสู้งอาย ุลดลงจากร้อยละ 20.5 : 67.6 : 11.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3 : 66.9 : 14.8 

ในปี 2559 ทาํให้ประเทศไทยเผชิญภาวะขาดแคลนกาํลงัคนในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ     

ผลิตภาพ การผลิตของประเทศ นอกจากน้ีประชากรในชนบทอพยพเขา้มาทาํงานในเมืองอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหส้ดัส่วนประชากรในเขตเมืองเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 31.1 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 45.7 ใน

ปี 2553 หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 46.9 ความเป็นเมืองท่ีขยายไปอยา่งรวดเร็วส่งผลใหว้ิถีชีวิตมีลกัษณะ

ต่างคนต่างอยู่ การอยู่อาศยัแบบเครือญาติเปล่ียนไปสู่การเป็นปัจเจกมากข้ึน โครงสร้างครอบครัว

เปล่ียนไปสู่ครัวเรือนท่ีอยู่คนเดียว ครัวเรือนท่ีอยู่ดว้ยกนัแบบไม่ใช่ญาติ และครัวเรือนท่ีมีอายุรุ่น

เดียวกนั สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนท่ีเป็นเพศเดียวกนั สัมพนัธภาพ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนาํไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มข้ึน เช่น อตัราการ

หย่าร้างเพิ่มข้ึนจาก 4.5 คู่ต่อพนัครัวเรือนในปี 2545 เป็น 5.5 คู่ต่อพนัครัวเรือนในปี 2553 ปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีเพิ่มข้ึน (แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2554:31) 

 สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมและมีการ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วผา่นกระแสโลกาภิวตัน์และ

โลกไซเบอร์ ทาํให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอตัลกัษณ์ส่วนตวัผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ เกิดป็นวฒันธรรมย่อยร่วมสมยัท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจ

เร่ืองเดียวกัน โดยท่ีวฒันธรรมท่ีบ่งบอกความเป็นไปไทยไม่สามารถแสดงบทบาทท่ีชัดเจน 

ขณะเดียวกนัสังคมไทยก็เผชิญกบัความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสะทอ้นจากคนใน

สังคมมีความถ่ีในการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากข้ึน ทั้งปัญหาครอบครัว การแย่งชิง

ทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะท่ีกระบวนการยติุธรรมแกไ้ข

ปัญหาไดไ้ม่เตม็ท่ี ผูท่ี้ใชค้วามรุนแรงมกัขาดคตวามยบัย ั้งชัง่ใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิด
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จากการเล้ียงดู ขาดการใชเ้หตุใช้ผล ขาดความาเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของคนในสงัคมลดนอ้ยลง 

 สังคมไทยเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มข้ึนของการพนัน

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในช่วง 4 ปี ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

10 เด็กและเยาวชนถูกดาํเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน มีสัดส่วน 5.0-5.4 คดี

ต่อเด็กพนัคน สูงกว่าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 8-9 ท่ีมีสัดส่วน 3.3-5.1 คดียา

เสพติดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 8,803 คดี ในปี 2549 เพิ่มข้ึนเป็น 14,695 คดี ในปี 2553 ปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งน่าเป็นห่วง และจากการสาํรวจ

ความคิดเห็นของประชาชน พบวา่ ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 

19.2 ในปี พ.ศ.2552 เป็นร้อยละ 51.3 ในปี พ.ศ.2553 ในขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมี

แนวโนม้เล่นการพนนัมากข้ึน (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2554:33) 

 ระบบสังคมดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจาํนวนมากมีปัญหาทางอารมณ์ 

พฤติกรรมเบ่ียงเบน มีปัญหาสุขภาพจิต รู้สึกวา้เหว่า ถูกทอดท้ิง ขาดท่ีพึ่งทางใจ ขาดความมั้นคงใน

ชีวิต ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตน เกิดความเครียดและนําไปสู่การลาออก

กลางคนัจากโรงเรียน การหนีออกจากบา้น การคบเพื่อนท่ีชกันาํไปในทางอบายมุข เป็นตน้ตอของ

การกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และความผดิอ่ืน ๆ ได ้

 

 ระบบการศึกษา.  คนไทยไดรั้บการพฒันาความสามารถทุกช่วงวยั แต่ยงัมีปัญหาดา้น

คุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานตํ่า การ

พฒันาท่ีผ่านมาทาํให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน ระดบัการศึกษาเฉล่ียของคน

ไทยมีแนวโนม้สูงข้ึนในปี พ.ศ.2553 จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยั 15 ปีข้ึนไป เพิ่มเป็น 

8.2 ปี แต่ยงัมีปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงจากร้อยละ 

39.0 ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 34.9 ในปี พ.ศ.2553 ซ่ึงตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ร้อยละ 55.0

อีกทั้งยงัมีปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเพิ่มสูงข้ึน อตัรา

การตั้งครรภ์ของวยัรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 54.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

พนัคนในปี พ.ศ.2548 เป็นร้อยละ 56.2 ในปี พ.ศ.2553 ส่วนกลุ่มวยัเด็กมีพฒันาการความสามารถ

ทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ค่อนขา้งตํ่า โดยเด็กอาย ุ0-5 ปี ท่ีมีพฒันาการสมวยั มี

สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 67.0 (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11, 2554:31) และกลุ่มผูมี้รายไดต้ ํ่าสุด ร้อยละ 10.0 ของประชากรมีระดบัการศึกษาไม่เกิน

มธัยมศึกษาตอนตน้ถึงร้อยละ 94.0 นอกจากน้ีคุณภาพบริการดา้นการศึกษาและสาธารณสุขยงัคงมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 117 

ความแตกต่างกนั สะทอ้นให้เห็นจากการประเมินสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายพื้นท่ี 

และการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขในแต่ละภูมิภาค ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดแ้ละโอกาสเขา้ถึง

บริการของรัฐ เป็นสาเหตุท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 

อาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ คนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร และอาํนาจ

ต่อรอง การประทว้ง การใชค้วามรุนแรง ปัญหาอาชญากรร และยาเสพติดเป็นปัจจยัลดทอนความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงทางสงัคม และทาํใหป้ระชาธิปไตยอ่อนแอ 

2 จากปัญหาเก่ียวกบัระบบการศึกษาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ช้ีให้เห็นว่าการศึกษามีบทบาท

สําคญัยิ่งต่อการพฒันาคน และพฒันาระบบอ่ืน ๆ ดว้ย การศึกษาช่วยให้คนเป็นคนเต็มคน สร้าง

บุคลิกภาพ ความเขม้แข็ง มัน่คง เช่ือมัน่ในตนเอง รู้ผิดชอบชัว่ดี การศึกษาจึงเป็นปัจจยับริบทท่ี

สาํคญัต่อการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนมีการศึกษาน้อย โอกาสเส่ียงต่อ

การกระทาํผิดมีมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเกิดความเครียด จึงหันหนา้เขา้หาเพ่ือนอบายมุขและยา

เสพติด 

2 โดยสรุป จากการทบทวนและวิเคราะห์ปัจจยับริบทท่ีประกอบดว้ย ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคม และระบบการศึกษา ลว้นบ่งช้ีว่า ปัจจยับริบททั้ง 4 เป็น

ปัจจยัเสริมของปัจจยัเส่ียงและหรือแนวโนม้ของการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเป็นฐานราก

ของการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนดว้ย ซ่ึงเป็นปัญหาสําคญั เพราะคนเป็นปัจจยัของการ

พฒันา และเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ หากเด็กและเยาวชนยงัคงมีปัญหายาเสพติด ก็จะ

เป็นตวัเหน่ียวร้ังการพฒันาประเทศชาติ การพฒันาประเทศชาติให้มีคุณภาพและยัง่ยนืตลอดจนไป 

จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัต่อยาเสพติดใหก้บัเด็กและเยาวชนใหมี้ความเขม้แขง็มายิง่ข้ึน 

เพ่ือเป็นการพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพพร้อมท่ีจะกา้วสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวบนพ้ืน

ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์สังคมมีความเป็นธรรม มีการเช่ือมโยงการพฒันากบันานาประเทศ 

และเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้สู่สมาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ดว้ยการขจดัยาเสพติดให้หมดส้ิน

ไปจากเดก็และเยาวชนไทย หรืออีกนยัหน่ึงหมดไปจากประเทศไทย 

 

ปัจจัยสาเหตุทีแ่ท้จริง 

 สาเหตุและการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนท่ีเกิดจากปัญหาทัว่ไป พบว่า ในปี 

พ.ศ.2538 ไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

และคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง พบวา่ สภาพพื้นฐานของเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่

เป็นเยาวชนชายมีการศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษา อาศยัอยูก่บับิดามารดาซ่ึงยงัอยูร่่วมกนั มีอาชีพ

รับจา้งทั้งคู่ และมีรายไดร้วมกนัไม่เกินเดือนละหกพนับาท เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่
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เป็นลูกคนโต มีพี่นอ้ง 1-5 คน และมกัไม่มีผูก้ระทาํผิดท่ีถูกจบักุมในครอบครัว ลกัษณะการกระทาํ

ผิดยอ้นหลงั 5 คร้ัง เป็นขอ้หาเก่ียวกบัยาเสพติดโดยรวมมากท่ีสุด และในแต่ละคร้ังเป็นความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสุด เช่นกนั ในการกระทาํผิดคร้ังแรก ศาลเยาวชนและครอบครัวมกัตดัสิน

ใหคุ้มประพฤติ ส่วนในการกระทาํผดิคร้ังต่อ ๆ มา ศาลเยาวชนและครอบครัวมกัตดัสินใหไ้ปสถาน

ฝึกอบรม ระยะเวลาท่ีถูกคุมประพฤติและฝึกอบรมนั้น มกัอยู่ในช่วง 1-12 เดือน โดยส่วนใหญ่มี

ช่วงเวลาภายหลงัพน้โทษแต่ละคร้ัง จนถึงการกระทาํผดิคร้ังใหม่ ไม่เกินหน่ึงปี ส่วนสาเหตุท่ีกระทาํ

ผดิคร้ังท่ีหน่ึงและสอง ส่วนใหญ่เพราะเพื่อนชวน คร้ังท่ีสาม เพราะมีปัญหาครอบครัว คร้ังท่ีส่ี และ

คร้ังท่ีห้า เพราะติดยาเสพติด การทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัการศึกษา การติดยาเสพติด และ

สภาพความกดดนัภายหลงัออกจากสถานฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและ

เยาวชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่ามีส่ีปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการกระทาํผิด

ซํ้ า เรียงตามลาํดบั คือ ระดบัการศึกษา การติดยาเสพติด สภาพความกดดนัภายหลงัออกจากสถาน

ฝึกอบรมและการนาํความรู้จากการฝึกอบรมไปใชภ้ายหลงัปล่อย โดยสามารถอธิบายความผนัแปร

ในการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนไดร้้อยละ 31.11 ส่วนปัจจยัท่ีสนับสนุนปัจจยัขา้งตน้ ซ่ึง

ส่งผลต่อการกระทาํผิดซํ้ า ไดแ้ก่ ฐานะของครอบครัว การคบเพ่ือนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และการสงเคราะห์ภายหลงัปล่อย ตามลาํดบั (อุษา  คงสาย, 2538 : 

บทคดัย่อ) สรุปว่าสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ า คือ (1) ระดบัการศึกษา (2) การติดยาเสพติด (3) สภาพ

ความกดดนัภายหลงัออกจากสถานฝึกอบรม (4) การนาํความรู้จากการฝึกอบรมไปใชภ้ายหลงัการ

ปล่อยตัว (5) ฐานะทางครอบครัว (6) คบเพื่อนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม และ (7) การ

สงเคราะห์ภายหลงัการปล่อยตวั 

2 ต่อมาในปี 2539 ขตัติยา  รัตนดิลก, (2539 : 120-123) ศึกษาลกัษณะทางสังคม จิตใจ

ของเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ า ณ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกลาง : ศึกษากรณีบา้นกรุณา

และบา้นปรานี พบวา่ เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ ามีอายรุะหว่าง 17-19 ปี ร้อยละ 70.6 นบัถือศาสนาพุทธ 

ร้อยละ 95.8 อาศยัอยู่ในกรุงเทพนานท่ีสุด ร้อยละ 50.4 ส่วนมากจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

ร้อยละ 44.5 และปัจจุบนัไม่ไดศึ้กษา ร้อยละ 53.8 โดยมากก่อนถูกจบักุมไม่ได้ประกอบอาชีพ    

ร้อยละ 48.7 ส่วนใหญ่ถูกจบักุมคนเดียว โดยมากมีบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ก่อนถูกจบักุมคร้ังปัจจุบนั

อยูก่บับิดาหรือมารดา เป็นระยะเวลานานท่ีสุด ร้อยละ 63.9 และในช่วงถูกจบักุมคร้ังปัจจุบนัอาศยั

อยู่กบับิดาและหรือมารดา ร้อยละ 47.9  และร้อยละ 54.6 มีจาํนวนพี่นอ้งร่วมบิดามารดา (นบัรวม

เยาวชนดว้ย) 2-4 คน และร้อยละ 20.2 มีประวติัการถูกจบักมุของสมาชิกในครอบครัว 

2 เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าทาํหนา้ท่ีครอบครัวในระดบัปกติ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัเยาวชน

ท่ีกระทาํผดิคร้ังแรก พบว่า เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ ามีคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน การทาํหนา้ท่ีของ
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ครอบครัวในดา้นการแกปั้ญหา บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพนัทางอารมณ์ การ

ควบคุมพฤติกรรม และการทาํหนา้ท่ีทัว่ ๆ ไป ตํ่ากวา่เยาวชนท่ีกระทาํผดิคร้ังแรก  

2 เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าทาํหนา้ท่ีของครอบครัวในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกบั

เยาวชนชายท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก พบว่า เยาวชนชายท่ีกระทาํผิดซํ้ ามีคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน

การทาํหน้าท่ีของครอบครัวในด้านการแก้ปัญหา การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพนัทาง

อารมณ์และการทาํหน้าท่ีทัว่ ๆ ไป ตํ่ากว่าเยาวชนชายท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก และเม่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างเยาวชนชายและหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ า พบว่า เยาวชนชายทาํหน้าท่ีของครอบครัวในดา้น

บทบาท และดา้นการทาํหน้าท่ีทัว่ไปสูงกว่าเยาวชนหญิงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงตรงกบั

ขอ้สังเกตของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเด็กและเยาวชนกระทาํผดิมายาวนานนบัเป็นเวลากว่า 45 ปี คือ ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2458 (ค.ศ.1915) จนถึงปัจจุบนั ปี พ.ศ.2554 แลว้ว่าครอบครัวมีบทบาทอย่างสาํคญัในการ

กาํนดชะตาชีวิตของเด็กและเยาวชฃนให้ผนัแปรไปสู่การกระทาํผิด (Morrison, 1915:121) 

ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มของสังคม ซ่ึงมีส่วนกาํหนดอนาคตของบุคคลแต่ละคนนั้น ครอบครัวจึงมี

ความสาํคญัสูงสุดในการช้ีว่าชีวิตของเยาวชนจะเดินไปสู่ความดีหรือความเลว ครอบครัวไม่อาจท่ี

จะรอดพน้จากการเช่ือมโยงกบัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนได ้การกระทาํความผิดของเด็ก

และเยาวชนมกัจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสมในขณะท่ีเยาวชนไดรั้บการเล้ียงดูในบา้น

ท่ีปราศจากความสุข และมีรายงานการวิจยัสรุปไวว้่า พฤติกรรมต่อตา้นสังคมและกา้วร้าวเม่ืออาย ุ  

9 ปี บ่งช้ีถึงแนวโน้มของการกระทําผิด แต่ถ้าเด็กมีอายุ 10 ปี และมีบิดามารดาประกอบ

อาชญากรรมดว้ยแลว้ ย่อมคาดการณ์ไดอ้ย่างแน่นอนว่าในอนาคตจะกลายเป็นเยาวชนกระทาํผิด 

และในกรณีท่ีเยาวชนมีความประพฤติเบ่ียงเบนตั้งแต่ 16 ปี ก็เป็นท่ีคาดการณ์ไดว้่าหนีไม่พน้การท่ี

จะกลายเป็นเยาวชนกระทาํผดิต่อเน่ืองกนัไป (วิชา  มหาคุณ, 2541:77) 

2 นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจัยบางช้ินท่ีแสดงถึงสาเหตุแห่งการกระทาํผิดของเยาวชน 

กล่าวคือ ครอบครัวท่ีมีพฤติการณ์อนัไม่เหมาะสมในทางสังคม ย่อมทาํให้ดีเด็กและเยาวชนมี

พฤติกรรมในทางต่อตา้นสังคม และพฤติกรรมในทางต่อตา้นสังคมเม่ือประกอบเขา้กบัการขาด

ทกัษะในทางสังคม ยอ่มทาํให้ครูและเพ่ือนทั้งหลายปฏิเสธไม่คบหาดว้ย อนัเป็นเหตุใหต้อ้งติดต่อ

สัมพนัธ์กบัเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมต่อตา้นสังคม หรือมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมในทางสังคม

ด้วยกัน ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นผลิตผลสุดทา้ยของกระบวนการทางสังคมท่ีไม่เหมาะสม (end-

product of inadequate socialization) ซ่ึงอาจจะสืบประวติัยอ้นหลงัไปไดถึ้งชีวิตในวยัเยาวข์องเด็ก

และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ (Synder and Patterson, 1987:218) ซ่ึงในท่ีสุดอาจกล่าวไดว้่า พฤติกรรม

ในทางต่อตา้นสังคมของบิดามารดา รวมทั้งระดบัของความประพฤติอนัถือไดว้่า เป็นพฤติการณ์
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เบ่ียงเบนของเดก็และเยาวชน ยอ่มเป็นตวับ่งช้ีถึงการกระทาํผดิของเดก็และเยาวในอนาคตไดช้ดัเจน

กวา่ส่ิงอ่ืน 

2 ดา้นบุคลิกภาพ เยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ ามีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในลกัษณะชอบสังคม 

อาจหาญ และชอบจินตนาการในระดบัปกติค่อนขา้งสูง และมีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในมาตรวดั

การตอบให้ตนเองมีลักษณะท่ีน่าพึงประสงค์ในระดับปกติค่อนข้างสูง โดยมีภาพรวมของ

องคป์ระกอบในลกัษณะเปิดเผย กลา้แสดงออกอยูใ่นระดบัปกติค่อนขา้งสูง 

2 เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าชาย มีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในลักษณะชอบสังคม จิตใจ

อ่อนไหว และชอบจินตนาการอยู่ในระดบัปกติค่อนขา้งสูงโดยมีภาพรวมขององค์ประกอบใน

ลกัษณะของการเป็นตวัของตวัเองอยูใ่นระดบัปกติค่อนขา้งสูง ส่วนเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าหญิง มี

คะแนนมาตรฐารเฉล่ียในลกัษณะชอบสังคม ทาํตนตามสบาย อาจหาญ ชอบจินตนาการและแน่ว

แน่ และควบคุมตนเองอยู่ในระดับปกติค่อนขา้งสูง และมีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในลักษณะ

สติปัญญาตํ่าอยู่ในระดบัปกติค่อนขา้งตํ่า โดยมีภาพรวมขององคป์ระกอบในลกัษณะเปิดเผย กลา้

แสดงออกอยูใ่นระดบัปกติค่อนขา้งสูง และมีการตอบใหมี้ลกัษณะท่ีน่าพึงประสงคใ์นระดบัสูงกว่า

ปกติ 

2 เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าและเยาวชนท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก มีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียใน

ลกัษณะบุคลิกภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาแยกตามเพศกไ็ม่แตกต่างเช่นเดียวกนั แต่เยาวชน

หญิงท่ีกระทาํผิดคร้ังแรกมีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในลกัษณะของการมีมโนธรรมสูงกว่าเยาวชน

หญิงท่ีกระทาํผดิซํ้ าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2 เยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ า มีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในลักษณะอาจหาญสูงกว่า

เยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ า และเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผดิซํ้ ามีคะแนนมาตรฐานเฉล่ียในมาตรวดัการ

โตต้อบใหต้นเองมีลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากกวา่ความเป็นจริงสูงกวา่เยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ า 

2 ดา้นระดบัเชาวน์ปัญญา เยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ า มีเชาวน์ปัญญาอยูใ่นระดบัปกติเป็น

ส่วนใหญ่ รองลงมาอยูใ่นระดบัฉลาดกวา่ปกติและปกติค่อนขา้งสูง ส่วนเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผดิซํ้ า

มีคะแนนเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดบัปกติเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ระดบัตํ่ากว่าปกติ และปกติ

ค่อนขา้งสูง 

2 สรุปลกัษณะทางสังคม จิตใจของเยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ าในสามดา้น คือ ดา้นสภาพ

ทัว่ไป ดา้นการทาํหนา้ท่ีของครอบครัว และดา้นเชาวน์ปัญญาโดย 

2 1. ดา้นสภาพทัว่ไปพบว่าเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเป็นชายมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่นบั

ถือศาสนาพุทธ ส่วนมากจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และปัจจุบนัไม่ไดศึ้กษา ก่อนถูกจบักุม

ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ โดยมากมีบิดามารดาอยู่ดว้ยกนั ก่อนถูกจบักุมคร้ังปัจจุบนั ร้อยละ 
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63.9 และในช่วงถูกจบักุมอาศยัอยู่กบับิดา และหรือมารดา ร้อยละ 47.9 มีจาํนวนพี่น้องร่วมบิดา

มารดา (นบัรวมเยาวชน) 2-4 คน ร้อยละ 54.6 และมีประวติัการถูกจบักุมของสมาชิกในครอบครัว 

ร้อยละ 20.2 

2 2. ดา้นการทาํหนา้ท่ีของครอบครัว เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าทาํหนา้ท่ีครอบครัวในดา้น

การแกปั้ญหา บทบาทการตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพนัทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม 

และการทาํหนา้ท่ีทัว่ ๆ ไป ตํ่ากว่าเยาวชนท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก และเยาวชนชายมีการทาํหนา้ท่ีของ

ครอบครัวในดา้นบทบาท และดา้นการทาํหนา้ท่ีทัว่ไปสูงกวา่เยาวชนหญิง 

2 3. ดา้นบุคลิกภาพ เยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ ามีลกัษณะชอบสังคม อาจหาญ และชอบ

จินตนาการในระดบัปกติค่อนขา้งสูง และมีการตอบให้ตนเองมีลกัษณะท่ีน่าพึงประสงคใ์นระดบั

ปกติค่อนขา้งสูง โดยมีภาพรวมขององคป์ระกอบในลกัษณะเปิดเผย กลา้แสดงออกอยูใ่นระดบัปกติ

ค่อนขา้งสูง เยาวชนชายมีลกัษณะชอบสังคม จิตใจอ่อนไหว และชอบจินตนาการอยูใ่นระดบัปกติ

ค่อนขา้งสูง โดยมีภาพรวมขององค์ประกอบในลกัษณะการเป็นตวัของตวัเองอยู่ในระดับปกติ

ค่อนขา้งสูง ส่วนเยาวชนหญิงมีลกัษณะชอบสังคม ทาํตนตามสบาย อาจหาญ ชอบจินตนาการ และ

แน่วแน่และควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัปกติค่อนขา้งสูง มีสติปัญญาอยูใ่นระดบัปกติค่อนขา้งตํ่า โดย

มีภาพรวมขององคป์ระกอบในลกัษณะเปิดเผย กลา้แสดงออกอยู่ในระดบัปกติค่อนขา้งสูง และมี

การตอบให้มีลกัษณะท่ีน่าพึงประสงคใ์นระดบัสูงกว่าปกติ เยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดคร้ังแรกมีมโน

ธรรมสูงกว่าเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ า เยาวชนหญิงท่ีกระทาํผดิซํ้ ามีลกัษณะอาจหาญกว่าเยาวชน

ชายท่ีกระทาํผิดซํ้ า และเยาวชนชายท่ีกระทาํผิดซํ้ ามีลกัษณะจิตใจอ่อนไหวสูงกว่าเยาวชนหญิงท่ี

กระทาํผิดซํ้ า และเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ าตอบให้ตนเองมีลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากกว่าความ

เป็นจริงสูงกวา่เยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ า 

2 3. ดา้นเชาวน์ปัญญา เยาวชนชายท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่มีเชาวน์ปัญญาอยูใ่นระดบั

ปกติ รองลงมาอยูใ่นระดบัฉลาดกว่าปกติ และปกติค่อนขา้งสูง เป็นจาํนวนร้อยละ 28.9, 27.7 และ 

22.9 ตามลาํดบั ส่วนเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่มีเชาวน์ปัญญาอยูใ่นระดบัปกติ รองลงมา 

คือ ตํ่ากวา่ปกติและปกติค่อนขา้งสูงเป็นจาํนวนร้อยละ 36.1, 22.2 และ 19.4 ตามลาํดบัเช่นเดียวกนั 

 จากการศึกษาเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในปี 

พ.ศ.2538-2540 พบว่า ส่วนใหญ่กระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสุด รองลงมาคือ คดีลกัทรัพย์

และสารระเหย จาํนวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกส่งตวัมาทาํการตรวจพิเคราะห์ทางกายและทางจิต       

ในปี 2540 รวมทั้งส้ิน 8,980 คน พบว่า กระทาํผดิซํ้ าคร้ังท่ีสอง จาํนวน 888 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 

กระทาํผิดคร้ังท่ีสาม จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88 กระทาํผิดคร้ังท่ีส่ี จาํนวน 43 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.43 กระทาํผิดซํ้ าคร้ังท่ีห้า จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 กระทาํผิดคร้ังท่ีหก จาํนวน   
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3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 และกระทาํผิดคร้ังเจ็ด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 เช่นกนั (วิชา 

มหาคุณ,  2541:77) 

2 ในปี พ.ศ.2540 สุเชาว ์ขมสนิท ไดศึ้กษาการกระทาํผิดซํ้ าในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

ของเด็กและเยาวชนในเมืองพทัยา พบว่า เด็กท่ีเร่ิมกระทาํผิดตั้งแต่อายุยงัน้อย มีการกระทาํผิดซํ้ า

มาก และผูท่ี้มีความตอ้งการการตอบสนองดา้นจิตใจมาก ตอ้งการความสนใจเอาใจใส่มาก จะมีการ

กระทาํผดิซํ้ ามากเช่นกนั (ณ ภสัสร  บุญเพง็ 2549 : 27) 

2 ต่อมาในปี พ.ศ.2541 มีการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผิดของเด็กและ

เยาวชน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน มี 4 ปัจจยั คือ (1) 

ความรู้สึกผูกพนัต่อบิดามารดา (2) ความใกลชิ้ดกบัเพื่อนท่ีกระทาํผิด (3) ฐานะทางเศรษฐกิจและ 

(4) ลกัษณะและชุมชนท่ีอยูอ่าศยั โดยส่วนใหญ่ทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์รองลงมาทาํผิดตาม พ.ร.บ.ยา

เสพติดให้โทษ ส่วนกระทาํผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกาย และกระทาํผิดเก่ียวกับเพศน้อยท่ีสุด 

(โอฬาร เอ่ียมประภาส, 2541 : บทคดัยอ่) 

2 ในปี พ.ศ.2542 มีการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดี

ประทุษร้ายต่อทรัพยข์องผูต้อ้งขงัเรือนจาํกลางคลองเปรม พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง

ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา ความสัมพนัธ์ของครอบครัว แหล่งท่ีอยู่อาศยั การคบเพื่อนท่ีมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบน รายได ้อาชีพ และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งโทษของผูต้อ้งขงัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

กระทาํความผดิ คดีประทุษร้ายต่อทรัพยข์องผูต้อ้งขงั เรือนจาํคลองเปรม (ธีรชยั  เจษฎารักษ,์ 2542 : 

บทคดัยอ่) 

2 ในปีเดียวกนั คือ ปี พ.ศ.2542 ไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของ

เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ระหว่างถูกคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก และเยาวชนกลาง 

(เกษวรางค ์จิณะแสน, 2542) อีก โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนัท่ีส่งผลให้

เด็กและเยาวชนตดัสินใจกระทาํผิดคร้ังแรก ประกอบดว้ย ปัจจยัจากสภาพครอบครัว ปัจจยัจาก

สภาพแวดลอ้ม ท่ีพกัอาศยั และความบกพร่องของโครงสร้างทางสังคมและการคบหาสมาคมท่ี

แตกต่างและอิทธิพลของวฒันธรรมในกลุ่มเพื่อน ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีส่งผลให้เด็กและเยาวชน

กระทาํผิดเป็นคร้ังแรก จนกระทัว่ถูกจบักุมดาํเนินคดีในชั้นศาล และศาลไดใ้ห้โอกาสโดยให้คุม

ความประพฤติไว ้ภายหลงัท่ีไดค้วบคุมความประพฤติไวแ้ลว้ พบวา่ 

2 1. เม่ือเด็ก / เยาวชน กลับไปอยู่กับครอบครัวท่ีผูป้กครองไม่ได้มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และเดก็อยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิม 

 2. พนักงานคุมประพฤติไม่มีเวลาออกไปสอดส่องดูแล ทาํให้เด็ก/เยาวชนกลบัไป

กระทาํผิดซํ้ าไดง่้าย ซ่ึงการกระทาํผิดนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัคร้ังแรกแลว้ พบว่า มีพฤติกรรมท่ี
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ร้ายแรงข้ึน เน่ืองจากเด็กเร่ิมไตร่ตรองและชั่งนํ้ าหนักในการตดัสินใจท่ีจะกระทาํผิดเพราะเห็น

ผลประโยชน์จากการกระทาํ และเห็นว่าหากตนกระทาํผดิเง่ือนไขคุมประพฤติก็เพียงอาจถูกศาลสั่ง

ฝึกอบรมเท่านั้น เม่ือตดัสินใจกระทาํผดิจึงกระทาํผดิซํ้ าในลกัษณะรุนแรงข้ึน เพื่อใหคุ้ม้กบัการท่ีถูก

ศาลสัง่ฝึกอบรม 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชนท่ีอยูร่ะหว่างถูกคุมประพฤติ

จึงสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครัว สถานศึกษา และเพื่อน 
 2. ปัจจยัทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงปรารถนาภายใน แรงดึงดูดทางสังคม และแรงกดดนั

ทางสงัคม 
 3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ และครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ี

พกัอาศยั 
 4. ปัจจยัจากการปฏิบติังาน ของพนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ การปฏิบติังานของ

พนกังานคุมประพฤติฝ่ายประมวลขอ้เทจ็จริงฯ และฝ่ายควบคุมสอดส่อง 
 5. ปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการรายงานตวัไม่ชดัเจน 
 ในปีถดัมาคือ ปี พ.ศ.2543 มีการศึกษาสาเหตุการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนในภาค

ตะวนัออก ศึกษาเฉพาะจงัหวดัระยอง ชลบุรีและจนัทบุรี พบว่า (1) เยาวชนส่วนใหญ่กระทาํผดิเม่ือ

มีอายุมากกว่า 14 ปี ส่วนใหญ่บิดามารดาแยกกนัอยู่ หย่าร้างหรือเสียชีวิต กระทาํผิดเพื่อหาเงินมา

เสพยาเสพติด และส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชนบท (2) ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุดา้น

ส่วนบุคคลของการกระทาํผิด (3) อายุขณะกระทาํผิดและรายไดข้องครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบั

สาเหตุดา้นครอบครัวของการกระทาํผดิ (4) ระดบัการศึกษา สถานภาพของครอบครัว และลกัษณะ

ทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์กับสาเหตุดา้นการศึกษาของการกระทาํผิด (5) ระดบัการศึกษาและ

ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั มีความสัมพนัธ์กับสาเหตุด้านเพ่ือนของการกระทาํผิด (6) เพศ รายได้ ของ

ครอบครัว สถานภาพของครอบครัวและการเล้ียงดูมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุดา้นการเล้ียงดูของการ

กระทาํผิด และ (7) การเล้ียงดูมีความสัมพันธ์กับสาเหตุด้านส่ิงแวดล้อมของการกระทาํผิด             

(เอกรินทร์  อิทธิวฒันะ, 2543 : บทคดัยอ่) 

 ในปี พ.ศ.2544 มีการศึกษาปัจจยัทางครอบครัวท่ีมีอิทธิพลกบัการกระทาํความผิดซํ้ า

ของผูต้อ้งขงัชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํพิเศษธนบุรี” พบว่า ปัจจยัทางดา้นความสัมพนัธ์ภายใน

ครอบครัวท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้หวลกลบัมากระทาํความผิดซํ้ าอีก ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ของพ่อแม่

การใชเ้วลาว่างร่วมกนั ประวติัการใชส้ารเสพติดในครอบครัว การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

และเศรษฐกิจของครอบครัว (กรรณิการ์  มณเฑียร, 2544 : บทคดัยอ่) 
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 คอทเทิล, ลี และ ฮีบรัม (Cottle, Lee and Heibrum แห่งมหาวิทยาลยั ฮาร์นีแมนน์ 

(Hahnemann University) ไดร้ายงานการวิจยั เร่ือง การทาํนายโอกาสของการกระทาํผดิซํ้ าทางอาญา

ในเยาวชน (the prediction of criminal recidivism in juvenile) กบัเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด 

15,265 คน ด้วยปัจจัยการทาํนายเก่ียวกับการกระทาํผิดซํ้ ากว่า 30 ตวั พบว่า มีตวัแปร 8 ตวัท่ี

สัมพนัธ์กับการกระทาํผิดซํ้ า คือ (1) ขอ้มูลประชากร (2) ประวติัการกระทาํผิด (3) ปัจจัยทาง

ครอบครัวและสังคม (4) ปัจจยัทางการศึกษา (5) การใชเ้หตุผล (6) ประวติัการใชส้ารเสพติด (7) 

สุขภาพการเจบ็ป่วย และ (8) แบบประเมินภาวะเส่ียงการกระทาํผดิ (Cottle, Lee and Heibrum, 2001 

: 367-394) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ไดมี้การศึกษาเร่ือง การเรียนรู้การปรับทศันคติและพฤติกรรมใน

เดก็กลุ่มเส่ียงกระทาํผดิซํ้ า กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนบา้นสายใจ โดยเนน้แนวทางของชุมชนบาํบดั 

ในอนัดบัแรกของการเขา้สู่บา้นสายใจ ดา้นวตัถุประสงค ์5 ขอ้ของบา้น คือ การอยู่ร่วมกนั การมี

หนา้ท่ีรับผดิชอบ การสามารถออกไปดาํรงชีวิตแบบปกติ การปรับพฤติกรรมตวัเองได ้การมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบและไม่กลบัไปกระทาํผิดซํ้ าอีก พบว่า กระบวนการดาํเนินงานตามหลกัสูตรของบา้น

จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทศันคติต่อหลกัสูตร ตอ้งเนน้หนกัในเร่ืองการเรียนรู้

ในการฝึกอาชีพ เพื่อนาํไปใชใ้นอนาคต และทศันคติต่อผูใ้หบ้ริการตอ้งมีการเนน้ใหเ้ด็กมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขชีวิตของตนเองได้มากข้ึน ส่วนทศันคติในการปกครองกันเองนั้น กลุ่มดังกล่าวมี

ทศันคติท่ีดีมาก เน่ืองจากไดเ้รียนรู้การเป็นตวัของตวัเอง และมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเลือก

ชีวิตตนเองได ้(พรามร  ศรีปาลวิทย,์ 2545 : บทคดัยอ่) 

 และในปีเดียวกนั คือ พ.ศ.2545 เช่นกนั ไดมี้รายงานการศึกษา เร่ือง ความสัมฤทธ์ิผล

ของการนาํวิธีการชุมชนบาํบดัมาแกไ้ข เด็กและเยาวชนกระทาํผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กจงัหวดัระยอง พบว่า ประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่เขา้ใจถึงประเภทท่ีเป็นตน้แบบ

ของวิธีการชุมชนบาํบดัน้ีเป็นอย่างดี และยงัเขา้ใจหลกัการของวิธีการชุมชนบาํบดัพอสมควร แต่

บางส่วนยงัเขา้ใจสับสนว่า การใชว้ิธีการชุมชนบาํบดัใชเ้ฉพาะกบัเด็กและเยาวชนท่ีติดยาเสพติด

เท่านั้ น ประเด็นหลักของชุมชนบําบัด คือ การท่ีสมาชิกอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันเอง การใช้

กระบวนการกลุ่มปรับเปล่ียนทศันคติ มุมมองของชีวิต รู้จกัตนเอง พฒันาตนเอง สร้างระเบียบวินยั 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของชุมชนบาํบดั คือ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การเป็นแบบอย่างท่ีดี และ

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (อารยา  เน่ืองจาํนงค,์ 2545 : บทคดัยอ่) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการไม่กระทาํผิดซํ้ าของเยาวชน : 

กรณีศึกษาและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา (จารุณี  แซ่ตั้ง, 2548 : บทคดัยอ่) พบวา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 125 

 1. ปัจจยัดา้นภูมิหลงัส่วนบุคคล ผูไ้ม่กระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 20 ปี มี

ประวติัการกระทาํผิดคร้ังแรก เม่ืออาย ุ16-17 ปี ส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรมเป็น

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี และจบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีงานและรายได้

เพียงพอในการใชจ่้าย 

 2. ปัจจัยทางสังคม ผูไ้ม่กระทาํผิดซํ้ ามากกว่าคร่ึงมาจากครอบครัวท่ีบกพร่องใน

หนา้ท่ี แต่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม คบเพ่ือนส่วนใหญ่ท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสม และรู้สึกว่า

ตนไดรั้บการยอมรับ 

 3. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ผูไ้ม่กระทาํผิดซํ้ ามากกว่าคร่ึงมีบุคลิกภาพท่ีมีจิตใจอ่อนไหว 

อารมณ์ไม่มัน่คง แต่สามารถใชล้กัษณะบุคลิกภาพท่ีเขม้แขง็ของตนมาใชใ้นการปรับตวัและเผชิญ

ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้

 4. ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ไม่กระทําผิดซํ้ า ท่ีได้เพิ่มเติม คือ ผู ้ไม่กระทําผิดซํ้ ามี

ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีเป้าหมายในชีวิตมีความสามารถในการควบคุมตนเอง และรู้จกั

ขอความช่วยเหลือ รวมถึงมีบุคคลท่ีสามารถขอความช่วยหลือ ขอคาํปรึกษาไดเ้ม่ือตอ้งการ 

 และในปีเดียวกนั คือ พ.ศ.2548 ไดมี้การศึกษาทศันะต่อการฝึกวิชาชีพ และสาเหตุการ

กระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงัท่ีผา่นการฝึกวิชาชีพ ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง พบสาเหตุของผูต้อ้งขงัท่ี

ผ่านการฝึกวิชาชีพแล้วกระทําผิดซํ้ า อีก  คือ ปัญหาจากความยากจน ปัญหาครอบครัว 

สภาพแวดลอ้ม การคบหาเพื่อนฝงู ปัญหาเร่ืองการควบคุมอารมณ์ ความคิดชัว่วูบ ไม่มีอาชีพ ถูกตี

ตราว่าเคยเป็นคนท่ีเคยถูกจาํคุกมาแลว้ การฝึกวิชาชีพไม่มีประโยชน์ ไม่ตรงกบัตลาดตอ้งการ และ

รายไดน้อ้ย (ทศันีย ์ อมาตยกลุ, 2548 : บทคดัยอ่) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2549 ไดมี้การศึกษาการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน : กรณีชิงทรัพย์

และปลน้ทรัพย ์พบวา่ สาเหตุการกระทาํผดิมาจากตวัเยาวชน เยาวชนตอ้งการอิสระเท่ียวกลางคืน มี

บุคลิกภาพคึกคะนอง กา้วร้าวและหงุดหงิด ในขณะเดียวกนัก็คิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า ครอบครัว

แตกแยก สัมพนัธ์ภาพระหว่างพ่อแม่ลูกไม่ดี ขาดความรักความอบอุ่น บรรยากาศภายในครอบครัว

ไม่ดี มีความรุนแรงทั้งคาํพูดและการกระทาํ จึงเป็นปัจจยัผลกัดนัให้เด็กและเยาวชนออกนอกบา้น 

(นวลจนัทร์  ทศันชยักลุ, 2549 : บทคดัยอ่) 

 และในปีเดียวกนั คือ พ.ศ.2549 กลุ่มงานพฒันาระบบการพฒันานิสัย สํานักวิจยัและ

พฒันาระบบงานราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์ไดร้ายงานการศึกษา เร่ือง แบบแผนการดาํเนินชีวิตของ

ผูต้อ้งขงักระทาํผิดซํ่า : กรณีศึกษาพวกงดัและย่องเบากบัผูต้อ้งขงัเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร 

เรือนจาํพิเศษมีนบุรี เรือนจาํกลางสงขลา เรือนจาํกลางพทัลุง เรือนจาํกลางนนทบุรี และเรือนจาํ

จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ ประชากรท่ีศึกษามีลกัษณะเด่น ๆ คือ (1) ความสัมพนัธ์ในครอบครัวมีปัญหา 
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ขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดท่ีพึ่ ง (2) ไม่เห็นคุณค่าในตน (3) ไม่มีเป้าหมายชีวิต (4) ใช้เงิน

ฟุ่ มเฟือย เท่ียวเตร่ฟุ้ งเฟ้อ (5) มีทศันคติต่อตา้นสังคม (6) ใชส้ารเสพติดหรือสุรา (7) มีการศึกษา

ค่อนขา้งตํ่า (8) มีการควบคุมตนเองตํ่า และ (9) มีความผดิปกติทางจิต และมีสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ า  

2ดงัน้ี 

2 1. เกิดจากทกัษะความชาํนาญเม่ือทาํไดส้าํเร็จคร้ังหน่ึงกก็ลา้ท่ีจะกระทาํคร้ังต่อไป 

 2. เกิดจากอารมณ์อนัมีความกดดนัทางจิตใจ 

 3. เน่ืองจากโอกาสและส่ิงแวดลอ้มอาํนวย 

 4. เน่ืองจากความผดิปกติทางร่างกาย โดยเฉพาะเป็นสนัดานของอาชญากรเอง 

 5. เกิดจากโครงสร้างทางสงัคม คือ สงัคมไม่ยอมรับ ไม่ใหโ้อกาสปรับตวั 

 และในปีเดียวกนัอีกเช่นกนั คือ ปี พ.ศ.2549 ไดมี้การศึกษามูลเหตุจูงใจในการกระทาํ

ผดิซํ้ าคดีเก่ียวกบัทรัพย ์: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํจงัหวดันนทบุรี พบว่า ผูต้อ้งขงัคดีเก่ียวกบัทรัพย์

ส่วนใหญ่กระทาํผดิคร้ังแรก กระทาํผดิในคร้ังปัจจุบนัในช่วงอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี ผูต้อ้งขงัเกินคร่ึงตอ้ง

ขงัคร้ังแรกเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี และผูต้อ้งขงัส่วนมากตอ้งขงัรวมกนัทุกคดีไม่เกิน 10 ปี กว่าร้อยละ 

50 ผูต้อ้งขงัมีสภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากว่าระดบัการศึกษาภาคบงัคบั จึงทาํให้เกิน

คร่ึงประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่จึงมีรายไดต้ ํ่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือน ในส่วนของฐาน

ความผิดในคดีเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ผูต้อ้งขงักระทาํผิดมากคือ คลีลกัทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ไม่ใชอุ้ปกรณ์ 

เทคนิค วิธีการพิเศษหรือความชาํนาญในการประกอบอาชญากรรม ประสบการณ์ในเรือนจาํของ

ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยสั่งสมและพฒันาอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการพิเศษหรือความชํานาญ 

ผูต้อ้งขงัตดัสินใจกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัทรัพย ์โดยมีสาเหตุจากเป็นคดีท่ีมีโอกาสทาํไดง่้าย และมี

ความถ่ีในการกระทาํผิดซํ้ าท่ีไม่แน่นอน ผูต้ ้องขงัจะประกอบอาชญากรรมเม่ือมีโอกาส และ

ตดัสินใจเลือกกระทาํผิดซํ้ าเม่ือทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า 3,000 บาท มูลเหตุจูงใจในการกระทาํผดิซํ้ าคดี

เก่ียวกบัทรัพยเ์กิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มากท่ีสุด ในดา้นความสัมพนัธ์ พบว่า ความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวและการท่ีสงัคมไม่ยอมรับมีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการกระทาํผดิซํ้ าคดีเก่ียวกบัทรัพย ์

และพบวา่การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางจิตวิทยาดา้นบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณทรัพยท่ี์ผูต้อ้งขงัตดัสินใจกระทาํผดิซํ้ าคดีเก่ียวกบัทรัพย ์คดีเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ผูต้อ้งขงักระทาํ

ผิดมากท่ีสุด คือ ลกัทรัพย ์สาเหตุในการกระทาํผิด คือ ความตอ้งการเงิน ประชดครอบครัวและ

ตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับในความสามารถของตน ผูต้อ้งขงัไม่มีบุคคลในครอบครัวกระทาํผดิเก่ียวกบั

ทรัพย ์และครอบครัวไม่มีส่วนสนับสนุนในการกระทาํผิด กลุ่มเพ่ือนท่ีผูต้อ้งขงัคบหาเป็นกลุ่ม

เพื่อนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย ์ผูต้อ้งขงัเลือกสถานท่ีและเหยื่อประกอบการตดัสินใจในการ

ประกอบอาชญากรรม การกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพยผ์ูต้อ้งขงัจะเรียนรู้เทคนิควิธีการจากเพื่อน 
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ประสบการณ์ของตนเอง และจากการจาํคุก ความถ่ีในการกระทาํซํ้าข้ึนอยูก่บัความตอ้งการเงิน และ

ความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนสาเหตุท่ีผูต้อ้งขงักระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัทรัพยแ์มว้่าจะเคยตอ้งโทษ     

ในเรือนจาํมาแลว้ คือ ความตอ้งการเงินมาใชจ่้าย เพราะไม่มีอาชีพท่ีสามารถหารายไดสู้งเท่าการ  

ลกัทรัพย ์(ณฐัวฒิุ  ยอดระบาํ, 2549) 

 และเช่นกนัในปี 2549 น้ี มีรายงานการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

กระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

ปทุมธานี พบว่า ในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอาย ุ13-17 ปี เด็กท่ีกระทาํผิดคร้ังแรกมีอายอุยู่ระหว่าง 

8-16 ปี โดยกระทาํผิดคร้ังแรกตอนอายุน้อยท่ีสุด คือ 8 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่ไม่จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ รองลงมาไม่จบชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่บิดา

มารดาเลิกร้างกนั พกัอาศยัอยู่ในชุมชนแออดั มีการกระทาํผิดคร้ังแรกในคดีท่ีไม่รุนแรง เช่น สาร

ระเหย ขายแผน่ซีดีเพลง (ละเมิดลิขสิทธ์ิ) และลกัทรัพย ์แต่จะมีเทคนิควิธีการหลีกหนีการจบักุมท่ีดี

ข้ึน กรณีความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ด็กและเยาวชนจะมีพฤติกรรมการก่อคดีแบบเดิมเกือบทุกรอบคดี 

ในส่วนกลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีลกัรถจกัรยานยนตม์กัจะมีลกัษณะการรวมกนัเป็นกลุ่มแก๊ง และมีการ

พฒันารูปแบบวิธีการในการกระทาํผิด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะมีคาํอธิบาย สาเหตุการกระทาํ

ผิดของตนเองในลกัษณะเป็นการโยนความผิด ลกัษณะการกระทาํผิดซํ้ าเกิดจากการเรียนรู้ทั้ ง

ทางตรงและทางอ้อมเก่ียวกับการกระทาํความผิดในลกัษณะต่าง ๆ หลายวิธี ตลอดจนวิธีการ

หลีกเล่ียงหรือเอาตวัรอดจากการถูกจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ เม่ือออกจากศูนยฝึ์กอบรมแลว้     

เดก็และเยาวชนมกัจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีก ใน

ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผิด พบว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการกระทาํผิดซํ้ ามากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นครอบครัวเป็นเหตุท่ีผลกัดนัในการกระทาํผิดคร้ังแรก แต่ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลกัในการ

กระทาํผิดซํ้ า ปัจจยัดา้นความรู้สึกต่อกฎหมายหรือโทษท่ีไดรั้บ พบว่า เด็กและเยาวชนทุกรายมี

ความคิดว่าโทษท่ีตนได้รับไม่รุนแรง และส่วนใหญ่จะได้รับการปล่อยตวั การกระทาํผิดซํ้ ามี

ลกัษณะท่ีซับซ้อน และรุนแรงมากข้ึน และมีวิธีหลีกเล่ียงการติดตามจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 

(ณภสัสร  บุญเพง็, 2549 : บทคดัยอ่) 

2 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 มีรายงานการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผดิซํ้ า

ของเยาวชนผูก้ระทาํผิด พบว่า ลกัษณะเด่นดา้นปัจจยัส่วนบุคคล คือ การขาดวุฒิภาวะ ขาดความ

เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น มกัตีความและจดัการสถานการณ์ต่างๆ แบบผิวเผิน โดยขาดการคิดตริตรอง

อยา่งรอบคอบและไม่ใชค้วามพยามยามอยา่งเตม็ท่ี พบปัญหาในการควบคุมอารมณ์ ถูกกระตุน้ได้

ง่าย และการปรับตวัไม่เหมาะสม เยาวชนส่วนใหญ่มีเชาวน์ปัญญาตั้งแต่ระดบัปกติและสูงกว่า แต่มี

การศึกษาและรายไดต้ ํ่า เช่นเดียวกบับิดาและมารดา และมกัถูกจบักุมคร้ังแรกตั้งแต่อายุนอ้ย ส่วน
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ใหญ่ยอมรับไดก้บัโทษท่ีไดรั้บ หน่ึงในส่ีเสียใจต่อการกระทาํ และแมว้่าจะมาจากครอบครัวท่ีไม่

สมบูรณ์ แต่เยาวชนกมี็สมัพนัธภาพท่ีดีต่อสมาชิกในครอบครัว เช่นเดียวกบักลุ่มเพื่อน ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูท่ี้มีประวติัการกระทาํผิดและเสพสารเสพติดและยงัช้ีให้เห็นว่าเยาชนเหล่าน้ีสามารถท่ีจะ

พฒันาตนเองได ้(วิมลวรรณ, กนกรัตน์ และกอบหทยั, 2551 : บทคดัยอ่) 

2 และในปีเดียวกนักบัปี พ.ศ.2551 มีรายงานการวิจยัเก่ียวกบัการรกระทาํผิดซํ้ าของเด็ก

และเยาวชนในฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสังคม 

และการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง พบว่า ผูก้ระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่มีอายุ 16-20 ปี มีการศึกษาสูงสุด

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้2 พกัอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ในเขตชุมชน และชุมชนแออดั ครอบครัวมีรายได้

รวมกนัต่อเดือนน้อยกว่าหน่ึงหม่ืนบาท ขณะกระทาํผิดคร้ังแรกมีอายุ 13-16 ปี ซ่ึงเป็นความผิด

เก่ียวกบัทรัพยม์ากท่ีสุด และเม่ือมีการกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่กระทาํผิดเป็นคร้ังท่ี 2 โดยกระทาํผิด

ฐานลกัทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยม์ากท่ีสุด เยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ ามีการควบคุมตนเองและการควบคุม

ทางสังคมตํ่า มีการคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน มีพฤติกรรมต่อตา้นสังคม และมี

ปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนท่ีกระทาํผิดสูง ซ่ึงมีผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าในฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

มูลเหตุจูงใจท่ีทาํให้กระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนชกัชวนหรือทา้ให้ลอง ความคึกคะนอง 

และมีปัญหาดา้นการเงิน โดยมีขอ้เสนอแนะว่าสถาบนัครอบครัว ควรดูแลเอาใจใส่ แสดงความรัก

ความห่วงใยใหเ้ด็กและเยาวชนรับรู้ถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว มีเวลาดูแลพฤติกรรมของ

ลูกอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะในการคบหาสมาคมกบัเพื่อนฝงู ขณะท่ีสถาบนัการศึกษาและสังคมควร

ร่วมมือกนัสอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนของเด็ก ๆ ในชุมชน และเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดง

ความสามารถของตนเองในเวทีระดบัต่าง ๆ มากข้ึนทั้งในดา้นวิชาการ นันทนาการ วิชาชีพ และ

แนวคิดอิสระเพื่อใหเ้ดก็รับรู้และภูมิใจในคุณค่าของตนเอง (จิตราภรณ์  จิตรธร, 2551 : บทคดัยอ่) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2552 มีการศึกษาการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในเรือนจาํของ

ผูต้อ้งขงั คดียาเสพติดเรือนจาํกลางบางขวาง พบว่า ผูก้ระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี 

โดยมีอายเุฉล่ีย 36-28 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 สมรสแลว้ อาชีพส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ถูกจบักุมคดีครอบครัวเพื่อ

จาํหน่ายยาเสพติด ชนิดของยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นยาบา้ มีการกาํหนดโทษระหว่าง 31-40 ปี ใน

ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสมัพนัธ์กบัครอบครัวในระดบัปานกลาง มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนระดบั

ปานกลางเช่นกนั ส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของเรือนจาํอยูใ่นระดบัปานกลาง ใน

ดา้นทศันะเก่ียวกบัการกระทาํผิดส่วนใหญ่ยอมรับว่ากระทาํผิดจริงในระดบัปานกลาง และยอมรับ

ผลจากการกระทาํผิดในระดบันอ้ย  โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะว่า เรือนจาํกลางบางขวางจะตอ้งพฒันา

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในเรือนจาํ ให้สามารถป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าภายในเรือนจาํของ
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ผูต้อ้งขงัให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขม้งวดในการตรวจคน้ภายในเรือนจาํอย่างต่อเน่ือง 

ควรมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีเรือนจาํไม่ใหร่้วมมือในการกระทาํผดิร่วมกบัผูต้อ้งขงั โดยใหต้ระหนกัถึง

ศกัด์ิศรีของกรมราชทณัฑ์ท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุมและแกไ้ขผูต้อ้งขงั หากให้ความร่วมมือหรือ

ปล่อยให้ผูต้ ้องขังกระทาํผิดในเรือนจํา ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์จะเส่ือมเสีย ทาํให้ใน

ระดบัประเทศก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดได ้นอกจากนั้นผูก้ระทาํผดิยงัไม่ยอมรับว่าตนเอง

กระทาํผิดจริงเก่ียวกบัยาเสพติด และยงัพยายามกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดอีก คือ ลกัลอบ

จาํหน่ายภายในเรือนจาํ ดงันั้นผูบ้ริหารเรือนจาํกลางบางขวางจะตอ้งปรับเปล่ียนทศันะคติของ

ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เช่น การแสดงวิดีทศัน์เก่ียวกบัยาเสพติด การปิดโปสเตอร์

ให้มีการรณรงคเ์ลิกจาํหน่ายยาเสพติด เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนประชากรท่ีกระทาํผิดซํ้ าเป็นคร้ังท่ีสองข้ึนไป พิจารณาไดว้่าการกระทาํผิดไม่ไดเ้กิดจากความ

พลั้งพลาดหรืออารมณ์ชัว่วูบ แต่เป็นการกระทาํผดิจนติดเป็นนิสัยหรือโดยสันดาน ประกอบอาชีพ

คา้ยาเสพติดเพื่อเล้ียงชีพ ไม่มีความเกรงกลวัต่อการลงโทษ ทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าการกาํหนดโทษจากการ

จาํหน่ายยาเสพติดเป็นโทษท่ีค่อนขา้งสูง แต่ไม่สามารถยบัย ั้งชัง่ใจได ้จึงสมควรท่ีตอ้งเพิ่มโทษให้

สถานหนกั เพื่อกาํจดัผูท่ี้ไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หอ้อกจากสังคมอยา่งถาวร (พงศกร  อินธิไชย, 2552 : 

บทคดัยอ่) 

 และในปี พ.ศ.2552 เช่นกนั มีรายงานการวิจยั เร่ือง ปัญหาการกระทาํผิดซํ้ าจากร้ัว

สถานพินิจสู่กาํแพงเรือนจาํ : ศึกษาเฉพาะกรณีผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม ผลการวิจยัพบวา่ ผูก้ระทาํผดิซํ้ าอายุ

ส่วนใหญ่ 21-23 ปี จบชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นโสด มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป รองลงมาไม่ไดป้ระกอบอาชีพ กลุ่มท่ีว่างงานก่อน

ตอ้งโทษส่วนใหญ่อายุเกินกว่า 20 ปี ก่อนเขา้มาอยู่ในเรือนจาํส่วนใหญ่อยู่กบับิดามารดาท่ีอยู่ใน

สภาพหย่าร้าง ส่วนนอ้ยบิดามารดาอยู่ดว้ยกนั แต่บิดาทะเลาะกนัไม่รุนแรง อาศยัอยู่ชุมชนเมืองท่ี

เป็นแหล่งท่ีมีผูเ้สพยาเสพติดจาํนวนมาก และเป็นแหล่งท่ีมีการก่ออาชญากรรมสูง ทัศนของ

ผูต้อ้งขงัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว พบว่า ก่อนเขา้ศูนยฝึ์กอบรม พ่อแม่มีเวลาในการดูแล

เอาใจใส่ให้ความรักในระดับน้อย สามารถปรึกษาปัญหากับคนในครอบครัว มีเวลาพูดคุย 

รับประทานอาหาร ทาํกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวน้อย พฤติกรรมก่อนการตอ้งโทษ พบว่า     

ส่วนใหญ่เสพส่ิงเสพติดก่อนตอ้งโทษ ส่วนใหญ่เสพยาบา้ โดยเสพทุกวนั เล่นการพนัน เล่นไพ ่   

สนุกเกอร์ พนนับอล โดยเล่นการพนนัทุกวนั มีพฤติกรรมเท่ียวสถานบนัเทิง ส่วนใหญ่เก่ียวกบัผบั 

ดิสโกเ้ธค สัปดาห์ละ 2-3 วนั และคบเพ่ือนท่ีเป็นอนัธพาล ซ่ึงเป็นเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติดมากท่ีสุด ส่วนทศันะเก่ียวกบัความเช่ือในการกระทาํผดิ คิดว่าการทาํผดิกฎหมายเป็นเร่ือง

ปกติธรรมดาท่ีใคร ๆ ก็ทาํไดถ้า้มีโอกาศ และท่ีทาํผดิเพราะผลตอบแทนท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบัความเส่ียง
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ท่ีกระทาํระดบัมาก ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการกระทาํผดิ พบวา่ ส่วนใหญ่เคยกระทาํผดิในช่วงวยัเด็ก

และเยาวชนมากกว่า 1 คร้ัง ในคดี พ.ร.บ.ยาเพสติด/สารระเหย มากท่ีสุด สาเหตุท่ีกระทาํผิดเพราะ

ต้องการเงิน ทรัพย์สิน รองลงมา คึกคะนองตามเพื่อน ปัจจัยท่ีส่งผลให้ต้องเขา้ไปอยู่ในศูนย์

ฝึกอบรมเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตนเอง เพราะตอ้งการเงินมาใชจ่้ายง่าย ๆ คบเพื่อนท่ีว่างงาน เสพยา 

ในขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และเม่ือมีเวลาจะเล่นกีฬา/

ดนตรี/ศิลปะ และหากเปรียบเทียบระดบัความผิดจากสถานพินิจสู่กาํแพงเรือนจาํ พบว่า มีความ

รุนแรงเพิ่มข้ึน กล่าวคือ จากการเสพยาเสพติดเป็นจาํหน่ายยาเสพติด จากการลกัทรัพยเ์ป็นการ

จําหน่ายยาเสพติด และความผิดต่อร่างกายเป็นความผิดต่อชีวิต สําหรับงานท่ีผูต้ ้องขังต้อง

รับผิดชอบในขณะอยูใ่นเรือนจาํ ส่วนใหญ่ทาํงานรับจา้ง เช่น เยบ็อวน พบักระดาษ รองลงมาเรียน

หนงัสือ เวลาวา่งส่วนใหญ่ในเรือนจาํ เล่นกีฬา/ดนตรี/ศิลปะ ส่วนใหญ่มีเพื่อนกระทาํผดิมาจาํคุกใน

เรือนจาํ ส่วนใหญ่แต่ละวนัใชเ้วลาอยูก่บัเพ่ือนมากกว่าอยูก่บัสมาชิกในครอบครัว ถา้เพ่ือนในกลุ่ม

ไม่ยอมรับ จะโกรธ รู้สึกเสียใจ ไม่สบายใจมากกวา่เวลาท่ีพอ่แม่ว่ากล่าวหรือโกรธ หลงัจากพน้โทษ

จากศูนยฝึ์กอบรมยงักลบัไปคบเพื่อนกลุ่มเดิมท่ีเคยกระทาํผดิร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก และยงัไม่รู้จกั

แยกแยะเลือกเพื่อนท่ีจะคบ ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลบัมากระทาํผดิซํ้ าจากร้ัวสถานพินิจสู่กาํแพงเรือนจาํ 

เกิดจากตวัเอง ตอ้งการเงินมาใชจ่้ายง่าย ๆ โดยไม่ตอ้งทาํงานหนกัเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคบเพ่ือน

ท่ีว่างงานเสพยาเสพติด ดา้นค่านิยมในการดาํเนินชีวิต ชอบทาํงานสบาย ๆ หาเงินง่าย ๆ ไม่ตอ้ง

เหน่ือย ก่อนเขา้มาอยูใ่นเรือนจาํดาํเนินชีวิตแบบอยูไ่ปวนั ๆ ไม่เคยมีการวางแผนชีวิต การด่ืมเหลา้ 

สูบบุหร่ี เสพยาเสพติด เท่ียวกลางคืน เป็นเร่ืองปกติของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมแบบน้ี และบ่อยคร้ัง

กระทาํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการโดยไม่มีเหตุผล (กลุ่มงานพฒันาระบบนิสัย สํานักวิจยัและพฒันา

ระบบงานยติุธรรม, 2552) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอนิสา เลิศโตมรสกุล ไดศึ้กษา

การกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทย : แนวทางการ

ป้องกนัและแกไ้ขโดยอาศยัปัจจยัท่ีเป็นตวัทาํนายทางดา้นอาชญาวิทยา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลหรือมี

อิทธิพลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนมี 2 ระดบั คือ ระดบัเล็ก (micro) หรือระดบัตวั

บุคคล และระดบัใหญ่ (macro) หรือระดบัปัจจยัภายนอก 

 1. ระดบัตวับุคคล ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน 

คือ ปัจจยัทางดา้นการควบคุมตนเอง (self-control) หรือหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํผิด

เหล่าน้ีจะมีระดบัการควบคุมตนเองท่ีตํ่า คือ มีลกัษณะบุคลิกภาพแบบหุนหนัพลนัแล่น (impulsive) 

ชอบเส่ียง มกัจะใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด มกัจะยึดถือตนเองเป็นจุดศูนยก์ลาง และโกรธ

ฉุนเฉียวง่าย รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการมีพนัธะต่อสังคม (social bond) และปัจจยัการคบหา
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สมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ (differential association) หมายความว่าเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ า

เหล่าน้ีจะมีความผกูพนัต่อสังคมรอบ ๆ ตนเอง เช่น ความผูกพนัต่อครอบครัว เพื่อน ชุมชน หรือ

ความเช่ือทางดา้นกฎหมายและศาสนาในระดบัตํ่า และเด็กและเยาวชนท่ีมีการคบหาสมาคมกบั

เพื่อนท่ีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิเป็นระยะเวลานาน มีความถ่ีในการคบหา และมีจาํนวนของเพ่ือน

ท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะน้ีสูง จะส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนมีการกระทาํผดิซํ้ าเพิ่มมากข้ึน 

 2. ระดบัปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและ

เยาวชนนอกเหนือจากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวถึงแลว้ในขอ้ 1 พบว่า มีอยู ่2 ปัจจยัคือ (1) ปัจจยัดา้น

ละแวกบา้นและท่ีอยูอ่าศยั (community context) หรือปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบบา้นของเด็ก

และเยาวชนคือ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ ามกัอาศยัอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชน หรือพื้นท่ีท่ีไม่

เหมาะสม เช่น พื้นท่ีท่ีมีอตัราในการกระทาํผิดสูง แหล่งมัว่สุม แหล่งท่ีมีปัญหายาเสพติด ฯลฯ (2) 

ปัจจยัดา้นโอกาสในการกระทาํผดิ (rational choice) หรือปัจจยัท่ีเกิดจากการตดัสินใจท่ีจะกระทาํผดิ

ของเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า จะมีช่วงโอกาสในการกระทาํผิดเก่ียวกบั

ทรัพยแ์ละมีทกัษะความสามารถในการหาโอกาสและวิธีการในการกระทาํผดิไดใ้นระดบัสูง 

  
ครอบครัวกบัการกระทาํผดิและการกระทําผดิซ้ํา 

       ของเด็กและเยาวชน 

 ครอบครัวเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสังคม แต่ก็เป็นหน่วยท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด 

เพราะบุคคลจะมีบุคลิกภาพท่ีปกติสมบูรณ์ ใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข ปรับตวัไดดี้และใชศ้กัยภาพ

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและมนุษยช์าติไดน้ั้น จะตอ้งมีพื้นฐานจากครอบครัวท่ีดีและมี

ความมัน่คง ในทางตรงกนัขา้ม การศึกษาวิจยัทั้งหลายไดช้ี้ให้เห็นอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนัว่า วยัรุ่น

และผูใ้หญ่ท่ีเป็นปัญหาสังคม เช่น ติดยาเสพติด ประพฤติผิดทางเพศ หรือประกอบอาชญากรรม 

ฯลฯ ลว้นมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหาแตกแยกหรือมีพยาธิสภาพ (วณัเพ็ญ  บุญประกอบ, 2544 :     

คาํนิยม) 

 

 ความหมายของครอบครัว. ครอบครัวเป็นส่ิงท่ีเป็นสากล ประเทศไหน ๆ ทัว่โลกต่าง  

ก็มีครอบครัวทั้งนั้น สาํนกังานการสาํรวจสาํมะโนประชากรแห่งสหรัฐเอมริกา (The United State 

Bureau of the Census, 1988) ไดใ้หค้วามหมายของครอบครัว (family) ว่า เป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่      

สองคน ข้ึนไปท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัโดยการเกิดการแต่งงานหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรมและ

อาศยัอยูร่่วมกนั ลกัษณะครัวเรือนท่ีนอกเหนือไปจากน้ีถือว่าไม่ใช่ครอบครัว (Poverny and Finch, 

1988 อา้งถึงใน  อุมาพร ตรังคสมบติั, 2554 : 2) มีคนจาํนวนมากไม่เห็นดว้ยกบัความหมายน้ี เพราะ    
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เห็นว่าไม่ครอบคลุมลักษณะการดาํเนินชีวิตอีกหลายรูปแบบท่ีเรียกตนเองว่าครอบครัวในยุค

ปัจจุบนั แต่ความหมายน้ีก็กวา้งท่ีสุดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายทางสังคมของสหรัฐอเมริกา และ             

เป็นความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมากท่ีสุดดว้ย (Hartman, 1993 อา้งถึงใน อุมาพร  ตรังคสมบติั, 

2554 : 2) 

 สาํหรับประเทศไทย ครอบครัวหมายถึง สถาบนัสงัคมท่ีประกอบดว้ย สามี ภรรยา และ

บุตร เป็นตน้ (พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน, 2525 : 167) เป็นหน่วยยอ่ยพ้ืนฐานของสังคม โดย

ปกติมกัประกอบดว้ยสามี ภรรยา และบุตร ฐานะการเป็นครอบครัวเร่ิมข้ึนเม่ือชายและหญิงไดท้าํ

การสมรสกนั และดาํเนินต่อไปจนกระทัว่เกิดบุตรคนแรก คนท่ีสองและคนถดั ๆ ไปครอบครัวบาง

ครอบครัวอาจไม่มีบุตรตลอดชีวิตของสามีภรรยาก็ได้ และในทาํนองเดียวกันครอบครัวบาง

ครอบครัวก็มีเพียงบิดา หรือมารดากบับุตรเท่านั้น ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพราะสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงถึงแก่ความตายหรือหย่าร้างเลิกรากนัไป (ประสบ  บุญเดช, 2531) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความ

ผูกพนักันทางอารมณ์และจิตใจ มีการดาํเนินชีวิตร่วมกนั รวมทั้งมีการพ่ึงพิงกันทางสังคมและ

เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กนัทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต และบางครอบครัวอาจมีลกัษณะเป็น

ขอ้ยกเวน้บางประการจากท่ีกล่าวมา (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ :  กสส, 

2537) เป็นกลุ่มญาติสนิทกลุ่มหน่ึงซ่ึงอยูร่่วมหลงัคาบา้นเดียวกนัหรืออยูใ่นบริเวณร้ัวบา้นเดียวกนั 

(ในกรณีท่ีมีบา้นมากกว่าหน่ึงหลงั) ตามปกติแลว้ครอบครัวย่อมทาํหน้าท่ีเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นต่าง ๆ 

เพ่ือสนองความตอ้งการพื้นฐาน (basic needs) ของมนุษย ์อย่างไรก็ดีหน้าท่ีบางประการของ

ครอบครัวอาจเปล่ียนแปลงไปตามวิวฒันาการของสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ภาวะความเป็นญาติของสมาชิกแต่ละครอบครัว ทั้งแบบชีวภาพและแบบสังคมกาํหนดก็ได ้(สนิท  

สมคัรการ, 2538 : 1) ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีสาํคญัท่ีสุดของสังคม เป็นหน่วยย่อยของสังคมท่ีมี

ความสัมพนัธ์และร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ด เป็นสถาบนัท่ีคงทนท่ีสุด และยงัไม่เคยปรากฎว่าสังคม

มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีไม่มีสถาบนัครอบครัว เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งอยูใ่นสถาบนัครอบครัว เน่ืองจาก

เป็นสังคมกลุ่มแรกท่ีมนุษยทุ์กคนพบตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่เติบโตและมีครอบครัวแยกออกมา 

ครอบครัวจะใหต้าํแหน่ง ช่ือ และสกุล ซ่ึงเป็นเคร่ืองบอกสถานภาพ บทบาท ตลอดจนกาํหนดสิทธิ

หนา้ท่ีท่ีสมาชิกมีต่อกนัและต่อสังคม ครอบครัวเป็นสถาบนัแห่งแรกและแห่งสาํคญัของสังคมใน

การกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซ่ึงมีการกาํหนดมาตรฐานความ

ประพฤติของครอบครัว (สุพตัรา  สุภาพ, 2540 : 26) 

 อาจสรุปไดว้่า ครอบครัวเป็นหน่วยท่ีย่อยสุดและสําคญัท่ีสุดในสังคม ประกอบดว้ย

กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดหรือโดยการแต่งงาน มีความผกูพนักนัทางอารมณ์และจิตใจ 
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เป็นหน่วยย่อยของสังคมท่ีมีความคงทนท่ีสุด เป็นสถาบนัท่ีสําคญัในการกาํหนดพฤติกรรมของ

มนุษย์2 และอบรมใหเ้ดก็เหล่านั้นเขา้กบัสงัคมได ้

 

 ประเภทของครอบครัว. ครอบครัวอาจแบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามลักษณะ

ความสัมพนัธ์ของสมาชิก อาํนาจการปกครองและวิธีการสืบทอดมรดก เป็นตน้ (Schlesinger, 1979 

; Miermont 1995 อา้งถึงใน อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 5) 

 ครอบครัวอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) ครอบครัวเด่ียว (nuclear or conjugal 

family) ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีประกอบดว้ยพ่อแม่และลูก ๆ อาศยัอยูด่ว้ยกนั และ (2) ครอบครัวขยาย 

(extended or consanguine family) ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีประกอบดว้ย ครอบครัวเด่ียวรวมกบัเครือญาติ

อ่ืน ๆ อาศยัอยูด่ว้ยกนั เช่น ปู่ ยา่ ตา ยาย ลูกพ่ีลูกนอ้ง ลูกเขย ลูกสะใภ ้เป็นตน้ (ครอบครัวไทย-คลงั

ปัญญาไทย http://www.panythai.or.th/wiki/index.php/ครอบครัว0) 

 ครอบครัวไทยอาจแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ (สนิท สมคัรการ, 2538 : 4-7) กล่าวคือ 

 1. ครอบครัวเน้ือแทห้รือครอบครัวพื้นฐาน (nuclear or elementary family) ประกอบ 

ดว้ย 2 ชั้นอาย ุ(two generations) คือ บิดามารดา และบุตรธิดา แต่ในทางวฒันธรรมก็จะมีญาติอยู่

ด้วย เช่น ในสังคมไทยบางครอบครัวต้องเล้ียงบิดามารดาของฝ่ายสามีหรือภรรยา หรือบาง

ครอบครัวมีพี่น้องของสามีท่ียงัเป็นโสดอาศยัอยู่ การท่ีมีญาติอาศยัอยู่บา้งก็มิไดท้าํให้ครอบครัว  

เน้ือแทก้ลายเป็นครอบครัวแบบอ่ืน ๆ เพราะอาํนาจของหัวหน้าครอบครัวก็ยงัมีอยู่อย่างสมบูรณ์ 

ครอบครัวแบบน้ีเกิดข้ึนง่าย บางคนนิยมเรียกว่าครอบครัวพ้ืนฐาน เพราะครอบครัวแบบน้ีเป็น

รากฐานของครอบครัวแบบอ่ืน ๆ 

 2. ครอบครัวขยาย (extended or joint family) ประกอบดว้ยสมาชิก 3 ระดบัชั้นอาย ุ

คือ พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย อยู่ในครอบครัวเดียวกนั การใชจ่้ายทรัพยสิ์นอยูใ่นลกัษณะรวมหรือท่ี

เรียกวา่ “กงสี” 

 3. ครอบครัวผสมหรือครอบครัวซอ้น (composite or compound family) หมายถึง 

ครอบครัวท่ีชายหรือหญิงมีคู่ชีวิตไดม้ากกวา่ 1 คน และนาํมาอยูร่วมกนัในครอบครัวเดียวกนั 

 4. ครอบครัวสาระ (essential family) คือ ครอบครัวท่ีมีเฉพาะแม่และลูก ๆ พ่อตอ้ง

ไปหางานทาํในเมือง ซ่ึงกาํลงัทวีจาํนวนมากข้ึน 

 เก่ียวกบัรูปแบบของครอบครัวดงักล่าว อุมาพร  ตรังคสมบติั (2544 : 5) ไดส้รุป

รูปแบบของครอบควัท่ีพบบ่อยไว ้6 ลกัษณะ คือ (1) ครอบครัวเด่ียว (nuclear family) ประกอบดว้ย

สามี ภรรยา และลูกท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกนั (2) คู่สมรสท่ีไม่มีบุตร (childless couples) 

ประกอบดว้ยสามีและภรรยา (3) ครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่เพียงคนเดียว (one parent or siugle-parent 
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family) ประกอบดว้ยลูกและพอ่แม่หรือแม่ท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีเล้ียงดูลูกตามลาํพงั ทั้งน้ีเน่ืองจากคู่สมรส

อีกฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต หยา่ร้าง หรือแยกทางไป หรือแม่ท่ีเล้ียงดูลูกนั้นเป็นแม่ท่ีไม่ไดแ้ต่งงาน เป็นตน้ 

(4) ครอบครัวบุตรบุญธรรม (adoptive family) ประกอบดว้ย สามี ภรรยาและบุตรบุญธรรม (5) 

ครอบครัวท่ีมีการแต่งงานใหม่ (reconstituted family) ประกอบดว้ยหญิงชายท่ีมาอยูร่วมกนั โดยฝ่าย

หน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายเป็นหมา้ยหรือมีการหยา่ร้างมาก่อน และ (6) ครอบครัวขยาย (extended family) 

ประกอบดว้ย เครือญาติตั้งแต่ 3 ชัว่อายคุนข้ึนไปท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยการเกิดหรือการแต่งงาน

มาอยูร่่วมกนั 

 รูปแบบของครอบครัว ยงัมีการเปล่ียนแปลงไปตามวงจรชีวิต (family life cycle) โดย

เร่ิมจากครอบครัวเด่ียวแลว้กลายเป็นครอบครัวขยาย เพราะลูกแต่งงานและคู่สมรสใหม่น้ียงัอยูก่บั

พ่อแม่ในระยะแรก เม่ือคู่สมรสแยกครอบครัวออกไป ครอบครัวขยายก็กลบัเป็นครอบครัวเด่ียว

ตามเดิม ต่อมาเม่ือลูกของคู่สมรสน้ีโตข้ึนแลว้แต่งงาน ครอบครัวเด่ียวก็เปล่ียนเป็นครอบครัวขยาย

ต่อไปตามวฏัจกัร การศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย พบว่า คู่สมรสใหม่ร้อยละ 77.1 

จะอยู่ร่วมกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง ส่วนอีกร้อยละ 14.6 จะอยู่รวมกับพ่อแม่ฝ่ายชาย ระยะเวลาท่ีอยู่

ร่วมกัน คือ 1-5 ปี หลงัจากนั้นก็จะแยกออกไปใช้ชีวิตแบบครอบครัวเด่ียว นอกจากน้ียงัพบว่า        

มีครอบครัวเด่ียวถึงร้อยละ 84.9 ท่ีพฒันาเปล่ียนรูปมาจากครอบครัวขยายในระยะเร่ิมตน้ (พิชญ ์   

สมพอง, 2526) 

 คนจาํนวนมากเช่ือว่า ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวในอุดมคติท่ีเคยมีอยู่ในอดีตและ

กาํลงัสูญสลายไปในปัจจุบนั และการสูญสลายของครอบครัวขยาย เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมท่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งมากมายในขณะน้ี ความเช่ือน้ีมีผูค้ดัคา้นว่าไม่ถูกตอ้ง โดยใหค้วามเห็นว่า แทจ้ริงแลว้

ไม่มีครอบครัวใดเป็นครอบครัวในอุดมคติ (Walsh, 1993) ทั้งน้ีเพราะครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นการปรับตวัของระบบย่อย (คือครอบครัว) เม่ือระบบใหญ่ (คือ

สังคม) มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีระบบ (system theory) การศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ

ครอบครัว พบว่า รูปแบบของครอบครัวในปัจจุบนัไม่ได้แตกต่างไปจากอดีตเท่าไรนัก หลาย

ศตวรรษท่ีผ่านมาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ใช่ครอบครัวขยาย แต่เป็น

ครอบครัวเด่ียว และรูปแบบน้ียงัคงเป็นมาจนถึงทุกวนัน้ี (Hareven, 1982) ในศตวรรษท่ี 19 เพียง

ร้อยละ 7-8 ของครอบครัวอเมริกนัเท่านั้น ท่ีเป็นครอบครัวขยาย และอตัราน้ีก็ยงัคงท่ีจนถึงปี ค.ศ.

1983 (Bureau of  Justice Statistics) การท่ีครอบครัวขยายมีนอ้ย เน่ืองจากอตัราตายท่ีสูงจากโรคภยั

ไขเ้จ็บ ภยัสงครามและภยัธรรมชาติ รวมทั้งการอพยพยา้ยถ่ินเพ่ือแสวงหาท่ีทาํมาหากินใหม่ท่ีอุดม

สมบูรณ์กวา่เดิม 
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 ในสังคมปัจจุบนั ครอบครัวมีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน การสาํรวจในสหรัฐอเมริกา 

ใน ค.ศ.1983 พบว่า ครอบครัวเด่ียวท่ีพ่อเป็นผูห้าเล้ียงเพียงคนเดียว (single breadwinner nuclear 

family) นั้นมีเพียงร้อยละ 13 ของครัวเรือนทั้งหมด รูปแบบของครอบครัวท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ 

ครอบครัวท่ีมีคู่สมรสอยู่ดว้ยกนัในระยะท่ียงัไม่มีบุตร หรือบุตรจากบา้นไปแลว้ ซ่ึงพบถึง ร้อยละ 

23 รองลงมาคือครอบครัวท่ีมีหญิงหรือชายเพียงคนเดียว อนัเน่ืองจากความเป็นโสด เป็นหมา้ย หยา่ 

หรือแยกทางกนั ร้อยละ 21 ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เล้ียงดูลูกตามลาํพงั ร้อยละ 16 และครอบครัว

เด่ียวท่ีคู่สมรสทั้งคู่ประกอบอาชีพ (dual breadwinner nuclear family) ร้อยละ 16 นอกจากน้ียงัมี

ครอบครัวแบบอ่ืนอีก เช่น ครอบครัวท่ีเด็กอยูก่บั ปู่ ยา่ ตา ยาย ครอบครัวท่ีแต่งงานใหม่ ครอบครัว

ท่ีมีบุตรจากการผสมเทียม ครอบครัวท่ีหญิงและชายมาอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน รวมทั้ ง

ครอบครัวแบบลกัร่วมเพศ ซ่ึงมีถึงร้อยละ 6 (Bureau of Justice Statistics, 1983) 

 ในประเทศไทย โสภา  ชปิลมนัน์ และคณะ, 2534 : 28-30) ไดศึ้กษารูปแบบครอบครัว

ไทยท่ีพึงปรารถนาในสังคมเมืองในประเทศไทย โดยสอบถามทศันคติจากกลุ่มตวัอยา่งถึงลกัษณะ

ของคู่สมรสท่ีคิดว่าจาํเป็นตอ้งมี พบว่า ร้อยละ 69.2 เห็นว่าตอ้งเขา้กบัพ่อแม่ พ่ีนอ้งได ้ร้อยละ 59.7 

เห็นวา่ตอ้งมีอาชีพท่ีแน่นอน ร้อยละ 54.6 เห็นว่าตอ้งช่วยรับภาระครอบครัวได ้ร้อยละ 53.8 เห็นว่า

ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ ร้อยละ 21.7 และ 21.3 เห็นว่าตอ้งมีอายท่ีุไล่เล่ียกนั และตอ้งมีบา้นอยูอ่าศยั

ของตนเอง เป็นลาํดบั และการสาํรวจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ พบวา่ ลกัษณะครอบครัวท่ี

พบบ่อย คือ ครอบครัวเด่ียวซ่ึงพบร้อยละ 68.9 รองลงมาคือ ครอบครัวขยาย ร้อยละ 18.6 ครอบครัว

ท่ีมีเฉพาะพ่อ แม่ ลูก ร้อยละ 7.4 เฉพาะพ่อ-ลูก ร้อยละ 2.3 และครอบครัวท่ีอยูก่นัเฉพาะญาติพี่นอ้ง

โดยไม่มีพอ่แม่อยูด่ว้ย ร้อยละ 2.8 (อุมาพร  ตรังคสมบติั และคณะ, 2540) 

 สาํนกังานกิจการสตรี และสถาบนัครอบครัว (2547) ไดจ้ดัทาํรายงานสถานการณ์ทาง

สังคม พบว่า แนวโนม้ของสถานการณ์ครอบครัวเกิดจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ และภาวะ

ความทนัสมยัท่ีเน้นปัจเจกบุคคลและระดบัค่านิยมในการบริโภค และวตัถุนิยมมากข้ึน ส่งผลให้

สงัคมมีการแข่งขนั ประกอบกบัความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และ

กระแสเศรษฐกิจของประเทศและโลก ส่งผลต่อค่าครองชีพและแบบแผนของครอบครัว ผลกระทบ

ดงักล่าวส่งผลใหค้รอบครัวประสบปัญหาดงัน้ี 

 1. โครงสร้างของครอบครัวทั้ งในเมืองและในชนบทท่ีเป็นครอบครัวเด่ียว จะมี

แนวโนม้ท่ีขนาดของครอบครัวเลก็ลง และรูปแบบของครอบครัวจะมีหลากหลายมากข้ึนตามการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 2. โครงสร้างของครอบครัวท่ีประกอบดว้ยบุคคลสองวยั คือ ผูสู้งอายุและเด็กจะมี

มากข้ึน โดยเฉพาะในชนบทเน่ืองจากการท่ีหนุ่มสาววยัแรงงานอพยพเขา้ไปหางานทาํในเมืองใหญ่ 
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เม่ือมีครอบครัวและมีบุตรโดยไม่มีความพร้อม ประกอบกบัปัญหาค่าครองชีพสูงก็จะส่งลูกไปให ้ปู่ 

ยา่ ตา ยาย ช่วยเล้ียงดู จึงทาํใหค้รอบครัวในชนบทมีโครงสร้างเพียงบุคคลสองวยั คือ วยัสูงอาย ุและ

เดก็มากข้ึน 

 3. ผูสู้งอายุในชนบทท่ีเคยมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณธรรมและวฒันธรรมให้แก่

ลูกหลาน และเป็นวยัท่ีควรจะไดรั้บการดูแล เอาใจจากลูกหลาน จะถูกปรับเปล่ียนบทบาทและ

รับภาระมากข้ึนในการทาํหนา้ท่ีแทนพอ่แม่เดก็ โดยจะตอ้งรับภาระในการเล้ียงดูเดก็ทั้งทางกายภาพ

และจิตใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาวท่ีอพยพมาจากชนบทและแสวงหางานทาํในเมือง เม่ือมีบุตรก็จะส่ง

ให้ ปู่ ย่า ตา ยาย ช่วยเล้ียงดูแทน สําหรับผูท่ี้มีความรับผิดชอบก็จะมีการติดต่อ ส่งเสียเงินทองให้

เป็นค่าเล้ียงดู ผูสู้งอายจุะไดไ้ม่ตอ้งรับภาระในการหารายไดเ้พื่อเล้ียงดูหลาน แต่ในกรณีท่ีพ่อแม่เด็ก

ไม่รับผิดชอบ และห่างเหินการติดต่อก็จะทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งรับภาระหนักข้ึนทั้งในการหารายได้

เพื่อเล้ียงดูครอบครัว ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหก้ารอบรม สั่งสอนเด็กดว้ย ซ่ึงภาระดงักล่าวส่งผลต่อ

ภาวะสุขภาพของผูสู้งอาย ุทั้งสุขภาพร่างกาย และจิตใจอีกดว้ย 

 4. ครอบครัวท่ีมีสามีและภรรยาอยู่ร่วมกนัโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรสมีมากข้ึน 

เน่ืองจากค่านิยมในการรักอิสระและไม่ตอ้งการพึ่งพิงซ่ึงกนัและกนั 

 5. ครอบครัวท่ีมีพ่อแม่หรือแม่เล้ียงลูกตามลาํพงัมีมากข้ึน เน่ืองจากอตัราการหยา่ร้าง

ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง การแยกกนัอยู่ของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคู่สมรส 

โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีแม่เป็นหัวหนา้ครอบครัวและเล้ียงลูกตามลาํพงัจะมีแนวโนม้สูงข้ึน การท่ี

ครอบครัวมีผูป้กครองท่ีเป็นพ่อหรือแม่คนเดียว ทาํให้ตอ้งแบกความรับผิดชอบทั้ งของตนเอง 

ครอบครัว และบุตรเพิ่มมากข้ึน ครอบครัวท่ีมีผูป้กครองคนเดียวตอ้งรับภาระหนักดา้นเศรษฐกิจ 

ประสบปัญหาความเครียดและความว่าเหว่ ทาํให้ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนและให้การ

ช่วยเหลือลูกในดา้นการเรียนอยา่งเหมาะสม 

 6. การเล้ียงดูเดก็ของครอบครัว พอ่แม่จะมีระยะเวลาการเล้ียงลูกและการอยูก่บัลูกสั้น

ลง เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการให้ความสําคญักบับทบาททางหน้าท่ีการงานมากกว่า

ครอบครัว ทาํให้เด็กเล็กไดรั้บการเล้ียงดูในลกัษณะ ดงัน้ี (1) ปู่ ย่า ตา ยาย เล้ียงดูแทน สําหรับ

ครอบครัวท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไม่มัน่คงและมีทอ้งถ่ินอยู่ในชนบท เม่ือคลอดบุตรและเล้ียงดูได้

ระยะหน่ึงก็จะส่งให้ ปู่ ยา่ ตา ยาย ช่วยเล้ียงแทนพ่อแม่ จะอยูก่นัตามลาํพงั (2) มีผูช่้วยดูแลเด็กโดย

การว่าจา้งบุคคลมาช่วยเล้ียงดูท่ีบา้นแทน พ่อแม่จะออกไปทาํงานนอกบา้น เด็กจะอยูก่นัตามลาํพงั

กบัผูช่้วยดูแล ซ่ึงเด็กจะตอ้งอยู่กบัผูช่้วยดูแลทั้งวนั หากบุคคลท่ีเป็นผูช่้วยดูแลมีคุณภาพ จะทาํให้

เด็กมีพฒันการท่ีดี หรือหากมีผูสู้งอายุท่ีเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ดว้ยจะช่วยควบคุมการเล้ียงดูไดด้ว้ย 
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ในทางกลบักนั หากผูช่้วยดูแลเด็กไม่มีคุณภาพและคุณธรรมก็จะมีผลต่อพฒันาการและพฤติกรรม

ของเดก็ต่อไป (3) การจา้งสถานรับเล้ียงเดก็ ซ่ึงมีทั้งเชา้ไป – เยน็กลบั และรับกลบัสปัดาห์ละคร้ัง 

  สาํหรับเดก็ท่ีไดรั้บการเล้ียงดูในลกัษณะท่ี (2) และ (3) เม่ือเด็กอายไุด ้2-3 ปี จะถูก

ส่งเขา้สถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียนหรือโรงเรียนอนุบาล ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลต่อ

พฒันาการของเดก็ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

 7. เดก็กาํพร้าพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ อนัเน่ืองมาจากพ่อแม่เสียชีวิตจากการติด

เช้ือเอดส์มีจาํนวนมากข้ึน 

 

 บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว. ครอบครัวมีบทบาทและหนา้ท่ี 4 ประการหลกั คือ 

(อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2554 : 3)  

 1. เพื่อการดาํรงอยู่ของเผ่าพนัธ์ุมนุษย ์หญิงชายมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวด้วย

วตัถุประสงคส์ําคญั คือ การให้กาํเนิดลูกหลานเพื่อสืบต่อวงศส์กุล นอกจากน้ีครอบครัวยงัเป็นท่ี

หญิงและชายสามารถใชชี้วิตทางเพศท่ีเหมาะสม และพฒันาไปสู่วฒิุภาวะทางเพศดว้ย 

 2. เพื่อความอยู่รอดของบุคคล ครอบครัวมีหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน

การดาํรงชีวิต อนัไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เส้ือผา้ การดูแลรักษายามป่วยไข ้และจดัหามาซ่ึงส่ิงอ่ืน ๆ 

ท่ีจาํเป็น รวมไปถึงการปกป้องคุม้ครองใหพ้น้จากภยนัตรายภายนอก 

 3. เพื่อการพฒันาบุคคลในด้านต่าง ๆ ครอบครัวมีหน้าท่ีให้การอบรมศึกษาแก่

สมาชิก ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณีและค่านิยมของสังคม รวมทั้งช่วยใหส้มาชิกพฒันาไปไดอ้ยา่ง

เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น มีการสร้างเอกลกัษณ์ท่ีมัน่คง การสร้างความผูกพนักบัผูอ่ื้น รวมทั้ง

ความสามารถในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งปกติสุข 

 4. เพื่อวตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจ ครอบครัวเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ (economic unit) 

ทาํหนา้ท่ีดา้นการผลิตหรือใหไ้ดม้าซ่ึงรายไดเ้พ่ือใชใ้นการแลกเปล่ียน และจดัหามาซ่ึงส่ิงท่ีจาํเป็น

ต่าง ๆ  

 อาจกล่าวไดว้่า ครอบครัว (1) เป็นแหล่งขดัเกลาทางสังคม (socialization) ให้การ

อบรม การเรียนรู้ การถ่ายทอดทางวฒันธรรม ประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างบุคลิกภาพ 

ระบบวิธีคิด การใหคุ้ณค่าของส่ิงต่าง ๆ (2) เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาชีพและฝึกฝนอาชีพ การบ่มเพาะ

ให้เป็นผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพและ (3) เป็นแหล่งให้การสังคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้ มีความ

เอ้ืออาทรใหค้วามช่วยเหลือในเครือญาติในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ  

 นอกจากน้ีครอบครัวยงัเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะทกัษะทางการเมือง การอยู่ร่วมกนั

อยา่งมีกติกา มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ เคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั การตดัสินใจร่วมกนั รู้จกัรับฟัง
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และส่ือสารเจรจา ประนีประนอมกนัดว้ยความรัก ความเขา้ใจ และเหตุผล รู้จกัการใหอ้ภยักนั มีการ

แบ่งอาํนาจหน้าท่ีและแบ่งงานกนัในครอบครัวอย่างชดัเจน จะเห็นว่าในสมยัก่อนแมภ้รรยาจะมี

ฐานะเป็นรองสามี แต่กมี็การแบ่งหนา้ท่ีกนั ซ่ึงสามีมีอาํนาจการตดัสินใจภายนอกบา้น การเป็นผูน้าํ 

ในขณะเดียวกนัภาระการดูแลบา้นเรือนและผูค้นในบา้นเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายภรรยา สาํหรับผูสู้งอายุ

จะทาํหน้าท่ีอบรม สั่งสอน ขดัเกลาสมาชิกท่ีเป็นเด็กให้เรียนรู้การดาํเนินชีวิตเพื่อสืบทอดวงศ์

ตระกลู 

 นกัสังคมวิทยาหลายคน เช่น ศรีสว่าง พัว่วงคแ์พทย ์(2537) พิจารณาบทบาทหนา้ท่ี

ของครอบครัวออกเป็น 3 มิติ คือ ดา้นสังคม ดา้นการเศรษฐกิจ และดา้นการเมืองการปกครอง โดย

ในดา้นสงัคมมองวา่ ครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานเก่าแก่ท่ีสุด ทาํหนา้ท่ีหล่อหลอมความเป็นมนุษย์

ดว้ยการเล้ียงดู อบรม ให้การเรียนรู้แก่ลูก แก่เด็กให้มีพฒันาการรอบดา้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา สังคม อารมณ์ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั โดยเฉพาะบทบาทการเป็นพ่อแม่นั้นคง

ลาออกไม่ได ้ในดา้นเศรษฐกิจสมาชิกครอบครัวต่างก็เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ในฐานะผูผ้ลิตไม่ว่า

จะอยู่ในฐานะผูใ้ชแ้รงงาน ผูป้ระกอบการ ผูล้งทุน ถา้ไม่ผ่านการขดัเกลาจากครอบครัว บ่มเพาะ

นิสัยให้รักการทาํงาน มีความซ่ือสัตยต่์อวิชาชีพ ต่ออาชีพของตน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวินยั

ในตน ก็จะเป็นผูผ้ลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีไม่มีคุณภาพ ส่วนในฐานะผูบ้ริโภค ถา้ไดรั้บการอบรม

ขดัเกลาให้เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพ คือ รู้ทนักนั เลือกสรรบริโภคอยา่งมีประโยชน์ อยา่งประหยดั

และอย่างปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นสินคา้บริการ หรือส่ือมวลชนก็ตาม ย่อมรู้จกัใชจ่้ายอย่างมีเหตุผล 

อย่างรู้จกัประมาณ อย่างรู้จกัพอ อย่างมีภูมิคุม้กนั การท่ีประชากรของสังคมไดรั้บการบ่มเพาะให้

เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพดังกล่าว ย่อมเป็นพื้นฐาน เป็นพลังในการสร้างเศรษฐกิจ

ส่วนรวมต่อไป ส่วนในดา้นการเมืองการปกครอง ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมพื้นฐานท่ีบ่มเพราะ

ทกัษะทางการเมืองใหเ้กิดข้ึนในครอบครัวได ้ซ่ึงหมายถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งมีกติกา การมีบทบาท

หน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ตดัสินใจร่วมกัน รู้จกัเจรจา

ประนีประนอมต่อกนัดว้ยความรัก ความเขา้ใจและเหตุผล มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั มีการรู้จกั

อภยักนั ซ่ึงเป็นทกัษะของการเมืองการปกครองในระดบัครอบครัว อนัจะเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิต

ในครรลองประชาธิปไตยต่อไปอยา่งดี 

  

 เอกลักษณ์ของครอบครัว. ภารกิจท่ีสําคญัของครอบครัว คือ การสร้างเอกลกัษณ์ 

เอกลกัษณ์ของครอบครัว (family identity) เปรียบไดก้บัเอกลกัษณ์ของบุคคล (individual identity) 

บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะแลว้ จะรู้สึกว่าตนเองเป็นใคร กาํลงัมุ่งไปสู่ทิศทางไหนและมีค่านิยมอย่างไร 

ครอบครัวก็จะตอ้งมีความเขา้ใจในตนเองแบบเดียวกนั เอกลกัษณ์มิใช่กระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน
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ระดบัจิตสํานึก (conscious process) นัน่คือ ครอบครัวไม่ไดม้านั่งพูดคุยกนัว่า เอกลกัษณ์ของ

ครอบครัวควรเป็นอยา่งไร แต่เอกลกัษณ์จะค่อย ๆ ก่อตวัข้ึนโดยการยอมรับร่วมกนัระหว่างสมาชิก

ว่า ครอบครัวเราเป็นใครและจะกา้วไปในทิศทางใด การสร้างเอกลกัษณ์เป็นกระบวนการท่ีพฒันา

ไปเร่ือย ๆ บุคคลจะมีเอกลักษณ์ท่ีมั่นคงได้จะต้องอาศัยการประคับประคองจากครอบครัว            

ในทาํนองเดียวกนั ครอบครัวจะมีเอกลกัษณ์ท่ีมัน่คงได้ ก็จะตอ้งอาศยัการประคบัประคองจาก

สงัคมภายนอกดว้ย 

 เอกลกัษณ์ของครอบครัวและเอกลกัษณ์ของบุคคลมีความเก่ียวขอ้งกนัมาก เม่ือหญิง

ชายแต่งงานและสร้างครอบครัวใหม่ข้ึน เอกลกัษณ์ของคนทั้ งสองจะหลอมรวมกันกลายเป็น

เอกลกัษณ์ของครอบครัวใหม่ ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่า เอกลกัษณ์ของแต่ละคนจะเปล่ียนแปลงไป

โดยส้ินเชิง หญิงและชายต่างยงัคงมีเอกลกัษณ์เดิมของตนเองอยู ่แต่ในขณะเดียวกนัจะมีเอกลกัษณ์

ใหม่เกิดข้ึนมาดว้ย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ร่วมของคนทั้งสอง กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ จะมีบางส่ิงท่ีคงเดิม

และมีบางส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการรวมตัวระหว่างบุคลิกของคนทั้ งสอง และภาพลักษณ์ของ

ครอบครัวเดิมสองครอบครัว ถา้การพฒันาเอกลกัษณ์ร่วมน้ีมีปัญหา การพฒันาบุคลิกภาพของชาย

หญิงในฐานะคู่สมรสก็จะมีปัญหาไปดว้ยและจะส่งผลกระทบถึงการพฒันาบุคลิกภาพของสมาชิก

ใหม่หรือลูกท่ีเกิดข้ึนมาในท่ีสุด (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2554 : 8) 

 

 ครอบครัวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุ่น. ครอบครัวมิไดมี้เพียงความสําคญัต่อ

การอยูร่อดของบุคคลเท่านั้น แต่ยงัเป็นสถาบนัท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันามนุษยใ์หส้มบูรณ์ โดย

ผา่นประสบการณ์แห่งการอยู่ร่วมกนั การแบ่งปันช่วยเหลือเก้ือกูลกนัทั้งภายในครอบครัวเองและ

กบัสงัคมภายนอก 

 ทารกแรกเกิดยงัไม่มีบุคลิกลกัษณะเฉพาะตวั มีเพียงศกัยภาพท่ีไดม้าจากพนัธุกรรม

เท่านั้น เม่ือเวลาผา่นไปความเป็นบุคคลของทารกจะพฒันาข้ึนตามลาํดบัจากกระบวนการท่ีทารกมี

ปฏิสัมพนัธ์กับแม่ ขยายวงไปสู่พ่อและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว เม่ือเด็กเติบโตข้ึนและมี

ความสมัพนัธ์กบัภายนอกมากข้ึน กจ็ะเกิดการเรียนรู้และสัง่สมประสบการณ์มากข้ึน ซ่ึงนาํไปสู่การ

หล่อหลอมเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในท่ีสุด 

 ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานแห่งการแลกเปล่ียน ส่ิงสาํคญัท่ีแลกเปล่ียนกนั คือ ความ

รัก โดยเร่ิมตน้จากพ่อแม่ซ่ึงเป็นผูใ้ห้และลูกซ่ึงเป็นผูรั้บ ถา้การแลกเปล่ียนความรักเป็นไปใน

บรรยากาศท่ีน่าพึงพอใจ มีทั้งการให้และการรับในสัดส่วนท่ีเหมาะสม พฒันาการของเด็กก็จะ

เป็นไปอยา่งราบร่ืน เกิดเป็นความรู้สึกไวว้างใจบุคคลในครอบครัว เอ้ืออาทรต่อกนั และพร้อมท่ีจะ

เสียสละให้แก่กัน แต่ถา้ส่ิงเหล่าน้ีดาํเนินไปอย่างไม่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ       
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คบัขอ้งใจ ความขมข่ืนและความเกลียดชงั ความรู้สึกทางลบท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวจะมีความรุนแรง

ยิง่กวา่ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมหน่วยอ่ืน 

 ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในแต่ละวนั มีผลต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนเป็นอยา่งมาก 

ประสบการณ์ดงักล่าวอาจทาํให้เกิดความสุข ความมัน่คง ความเช่ือมัน่ศรัทธา ความพึงพอใจใน

ตนเอง ความรักในเพื่อนมนุษย ์หรืออาจทาํให้เกิดความทุกข์และความเปราะบางในบุคคลได ้

ครอบครัวเป็นเวที เป็นสังคมจาํลองเล็ก ๆ ท่ีทาํให้บุคคลเรียนรู้เก่ียวกบัความรัก คุณค่าของตนเอง

ความนบัถือและความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมทั้งความหวงัในชีวิตและพลงัท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้โดย

ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค ในทางกลบักนัครอบครัวอาจเป็นเวทีท่ีบุคคลเรียนรู้เก่ียวกบัความเกลียดชงั 

ความดอ้ยในคุณค่าของตน ความสงสัยในตนเอง การถอยหนีและไม่กลา้เผชิญหนา้กบัส่ิงใด ๆ เลย 

รวมทั้งความส้ินหวงัในชีวิต ครอบครัวจึงเป็นบนัไดขั้นตน้แห่งการพฒันาบุคคล และการสร้าง

สังคมให้อยูเ่ยน็เป็นสุข การรณรงคแ์กปั้ญหาสังคมในปัจจุบนันั้นไม่อาจสาํเร็จได ้ถา้ปราศจากการ

เสริมสร้างครอบครัวให้มีความเขม้แขง็และปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 

2544 : 11) เดก็เรียนรู้จากส่ิงท่ีพานพบทุกวนัในครอบครัว เราตอ้งการใหเ้ดก็เป็นอยา่งไร กค็วรสร้าง

บรรยากาศของครอบครัวให้เป็นอย่างนั้น ดงัถอ้ยคาํประพนัธ์ของ โดโรธี ลอว ์นอลเต (Dorothy 

Law Nolte) เก่ียวกบัเดก็เรียนรู้จากส่ิงท่ีพานพบ วา่ 

 หากเด็กอยูก่บัคาํวิพากษว์ิจารณ์ เขาเรียนรู้ท่ีจะประนามคนอ่ืน (If a child live with 

criticism, he learns to coudemn) 

 หากเดก็อยูก่บัความเป็นศตัรูมุ่งร้ายหมายขวญั เขาเรียนรู้ท่ีจะต่อสูเ้พื่อความอยูร่อด (If a 

child live with hostitity, he learns to fight)  

 หากเด็กอยูก่บัการเยาะเยย้ถากถาง เขาเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนข้ีอาย (If a child lives with 

ridicule, he learns to be shy) 

 หากเด็กอยูก่บัการสอนใหรู้้จกัละอาย เขาเรียนรู้ท่ีจะสาํนึกผดิ (If a child lives with 

shame, he learns to feel guilty) 

 หากเด็กอยูก่บัความทรหด เขาเรียนรู้ท่ีจะอดทน (If a child lives with tolerance, he 

learns to be patient) 

 หากเด็กอยูก่บัการกระตุน้ใหก้าํลงัใจ เขาเรียนรู้ท่ีจะมัน่ใจในตนเอง (If a child lives 

with encouragement, he learns confidence) 

 หากเด็กอยูก่บัการยกยอ่งชมเชย เขาเรียนรู้ท่ีจะซาบซ้ึงผูอ่ื้น (If a child lives with 

praise, he learns to appreciate) 
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 หากเด็กอยูก่บัความยติุธรรม เขาเรียนรู้ท่ีจะให้ความเป็นธรรม (If a child lives with 

fairness, he learns justice) 

 หากเด็กอยูท่่ามกลางความปลอดภยั เขาเรียนรู้ท่ีจะมีศรัทธาในผูอ่ื้น (If a child lives 

with security, he learns to have faith) 

 หากเด็กอยูท่่ามกลางการยอมรับ เขาเรียนรู้ท่ีจะพอใจตนเอง (If a child lives with 

approval, he learns to like himself) 

 หากเด็กอยูท่่ามกลางความเป็นมิตร เขาเรียนรู้ท่ีจะคน้หาความรักในโลกน้ี (If a child 

lives with acceptance and friendship, he learns to find love in the world) 

 

 ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัวที่เป็นสาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน. ปัจจยัดา้น

ครอบครัวท่ีเป็นสาเหตุการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนประกอบดว้ย (1) ความผกูพนัท่ีไม่ดี (2) 

การเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม และ (3) ความขดัแยง้ระหว่างพ่อแม่ สุขภาพจิตของพ่อแม่ และความ

รุนแรงในครอบครัว 

 ความผูกพนัท่ีไม่ดี หมายถึง ความผูกพนัระหว่างพ่อแม่ ลูก และบุคคลในครอบครัว

ประกอบดว้ย การท่ีเด็กถูกทอดท้ิงในวยัเด็ก แม่มีอายยุงันอ้ย ขาดวุฒิภาวะในการดูแลอบรมเด็ก พ่อ

ไม่อยู่ดูแลทาํให้แม่ขาดท่ีพึ่ ง วา้เหว่ ขาดกาํลังใจ ลงโทษเด็ก และดูแลไม่ทัว่ถึง รวมทั้ งสภาพ

เศรษฐกิจท่ีตอ้งดูแลลูกเพียงคนเดียวดว้ย 

 การเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม โดยท่ีพ่อแม่ไม่มีกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการเล้ียงดู ขาดการ

สอดส่องดูแลพฤติกรรม ไม่ใชเ้วลาอยา่งเพียงพอกบัลูก ใชก้ารลงโทษท่ีรุนแรง และเล้ียงดูแบบไม่

คงเสน้คงวา เด๋ียวดี เด๋ียวร้าย ทาํใหเ้ดก็สัง่สมและเกิดความเครียด 

 การศึกษากบัหญิงจาํนวน 5,056 คน ในประเทศฟินแลนด ์พบว่า การขาดพ่อในวยัเด็ก 

เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการพยากรณ์ การก่ออาชญากรรม และปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัในการก่อ

อาชญากรรม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพอ่      

(อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2553 : 17) 

 ส่วนการศึกษากบัชาย พบว่า การท่ีพ่อไม่อยู่ สัมพนัธ์กบัอาชญากรรมเม่ือโตข้ึน พ่อ

อาจมีบุคลิกภาพแบบอนัธพาล-ถ่ายทอดไปยงัลูก แม่ท่ีไม่มีพ่อช่วยเล้ียงดูลูกจะเล้ียงลูกไม่ได้ดี       

(อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2553 : 17) 

 ความขดัแยง้ของพอ่แม่ สุขภาพจิตของพอ่แม่ และความรุนแรงในครอบครัว การศึกษา

ในประเทศจีน พบว่า วยัรุ่นท่ีกระทาํผิดกฎหมายมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ไม่สงบ ทะเลาะวิวาท

บ่อย ในอตัราสูงกว่ากลุ่มควบคุม (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2553 : 18) และจากการศึกษาวยัรุ่นชายท่ี
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ก่ออาชญากรรมรุนแรงในรัสเซีย 370 ราย พบว่า ร้อยละ 42 ปี ความผิดปกติดา้นความเครียดหลงั

ผา่นการเจบ็ปวดชอกชํ้า (Post Traumatic Stress Disorder : PTSD) ส่วนใหญ่เคยพบเห็น (witness) 

เหตุการณ์รุนแรงหรือเคยเป็นเหยื่อการรุนแรงมาก่อน ทาํให้ชอบแสวงหาความต่ืนเต้น (high 

novelty seeking) มีพฤติกรรมต่ืนตวัเพิ่มข้ึน (increase behavior activation) ทาํใหว้ยัรุ่นพบกบั

สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงหรือมีความรุนแรงง่ายข้ึน (อุมพร  ตรังคสมบติั) แกสปาร์ เพอเรียร่า และ 

ฮิลดา มาเรีย (Gaspar and Hilda Maria) จากมหาวิทยาลยัโฮกไูซ กาเลน (Hokuen University) ได้

ศึกษาความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวชาวญ่ีปุ่น (Japanese Family Filial) พบว่า ความขดัแยง้

ภายในครอบครัวของชาวญ่ีปุ่นไดรั้บการพิจารณาว่า เป็นความรุนแรงในกลุ่มอนัดบัแรก ๆ ของ

ประเภทความรุนแรงภายในครอบครัวประเทศญ่ีปุ่น และเป็นหน่ึงในปัญหาหลกัของประเทศญ่ีปุ่น

มาตั้งแต่ช่วงแรกของปี ค.ศ.1970 รูปแบบของความรุนแรงภายในครอบครัวจะเป็นลกัษณะลูก

ต่อต้านพ่อแม่ ซ่ึงเป็นปฏิกริยาตอบกลับต่อความกดดันจากความเป็นพ่อแม่ คือ การประสบ

ความสําเร็จในการศึกษาของลูก แม่เป็นตวัแทนท่ีตกเป็นเหยื่อหลกัผูท่ี้ไดรั้บความทุกข์จากการ

กระทาํท่ีสุดคือ ความรุนแรงจากลูกชาย ระบบการศึกษาท่ีแข่งขนัในประเทศญ่ีปุ่นได้นํามาซ่ึง

ตวัอยา่งของการเป็นแม่ท่ีทุ่มเทในเร่ืองการศึกษาของลูก สามารถกล่าวไดว้่า ประเด็นการศึกษาท่ีผู ้

เป็นแม่สนบัสนุนจะเขา้มาเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ีในการเตรียมตวัสอบเขา้โรงเรียนของลูก ระหว่างแม่

กบัลูกชายหลงัจากเร่ิมเขา้สู่วยัหนุ่มในสังคมญ่ีปุ่น พ่อค่อนขา้งท่ีจะไม่อยู่บา้น แม่ตอ้งดูแลลูกชาย

อยา่งเตม็ตวั ทาํใหแ้ม่มีบทบาทท่ีสาํคญัและรู้สึกถึงความกดดนั แต่กมี็ส่วนท่ีเป็นประโยชน์หรือขอ้ดี 

คือ ความผกูพนัหรือสายสัมพนัธ์ระหว่างแม่กบัลูกชาย การเติมเตม็ของแม่คือ ความสาํเร็จทางออ้ม

โดยดูไดจ้ากการประสบความสําเร็จของลูกชาย และประโยชน์ของลูกท่ีไดรั้บจากการสนับสนุน

ของผูเ้ป็นแม่ วิธีการศึกษาเร่ืองน้ีจะเนน้ไปท่ีการมองประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นและเบ้ืองหลงัทางดา้น

วฒันธรรมภายใตบ้ทบาทของหญิงและชาย ซ่ึงจะทาํให้เขา้ใจความขดัแยง้ภายในครอบครัว ทาํให้

เห็นประโยชน์ในการสรุปผลการศึกษาถึงสถานการณ์ท่ีแสดง รูปแบบและอาชญากรรมหรือความ

รุนแรงภายในครอบครัวตั้งแต่ ปี ค.ศ.1970 ซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวนั้นไดเ้ป็นปัญหาสังคม

ยดืเยื้อของสงัคมญ่ีปุ่นมาจนถึงปัจจุบนั ตามรายงานของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พบว่า จาํนวน 37 

รายท่ีพยายามฆ่าตวัเองและฆ่าพอ่แม่ในหา้ปีหลงัมากถึงสิบรายในแต่ละปี ซ่ึงผลของสถานการณ์ทาํ

ให้ ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมญ่ี ปุ่น (http://www.socialwarning.m-

society.go.th/risk/5.html 

 ลี โรมีโอ (Lee Romeo) ไดว้ิจยัปฏิบติัการเร่ือง มุมมองของชายเก่ียวกบัความรุนแรง

ทางเพศและครอบครัว (Support for Action Research on Males’ Perspectives on Gender and 

Family Violence) ในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ชายฟิลิปปินส์และความรุนแรงในระดบัครอบครัว 
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(MENDOV) เกิดจากคาํถามท่ีว่าหากผูช้ายเป็นแหล่งท่ีมาของความรุนแรง ทาํไมพวกเขาจึงไม่ถูก 

เขา้ข่ายความรุนแรงระดบัครอบครัว ผลการศึกษาน้ีใชเ้วลา 24 เดือน (สิงหาคม 1998-กรกฎาคม 

2000) ในเมืองเดโว และเมืองลีโอลิโอ (Davao and Leoilo city) โดยการประสานกบัองคก์ารระดบั

ชุมชน แผนตน้แบบมีลกัษณะเป็นงานท่ีสนบัสนุนและรองรับงานวิจยัโดยครอบคลุมส่วนประกอบ

ในสังคมอย่างกวา้งขวาง เป็นการทาํความเขา้ใจในบริบทของชายท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมความ

รุนแรง พบว่า การรับรู้ประสบการณ์ ทศันคติและความรู้สึก เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งงาน 

ชีวิตครอบครัว ปมในจิตใจของแต่ละคนและโอกาสในการมีพฤติกรรมความรุนแรง นอกจากน้ี     

ไดมี้การจดัทาํการประชุมปฏิบติัการ (workshop) และติดตามผลเยี่ยมชมแหล่งชุมชน และสถานท่ี

ทาํงานในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผลของการทาํการประชุมปฏิบติัการ พบว่า ทฤษฎีนิเวศวิทยาส่งผล

ถึงความรุนแรงของชายนั้นเป็นบ่อเกิดของปัญหา ซ่ึงอา้งอิงไดว้่าระบบสังคมขนาดเล็กมีพลงัและ 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลอยูเ่สมอในความรุนแรงระดบัครอบครัว ระบบยอ่ยท่ีเป็นส่วนประกอบในระบบ

สังคมหลกัท่ีประกอบดว้ยครอบครัว ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ สาธารณสุข กฎหมาย ส่ือหรือ

ข่าวสาร และการศึกษา รวมทั้งระบบย่อยอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความจาํเป็นส่วนบุคคลในระดบัของสังคม   

ทั้งท่ีมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ โดยใชว้ิธีการเชิงระบบ (systematic approach) ในการทดสอบกบั

ระบบยอ่ยทั้งหลาย และแกนของผูมี้อาํนาจในระบบสังคมท่ีจะเขา้ใจในวิธีการขบัเคล่ือนทางสังคม 

เพื่อการป้องกนัความรุนแรงในครอบครัว (http://www.socialwarning.m-society.go.th/risk/5.html) 

 สาํหรับในประเทศไทยมีรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ดงัน้ีคือ การศึกษา

ของฉนัทนา  วฒิุไกรจาํรัส (2543 : บทคดัยอ่) เร่ือง ปัจจยัก่อนการสมรส ปัจจยัการเลือกคู่ครอง และ

ทศันคติต่อการสมรสระหว่างแรงงานท่ีจดทะเบียนสมรส และไม่จดทะเบียนสมรส ศึกษากรณี

แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง ซ่ึงมี

แบบแผนการสมรสแบบไม่จดทะเบียนสมรส ปัจจยัก่อนการสมรส กลุ่มท่ีไม่จดทะเบียนสมรส      

มีอายุแรกสมรสตํ่ากว่า และใชร้ะยะเวลาคบคุน้กบัเพื่อนต่างเพศไม่นานขณะท่ีกลุ่มท่ีมีแผนการ

สมรสแบบจดทะเบียน มีอายุแรกสมรสสูงกว่าและใช้ระยะเวลาคบคุ้นเคยนานกว่า ด้านการ

สนบัสนุนจากบุคคลนยัสาํคญักลุ่มจดทะเบียนสมรสไดรั้บการสนบัสนุนจากพอ่แม่มากกวา่ แต่กลุ่ม

ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสพ่อแม่มกัจะไม่ยุง่เก่ียวกบัการสมรส ปล่อยใหต้ดัสินใจเอง การเลือกคู่ครอง

กลุ่มท่ีจดทะเบียนสมรสเลือกคู่ครองจากความคล้ายคลึงกันทางทัศนคติ รองลงมา คือ ความ

คลา้ยคลึงกนัทางสังคม ส่วนกลุ่มท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสเลือกคู่ครองจากความคลา้ยคลึงกนัทาง

กายภาพ ด้านเกณฑ์การเลือกคู่ครอง กลุ่มจดทะเบียนสมรสจะเลือกเกณฑ์ในการมีความรัก       

ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ส่วนกลุ่มท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสใชเ้กณฑค์วามประพฤติดี และนิสัยดี 

ในการเลือกคู่ครอง 
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 การศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและชุมชนของประชาชนไทยชาวพุทธในชุมชน

ชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บา้นพรุ ตาํบลลาํพะยา อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา ของอว้น  เจียงบุตร 

(2543 : บทคดัย่อ) พบว่า ประเด็นคุณภาพครอบครัว ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง และหากแยกราย

ตวัช้ีวดั พบว่า ตวัช้ีวดัอยู่ในระดับสูงมี 3 ตวั คือ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การดาํรงชีวิตใน

ครอบครัวและการมีส่วนตดัสินใจในกิจกรรมครอบครัว ตวัช้ีวดัท่ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงมี 3 ตวั 

เช่นกนัคือ ความพร้อมในการสร้างครอบครัว สภาพครอบครัวและการแสดงบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของสมาชิก และตัวช้ีวดัท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า มี 1 ตัว คือ การับรู้ข่าวสารของ

ครอบครัว 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 มีการศึกษา เร่ือง ความมั่นคงในครอบครัวของนักศึกษา

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่า นกัศึกษามีความมัน่คงในครอบครัวอยู่ในระดบัสูง ปัจจยัสาํคญั

ของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อความมัน่คงในครอบครัว ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว และ

การใชเ้วลาในครอบครัว (วริษา  โทณะวณิก, 2545 : บทคดัย่อ) ในปีเดียวกนัน้ีเองไดมี้การศึกษา

ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ความรุนแรงระหว่างพ่ีน้องมีทั้ง

ความรุนแรงทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และดา้นเพศ พฤติกรรมความรุนแรงแต่ละดา้นส่วน

ใหญ่ ไดแ้ก่ ตีหรือตบ ด่าทอหรือแกลง้ใหโ้กรธและอาย และเปิดเผยร่ายกายหรือถอดเส้ือผา้ ปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรง ไดแ้ก่ ความเส่ียงส่วนบุคคลและครอบครัว การศึกษาชนิดของ

ครอบครัว อายุของผูถู้กกระทาํ จาํนวนพี่น้องและจาํนวนเด็กอ่ืนในครอบครัว โดยผูท่ี้ถูกกระทาํ

ต่างกนัจะมีการจดัการกบัความรุนแรงและรับรู้การตอบสนองของพ่อแม่และผลกระทบแตกต่างกนั 

วิธีการจดัการของพ่อแม่ ส่วนใหญ่พยายามลดความรุนแรงดว้ยคาํพูด ส่วนผูถู้กกระทาํมกัใช้วิธี   

การทาํอารมณ์ให้ดีข้ึนโดยมีผลกระทบตามมาในปัจจุบนั เช่น กลวัผูก้ระทาํ กลวัเร่ืองเพศ นอนฝัน

ร้าย อยากทาํร้ายตนเอง ใช้สารเสพติด โกรธ และมีความห่างเหินระหว่างพี่น้อง (นิลาวรรณ     

ฉนัทะปรีดา และคณะ, 2545 จาก http://www.women-family.go.th/women2/bibiography) และในปี 

พ.ศ.2545 อีกเช่นกันท่ีมีการศึกษาการดาํรงชีวิตสมรสท่ีย ัง่ยืนในทศันะของผูท่ี้เคยแต่งงานแลว้ 

พบวา่ ทศันะคติต่อการดาํรงชีวิตสมรสนั้น คู่สมรสตอ้งมีความเอ้ืออาทรห่วงใยกนั คอยดูแลทุกขสุ์ข

ซ่ึงกันและกนั มีความรักความเขา้ใจกนั มีความซ่ือสัตยต่์อกัน เช่ือใจกัน มีความอดทน มีความ

รับผิดชอบ รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตน โดยมีทศันะว่าถา้คู่สมรสทุกคู่มีหลกัเช่นน้ีแลว้ ชีวิตคู่ก็จะ

ดาํรงอยู่อย่างราบร่ืน พฤติกรรมการดาํรงชีวิตสมรสให้ย ัง่ยืน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

พฤติกรรมการปรับตวัเขา้หากนั โดยมีการประนีประนอมกนั และรองลงมาคือ การแสดงออกซ่ึง

ความคิด ควรมีเหตุผลในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใชส้ติและตอ้งมีการแสดงออกซ่ึงความรักความ

ห่วงใยกนั คอยถามไถ่ทุกขสุ์ขกนั และตอ้งมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั แนวทางส่งเสริมให้ครอบครัว 
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เขม้แขง็นั้น คู่สมรสจะตอ้งมีพื้นฐานความรักความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั เพราะเม่ือมีความรักความเขา้ใจ

ต่อกนัแลว้ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวกจ็ะเป็นเร่ืองไม่สาํคญัและเห็นวา่ความซ่ือสตัย ์ความ

จงรักภกัดีต่อกนัจะเป็นแนวทางสาํคญัท่ีทาํให้ครอบครัวเขม้แขง็ (วรรณาภรณ์  โภคภิรมย,์ 2545 : 

บทคดัยอ่) 

 อีก 4 ปีต่อมา คือ ปี พ.ศ.2549 กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สํานัก

สถิตพยากรณ์ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  (2549 : 2-3) ไดส้รุปสถานการณ์การสูบบุหร่ีของประเทศ

ไทย เป็นการต่อเน่ืองจากวนังดสูบบุหร่ีโลก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอ แนวโนม้ สถานการณ์ 

ลกัษณะของผูสู้บบุหร่ีและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย พบว่า แนวโนม้ของประชากร

ท่ีสูบบุหร่ีตั้งแต่ปี พ.ศ.2519-2547 มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2519 มีผูสู้บบุหร่ีประมาณ ร้อยละ 

30.1 และลดลงเหลือร้อยละ 17.9 ในปี 2547 อตัราการสูบบุหร่ีลดลงทั้งชายและหญิง ลกัษณะของผู ้

สูบบุหร่ีและพฤติกรรมการสูบ พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป สูบบุหร่ีมีจาํนวน 11.4 ลา้นคน 

หรือร้อยละ 23.0 ในจาํนวนน้ีมีผูสู้บบุหร่ีเป็นประจาํหรือสูบทุกวนั 9.6 ลา้นคน หรือร้อยละ 19.5 

และสูบนาน ๆ คร้ัง (สูบไม่สมํ่าเสมอหรือกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนไม่ได้) 1.7 ลา้นคน หรือ     

ร้อยละ 3.5 นอกจากน้ีประชากรวยัทาํงานอายุ 25-59 ปี สูบบุหร่ีเป็นประจาํสูงท่ีสุด คือ สูบบุหร่ี   

ร้อยละ 22.8 ของประชากรในวยัเดียวกนั รองลงมาคือผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไปสูบร้อยละ 17.7 และ

เยาวชนอาย ุ15-24 ปี สูบร้อยละ 11.2 อตัราการสูบบุหร่ีเป็นประจาํในปี พ.ศ.2547 ลดลงจากปี พ.ศ.

2544 ทุกกลุ่มอาย ุโดยกลุ่มเยาวชนมีอตัราร้อยละของการสูบบุหร่ีเป็นประจาํลดลงนอ้ยกว่ากลุ่มอายุ

อ่ืน ๆ  (available from http://www.socialwarning.m-society.go.th/risk/5.html) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2549 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

จดัทาํบทความพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของประชากรไทย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัคือ เพ่ือให้

คนไทยทุกคนตระหนกัในความสาํคญัของพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีต่อสุขภาพเพื่อจะไดด้าํเนินชีวิตดว้ย

ความไม่ประมาท โดยนาํเสนอพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพท่ีสําคญั ดงัน้ี (1) การสูบบุหร่ี จากการ

สํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติคร้ังล่าสุดในปี 2549 พบว่า อตัราการสูบบุหร่ีของประชากรมี

แนวโนม้ลดลงในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2544-2549 โดยใน พ.ศ.2547 ร้อยละ 19.5 และร้อยละ 18.9 ใน

ปีพ.ศ.2549 สาํหรับอายุเฉล่ียเม่ือเร่ิมสูบบุหร่ีโดยรวมของปี พ.ศ.2549 เป็นประมาณ 19 ปี ชายเร่ิม

สูบบุหร่ีเร็วกว่าหญิง โดยชายเร่ิมสูบเม่ืออายปุระมาณ 18 ปี และหญิงเร่ิมสูบเม่ืออายปุระมาณ 23 ปี 

และ (2) การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีด่ืมสุราเป็นร้อยละ 

31.6 ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2547 ชายด่ืมสุรามากกว่าหญิง คือ ชายร้อยละ 54.6 และหญิงร้อยละ 10.0 

ซ่ึงพบวา่ในกลุ่มอาย ุ25-29 ปี มีผูด่ื้มสุรามากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 36.8 
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 จะเห็นว่า พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของประชากรไทย มีผลอย่างมากต่อความเส่ียง

ของปัญหาครอบครัวไทย เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกครอบครัว จึงทาํให้

การศึกษาในพฤติกรรมเส่ียงดงักล่าวถือเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสําคญั เน่ืองจากมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว อันอาจนําไปสู่ความขดัแยง้และความรุนแรงได ้

นอกจากนั้นยงัอาจมีผลต่อการเลียนแบบของบุตรหลานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเพียงพอ 

และการออมรายไดข้องครอบครัวอีกดว้ยและอาจเป็นสาเหตุนาํไปสู่การกระทาํผิดของเด็กและ

เยาวชนได ้(http://www.socialwarning.m-society.go.th/risk/5.html) 

 และในปี พ.ศ.2549 เช่นกนั สุรีรัตน์  จุลานุพนัธ์ (2549 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความ

คาดหวงัเก่ียวกบัรูปแบบครอบครัวท่ีพึงปรารถนา กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี 

และสถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นมหาเมฆ พบว่า สภาพปัญหาครอบครัวเป็นลกัษณะท่ีบิดามารดา

ไม่พร้อมต่อการมีบุตร สังเกตได้จากสาเหตุอันดับหน่ึงท่ีผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญท่ีมาอยู่ในสถาน

สงเคราะห์ นอกจากน้ียงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาการหยา่ร้างปัญหาท่ีเกิดจากบิดามารดามีสามีหรือ

ภรรยาใหม่ ปัญหาการถูกทารุณกรรมทางเพศ ปัญหาท่ีเกิดจากบิดามารดาติดคุกหรือติดยา ปัญหา

เกิดจากบิดามารดาเสียชีวิต และปัญหาท่ีเกิดจากครอบครัวมีฐานะยากจน ส่วนรูปแบบครอบครัวท่ี

พึงปรารถนาของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั พบว่า ตอ้งการรูปแบบท่ีบิดามารดาและบุตรอยู่พร้อมหน้า

พร้อมตาอยา่งอบอุ่น นอกจานั้นยงัตอ้งการรูปแบบครอบครัวท่ีมีความรักความผกูพนั และรูปแบบ

ครอบครัวท่ีทุกคนต่างใชเ้หตุผลเป็นหลกั ไม่ใชอ้ารมณ์และความรุนแรง 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ไดมี้รายงานการวิจยัเร่ือง ความรุนแรงในครอบครัว โดยไดรั้บ

การสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยเพญ็จนัทร์  ประดบัมุข (2550) พบว่า 

ในอดีตสังคมไทยมีอุดมคติว่าสถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีปลอดภยั สงบสุข แต่ปัจจุบนั พบว่า 

สังคมไทยมีแนวโนม้ของความรุนแรง การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการทาํร้ายกนัเพิ่มมากข้ึน โดย

ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ กรมตาํรวจ และกระทรวงสาธารณสุข ไดร้ะบุตรงกนัว่าปัจจุบนั

เด็กหลายคนถูกพ่อแม่ทอดท้ิง และเด็กถูกทาํร้ายจากในบา้นมากกว่านอกบา้น ทั้งจากผูเ้ป็นพ่อแม่ 

คนรู้จกั หรือสามีภรรยาท่ีอยู่ร่วมกนั นอกจากน้ี กรณีท่ีสามีตบตีภรรยาว่าเป็นการทารุณกรรมใน

รูปแบบท่ีสามญัท่ีสุดในครอบครัว และพบเห็นไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของผูถู้กกระทาํโดยตรงทั้งการบาดเจ็บทางกาย จิตใจ จนบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ้และ

อาจส่งบผลระยะยาวต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปรับตวั รวมทั้งค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาใน

อนาคต (http://www.socialwarning.m-society.go.th/risk/5.html) 

 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบอีกดว้ยว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวประกอบดว้ย

หลายปัจจยั ดงัน้ี (1) ระดบับุคคลเกิดจากความเจบ็ป่วยทางจิตของผูล้งมือกระทาํ การใชส้ารเสพติด 
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การด่ืมแอลกอฮอล ์(2) สงัคมจิตวิทยา เกิดจากโครงสร้างครอบครัวท่ีเปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียวเพิ่ม

มากข้ึน เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ อบรมพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเม่ือ

โตข้ึน หรืออาจเกิดจากความเครียด เร่ืองความยากจน ครอบครัวลม้เหลว (3) สังคมและวฒันธรรม

เน่ืองจากโครงสร้างของสังคมท่ีเอ้ือต่อการเกิดความรุนแรง ความไม่เป็นธรรมของโครงสร้างทาง

สังคมท่ียึดถือกนัตั้งแต่ในอดีตว่าผูช้ายเป็นใหญ่ กลายเป็นวฒันธรรมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ทั้งน้ี

เพราะสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสังคมเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม และกลายเป็น

สังคมยคุเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัว เช่น การอพยพของแรงงานเขา้สู่เขต

เมืองมากข้ึน สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้แก่กันน้อยลง อตัราการหย่าร้างมากข้ึน ปัญหาโรค

ระบาดและยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการพฒันาเด็กและเยาวชน 

(http://www.socialwarning.m-society.go.th/risk/5.html) 

 

บริบทเกีย่วกบัเพือ่นบ้านหรือชุมชนทีอ่ยู่อาศัย 

        กบัการกระทาํผดิซ้ําของเด็กและเยาวชน 

 บริบทเก่ียวกบัเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั (neighborhood or community context) 

ในท่ีน้ีประกอบดว้ยทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ (social disorganization theory) และผลกระทบท่ีเกิด

จากเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 

 

 ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ.  (social disorganization theory) ส่ิงท่ีวงการอาชญาวิทยาให้

ความสนใจอย่างยิ่งนับเป็นเวลายาวนานเร่ืองหน่ึงคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางสังคม

ส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมของมนุษยมี์การศึกษายอ้นกลบัไปไดต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ในประเทศ

แถบยโุรป (Vold, Bernard, and Snipes, 1998 : 28-31) ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาการศึกษา

ทางดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มเร่ิมแรกท่ีโรงเรียนนิเวศวิทยามนุษยใ์นมลรัฐชิคาโก (Chicago School of 

Human Ecology) ซ่ึงเนน้งานวิจยัในลกัษณะของวิชาท่ีว่าดว้ยอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อมนุษย์

และสตัว ์ผลการวิจยัพบวา่ บ่อยคร้ังท่ีเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัมีผลกระทบกบัพฤติกรรมของ

มนุษย ์เม่ือการควบคุมทางสังคมมีความอ่อนแอลง เพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัเหล่าน้ีมกัเป็น

พื้นท่ีท่ีมีความยากจน มีอตัราการเกิดอาชญากรรมสูง คุณภาพของครอบครัวอยู่ในระดบัตํ่า ท่ีอยู่

อาศยัเป็นแหล่งเส่ือมโทรม (Shaw and Mckay, 1969, see also Bursik and Grasmick, 1993) 

เช่นเดียวกบัพื้นท่ีท่ีขาดการจดัระเบียบ นอกจากน้ียงัรวมถึงบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีเพ่ือนบา้น

หรือชุมชนมีความกดดนัทางสงัคมสูงดว้ย 
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 ผลกระทบที่เกิดจากเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่อยู่อาศัย.  จากสภาวะของสังคมและการ

ควบคุมตนเอง ลกัษณะของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่เหมาะสม สามารถขดัขวางหรือ

ยบัย ั้งความสัมพนัธ์ของสังคมซ่ึงเป็นพื้นฐานของสังคมและการควบคุมตนเองได ้(Bursik and 

Grasmick, 1993 Pratt et al., 2004)  

 ตามความเป็นจริงแลว้พ้ืนท่ี (เพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั) ท่ีเป็นสังคมไร้ระเบียบ 

หมายถึง ลกัษณะของบรรทดัฐานทางสังคมไม่สามารถท่ีจะควบคุมดูแลคนภายในสังคมได ้สภาพ

สังคมเช่นน้ีจะส่งผลทาํใหเ้กิดโอกาสในการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนได ้(Shaw and Mckay, 

1969 ; Wilson, 1987, 1996) ครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าว (พื้นท่ีท่ีสังคมมีความไร้ระเบียบ) 

จะมีประสบการณ์ดา้นความเครียดทางการเงินหรือต่อความรุนแรงมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน นอกจากน้ี

บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเหล่าน้ี จะไดรั้บผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของครอบครัวและโรงเรียน

ดว้ย สภาพบริเวณท่ีย ํ่าแย่น้ีจะส่งผลให้เกิดการรวมตวั รวมกลุ่มเป็นแก๊งต่าง ๆ มากกว่าบริเวณท่ีมี

เพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการจดัระเบียบตามลกัษณะชุมชนปกติ ความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คง

ของพอ่แม่อาจขาดหายไปในบริเวณท่ีเพ่ือนบา้นมีความไร้ระเบียบ เด็กและเยาวชนท่ีอาศยัอยูจ่ะเกิด

การเรียนรู้จากเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิมากกว่าจากผูป้กครองของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น 

(Bursik and Grasmik, 1993; Anderson, 1991) โดยแอนเดอร์สัน (Anderson, 1991) ไดอ้ธิบายไวว้่า

สังคมขา้งถนนทาํให้เด็กและเยาวชนบางคนเขา้ไปรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน และ

สถานท่ีท่ีมีความรุนแรงจะทาํให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นตอบสนองและยอมรับต่อพฤติกรรม

เหล่าน้ีง่ายข้ึน 

 ทฤษฎีการควบคุม (control theory) ของเฮิร์ทไซ (Hirschi, 1969) กล่าวว่า เด็กและ

เยาวชนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดต่าง ๆ ในระดบัตํ่า เม่ือเด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีความ

ผกูพนัและมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมปกติของชุมชน และการมี

ความเช่ือต่อธรรมเนียมประเพณีของชุมชนดว้ย 

 จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน งานวิจยัจาํนวนมากต่าง

มุ่งเน้นถึงความเก่ียวขอ้งของลกัษณะเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัต่อการกระทาํผิด และอตัรา  

การกระทาํผิดซํ้ า อย่างไรก็ดีมีความรู้เพียงเล็กนอ้ยเก่ียวกบับทบาทของแรงผลกัดนัของเพื่อนบา้น  

ท่ีจะอธิบายการกระทาํผดิและการกลบัมากระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะพบไดจ้ากงานวิจยั

ต่าง ๆ ในปัจจุบนัท่ีมีการนาํประเด็นดังกล่าวนั้นมาใช้ทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ

อธิบายความสมัพนัธ์น้ี 

 และจากงานวิจยัของ เฮา้ส์เซอร์ และ ฟราเทลโล (Houser, k.A.and J. Fratello) พบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัทางสังคมกบัรูปแบบของการกระทาํผิดของเด็กและ
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เยาวชนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมานั้น การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่

อาศยัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเดก็และเยาวชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสาํคญัของทฤษฎีสังคมไร้

ระเบียบ (social disorganization) ท่ีกล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงลกัษณะของการกระทาํผดิของเด็ก

และเยาวชนนั้นเป็นผลเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเพ่ือน

บา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของเดก็และเยาวชนนัน่เอง 

 มีงานวิจยัจาํนวนมาก ท่ีทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ

สังคมหรือเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีส่งผลต่อการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงพบว่า

เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวกดว้ย เช่น งานวิจยัของคณะกรรมาธิการความยติุธรรมเก่ียวกบัเด็กและ

เยาวชนของผูว้่าการมลรัฐวิสคอนซิน และหน่วยงานความช่วยเหลือเก่ียวกบัความยุติธรรมของมล

รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin Governer’s Juvenile Justice and the Wisconsin Office of Justice 

Assistance) พบว่า ปัจจยัเส่ียงปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน คือ ระดบั

ของชุมชนท่ีอยูอ่าศยั (community level) ไม่วา่จะเป็นความสามารถในการหาซ้ือยาเสพติดหรืออาวธุ

ในชุมชน การมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัในระดบัตํ่า และสภาพสังคมท่ีไร้

ระเบียบ ส่ือต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง การตอ้งการปัจจยั 4 ในระดบัสูง และความเขม้ขน้ในการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนท่ีมีการกระทาํผดิภายในชุมชน และจากงานวิจยัของ กบูริน (Charis E.Kubrin) 

และ ซทยอูาท (Eric A.Stewart) เร่ือง การทาํนาย ใครคือผูก้ระทาํผดิซํ้ า บทบาทของบริบทความไม่

เอาใจใส่ของเพื่อนบา้นในการศึกษาการกระทาํผดิซํ้ า (Predicting Who Reoffends The Neglected 

Role of Neigborhood Context in Recidivism Studies) ในปี ค.ศ.2006 พบว่า บุคคลท่ีกลบัเขา้ไปสู่

เพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัท่ีไม่ดี จะมีอตัราการกลบัไปกระทาํผิดซํ้ ามากกว่าบุคคลท่ีกลบัไปสู่

เพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีฐานะเศรษฐกิจท่ีดี 

 งานวิจยัของ แซมพส์ัน และคณะ (Sampson et al.) พบว่า ลกัษณะของเพ่ือนบา้นหรือ

ชุมชนท่ีอยู่อาศัยท่ีมีการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในชุมชนจะทําให้มีระดับของ

อาชญากรรมและการกระทาํผดิอยูใ่นระดบัตํ่า (Morenoff et al., 2001; Sampson and Raudenbush, 

2001; Sampson et al., 1997) และจากทฤษฎีการควบคุมของเฮิร์ทไซ (Hirschi, 1969) กล่าวว่า 

เยาวชนจะมีการเขา้ร่วมในการกระทาํผิดต่าง ๆ ในระดบัตํ่า เม่ือเยาวชนนั้น ๆ มีความผกูพนัและมี

ส่วนร่วมในชุมชนท่ีอยู่อาศยั การเขา้ร่วมในกิจกรรมปกติของชุมชนและการมีความเช่ือต่อธรรม

เนียมประเพณีของชุมชน ลกัษณะของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการควบคุมความประพฤติ

ของสมาชิกในชุมชน จะทาํใหมี้ระดบัของอาชญากรรมและการกระทาํผดิอยูใ่นระดบัตํ่าดว้ยเช่นกนั 

(Morenoff et al. 2001 ; Sampson and Raudenbush, 2001 ; Sampson et al., 1997)  
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 นกัวิจยัส่วนใหญ่เช่ือว่าเด็กและเยาวชน คือ ผลิตผลของส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กและเยาวชน

เหล่านั้นเติบโตข้ึนมา โดยเช่ือว่ามีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีมีส่วนในการอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผิด

ของเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม ความยากจนและความผิดปกติทาง

สุขภาพจิต (Gerard & Buehler, 2004) ดงันั้นปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการป้องกนัพฤติกรรมการกระทาํ

ผดิของเด็กและเยาวชนไดก้็คือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและการมีความรัก ความ

ผกูพนัต่อโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นเพื่อนบา้น หรือชุมชนท่ีอาศยัอยู ่(Jonson-Reid, 2004) 

 นอกจากน้ี คุณภาพของส่ิงแวดล้อมท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ก็สามารถส่งผลต่อ

พฤติกรรมเช่นกัน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม

นบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้หญ่ (Crowder and Teachman, 2004) ในขณะท่ีเด็ก ๆ 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนยา้ยท่ีอยู่อาศยัและโรงเรียนอยู่เสมอจะมีความเส่ียงต่อการมีความ

ผกูพนัท่ีไม่ดีหรือตํ่า และมีการพฒันาท่ีไม่เหมาะสมดา้นทกัษะทางสงัคมมากกวา่คนอ่ืน ๆ  

 งานศึกษาของโครวเ์ดอร์ และทีชแมน (Crowder and Teachman, 2004) ช้ีใหเ้ห็นว่าการ

เปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศัยและความไม่เหมาะสมของเพื่อนบ้านหรือชุมชนท่ีอยู่อาศัยจะเป็น

แรงผลกัดันท่ีสําคญัท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากกว่าแรงผลกัดันท่ีเกิดจาก

ครอบครัว และแรงผลกัดนัทางดา้นโอกาสในการกระทาํผดิ นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการมีครอบครัวท่ี

ยากจน การศึกษาของพ่อแม่ สถานภาพของการสมรส รวมถึงขนาดของครอบครัวสามารถท่ีจะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาํผิดได ้เช่นเดียวกบัการไดรั้บการสนบัสนุนจากเพ่ือน ความลม้เหลว

ทางการศึกษา และคุณภาพของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัเหล่าน้ี ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า

ปัจจยัเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ี ทาํให้เกิดการพฒันาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็ก และเยาวชน 

นอกจากน้ีงานวิจยับางเร่ืองยงัไดท้ดสอบผลท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัตวัเด็กและเยาวชนหลงัจากท่ีไดเ้ขา้รับ

การบาํบดั รวมทั้งผลกระทบจากเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีมีต่อตวัเด็กและเยาวชนในการ

กลบัมากระทาํผิดซํ้ าข้ึนอีก ซ่ึงผลของการวิจยัทาํให้ทราบว่าโปรแกรมการบาํบดัเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผิดจะสําเร็จหรือไม่นั้นอาจข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นตวักล่อมเกลาอุปนิสัยของเด็กและ

เยาวชนเหล่านั้นดว้ย หรืออาจรับอิทธิพลมาจากเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั เช่น เพื่อนบา้นหรือ

ชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่ดี ไม่เป็นระเบียบส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการบาํบดั ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ท่ี

สาํคญัใหเ้กิดการกระทาํผดิซํ้ าได ้
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ภูมิหลงัด้านประชากรหรือลกัษณะทางประชากร 
       กบัการกระทาํผดิซ้ําของเด็กและเยาวชน 

 ภูมิหลงัดา้นประชากรหรือลกัษณะทางประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดของเด็ก

และเยาวชน ประกอบดว้ย อาย ุครอบครัว การศึกษาและประวติัในการกระทาํผดิ 

 

 อายุ. จากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ พบว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างอายุเร่ิมแรกในการ

จบักุมและการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชน ลกัษณะของการกระทาํผิดจะเป็นเส้นโคง้ คือ การ

กระทําผิดซํ้ าจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในวัยรุ่นตอนต้น และจะลดลงเม่ือมีอายุหลัง 16 ปีไปแล้ว 

(Gruenewald and West, 1989) และจากศึกษาของ แลนซา-กาคิวซ์ (Lanza-Kaduce) การ์ติน (Gartin) 

ดนัเดส (Dundes) บลอนท ์(Blount) โบลินอยส์ – แมนน่ิง (Bolinois – Manning) กนัส์ (Kuhns) โฮ

ลเทน (Holten)    มาฮาล (Mahan) เทเลอร์ (Taylor) เทอร์รี (Terry) แฟรงค ์(Frank) และ ก๊อดแชลล ์

(Godshall, 1990) พบว่า บุคคลท่ีถูกจบักุมขณะท่ีมีอายมุาก ๆ จะมีความถ่ีในการกลบัมากระทาํผิด

ซํ้ าในระดบัตํ่า เช่นเดียวกบัการศึกษาของสาํนกังานสถิติความยติุธรรม (The Bureau of Tustice 

Statistic, 1987 a) ท่ีพบว่า การกระทาํผดิซํ้ ามีความสัมพนัธ์แบบผกผนักบัอายขุณะท่ีถูกจบักุมและ

ช่วงเวลาท่ีถูกปล่อย กล่าวคือ นกัโทษท่ีมีอายมุาก จะมีการกลบัมากระทาํผิดซํ้ าอยูใ่นระดบัตํ่า และ

จากการศึกษาอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั ยงัพบว่า มากกว่าร้อยละ 75 ของเด็กท่ีมีอายุ 17 ปี หรือตํ่า

กว่า หลงัจากท่ีไดรั้บการปล่อยตวัแลว้จะกลบัมากระทาํผิดและถูกลงโทษซํ้ า ในขณะท่ีนกัโทษท่ีมี

อายุ 45 ปี หรือมากกว่าจะกลบัมากระทาํผิดและถูกลงโทษซํ้ าเพียงร้อยละ 40.3 เท่านั้น โดยท่ีอายุ

สูงสุดของการเร่ิมกระทาํผิดคือ 14 ปี (ร้อยละ 4.6 ถูกตดัสินว่ากระทาํผิดเป็นคร้ังแรก รองลงมาคือ

ช่วงอาย ุ17 ปี (ร้อยละ 4.4) เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของแผนกการแกไ้ขของเคนตกัก้ี (The Kentucky 

Department of Corrections, 2000) ท่ีพบว่า มีความคลา้ยคลึงกบัผลการศึกษาของสถาบนัอ่ืน ๆ คือ 

ในกลุ่มของผูก้ระทาํผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะมีอตัราการกลบัมากระทาํผิดซํ้ ามากกว่ากลุ่ม

ผูก้ระทาํผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ คาร์ชาช และเลเวอร์เรทท ์(Carcach and Leverett, 

1999) ท่ีมีตวัอยา่งเป็นประชากรเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดในประเทศออสเตรเลียจาํนวน 5,509 

คน พบวา่เดก็และเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 14-17 ปี จะมีการกลบัมากระทาํผดิซํ้ ามากท่ีสุด ซ่ึงนกัวิจยั

ส่วนมากจะให้เหตุผลของการกลบัมากระทาํผิดซํ้ าของวยัรุ่นว่า มกัจะเกิดจากแรงผลกัดนัของกลุ่ม

เพื่อนท่ีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิเป็นส่วนใหญ่ 

 ยิ่งไปกว่านั้น เด็กและเยาวชนท่ีถูกจบักุมในช่วงอายุยงัน้อย (10-13 ปี) พบว่า จะมีการ

กระทาํผิดอย่างต่อเน่ืองค่อนขา้งมากในภายหลงั และค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการกระทาํผิดจะ

นอ้ยลง เม่ือช่วงอายท่ีุถูกจบักมุมากข้ึน คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 14-16 ปี โดยระยะเวลาในการกระทาํผดิ
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จะอยู่ท่ี 8.2 ปี และช่วงอายุระหว่าง 17-20 ปี ระยะเวลาในการกระทาํผิดจะอยู่ท่ี 2-7 ปี ผลจาก

งานวิจยัน้ีแสดงว่า เยาวชนชายเม่ือถูกจบักุมคร้ังแรกในช่วงวยัรุ่นจะมีระยะเวลาในการกระทาํผิด

ต่อเน่ืองมากกว่าบุคคลท่ีถูกจบักุมคร้ังแรกซ่ึงอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ (Farrington and Hawkins, 1991) และ

จากการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาของแผนกการแกไ้ขของ ฟลอริดา้ (The Florida Department of 

Corrections, 2001) พบว่า ในแต่ละปีค่าเฉล่ียการถูกจบักุมในการกลบัมากระทาํผดิซํ้ าของผูใ้หญ่จะ

ลดลงร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกลบัมากระทาํผิดซํ้ านั้นจะมีอตัราท่ีสูงมากกว่าผูใ้หญ่ 

(ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และคณะ, 2553 : 41) 

 

 ครอบครัว. เน่ืองจากครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการกระทาํผิดของเด็กและ

เยาวชน จึงเป็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงภูมิหลงัดา้นอาชญากรรมของครอบครัวของเด็กและ

เยาวชนดว้ย เพราะผลกระทบของความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กบัตวัเด็ก รวมถึงรูปแบบการเล้ียงดู

ของครอบครัว เป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะส่งผลกบัการกระทาํผดิซํ้ าในภายหลงัของเด็ก ผลกระทบ

เหล่าน้ีจะแตกต่างกนัในแต่ละงานวิจยั (ตามท่ีตวัแปรของงานวิจยัท่ีศึกษา) อยา่งไรก็ตามมีงานวิจยั

จาํนวนมากท่ีพยายามแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของความสัมพนัธ์ดงักล่าว ท่ีนอกเหนือไปจาก

ผลกระทบท่ีเกิดจากโครงสร้างทางครอบครัวและพฤติกรรมของครอบครัว เช่น ประวัติ

อาชญากรรมมีส่วนในการกระตุน้หรือผลกัดนัต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน 

 จากการศึกษาภูมิหลงัทางครอบครัว หรือลกัษณะทางครอบครัวของเด็กและเยาวชน 

เช่น การมีพฤติกรรมอาชญากรรมของพอ่แม่หรือพี่นอ้ง การอบรมเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม ครอบครัวมี

ความขดัแยง้และมีความแตกแยก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นบ่อเกิดลกัษณะของเด็กและเยาวชนท่ีมีการ

กระทาํผดิอยา่งรุนแรง (Visher et  al., 1991 อา้งจากชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และคณะ, 2553 : 4) 

มีการศึกษาระยะยาวเร่ืองหน่ึง แสดงใหเ้ห็นวา่ การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนมีความสมัพนัธ์กบั

พ่อแม่ท่ีหย่าร้าง หรืออีกนยัหน่ึง คือ สถานภาพความสัมพนัธ์ของพ่อแม่นาํไปสู่การกระทาํผิดของ

เด็กและเยาวชนนัน่เอง (Patterson, 1989) และงานวิจยัน้ียงัแสดงใหเ้ห็นอีกดว้ยว่าการขาดการดูแล 

ท่ีดีจากครอบครัวจะเป็นส่ิงสําคัญในการเร่ิมต้นการกระทาํผิดต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างของ

ครอบครัวจะมีความสัมพนัธ์ต่อความรุนแรงในการเขา้ร่วมการกระทาํผิดและการกระทาํผดิซํ้ าของ

เดก็และเยาวชนในระยะเวลา 1 ปี (Murry et al.2006)  

 ในการศึกษางานวิจัยอ่ืน ๆ พบว่า ลกัษณะของครอบครัวและสภาพแวดลอ้มของ

ครอบครัวจะเป็นแรงผลักดันต่อพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน  

ตวัอยา่งเช่น จาํนวนสมาชิกในครอบครัว การเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาครอบครัว การละท้ิงเด็ก

และความผกูพนัของเด็กท่ีมีต่อผูป้กครอง (Derzon & Lipsey, 2000 ; Hirschi, 1969 ; Wasserman & 
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Sercini, 2001 ; West & Farrington, 1973) การป้องกนัการกระทาํผดิท่ีดีท่ีสุด คือ การเรียนรู้ทาง

สังคมโดยครอบครัว (Yablonsky, 2000) เด็ก ๆ ไม่ว่าหญิงหรือชายท่ีพบกบัปัญหาภายในครอบครัว 

เช่น ความไม่เท่าเทียมกนั (บ่อยคร้ังจะเกิดกบัผูเ้ป็นแม่) ทาํให้เด็กเหล่าน้ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

และแสดงออกดว้ยความรุนแรง โดยจะเรียนรู้บรรทดัฐานจากการมองเห็นส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตวั การ

นาํเสนอการกระทาํในส่ิงท่ีผิด แต่กลบัเป็นส่ิงท่ีครอบครัวนั้น ๆ ให้การยอมรับจะทาํให้เด็กและ

เยาวชนเหล่าน้ีเกิดการซึมซบัวฒันธรรมและค่านิยมท่ีแตกต่างจากสาธารณชนทัว่ ๆ ไป (Holden & 

Ritchie, 1991)  

 

 การศึกษา. งานวิจยัช้ีให้เห็นว่า ความลม้เหลวต่อการใชชี้วิตในโรงเรียนมีความสาํคญั

อย่างยิ่ง และสามารถท่ีจะเป็นตัวทาํนายการกระทาํผิดได้มากกว่าสถานภาพทางสังคม แม้ว่า

การศึกษาวิจยัจะไม่ไดแ้ยกสถานภาพทางสังคมไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงก็ตาม ผลจากการวิจยัแสดง

ว่า ปัจจยัทางดา้นการศึกษา จะส่งผลต่อการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนได ้(Siegel & Senna, 

1988) การศึกษาและระบบโรงเรียนสามารถส่งผลต่อการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนโดยผา่นตวั

แปรอ่ืน ๆ อีก เช่น การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การเป็นสมาชิกของกลุ่ม การขาดโอกาสในการ

ติดต่อกบับุคคลอ่ืน ๆ ความผิดหวงัและความโกรธ การควบคุมตนเองตํ่า รายไดแ้ละการเขา้ทาํงาน 

(Jeffrey, 1990 : 318) เจฟเฟรย ์(Jeffrey) ไดเ้นน้ว่าเด็กและเยาวชนท่ีออกจากโรงเรียนไปแลว้และ

หนัไปใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายนั้นเป็นเพราะเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีขาดแรงกระตุน้

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีถูกกฎหมายนัน่เอง (Jeffrey, 1990 : 191)  

 ในปี ค.ศ.1994 แฮเรอ (Harer) ไดใ้ชเ้วลา 3 ปี ในการติดตามนกัโทษจาํนวน 1,205 คน 

ท่ีไดรั้บการปล่อยตวัไปแลว้ และพบว่าการศึกษามีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัการกลบัไปกระทาํผิด

ซํ้าของนกัโทษเหล่าน้ี กล่าวคือ นกัโทษคนใดท่ียิง่มีระดบัการศึกษาสูง เม่ือถูกปล่อยตวัแลว้ โอกาส

ของการกลบัไปกระทาํผดิซํ้ านั้นจะยิง่นอ้ยลง 

 อตัราการกระทาํผิดซํ้ าจะมีสูงถึงร้อยละ 54.6 สําหรับนักโทษท่ีจบการศึกษาเพียงแค่

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และอตัราการกระทาํผิดซํ้ าจะน้อยลงเหลือเพียง ร้อยละ 5.4 เท่านั้น 

สาํหรับนกัโทษท่ีจบการศึกษาระดบัวิทยาลยั ดงันั้นอตัราการกระทาํผดิซํ้ าของนกัโทษจะลดลง หาก

ระหวา่งตอ้งโทษนั้นไดรั้บการศึกษาไปดว้ย สาํหรับนกัโทษท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาจะมีโอกาสกลบัไป

กระทาํผิดซํ้ าสูงถึง ร้อยละ 44.1 ในขณะท่ีนกัโทษท่ีไดรั้บการศึกษาอย่างนอ้ย 1 หลกัสูตร ทุก ๆ 6 

เดือนของการจาํคุก พบว่า อตัราการกลบัมากระทาํผิดซํ้ าจะอยู่ท่ี ร้อยละ 35.5 ผลจากการติดตาม

นักโทษท่ีไดรั้บการศึกษา พบว่า มีค่าเฉล่ีย ถึงร้อยละ 20 ท่ีมีการกลบัไปกระทาํผิดซํ้ าลดลงจาก

นกัโทษโดยทัว่ ๆ ไป (Steurer, 1969) ประเด็นหลกัของนกัโทษส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการปล่อยตวักลบั
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สู่สงัคม คือ ไม่มีทกัษะความรู้ ความสามารถ ไม่มีการศึกษา ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํใหน้กัโทษเขา้ไป

มีส่วนร่วมกบักิจกรรมอาชญากรรมอีกคร้ัง ถา้ทกัษะต่าง ๆ ของนกัโทษไม่ไดรั้บการพฒันา โอกาส

ในการเขา้ทาํงานของนักโทษเหล่านั้นหลงัจากถูกปล่อยตวัจะลดลงไปดว้ย (Haigler, Harlow, 

O’Connor and Campbell, 1992) 

 

 ประวัติในการกระทําผิด. ในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาความเส่ียงของการกลบัมา

กระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนนั้น ส่ิงแรกท่ีนกัวิจยัต่าง ๆ ให้ความสนใจ คือ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็น

สาเหตุของการกระทาํผิด จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า การกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนไม่ได้

เกิดข้ึนจากปัจจยัเดียว แต่เกิดจากปัจจยัหลาย ๆ อยา่งรวมกนั 

 หลายปีท่ีผา่นมา นกัวิจยัต่างให้ความสนใจในการคน้หาปัจจยัเส่ียงต่อการเพิ่มโอกาส

ในการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน เช่น การศึกษาของ โลวเ์บอร์ และดิสชั่น (Loeber and 

Dishion, 1983) ท่ีพบวา่ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน ปัจจยัท่ี

สาํคญัมากท่ีสุดจนถึงความสาํคญันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํผิด 

อายขุณะท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก อายุในช่วงเวลาท่ีกระทาํผิด จาํนวนของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้ร่วมใน

การกระทาํผดิ และความมีเสถียรภาพของครอบครัวตามลาํดบั อายเุร่ิมแรกในขณะท่ีเดก็และเยาวชน

เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด เป็นปัจจยัท่ีดีท่ีสุดในการทาํนายการกระทาํผดิในอนาคตของเด็ก

และเยาวชนเหล่านั้น ในขณะท่ีปัจจยัทางดา้นสังคมมีความเป็นไปไดน้้อยท่ีสุดในการทาํนายการ

กระทาํผดิของเด็กและเยาวชน (Niarhos and Routh, 1992) จากการศึกษาคร้ังน้ียงัพบอีกว่า ปัจจยั

ต่าง ๆ เช่น การประสบความสาํเร็จทางดา้นการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นปัญหาและการถูก

ลงโทษจากผูป้กครอง เม่ือนาํปัจจยัเหล่าน้ีมารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ จะสามารถทาํนายหรือคาดคะเน

การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ความยากจนก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัของการเกิดอาชญากรรมเด็กและเยาวชนท่ีมา

จากครอบครัวหรือชุมชนท่ีมีรายไดต้ ํ่า จะมีโอกาสกระทาํผิดต่าง ๆ มากกว่าเด็กและเยาวชนทัว่ ๆ 

ไป กลาสเซอร์ (Glaser, 1987) ไดศึ้กษาปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อลกัษณะและการเขา้ร่วมในการกระทาํ

ผดิของเดก็และเยาวชน (เช่น ระดบัความรุนแรงกบัอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย)์ โดยวิธีท่ีง่ายท่ีสุด

ในการระบุความรุนแรงของการเกิดอาชญากรรม คือ การใชบ้นัทึกรายงานการจบักุมของตาํรวจ 

ศาล หรือการใชแ้บบรายงานตนเองของผูก้ระทาํผิด (Farrington, 1998) ซ่ึงพบว่า การกระทาํผิดท่ี

รุนแรง ไดแ้ก่ การฆาตกรรม การข่มขืน การปลน้ และการทาํร้ายร่างกาย 

 การกระทาํผิดท่ีมีระดบัความรุนแรงจะเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุขณะกระทาํ

ผิดอยู่ในช่วงอายุ 12-20 ปี ซ่ึงเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดส่วนใหญ่มกัจะมีความเกียจคร้าน หนี
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โรงเรียน และมีการใชย้าเสพติด นอกจากนั้น เด็กและเยาวชนท่ีครูเห็นว่ามีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนนั้น ๆ มีการกระทาํผิดท่ีรุนแรงตามมาในภายหลงั (Farrington, 1998; 

Rutter & Giller, 1983) ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิในลกัษณะรุนแรงจะมีโอกาสสูงท่ีจะ

กลายเป็นผูก้ระทาํผดิอยา่งต่อเน่ือง (Farrington, 1998)  

 ผูท่ี้กระทาํผิดเก่ียวกบัคดีทรัย ์มีโอกาสสูงในการกลบัมากระทาํผิดซํ้ าไดอี้ก ซ่ึงพบว่า

ลักษณะของการกระทาํผิดซํ้ าท่ีมีความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัในลกัษณะของการกระทาํผดิซํ้ าท่ีไม่รุนแรง (Farrington, 1998) แต่ทั้งน้ีอาชญากรรมท่ีมี

ความรุนแรงโดยมากแลว้มกัจะเกิดข้ึนหลงัจากอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยไ์ดเ้กิดข้ึนแลว้ 

 ดงันั้น ในกรณีท่ีเยาวชนเขา้ร่วมก่ออาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงและมีการกระทาํผดิซํ้ า

ก็จะไม่มีความแตกต่างจากเยาวชนท่ีไม่ได้กระทาํผิดรุนแรงแต่มีการกระทาํผิดซํ้ าแต่อย่างใด 

อยา่งไรกต็ามงานวิจยัเก่ียวกบัการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิ

จะมีความแตกต่างจากเยาวชนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ระทาํผดิ เช่น ความรู้สึก พฤติกรรม และความสัมพนัธ์ 

(Rutter & Giller, 1983) การสร้างแนวทางของการกระทาํผดิจะมีสองแนวทางคือ พฤติกรรมการ

กระทาํผดิอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงวยัเด็ก และพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีเป็นผูใ้หญ่

แลว้ เยาวชนท่ีกระทาํผดิบางคนจะมีความแตกต่างจากผูใ้หญ่ท่ีกระทาํผดิทัว่ ๆ ไป โดยพิจารณาจาก

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการกระทาํผิด (Moffitt and Gaspi, 2001) อยา่งไรก็ตามสามารถแยกความ

แตกต่างน้ีไดจ้ากลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Rutter & Giller, 1983)  

 เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 จะกระทาํผดิเพียงคร้ังเดียว ร้อยละ 8 ของเด็กและเยาวชน

ท่ีกระทาํผิดจะมีส่วนร่วมในการกระทาํผิดซํ้ า ร้อยละ 55 พบว่า เยาวชนจะกระทาํผิดในลกัษณะท่ี

ต่อเน่ือง และร้อยละ 8 พบว่า เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าจะมีการเขา้ร่วมกระทาํผดิท่ีมีความรุนแรงหรือ

เป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรงอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง และยงัพบอีกดว้ยวา่ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิอยา่ง

ต่อเน่ืองนั้นมีสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ระทาํผดิแตกต่างจากเยาวชนท่ีกระทาํผดิทัว่ ๆ ไป อยา่งมี

นยัสาํคญัทาสถิติและไดเ้สนอผลการวิจยัว่า เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ านั้นมีปัจจยัท่ีกระตุน้หรือผลกัดนั

อย่างนอ้ย 3 ใน 4 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ีคือ (1) ครอบครัวมีปัญหา (2) ความลม้เหลวจากการใชชี้วิตใน

โรงเรียน (3) การใชย้าเสพติดและการด่ืมแอลกอฮอล ์และ (4) การมีพฤติกรรมท่ีพร้อมจะกระทาํผดิ 

 ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาสามารถอธิบายว่า ทาํไมอายุเร่ิมแรกของการกระทาํผิดจึงมี

ความสําคญัต่อความเขา้ใจเร่ืองของการกระทาํผิดซํ้ าว่า ผูท่ี้กระทาํผิดส่วนใหญ่มกัเร่ิมกระทาํผิด

ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย และจะมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีปัจจยัสนบัสนุนในการกระทาํผดิมาก่อน

และปัจจยัท่ีสนบัสนุนการกระทาํผิดเหล่านั้นมกัจะเป็นปัจจยัท่ีไม่รุนแรง (Schumacher & Kurz, 

2000) เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดโดยส่วนใหญ่แลว้จะไม่ปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม และ
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เป็นบุคคลท่ีถูกกีดกนัออกจากสงัคมโดยทัว่ไป (Rutter & Giller, 1983) นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผิดยงัมีการใชแ้อลกอฮอลมี์การสูบบุหร่ี มีเพศสัมพนัธ์และมีการเล่นการพนัน เยาวชนท่ีมี

ความเส่ียงสูงต่อการมีปัญหาในความสมัพนัธ์เหล่าน้ีมกัจะเกิดข้ึนร่วมกบัการมีปัญหาครอบครัวและ

ปัญหาทางดา้นการหางานทาํ 

 ปัจจยัท่ีดีท่ีสุดต่อการทาํนายการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนมีอยู่สามปัจจยั คือ (1) 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน (2) ผลการเรียนเฉล่ียระหว่างการศึกษา และ (3) 

ศกัยภาพของกระบวนการพฒันาในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 

รัทเทอร์ และ กิลเลอร์ (Rutter & Giller) ท่ีกล่าวว่าเด็กและเยาวชนท่ีมีการกระทาํผิดซํ้ ามกัมีการ

แสดงออกทั้งสามลกัษณะดงักล่าว มากกวา่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิโดยทัว่ไป 

 แนวความคิดของการแสดงอาชญากรรมจากปัจจยัด้านการมีเครือข่ายกบัเพ่ือนท่ีมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบน เป็นระยะเวลานาน การมีเครือข่ายดงักล่าวน้ีรวมถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลต่อ

บุคคลท่ีกระทาํผิดอ่ืน ๆ ดว้ย ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กและเยาวชนนั้นไดย้อมรับใน

ค่านิยมและพฤติกรรมการกระทาํผดินั้น ๆ  (Bernburg, Krohn and Rivera, 2006)  

 เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิจะมีประสบการณ์ต่อการตดัสินโทษในการเขา้ร่วมกบัการ

มีพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีรุนแรงอยา่งมีนยัสาํคญั การเขา้เป็นสมาชิกของแก๊งจะไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ี

สําคญัในการกาํหนดว่าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมการกระทาํผิดท่ีรุนแรงหรือไม่ 

เพราะจากการศึกษา พบว่า เด็กท่ีกระทาํผดิคร้ังแรกจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัเด็กและเยาวชนท่ีไม่

เคยกระทาํผดิเลย (Rutter and Giller, 1983) 

 การศึกษาระยะสั้นท่ีใชเ้วลาเพียง 1 ปี ในปี ค.ศ.2004 เพื่อติดตามผูก้ระทาํผดิซํ้ าจาํนวน 

2,180 คน ท่ีไดรั้บการปล่อยตวัจากเรือนจาํในมลรัฐหลุยส์เซียนา ระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1999 

ถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.2000 ซ่ึงผูก้ระทาํผดิท่ีถูกปล่อยตวัคร้ังน้ี จาํนวน 919 คน ท่ีไม่ไดรั้บการดูแล

ระหว่างถูกคุมขงั โดยมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะหาคาํตอบว่า การกลบัมา

กระทาํผิดซํ้ านั้นเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของการดูแลหรือไม่ ความสัมพนัธ์ระหว่างการกลบัมากระทาํ

ผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชน และลกัษณะของประวติัภูมิหลงัเฉพาะบุคคลมีผลหรือไม่ และจะมี

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเช้ือชาติกบัการกระทาํผดิซํ้ าหรือไม่ (Mbuba, 2004) 

 

สภาวการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย 

 

 ยาเสพติดใหโ้ทษ หมายความวา่ สารเคมีหรือวตัถุชนิดใด ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่ว่า

จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ แลว้ทาํให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 157 

ลกัษณะสาํคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นลาํดบั มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการ

เสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงอยูต่ลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง 

 

 การเสพ. หมายความวา่ การรับยาเสพติดใหโ้ทษเขา้สู่ร่างกายไม่วา่ดว้ยวิธีใด ๆ  

 

 ประเภทยา. ยาเสพติดใหโ้ทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1. ยาเสพติดใหโ้ทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน 

 2. ยาเสพติดใหโ้ทษทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน ฝ่ิน 

 3. ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลกัษณะเป็นตาํรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

ผสมอยูด่ว้ย 

 4. สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติก

แอนดไ์อไดร์ 

 5. ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กญัชา พืชกระท่อม 

(ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2549 : 9) 

 ส่วนกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนไดจ้ดัประเภทของยาเสพติดไวด้งัน้ี คือ 

กญัชา กระท่อม ฝ่ิน เฮโรอีน สารระเหย ยาบา้ (แอมแฟตามีน) ยาอี ยาเค โคคาอีน เวเล่ียม มอร์ฟีน 

ยาแกไ้อ สารเคมีอ่ืน ๆ กาว และอ่ืน ๆ  

 

ความผดิฐานเสพยาเสพติด 

 ตามพระราชบญัญติัยาสเพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 92 บญัญติัว่า ผูใ้ดเสพยาเสพ

ติดให้โทษประเภท 5 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรับ 

 

 การเสพกัญชา. ผูใ้ดเสพกญัชาไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ เช่น เอากญัชาผสมบุหรีแลว้สูบ 

หรือเสพกญัชาโดยใชป้้องกญัชา ถือว่าผูน้ั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซ่ึงมี

โทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2549 : 9) 

 

 การเสพยาบ้าหรือเฮโรอีน. ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91 

บญัญติัว่า “ผูใ้ดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือ

ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ” 
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 ดงันั้นผูใ้ดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น ยาบา้ เฮโรอีน ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดม

จากการรมควนั หรือฉีดเฮโรอีนเขา้เสน้เลือดหรือสูดดมเขา้ทางจมูก ถือวา่ผูน้ั้นมีความผดิฐานเสพยา

เสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ซ่ึงมีโทษจาํคุกหนกักวา่เสพกญัชา 

  

 การเสพสารระเหย. “สารระเหย” หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภณัฑ์ท่ีรัฐมนตรี

ประกาศว่า เป็นสารระเหย เช่น กาวต่าง ๆ “ผูติ้ดสารระเหย” หมายความว่า ผูซ่ึ้งตอ้งใชส้ารระเหย

บาํบดัความตอ้งการของร่างกายและจิตใจเป็นประจาํ 

 ความผิดฐานเสพสารระเหยนั้น ตามพระราชบญัญติัป้องกนัการใช้สารระเหย พ.ศ.

2533 มาตรา 17 บญัญติัวา่ “หา้มมิใหผู้ใ้ดใชส้ารระเหยบาํบดัความตอ้งการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่

ว่าโดยวิธีสูดดมหรือวิธีอ่ืนใด หากผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ” 

 

สถานการณ์ยาเสพติดในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

 งานวิจยัเร่ืองการลดจาํนวนการใชย้าเสพติดและการกระทาํผดิของเยาวชนในส่วนของ

ประเทศไทย ตามโครงการ “การลดจาํนวนการใช้สารเสพติดและการกระทาํผิดของเยาวชนใน

ดินแดนลุ่มแม่นํ้ าโขง” จีน (ยนูนาน) ลาว ไทย และเวียดนาม รายงานว่า จากการเขา้ไปเก็บขอ้มูล

และสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ตลอดจนผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานดา้นการป้องกนัและบาํบดัรักษา ฟ้ืนฟ ู   

ผูติ้ดยาเสพติดเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีซ่ึงมีความรุนแรงในการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

หมู่เยาวชน ได้แก่ พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ยะลา และปัตตานีในภาคใต ้และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลในภาคกลาง อาจแนกสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยตามภาคต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

(วิชา มหาคุณ และคณะ, 2003) อยา่งไรกต็ามรายงานการวิจยัฉบบัน้ีมิไดล้งลึกหรือกล่าวถึงเร่ืองการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน จึงควรมีงานวิจยัต่อยอด เร่ืองการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนเพิ่มเติม 

 

 ภาคเหนือ. เน่ืองจากพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ติดแนวชายแดนท่ีมีการผลิตยาเสพติด

แหล่งใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอยู่อาศยัของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ จึงมีการลกัลอบลาํเลียงยาเสพติดและ

เป็นจุดพกัยาเสพติดเพื่อส่งต่อไปยงักรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในภาคต่าง ๆ ของ

ประเทศ 
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 ยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดมากท่ีสุดในภาคเหนือ ไดแ้ก่ เมทแอมเฟตามีน ฝ่ิน เฮโรอีน 

กญัชา สารระเหย ยาอี ยาเค ยาเลิฟ โคเคน เหลา้แห้ง ยาแกไ้อ มอร์ฟีน ยานอนหลบั และยาแกไ้อ

ผสมผงชูรส แมว้่าการปราบปรามอยา่งหนกัของรัฐบาลจะทาํให้การแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตา

มีนลดลงจากเดิม แต่มิไดห้มายความว่าจะทาํให้เมทแอมเฟตามีนหมดส้ินไป ทั้งน้ีเพราะมีการผลิต

ยาเสพติดทั้งภายนอกประเทศและบริเวณชายแดนไทย และลกัลอบลาํเลียงยาเสพติดเขา้มาหลาย

เส้นทาง รวมทั้งการลกัลอบลาํเลียงเคมีภณัฑแ์ละสารท่ีใชใ้นการผลิตออกไปยงัแหล่งผลิตภายนอก

ประเทศยงักระทาํอยู่อย่างสมํ่าเสมอ พื้นท่ีบริเวณชายแดนซ่ึงมีปัญหายาเสพติดขั้นรุนแรง เพราะ

กลุ่มนายทุนใช้เป็นพื้นท่ีพกัอาศยัและประสานงานการซ้ือขายยาเสพติด ไดแ้ก่ อาํเภอเวียงแหง 

อาํเภอเชียงดาว อาํภอไชยปราการ อาํเภอฝาง และอาํเภอแม่สาย ส่วนพื้นท่ีภายในท่ีใช้เป็นจุด

ประสานงานและแหล่งพกัยาเสพติด ไดแ้ก่ อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอแม่แตง อาํเภอพร้าว เป็นตน้ 

 กลุ่มผูใ้ชแ้ละผูเ้สพยาเสพติดกระจายอยู่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ซ่ึงมีอายุระหว่าง 

15-18 ปี ส่วนกลุ่มวยัรุ่นท่ีว่างงานหรือรวมกลุ่มเป็นแก๊งต่าง ๆ มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ส่วนกลุ่ม

ผูข้ายบริการหรือเดก็เร่ร่อน อายจุะลดตํ่าลงถึง 11 ปี 

 การได้มาซ่ึงยาเสพติดมาจากการท่ีผูเ้สพมีวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นเครือข่ายผู ้

จาํหน่าย การขายบริการทางเพศ การลกัขโมย การทาํงานแลกยาเสพติด การขอจากพ่อแม่ผูป้กครอง 

เป็นตน้ 

 แหล่งท่ีมีการใชย้าเสพติดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ในห้องนํ้ าและห้องนอนท่ีบา้นของตนเอง 

หอพกัของนักเรียน นักศึกษา ในส่วนหย่อมท่ีลบัตาคน ท่ีซ่ึงไม่มีคนพลุกพล่าน สถานเริงรมย ์ป่า 

และวดั เป็นตน้ 

 เพศท่ีใชย้าเสพติดมาก ไดแ้ก่ เพศชาย ส่วนเพศหญิงอยูใ่นอาชีพผูข้ายบริการ 

 พฤติกรรมท่ีถือไดว้่าอยู่ในความเส่ียง ไดแ้ก่ อยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีชอบรู้ ชอบลอง ชอบ

เท่ียวสถานเริงรมย ์บางคนชอบอยู่ลาํพงัคนเดียว มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย อยู่ในครอบครัวท่ี

ทะเลาะเบาะแวง้กนั 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  จังหวดัอุบลราชธานีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ประเภทเมทแอมเฟตามีนอยา่งรุนแรง ในปัจจุบนัมีการปราบปรามยาเสพติดอยา่งหนกั ทาํใหผู้เ้สพ

หวนกลบัไปใชส้ารระเหยเพิ่มมากข้ึนในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัเมทแอมเฟตามีน สาํหรับเมทแอมเฟ

ตามีนแพร่ระบาดมาจากนอกพื้นท่ี โดยส่งต่อเป็นทอดจากภาคเหนือ ซ่ึงเดิมมีแหล่งผลิตจากเมียน

มาร์ ต่อมาเม่ือมีการปราบปรามอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงยา้ยฐานการผลิตและเส้นทาง

การลาํเลียงมายงัพื้นท่ีรอยต่อของลาว ตามเส้นทางลาํนํ้ าโขงสู่จงัหวดัอุบลราชธานี จุดท่ีพกัยาเสพ
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ติดเพื่อส่งต่อไปยงักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ อาํเภอโขงเจียม อาํเภอเขมราฐ และอาํเภอ

ศรีเมืองใหม่ พื้นท่ี ๆ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอวารินชาํราบ อาํเภอ

เดชอุดม อาํเภอเข่ืองใน อาํเภอพิบูลมงัสาหาร โดยแพร่เขา้ไปในสถานศึกษาชั้นระดบัมธัยมศึกษา

และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ นอกจากน้ียงัแพร่ระบาดในพื้นท่ีทางการเกษตรในชนบท และ

กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ช่วงอายุท่ีใชย้าเสพติดเร่ิมตั้งแต่ 14-15 ปี ส่วนผูมี้อาชีพทางการเกษตรหรือผูใ้ช้

แรงงานมีช่วงอายรุะหวา่ง 15-18 ปี นอกจากน้ีกลุ่มเดก็วยัรุ่นท่ีหนีออกจากบา้น จะหาเงินดว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ เพื่อซ้ือยาเสพติดมาร่วมกนัเสพในกลุ่มเร่ร่อน 

 สาเหตุสาํคญัท่ีเป็นปัจจยัในการใชย้าเสพติด ไดแ้ก่ อยากลอง เพื่อนชกัชวน มีปัญหาใน

ครอบครัว ตอ้งการใหท้าํงานหรือดูหนงัสือไดม้ากข้ึน หรือพกัอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี

แพร่ระบาดของยาเสพติด นอกจากน้ียงัมีค่านิยมในกลุ่มวยัรุ่นท่ีเล่นกีฬาท่ีเช่ือว่ายิ่งเล่นกีฬายิ่งตอ้ง

ใชเ้มทแอมเฟตามีน เพราะทาํใหมี้กาํลงัและเล่นกีฬาไดดี้ 

 ผูเ้สพยาเสพติดส่วนใหญ่นิยมเสพเป็นกลุ่มประมาณ 2-3 คน เสพโดยวิธีสูดดม หรือ

นาํไปยดัในบุหร่ีแลว้สูบ หรือละลายนํ้ าด่ืม ผูเ้สพส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดแต่ไม่รู้ซ้ึง 

และไม่ตระหนกัในพิษภยัทั้งเช่ือวา่เสพแลว้ไม่ติด จึงกลา้ลองเสพ 

 

 ภาคใต้. ในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลาเดิมมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดเฮโรอีน แต่

ปัจจุบนัเมทแอมเฟตามีนเขา้มาแทนท่ี กลุ่มผูใ้ชย้าเสพติดส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา อยูใ่นวยั 

15-18 ปี นอกจากน้ีคือ กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน และมีฐานะค่อนขา้งยากจน 

 สาํหรับพื้นท่ีแพร่ระบาดของยาเสพติดในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ พื้นท่ีหวัเขาแดง บา้นเล 

ท่าเสา บา้นใหม่ พื้นท่ีอาํเภอหาดใหญ่และอาํเภอปาดงัเบซาร์ 

 ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเสพของกลุ่มวยัรุ่น ไดแ้ก่ ความอยากรู้ อยากลอง การชกัชวนของ

เพื่อน ความตอ้งการทางเพศ รวมทั้งเคยใชบุ้หร่ี สุรามาก่อน นอกจากน้ียงัมีปัญหาครอบครัว เช่น 

พอ่แม่ไม่มีเวลาใหลู้ก และการทะเลาะเบาะแวง้ในครอบครัว เป็นตน้ 

 

 ภาคกลาง. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดั

นครปฐมและปทุมธานี พบว่า ชุมชนคลองเตยซ่ึงมีประชากรประมาณ 1.4 แสนคน มีครอบครัวถึง 

8,000 ครอบครัว และกลุ่มชุมชนยอ่ย 43 กลุ่ม มีเด็กและวยัรุ่นเสพยาหรือเคยใชย้าเสพติดประมาณ 

ร้อยละ 80 การแพร่ระบาดของยาเสพติดสืบเน่ืองมาจากมีบุคคลหลากหลายอาชีพ และหลายถ่ิน

อพยพเขา้มาอยู่ จึงมีการนาํยาเสพติดเขา้มาดว้ย ทั้งจากบุคคลภายนอกและจากคนในพื้นท่ี หรือ

แมแ้ต่เจา้หนา้ท่ีของรัฐกมี็ส่วนในการจาํหน่ายยาเสพติด เมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดท่ีแพร่หลาย
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มากท่ีสุด สามารถซ้ือหาไดโ้ดยสะดวก ทั้งในแหล่งท่ีพกัอาศยั อู่ซ่อมรถ โรงงาน บ่อนการพนัน 

โรงเรียน โรงฆ่าสัตว ์และโรงไฟฟ้า เยาวชนถูกพ่อแม่บงัคบัให้เป็นคนส่งยาหรือขายยา พื้นท่ีซ่ึงมี

การแพร่ระบาดมากรองลงมา ไดแ้ก่ ชุมชนสวนพลูพฒันา ซ่ึงมีผูเ้สพเมทแอมเฟตามีนอายุตั้งแต่    

10 ปีข้ึนไป ในชุมชนมีผูท้าํงานในสถานเริงรมย์แถวถนนพฒัน์พงษ์ ซ่ึงมักเป็นผูซ้ื้อและขาย        

เมทแอมเฟตามีนรวมทั้งยาเสพติดชนิดอ่ืนดว้ย ในส่วนของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

ปริมณฑลเป็นท่ีคา้และแพร่ยาสเพติดหนาแน่นมากท่ีสุดของประเทศและเป็นจุดท่ีมีขนาดของยา

เสพติดกว่าร้อยละ 35 ของปัญหายาเสพติดทั้งหมดของประเทศ การลดความรุนแรงของปัญหายา

เสพติดในพื้นท่ีเหล่าน้ีไดม้ากข้ึนเท่าใดยอ่มส่งผลต่อการลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ

ไดม้ากข้ึนเท่านั้น (สุชาดา  พรหมจาํรัส, สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดันครปฐม, 2554 (available 

from http://www,ord.go. th/ ewt~news.php?nid=96586filemane=ixdex) 

 ในพื้นท่ีอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีการแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีน  

ในชุมชนใกลว้ดั ในซอย ในบริเวณใตส้ะพาน หรือแหล่งบนัเทิง เยาวชนท่ีเสพอายรุะหวา่ง 17-18 ปี 

 ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติด ไดแ้ก่ ความอยากรู้ อยากลอง การชกัชวนของเพื่อน 

การท่ีเคยสูบบุหร่ี หรือด่ืมสุรามาก่อน รวมทั้งครอบครัวแตกแยกและบุคคลในบา้นเสพยาเสพติด 

บางครอบครัวพ่อแม่ถูกจบักุมดาํเนินคดีในขอ้หามีและจาํหน่ายยาเสพติด นอกจากน้ีสถานท่ีมัว่สุม

ของวยัรุ่นและแหล่งอบายมุขกท็าํใหเ้ยาวชนมีโอกาสใชย้าเสพติดไดง่้ายข้ึน  

 กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ของยาเสพติดในประเทศไทยยงัเตม็ไปดว้ยอนัตรายและมี

ความรุนแรงอยา่งยิ่งโดยเฉพาะต่อกลุ่มวยัรุ่นอายรุะหว่าง 15-18 ปี ซ่ึงเป็นวยัอยากรู้อยากลอง และ

เยาวชนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เคยสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา หรือเคร่ืองด่ืมมึนเมามาก่อน จึงคุน้เคยต่อการลอง

เสพยาเสพติด และเห็นว่าการเสพยาเสพติดเป็นเร่ืองธรรมดาของวยัรุ่น แม้รัฐบาลมีนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนอย่างหนัก แต่ก็สามารถหยุดย ั้งการแพร่ระบาดได้

เพียงชัว่คราว ดงันั้นการรณรงคใ์นดา้นการป้องกนั แกไ้ข และบาํบดัฟ้ืนฟู จึงตอ้งกระทาํไปพร้อม

กนัใหค้รบทุกดา้น จึงจะสามารถหยดุย ั้งยาเสพติดไดอ้ยา่งแน่นอน 

 และเม่ือไม่นานมาน้ี คือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 นายพระนาย  สุวรรณรัฐ รักษาราชการ

แทนปลดักระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติดของรัฐบาลสําเร็จตามเป้าหมาย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงสัง่การใหผู้ว้า่ราชการทุกจงัหวดัเร่งรัดจดัระเบียบสังคม สร้าง

สถานบริการสีขาวให้ปลอดยาเสพติดและไม่เป็นแหล่งมัว่สุมของเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกนั 

พล.ต.อ.อดุลย ์ แสงสิงแก้ว รอง ผบ.ตร.ในฐานรักษาราชการเลขาธิการสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าววา่ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารเนน้การขบัเคล่ือนนโยบายเร่งด่วน
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ควบคุ่กับการทํางานของศูนย์อ ํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (คพส.) 

ประกอบดว้ยการเร่งขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเพสติดท่ีมีเป้าหมายในพื้นท่ี

ทัว่ประเทศมีความเขม้แข็ง ส่วน พ.ต.อ.สุชาติ  วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า

ระหว่างวนัท่ี 4-5 ตุลาคม 2554 ไดส้ั่งการให้เรือนจาํทัว่ประเทศปฏิบติัการจู่โจมตรวจคน้ส่ิงของ

ตอ้งหา้มและยาเสพติดในเรือนจาํ โดยมอบหมายใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล

เก่ียวกบักรณีท่ีมีผูต้อ้งขงัเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาในเรือนจาํตลอดจนบุคคลภายนอกเรือนจาํ 

เพื่อรายงานมายงักรมราชทณัฑ ์และจะมีการประชุมผูบ้งัคบับญัชาการเรือนจาํทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 

6-7 ตุลาคม 2554 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน 

 วนัเดียวกนันั้น คือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 นายธวชัชยั  เทอดเผา่ไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั

ระยอง พร้อมดว้ย พล.ต.ท.ปรีชา  เจริญสหายานนท ์ผบก.ภ.จงัหวดัระยอง นายอุดม  รัตนโภคิน ผู ้

บญัชาการเรือนจาํกลางจงัหวดัระยอง นายธาตรี  นามะสนธิ นายบญัญติั  เศียรเขียว ปลดัฝ่ายความ

มัน่คงอาํเภอแกลง นาํกาํลงัร่วมกนัตรวจคน้เพื่อหาส่ิงผดิกฎหมายในเรือนจาํกลางจงัหวดัระยอง พบ

ยาบา้ 6 เมด็ ยาไอซ์ 6 ห่อเลก็ อาวุธมีด 16 เล่ม โทรทศัน์มือถือ 10 เคร่ือง อุปกรณ์หูฟังโทรศพัท ์ซิม

การ์ด 9 อนั เมมโมรี 4 อนั และอุปกรณ์เสพจาํนวนมาก โดยนายอุดม กล่าวว่า เรือนจาํจะตอ้งมี

มาตรการเพื่อป้องกนัและปราบปรามให้เขม้ขน้มากยิ่งข้ึน ท่ีผ่านมาไดมี้ผูท่ี้ลกัลอบขวา้งปาส่ิงผิด

กฎหมายและส่ิงตอ้งหา้มเขา้มาในเรือนจาํโดยตลอด ซ่ึงตอ้งเพิ่มเจา้หนา้ท่ีในการสกดักั้น โดยเฉพาะ

ในเวลากลางคืนโดยการจดัเวรยามอีกดว้ย (เดลินิวส์, 6 ตุลาคม, 2554) 

 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พล.ต.อ.ประชา      

พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมเป็นประธานเปิดปฏิบติัการนาํผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดท่ี

สมคัรใจเขา้รักการบาํบดัรักษา ซ่ึงเร่ิมเปิดให้บริการในพื้นท่ีทัว่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

แห่งแรกตามยทุธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อคืนบุตรหลานให้ครอบครัว คืนคนดีสู่

สังคม โดยนายวิทยากล่าวว่า ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยกลบัมาสู่ภาวะท่ี

มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น โดยปี 2554 น้ี คาดว่าจะ

มีผูเ้สพยาเสพติดประมาณ 13 ลา้นคน เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติประชากรทุก 1,000 คน จะมีผูเ้สพยา 

19 คน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล 6 เท่าตวั โดยพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

สัดส่วนของปัญหามากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 60 รัฐบาลจึงเร่งแกปั้ญหาอย่างจริงจงั ถือเป็นวาระ

แห่งชาติและเดินหนา้ยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด ยดึหลกัผูเ้สพคือผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บ

การบาํบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีนโยบายช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ ชกัชวน

ผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดสมคัรใจเขา้สู่การบาํบดัฟ้ืนฟู ในปี พ.ศ.2555 ไม่น้อยกว่า 400,000 คน โดย

วิธีการบาํบดัดว้ยวิธีการสมคัรใจน้ีจะไดผ้ลดีเน่ืองจากเป็นความตั้งใจของผูเ้สพท่ีตอ้งการเลิกเสพยา 
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โดยนายวิทยายงัไดก้ล่าวต่อไปอีกดว้ยว่า กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ตรียมระบบการบาํบดัไวพ้ร้อม

แลว้ โดยจดัตั้งศูนยบ์าํบดัฟ้ืนฟูยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชนทุกอาํเภอ และในกรุงเทพมหานครทุก

เขต รวมทั้งหมด 923 แห่ง จะมีการคดักรองผูเ้สพเพื่อใหก้ารบาํบดัท่ีเหมาะสม เร่ิมดาํเนินการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน สาํหรับในต่างจงัหวดัจะเร่ิมดาํเนินการวิธีเดียวกนัเพ่ือป้องกนั

มิใหห้วลกบัไปติดยาหรือใชย้าเสพติดซํ้าอีก (ไทยโพสต,์ 7 ตุลาคม 2554) 

 ในวนัเดียวกนั คือ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2554 น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ ผูต้รวจสอบ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถิติอายผุูใ้ชย้าเสพติด พบว่า อายตุ ํ่าสุดอยูท่ี่ 9 ขวบ ซ่ึง

ติดยาบา้อยู่ท่ีนครปฐม ขณะท่ีปัจจุบนั พบว่า ผูใ้ชย้าเสพติดเร่ิมเป็นกลุ่มท่ีมีอายุลดลง โดยในกลุ่ม

อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี จากเดิมจะมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 แต่ขณะนั้นยงัข้ึนมาถึงร้อยละ 11 ของจาํนวนผู ้

เสพแลว้ เช่นเดียวกบัผูห้ญิงมีจาํนวนเสพยามากข้ึน จากเร่ิมอยูท่ี่ร้อยละ 9 ข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 20 แลว้ 

 

ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิเกีย่วกบัยาเสพติด 

 ในชุมชนคลองเตย มีประชากรประมาณ 1.4 แสนคน 8,000 กว่าครอบครัว และกลุ่ม

ชุมชน 43 กลุ่ม พบว่า มีผูเ้สพยาประมาณร้อยละ 80 อายุต ํ่าสุดท่ีเสพยา มีตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป ส่วน

ใหญ่เสพยาบา้และติดยาในช่วงปิดเทอม เน่ืองจากพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก เด็กมกัอยู่กบักลุ่มเพื่อน

ดว้ยกนั 

 มูลนิธิดวงประทีป เป็นหน่วยงานท่ีดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหายาเสพติด และพบว่าเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น (1) การคบเพื่อน เลียนแบบ (2) ขาดแบบอยา่ง

ท่ีดี (3) ไม่มีสถานท่ีให้คาํปรึกษา (4) การแข่งขนัทางเศรษฐกิจของพ่อแม่ ตอ้งการเงิน (5) ความไม่

พอดีในการดูแลเด็ก พ่อแม่ห่วงมากหรือทอดท้ิงมาก และ (6) ปัญหาครอบครัว (พ่อแม่ทะเลาะกนั

ไม่เช่ือใจกนั ปัญหาการแตกต่างของฐานะและความรู้ ความเห็นแก่ตวั ขาดความรับผดิชอบ เล่นการ

พนัน ขาดศิลปกรรม ทั้งสองฝ่ายไม่มีความอดทน พ่อแม่เล่นการพนัน ติดยาเสพติด ครอบครัว

แตกแยก แกไ้ขปัญหาไม่ถูกตอ้ง พอ่แม่ตามใจมากไปหรือเขม้งวดเกินไปทาํใหเ้ก็บกด และทาํในส่ิง

ท่ีตวัเองชอบ (วิชา  มหาคุณ, 2546 : 311) 

 ส่วนชุมชนสวนพลูพฒันา ซ่ึงตั้งอยูห่ลงัสถานีตาํรวจทุ่งมหาเมฆ ถนนสาธร มีจาํนวน

ประชากรในชุมชนประมาณ 8,000 กว่าคน และ 750 กว่าครอบครัว เยาวชนวยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่

ทาํงาน เรียนหนงัสือแลว้ออกกลางคนัมีเวลาว่างมาก ท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเช่าประมาณ 20-30% การ

ใชส้ารเสพติด มีผูเ้สพยาเสพติดประมาณ 80% ในจาํนวนน้ีมีเยาวชนเสพยาเสพติดประมาณ 70/80% 

มีผูจ้าํหน่ายยาเสพติดนอ้ยกวา่ผูเ้สพยา ส่วนใหญ่ติดยาบา้ อายตุั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป กลุ่มเยาวชนอาย ุ13-
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15 ปี มากท่ีสุด จาํนวนชายและหญิง มีอตัราการเสพใกลเ้คียงกนั มีผูเ้สพเฮโรอีนนอ้ยมาก ประมาณ 

2-3 ราย คนส่วนใหญ่จะติดยาบา้ถึงขนาดตอ้งใชเ้ป็นประจาํ 

 การซ้ือขาย ซ้ือไดง่้ายมาก มีทุกรูปแบบ เหมือนซ้ือขนมบางคนซ้ือและขายดว้ย เพื่อ

ตอ้งการยอดการขาย เม่ือไดเ้งินมาแลว้นาํไปซ้ือยาเสพติดต่อไป ส่วนผูห้ญิงท่ีขาดเงินบางคนใช้

วิธีการขายบริการทางเพศท่ีชุมชนน้ีถือเป็นแหล่งซ้ือขายท่ีใหญ่รองจากชุมชนคลองเตย ส่วนใหญ่

เป็นคนนอกเขต มาส่งถึงบา้น บางคร้ังมีการนาํส่งกนัท่ีหา้งสรรพสินคา้ 

 ชนิดของยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นยาบา้มาท่ีสุด วิธีการใช้ โดยนํายาบา้ห่อกระดาษ 

ฟรอยด ์(ในซองบุหร่ี) แลว้รมควนั และใชก้าวหรือสารระเหยแทนในช่วงท่ีมีการขาดส่งยาบา้ 

 สาเหตุท่ีเยาวชนเสพยาเสพติดเกิดจาก (1) การคบเพ่ือน เพ่ือนชวน (2) อยากลอง (3) มี

เวลาว่างเน่ืองจากลาออกจากโรงเรียนกลางคนั (4) ปัญหาทางเศรษฐกิจ (5) ตอ้งการทาํยอดการขาย 

แล (6) ปัญหาครอบครัว ปัจจยัท่ีนาํสู่การเก่ียวขอ้งกบัการเสพยา สาเหตุใหญ่คือ ความอยากรู้อยาก

ลอง รองลงมาคือ การชกัจูงของเพื่อน ส่วนความยากง่ายในการหาซ้ือนั้นเห็นว่าในปัจจุบนัหาซ้ือได้

สะดวกและมีการยดัเยยีดใหซ้ื้อดว้ย (วิชา  มหาคุณ, 2546 : 313-315) 

 สาํหรับจงัหวดันครปฐม พบวา่ ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด คือ 

 1. พฤติกรรมเส่ียงท่ีนาํไปสู่การเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าเสพติด เรียงตามลาํดบัซ่ึงมีคือ 

ความอยากรู้อยากลอง การชกัจูงของเพื่อน เคยใชย้าเสพติดประเภทอ่ืนมาก่อน เช่น บุหร่ี สุราเพื่อ

เขา้สงัคม ความไม่กลา้ปฏิเสธ และความตอ้งการทางเพศสูง 

 2. ปัญหาครอบครัวท่ีนาํไปสู่การเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด กลุ่มตวัอยา่งคิดว่า ครอบครัว

แตกแยกเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาตามลาํดบั คือ พ่อแม่ไม่มีเวลาใหลู้ก การทะเลาะเบาะแวง้ใน

ครอบครัว และบุคคลในบา้นใชย้าเสพ ส่วนปัญหาท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาของสังคม สภาพแวดลอ้ม 

และพอ่แม่อยูใ่นเรือนจาํ 

 3. สถานท่ีน่าจะเป็นแหล่งแพร่หลายยาเสพติดมากกว่าปกติ ไดแ้ก่ สถานท่ีมัว่สุมของ

วยัรุ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่งอบายมุข ชุมชนแออดั แหล่งเส่ือมโทรมและแหล่งท่องเท่ียวนอ้ย

ท่ีสุด 

 4. การหาซ้ือยาเสพติดในปัจจุบนั ความคิดของกลุ่มตวัอย่างคิดว่า การซ้ือยาเสพติด

ในปัจจุบนัสามารถหาซ้ือไดง่้ายและสะดวกมากท่ีสุด 

 และจากขอ้มูลของหน่วยงานบาํบดัรักษาของโรงพยาบาลธญัญรักษ ์พบว่า ผูป่้วยส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุโดยเฉล่ียประมาณ 15-20 ปี ผูป่้วยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน

ชุมชนแออดั อาศยัอยูก่บัญาติ เป็นนกัเรียนเรียนไม่จบมธัยมศึกษาตอนตน้ ลาออกกลางคนั ทาํให้มี

เวลาไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มีรายไดจ้ากการขายยาเสพติด บุคคลในครอบครัวใชย้าเสพติดนอ้ย ส่วน
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ใหญ่ผูป่้วยเสพนอกบา้นกบัเพื่อน โดยเฉพาะท่ีบา้นเพื่อน เก่ียวกบัการใชส้ารเสพติด พบว่า ส่วน

ใหญ่สูบบุหร่ีตั้ งแต่อายุ 10 ปี วนัละ 6-10 มวน นานกว่า 1 ปี สูบท่ีบา้นเพื่อน ส่วนใหญ่เคยด่ืม

แอลกอฮอลค์ร้ังแรกอายุประมาณ 19-25 ปี เร่ิมติดอายุ 30 ปีข้ึนไป ด่ืมมากกว่า 1 ขวดเล็กทุกวนัท่ี

บา้น ผูเ้สพกญัชาส่วนใหญ่ใชว้ิธีรมควนัแลว้สูบใชค้ร้ังแรกอายุ 15-18 ปี เร่ิมติดอายุ 19-25 ปี ใช้

ประมาณ 0.1-0.5 กรัม วนัละ 1-2 คร้ัง ท่ีบา้นเพ่ือน ผูป่้วยส่วนใหญ่เสพยาบา้มากท่ีสุดใชว้ิธีสูบคร้ัง

แรก อาย ุ10 ปีข้ึนไป และเร่ิมติดอายวุยัเดียวกนั คร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 1-2 คร้ัง ท่ีบา้นเพ่ือน ปัจจุบนั 

คือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554 นายแพทยอ์งักูร  ภทัรากร รองผูอ้าํนวยการสถาบนัธัญญารักษ ์กรมการ

แพทย ์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในไทยโพสต์ว่า “ขณะน้ีแนวโน้มผูเ้สพยาอายุลดลงเร่ือย ๆ 

ตํ่าสุดท่ีสถาบนับาํบดัรักษาอยูใ่นขณะน้ี คืออาย ุ12 ปี ซ่ึงเสพยาบา้ และสัดส่วนผูห้ญิงเสพยาเสพติด

ก็เพิ่มข้ึนดว้ย โดยเฉพาะยาไอซ์ ซ่ึงมีเมทแอมเฟตามีนมากกว่า 90%  ซ่ึงจะทาํให้บา้เร็วข้ึน คือ เสพ

ไม่ถึงปีกจ็ะมีอาการทางจิต ทั้งน้ีพบวา่ผูเ้สพยาส่วนใหญ่ 70% จะมีอาการทางจิต คือ หูแว่ว ประสาท

หลอน หวาดระแวง (ไทยโพสต,์ 7 ตุลาคม 2554 http://www.thaipost.net/news/071011/46193 

 ปัจจุบนัมีผูใ้ชเ้ฮโรอีนลดนอ้ยลง และท่ีใชส่้วนใหญ่ใชว้ิธีฉีดเขา้เสน้ อายรุะหวา่ง 19-25 

ปี ใชค้ร้ังละ 2-3 หลอด วนัละ 3-5 คร้ัง และส่วนใหญ่ใชท่ี้บา้นตนเอง สารระเหย พบจาํนวนนอ้ย ใช้

วิธีดม ผูป่้วยมีอายรุะหวา่ง 7-14 ปี คร้ังละ 1 กระป๋อง ดมทั้งวนั ส่วนใหญ่ดมตามท่ีสาธารณะ 

 นอกจากสารเสพติดดงักล่าวแลว้ ผูป่้วยยงัรู้จกัยาเสพติดท่ีผดิกฎหมายอยา่งอ่ืน เช่น ยา

แกไ้อ ยานอนหลบั ยาอี ยาเลิฟ ยาเค โคเคน และกระท่อม แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่เคยใช้แต่ยาแกไ้อ 

ผูป่้วยส่วนใหญ่สามารถซ้ือยาเสพติดไดค้่อนขา้งง่าย ซ้ือไดจ้ากการเดินขายกนัเองและเป็นขั้นใชย้า

เสพติดกนัเป็นประจาํ (วิชา  มหาคุณ, 2546 : 322) 

 จากการศึกษาร่างรายงานสถานภาพการใช้สารเสพติดและเยาวชนในประเทศจีน 

สถาบันยาเสพติด มณฑลยูนนาน มลฑลยูนนาน คุนมิง ประเทศจีนในคดีตัวอย่างท่ี 1 พบว่า 

องคป์ระกอบท่ีทาํใหติ้ดยาเสพติด คือ 

 1. ส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยั-เจา้ตวั (the subject) และครอบครัวอยูใ่นเมืองคุนมิง ซ่ึง

ประชาชนส่วนใหญ่มาจากหลากหลายทอ้งถ่ินมารวมกนั และไม่มีการควบคุมอยา่งเขม้แขง็ของรัฐ

เก่ียวกบัประชากรเหล่าน้ี 

 2. การศึกษาของพอ่แม่-ไดรั้บการศึกษาเพียงชั้นประถม 

 3. การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว-พอ่แม่ตามใจมากและคาดหวงัในตวัเดก็ตํ่า 

 4. อิทธิพลของเพื่อน ๆ –มีเพื่อนสนิทคนหน่ึงท่ีติดยา และเป็นคนแนะนาํให้เสพยา

และทาํใหก้ลบัมาติดยาอีกหลงัจากท่ีเลิกไดร้ะยะหน่ึง 
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 5. การเรียนแย่ และทาํผิดระเบียบของโรงเรียน-โดยเรียนแย่มาตั้งแต่ประถมศึกษา

ตอนตน้ จนถึงมธัยมศึกษา และชอบชกต่อยบ่อย ๆ ขาดเรียนและมีเร่ืองรักเขา้มายุง่อีก 

 6. สูบบุหร่ีตั้งแต่อายุยงัน้อย-ไดมี้ขอ้สังเกตกนัว่า การสูบบุหร่ีตั้งแต่อายุยงัน้อยเป็น

สาเหตุหลกัท่ีทาํใหค้นวยัหนุ่มติดยาเสพติด เจา้ตวัเร่ิมสูบบุหร่ีมาตั้งแต่อายแุปดขวบหรือเกา้ขวบ ซ่ึง

เป็นตวัอยา่งท่ีสนบัสนุนขอ้สงัเกตน้ี 

 7. ขาดการอบรมเร่ืองการป้องกนัยาเสพติดในโรงเรียนและในชุมชน-เจา้ตวัไม่เคย

ไดรั้บการอบรมเร่ืองการป้องกันยาเสพติดทั้งท่ีโรงเรียนหรือในชุมชนเลย เพราะฉะนั้นจึงไม่มี

ความรู้ในการป้องกนัตนเองและ 

 8. ไม่มีงานทาํ อยูเ่ฉย ๆ –เจา้ตวัตอ้งอยูบ่า้นเฉย ๆ หลงัเลิกเรียน และใชเ้วลาส่วนใหญ่

อยูก่บัเพื่อนท่ีติดยา ซ่ึงมีคนหน่ึงท่ีเป็นเหตุสาํคญัทาํใหเ้สพยา 

 ในขณะท่ีคดีตวัอยา่งท่ี 2 พบวา่ องคป์ระกอบท่ีทาํใหติ้ดยา คือ 

 1. ส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยั-เจา้ตวัและครอบครัวอาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นลูกจา้งของ

โรงงานเหลก็กลา้และเคร่ืองเหลก็คุนมิง โดยรัฐเป็นเจา้ของ ซ่ึงมีลูกของคนงานเสพยาอยูม่าก 

 2. พื้นฐานการศึกษาของพ่อแม่-พ่อเรียนจบแค่มธัยมศึกษาตอนกลาง และแม่อ่าน

หนงัสือไม่ออก 

 3. การศึกษาอบรมของครอบครัว-พ่อแม่สั่งสอนดว้ยวิธีการด่าว่า และเฆ่ียนตีเป็น

ส่วนใหญ่ โดยไม่มีการแลกเปล่ียนความคิดอย่างถูกวิธี พ่อแม่ไม่ไดต้ั้งความหวงัไวก้บัลูกมากนัก 

และไม่มีความรู้ท่ีจะอบรมลูกอยา่งถูกวิธี เม่ือพบวา่ลูกสูบบุหร่ี หนีโรงเรียน หรือตีกบัเพื่อนนกัเรียน

อ่ืน ๆ 

 4. ประวติัการเสพยาของครอบครัว-พ่อติดเหลา้ และมีลูกพี่ลูกน้องเคยติดเฮโรอีน 

และติดเหลา้ แมว้า่จะเลิกยามาไดน้านถึงสิบปี 

 5. อิทธิพลของเพื่อนฝงู-หลงัจากยา้ยเขา้โรงเรียนมธัยมกลางเกรดหน่ึงแลว้ เจา้ตวัได้

คบแต่เพื่อนท่ีมีปัญหามากมาย เช่น เพื่อนท่ีชอบหนีเรียน เพื่อนท่ีพ่อแม่เลิกกนั และชอบหนีเรียน

บ่อยคร้ัง ชอบตีกนั และลกัขโมย เพื่อนเยาวชนคนหน่ึงติดยา และแนะนาํชกัชวนให้เยาวชนและ

เพื่อนคนอ่ืน ๆ เสพยาดว้ย 

 6. การเรียนแย่ลง-การลงโทษเม่ือผิดระเบียบและระบบการป้องกนัอย่างถูกวิธีไม่มี

การเรียนของเยาวชนแยล่งเม่ือยา้ยมาอยูโ่รงเรียนมธัยมกลางแลว้ และตีกบันกัเรียนอ่ืนมากข้ึน หนี

เรียนบ่อยและลกัขโมยดว้ย มีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิง เคยถูกตาํรวจลงโทษคร้ังหน่ึงเม่ือทาํร้ายผูอ่ื้น 

ทั้งโรงเรียนและพ่อแม่ ไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัปัญหาเหล่าน้ีมากนัก และไม่เขา้ขดัขวางใด ๆ ต่อ

การกระทาํเหล่าน้ี 
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 7. สูบบุหร่ีตั้งแต่อายยุงันอ้ย-เร่ิมสูบเม่ืออายไุดเ้พียง 11 ขวบ และติดตั้งแต่อาย ุ12 ปี  

 8. ไม่มีการอบรมเร่ืองการป้องกนัเก่ียวกบัยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและในชุมชน-

เยาวชนไม่เคยได้รับการอบรมเร่ืองการป้องกันเก่ียวกับยาเสพติดทั้ งในโรงเรียนและในชุมชน 

เยาวชนเคยเรียนรู้มาจากการอ่านหนงัสือดว้ยตนเองคร้ังหน่ึง 

 สาํหรับคดีตวัอยา่งท่ี 3 พบวา่ องคป์ระกอบท่ีทาํใหติ้ดยา คือ 

 1. การศึกษาของครอบครัว-พอ่แม่เรียนหนงัสือนอ้ย (พ่อเรียนจบแค่มธัยมกลาง ส่วน

แม่สูงกว่าชั้นเดียว) แม้ว่าพ่อแม่จะสั่งสอนเยาวชนด้วยวาจาไม่ค่อยใช้ความรุนแรง แต่ก็ไม่มี

ความคิดท่ีมีผลในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเลย พ่อแม่ไม่คาดหวงัอะไรมากกบัเยาวชน และ

ไม่เอาใจใส่ท่ีเพียงพอกบัความเป็นอยู่และความตอ้งการของเยาวชนเม่ือโตข้ึน นอ้ยคร้ังท่ีจะเอาใจ

ใส่เยาวชนและไม่รู้ว่าเยาวชนสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ และติดยา และทาํงานในไนท์คลบั พ่อแม่ปล่อย

เยาวชนตามลาํพงั 

 2. ออกจากโรงเรียนแต่เยาวว์ยั และอยู่เฉย ๆ-เยาวชนออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยงั

นอ้ย และยงัหางานทาํไม่ได ้เยาวชนไดเ้งินมาดว้ยการทาํงานในสถานบนัเทิง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของ

ยาเสพติด 

 3. เกิดเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิต-ความสัมพนัธ์ของพ่อแม่ไม่ราบร่ืน ถูกข่มขืนในโรงเรียน

เม่ืออายยุงันอ้ย ออกจากโรงเรียนหลงัจบประถมตน้ 

 4. ประวติัการใชย้าของครอบครัว –พอ่และลุงอีกสองคนด่ืมสุรามากมาย 

 5. ความสัมพนัธ์ของครอบครัวเลวร้าย-ความสัมพนัธ์ของพ่อแม่กบัปู่ย่าไม่ราบร่ืน 

และพอ่แม่ทะเลาะกนับ่อยคร้ัง 

 6. ส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยู-่ครอบครัวอยูใ่นเมืองกุยยาง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของยาเสพติด

มาก เพื่อนบา้นเสพยามากมาย 

 7. อิทธิพลของเพื่อน-เยาวชนคบกบัเด็กหนุ่มท่ีมีปัญหา (รวมทั้งเสพยาดว้ย) หลงัจาก

ท่ีออกจากโรงเรียน ดว้ยการชกัชวนของเพื่อนเยาวชนไดล้องเสพยาและติดยาต่อมา 

 8. ผลการเรียนย ํ่าแย่-ถูกลงโทษเพราะประพฤติไม่ดีและหนีเรียน ผลการเรียนของ

เยาวชนแย่ลงเม่ือเยาวชนยา้ยมาอยู่ในชั้นประถมเกรดส่ี และหนีเรียนบ่อยข้ึน ใชเ้วลาอยูแ่ต่ในห้อง

เล่นเกมส์ตามถนน โรงเรียนและพ่อแม่ไม่ไดเ้อาใจใส่กบัปัญหาของเยาวชนให้มากกว่าน้ีและไม่

ขดัขวางการกระทาํของเยาวชน 

 9. สูบบุหร่ีตั้งแต่เดก็-เร่ิมสูบเม่ืออาย ุ12 ปี และด่ืมเหลา้เม่ืออาย ุ13 ปี 

 10. ขาดการอบรมจากโรงเรียนและชุมชน ถึงการป้องกนัสารเสพติด จึงไม่มีความรู้

พอท่ีจะป้องกนัตนเอง 
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ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ํา 

       เกีย่วกบัยาเสพติด 

 ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด จากคดีตวัอยา่งท่ี 1 ดงัไดก้ล่าวถึง

แลว้พบวา่มาจาก 

 1. การคบอยูก่บัพวกท่ีเสพยา-หลงัจากเลิกยาไดห้น่ึงเดือนแลว้ กลบัไปคบหาสมาคม

กบัเพื่อนพวกท่ีเสพยาอีก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ทาํไมจึงตอ้งกลบัไปเสพยาอีก 

 2. การขาดการบาํบดัรักษา ถอนพิษ โดยเฉพาะเร่ืองการรักษาทางจิตบาํบดัและการ

ดูแลหลงัเลิกยา-เพราะเยาวชนพยายามเลิกยาด้วยตนเอง ไม่มีโอกาสเขา้รับการดูแลรักษาอย่าง

ถูกตอ้ง หรือมีการอบรมสอนทกัษะในการป้องกนัและวิธีการยอมรับสภาพท่ีถูกวิธี และ 

 3. การขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุน-เน่ืองจากมีการศึกษาน้อย 

ครอบครัวของผูเ้สพจึงไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไรเก่ียวกบัการเสพยาของผูเ้สพ 

 และจากคดีตวัอยา่งท่ี 2 ดงัไดก้ล่าวถึงแลว้เช่นกนั พบวา่ มีสาเหตุจาก 

 1. ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกยาเลย-เยาวชนถูกบงัคบัใหเ้ลิกยา หลายคร้ัง แต่กลบัทาํ

ไปโดยไม่เคยรู้สึกผดิ 

 2. ขาดการรักษาใหเ้ลิกยา เช่น การรักษาฟ้ืนฟูทางจิตวิทยาและหลงัการบาํบดัทุกคร้ัง

ท่ีตดัสินใจเลิกยา ผูเ้สพเพียงแต่เอาตวัออกห่างจากยา 

 3. ขาดความรู้และทกัษะในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้หวนกลับไปเสพยาอีก-

เยาวชนหวนกลบัไปเสพยาอีกหลายคร้ัง เม่ือเห็นคนอ่ืนเสพยา หรือพบปะกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 

 4. อิทธิพลของชีวิต-เม่ือพ่อตายทาํให้เยาวชนส้ินหวงั และเป็นสาเหตุให้เยาวชน

กลบัไปจมอยูก่บัยาเสพติดอีก และ 

 5. ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้งจากระบบสังคม-เยาวชนมีสังคมนอ้ยและไม่มีการ

แลกเปล่ียนความคิดกบัครอบครัว และไม่มีส่ิงสนบัสนุนจากสงัคม 

 สรุป ปัจจัยและสาเหตุเก่ียวกับการกระทาํผิดซํ้ าตามท่ีทบทวนจากวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งไดว้า่ มาจาก 

 1. การไม่สาํนึกวา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย 

 2. กลุ่มเพื่อนหรือส่ิงแวดลอ้มเดิม ๆ ท่ีเคยคบหาสมาคมดว้ยชวนให้กลบัตอ้งกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีก 

 3. ขาดการรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง 

 4. ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพยาเสพติด 
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 5. ขาดความรู้และทกัษะในการป้องกนัตนเอง (ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ใจอ่อน) 

ใหห่้างจากการเสพยาซํ้าอีก 

 6. ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้งจากสงัคม 

 และจากผลการวิจยัของทศันีย ์ ลกัขณาภิชนชชั และคณะ (2553) พบว่า สาเหตุท่ีทาํให้

เด็กและเยาวชนท่ีผา่นการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนไดห้วนกลบัไปทาํกระทาํผิดซํ้ ามีหลาย

สาหตุ คือ (1) เด็กและเยาวชนมีปัญหาส่วนตวัท่ียงัมิได้แก้ไข (2) เด็กและเยาวชนไม่ได้ศึกษา        

เล่าเรียนต่อ ไม่มีงานทาํ มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ครอบครัวไม่อบอุ่น (3) เด็กและเยาวชนไม่อยู่

ในโอวาทของบิดามารดา ผูป้กครอง และหลบหนีออกจากบา้นไปใชชี้วติเร่ร่อน (4) เดก็และเยาวชน

ไม่ทราบ ไม่เขา้ใจ ไม่เห็นประโยชน์ของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (5) เด็กและเยาวชน

ไม่สํานึกผิดและไม่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (6) ผูป้กครองไม่ดูแลสนใจ 

เอาใจใส่ (7) บิดามารดา ผูป้กครอง ญาติพี่นอ้งมีทศันคติไม่ดีกบัเดก็และเยาวชน (8) เดก็และเยาวชน

ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูและไม่ไดรั้บการสงเคราะห์ช่วยเหลือ (9) บิดามารดา 

เด็กและเยาวชนมีปัญหา ไม่มีงานทาํ ไม่มีรายได้ (10) ผูเ้สียหายไม่ยอมให้อภัยและไม่ยอม

สมานฉนัท ์(11) บิดา มารดา หรือผูป้กครองประกอบมิจฉาชีพ (12) ตาํรวจ ผูน้าํชุมชน ชาวบา้นยงั

ไม่ไวว้างใจ ทาํให้เกิดความน้อยใจ (13) โรงเรียน ครู และเพื่อนไม่ยอมรับ และไม่ให้โอกาส มกั   

รังเกลียดและหวาดระแวง (14) ไม่สามารถหางานทาํได้ เพราะนายจา้งรังเกลียดไม่ให้โอกาส    

เพื่อนร่วมงานหวาดกลวั และ (15) ชุมชนและสังคมไม่ยอมรับและไม่ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน 

ส่วนปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนท่ีผ่านการประชุมกลุ่มครอบครัว

และชุมชน มีหลายปัจจยั ดงัน้ี (1) ปัจจยัดา้นการท่ีเด็กและเยาวชนไม่มีงานทาํและมีเวลาว่างมาก

เกินไป (2) ปัจจยัดา้นคบคา้สมาคมกบัเพื่อนวยัเดียวกนัท่ีไม่เหมาะสม (3) ปัจจยัดา้นท่ีไม่ไดรั้บ

การศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อ (4) ปัจจยัเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเอง (5) ปัจจยัเก่ียวกับ

ครอบครัวเด็กและเยาวชน (6) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (7) ปัจจยัดา้นชุมชน สังคม ไม่ยอมรับและ

ไม่ให้โอกาส (8) ปัจจยัดา้นส่ิงย ัว่ยุจากส่ือต่าง ๆ สําหรับแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนตามความคิดเห็นของบิดามารดา หรือผูป้กครอง มีดงัน้ี (1) 

ควรกระตุน้และส่งเสริมความรับผดิชอบของบิดามารดาและผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัวใน

การดูแลและเอาใจใส่เด็กและเยาวชนอย่างใกลชิ้ดให้มากข้ึน (2) ควรมีการเผยแพร่ความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (3) ควรให้สมาชิกในครอบครัว ผูน้าํชุมชน 

ตาํรวจ ไดใ้หโ้อกาสแก่เด็กและเยาวชน ไม่ควรหวาดระแวง ไม่ควรตาํหนิติเตียน กล่าวหา ไม่ควรตี

ตราหรือประทบัมลทินและเยาวชนทาํให้เสียกาํลงัใจ (4) ควรรณรงคใ์ห้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้กบั

กระบวนการยติุธรรมสาํหรับเด็กและเยาวชนไดต้ระหนกัเห็นถึงปัญหาของส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 170 

ส่ือลามกอนาจาร ทั้งในรูปของหนังสือ-วารสาร ซีดี วีซีดี ดีวีดี ภาพยนตร์ ควรหาทางแกไ้ขและ

ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คอยสอดส่อง ตรวจตรา ปราบปรามในส่ือต่าง ๆ (5) ควรจดัเตรียม

ผูก้ระทาํผิด ผูเ้สียหาย ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีความพร้อมทุกดา้นก่อนการประชุมกลุ่มครอบครัวและ

ชุมชน (6) ควรให้ความรู้ความเขา้ใจ ความกระจ่างชดัแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ผูเ้สียหาย ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (7) ควรส่งเสริมให้

ครอบครัวและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชน ผูเ้สียหายให้มาก

ข้ึน (8) ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลภายหลงัการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเป็น

ระยะ ๆ เพื่อติดตามสอดส่องการเขา้ร่วมกิจกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในตวัเด็กและเยาวชน 

และการแกไ้ขปัญหา (9) ควรมีกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนท่ี

ชดัเจน และครอบคลุม (10) ควรใหค้วามสาํคญัแก่ผูเ้สียหาย และมีการเอาใจใส่ดูแลผูเ้สียหาย มีส่วน

ร่วม มีความพึงพอใจในการกาํหนดเง่ือนไข ขอ้ตกลง ตลอดจนแกไ้ข ฟ้ืนฟู การกระทาํผิดของเด็ก

และเยาวชนใหม้ากข้ึน (11) ควรใหผู้ป้ระสานการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนให้ความรู้ความ

เขา้ใจแก่ผูเ้สียหายอย่างชดัเจนก่อการประชุม (12) ควรกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าการชดใช ้

ทดแทน ใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถปฏิบติัตามไดใ้นกรณีท่ีเด็กและเยาวชนมีฐานะยากจน (13) ควร

จดัหามาตรการวิธีการท่ีเหมาะสม และมีผลบงัคบัให้ผูก้ระทาํผิดตระหนักและรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลง และการดาํเนินการแกไ้ขและลงโทษอย่างทนัท่วงทีในกรณีท่ีมีการ

ละเมิดเง่ือนไขขอ้ตกลง (14) ควรให้ผูป้ระสานการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนไดใ้ห้ขอ้มูล 

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพปัญหาของผูก้ระทาํผิดอย่างชดัเจน หรือป้องกนัไม่ให้ผูเ้สียหาย เรียกร้อง

การชดใช ้ทดแทน และการฟ้ืนฟูความเสียหายท่ีมากเกินไป หรือเกิดความเป็นจริง หรือเกิดฐานะ

ทางเศรษฐกิจท่ีครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทาํผิดจะปฏิบติัตามได ้(15) ควรปรับปรุงแกไ้ข

ระบบการประสานความร่วมมือและเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม 

เป็นระบบ และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง (16) ควรแกไ้ขปัญหาครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ

ผิด ท่ีมีปัญหาครอบครัว เช่น ครอบครัวมีปัญหาขดัแยง้กนั เป็นความสัมพนัธ์ของบิดามารดา หรือ

ผูป้กครองของเด็กและเยาวชนไม่ราบร่ืน บิดามารดา ผูป้กครองไม่สนใจ เอาใจใส่เด็กและเยาวชน 

และไม่มีความรับผดิชอบ ควรใหบิ้ดามารดา ผูป้กครองมีความรับผดิชอบ และพร้อมเสียก่อน จึงจะ

เร่ิมประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (17) ควรปรับปรุง แกไ้ข บริการให้คาํแนะนาํปรึกษาและการ

ให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ แก่บิดามารดา หรือผูป้กครองของเด็กและเยาวชน ซ่ึงมีปัญหา

เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนภายหลงัการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ไดมี้โอกาสมาใชบ้ริการ (18) 

ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการจดักิจกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู การจดับริการสังคม 
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การใหก้ารสงเคราะห์แก่ผูก้ระทาํผดิ ผูเ้สียหาย เกณฑเ์ก่ียวกบัการชดใช ้ทดแทน ฟ้ืนฟูความเสียหาย 

กฎระเบียบเก่ียวกบัการละเมิด หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลง และการประสานเครือข่ายความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง (19) ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบ และ

วิธีการคดักรอง และจาํแนกประเภทเด็กและเยาวชนใหมี้ประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยาํ ถูกตอ้งตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้(20) ควรปรับปรุงแกไ้ขเกณฑก์ารคดัเลือกบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีผูป้ระสานการ

ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนใหมี้ความเหมาะสม มีคุณสมบติัทั้งความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ มี

ทศันคติท่ีดี มีวยัวุฒิและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม น่าเคารพเช่ือถือ (21) ควรปรับปรุงและแก้ไข 

ยกระดบัและพฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ระสานการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนให้มี

ความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ อย่างมืออาชีพ ในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ป้องกนั และการพฒันาเด็ก

และเยาว ผูเ้สียหาย ตลอดจนการให้บริการสังคมในดา้นต่าง ๆ (22) ควรปรับปรุงระบบการทาํงาน

ของเจา้หนา้ท่ีประสานการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนท่ีกาํหนดไวใ้หส้อดคลอ้งกบัอตัรากาํลงั 

ปริมาณคดี ปริมาณงาน และเวลาการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (23) ควรปรับปรุง แกไ้ข 

กิจกรรมบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและบริการสังคมในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและมีความสอดคลอ้งกับปัญหา และความตอ้งการของเด็กและเยาวชน (24) ควร

ปรับปรุงจดัหาวสัดุและอุปกรณ์และเอกสารคู่มือ เอกสารการจาํแนก การจดัสรรงบประมาณส่ิงของ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และบริการสังคมในดา้นต่าง ๆ ในการประชุมกลุ่มครอบครัว และชุมชนให้

เหมาะสมและเพียงพอ 

 
กระบวนการยุติธรรมกบัการกระทาํผดิ 

ของเด็กและเยาวชน 
 
 การกระทาํผิดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาในบุคคลทัว่ไป การตดัสินความผิดทาง

กฎหมายนั้น จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงสาเหตุและแรงจูงใจแห่งพฤติกรรมท่ีลงมือกระทาํ เน่ืองจากว่า

พฤติกรรมการกระทาํความผดินั้น บ่อยคร้ังไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะความตั้งใจหรือเจตนา แต่อาจเกิดข้ึน

จากสาเหตุทางพยาธิสภาพหรือการเจบ็ป่วยอยา่งหน่ึงอยา่งใด หากผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวินิจฉยัตดัสินทราบ

และเขา้ใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมท่ีกระทาํความผิดและสามารถแยกแยะถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรม

การกระทาํความผิดนั้ นว่าไม่ได้เกิดจากเจตนา แต่เป็นเพราะมีพยาธิสภาพท่ีส่งผลทาํให้เกิด

พฤติกรรมการกระทาํความผดิดงักล่าว การอาํนวยความยติุธรรมให้เกิดข้ึนกบัผูก้ระทาํความผิดนั้น 

ยอ่มส่งผลดีต่อผูท่ี้ถูกตดัสินเป็นอยา่งยิ่ง เพราะหากผูก้ระทาํความผดินั้น กระทาํโดยเจตนาท่ีชัว่ร้าย

เลวทรามก็สมควรแก่การลงโทษตามกฎหมายให้สาสมกับความผิดท่ีเกิดข้ึน เพื่อรักษาความ
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ปลอดภยัและสงบสุขแก่สังคมโดยรวม แต่หากสาเหตุแห่งการกระทาํความผิดนั้นเป็นผลจากการ

เจ็บป่วยหรือพยาธิสภาพใด ๆ ก็สมควรนาํส่งเพ่ือการบาํบดัรักษาอยา่งถูกตอ้งเพ่ือกาํจดัสาเหตุแห่ง

การกระทาํความผดินั้น กจ็ะเป็นแนวทางกาํจดัปัญหาอาชญากรรมท่ีถูกตอ้งตรงกบัสาเหตุ 
 ถา้ผูก้ระทาํผิดอนัมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยถูกตดัสินเพราะศาลไม่สามารถแยกแยะ

ความแตกต่างดงักล่าว การลงโทษทางสังคมไม่อาจเยียวยาสาเหตุแห่งการกระทาํความผิดนั้นได ้

กลบัเป็นการซํ้ าเติมสังคมให้เกิดความไม่ปลอดภยัยิ่งข้ึนเพราะหากบุคคลดงักล่าวพน้โทษก็อาจก่อ

พฤติกรรมการกระทาํความผดินั้นซํ้าอีก และในทาํนองเดียวกนั ผูก้ระทาํผดิเพราะสนัดานเลวนั้น ถา้

หากนาํมาบาํบดัทางการแพทยก์จ็ะลงเอยดว้ยการไม่ไดผ้ลและเสียเวลาเปล่า 
 ดงันั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูท้าํหนา้ท่ีวินิจฉยัตดัสินคดี ตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานท่ีเพียงพอแก่

การแยกแยะพฤติกรรมการกระทาํผิดว่ามาจากสาเหตุใด เพื่ออาํนวยให้เกิดความยุติธรรมกบัผูท่ี้

กระทาํผิดทั้งหลาย และอาํนวยความสงบสุขและความปลอดภยัแก่สังคมดังท่ีตั้ งใจไวไ้ด้อย่าง

สมบูรณ์ต่อไป (ประยกุต ์ เสรีเสถียร, ม.ป.ป. : บทนาํ) 

 นอกจากนั้นการอาํนวยความยติุธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นภารกิจหลกัของศาล

ยติุธรรม เพื่อยงัประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 

พ.ศ.2553-2556 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยทุธศาสตร์ท่ี 1 : รักษาความเขม้แขง็และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ในการอาํนวยความยุติธรรมและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพดว้ยความเสมอภาค เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ, สํานักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป.: ม.ป.ท.,ไม่ปรากฎ        

เลขหนา้) 

 ดว้ยแนวคิด นโยบาย หลกัการและเหตุขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัในฐานะผูพ้ิพากษาสมทบได้

เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคญัดงักล่าวในการอาํนวยความยุติธรรมให้กบัเด็กและเยาวชน

ผูก้ระทาํผิดให้บังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ท่ีกาํหนดไว ้ดังนั้ นในท่ีน้ีจะได้กล่าวถึง เด็ก 

เยาวชน คดีเยาวชนและครอบครัว คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลท่ีมี

อาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว, 2553:13-14) กล่าวคือ 

 เดก็ หมายถึง บุคคลอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ 

 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายเุกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 คดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง คดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 
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 คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ ในทาง

ศาลเก่ียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว ซ่ึงจะตอ้งบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย

วา่ดว้ยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 

 คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ หมายถึง คดีท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ 

ในทางศาลเก่ียวกับการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะต้องบังคบัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูก้ระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็หรือบุคคลในครอบครัว 

 ศาลเยาวชนและครอบครัว หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

 ศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัว 

ศาลอุทรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงจดัตั้ง

ข้ึนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.

2553 

 

ลกัษณะพเิศษของการพจิารณาพพิากษาคด ี

     ในศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลชั้นตน้ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือมี

คาํสัง่ดงัต่อไปน้ี (มาตรา 10) (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนท่ี 72 ก 22 พฤศจิกายน 2553) 

  1. คดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เดก็หรือเยาวชนกระทาํความผดิ 

  2. คดีอาญาท่ีศาลซ่ึงมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดา (คือ กรณีอ่ืน ๆ นอกจากคดีท่ีอยูใ่น

อาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว) ได้โอนมาตาม

มาตรา 97 วรรคหน่ึง (เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ี บุคคลใดอายุยงัไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ 

กระทาํความผดิและเป็นคดีท่ีอยูใ่นอาํนาจศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดา ถา้ศาลนั้นพิจารณาโดย

คาํนึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแลว้ เห็นว่าบุคคลนั้นยงัมีสภาพเช่นเดียวกบั

เด็กหรือเยาวชน ให้มีอาํนาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีอาํนาจและให้

ถือวา่บุคคลนั้นเป็นเดก็หรือเยาวชน) 
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  3. คดีครอบครัว ไดแ้ก่ คดีแพ่ง ท่ีฟ้องร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ ในทางศาล

เก่ียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว ซ่ึงจะตอ้งบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายว่า

ดว้ยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 

  4. คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ หมายถึง คดีท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ 

ในทางศาลเก่ียวกับการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะต้องบังคบัตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูถู้กกระทาํด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็หรือบุคคลในครอบครัว 

  5. คดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

กระบวนการดําเนินการเกีย่วกบัเด็กหรือเยาวชนในคดีอาญา 

  กระบวนการดาํเนินการเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 แบ่งออกเป็น (1) กรณีท่ี

เด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาและเขา้หาพนักงานสอบสวนเอง และ (2) กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนถูก

จบักมุ กล่าวคือ  

 

 กรณทีีเ่ด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาและเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง.  ตามมาตรา 70 คือ 

 1. เม่ือพนกังานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบั หรือเด็กหรือเยาวชนซ่ึง

ตอ้งหาว่ากระทาํความผดิถูกเรียกมา ส่งตวัมา เขา้หาพนกังานสอบสวนเอง มาปรากฎตวัอยูต่่อหนา้

พนกังานสอบสวน หรือมีผูน้าํตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นเขา้มอบตวัต่อพนกังานสอบสวน และคดีนั้น

เป็นคดีท่ีตอ้งพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว ใหพ้นกังานสอบสวนรีบสอบถามเด็ก

หรือเยาวชนในเบ้ืองตน้เพื่อทราบช่ือตวั ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ ถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีเกิดและอาชีพของ

เดก็หรือเยาวชน ตลอดจนช่ือตวั ช่ือสกลุ และรายละเอียดเก่ียวกบับิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือ

องคก์าร ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย แลว้แจง้ขอ้กล่าวหาให้บุคคลดงักล่าวทราบ และแจง้ให้

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอาํนาจ เพื่อดาํเนินการตามมาตรา 82 (เม่ือ

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจไดรั้บแจง้การจบักมุเดก็หรือเยาวชนตามมาตรา 70 วรรค 1 หรือไดรั้บตวัเด็ก

หรือเยาวชนตามมาตรา 73 เม่ือเด็กหรือเยาวชนมาอยู่ต่อหนา้ศาล ให้ศาลตรวจสอบว่าเป็นเด็กหรือ

เยาวชน ซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผิดหรือไม่ การจบัและการปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดย

ชอบดว้ยกฏหมายหรือไม่ หากการจบัเป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ก็ใหป้ล่อยตวัเด็กหรือเยาวชน

ไป ถา้เดก็หรือเยาวชนยงัไม่มีท่ีปรึกษากฎหมาย ใหศ้าลแต่งตั้งใหแ้ละเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเด็ก

หรือเยาวชน ศาลอาจมีคาํสั่งให้มอบตวัเด็กหรือเยาวชนให้แก่บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือ
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องคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย หรือบุคคลหรือองคก์ารท่ีศาลเห็นสมควรเป็นผูดู้แลเด็ก

หรือเยาวชนในระหว่างการดาํเนินคดี โดยกาํหนดให้บุคคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีนาํตวัเด็กหรือเยาวชน

นั้นไปพบพนักงานสอบสวนหรือพนักงานคุมประพฤติหรือศาล แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีปรากฏ

ขอ้เท็จจริงว่าการกระทาํของเด็กหรือเยาวชนมีลกัษณะหรือพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภยัต่อบุคคลอ่ืน

อยา่งร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจมีคาํสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่า

กระทําความผิดไว้ในสถานพินิจหรือในสถานท่ีอ่ืนท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาล

เห็นสมควร ถา้เยาวชนนั้นมีอายตุั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีลกัษณะหรือพฤติการณ์ท่ีอาจ

เป็นภยัต่อบุคคลอ่ืน หรือมีอายเุกินยี่สิบปีบริบูรณ์แลว้ ศาลอาจมีคาํสั่งให้ควบคุมไวใ้นเรือนจาํหรือ

สถานท่ีอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การมอบตวัเด็กหรือเยาวชนให้แก่ผูดู้แล

ตามวรรคหน่ึงหรือการปล่อยชัว่คราวหากปรากฎต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนมีความจาํเป็นตอ้งเขา้รับ

การบาํบดัรักษา หรือรับคาํปรึกษาแนะนาํหรือเขา้ร่วมกิจกรรมบาํบดัใด ๆ ให้ศาลมีอาํนาจกาํหนด

มาตรการเช่นวา่นั้นดว้ยกไ็ด)้ แลว้ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

  1.1 สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะขอ้เท็จจริงตามมาตรา 36 (1) เวน้แต่ใน

คดีอาญาซ่ึงมีอตัราโทษอยา่งสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก

หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ถา้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจเห็นว่าการสืบเสาะขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่

จาํเป็นแก่คดีจะสั่งงดการสืบเสาะขอ้เท็จจริงนั้นเสียก็ได ้แลว้ให้แจง้ไปยงัพนักงานสอบสวนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  1.2 ทาํรายงานในคดีท่ีมีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงขอ้เทจ็จริงตามมาตรา 36 (1) และ

แสดงความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุแห่งการกระทาํความผิดของเด็กหรือเยาวชน แลว้ส่งรายงานและ

ความเห็นนั้นไปยงัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แลว้แต่กรณี และถา้มีการฟ้องร้องเด็ก

หรือเยาวชนต่อศาลใหเ้สนอรายงานและความเห็นนั้นต่อศาลพร้อมทั้งความเห็นเก่ียวกบัการลงโทษ 

หรือการใชว้ิธีการสาํหรับเดก็และเยาวชนดว้ย  

  1.3 ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ให้เด็กหรือ

เยาวชนไดรั้บการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

   1.3.1 ทาํความสะอาดร่างกายและเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย 

   1.3.2 ให้แพทย์ตรวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจในเบ้ืองต้น และถ้า

เห็นสมควรใหจิ้ตแพทยต์รวจสภาพจิตดว้ย 

   1.3.3 ถา้ปรากฏวา่เดก็หรือเยาวชนเจบ็ป่วย ซ่ึงควรจะไดรั้บการรักษาพยาบาล

ก่อนดาํเนินคดี ใหมี้อาํนาจสัง่ใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลในสถานพินิจหรือสถานพยาบาลอ่ืนตามท่ี

เห็นสมควร ในกรณีเช่นวา่น้ีใหแ้จง้ไปยงัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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 อน่ึง การสอบถามเบ้ืองตน้ในมาตรา 70 ให้กระทาํในสถานท่ีเหมาะสมโดยไม่เลือก

ปฏิบติัและไม่ปะปนกบัผูต้อ้งหาอ่ืนหรือมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งอยูใ่นสถานท่ีนั้นอนัมีลกัษณะเป็น

การประจานเดก็หรือเยาวชน ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงอาย ุเพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็นสาํคญั และ

ตอ้งใชภ้าษาหรือถอ้ยคาํท่ีทาํใหเ้ด็กหรือเยาวชนสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย โดยคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย ์ถา้เด็กหรือเยาวชนไม่สามารถส่ือสารหรือไม่เขา้ใจภาษาไทยก็ให้จดัหาล่ามให้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือจดัหาเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดให้ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ หากเด็กหรือ

เยาวชนประสงค์จะติดต่อส่ือสารหรือปรึกษาหารือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทน

องคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยและอยู่ในวิสัยท่ีจะดาํเนินการได ้ให้พนักงานสอบสวน

ดาํเนินการใหต้ามควรแก่กรณีโดยไม่ชกัชา้ 

 2. การสอบสวน แบ่งเป็น (1) การใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินการคดีอาญาชั้น

ก่อนฟ้องตามมาตรา 86 และ (2) การใชก้ระบวนการสอบสวนปกติ 

  2.1 การใชม้าตราการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องตามมาตรา 86 

 มาตรา 86 ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนตอ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญาซ่ึงมีอตัราโทษอยา่ง

สูงตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกินหา้ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม ถา้ปรากฎว่า

เด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทาํ

ก่อนฟ้องคดี เม่ือคาํนึงถึงอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย 

สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทาํความผิดแลว้ หากผูอ้าํนวยการสถานพินิจพิจารณา

เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลบัตนเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้อง ให้จดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู

ให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบติั และหากจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนอาจ

กาํหนดให้บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยปฏิบติั

ดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อแกไ้ขปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือ

ชดเชยความเสียหายแก่ผูเ้สียหายหรือเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชุมชนและสังคม แลว้เสนอความ

เป็นประกอบแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟตู่อพนกังานอยัการเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี การจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดั

ฟ้ืนฟตูอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้สียหายและเดก็หรือเยาวชนดว้ย 

 เม่ือพนกังานอยัการไดรั้บแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูและความเห็นของผูอ้าํนวยการสถาน

พินิจตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีขอ้สงสัยอาจสอบถามผูอ้าํนวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือประกอบการพิจารณาได ้ถา้พนักงานอยัการไม่เห็นชอบดว้ยกบัแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู ให้สั่ง

แกไ้ขแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูหรือสั่งดาํเนินคดีต่อไปและให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจแจง้คาํสั่งของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 177 

พนกังานอยัการใหพ้นกังานสอบสวนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ หากพนกังานอยัการเห็นว่าแผนแกไ้ข

บาํบดัฟ้ืนฟไูดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเยาวชนแลว้เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม

ให้พนักงานอยัการเห็นชอบกบัแผนดงักล่าว และให้มีการดาํเนินการตามแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู

ดงักล่าวไดท้นัที พร้อมั้งใหร้ายงานใหศ้าลทราบ 

 ในกรณีท่ีปรากฎขอ้เท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูนั้นไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย ใหศ้าลพิจารณาสัง่ตามท่ีเป็นสมควร 

 ศาลตอ้งมีคาํสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับรายงาน ทั้ งน้ีให้

ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกขอ้กาํหนดเก่ียวกบัแนวทางใน

การดาํเนินการของศาลดว้ย 

 แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตามมาตราน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูเ้สียหายและเด็กหรือ

เยาวชนดว้ย 

 มาตรา 87 ในการจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ใหผู้อ้าํนวยการสถานพินิจ

เชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผิด ฝ่ายผูเ้สียหาย และนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคม

สงเคราะห์เขา้ร่วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแ้ทนชุมชนหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํความผิด หรือพนักงานอยัการดว้ยก็ได ้ทั้งน้ีจะตอ้ง

จดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟใูหแ้ลว้เสร็จและเสนอใหพ้นกังานอยัการพิจารณาภายในสามสิบวนันบั

แต่วนัท่ีเดก็หรือเยาวชนสาํนึกในการกระทาํ 

 แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือ

เยาวชน เว้นแต่เป็นการกําหนดข้ึนเพ่ือประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้ นหรือเพ่ือคุ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะและไม่มีลกัษณะเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเดก็หรือเยาวชน 

 แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตามวรรคหน่ึง อาจกาํหนดให้ว่ากล่าวตกัเตือน กาํหนดเง่ือนไข

ให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบติั และหากจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชน อาจ

กาํหนดให้บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยปฏิบติัดว้ย     

ก็ได้ กําหนดให้ชดใช้เยียวยาความเสียหาย กําหนดให้ทํางานบริการสังคมหรือทํางาน

สาธารณประโยชน์ไม่เกินสามสิบชัว่โมง หรือกาํหนดให้นาํมาตรการอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งมา

ใชเ้พื่อประโยชน์ในการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปฏิบติัตามแผน

แกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตอ้งไม่เกินหน่ึงปี ส่วนหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัทาํแผนแกไ้ข

บาํบดัฟ้ืนฟ ูใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด 

 ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนปฏิบติัตามแผนครบถว้น สั่งไม่ฟ้องตามมาตรา 88 วรรค 2 

(เม่ือมีการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูครบถว้นแลว้ ให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจรายงานให้
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พนกังานอยัการทราบ หากพนกังานอยัการเห็นชอบใหมี้อาํนาจสัง่ไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้น คาํสั่ง

ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการใหเ้ป็นท่ีสุด และสิทธินาํคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะดาํเนินคดีส่วนแพ่ง และให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจรายงานคาํสั่งไม่ฟ้องให้ศาล

ทราบ) 

 ส่วนในกรณีเดก็หรือเยาวชนฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตารมแผน ใชม้าตรา 88 วรรค 1 (ผูมี้หนา้ท่ี

ปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟ ูตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู หากฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตาม ให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอัยการทราบและแจ้งให้พนักงาน

สอบสวนดาํเนินคดีต่อไป 

 มาตรา 89 ในระหว่างจัดทําและปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ให้พนักงาน

สอบสวนหรือพนกังานอยัการงดการสอบปากคาํหรือดาํเนินการใด ๆ เฉพาะกบัเด็กหรือเยาวชนซ่ึง

ตอ้งหาวา่กระทาํความผดิไวก่้อน ทั้งน้ี มิใหน้บัระยะเวลาในการจดัทาํและการปฏิบติัตามแผนแกไ้ข

บาํบดัฟ้ืนฟรูวมเขา้ในกาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 78 คือ เม่ือมีการจบักมุเดก็หรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหา

ว่ากระทาํความผิดตามมาตรา 69 วรรคหน่ึง (ในการจบักุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํ

ความผิด ให้เจา้พนกังานผูจ้บักุมแจง้แก่เด็กหรือเยาวชนนั้นว่าเขาตอ้งถูกจบั และแจง้ขอ้หารวมทั้ง

สิทธ์ิตามกฎหมายใหท้ราบ หากมีหมายจบัใหแ้สดงต่อผูถู้กจบั แลว้นาํตวัผูถู้กจบัไปยงัท่ีทาํการของ

พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีท่ีถูกจบัทนัที เพ่ือใหพ้นกังานสอบสวนของทอ้งท่ีดงักล่าวส่งตวัผูถู้ก

จบัไปยงัท่ีทาํการของพนกังานสอบสวน ผูรั้บผดิชอบโดยเร็ว 

  2.2 กระบวนการสอบสวนปกติ 

 3. การสัง่ฟ้องคดีอาญา 

 4. การพิจารณาของศาลตามหมวด 10 การพิจารณาคดีอาญาแบ่งเป็น (1) ใชม้าตรการ

พิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาขั้นระหว่างการพิจารณาโดยใช้มาตรา 90 และ 2 กระบวนการ

พิจารณาปกติ 

  4.1 การใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาขั้นระหว่างพิจารณาใชม้าตรา 

90 (เม่ือมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดอาญา ซ่ึงมีอตัราโทษอยา่งสูงตามท่ี

กฎหมายกาํหนดไวใ้ห้จาํคุกไม่เกินยี่สิบปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม ถา้ปรากฏว่าเด็ก

หรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกมาก่อน เวน้แต่เป็นความผดิท่ีได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีคาํพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการ

กระทาํและผูเ้สียหายยนิยอมและโจทกไ์ม่คดัคา้น เม่ือขอ้เทจ็จริงปรากฏว่าพฤติการณืแห่งคดีไม่เป็น

ภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตนเป็นคนดีได้ และ

ผูเ้สียหายอาจไดรั้บการชดเชยเยียวยาตามสมควร หากนาํวิธีจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู ซ่ึงเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 179 

ประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผูเ้สียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา ให้ศาลมี

คาํสั่งให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจหรือบุดคลท่ีศาลเห็นสมควรจดัให้มีการดาํเนินการเพื่อจดัทาํแผน

ดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขให้เด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือ

เยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยปฏิบติั แลว้เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวนันบัแต่ท่ีศาลมีคาํสัง่ หาก

ศาลเห็นดว้ยกบัแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูให้ดาํเนินการตามนั้นและให้มีคาํสั่งจาํหน่ายคดีไวช้ัว่คราว 

หากศาลไม่เห็นชอบ ใหด้าํเนินกระบวนพิจารณาต่อไป) 

 ในกรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูท่ีศาลเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามหรือมีเหตุจาํเป็นตอ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูนั้ น ให้ผูอ้าํนวยการ   

สถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลสั่งให้จดัทาํแผนแก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟูรายงานให้ศาลทราบและให้ศาล

พิจารณาสั่งตามท่ีเห็นสมควรหรือยกคดีข้ึนพิจารณาต่อไป แต่ถา้ปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู

ครบถว้นแลว้ใหผู้อ้าํนวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลสั่งใหจ้ดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูรายงาน

ใหศ้าลทราบ หากศาลเห็นชอบดว้ย ให้ศาลสั่งจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความและมีคาํสั่งในเร่ือง

ของกลาง โดยใหสิ้ทธินาํคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะดาํเนินคดี

ส่วนแพ่ง (มาตรา 92) ในกรณีท่ีการจดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูไม่สําเร็จจะตอ้งดาํเนินคดีกบัเด็ก

หรือเยาวชนนั้นต่อไปห้ามมิให้นาํขอ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการประชุมเพื่อจดัทาํ

แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟตูามาตรา 86 และมาตรา 91 มาใชอ้า้งต่อศาล (มาตรา 93)  

  4.2 กระบวนการพิจารณาปกติ ตามมาตรา 132 ว่าในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตาม

พฤติการณ์แห่งคดียงัไม่สมควรจะมีคาํพิพากษาหรือบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจาํเลย

อาศยัอยูด่ว้ยร้องขอ เม่ือศาลสอบถามผูเ้สียหายแลว้ ศาลอาจมีคาํสั่งให้ปล่อยตวัจาํเลยชัว่คราวแลว้

มอบตวัจาํเลยใหบุ้คคลดงักล่าวโดยไม่มีประกนั หรือมีประกนัหรือมีประกนัและหลกัประกนัดว้ยก็

ได ้โดยกาํหนดเง่ือนไข เช่น ให้จาํเลยรายงานตวัต่อพนกังานคุมประพฤติหรือเจา้พนกังานอ่ืนหรือ

บุคคลใดหรือองค์การด้านเด็กเข้ารับการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู รับคําปรึกษาแนะนํา เข้าร่วม

กิจกรรมบาํบดัหรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้ใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยัภายในระยะเวลาท่ีศาล

เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินกว่าจาํเลยนั้นมีอายคุรบยีสิ่บส่ีปีบริบูรณ์ ในการน้ีศาลมีอาํนาจสั่งใหบิ้ดา 

มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจาํเลยอาศยัอยู่ดว้ยเขา้ร่วมกิจกรรม หรือรับคาํปรึกษาแนะนาํดว้ย   

กไ็ด ้

 ในกรณีศาลเห็นว่าจาํเลยไม่สมควรใชว้ิธีการตามวรรคหน่ึง ศาลจะส่งตวัจาํเลยไปยงั

สถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควรท่ียินยอมรับตวัจาํเลย

ไวดู้แลชัว่คราวหรือจะใหใ้ชว้ิธีการสาํหรับเดก็และเยาวชนไปพลางก่อนได ้แต่ตอ้งไม่เกินกวา่จาํเลย

นั้นมีอายคุรบยีสิ่บส่ีปีบริบูรณ์ 
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 5. การพิพากษาคดีตามหมวด 11 การพิจารณาคดีอาญาแบ่งออกเป็น (1) พิพากษา

ปล่อยเดก็หรือเยาวชน และ (2) พิพากษาวา่มีความผดิ 

  5.1 การพิพากษาปล่อยเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 138 ว่า ในกรณีท่ีศาลพิพากษา

ปล่อยเด็กหรือเยาวชนไป ถา้ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการกระทาํผดิหรืออยู่

ในสภาพแวดลอ้มหรือสถานท่ีอนัอาจชกันาํให้กระทาํผิดและเพื่อคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กหรือ

เยาวชนนั้น ศาลจะว่ากล่าวตกัเตือนเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึง

เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยหรือองคก์ารท่ีรับเล้ียงดูเด็กหรือเยาวชนก็ได ้ถา้จะกาํหนดเง่ือนไข

เก่ียวกบัความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ย ก็ให้ศาลมีอาํนาจกาํหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความ

ประพฤติขอ้เดียวหรือหลายขอ้ไวใ้นคาํพิพากษาเท่าท่ีจาํเป็น ดงัต่อไปน้ี 

   5.1.1 ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเขา้ไปในสถานท่ีหรือทอ้งท่ีใดอนัอาจชกันาํ

ใหเ้ดก็หรือเยาวชนนั้นกระทาํผดิ 

   5.1.2 หา้มมิใหเ้ดก็หรือเยาวชนออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยัในเวลากลางคืน เวน้

แต่จะมีเหตุจาํเป็นหรือไดรั้บอนุญาตจากบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยั

อยูด่ว้ย 

   5.1.3 ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกันาํไปสู่การ

กระทาํผดิ 

   5.1.4 หา้มมิใหเ้ดก็หรือเยาวชนประพฤติตนอนัอาจนาํไปสู่การกระทาํผดิ 

   5.1.5 ใหเ้ด็กหรือเยาวชนไปรายงานตวัต่อศาล พนกังานคุมประพฤติ หรือนกั

สงัคมสงเคราะห์เป็นคร้ังคราว 

   5.1.6 ให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษา เขา้รับการฝึกอบรม รับคาํปรึกษาแนะนาํ 

รับการรักษาแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู ประกอบสัมมาชีพ หรือให้เด็กหรือเยาวชนเขา้รับการอบรมศีลธรรม 

จริยธรรมและหนา้ท่ีพลเมือง 

   5.1.7 ให้บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยั

อยูด่ว้ยหรือบุคคลหรือองคก์ารท่ีรับเล้ียงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น กระทาํหรือหา้มมิใหก้ระทาํการใด ๆ 

เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเดก็หรือเยาวชนตามท่ีศาลกาํหนด 

   5.18 กาํหนดเง่ือนไขอ่ืนใดเพ่ือพฒันาและส่งเสริมความประพฤติของเด็ก

หรือเยาวชน 

 ในการกาํหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลกาํหนดระยะเวลาท่ีจะใหเ้ด็กหรือเยาวชน

ปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้นดว้ยเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี แต่ตอ้งไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ

ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
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  5.2 การพิพากษาวา่มีความผดิ แบ่งออกเป็น 

   5.2.1 เด็กอายกุว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ไม่ตอ้งรับโทษศาลใชว้ิธีการสาํหรับ

เดก็ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74) 

   5.2.2 เดก็อายกุวา่ 15 ปี แต่ตํ่ากวา่ 18 ปี ใหศ้าลพิจารณาความรู้ผดิชอบและส่ิง

อ่ืน ๆ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75) โดยแบ่งออกเป็น 2 ขอ้คือ 

    5.2.2.1 ไม่เห็นควรลงโทษ ให้ศาลใชว้ิธีการสําหรับเด็กตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 74, มาตรา 75 

    5.2.2.2 เห็นควรลงโทษ ศาลลดโทษให้ก่ึงหน่ึง (ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 75 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขอ้ คือ 

      5.2.2.2.1 กรณีโทษปรับ ศาลอาจเปล่ียนโทษปรับเป็นการคุม

ประพฤติ โดยกาํหนดเง่ือนไขคุมประพฤติตามมาตรา 138 [ม.142 (2)] 

      5.2.2.2.2 กรณีโทษจาํคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยั ศาล

อาจเปล่ียนเป็นส่งเด็กไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมฯ ยงัสถานท่ีตาม ม.95 ตามเวลาท่ีศาลกาํหนด แต่ตอ้ง

ไม่เกินกวา่เดก็นั้นอายคุรบ 24 ปีบริบูรณ์ [ม.142 (1)] 

      5.2.2.2.3 กรณีโทษจาํคุก โดยศาลรอการกาํหนดโทษหรือรอ

การลงโทษและกาํหนดเง่ือนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซ่ึงเป็นการส่ง

เด็กหรือเยาวชนไปรับการบาํบดัฟ้ืนฟูเพื่อแกไ้ขพฤติกรรมซ่ึงเป็นการส่งเด็กไปฝึกอบรมยงัสถานท่ี

ท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด 4 ว่าดว้ยศูนยฝึ์กอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนาํ  

ทางจิต 

 

 กรณมีีการจับ ตามมาตรา 66-69.  ประกอบดว้ย 

 1. หลกัเกณฑก์ารจบัตามมาตรา 66 ความว่า ห้ามมิให้จบักุมเด็กซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํ

ความผดิ เวน่แต่เด็กนั้นไดก้ระทาํความผดิซ่ึงหนา้ หรือมีหมายจบัหรือคาํสั่งของศาล และการจบักุม

เยาวชนผูต้อ้งหาวา่กระทาํความผดิใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 2. หลกัเกณฑก์ารออกหมายจบัตามมาตรา 67 ความว่า การพิจารณาออกหมายจบัเด็ก

หรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผิด นอกจากตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัมาตรา 66 แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ ให้ศาลคาํนึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นสาํคญั 

โดยเฉพาะในเร่ืองอายุ เพศ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชนท่ีพึงไดรั้บการพฒันาและปกป้อง

คุม้ครอง หากการออกหมายจบัจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอยา่งรุนแรง
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โดยไม่จาํเป็น ใหพ้ยายามเล่ียงการออกหมายจบั โดยใชว้ิธีติดตามตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ยวิธีอ่ืน

ก่อน 

 3. วิธีการจบัและการทาํบนัทึกการจบักมุตามมาตรา 68 ความว่า เพื่อเป็นการคุม้ครอง

สิทธิเด็กหรือเยาวชน หา้มมิใหค้วบคุม คุมขงั กกัขงั คุมความประพฤติ หรือใชม้าตรการอ่ืนใดอนัมี

ลกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผดิหรือเป็นจาํเลย 

เวน้แต่มีหมายหรือคาํสั่งของศาล หรือเป็นกรณีการคุมตวัเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อดาํเนินการตามมาตรา 69 

มาตร7 70 หรือมาตรา 72 

 4. การส่งตวัไปศาล เพื่อตรวจสอบการจบัใน 24 ชัว่โมง ตามมาตรา 72 ความว่า ใน

กรณีท่ีพนักงานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบั ให้พนักงานสอบสวนนาํตวัเด็กหรือ

เยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจบักุมทนัที ทั้งน้ี ภายในเวลายี่สิบส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือ

เยาวชนไปถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ แต่มิใหน้บัเวลาเดินทางตามปกติท่ีนาํตวั

เด็กหรือเยาวชนผูถู้กจบัจากท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนมาศาลเขา้ในกาํหนดเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมง

นั้นดว้ย 

  ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระทาํความผิดมีบิดา มารดา ผูป้กครอง

หรือบุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย และบุคคลหรือองคก์ารดงักล่าวแสดงให้

เห็นว่ายงัสามารถปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนนั้นได ้ พนักงานสอบสวนอาจมอบตวัเด็กหรือ

เยาวชนใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวไปปกครองดูแลและสัง่ใหน้าํตวัเดก็หรือเยาวชนไปยงัศาลภายในยีสิ่บส่ี

ชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนภายหลงัถูกจบั ในกรณี

เช่นว่าน้ี หากมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไปศาล พนกังานสอบสวนจะเรียกประกนั

จากบุคคลดงักล่าวตามควรแก่กรณีกไ็ด ้

 บทบัญญัติมาตราน้ีมิให้นําไปใช้บังคับในคดีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจ

เปรียบเทียบปรับได ้

 กรณีจบัชอบ ศาลอาจมีคาํสั่งให้มอบตวัเด็กหรือเยาวชนให้แก่บุคคลท่ีใกลชิ้ด เป็น

ผูดู้แลเดก็หรือเยาวชนในระหวา่งการดาํเนินคดีหรือกรณีมีการปล่อยชัว่คราว หากมีความจาํเป็นอาจ

กาํหนดใหเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาหรือรับคาํปรึกษาแนะนาํ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมบาํบดัใด ๆ ดว้ยก็ได ้

(มาตรา 72 วรรค 2) 

 กรณีไม่สมควรจะมีคาํพิพากษา ศาลอาจปล่อยตวัชัว่คราว โดยไม่มีประกนั มีประกนั 

หรือมีประกนัและหลกัประกนัไวก้ไ็ด ้โดยอาจกาํหนดเง่ือนไขคุมประพฤติ ตามมาตรา 131 ความว่า 

ในกรณีท่ีไดมี้การสืบเสาะขอ้เท็จจริงตามมาตรา 36 (1) ศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวจะพิพากษาลงโทษหรือใชว้ิธีการสาํหรับเด็กและเยาวชนไดต่้อเม่ือไดรั้บทราบรายงาน
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และความเห็นจากผูอ้าํนวยการสถานพินิจตามมาตรา 82 (2) หรือมาตรา 116 หรือมาตรา 117 แลว้ 

และถา้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจขอแถลงเพิ่มเติมดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือใหศ้าลรับไวป้ระกอบการ

พิจารณาดว้ย 

 

พฒันาการทางกายของเด็กและเยาวชน 

กบัการป้องกนัการกระทาํผดิ 

 

 แฮวิกเฮิร์ส (Robert J. Havighurst, 1953 -1972) ไดร้วบรวมขอ้มูลจากงานการศึกษา

พฒันาการของมนุษย ์พร้อมกบัยดึแนวความคิดของอีริคสนั (Erik H. Erikson) เป็นหลกัในการเขียน

หนงัสือช่ือ Developmental Tasks and Education โดยไดใ้หช่ื้องานท่ีมนุษยต์อ้งทาํตามวยัว่า งาน

พฒันาการ (developmentak tasks) และใหค้วามหมายว่า เป็นงานท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งทาํในแต่ละ

วยัของชีวิต สัมฤทธ์ิผลของงานพฒันาการแต่ละวยัมีความสําคญัมาก เพราะจะเป็นรากฐานการ

เรียนรู้งานพฒันาขั้นต่อไป ถา้เด็กประสบความสําเร็จในงานพฒันาการตั้งแต่เร่ิมแรกของชีวิต จะ

ช่วยให้มีความกา้วหนา้และความสาํเร็จในงานพฒันาการขั้นต่อไป เป็นผลให้มีความสุข แต่ถา้เด็ก

ประสบความลม้เหลวในงานพฒันาการ จะทาํให้มีปัญหาท่ีจะทาํงานพฒันาการขั้นต่อไปไดส้าํเร็จ 

พร้อมทั้ งทาํให้ไม่มีความสุขและไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมในการสร้างทฤษฎีงานพฒันาการ       

แฮวิกเฮิร์ส ถือว่า งานพฒันาการของมนุษย ์ไม่ไดข้ึ้นกบัปัจจยัทางสรีระหรือชีวะแต่เพียงอยา่งเดียว 

สังคม วฒันธรรม และปัจจยัทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อพฒันาการของบุคคลดว้ย 

ดังท่ีแฮวิกเฮิร์สได้สรุปว่า ตวัแปรท่ีสําคญัในการพฒันามีสามอย่างคือ วุฒิภาวะทางกาย ความ

มุ่งหวงัของสังคมและกลุ่มท่ีแต่ละบุคคลเป็นสมาชิกอยู่และค่านิยม แรงจูงใจ ความมุ่งหวงัส่วนตวั 

ตลอดจนความทะเยอทะยานของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัทางจิตวิทยา เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แฮวิกเฮิร์ส

ไดใ้ห้ความสาํคญักบับิดามารดา ครู และนกัเรียนในการท่ีจะช่วยให้เด็กประสบความสาํเร็จในการ

เรียนรู้และมีความสุข คือ เห็นว่า (1) แต่ละวยัมีงานท่ีจะตอ้งเรียนรู้ ประกอบดว้ย งานท่ีข้ึนกบัวุฒิ

ภาวะตามความมุ่งหวงัของสงัคม ฉะนั้น ผูมี้หนา้ท่ีสอนไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา หรือครู จะตอ้งสอน

งานหรือส่ิงท่ีเด็กจะตอ้งเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัวยั หรือควรสอนในเวลาท่ีผูเ้รียนพร้อมจะเรียน  (2) 

ความลม้เหลวหรือความไม่สาํเร็จในงานพฒันาการแต่ละวยั เป็นตวัแปรสําคญัสาํหรับสัมฤทธ์ิผล

ของงานขั้นต่อไป ทฤษฎีงานพฒันาการของแฮวิกเฮิร์สตามท่ีกล่าวถึงน้ี มีอิทธิพลต่อการจัด

การศึกษา การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน เป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ ค.ศ.1953 

จวบจนปัจจุบนั 
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งานพฒันาการของแฮวกิเฮิร์ส 

 แฮวิกเฮิร์สไดแ้บ่งงานพฒันาการของมนุษยต์ามวยัต่าง ๆ ไว ้6 วยั คือ วยัเด็กเลก็ วยัเด็ก

ตอนกลาง วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ และวยัชรา แต่งานวิจยัช้ินน้ี จะกล่าวเฉพาะงานพฒันาการของ

วยัเด็กตอนกลาง วยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (ซ่ึงคาบเก่ียวกบัวยัรุ่นท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการกระทาํ

ผดิ) กล่าวคือ 

 1. งานพฒันาการของวยัเด็กตอนกลาง (อาย ุ6-12 ปี) คือ เรียนรู้ท่ีจะใชท้กัษะทางกาย

ท่ีจาํเป็นสําหรับการเล่นเกมต่าง ๆ สร้างเจตคติท่ีดีต่อตนเองในฐานะเป็นมนุษย ์เรียนรู้ในการ

ปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อนร่วมวยั เรียนรู้บทบาททางสังคมท่ีเหมาะสมกบัเพศชายและเพศหญิง พฒันา

ทกัษะพื้นฐานในการอ่าน การเขียน และการคิดคาํนวณ พฒันาความมีมโนภาพ (concept) ท่ีจาํเป็น

สําหรับชีวิตประจาํวนั และพฒันามาตรฐานจริยธรรม มโนธรรม และค่านิยม มีความเป็นอิสระ 

สามารถทาํอะไรดว้ยตนเอง และพฒันาเจตคติต่อสงัคมและสถาบนัสงัคม 

 2. งานพฒันาการของวยัรุ่น (อาย ุ12-18 ปี) คือ สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมวยั ทั้งเพศเดียวกนัและต่างเพศกนัไดอ้ยา่งผูใ้หญ่ คือ อยา่งมีวฒิุภาวะ สามารถท่ีจะแสดงบทบาท

ทางสงัคมไดเ้หมาะสมกบัเพศของตน ยอมรับการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและสามารถปรับตวัได ้มี

ความอิสระทางดา้นจิตใจและอารมณ์จากพ่อแม่และผูใ้หญ่ใกลชิ้ด เลือกและเตรียมตวัท่ีจะเลือก

อาชีพในอนาคต เตรียมตวัเพื่อการแต่งงานและการมีครอบควั พฒันาทกัษะเชาวน์ปัญญาและมโน

ภาพต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับเป็นสมาชิกของชุมชนท่ีมีสรรถภาพ และมีความตอ้งการท่ีจะแสดง

พฤติกรรมท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 3. งานพฒันาการของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อายุ 18-30 ปี) คือ การเลือกคู่ครอง การ

เรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตร่วมกบัคู่ครอง (สามีหรือภรรยา) เร่ิมสร้างครอบครัว อบรมเล้ียงดูเด็ก รู้จกัจดั

ภารกิจในครอบครัว เร่ิมประกอบอาชีพ เร่ิมมีความรับผิดชอบในฐานเป็นพลเมืองดี แสวงหากลุ่ม

สังคมท่ีตนจะเป็นสมาชิกไดโ้ดยสนใจและมีมาตรฐานทางจริยธรรมและค่านิยมท่ีใชเ้ป็นหลกัใน

ความประพฤติ (Klausmeier, 1985 : 81-83) 

 

งานพฒันาการกบัการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 ในดา้นงานพฒันาการกบัการศึกษา (developmental tasks and education) แฮวิกเฮิร์ส 

ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัสาํคญัสามประการท่ีมีต่อพฒันาการของปัจเจกบุคคล คือ วุฒิภาวะทางกาย ความ

คาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อสมาชิก และต่อค่านิยมและแรงบนัดาลใจของบุคคล ความไปกนัไดข้อง

ชีววิทยา วฒันธรรมและจิตวิทยานาํไปสู่การพฒันา แรงผลกัทั้งภายในและภายนอกก่อให้เกิดงาน

พฒันาการของชีวิต ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ยเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะทาํใหปั้จเจกบุคคลมีความสุขและ
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ประสบความสําเร็จในความเป็นมนุษย์ในช่วงแต่ละเวลา และในวนัขา้งหน้า ดังท่ีแฮวิกเฮิร์ส 

(Havighurst, 1972:9)ได ้กล่าววา่ 

 

 งานท่ีปัจเจกบคุคลต้องเรียน  คือ  งานพัฒนาการชีวิต  เป็นส่ิงซ่ึงประกอบด้วยความเจริญ 
 งอกงามด้านสุขภาพและความพึงพอใจในสังคม เป็นงานท่ีบคุคลจะต้องเรียนรู้ ถ้าเขาเป็นคนท่ี 

 จะต้องถกูพิจารณา  และพิจารณาตนเองด้วยเหตดุ้วยผลว่า   เป็นคนท่ีประสบความสาํเร็จและมี 

 ความสุข งานพัฒนาการเป็นงานซ่ึงเกิดขึน้กับช่วงระยะเวลาของชีวิต ของความสาํเร็จซ่ึงจะนาํ 

 ไปสู่ความสุขและความสาํเร็จในงานอ่ืน ๆ ภายหลงั   ในขณะท่ีความล้มเหลวจะนาํไปสู่ความ 

 ทุกข์ ความหมดหวงั ความไม่ยอมรับจากสังคม และความอยู่อย่างยากลาํบากในภายหลงั 

 

 มีส่ิงสําคญัสองประการตามคาํกล่าวขา้งตน้ คือ ประการแรก ความลม้เหลวในงาน

พฒันาการในช่วงอายุหน่ึงจะเป็นสาเหตุบางส่วนของความลม้เหลวของงานพฒันาการในช่วงอายุ

ต่อไป เช่น การไม่เรียนรู้การอ่านในช่วงวยัเด็กจะเป็นสาเหตุทาํให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ในช่วงวยัรุ่น 

ประการท่ีสอง ในแต่ละช่วงของงานพฒันาการจะมีช่วงเวลาท่ีสอนไดส้ําหรับทุก ๆ คน จะมีเวลา

เฉพาะท่ีจะเรียนรู้การอ่าน และการเตรียมตวัเพื่อประกอบอาชีพ ความคิดของงานพฒันาการเป็น

ประโยชน์และมีอิทธิพลมากต่อการพฒันารูปแบบเพื่อป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน 

เพราะว่าจะตอ้งนาํสภาพการณ์ภายนอก ซ่ึงกระตุน้การเจริญเติบโต วุฒิภาวะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การลงความเห็นเก่ียวกบัระยะของการเจริญงอกงามและพฒันาการของมนุษยม์าพิจารณาดว้ย ยิง่ไป

กว่านั้น ความเจริญงอกงามของพฒันาการท่ีหลากหลายด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย เชาวน์ปัญญา 

อารมณ์ สังคมและศีลธรรม ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะนาํมาบูรณาการเขา้กบัระยะของความสาํเร็จในชีวิต

ของบุคคล งานพฒันาการกบัการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัโดยตรง กล่าวคือ ประการ

แรก สังคมมอบความคาดหวงัเก่ียวกบัทิศทางการเจริญงอกงามของเด็กตามตอ้งการใหก้บัโรงเรียน 

บิดามารดาก็คาดหวังว่าโรงเรียนจะทาํบทบาทน้ี ความคาดหวังของสังคมมีอิทธิพลต่องาน

พฒันาการ ความคาดหวงัเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของมโนภาพเก่ียวกบัตนเอง ประการท่ีสอง 

งานพฒันาการนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีประสบความสําเร็จ เป็นจุดเน้นท่ีจะนาํทิศทางของการพฒันา

รูปแบบเพื่อป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชน และยิ่งไปกว่านั้นยงัใชใ้นการวินิจฉยัเด็ก 

ท่ีมีความยากลาํบากในการรอบรู้ความสาํเร็จของงานพฒันาการเฉพาะอยา่งยิง่ในบางวยั ตวักาํหนด

งานพฒันาการของเด็กประกอบดว้ย วุฒิภาวะทางกาย ความตอ้งการและความคาดหวงัของสังคม 

และค่านิยมและความคาดหวงัของบุคคล ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 7 ในหนา้ถดัไป 
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ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์และสังคม 

    ต่อเด็กและเยาวชน 

 ผลจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจไดอ้ยา่ง

ตรงไปตรงมา ทั้งความวิตกกงัวล หงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจในรูปร่างท่ีเปล่ียนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7  ตวักาํหนดงานพฒันาการของเดก็  

ท่ีมา : กาญจนา  คุณารักษ,์ พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 

         2553), 149. 

 

 1. ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เด็กผูช้ายท่ีเขา้สู่วยัรุ่นชา้จะมี

ความวิตกกงัวลสูงเก่ียวกบัความแข็งแรงของร่างกาย ซ่ึงอาจจะไม่มัน่ใจในความเป็นชาย รู้สึกว่า

ตวัเองไม่สมบูรณ์มกัถูกลอ้เลียน กลัน่แกลง้จากเพื่อน ๆ ท่ีรูปร่างใหญ่โตกว่า มีความภาคภูมิใจใน

ตนเองอยูใ่นระดบัตํ่า และรู้สึกวา่ตวัเองมีปมดอ้ยฝังใจไปไดอี้กนาน วยัรุ่นหญิงท่ีโตเร็วกว่าเพื่อนใน

วยัเดียวกนั (early mature) มกัจะรู้สึกอึดอดัและรู้สึกเคอะเขิน ประหม่าอายต่อสายตาและคาํพดูของ

เพศตรงขา้ม ในขณะท่ีสภาพอารมณ์ จิตใจยงัเป็นเดก็ 

 2. ความวิตกกงัวลกบัอารมณ์เพศท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงของระดบัฮอร์โมนทาง

เพศ ซ่ึงจะส่งผลทาํให้วยัรุ่นเกิดอารมณ์เพศข้ึนมาได้บ่อย วยัรุ่นหลายคนท่ีมีกิจกรรมส่วนตัว           

ท่ีเบ่ียงเบนความสนใจ ทาํให้สามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างดี โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีชอบเล่นกีฬา

กลางแจง้เป็นประจาํ วยัน้ีจะมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยูแ่ลว้เป็นทุน และเม่ือมาผสมกบัการท่ีมี

ระดบัฮอร์โมนทางเพศเพิ่มสูงข้ึน จะทาํให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะหัดสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง อยากรู้ 

งานท่ีตอ้งเรียนรู้ในช่วงเวลา 
พิเศษในแต่ละวยัของชีวิต 

ความคาดหวงั 

และความตอ้งการ 

ของสงัคม 

ค่านิยมและ 

ความคาดหวงั 

ของบุคคล 

วฒิุภาวะ 

ทางกาย 
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อยากเห็นกิจกรรมทางเพศ ผูใ้หญ่ควรเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดร่วมกบัความอยากรู้อยากเห็นของ

วัย รุ่น ควรให้ความรู้ในเร่ืองเพศท่ีถูกต้อง และถือว่าความรู้สึกในวัยน้ีเป็นเ ร่ืองธรรมดา               

เป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึง การท่ีวยัรุ่นจะสาํเร็จความใคร่ดว้ยตวัเองนั้น ไม่มีอนัตรายต่อร่างกายและ

ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรม ถา้กระทาํอยา่งระมดัระวงัเป็นส่วนตวั และไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน 

เป็นตน้ 

 3. ความวิตกกังวลกลวัการเป็นผูใ้หญ่ วยัน้ีจะมีความวิตกกังวล กลวัจะไม่เป็นท่ี

ยอมรับจากคนรอบขา้ง มกัจะกลวัความรับผิดชอบ ซ่ึงจะรู้สึกว่าเป็นภาระท่ีหนักหนา ยุ่งยาก 

บางคร้ังอยากจะเป็นเดก็ อยากแสดงอารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน 

 4. ความวิตกกังวลในความงดงามทางร่างกาย ไม่ว่าว ัยรุ่นหญิงหรือชายก็จะมี

ความรู้สึกตอ้งการให้คนรอบขา้งช่ืนชมเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ภายนอกของตน สมเพศ สมวยั นัน่เป็น

เพราะวา่เดก็จะสาํนึกวา่ความสวยงามทางกายเป็นแรงจูงใจ ทาํใหค้นยอมรับ ทาํใหเ้พื่อนยอมรับเขา้

ไปในกลุ่มไดง่้าย เป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะเขา้สู่สังคมและเป็นท่ีดึงดูดใจของเพศตรงขา้ม ช่วงน้ีจะเห็น

ว่าวยัรุ่นจะสนอกสนใจพิถีพิถนัในการเลือกเส้ือผา้ การหวีผม เอาใจใส่ต่อการออกกาํลงักาย สนใจ

คุณค่าทางอาหาร เคร่ืองประดบั สุขภาพอนามยั การวางตวัให้สมบทบาททางเพศ การวางตวัใน

สงัคม และความสนใจในแต่ละเร่ืองอาจอยูไ่ดไ้ม่นาน 

 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางจิตใจ 

 การเปล่ียนแปลงทางจิตใจของเดก็และเยาวชนมีผลกระทบ ดงัน้ี 

 1. ความรักและความห่วงใย ความรู้สึกอยากท่ีจะถูกรัก และยงัอยากไดรั้บความเอาใจ

ใส่ ห่วงใยจากบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อเด็ก แต่มกัจะมีขอ้แมว้่าจะตอ้งไม่ใช่การแสดงออกของพ่อ

แม่ท่ีทาํกบัเขาราวกบัเด็กเล็ก ๆ ไม่ตอ้งการความเจา้ก้ีเจา้การ ไม่ตอ้งการให้แสดงความห่วงใยอยู่

ตลอดเวลา 

 2. เป็นอิสระอยากทาํอะไร ไดด้ว้ยตวัของตวัเอง อยากทาํในส่ิงท่ีตวัเองคิดแลว้ว่าดี 

อยากมีส่วนในการตดัสินใจ อยากท่ีจะทาํตวัห่างจากพ่อแม่ ห่างจากคาํสั่งการเจริญเติบโตในการ

ทาํงานของตนเอง ทาํให้เด็กวยัน้ีเร่ิมมีความคิดอย่างเป็นของตนเอง เร่ิมมีความคิดแบบนามธรรม 

(abstract thinking) การแยกจากพ่อแม่ในเกือบทุกรูปแบบ บางคร้ังอาจทาํให้วยัรุ่นเกิดความรู้สึก

สับสน สองจิตสองใจและอาจมีความรู้สึก “สูญเสีย” ในความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ แต่ถา้

พวกเขายอมรับการดูแลหรือยอมทาํตามคาํสัง่ของพอ่แม่ กจ็ะไม่ขดักบัความตอ้งการท่ีจะเป็นเด็กโต 

เป็นอิสระของตนเองท่ีตอ้งการพึ่งพาตนเอง การใหก้ารเล้ียงดูจึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และเคารพใน

สิทธิส่วนบุคคลดว้ย 
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 3. ตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง ความตอ้งการท่ียอมรับในส่ิงท่ีมาจากตวัของตวัเองทาํ

ให้เกิดความมัน่ใจในตวัเอง พ่อแม่คงตอ้งส่งเสริมให้เด็กไดช่้วยเหลือตวัเองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ

ไดต้ามวยั เพราะในการฝึกเด็กนั้น นอกจากจะทาํใหเ้ด็กไดใ้ชมื้อไดอ้ยา่งคล่องแคล่วแลว้ ยงัช่วยทาํ

ใหเ้ดก็ไดห้ดัคิด หดัตดัสินใจในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ย  

 4. อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง การลองผิดลองถูกและคอยสังเกตดูจากปฏิกิริยาของ

คนรอบขา้ง เพื่อตดัสินวา่ส่ิงท่ีทาํนั้น ดีเลวเป็นอยา่งไร วยัท่ีโตข้ึน เม่ือความสามารถเพิ่มข้ึน ร่างกาย

เจริญเติบโตข้ึนมา ส่ิงรอบตวัต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถก็จะเร่ิมเขา้มาเพื่อทดลอง

การสนับสนุนส่งเสริมเด็กให้คงสภาพอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง และได้มีโอกาสทดลองส่ิง  

แปลก ๆ ใหม่ ๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสมเพิ่มข้ึนตามวยั จะทาํให้เด็กก้าวเขา้สู่วยัรุ่นด้วยความ

ภาคภูมิใจท่ีตนเองเคยมีประสบการณ์ต่าง ๆ มาบา้ง ส่ิงเหล่าน้ีจะมาเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

ดงันั้น จะเห็นวา่การฝึกสอนและใหโ้อกาสเดก็ไดท้ดลองทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ควรฝึกสอนมาตั้งแต่เด็ก

และควรค่อย ๆ สอนถึงอนัตรายในหลายส่ิงหลายอย่างท่ีมีอยู่ในสังคม และวิธีการแกไ้ข เรียนรู้ทั้ง

ส่ิงท่ีดีและเลว การฝึกใหเ้ดก็ไดล้องในส่ิงท่ีน่าลอง แต่สอนใหห้ดัย ั้งตวัเองในส่ิงท่ีอนัตรายจึงเป็นวิธี

ท่ีสาํคญัมาตั้งแต่วยัเรียน แต่ในทางตรงกนัขา้มในกลุ่มวยัรุ่นท่ีไม่เคยถูกฝึกใหล้องคิด ลองทาํก่อนจะ

เกิดความสบัสน วุน่วายใจ ขาดความรู้ ขาดทกัษะ ขาดการฝึกฝน ขาดการลองทาํผดิทาํถูกมาก่อน จึง

ทาํใหก้ลุ่มน้ีตกอยูใ่นกลุ่มท่ีมีอนัตรายสูง และในกลุ่มเดก็วยัรุ่นท่ีพอ่แม่ปล่อยปละละเลย หรือไม่เคย

สอนให้ยบัย ั้งชัง่ใจมาก่อน นึกอยากทาํอะไรก็จะทาํไม่เคยตอ้งผิดหวงั ไม่เคยสนใจว่าการกระทาํ

ของตวัจะส่งผลกระทบต่อผูค้นรอบขา้งอย่างไร พฤติกรรมอยากลองของ มกัจะมีสูงสุดในช่วง

วยัรุ่นตอนกลาง เป็นเดก็กไ็ม่ใช ้เป็นผูใ้หญ่กไ็ม่เชิง แนวความคิดและการยบัย ั้งตวัเองมีไม่มากพอ 

 5. ความถูกตอ้ง ยุติธรรม โดยเฉพาะเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นตอนกลาง มกัจะถือว่าความ

ยติุธรรมเป็นลกัษณะหน่ึงของความเป็นผูใ้หญ่ วยัรุ่นจึงให้ความสาํคญัอยา่งจริงจงักบัความถูกตอ้ง

ยุติธรรมตามทศันะของตนเป็นอย่างยิ่ง และอยากจะทาํอะไรหลาย ๆ อย่าง เพ่ือเรียกร้องความ

ยติุธรรม ทั้งในแง่บุคคลและสังคมส่วนรวม จึงมกัจะเห็นภาพวยัรุ่นถกเถียงกนัเร่ืองของส่ิงต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนรอบตวั 

 6. ความต่ืนเตน้ ทา้ทาย ความตอ้งการหาประสบการแปลก ๆ ใหม่ ๆ เกลียดความ

จาํเจซํ้าซาก วยัรุ่นกลุ่มน้ีจะสร้างความต่ืนเตน้ทา้ทายกบัการท่ีกระทาํผดิต่อกฎเกณฑต่์าง ๆ ของทาง

บา้นและกฎของสังคมนั่นเป็นเพราะว่าเป็นความต่ืนเตน้และความรู้สึกว่าถูกทา้ทาย แนวทางการ

เล้ียงดูเด็กฝึกใหเ้ด็กไดมี้โอกาสทาํงานท่ีทา้ทายความสามารถทีละนอ้ยอยูต่ลอดเวลา จะส่งผลทาํให้

เดก็ไดพ้ฒันาความเช่ียวชาญข้ึนมาได ้แกปั้ญหาได ้
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 7. ตอ้งการการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของบา้น ของกลุ่มเพื่อน พื้นฐานการเล้ียงดูท่ี

ยอมรับและมีความรักความผกูพนัระหว่างพ่อแม่เด็ก จะมีผลทาํใหเ้ด็กเกิดความรู้สึก ดงัท่ีกล่าวมาน้ี

อย่างง่ายดาย จากการฝึกฝนให้โอกาสเด็กในการตดัสินใจลงมือกระทาํหรือแสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองต่าง ๆ และรับฟังพยายามทาํความเขา้ใจตาม ถา้เบ่ียงเบนก็ช่วยแกไ้ข ถา้ถูกตอ้งก็ชมเชยและ  

ช่ืนชม ส่ิงเหล่าน้ีจะไปกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายในบา้น ซ่ึงจะส่งผล

ทาํใหเ้ดก็อยากเป็นท่ียอมรับจากเพื่อน จากครู และจากคนอ่ืน ๆ ต่อ ๆ ไป จึงเป็นเหตุผลจูงใจกระทาํ

ความดีมากข้ึน ๆ  

 แต่ในกรณีตรงกนัขา้ม ถา้เด็กคนใดเกิดมาในครอบครัวท่ียุ่งเหยิง ทาํให้พ่อแม่ไม่มี

ปัญญาพอท่ีจะดูแลเด็ก กลบัจะตอ้งส่งเด็กมาฝากให้ญาติเล้ียงเป็นภาระ ไม่มีใครเป็นธุระจดัการ

อะไรให้อยา่งออกนอกหนา้ ถา้ไม่จาํเป็นก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้ รับฟังเร่ืองของเด็ก ถึงเวลาจะนานก็

ไม่รู้วา่ใครจะใหค้วามอบอุ่นเมตตาหรือรักได ้มีความรู้สึกโดดเด่ียว ไม่เป็นท่ีตอ้งการของใครแมแ้ต่

คนเดียวในบา้นไม่ว่าจะถูกหรือทาํผิด ทาํดีหรือทาํชัว่ ก็ไม่มีคนเห็นคนทกั หาคนท่ีหวงัดีจริงจงัใน

การแนะนาํตกัเตือนอดทนช่วยฝึกสอนก็ไม่มี ในลกัษณะเช่นน้ีเด็กจะมีชีวิตท่ีเล่ือนลอย ไม่รู้สึกว่า

ตวัเองเป็นสมาชิกภายในบา้น เป็นคนหน่ึงภายในครอบครัว ไม่มีใครรับฟังปัญหา หรือไม่รู้ว่าจะ

ปรึกษาใคร เม่ือเติบโตไปโรงเรียนกม็กัจะพกพาเอาความรู้สึกโดดเด่ียว วา้เหว่น้ีไปท่ีโรงเรียน ความ

ท่ีทกัษะน้ีไม่ไดถู้กฝึกสอนมาตั้งแต่ท่ีบา้นจึงทาํให้ผลการเรียนไม่ดี และมกัจะแยกตวัออกจากกลุ่ม

เพื่อน 

 

ปัญหาการปรับตัวของวยัรุ่น 

 ความขดัแยง้ในจิตใจของวยัรุ่น ท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้

นั้นเป็นส่ิงท่ีปกติธรรมดาของการเจริญพฒันาไปเป็นผูใ้หญ่ แต่จะไม่รุนแรงมีผลกระทบต่อการ

เรียน การงาน หรือดา้นสังคม ในกรณีท่ีปัญหารุนแรงส่งผลกระทบต่อดา้นต่าง ๆ นั้น จึงจะจดัว่ามี

ปัญหาในการปรับตวั พบไดร้้อยละ 10-15 ของวยัรุ่นทัว่ไป โดยเฉพาะปฏิกิริยาต่อการรับบทบาท

หน้าท่ีของความเป็นผูใ้หญ่ รู้สึกว่าการดูแลรับผิดชอบตวัเองเป็นภาระท่ีหนักหน่วงยากท่ีจะรับ

เอาไวไ้ด ้เกิดความเคร่งเครียด บางรายมีอาการวิตกกงัวล กลุม้ใจ ทอ้แท ้ทานอาหารไม่ได ้นอนไม่

หลบั ติดพ่อแม่ ครู หรือเพื่อนเหมือนเด็กเล็ก หรือมีอาการแสดงออกมาทางร่างกาย เช่น ปวดหัว 

ปวดทอ้ง หรือมีอารมณ์ฉุนเฉียว วู่วาม กา้วร้าว ต่อตา้น ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะมีอยูไ่ม่นาน ในท่ีสุดจะ

สามารถพฒันาต่อไปได ้ชีวิตน้ีแทจ้ริงมีปัญหาท่ีทาํใหต้อ้งปรับตวั และแกไ้ขความขดัแยง้ประจาํวนั

อยูต่ลอดเวลา แต่ในระยะวยัรุ่นซ่ึงมีลกัษณะพิเศษเพราะเกิดผลต่อเน่ืองลุกลามไดง่้าย ทั้งน้ีเน่ืองจาก

วยัรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย อยากเป็นอิสระ อยากเป็นผูใ้หญ่ ไม่อยากฟังเหตุผลของใคร เจา้ทิฐิ 
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อวดดี ถือดี แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัขาดความเช่ียวชาญในการแกไ้ขปัญหาในการพูด การทาํงาน    

จึงทาํให้เพล่ียงพลํ้าไดง่้าย วยัรุ่นท่ีเขา้ใจปัญหาประจาํตวัของตน และสามารถปรับตวัดาํเนินชีวิต

อยา่งเหมาะสม คือ วยัรุ่นท่ีมีความสุข มีความสามารถท่ีจะประสบความสาํเร็จในอนาคต 

 แนวทางการพฒันาตนเองและส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติต่อเองและต่อ

บุคคลอ่ืน จากรายงานการวิจยัเร่ือง การปรับตวัของเด็กวยัรุ่นท่ีดอ้ยโอกาสในประเทศไทยและอินเดีย 

(available from http://www.thaisocial.work.org/index.php?option=comcontent&view=article&id= 100 

: P6/4/2553) พบว่า ผลกระทบต่อความรุนแรงต่อการปรับตวัของเด็กวยัรุ่นท่ีดอ้ยโอกาสของทั้งสอง

ประเทศ คือ การปรับตวัใหอ้ยูไ่ดด้ว้ยตนเองกบัครอบครัว และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ไดแ้ก่ 

ทศันคติต่อตนเองและผูอ่ื้น การตดัสินใจ ความรู้สึกตอ้งการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น และการ

จดัการกบัอารมณ์ของตนเองและต่อบุคคลอ่ืน และมีความสามารถในการท่ีจะเผชิญกบัส่ิงทา้ทาย

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขอ้เสนอแนะของเดก็ทั้งสองประเทศในภาพรวมในเร่ืองความตอ้งการในการปรับตวัท่ี

เหมือนกนั คือ 

 1. มีความตอ้งการเป็นคนดี สามารถดาํเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี คิดเอง ทาํเป็น และ

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 

 2. มีความตอ้งการท่ีจะปฏิสัมพนัธ์ต่อบุคคลในครอบครัว เพ่ือน สถานศึกษาและ

สงัคม ดว้ยการขอใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือเป็นการสอนเสริม สอดแทรกในแต่ละวิชาใน

เร่ืองความเขา้ใจตนเองและบุคคลอ่ืน 

 3. มีความตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมาก คือ การพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

ทกัษะชีวิตของตนเอง ทศันคติท่ีดีในการปรับตวัของตนเองและต่อบุคคลอ่ืน และต่อส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในวนัขา้งหนา้ สามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นครอบครัวและสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข 

 

การสร้างบุคลกิภาพของวยัรุ่น 

 1. การคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง พฒันาทางดา้นความนึกคิด คน้หาส่ิงต่าง ๆ ทั้ง

ท่าทาง คาํพูด การแสดงออก การแต่งกาย การเขา้สังคม วยัรุ่นท่ีสามารถผา่นพน้ภาวะวิกฤตในการ

คน้หาตวัเองไดอ้ย่างไม่ยุ่งยากนกั มกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ (1) เป็นผูท่ี้ใชส้ติปัญญาเผชิญกบั

เหตุการณ์ในชีวิตมากกวา่การใชอ้ารมณ์ (2) เป็นผูท่ี้เลือกเผชิญหนา้กบัปัญหามากกวา่เป็นผูท่ี้จะยอม

หลีกเล่ียงปัญหา (3) เป็นผูท่ี้รู้เท่าทนัธรรมชาติของตนมาก่อน และ (4) เป็นผูท่ี้ไม่มีความรู้สึกว่า

ตนเองโดดเด่ียว มีหนทางท่ีจะไปขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นได ้
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  วยัรุ่นท่ีสามารถผ่านวิกฤตการณ์และคน้พบตวัเอง ก็เท่ากบัมีความสามารถท่ีจะ

เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีบุคลิกภาพมัน่คง 

 2. การเอาชนะตวัเอง การควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ให้ออกมาในรูปท่ีเหมาะสมใน

ระยะแรก ๆ จะพบลกัษณะสองจิตสองใจระหวา่งความอยากเป็นเดก็ต่อไปกบัความอยากเป็นผูใ้หญ่

จากความรู้สึกนึกคิดของวยัรุ่นมกัจะมองว่าสภาวะผูใ้หญ่หมายความว่า พึ่งตนเองได ้ตดัสินใจได้

ถูกตอ้ง การท่ีจะเอาชนะใจตนเองนั้น เป็นส่ิงท่ีเด็กควรจะไดรั้บการเรียนรู้ ไดรั้บโอกาสในการ

ฝึกฝนมาตั้งแต่เดก็ ๆ ทีละเลก็ทีละนอ้ย ผา่นการท่ีพอ่แม่กาํหนดขอบเขตต่าง ๆ ในชีวิต แต่ในวยัเด็ก

ท่ีไม่เคยเรียนรู้ท่ีจะยบัย ั้งชัง่ใจมาก่อน ไม่เคยเอาชนะตวัเองโดยการทาํตวัให้เหมาะสมไดเ้ลย หรือ

ถูกเล้ียงดูให้เอาแต่ใจตวัเอง อยากไดอ้ะไรก็ได ้อยากทาํอะไรก็จะทาํ คร้ันเติบโตเขา้วยัรุ่นมีอิสระ

มากข้ึน กจ็ะเห็นพฤติกรรมท่ีไม่ย ั้งคิดไดบ่้อย ๆ และบางคร้ังกลบัเป็นอนัตรายทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น

อีกดว้ย 

 3. การแยกตวัเองเป็นอิสระ คาํว่าอิสระในสายตาของวยัรุ่น ก็คือ มีสิทธิและเสรีภาพ

เท่าท่ีบุคคลหน่ึงพึงจะมี ซ่ึงรวมทั้ งการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ขณะเดียวกนั พวกเขากจ็ะสงัเกตดูการยอมรับจากพอ่แม่ คนขา้งเคียงดว้ยการไดแ้สดงออกพึ่งตนเอง

ได ้มีความรับผดิชอบ มัน่ใจและภูมิใจในตนเอง 

 ซ่ึงการท่ีวยัรุ่นจะทาํเช่นน้ีไดดี้ ครอบครัว หรือบิดามารดาตอ้งยอมรับความสามารถ

ของเดก็ เขา้ใจและสนบัสนุนในความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ มีความภาคภูมิใจในดา้นอ่ืน ๆ ของ

ลูก และปรับส่ิงแวดลอ้มในการเรียนให้เหมาะสม คือ ไม่เร่งรัด ไม่บงัคบั แต่ใหก้าํลงัใจยกตวัอยา่ง 

เช่น ป้อมลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่มีความขยนั รับผิดชอบดีแต่ไดค้่าระดบัคะแนนในการสอบ    

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพียง 2.2 และพ่อแม่ไม่ไดบ้งัคบัให้เรียนสายวิทยาศาสตร์ทั้ง ๆ ท่ีอยากให้ลูก

เป็นหมอ เพราะรู้ว่าจะทาํให้เด็กลาํบาก ไม่มีความสุข ขณะท่ีเรียนจบมหาวิทยาลัยเปิด สาขา

สังคมศาสตร์ ทาํงานดา้นคอมพิวเตอร์ เจา้นายรักเพราะมีความรับผิดชอบดี เป็นตน้ นอกจากนั้น 

เดก็และเยาวชนยงัตอ้ง 

 1. มีความเป็นตวัของตวัเอง มัน่ใจในตวัเอง มองภาพพจน์ตวัเองดี แต่ไม่ใช่การเอา 

แต่ใจตวัเอง การฝึกใหเ้ด็กเป็นตวัของตวัเอง และควบคุมตนเองเป็น พึ่งพาตวัเองได ้ช่วยเหลือผูอ่ื้น

ได้ มีโอกาสคิด ตดัสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นประจาํ มีความยบัย ั้งชั่งใจกับ “การทาํ” และ     

“การไม่ทาํ” ในส่ิงท่ีดี และไม่ดี เด็กวยัรุ่นหลายคนท่ีจาํยอมทาํตามเพ่ือนเพราะกลวัว่าเพ่ือนจะดูถูก 

รังเกียจนั้น ทั้ง ๆ ท่ีทาํไปแลว้จะขดัต่อความรู้สึกของตวัเองก็ตาม เป็นสาเหตุจากท่ีเด็กขาดความ

มัน่ใจและไม่เป็นตวัของตวัเองอย่างมัน่คง ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้จากการฝึกหัดสะสมความรู้ 

ความสามารถมาตั้งแต่เดก็ ผา่นประสบการณ์ท่ีถูกเล้ียงดูมานัน่เอง 
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 2. มีการส่ือสารท่ีดี กลา้พูด กลา้คิด กลา้แสดงออก และกลา้ท่ีจะทาํตวัต่างจากผูอ่ื้น 

โดยยดึหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

 3. มีทางออกหลายทาง เช่น กีฬา ดนตรี งานอดิเรก สังคม ศิลปะ การเรียน การงาน 

ฯลฯ การมีทกัษะหลาย ๆ อย่างเป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ตอ้งสังเกตลกัษณะเด่นของลูก ซ่ึงในความเด่นนั้น

อาจไม่เก่งเท่าผูอ่ื้นก็จริง แต่ก็เป็นความสามารถท่ีดีของลูก และควรให้ความสนบัสนุน โดยเฉพาะ

ทกัษะในการเขา้สงัคม และการปรับตวั 

 4. มีโอกาสเรียนรู้ทั้งส่วนดีและส่วนท่ีเลวมาก่อน ไดเ้รียนรู้ท่ีจะเขา้ใจถึงคุณลกัษณะ

ของการเป็นคนดี ไตร่ตรองดูคนเป็น แต่ขณะเดียวกนัก็เรียนรู้ท่ีจะทนัคน ว่ามีความเจา้เล่ห์เพทุบาย 

โกหกหลอกลวงปะปนกนัอยูใ่นหมู่เพ่ือนและคนในสังคม เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจลกัษณะดีและไม่ดีของ

พฤติกรรมของตนทาํให้ขณะท่ีวยัรุ่นคลุกคลีกบัเพ่ือนและผูค้นต่าง ๆ จะได้มีการไตร่ตรองการ

ตดัสินใจของตนอีกดว้ย การสอนของพ่อแม่จึงควรช้ีให้เด็กเห็นความยบัย ั้งชัง่ใจท่ีมีต่อ  ส่ิงต่าง ๆ 

รอบ ๆ ตวัอยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความจริง จะทาํใหเ้ด็กเรียนรู้และเกิดยอมรับและถา้เด็กไดเ้รียนรู้

ส่ิงเหล่านั้นทั้งดา้นดี และดา้นไม่ดีแลว้จะเกิดความเขา้ใจซ่ึงจะช่วยทาํใหค้วามอยากลองเพราะอยาก

รู้อยากเห็นลดลง 

 

ความสนใจของวยัรุ่น 

 วยัรุ่นมีความสนใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี (available from http://www.ramametal.com/old2. 

html) 

 1. ความสนใจเร่ืองสุขภาพ ไดแ้ก่ เร่ืองการกิน การนอน การพกัผ่อน เส้ือผา้ ความ

สะอาด และการป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ 

 2. ความสนใจเร่ือง เพศ สนใจในการปรับปรุงตวัให้เขา้กบัเพ่ือนต่างเพศ การปฏิบติั

ตนต่อเพศตรงขา้ม การเลือกเพื่อนต่างเพศ เป็นตน้ 

 3.  ความสนใจในการเลือกอาชีพ ตอนแรกเด็กจะสนใจอาชีพในลกัษณะเพอ้ฝัน และ

สนใจหลาย ๆ อาชีพ ต่อมาจึงจะสนใจอาชีพท่ีเป็นจริงเป็นจังข้ึนมา ชีพท่ีวยัรุ่นสนใจเลือกจะ

เก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กบัความสามารถของวยัรุ่นเอง 

 4. ความสนใจในกิจกรรมนนัทนาการ เช่น กีฬา การแสดงศิลปะ งานอดิเรก เป็นตน้ 

วยัรุ่นมกัจะเล่นเป็นกลุ่ม เป็นทีมและมุ่งหวงัความสาํเร็จของทีมมากกวา่ของส่วนบุคคล 

 5. ความสนใจในการคน้ควา้และสร้างจินตนาการ เช่น การประดิษฐ์ การคน้ควา้ทาง

วิทยาศาสตร์ การแต่งบทประพนัธ์ การเขียนภาพ เป็นตน้ 
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 6. ความสนใจในการสร้างนิสัยการเรียนท่ีดี วยัรุ่นจะพยายามคิดคน้ว่าทาํอยา่งไรจึง

จะเรียนไดผ้ลดี ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ และทาํอยา่งไรจึงจะแกปั้ญหายาก ๆ ได ้

 7. ความสนใจในเร่ืองคุณสมบติัส่วนตวั เช่น  บุคลิกภาพ รูปร่างหนา้ตา ความสะอาด

เรียบร้อย การสนทนาวางท่าทางและคุณลกัษณะอ่ืนท่ีจาํเป็นในการเขา้สงัคม เช่น การเอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้น 

 8. ความสนใจในเร่ืองปรัชญาชีวิต เด็กวยัน้ีเร่ิมคิดถึงหลกัของศีลธรรมจรรยา จะทาํ

อะไรกเ็ร่ิมมีกฎเกณฑ ์มกัจะมีอุดมคติ หรือสุภาษิตประจาํตวั 

 พฤติกรรมของเด็กวยัรุ่น ซ่ึงผูใ้หญ่มองว่าแปลก ๆ ไม่ค่อยเหมาะสมนั้น แทท่ี้จริงเป็น

ปรากฎการณ์ธรรมดาของเด็กนัน่เอง ถา้ผูใ้หญ่เขา้ใจก็จะสามารถให้คาํแนะนาํ จดัประสบการณ์ให้

เด็กไดเ้ปล่ียนแปลงพฒันาไปในทางท่ีดี และเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรม เป็นการสร้างเสริม

บุคลิกภาพท่ีดีใหแ้ก่เดก็แต่เร่ิมตน้ เพื่อใหเ้ป็นคนดี และช่วยกนัสร้างสรรคส์งัคมต่อไปในอนาคต 

 

ปัญหาพฤติกรรมในเด็กและเยาวชน 
 

 ปัญหาพฤติกรรมในเดก็และเยาวชนท่ีพบส่วนใหญ่ประกอบดว้ยปัญหาพฤติกรรมใน

เดก็และปัญหาพฤติกรรมวยัรุ่น กล่าวคือ 
 
ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก 
 ปัญหาท่ีพบในเด็กมีทั้งปัญหาทางอารมณ์ เช่น เศร้าหมองหรือวิตกกงัวล และปัญหา

พฤติกรรม เช่น ด้ือ เกเร เป็นตน้ ในการช่วยเหลือเด็กดงักล่าวจาํเป็นตอ้งพิจารณาท่ีตวัเด็ก และปรับ

บริบท (ส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีเดก็ใชชี้วิตอยู ่ไดแ้ก่ ครอบครัว และโรงเรียน ในท่ีน้ีจะทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาพฤติกรรมซ่ึงมีสาเหตุจากการอบรมเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม และเป็นปัญหาท่ีพ่อแม่

ขอคาํปรึกษากบัจิตแพทยบ่์อยกว่าปัญหาอ่ืน ๆ (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2554 : 17) การเล้ียงดูอบรมท่ี

ไม่เหมาะสมมีหลายแบบ อาจแบ่งไดอ้อกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 1. ขาดการอบรมวินัยอย่างเพียงพอ ไม่มีการควบคุมหรืออบรมระเบียบวินัยท่ี

เหมาะสมจนทาํให้พฤติกรรมของเด็กเป็นปัญหาสะสมมากข้ึน ทาํให้พ่อแม่ควบคุมอารมณ์โกรธ

ไม่ได ้และลงโทษเดก็รุนแรง สาเหตุของการไม่อบรมระเบียบวินยัมีหลายประการ เช่น 

  1.1 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการอบรม เช่น ไม่รู้ว่าจะออกคาํสั่งแก่เด็กอย่างไร 

หรือไม่รู้วา่ควรจะลงโทษเดก็อยา่งไร ถา้เดก็ไม่ทาํตามคาํสัง่ 

  1.2 มีเจตคติท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น มีความกงัวลว่า การอบรมเขม้งวดหรือลงโทษเด็ก

เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เพราะอาจทาํใหเ้ดก็เกิดปัญหาทางจิตได ้
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  1.3 บุคลิกภาพของพ่อแม่ท่ีอาจมีบุคลิกภาพแบบสมยอม (passive) หรืออ่อนแอ

เกินไป 

  1.4 ขาดความรู้สึกมัน่คงในความเป็นพ่อแม่ มีความนบัถือตนเองตํ่า จนเกิดความ

กลวัวา่ลูกจะไม่รักถา้ตนเขม้งวดกบัลูกมากเกินไป และ 

  1.5 เด็กมีความหมายเป็นพิเศษ เช่น เป็นลูกคนเดียวหรือพ่อแม่มีลูกยาก จึงเล้ียงดู

ลูกแบบทะนุถนอม ไม่กลา้วางกรอบให้กบัเด็กว่าพฤติกรรมใดเหมาะสม ไม่เหมาะสม เด็กท่ีขาด

การควบคุมระเบียบวินยัจะมีความอดทนต่อความยากลาํบากและความคบัขอ้งใจนอ้ย หงุดหงิดง่าย 

เอาแต่ใจตนเอง มีพฤติกรรมก้าวร้าว ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมภายนอก เพราะเคยฝ่าฝืน

กฎระเบียบของครอบครัวเป็นประจาํ หลายคนขาดทกัษะทางสงัคม เขา้กบับุคคลภายนอกและเพ่ือน

ไม่ได ้ทาํให้กลายเป็นคนข้ีอาย ไม่กลา้แสดงออก และสมยอมเม่ืออยูน่อกบา้น ทั้งน้ีเพราะถูกเล้ียงดู

มาอย่างตามใจจนทาํอะไรไม่เป็น เกิดความรู้สึกไม่มัน่ใจ ไม่แข็งแกร่งพอ และอาจเกิดปัญหาถูก

เพื่อนแกลง้ได ้

 2. มีการควบคุมระเบียบวินยัมากเกินไป การควบคุมท่ีเขม้งวดจนเกินไปจะทาํใหเ้ด็ก

เกิดความคบัขอ้งใจ หรือการตั้งกฎเกณฑม์ากเกินไปจนเด็กรู้สึกต่อตา้น รู้สึกพ่อแม่ไม่รัก และอาจ

คิดเปรียบเทียบครอบครัวของตนกบัครอบครัวอ่ืน ปฏิกริยาต่อการควบคุมท่ีมีระเบียบวินัยมาก

เกินไปน้ี อาจออกมาในรูปของปัญหาทางอารมณ์ หงุดหงิด กา้วร้าว ซึมเศร้าหรือวิตกกงัวล หรือ

ปัญหาพฤติกรรม เช่น ด้ือ ด้ือต่อตา้นและเกเร (Dadds, 1987 อา้งจากอุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 

173) ขาดความใกลชิ้ดสนิทสนม ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งสาํหรับเด็ก การช่วยเหลือในกรณีน้ี ตอ้ง

ช้ีแจงพอ่แม่ใหเ้ขา้ใจพฒันาการท่ีสาํคญัของเด็ก คือ การมีโอกาสเป็นตวัของตวัเอง ตดัสินใจและทาํ

ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง พ่อแม่ควรยืดหยุ่นให้ลูกมีโอกาสเลือกในส่ิงท่ีตอ้งการ และมีโอกาสรับ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่ใช่ใหลู้กอยูใ่นคาํสัง่ทุกยา่งกา้ว การควบคุมท่ีมีความสมดุลไม่หยอ่นและไม่

ตึงจนเกินไป จะช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาความเช่ือมัน่ในตเอง รักและนบัถือตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัยิ่ง

ต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดีในอนาคต 

 3. อบรมระเบียบวินยัอยา่งไม่คงเส้นคงวา บางคร้ังก็เขม้งวด บางคร้ังก็หยอ่นในวินยั 

อบรมเดก็โดยใชอ้ารมณ์ อารมณ์ดีกต็ามใจ อารมณ์เสียก็เขม้งวด บางทีพ่อแม่รู้สึกผดิกบัการเขม้งวด

ก็ลบลา้งความผิดนั้นดว้ยการตามใจ พอตามใจมากเขา้เด็กก็กระทาํในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม พ่อแม่ก็

กลบัมาเขม้งวดอีก การอบรมท่ีไม่คงเสน้คงวาเช่นน้ีทาํใหเ้ดก็เกิดความสบัสน 

 4. พ่อแม่ขดัแยง้กนัในการอบรมระเบียบวินัย เช่น คนหน่ึงเขม้งวดแต่อีกคนหน่ึง

ตามใจ ทาํให้เด็กสับสนไม่รู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นส่ิงท่ีควรทาํ เพราะพ่อแม่บอกไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ี

ตามมาคือ เดก็จะไม่เช่ือฟังหรือเลือกเช่ือฟังในส่ิงท่ีตนพอใจเท่านั้น 
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 พฤติกรรมดือ้ (non-compliance).  หมายถึง การท่ีเด็กไม่ยอมทาํตามคาํสั่งของผูใ้หญ่

หรือไม่ทาํตามคาํสั่งท่ีไดรั้บจนสาํเร็จ (เร่ิมทาํแลว้แต่ทาํไม่ตลอด) รวมทั้งการไม่ทาํตามกฎระเบียบ

ท่ีตั้งไว ้เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เกิดมีปฏิสัมพนัธ์เชิงลบในครอบครัว (Barkley, 1987 อา้งจาก        

อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 175) การท่ีเด็กด้ือมกัมีสาเหตุหลายประการ คือ (1) พ่อแม่จดัการกบั

พฤติกรรมของลูกไม่เหมาะสม (2) พื้นอารมณ์ของเดก็ เดก็อาจมีนิสยัหงุดหงิดง่าย ซนเกินไป หรือมี

ปฏิกริยาตอบสนองท่ีรุนแรง (difficult temperament) นอกจากน้ีเด็กบางคนอาจมีความบกพร่องทาง

ชีวภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ใจ และปฏิบติัตามคาํสัง่ของผูใ้หญ่ เช่น  มีพฒันาการทางสติปัญญา 

หรือทางภาษาท่ีล่าชา้ เป็นตน้ (3) พื้นอารมณ์ของพ่อแม่ท่ีอาจเป็นคนหงุดหงิดง่าย ควบคุมตนเองได้

ไม่ดี อาจไม่เป็นผูใ้หญ่พอ ขาดประสบการณ์และทกัษะในการดูแลเด็ก หรือขาดความหนักแน่น 

เด็ดขาดกบัเด็ก ทาํให้เด็กไม่เช่ือฟัง (4) ความตึงเครียดในครอบครัว ถา้สภาพแวดลอ้มมีความตึง

เครียด เด็กก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดและมีปัญหาพฤติกรรมตามมา แต่ถา้ความตึงเครียดหมดไป

พฤติกรรมของเดก็กม็กัจะดีข้ึนดว้ย 

 

 การประเมินเด็กและครอบครัว.  การประเมินเดก็และครอบครัวทาํไดด้ว้ยการตรวจเด็ก 

การสมัภาษณ์ผูป้กครอง การสงัเกตปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึนและการใชแ้บบประเมินพฤติกรรม 

 1. การตรวจเด็ก ควรตรวจร่างกายเด็กโดยละเอียด โดยจิตแพทย์/แพทย์ เพราะ

บางคร้ังเด็กอาจป่วยดว้ยโรคทางกาย เช่น โรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ทาํให้ซน 

ไม่อยู่น่ิง หรือเด็กมีความบกพร่องบางประการ ทางหู ทางตา การสังเกตพฤติกรรมของเด็กโดย

ละเอียดเป็นเร่ืองสาํคญั บางคนเป็นโรคสมาธิบกพร่อง (Attention Deficit Disorder : ADD) ทาํให้

ขาดสติ ทาํงานตามสัง่ไดไ้ม่ครบถว้น มีนิสยัหุนหนัพลนัแล่น ข้ีลืม จาํคาํสัง่ไม่ได ้ทาํใหผู้ใ้หญ่เขา้ใจ

วา่เดก็ไม่เช่ือฟัง บางคนเคยมีปัญหาทางสมอง เช่น สมองอกัเสบหรือไดรั้บอุบติัเหตุทางสมอง ทาํให้

มีอารมณ์หงุดหงิด กา้วร้าว อยูไ่ม่น่ิง และด้ือ และถา้ใหก้ารบาํบดัตามสาเหตุต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาอาการ

ของเดก็อาจดีข้ึน 

 2. การสมัภาษณ์ผูป้กครองอยา่งละเอียด เพื่อใหไ้ดภ้าพชดัเก่ียวกบัพฤติกรรมของเด็ก 

โดยวิเคราะห์พฤติกรรม (behavioral analysis) ว่าเหตุการณ์ใดนาํไปสู่พฤติกรรมเหล่านั้น ลาํดบั

เหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไร และพ่อแม่แก้ไขปัญหาอย่างไร เด็กท่ีมีอารมณ์โกรธรุนแรงและด้ิน       

ร้องกรีด (temper tantrums) ผูบ้าํบดัควรไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนว่าก่อนเกิดอาการด้ินนั้นเด็กทาํอะไรอยู ่

อะไรเป็นตวักระตุน้ให้เกิดอาการดงักล่าว พ่อแม่ทาํอย่างไรและเด็กตอบสนองอย่างไร บางคร้ังผู ้

บาํบดัอาจตอ้งอาศยัขอ้มูลจากครูท่ีโรงเรียนดว้ย เพื่อดูว่าพฤติกรรมของเด็กขณะอยู่โรงเรียนเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 196 

ปัญหาดว้ยหรือไม่ และผูใ้หญ่แต่ละคนมองเด็กอย่างไร การเปรียบเทียบความเห็นระหว่างพ่อแม่

และครูจะทาํใหไ้ดภ้าพของเดก็ชดัเจนข้ึน 

 3. สังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง ถา้เป็นไปได ้ผูบ้าํบดัควรใช้เทคนิคท่ีทาํให้เห็น

ปฏิกริยาจริง ๆ (enactment) เพื่อให้เขา้ใจปัญหาไดช้ดัเจนข้ึน เพราะพ่อแม่จะให้ขอ้มูลละเอียด

เพียงใดกต็ามกจ็ะไม่ชดัเจนเท่ากบัการเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจริง ๆ  

 4. การใชแ้บบพฤติกรรมประเมิน เน่ืองจากความแตกต่างของสถานการณ์และบุคคล 

การใชแ้บบประเมินพฤติกรรมจะช่วยให้ไดข้อ้มูลดา้นต่าง ๆ อย่างครบถว้นและยงัใชเ้ป็นเคร่ือง

จดัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมเพื่อดูผลของการช่วยหลือท่ีไดก้ระทาํลงไป 

 

 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่-แม่-ลูกท่ีทาํใหเ้ดก็มีพฤติกรรม

ด้ืออยูเ่ร่ือย ๆ มีดงัน้ี 

 1. พ่อแม่มกั “ติดสินบน” เด็ก โดยให้ความสนใจหรือสัญญาว่าจะให้รางวลั ถา้เด็ก

หยดุพฤติกรรมท่ีไม่ดีเดก็จึงทาํผดิอยูเ่ร่ือย ๆ เพื่อใหไ้ดร้างวลัหรือความสนใจจากพอ่แม่ 

 2. พ่อแม่ “ไม่ให้รางวลั” หรือให้ความสนใจเม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีดี พฤติกรรม

ดงักล่าวจึงคงอยูไ่ดไ้ม่นานเพราะขาดการเสริมแรง 

 3. เม่ือเด็กทาํไม่ดี พ่อกบัแม่กลบัเพิกเฉย ไม่ไดย้บัย ั้งพฤติกรรมนั้นตั้งแต่เร่ิมตน้อยา่ง

เด็ดขาด แต่กลบัปล่อยไปจนพฤติกรรมนั้นรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ เด็กมกัเขา้ใจว่าการท่ีพ่อ-แม่เฉย ก็คือ

การยอมรับในส่ิงท่ีตนกระทาํ 

 4. เม่ือเด็กเร่ิมตน้ทาํส่ิงดีท่ีมีเคยทาํมาก่อน พ่อแม่กลบัตาํหนิ พูดจาเยาะเยย้ทาํให้เด็ก

โกรธและไม่อยากทาํดีต่อไป 

 

 หลกัการปรับพฤติกรรม.  หลกัการปรับพฤติกรรมจะช่วยใหพ้่อแม่วิเคราะห์หา “ปัจจยั

เส่ียง” หรือสาเหตุอนัเน่ืองมาจากตวัพ่อแม่เองท่ีทาํให้ควบคุมลูกไม่ได ้เช่น อารมณ์ท่ีหงุดหงิดง่าย

หรือความขดัแยง้ระหว่างกนัเอง ช่วยใหพ้่อแม่หา “ปัจจยัเส่ียง” ในตวัลูกท่ีทาํให้ลูกมีพฤติกรรมไม่

เหมาะสม และหาทางแกไ้ขสาเหตุนั้น ช่วยวิเคราะห์ลาํดบัหาเหตุการณ์ท่ีนาํไปสู่พฤติกรรม ด้ือและ

เปล่ียนแปลงลาํดบัเหล่านั้น และสุดทา้ยจะตอ้งใหเ้ดก็ไดผ้ลลพัธ์ของการกระทาํของตน ผลลพัธ์อาจ

เป็นไดท้างบวก คือไดร้างวลัและทางลบคือถูกลงโทษ และผลลพัธ์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก็

ต่อเม่ือมีคุณสมบติั ดงัน้ี (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 178-179) 

 1. เกิดข้ึนตามหลงัพฤติกรรมนั้นทนัที เช่น เม่ือเด็กทาํดีตอ้งไดร้างวลัทนัที และเม่ือ

ทาํผดิกต็อ้งถูกลงโทษทนัที 
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 2. มีความชดัเจนและเฉพาะเจาะจงเพียงพอ เช่น ถา้เด็กทาํผิดและถูกตาํหนิ ก็ตอ้ง

บอกให้ชดัเจนว่าทาํอะไรผิด ไม่ใช่พูดรวมไปถึงพฤติกรรมทั้งหมดท่ีเด็กทาํ และท่ีสําคญั คือ ควร

ตาํหนิเฉพาะพฤติกรรมไม่ใช่ตาํหนิตวัเดก็ 

 3. ผลลพัธ์จะตอ้งมีความสมํ่าเสมอ ทั้งเวลา สถานท่ี และกบัทั้งพ่อแม่ หมายความว่า 

ไม่ว่าจะทาํพฤติกรรมน้ี ในเวลาใด สถานท่ีใด ทาํกับพ่อหรือแม่ก็ตาม เด็กก็จะได้รับโทษแบบ

เดียวกัน แม้ว่าจะมีข้อยกเวน้บ้างในบางกรณี แต่โดยทั่วไปพ่อแม่ควรให้ผลลัพธ์ท่ีสมํ่าเสมอ 

มิฉะนั้นจะกลายเป็นการเปิดช่องให้เด็กเรียนรู้ว่าจะสามารถทาํผิดและหลีกเล่ียงการถูกลงโทษได้

อยา่งไร 

 วิธีปรับปรุงพฤติกรรม สถานบาํบดัเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมจะมีโปรแกรมสาํหรับการ

ฝึกพ่อแม่ (parent training program) โดยอาศยัหลกัของจิตบาํบดั ครอบครัวท่ีเนน้พฤติกรรม 

(behavioral family therapy) วตัถุประสงคข์องการฝึกก็เพ่ือท่ีจะ “สร้างพลงั” ใหแ้ก่พ่อแม่ให้เกิด

ทกัษะความชาํนาญในการควบคุมเม่ือเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และให้สามารถอบรมระเบียบ

วินยัเด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Cunningham 1989; Eyberg and Boggs, 1989 อา้งถึงในอุมาพร    

ตรังคสมบติั, 2544 : 179) ผูบ้าํบดัจะสอนพอ่แม่เป็นลาํดบัขั้นและใหพ้อ่แม่กลบัไปฝึกท่ีบา้นดว้ย แต่

ละขั้นอาจใชเ้วลา 1-2 สัปดาห์ ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายดงัการปรับพฤติกรรมของ บาร์คเลย ์อนาสโต

โพลอส (Barkley, 1987; Anastopoulos and Barkley, 1989 อา้งถึงในอุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 

179) ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ (1) หาสาเหตุว่าทาํไม่เด็กจึงประพฤติไม่เหมาสม (2) ให้ความ

สนใจเม่ือเด็กทาํดี โดยใหพ้่อแม่แสดงความสนใจเม่ือเด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก และใหว้างเฉยเม่ือมี

พฤติกรรมทางลบ (3) ฝึกใหเ้ช่ือฟังคาํสั่งของพ่อแม่มากข้ึน โดยเลือกเวลาท่ีเด็กว่าง ออกคาํสั่งง่าย ๆ 

ท่ีเด็กสามารถทาํไดส้ําเร็จ และทนัทีท่ีเด็กทาํตามคาํสั่ง ให้พ่อแม่ตอบสนองทนัทีดว้ยความสนใจ 

ความพึงพอใจหรือกล่าวคาํชมอยา่งชดัเจน การท่ีพ่อแม่กบัเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเชิงบวก (คือ เด็ก

เช่ือฟังและพ่อแม่ชมเชย) จะทาํให้เด็กมีความรู้สึกดีกบัตนเองมากข้ึน การด้ือก็จะค่อย ๆ ลดลง

ตามลาํดบั (4) ลดนิสัยการก่อกวน ดว้ยการลดพฤติกรรมเชิงลบท่ีเรียกร้องความสนใจ โดยพยายาม

ให้เด็กทาํกิจกรรมตามลาํพงัในขณะท่ีพ่อแม่นัง่ทาํงานของตนอยู่ใกล ้ๆ และคอยกล่าวชมเด็กเป็น

ช่วง ๆ เช่น 5 นาที 10 นาที และห่างออกไปเร่ือย ๆ ในเด็กเลก็อาจใหร้างวลัเป็นขนมก็ได ้(5) เม่ือให้

คาํชมอยา่งเดียวไม่พอ ใหเ้พิ่มแรงจูงใจ (motivation) ใหเ้ด็กทาํตามคาํสั่งมากข้ึน โดยการให้รางวลั

อยา่งเป็นระบบ (6) วิธีการลงโทษโดยไม่ตอ้งตี และ (7) จดัการกบัพฤติกรรมด้ือในท่ีสาธารณะ โดย

ฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเม่ืออยูน่อกบา้น ซ่ึงวิธีการทั้ง 7 ขอ้ท่ีกล่าวถึงน้ี จะไดผ้ลก็ต่อเม่ือ

กระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นระยะเวลานานพอสมควร และพ่อและแม่ตอ้งร่วมมือกนัทาํอยา่งแทจ้ริง 

ไม่ขดัแยง้กน้ในการอบรมเดก็ 
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ปัญหาพฤติกรรมวยัรุ่น 

 วยัรุ่นเป็นช่วงชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สังคม ครอบครัวเป็นบริบทสําคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายในวยัน้ี (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 

2544 : 199) 

 ปัญหาท่ีพบบ่อยในวัยรุ่นประกอบด้วย การล้มเหลวในการเป็นตัวของตัวเอง 

(individualization) พฤติกรรมเกเร (conduct disorder) การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นและการหนีออกจากบา้น 

 

 ความล้มเหลวในการเป็นตัวของตัวเอง.  กระบวนการท่ีวยัรุ่นเร่ิมเป็นตวัของตวัเองและ

เป็นอิสระจากครอบครัวจะสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัความพยายามของวยัรุ่นเอง และการช่วยเหลือจากพ่อ

แม่ โดยเฉพาะการมีความยืดหยุ่นในกฎระเบียบบางอย่างเพื่อช่วยให้ลูกมีความเป็นตวัของตวัเอง 

เป็นอิสระจากครอบครัว และพึ่งพิงเป็นครอบครัวไดอ้ย่างเหมาะสม ความลม้เหลวในการเป็นตวั

ของตวัเอง อาจมีสาเหตุจากตวัวยัรุ่นเอง หรือปัญหาในครอบครัว อยา่งไรก็ตาม วยัรุ่นท่ีลม้เหลวใน

การเป็นตวัของตวัเองส่วนใหญ่เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสมในครอบครัว โดยพ่อแม่อาจ

ควบคุมลูกมากไป (over control) หรือควบคุมนอ้ยไป (undercontrol) ทั้งน้ีเพราะไม่เขา้ใจว่า ลูกเป็น

คนท่ีมีความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการแตกต่างไปจากตน ดงัคาํประพนัธ์ของ คาลิน ยิบราน 

(Khalil Gibran) คิลบินชาวเลบานอนอเมริกนั ซ่ึงถอดความ โดย ระวี  ภาวิไล ศาสตราจารย/์         

นกัปรัชญาศาสนา ดาราศาสตร์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์วา่ 

 

  “บุตรของเธอ... มิใช่บุตรของเธอ  เขาเหล่านั้นเป็นบุตรและธิดาแห่งชีวิต 

 เขามาทางเธอแต่ไม่ไดม้าจากเธอ และแมว้า่เขาอยูก่บัเธอ แต่กไ็ม่ใช่สมบติัของเธอ 

 เธออาจจะใหค้วามรักแก่เขา  แต่ไม่อาจใหค้วามนึกคิดได ้

 เพราะเขามีความนึกคิดเป็นของตนเอง เธออาจจะใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่ร่างกายเขาได ้

 แต่มิใช่แก่วญิญาณของเขา  เพราะวา่วญิญาณของเขานั้น 

 อยูใ่นบา้นของวนัพรุ่งน้ี ซ่ึงเธอไม่อาจเยีย่มเยอืนได ้ แมใ้นความฝัน 

 เธอนั้นเป็นเสมือนคนัธนู  และบุตรหลานเหมือนลกูธนูอนัมีชีวติ 

 ผูย้งิเลง็เห็นท่ีหมายบนทางอนัมิรู้ส้ินสุด กจ็ะนา้วเธอเตม็แรงใหล้กูธนูไปไกลและเร็ว” 

 

 บทประพนัธ์น้ีแสดงให้เห็นว่า แม่ก็คือแม่ท่ีไดแ้ต่รักลูก ไดแ้ต่แอบนึกคิด แอบไฝ่ฝัน

เองเท่านั้น ชีวิตของลูกกย็งัเป็นของลูก ลูกคงตอ้งมีความนึกคิด และความไฝ่ฝันท่ีเป็นของตนเอง 
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 พฤติกรรมเกเร (conduct disorder).  หมายถึง พฤติกรรมท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และ

ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคม เช่น ขโมยของ ก่อเร่ืองทะเลาะวิวาท ทาํร้ายร่างการผูอ่ื้น ฯลฯ จาก

รายงานการวิจยั พบวา่ เดก็ท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวมกัไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งไม่เหมาะสม ดงัน้ี 

 (1) การควบคุมท่ีไม่เหมาะสมโดยควบคุมมากหรือนอ้ยเกินไป  

 (2) พ่อแม่ไม่สามารถร่วมกนัปกครองลูก มีความเห็นแตกต่างกนัในการอบรมเล้ียงดู 

ทาํใหก้ารฝึกวินยัเป็นไปอยา่งลุ่ม ๆ ดอน ๆ และทาํใหเ้ดก็เกิดความสับสน เม่ือลูกยงัเลก็อาจมีปัญหา

ด้ือไม่เช่ือฟังเพียงเลก็นอ้ย แต่เม่ือเขา้วยัรุ่นปัญหาจะมีความรุนแรงมากข้ึน กลายเป็นพฤติกรรมเกเร  

 (3) ปัญหาขดัแยง้ระหวา่งพอ่แม่ วยัรุ่นมีพฤติกรรมเกเรเพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของพอ่

แม่ จากปัญหาคู่สมรสมาสู่ปัญหาของลูกแทน ซ่ึงเป็นสามขา (triangulation) ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก 

เพื่อลดความเครียดในระบบครอบครัววิธีหน่ึง เม่ือเติบโตข้ึน วยัรุ่นบางคนอาจถอนตวัไปจากความ

ขดัแยง้ได ้โดยไปมีชีวิตนอกบา้น ทาํกิจกรรมกบัเพื่อนฝงูมากข้ึน ในตอนนั้นปัญหาของพ่อแม่จะ

รุนแรงข้ึน เพราะไม่มีลูกช่วยลดความเครียดอย่างแต่ก่อน แต่วยัรุ่นบางคนไม่สามารถถอนตวั

ออกไปจากปัญหาของพ่อแม่ได ้ยิ่งวยัรุ่นรับรู้ว่า ปัญหาของพ่อแม่รุนแรงเท่าใด ปัญหาพฤติกรรม

ของวยัรุ่นก็จะรุนแรงมากข้ึนเท่านั้น พฤติกรรมบางอยา่งนอกจากจะลดความเครียดระหว่างพ่อแม่

แลว้ (พอ่แม่หนัมาสนใจปัญหาของลูกแทนท่ีจะทะเลาะกนัเอง) ยงัช่วยเบนความสนใจของตวัวยัรุ่น

เองออกไปจากปัญหาดงักล่าว เช่น การใชส้ารเสพติดจะช่วยใหว้ยัรุ่นลืมความเศร้าและความคบัขอ้ง

ใจจากปัญหาทะเลาะเบาะแวง้ของพอ่แม่ได ้วยัรุ่นท่ีเกเรจาํนวนมาก มกัมีพฤติกรรมกา้วร้าวดว้ย จาก

การศึกษา พบว่า วยัรุ่นท่ีกา้วร้าวเหล่าน้ีมกัมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสมหลายประการ อยา่งไรก็ตาม

ลักษณะการปฏิสัมพนัธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมก้าวร้าว ทั้ งน้ีเพราะ

พฤติกรรมดงักล่าวมีปัจจยัหลายอยา่งเป็นตวักาํหนด ทั้งทางชีวภาพ จิตใจ สังคม และการเล้ียงดู แต่

กเ็ป็นท่ียอมรับกนัวา่ ถา้ครอบครัวไม่มีอาํนาจปกครองท่ีเหมาะสม ชดัเจน คงเส้นคงวา จะทาํให้เกิด

ความสับสนและวิตกกงัวลข้ึนในสมาชิก และทาํให้เกิดวงจรความกา้วร้าวข้ึนมาอย่างไม่มีส้ินสุด 

(lewis and others, 1990) 

 

 การตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น.  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีวยัรุ่นตั้ งครรภ์ถึงคร่ึงล้านคน 

(U.S.Bureau of the Census, 1992 อา้งถึงใน อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 209) และการสาํรวจ

นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 8.9 เคยมีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 0.8              

เคยตั้ งครรภ์หรือทาํให้ผูอ่ื้นตั้ งครรภ์ (อุมาพร  ตรังคสมบติั และคณะ, 2540 อา้งถึงใน อุมาพร    

ตรังคสมบติั, 2544 : 209) 
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 ในบางครอบครัว ลูกตอ้งเขา้มาเป็นคนกลางเพื่อลดความตึงเครียดระหวา่งพอ่แม่ ทาํให้

ลูกไม่สามารถจากครอบครัวไปตามขั้นตอนแห่งพฒันาการได้ เพราะถา้จากไปครอบครัวก็จะ

สูญเสียสมดุล วิธีท่ีทาํใหไ้ม่ตอ้งจากครอบครัวไปก็คือ การมีปัญหาท่ีตอ้งกระทาํใหพ้ึ่งพิงครอบครัว

นั่นเอง การตั้งครรภ์ก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีทาํให้วยัรุ่นตอ้งพ่ึงพิงพ่อแม่ไปอีกนาน แมว้ิธีน้ีจะนาํมาซ่ึง

ปัญหาหลายอย่างแต่ก็เป็นวิธีท่ีช่วยให้พ่อกบัแม่ไม่ตอ้งเผชิญหน้ากนัตรง ๆ  และช่วยให้วยัรุ่นไม่

ตอ้งออกไปเผชิญกบัโลกภายนอก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าสะพึงกลวัสาํหรับวยัรุ่นท่ีไม่มีความเป็นตวัของ

ตวัเองอยา่งเพียงพอ (Nadelson and others, 1978; Haley, 1980 อา้งถึงใน อุมาพร ตรังคสมบติั, 2544 

: 210) 

 วยัรุ่นท่ีตอ้งมารับบทบาท  “แม่” โดยท่ียงัไม่พร้อมนั้นมกัมีปัญหาอ่ืน ๆ หลายอย่าง 

เช่น ไดรั้บการศึกษาน้อยจึงทาํให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพค่อนขา้งน้อย ตอ้งอาศยัอยู่กบั

ผูอ่ื้น หรือพึ่งพาผูอ่ื้นทางเศรษฐกิจ และมกัมีปัญหาทางอารมณ์ เพราะแม่ร่างกายจะเติบโต แต่จิตใจ

และอารมณ์ไม่ไดพ้ฒันาตามไปดว้ย มีความรู้สึกทางลบต่อตนเอง รวมทั้งขาดทกัษะและความ

อดทนในการเล้ียงลูก ซ่ึงอาจนาํไปสู่ปัญหาการทารุณลูกได ้(Jemaie and Nathanson, 1987 อา้งถึงใน 

อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 210 

 

 การหนีออกจากบ้าน.  การหนีออกจากบา้น (runaway) เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยในเด็กและ

เยาวชน การสาํรวจนกัเรียนมธัยมปลายทัว่ประเทศ พบว่า ร้อยละ 9.7 เคยหนีออกจากบา้นในระยะ  

1 ปีท่ีผ่านมา (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 211) เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ท่ีหนีออกไปจาก

ครอบครัวมกัจะตอ้งเผชิญกับระบบภายนอกท่ีมีสภาพย ํ่าแย่กว่าระบบครอบครัวท่ีจากมา เช่น 

อาจจะประสบอนัตรายจากการเร่ร่อนอยูต่ามทอ้งถนน ถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพ ถูกทารุณกรรมทาง

กายและทางเพศ เป็นตน้ การศึกษาวยัรุ่นหญิงท่ีถูกบงัคบัคา้ประเวณี พบว่า ร้อยละ 92 หนีออกมา

จากบา้นก่อนท่ีจะถูกสาํนกัจดัหางานล่อลวงใหไ้ประกอบอาชีพคา้บริการทางเพศ (Trangkasombat, 

1996 อา้งถึงใน อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 211) 

 การหนีออกจากบา้น เป็นสัญญาณท่ีแสดงว่า ระบบครอบครัวมีปัญหา คือ ครอบครัว

ไม่สามารถทาํให้ลูกมีความสงบสุข และรู้สึกว่าตนเป็นท่ีรักและตอ้งการของครอบครัว ครอบครัว

ของเด็กและเยาวชนท่ีหนีออกจากบา้นมกัมีการปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องและมีความตึงเครียดจาก

ปัญหาหลายอยา่ง เช่น ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาเศรษฐกิจ ไม่สามารถจดัหาปัจจยั 4 ท่ีจาํเป็นให้

สมาชิกได ้มีความลม้เหลวในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี และมีการสลบับทบาทระหว่างพ่อ-แม่-

ลูก นอกจากพ่อแม่ไม่ทาํหนา้ท่ีดูแลลูกแลว้บ่อยคร้ังยงัเป็นภาระของลูกอีกดว้ย มีความผกูพนัท่ีห่าง

เหินเกินไป ต่างคนต่างอยูโ่ดยไม่สนใจกนั พ่อแม่มกัมีความขดัแยง้กนั ทาํใหลู้กตอ้งตกเป็นแพะรับ
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บาปและรู้สึกไม่เป็นท่ีตอ้งการของครอบครัว ครอบครัวมีบรรยากาศของความโกรธ ความกา้วร้าว

และความขดัแยง้สูงกว่าครอบครัวปกติ การสาํรวจในเด็กเร่ร่อน พบว่า ร้อยละ 72.6 มีการทะเลาะ

เบาะแวง้กบัพ่อแม่ก่อนหนีออกจากบา้น นอกจากน้ีครอบครัวมกัใชค้วามรุนแรงเป็นวิธีแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวา่ ร้อยละ 78 ของวยัรุ่นท่ีหนีออกจากบา้นถูกทารุณทาง

กายภายใน 1 ปี ก่อนหนีออกมา การศึกษาในวัยรุ่นหญิงท่ีหนีออกจากบ้านและถูกบังคับให้

คา้ประเวณี พบว่า ร้อยละ 63.6 มาจากครอบครัวท่ีใชค้วามรุนแรง และร้อยละ 54.5 ถูกครอบครัว

กระทาํทารุณทางกายมาก่อน (สุนนัทา  เสียงไทย และคณะ, 2531 ; Farber and others, 1984 ; 

Trangkasombat, 1996 อา้งถึงใน อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2544 : 212) 

 วยัรุ่นจาํนวนมากให้เหตุผลว่า สาเหตุท่ีหนีออกจากบา้นเป็นเพราะพ่อแม่เขม้งวดมาก

เกินไป ถา้มองดูผิวเผินก็อาจจะเขา้ใจว่าเป็นเช่นนั้น แต่ถา้มองให้ลึกจะพบว่า การหนีออกจากบา้น

เป็นวิธีท่ีวยัรุ่นเลือก เพื่อให้หลุดพน้จากปัญหาของครอบครัว เช่นเดียวกบัการพยายามฆ่าตวัตาย

หรือใช้สารเสพติด ความรู้สึกว่าครอบครัวไม่ไดฟู้มฟักเล้ียงดูตน ไม่ไดใ้ห้การประคบัประคอง

ตามท่ีตนตอ้งการ ความยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในบา้นบวกกบัการตอ้งการอิสรภาพและความเป็นตวั

ของตวัเอง ผลกัดันให้วยัรุ่นออกไปจากครอบครัว แมว้่าชีวิตภายนอกครอบครัวจะมองไม่เห็น

อนาคตท่ีแน่นอน และเตม็ไปดว้ยอนัตรายกต็าม 

 

จิตเวชศาสตร์กบัการกระทาํผดิ 
 

 จิตเวชศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ทางการแพทย์ท่ีว่าด้วยอาการเจ็บป่วยทางจิต               

ซ่ึงครอบคลุมทั้งงานดา้นการตรวจรักษา และการวิเคราะห์ทางจิต รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย ์

การใชเ้ทคนิคการตรวจและการบาํบดัรักษาทางดา้นจิตวิทยา ตลอดจนการดูแลในดา้นสุขภาพจิต 

โดยการให้คาํแนะนํา ปรึกษา และการให้ความรู้แก่ผูเ้ดือดร้อนทางจิตใจและประชาชนทัว่ไป    

(วิชา  มหาคุณ, มปป., : 41)  

 สังคมปัจจุบนัเต็มไปดว้ยความสับสน วุ่นวาย และปัญหานานปัการ จนทาํให้ผูค้นใน

สังคมต้องเผชิญกับความเครียด จนอาจกลายเป็นคนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ก้าวร้าว จนอาจ

กลายเป็นคนไขโ้รคจิตไดง่้าย นับตั้งแต่สภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยมลภาวะ แหล่งเส่ือมโทรม    

หรือชุมชนแออดั การจรจรท่ีติดขดั วิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ และแข่งขนักนัแบบไร้ความปรานี ทาํให้จิตใจ

อนัเปราะบางของผูค้นไม่สามารถทนทานต่อไปได ้บางคนตอ้งหันเขา้หาสุรา ยาเสพติด ยาระงบั

ประสาท เพื่อให้ลืมจากความทุกข ์ความเดือดร้อน ความสับสนในดา้นจิตใจ และในท่ีสุดก็ตอ้งตก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 202 

เป็นเหยือ่ของส่ิงเสพติดทั้งหลาย และนาํไปสู่การกระทาํผดิในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสพยาบา้ คา้ยาบา้ 

กระทาํดว้ยความรุนแรง กระทาํผดิทางเพศ ลกัทรัพย ์ทาํร้ายร่างกาย ก่อความไม่สงบ เป็นตน้ 

 เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในครอบครัวหรือสังคมท่ีมีสภาพดงักล่าวขา้งตน้ ย่อมไดรั้บผล

สะทอ้นอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้และความจาํเป็นทางเศรษฐกิจทาํให้สามี-ภรรยา ไม่มีเวลาให ้    

กบัลูกอย่างเพียงพอ และมีสถิติหย่าร้างสูง เด็กเติบโตข้ึนมาโดยขาดความรักความอบอุ่น พ่อแม่    

ไม่ตอ้งการ และเด็กถูกทอดท้ิง ทาํใหเ้ด็กและเยาวชนเหล่าน้ีอาจมีปัญหาทางสุขภาพจิตและนาํไปสู่

การกระทาํผดิต่าง ๆ  

 

นิติจิตเวชศาสตร์ 

 นิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic Psychiatry) เป็นการนาํวิชาจิตเวชศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้น

กระบวนการยุติธรรม ในการพิจารณาตดัสินคดีความทางศาล การวินิจฉยัว่าบุคคลใดมีสภาพจิตท่ี

บกพร่องหรือไม่ในขณะกระทาํความผิดนั้นเป็นหนา้ท่ีของแพทยจิ์ตเวช หรือกล่าวไดว้่า นิติจิตเวช

ศาสตร์ เป็นวิชาจิตเวชท่ีเก่ียวกบักฎหมาย กล่าวคือ บุคคลท่ีวิกลจริต ไปกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี

กฎหมายระบุว่าเป็นความผิดและตอ้งรับโทษ เพ่ือเป็นการให้ความเป็นธรรม ศาลจาํเป็นจะตอ้งให้

แพทยซ่ึ์งถือว่าเป็นพยานผูช้าํนาญการพิเศษ ทาํการตรวจวินิจฉยัและแจง้ใหศ้าลทราบ ผลการตรวจ

สภาพจิตและวินิจฉยัของแพทยจิ์ตเวชดงักล่าว อาจมีผลทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้น ไม่มีความรับ

ผิดใด ๆ หรือมีความผิดแต่ไม่ตอ้งรับโทษ หรืออาจรับโทษนอ้ยลงแลว้แต่กรณี เช่น ความยติุธรรม

ต่อผูป่้วยทางจิต ช่ือ ไอแซค เรย ์(Isaac Ray) และการวินิจฉยัคาํพิพากษาคดีในปี ค.ศ.1843 คณะ

ลูกขนุไดร่้วมกนัตดัสินคดีจาํเลยยงิเลขานุการนายกรัฐมนตรีองักฤษ ว่าไม่ผดิเพราะป่วยทางจิต เป็น

โรคจิต หลงผิดหวาดระแวง วินิจฉยัโดยแพทย ์9 คน (สมชาติ  สุทธิกาญจน์, มปป.:  3) หากผูใ้ด

กระทาํความผดิในขณะไม่สามารถรู้ผดิชอบ หรือไม่สามารถบงัตนเองได ้เพราะจิตบกพร่อง โรคจิต 

หรือจิตฟ่ันเฟือน ผูน้ั้นไม่ตอ้บรับผิดชอบสาํหรับความผิดนั้น (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65) 

แต่ถา้ผูก้ระทาํผิดยงัสามารถรับผิดชอบอยูบ่า้ง หรือยงัสามารถบงัคบัตนเองไดบ้า้ง ผูน้ั้นตอ้งไดรั้บ

โทษสาํหรับความผดินั้น แต่ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้นเพียงใด

กไ็ด ้(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65) 

 

 นิติจิตเวชศาสตร์เด็ก.  นิติจิตเวชศาสตร์เด็ก (Forensic Child Psychiatry) เป็นการจดั

เตรียมการประเมินผลเด็กและครอบครัว โดยดูจากความอารักขาเด็ก และสิทธิของพ่อแม่ และการ

ประเมินผลอาชญากรรม จากรายงานการศึกษา พบวา่ ร้อยละ 65-75 ของผูก้ระทาํผดิท่ีเป็นเยาวชนมี

การผดิปกติทางจิตหน่ึงอยา่งหรือมากกว่า (Journal American Academy of Child and Adolescent 
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Psychiatry, 1977 อา้งจากสมชาติ  สุทธิกาญจน์, มปป. : 4) และขอ้มูลจากสาํนกังานความยติุธรรม

ของเยาวชนและการป้องกนัการกระทาํผดิ (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 

: PJJDP) ซ่ึงวิเคราะห์โดย ไลเตอร์ (Leiter, 1993) พบว่า ร้อยละ 60 ของเยาวชนหน่ึงลา้นคนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบยติุธรรม มีความผิดปกติทางจิตเวช (mental disorder) โดยมีตวัอยา่งผลการวิจยั 

เช่น ร้อยละ 45 เป็นสมาธิสั้น (Attention Deficit Hpperactivity Disorder : ADHD) ร้อยละ 41 เป็น

ภาวะโรคกระทบกระเทือนทางจิตใจจากภยัคุกคาม (Post-Tramatic Stress Disorder : PTSD)      

ร้อยละ 50 เป็นภาวะซึมเศร้า (Depression) ร้อยละ 50 มีปัญหาการใชส้ารเสพติด (Substance abuse) 

ร้อยละ 50 มีปัญหาพฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder : CD) และร้อยละ 20 มีความผิดปกติทาง

ความคิด (thought disorder)  

 การศึกษาของเทมพลิน และคณะ (Templin et al., 1998, อา้งจากสมชาติ  สุทธิกาญจน์, 

มปป. : 5) พบว่า เยาวชนร้อยละ 70-80 ในระบบยติุธรรม พบความผดิปกติดา้นสุขภาพจิต (mental 

disorder) ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมเกเรและการใชส้ารเสพติด แต่ถา้ตดัการวินิจฉยัพฤติกรรมเกเรและ

การใชส้ารเสพติดออก จะพบ ร้อยละ 40-50 (สมชาติ  สุทธิกาญจน์, มปป. : 5) 

 

 ปัจจัยเส่ียงที่ทํานายการก่อคดี.  ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัเด็กและเยาวชน ปัจจยั

การเล้ียงดู และปัจจยัครอบครัวเส่ียง 

 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัเด็กและเยาวชนเอง ประกอบดว้ย ความนับถือตวัเองของเด็ก

และเยาวชนอยู่ในระดบัตํ่า มีครอบครัวท่ีแตกแยก มีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัคนในครอบครัว และ

ขาดท่ีปรึกษาเวลามีเร่ืองทุกขใ์จ (สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ และอุมาพร ตงัคสมบติั) 

 2. ปัจจยัการเล้ียงดู จากการศึกษาของมหาวิทยาลยัเคมบริดจใ์นการพฒันาการกระทาํ

ผดิ (Cambridge Study in Delinquent Development) พบว่า ปัจจยัเส่ียงการเล้ียงดูท่ีทาํนายการก่อคดี 

ประกอบดว้ย การบงัคบัรุนแรง การปล่อยปละละเลย หรือยอมตามใจมาก และการขาดการช้ีแนะ 

(Farrington, 2002  อา้งจาก สมชาติ  สุทธิกาญจน์, มปป. : 11) 

 3. ปัจจยัครอบครัวเส่ียง จากการศึกษาของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ในการกระทาํผิด 

พบวา่ ปัจจยัครอบครัวเส่ียงประกอบดว้ย พอ่/แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยตวัคนเดียว มีฐานะยากจน สุขภาพจิต

ของผูป้กครอง ภาวะว่างงาน ครอบครัวใหญ่ และมีการกระทาํผิด หรือการก่อคดีในครอบครัว 

(Utting D, 2004 อา้งจาก สมชาติ  สุทธิกาญจน์, มปป. : 11) 
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SOCIAL 

สาเหตุการกระทาํผดิซ้ําของเด็กและเยาวชน 

     ทีเ่กดิจากปัญหาสุขภาพจิต 

 สมชาติ  สุทธิกาญจน์ แพทยท์างจิตเวชเด็กและวยัรุ่นท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษทาง

การแพทย ์สาํนกังานศาลยุติธรรม โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ไดศึ้กษาปัญหาสุขภาพจิต

ในเดก็และเยาวชนท่ีนาํไปสู่การกระทาํผดิและการกระทาํผดิซํ้ า (สมชาติ สุทธิกาญจน์, มปป. :3-49) 

พบวา่ มีปัญหาสุขภาพจิต ดงัน้ี 

 เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิร้อยละ 45-50 มีปัญหาสุขภาพจิต และร้อยละ 70 ถึง 80 ติด

สารเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อยคือ สมาธิสั้ น ระดับสติปัญญาตํ่า พฤติกรรมเกเร ภาวะ

ซึมเศร้า ปัญหาการเรียน และปัญหาครอบครัว ร้อยละ 50 เป็นครอบครัวบกพร่อง พ่อและแม่ไม่

เขา้ใจวิธีการเล้ียงดูและไม่เขา้ใจการส่ือสารกบัลูกตามวยั และปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อยในเด็กวยั

เรียน ไดแ้ก่ ปัญหารการเรียน วิตกกงัวล และภาวะซึมเศร้า ปัญหาการเรียนในเด็กและวยัรุ่นท่ีพบ

บ่อยร่วมกับปัญหาทางอารมณ์และปัญหาพฤติกรรม ทาํให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการเรียน และ

ปัญหาสุขภาพจิตในเดก็และเยาวชนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัสาํคญั 3 ประการ คือ (1) ลกัษณะของสมองท่ี

บกพร่อง (2) กลไกทางจิตการยบัย ั้งชัง่ใจ และ (3) ปัจจยัทางสังคม การเล้ียงดู การศึกษาและการคบ

เพื่อน ดงัภาพกระบวนการชีวะ-จิต-สงัคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพฒันาการของการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน และปัญหาสุขภาพจิตนาํไปสู่

พฤติกรรมเบ่ียงเบนและโรคทางจิตเวชท่ีทาํใหเ้ยาวชนกระทาํผดิ เช่น  

 1. โรคซึมเศร้า พบร่วมกบัพฤติกรรมเกเร โดยวยัรุ่นท่ีติดสารเสพติด ร้อยละ 25-50 

พบภาวะซึมเศร้า (Deykin, 1992) และมีพฤติกรรมการฆ่าตวัตายบ่อย อาจพบอาการร่าเริงกว่าปกติ 

พูดมาก หงุดหงิดง่าย ใชเ้งินเปลือง ไม่นอน ซ่ึงเป็นอาการตรงกนัขา้ม โดยในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา 

อารมณ์ซึมเศร้าของเด็กไทยยงัไม่ลดลง จากผลการสํารวจของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าในปี พ.ศ.2535 เยาวชนอาย ุ10-17 ปี มีอารมณ์ซึมเศร้า ร้อยละ 40 และ

ชีว 
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ซึมเศร้าชนิดรุนแรง ร้อยละ 13 ในปี พ.ศ.2542 เยาวชนอาย ุ10-15 ปี มีอารมณ์ซึมเศร้า ร้อยละ  36 

ซึมเศร้าชนิดรุนแรง ร้อยละ 14 เคยคิดฆ่าตวัตาย ร้อยละ 45 และในปี พ.ศ.2554 เยาวชนอาย ุ10-19 ปี 

มีอารมณ์ซึมเศร้า ร้อยละ 50 เศร้าชนิดรุนแรง ร้อยละ 22 และเคยคิดฆ่าตวัตาย ร้อยละ 28 

  อารมณ์ซึมเศร้าในวยัรุ่นไทยพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนตํ่า พฤติกรรม

เกเร หนีเรียน ใชส้ารเสพติด ปัญหาครอบครัวไม่สงบ ใชอ้ารมณ์ 

 2. โรควิตกกงัวล พบร้อยละ 30-40 ของวยัรุ่นท่ีใชส้ารเสพติด โรคกลวัสังคม (social 

phobia) พบบ่อยว่าเกิดข้ึนก่อนการใชส้ารเสพติด ในวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมเกเรมีความวิตกกงัวล

ร่วมกบัอาการเจบ็ป่วยทางกาย 

 3. สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) เป็นความผดิปกติ

ของพฤติกรรมท่ีแสดงอาการต่อเน่ือง ตั้งแต่วยัเด็กก่อนอาย ุ7 ปี อาการประกอบดว้ย การขาดสมาธิ 

ซนไม่อยูน่ิ่ง และหุนหนัพลนัแล่น ลกัษณะท่ีพบบ่อยของเดก็สมาธิสั้น คือ (1) ด้ือต่อตา้น ร้อยละ 50 

(2) พฤติกรรมเกเร ร้อยละ 25-50 (3) ปัญหาทางอารมณ์ท่ีเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 25 และโรควิตก

กงัวล ร้อยละ 25 เช่นกนั (4) ปัญญาการเรียนรู้บกพร่อง (Learning Disability : LD) ร้อยละ 25-50 

และ (5) การใชส้ารเสพติด 

  สมาธิสั้น ร้อยละ 30-50 จะมีอาการต่อเน่ืองไปจนถึงผูใ้หญ่ สมาธิสั้นจะพบร่วมกบั

พฤติกรรมเกเร ต่อตา้นสังคม ติดสารเสพติด ภาวะซึมเศร้าและวิตกกงัวลในช่วงวยัรุ่นและผูใ้หญ่ 

รายงานการวิจยั พบว่า เด็กสมาธิสั้น มีโอกาสกลายเป็นเด็กเกเร และต่อตา้นสังคมหลงัอายุ 16 ปี   

ไดม้ากกวา่เดก็ปกติท่ีไม่มีปัญหาสมาธิสั้น 3.5-4 เท่า (Gittleman, 1985 ; Mannuzza,1991) 

 4. พฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder : CD) กบัการกระทาํผดิของเยาวชนอายตุ ํ่ากว่า 

18 ปี (CD vs Delinquency) การกระทาํผดิเป็นการระบุโดยกฎหมาย มีรูปแบบของการกระทาํผดิท่ี

หลากหลาย ท่ีเป็นอาการของพฤติกรรมเกเรดว้ยเหมือนกนั เด็กร้อยละ 90 ท่ีมีอาการของพฤติกรรม

เกเร มากกว่า 3 พฤติกรรมในช่วงอาย ุ15 ปี บ่อยคร้ังกลายเป็นผูก้ระทาํผดิในปีต่อ ๆ มา (Fergusson 

and Harwood, 1995) โดยมีพฤติกรรมดงัน้ี กา้วร้าวต่อบุคคลและสัตวต่์าง ๆ ทาํลายทรัพยสิ์นขโมย

หรือล่อลวง ละเมิดกฎหมาย พฤติกรรมเกเรเป็นพฤติกรรมการต่อตา้นสังคมในวยัเด็ก ซ่ึงหมายถึง 

(1) การละเมิดสิทธิพื้นฐานของผูอ่ื้นและบรรทดัฐานของสังคมซํ้ า ๆ ซาก ๆ เร่ือยไป (Loeber et al., 

2000) (2) ความเส่ียง เพื่อพฤติกรรมต่อตา้นสงัคมในชีวิตวยัรุ่นและผูใ้หญ่อตัราความผดิปกติทางจิต

ของผูใ้หญ่ (Robins, 1996 ; Robins, 1991) (3) ทาํความเสียหายให้กบับทบาททางสังคมและ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน และ (4) การแต่งงานท่ีเป็นการละเมิด (Moffitt and 

Caspi, 1998) 
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  การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเกเรในระยะ 10 ปี จากปี พ.ศ.2534-2543 

(ค.ศ.1991-2000) พบว่า (1) พฤติกรรมเกเรเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชส้ารเสพติดและมีอารมณ์

ซึมเศร้านาํมาก่อน (Boyle Oxford, 1991) (2) พบปัญหาโรคทางจิตเวชร้อยละ 46 สมาธิสั้น ร้อยละ 

35 และปัญหาดา้นอารมณ์ (Oxford et al., 1992) (3) ในเด็กผูช้ายพฤติกรรมเกเรเก่ียวขอ้งกบัการ 

ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ (Caspi, White et.al., 1994) (4) เด็กเลก็ท่ีระเบิดอารมณ์ อาละวาดรุนแรงตั้งแต่

อาย ุ3 ปี มีความเส่ียงเป็นผูใ้หญ่ท่ีก่อคดีรุนแรง (Moffitt, 1996 ; Goodman R.2001 (5) พฤติกรรม

เกเรในเด็กเลก็ (child onset) ตั้งแต่อายุ 5-10 ปี มีความเส่ียงต่อความกา้วร้าว รุนแรงและต่อตา้น

สงัคมในช่วงวยัรุ่นและผูใ้หญ่ (Lahey et al., 1998 ; Loeber, Burke, Lahey, 2000) 

  พฤติกรรมเกเรในวยัเดก็และวยัรุ่น ประกอบดว้ย (1) กา้วร้าว ข่มขู่ ทาํร้าย รังแกคน 

สตัว ์(2) ทาํลายขา้วของทรัพยสิ์น (3) โกหก โกง ขโมย (4) ละเมิดกฎเกณฑล์ะเมิดสิทธิของผูอ่ื้น (5) 

ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หนีโรงเรียน หนีออกจากบา้น (6) บุกรุกบา้น รถของคนอ่ืน (7) บงัคบัใจ คุกคาม

ทางเพศ และ (8) พกอาวุธ จุดไฟเผา (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : 

DSM IV) 

  พฤติกรรมเกเรท่ีพบบ่อย ร้อยละ 50-80 ของผูใ้ชส้ารเสพติดในเด็กโตหรือวยัรุ่น

ตอนตน้มีพฤติกรรม ดงัน้ีคือ พดูปด หนีเรียน หนีออกจากบา้น ชกต่อย รังแกคนอ่ืน ทาํลายขา้วของ 

ข่มขู่ผูอ่ื้น ฝ่าฝืนกฎระเบียบ รังแกสัตว์ จุดไฟเผา และร้อยละ 40 ของพฤติกรรมเกเรกลายเป็น

อนัธพาลต่อตา้นสงัคม 

  พฤติกรรมเกเรท่ีรุนแรงในวยัเด็ก พบปัจจยัร่วม คือ (1) สมาธิสั้นและขาดการยบัย ั้ง

ชัง่ใจ เส่ียงต่อการก่อคดี (Babinski et al., 1999) (2) การเล้ียงดูท่ีบกพร่อง (Loeber et al., 2000) (3) 

ผูป้กครองซึมเศร้า ใชส้ารเสพติด มีพฤติกรรมต่อตา้นสังคม (Faraone et al., 1991, 1997 ; Biederman 

et.al., 1992 (4) พฤติกรรมเกเรท่ีพบในเด็กสมาธิสั้น มีความรุนแรงและต่อเน่ืองมากกว่าเด็กทัว่ไป 

กลายเป็นพฤติกรรมต่อตา้นสงัคมตอนวยัรุ่น 

 5. บุคลิกภาพผดิปกติ พบวา่ ร้อยละ 46 ของกลุ่มท่ีติดยาเสพติดมีบุคลิกภาพผดิปกติท่ี

พบบ่อย คือ บุคลิกภาพแบบ (1) เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย (borderline) ร้อยละ 28.5 (2) หลบเล่ียง (avoidant) 

ร้อยละ 21.5 (3) พึ่งพา (dependent) ร้อยละ 14.5 และต่อตา้นสังคม (antisocial) ร้อยละ 3.5 

พฤติกรรมเกเรในวยัเด็ก ร่วมกบัสมาธิสั้น (ADHD) มีโอกาสเกิดบุคลิกภาพแบบต่อตา้นสังคม

มากกวา่ในเดก็ปกติ 9 เท่า 

 6. ปัญหาการเรียน จากการสํารวจสาเหตุสําคญัของปัญหาการเรียน พบว่า (1) มี

ปัญหาการอ่าน เขียน ในเดก็สมาธิสั้น และในเดก็ท่ีไม่มีความสามารถในการเรียน ร้อยละ 2.5-10.00 
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(2) ปัญหาทางสติปัญญา ปัญญาอ่อน ปัญญาทึบ ร้อยละ 10 (3) ปัญหาครอบครัวไม่สงบ ใชอ้ารมณ์ 

ร้อยละ 20 ปัญหาวิธีการเล้ียงดู ร้อยละ 23 

  การสํารวจของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ.2544 กับนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษา ปีท่ี 1-6 ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.5 พบว่า ร้อยละ 70 ไม่พอใจในผลการเรียน ร้อยละ 20 มี

อารมณ์ซึมเศร้า และร้อยละ 16 เคยคิดฆ่าตวัตาย 

  ปัญหาการเรียนในเด็กเกิดจากการขาดความภาคภูมิใจ มีอารมณ์กงัวล ซึมเศร้า มี

พฤติกรรมด้ือ เกเร และติดสารเสพติด ดงัภาพ 

 

ขาดความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

   อารมณ์  กงัวล  ซึมเศร้า       พฤติกรรม  ด้ือ เกเร ติดสารเสพติด 

 

 7. ปัญหาการใชส้ารเสพติด ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยปัจจยัทางชีวภาพ ปัจจยั

ทางจิต และปัจจยัทางสงัคม เช่นเดียวกบัปัญหาสุขภาพจิตทัว่ไปในเด็ก ในปี พ.ศ.2538 ไดมี้รายงาน

การวิจยัของเมืองนิวยอร์ค ในประเทศสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการใชส้ารเสพติดประเภทกญัชา และ

สารผิดกฎหมายในเด็กและวยัรุ่น 500 คน อายุระหว่าง 16-21 ปี ติดตามเป็นระยะเวลานาน 10 ปี 

พบว่า เก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมกา้วร้าว อารมณ์โกรธ เขา้กบัคนอ่ืนไม่ได ้ไม่ยอมใคร และมีการ

ทะเลาะรุนแรงระหว่างพี่นอ้งดว้ยกนั (Book JS., 1995) ต่อมาในปี 2540 มีรายงานการศึกษาวิจยัเด็ก

และเยาวชนในสถานแรกรับของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนภาคเหนือของประเทศไทย 

พบวา่ ในคดียาเสพติดและลกัทรัพย ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยาเสพติดและลกัทรัพย ์คือ (1) ภาวะ

วิตกกงัวลและซึมเศร้า ร้อยละ 58 และพฤติกรรมเกเรและกา้วร้าว ร้อยละ 40 (สมยั  ศิริทองถาวร, 

2540) ต่อมาในปี พ.ศ.2547 รายงานการศึกษาของมินนีเซตา้ (Minnesota Study) เก่ียวกบัความเส่ียง

ต่อการใชส้ารเสพติด แอลกอฮอลใ์นเด็กวยัรุ่น อาย ุ11 ปี จาํนวน 1,343 คน ติดตามนาน 3 ปี พบว่า 

มีความเก่ียวกบัสมาธิสั้น ด้ือต่อตา้น  พฤติกรรมเกเร (McGue M.et al., 2001) และงานวิจยัศึกษาใน

ประเทศนิวซีแลนด์ในปี 2545 เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์ในเด็กวยัรุ่น

ตอนตน้ พบว่ามีปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัสมาธิสั้น วิตกกงัวล ซึมเศร้า พฤติกรรมด้ือต่อตา้น เกเร (Kari 

ปัญหาการเรียนในเดก็ 
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Poikolainen, 2002) คลา้ยคลึงกบัรายงานการวิจยัท่ีพบในเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย และเมืองมินนีโซตา้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนการเสพยาบา้ จะเร่ิมจากระยะ 

ท่ี 1 ทดลองใชน้าน ๆ คร้ัง (1-2 เดือนต่อคร้ัง ระยะท่ี 2 ใชต้ามโอกาส (1-2 คร้ังต่อ 1-2 สัปดาห์) 

ระยะท่ี 3 เสพติด เพิ่มปริมาณและความถ่ี (2-3 คร้ังต่อสัปดาห์) ระยะท่ี 4 เสพติดรุนแรง (ใชเ้พ่ือลด

อาการอยาก หมกมุ่นกบัการเสพยาและเร่ิมมีอาการทางจิตระแวง) 

 สรุปปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดท่ีพบบ่อย คือ สมาธิสั้ น 

พฤติกรรมเกเร ภาวะซึมเศร้า มีปัญหาการเรียน ปัญหาจากครอบครัว ร้อยละ 50 ท่ีพ่อแม่ไม่เขา้ใจ

วิธีการเล้ียงดู และครอบครัวมีความบกพร่อง 

 

ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการกระทาํผดิซ้ําของเด็กและเยาวชน 

 จากรายงานการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชนท่ี

เก่ียวกบัจิตเวชศาสตร์ ประกอบด้วย การขาดวุฒิภาวะ ขาดการยบัย ั้งชั่งใจ มีปัญหาการควบคุม

อารมณ์ มีเจตคติท่ีรุนแรง กา้วร้าว ขาดความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น มีสัมพนัธ์ภาพกบัผูอ่ื้นท่ีผิวเผิน 

ร้อยละ 44 ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด สมาชิกในครอบครัวมีประวติัถูกจบักุม ร้อยละ 60 

สมาชิกในครอบครัวเสพยาเสพติด เยาวชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกในครอบครัว หน่ึงในส่ี

ของเยาวชนผูก้ระทาํผดิรู้สึกเสียใจต่อการกระทาํผดิของตนเอง ขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบท่ีจะ

เพิ่มข้ึน ถูกจบักุมคร้ังแรกเม่ืออายุยงัน้อย (12-15) มี IQ ผิดปกติร้อยละ 62 สูงกว่าปกติ ร้อยละ 26 

และตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 6 อยู่ในครอบครัวท่ีหย่าร้างหรือพ่อหรือแม่คนใดคนหน่ึงเสียชีวิต       

(วิมลวรรณ  ปัญญาวอ่ง, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ และกอบหทยั  คุณารักษ,์ 2551) 

 ส่วนปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงพฤติกรรมการกระทาํผิดซํ้ าของเยาวชนดา้นลกัษณะสังคม 

จิตใจ อนัได้แก่ การทาํหน้าท่ีของครอบครัว บุคลิกภาพและระดบัเชาวน์ปัญญา พบว่า (ขตัติยา     

รัตนดิลก, 2539 : 121-123)  

 1.  การทาํหนา้ท่ีของครอบครัว พบวา่ เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ า ทาํหนา้ท่ีของครอบครัว

ดา้นการแกปั้ญหา บทบาทการตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพนัทางอารมณ์ และการทาํหน้าท่ี  

ทัว่ ๆ ไปตํ่ากว่าเยาวชนท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก เยาวชนชายท่ีกระทาํผิดซํ้ า ทาํหน้าท่ีของครอบครัว    

ในดา้นการแกปั้ญหา การตอบสนองทางอารมณ์ ความผกูพนัทางอารมณ์ และการทาํหนา้ท่ีทัว่ ๆ ไป

ตํ่ากว่าเยาวชนชายท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก ส่วนเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ าทาํหนา้ท่ีของครอบครัวใน

ทุกด้าน ตํ่ากว่าเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดคร้ังแรก และเยาวชนชายมีการทาํหน้าท่ีทัว่ไปสูงกว่า

เยาวชนหญิง 
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 2. ลกัษณะบุคลิกภาพ พบว่า เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าชอบสังคมอาจหาญ และชอบ

จินตนาการในระดบัปกติค่อนขา้งสูง มีการตอบให้ตนเองมีลกัษณะท่ีน่าพึงประสงคใ์นระดบัปกติ

ค่อนขา้งสูง เยาวชนชายมีลกัษณะชอบสงัคม จิตใจอ่อนไหว ชอบจินตนาการ และมีลกัษณะการเป็น

ตวัของตวัเองอยู่ในระดบัปกติค่อนขา้งสูง ส่วนเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ ามีลกัษณะชอบสังคม    

ทาํตนตามสบาย อาจหาญ ชอบจินตนาการ แน่วแน่และควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัปกติค่อนขา้งสูง    

มีสติปัญญาในระดับปกติค่อนข้างตํ่ า โดยมีภาพรวมขององค์ประกอบในลักษณะเปิดเผย            

กลา้แสดงออกอยู่ในระดับปกติค่อนขา้งสูง และมีการตอบให้มีลกัษณะท่ีน่าพึงประสงค์อยู่ใน

ระดบัสูงกว่าปกติ ทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดคร้ังแรกมีบุคลิกภาพไม่แตกต่างกนั 

เยาวชนชายท่ีกระทาํผิดคร้ังแรกและเยาวชนชายท่ีกระทาํผิดซํ้ า มีบุคลิกภาพไม่แตกต่างกนั แต่

เยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดคร้ังแรกมีมโนธรรมสูงกว่าเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ า เยาวชนหญิงท่ี

กระทาํผดิซํ้ ามีลกัษณะอาจหาญสูงกว่าเยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ า เยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ ามีจิตใจ

อ่อนไหวสูงกว่าเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ า และเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ ามีการตอบให้ตนเองมี

ลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากกวา่ความเป็นจริงสูงกวา่เยาวชนชายท่ีกระทาํผดิซํ้ า 

 3. ระดบัเชาวน์ปัญญา เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า มีระดบัเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดบัปกติ

เป็นส่วนใหญ่ โดยเยาวชนชายท่ีกระทาํผิดซํ้ า มีเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดบัปกติ รองลงมาฉลาดกว่า

ปกติและปกติค่อนขา้งสูงตามลาํดบั ส่วนเยาวชนหญิงท่ีกระทาํผิดซํ้ ามีเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดบั

ปกติเช่นเดียวกนั รองลงมาตํ่ากวา่ปกติและปกติค่อนขา้งสูง 

 

บริบทของการป้องกนัการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบั 

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

 

 ในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ตอ้งอาศยับริบท

รอบดา้นเพื่อให้การดาํเนินการป้องกนัไปดว้ยกนัพร้อม ๆ กนั อย่างสมํ่าเสมอ มีความสัมพนัธ์กนั

และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบเพ่ือเป็นการป้องกนัท่ีมัน่คงถาวรและยัง่ยืน ทุกภาคส่วนตอ้งมี

ส่วนรับรู้ และมีส่วนร่วมช่วยเหลืออย่างจริงจงั บริบทดงักล่าวประกอบดว้ย ระบบสังคม ระบบ

เศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา 

 

 ระบบสังคม (Social system). เป็นท่ีปรากฎชดัอยู่แลว้ว่ามนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 

(political animal) เป็นสัตวโ์ลกท่ีตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม (gregarious creature) เด็กและเยาวชนก็

เฉกเช่นเดียวกนัท่ีตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ประกอบกบัธรรมชาติของวยัรุ่นตามหลกัการทางจิตวิทยา 
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กลุ่มเพื่อนวยัรุ่นจะมีความสําคญัต่อเด็กและเยาวชนมาก เด็กและเยาวชนวยัรุ่นมกัจะคบเพื่อนท่ีมี

ความสนใจและค่านิยมร่วมกนั มีความตอ้งการท่ีจะทาํอะไรทุกอย่างเหมือนเพ่ือนร่วมกลุ่ม เร่ิม

ตั้งแต่การแต่งตวั ความประพฤติ ภาษา รวมทั้งความเช่ือมัน่และค่านิยม การคบเพ่ือนวยัน้ีจึงมี

ความสาํคญัมาก หากบิดามารดา ผูป้กครอง และสงัคมพยายามทาํความเขา้ใจและใหค้าํแนะนาํท่ีดี ช้ี

ให้เด็กเห็นประโยชน์และโทษของการคบเพื่อนท่ีไม่ดีและเพื่อนท่ีดี สังคมควรเปิดโอกาสให้เด็ก

และเยาวชนไดท้าํงานร่วมกนั แลกเปล่ียนบทบาทและความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่การ

เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมในการท่ี

จะปฏิเสธยาเสพติดและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 สังคมตอ้งเร่งช่วยกนัสร้างค่านิยมในการเป็นคนดี ค่านิยมในการทาํงานสุจริตไม่เลือก

งาน สร้างค่านิยมในการเรียนอาชีพระดบักลาง/ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจ สร้างค่านิยมในความพอเพียง และครอบครัวท่ีอบอุ่น 

 ถึงกระนั้นก็ตาม เม่ือเด็กและเยาวชนกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดข้ึนแลว้ สังคมเองก็

ตอ้งสร้างค่านิยมและเจตคติเชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดดว้ยการให้เวลาในการเอาใจใส่ 

ให้โอกาสในการแกต้วัและให้อภยั เพื่อท่ีจะไดเ้หลือท่ีว่างให้เด็กไดย้ืนข้ึนในสังคม และมีโอกาส

กลบัตวัเป็นคนดีตามท่ีสังคมตอ้งการ ในลกัษณะของการคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม     

ซ่ึงการท่ีจะนาํส่ิงดงักล่าวเหล่าน้ีสู่การปฏิบติัท่ีเกิดผลดีอยา่งจริงจงัแลว้ จะตอ้งร่วมมือและประสาน

ประโยชน์กนัอย่างจริงจงัทั้งทางดา้นครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีเด็กและเยาวชนอาศยัอยู่ และ

ตอ้งทาํอยา่งเป็นระบบ มีความต่อเน่ือง และยัง่ยนืจึงจะไดผ้ล 

 

 ระบบการเมืองการปกครอง (political system). เราคงปฏิเสธเร่ืองการเมืองการ

ปกครองในชีวิตประจาํวนัไม่ได้ และไม่ว่าประเทศใด ๆ ก็มีระบบการเมืองการปกครองเขา้มา

สอดแทรกในการดาํรงชีวิตประจาํวนัเสมอ ระบบการเมืองการปกครองเป็นบริบทท่ีสาํคญัอีกดา้น

หน่ึงของการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เน่ืองจากว่าหากผูบ้ริหารประเทศไม่ให้

ความสําคญักับส่ิงเหล่าน้ีและผลกัดันให้มีการป้องกันอย่างจริงจังต่อเน่ืองและเป็นระบบแล้ว      

การป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดก็จะลดความสาํคญัลง ในทางกลบักนัหากผูบ้ริหาร

ประเทศหรือรัฐบาลเห็นความสําคญัของการป้องกนัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเห็นความ 

สาํคญัของเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ก็จะจดัเร่ืองการป้องกนัเก่ียวกบัยาเสพติดเป็น

วาระแห่งชาติ ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 1 และมีนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยมุ่งเน้นให้ระบบ

ราชการเป็นผูล้งไปดาํเนินการเป็นหลกั โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการดาํเนินการ มิใช่เป็น

เพียงผูมี้ส่วนร่วมเท่านั้น มีการสั่งการจากระดบับนลงล่าง แต่ละหน่วยงานมีงบประมาณของตนเอง
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ในการดาํเนินงานและมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ จะทาํให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั และเกิดความรับผดิชอบและความผกูพนักบั

การแกไ้ขปัญหาร่วมกบัรัฐบาลและชุมชน ตลอดจนครอบครัว นอกจากนั้นการเป็นตวัอยา่งท่ีดีของ

รัฐบาลในการป้องกนัปัญหายาเสพติดก็เป็นเร่ืองสาํคญั รวมถึงการท่ีรัฐบาลมีนโยบายการสร้างงาน

ให้แก่เยาวชนท่ีย ัง่ยืนและต่อเน่ือง ก็จะช่วยขจดัหรือลดปัญหาการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเดก็และเยาวชนลงได ้โดย 

 1. ภาครัฐ จะต้องส่งเสริมมาตรการป้องกันยาเสพติด ด้วยการให้ความรู้ข้อมูล

เก่ียวกบัปัญหาส่ิงเสพติดให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึง โดยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือทางโทรทศัน์ 

วิทยุ หรือผ่านหลกัสูตรและการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา นอกจากน้ีภาครัฐยงัควรออก

มาตรการเพื่อบาํบดัรักษาให้ผูท่ี้ติดยาหยุดเสพให้นานท่ีสุดจนสามารถเลิกไดโ้ดยเด็กขาด ซ่ึงเป็น

การลดปัญหาและลดการแพร่กระจายของยาเสพติดได ้

 2. ภาคเอกชน ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการรณรงคช่์วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดให้ลด ละ 

เลิก การใชส่ิ้งเสพติด รวมทั้งการจดักิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ ใหก้บัเยาวชนและผูท่ี้เป็นกลุ่มเส่ียง

ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 

 3. ภาคประชาชน ให้ความร่วมมือกบัรัฐในการสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการระบาด

ของส่ิงเสพติด โดยเฉพาะครอบครัวจะตอ้งใหค้วามรักและความอบอุ่นกบัสมาชิกในครอบครัว โดย

พ่อแม่ตอ้งถือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย (available from https://sites.google. 

com/site/ladyclubwsk255474110/hnwy-kar-reiyn-ru....) 

 

 ระบบเศรษฐกิจ. ระบบเศรษฐกิจก็เป็นอีกบริบทหน่ึงท่ีสาํคญัมากในการป้องกนัการ

กระทาํผิดซํ้ า เพราะถา้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติไม่ดี ประชาชนส่วนใหญ่ยงัยากจน

อยู ่ก็จะตกอยูใ่นวงจรความชัว่ร้าย (vicious eycle) คือ โง่ จน เจบ็ป่วย เงินไม่พอใช ้เกิดความเครียด 

และมีความเส่ียงสูงท่ีจะมุ่งเขา้หายาเสพติด หรือว่ามีบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง โรค

จิตประสาท ทาํให้เด็กและเยาวชนมีความเครียดสูง มีความคบัขอ้งใจ ประกอบกบัเงินไม่พอใช ้

ปัญหาครอบครัวแตกแยกจากการขาดแคลน ทาํให้เด็กและเยาวชนตอ้งหลุดจากระบบการเรียนใน

โรงเรียน มีเวลาว่างมาก ไม่มีงานทาํ ทาํใหต้อ้งไปคบกบักลุ่มเพ่ือนประเภทเดียวกนั และนาํพาไปสู่

ปัญหายาเสพติดได้ รัฐควรมีมาตรการระยะสั้ นและระยะยาวเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศท่ีเน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของฐานการผลิตดา้นการเกษตร การเตรียมเด็ก

และเยาวชนเขา้สู่ตลาดแรงงานเพื่อการมีงานทาํ ลดภาระของสงัคม ใชเ้วลาวา่งในการทาํงานท่ีสุจริต

เป็นประโยชน์ ทาํให้ห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กบัการยกระดบัคุณภาพคน และเสริมสร้างองค์
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ความรู้ การพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ใหเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจและสงัคมไทยใหห่้างไกลจากยาเสพติด 

 ระบบเศรษฐกิจท่ีไม่ดีทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจน ความยากจนคือสภาพการดาํรงชีวิต

ของบุคคลท่ีมีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ไม่สามารถจะหาส่ิงจาํเป็นมาสนองความตอ้งการทางกาย 

และจิตใจไดอ้ยา่งเพียงพอ จนทาํใหบุ้คคลมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ต ํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีสังคมวาง

ไว ้ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลและครอบครัว ทาํให้บุคคลสูญเสียบุคลิกภาพท่ีดี ครอบครัวขาด

เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิต ไม่สามารถส่งบุตรหลานเขา้เรียนไดเ้ท่าท่ีควร เป็น

ภาระแก่สังคมท่ีตอ้งอุม้ชู ดูแล ทาํให้ประเทศชาติไม่สามารถทุ่มเทกบัการพฒันาไดเ้ท่าท่ีควร และ

ทาํใหเ้ศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของประเทศไม่มัน่คง เพราะประเทศท่ียากจนมาก กย็ากแก่การท่ี

จะพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไดด้ว้ยดี 

 

 ระบบการศึกษา. ระบบการศึกษาก็เป็นอีกบริบทหน่ึงเช่นเดียวกนัท่ีมีบทบาทสาํคญัยิ่ง

ต่อการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด เพราะระบบการศึกษาจะทาํให้คนเป็นคนท่ี

สมบูรณ์ (education makes a full man) ระบบการศึกษาจะช่วยป้องกนัเด็กและเยาวชนจากปัญหายา

เสพติดได้ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นวยัท่ีอยู่ในวยัเรียน ท่ีควรต้องอยู่ในโรงเรียนและได้รับ

การศึกษาอยา่งนอ้ยจนถึงการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ซ่ึงมีอายอุยูร่ะหวา่ง 6-11 ปี 

และ/หรือจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) อายุ

ประมาณ 6 ปี – 17 ปี โดยท่ีควรมีการกาํหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชนไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือจะ

ไดก้าํหนดเป็นวตัถุประสงค ์นโยบายและมาตรการการปฏิบติัในขั้นต่อไปจนถึงระดบัโรงเรียน   มี

การบรรจุเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนทกัษะสําคญั ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรรู้ เพื่อเป็นการสร้าง

ภูมิคุม้กนัต่อเร่ืองน้ีและเป็นการป้องกนัดว้ย มีการกาํหนดนโยบายและการบงัคบับญัชาใหโ้รงเรียน

พยายามจูงใจ เสริมแรง และเหน่ียวร้ังให้เด็กและเยาวชนอยู่ในโรงเรียนเพ่ือเรียนรู้ให้มากท่ีสุด      

ไม่ผลกัดันหรือผลกัไสด้วยเหตุผลประการใด ๆ ทั้งส้ินท่ีจะให้เด็กและเยาวชนตอ้งลาออกจาก

โรงเรียนกลางคนั แต่พยายามท่ีจะเก็บรักษาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน มีความเจบ็ป่วย

ทางกายและทางจิตไวดู้แลช่วยเหลือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือส่งต่อไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้

ความช่วยเหลือได ้แทนท่ีจะให้เด็กและเยาวชนดงักล่าวเหล่าน้ีออกไปอยูใ่นสังคมโดยไร้การศึกษา 

ไม่มีท่ีเรียน ไม่มีงานทาํ สร้างปัญหาให้กบัสังคมและหันเขา้หายาเสพติด เป็นพิษภยัใหญ่หลวง     

ต่อประเทศชาติท่ีจะตอ้งศูนยเ์สียทรัยพากรท่ีเป็นการลงทุนและทรัพยากรบุคคล 
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สรุป 

 

 รูปแบบเป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซํ้ า เป็น

ตวัอย่างเพื่อการเล่ียนแบบ เป็นหลกัการหรือแนวคิดอาจเป็นแผนภูมิซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

เป็นชุดของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงอาจเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์หรือ

บรรยายเป็นภาษาก็ได ้เป็นแบบจาํลองอย่างง่ายหรืออย่างย่อส่วนของส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและ

พฒันาข้ึนเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจง่ายข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในการจดัระบบความคิดในเร่ืองนั้นให้ง่ายข้ึนและเป็นระเบียบ สามารถ

เขา้ใจลกัษณะสาํคญั ๆ ขององคป์ระกอบตามสถานการณ์นั้น ๆ รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ 

แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ รูปแบบเชิงเทียบเคียง รูปแบบเชิงขอ้ความ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์และรูปแบบ

เชิงสาเหตุ รูปแบบประกอบด้วย แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์ องค์ประกอบ ยุทธศาสตร์ในการ

ดาํเนินงาน และเง่ือนไขของความสาํเร็จ การพฒันารูปแบบไม่มีแบบท่ีตายตวั พฒันาไดใ้นหลายลกัษณะ 

เช่น เร่ิมดว้ยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนด

กรอบแนวคิดของรูปแบบและองคป์ระกอบต่าง ๆ ส่วนการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาท่ีพฒันาข้ึน 

บางคร้ังยงัมีข้อจํากัด ไม่สามารถมีความชัดเจนทางสถิติ จึงมีการประเมินโดยใช้ผูท้รงคุณวุฒิ 

(connoisseur) โดยเนน้ความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒิจะเท่ียงธรรมและมีวิจารณญาณท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐาน

และเกณฑก์ารพิจารณาต่าง ๆ จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชาํนาญการของผูท้รงคุณวฒิุ 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิด ประกอบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้สังคม ทฤษฎีการ

ควบคุมสังคม ทฤษฎีความผูกพนัทางสังคม ทฤษฎีความกดดนัทางสังคม ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป 

ทฤษฎีการขดัเกลาทางสงัคม ทฤษฎีการเลียนแบบ ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ทฤษฎีการขดัขวาง

หรือยบัย ั้ง ทฤษฎีวฒันธรรมรอง ทฤษฎีการประทบัตรา ทฤษฎีการควบคุมตนเองและทฤษฎีการเลือก 

 อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก มีสาระสาํคญัส่ีประการ คือ สิทธิในการอยูร่อด (survival rights) 

สิทธิในการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง (protection rights) สิทธิในการพฒันา (development rights) และ

สิทธิในการมีส่วนร่วม (participation rights) 

 กฎแห่งกรุงปักก่ิงหรือกฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงาน

ยติุธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ยหกภาค คือ หลกัการทัว่ไป การสอบสวนและการฟ้อง

คดี การพิจารณาคดี และการรวมขอ้กาํหนด การบาํบดัโดยไม่ใชส้ถานฝึกอบรมแบบปิด การบาํบดัแกไ้ข

โดยใชส้ถานฝึกอบรมแบบปิด และการวิจยั วางแผน วางนโยบายและประเมินผล 

 ขอ้แนะนําแห่งกรุงริยาด เป็นขอ้แนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการ

กระทาํผิดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ยหลกัสําคญัเจ็ดประการ คือ (1) หลกัขั้นมูลฐาน (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 214 

ขอบเขตของขอ้แนะนาํ (3) การป้องกนัโดยทัว่ไป (4) กระบวนการซ่ึงอาศยัสังคมเป็นหลกั (5) 

นโยบายสงัคม (6) การออกกฎหมายและการบริหารงานยติุธรรมในคดีเดก็และเยาวชน และ (7) การ

วิจยั การพฒันานโยบายและความร่วมมือระหวา่งกนั 

 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม มีผูอ้าํนวยการสถานพินิจเป็นผูบ้งัคบับญัชา สถานพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนมีอยูท่ ัว่ประเทศ แบ่งออกเป็นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพและ

ปริมณฑล สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนในเขต 1-8 และหน่วยงานในสังกดัท่ีเป็นศูนย์

ฝึกอบรมเดก็และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนหญิงบา้นปรานี 

 ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย 

ปัจจยับริบท (ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคม และระบบการศึกษา) และ

ปัจจยัสาเหตุท่ีแทจ้ริง ประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ (ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม 

และภูมิหลงัทางการศึกษา ภูมิหลงัทางอาชีพ ภูมิหลงัทางสังคม เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด ประวติัการ

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ สภาวะทางกายและจิต) 

 สภาวะการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ประกอบด้วย ความผิดฐานเสพยาเสพติด 

สภาวการณ์ยาเสพติดในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

และภาคกลาง ตลอดจนปัจจยัและสาเหตุเก่ียวกบัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และปัจจยัและ

สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

 กระบวนการยติุธรรมกบัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ

พิเศษของการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 

 พฒันาการทางกายของเด็กและเยาวชนกบัการป้องกนัการกระทาํผดิ ประกอบดว้ยงาน

พฒันาการของแฮวิกเฮิร์ส งานพฒันาการกบัการศึกษาของเด็กและเยาวชน ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางอารมณ์และสังคมต่อเด็กและเยาวชน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ 

ปัญหาการปรับตวัของวยัรุ่น การสร้างบุคลิกภาพของวยัรุ่น และความสนใจของวยัรุ่น 

 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ยปัญหาพฤติกรรมในเด็ก และปัญหา

พฤติกรรมวยัรุ่น 

 จิตเวชศาสตร์กบัการกระทาํผิด ประกอบดว้ย นิติจิตเวชศาสตร์และสาเหตุการกระทาํ

ผดิซํ้ าของเดก็และเยาวชนท่ีเกิดจากปัญหาสุขภาพจิต 

 บริบทของการป้องกันการกระทําผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

ประกอบดว้ย ระบบสงัคม ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบการศึกษา 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถาน

พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เป็นการวิจยัและพฒันา (R&D : Research and Development) การ

วิจยัแบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกเป็นการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดของเด็กและเยาวชน ภาคท่ีสอง เป็นการพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเดก็และเยาวชน 

 การนาํเสนอเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย วิธีการและขั้นตอนของการวิจยั ขอบเขตของ

การวิจยั ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

 

วธีิการและขั้นตอนของการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินการวิจยับรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการอยา่ง

เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. จดัเตรียมโครงการวิจยั โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการป้องกนัจากวรรณกรรมต่าง ๆ ในรูปของ

เอกสาร ตาํรา งานวิจัย และอินเทอร์เนตในลกัษณะของการวิจัยและพฒันา 4 ขั้นตอน คือ (1) 

การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษา

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวทางการป้องกนั (2) การสร้างและพฒันา   

ดว้ยการยกร่างรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็ก  และเยาวชนและตรวจสอบร่างรูปแบบโดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สังคม

วิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 11 คน (3) การตรวจสอบ

รูปแบบโดยนาํรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนและผ่านการพิจารณาประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาสร้าง

แบบสัมภาษณ์ และเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบ

สัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 และนาํไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเต็มใจ มีเวลาให้

และมัน่ใจว่าจะให้ความร่วมมือกบัการวิจยัน้ีโดยตลอด จาํนวน 34 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม

ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 จาํนวน 2 รอบ เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis)วิเคราะห์ขอ้มูลและ
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แปลผล จนไดร่้างรูปแบบเพื่อป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชน และ (4) การประเมินและปรับปรุงร่างรูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน โดยอาศยัผูท้รงคุณวุฒิ

(Connoisseur) ดา้นนโยบายและดา้นเน้ือหา จาํนวน 8 คนทาํหนา้ท่ีประเมินและให้ขอ้เสนอแนะ 

หลงัจากนั้น ปรับปรุงร่างรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจนเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะนาํไปใชแ้ละเผยแพร่ต่อไป 

รายละเอียดดงัขั้นตอนของการวิจยัท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 

 2. ดาํเนินการตามโครงการวิจยั 

 3. รายงานผลการวิจยั โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้คน้พบ (ผลการวิจยั) และ

ขอ้เสนอแนะมาจดัทาํรายงานการวิจยันาํเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ แลว้จดัทาํเป็นรายงานการวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อขออนุมติั 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของขอ้มูล และการตีความตรงกนั จึงไดก้าํหนด

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 

 1. รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีใชต้วับุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือใน

การประเมิน โดยใหค้วามเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐานและ

เกณฑก์ารพิจารณาต่าง ๆ นั้นจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และความชาํนาญของผูท้รงคุณวฒิุนั้น ๆ  

 2. รูปแบบท่ีสร้างและพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีมีความยืดหยุน่ในกระบวนการทาํงาน

ของผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงเป็นไปตามอธัยาศยัและความถนดัของแต่ละคน 

 3. วนั เวลา ในการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัในแต่ละรอบ ไม่มี

ผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละรอบ และไม่มีผลกระทบต่อการวิจยั 

 4. กลุ่มตวัอยา่งทุกคนมีความเตม็ใจในการใหส้มัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

 5. กลุ่มตวัอย่างทุกคนมีความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระในการให้การสัมภาษณ์และตอบ

แบบสอบถามในแต่ละรอบ ถือเป็นความคิดเห็นท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นรูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 6. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์และสอบถามจากแต่ละคน ถือวา่เป็นอิสระจากกนั 
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 7. การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมาจากการกระทาํผิดคร้ัง

แรกเก่ียวกบัยาเสพติด ดงันั้นถา้ป้องกนัการกระทาํเก่ียวกบัยาเสพติดคร้ังแรกได ้ก็จะป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไดด้ว้ย 

 8. การคดักรองเด็กและเยาวชนออกจากอาการและโรคทางจิตเวช หมายถึง โรคทางจิตเวช

อ่ืน ๆ  (เพราะการท่ีสมองติดยาเป็นอาการส่วนหน่ึงของโรคจิตเวช ตอ้งไดรั้บการบาํบดัอาการติดยา) 

 9. กิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูก้ระทาํผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด ใชส้ําหรับเด็กและเยาวชนและ/หรือครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีผ่านการ

บาํบดัอาการติดยาแลว้ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของ

การวิจยัท่ีประกอบดว้ย หน่วยการวิเคราะห์ ตวัแปรท่ีศึกษาและสถานท่ีศึกษาไวด้งัน้ี 

 หน่วยการวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1. ส่วนแรกเป็นหน่วยการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย (1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา 

สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 คน เป็นผูใ้ห้การสัมภาษณ์ (2) พนกังาน

คุมประพฤติ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 คน เป็นผูใ้ห้การสัมภาษณ์ (3) เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดท่ีอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา 

และบา้นปรานี จาํนวน 16 คน เป็นผูใ้หก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth intervirw) (4) เด็กและเยาวชน

ท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดท่ีอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบา้นเมตตา บา้นกรุณา    

บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 8 คน ดว้ยการศึกษารายกรณี และ (5) เด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดท่ีอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านเมตตา         

บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 71 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม (บา้นเมตตา 

7 คน บา้นกรุณา 19 คน บา้นมุฑิตา 21 คน บา้นอุเบกขา 14 คน และบา้นปรานี 10 คน ซ่ึงเป็น

จาํนวนของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าท่ีมีทั้งหมดในวนัท่ีเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 2. ส่วนท่ีสอง เป็นหน่วยการวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ประกอบดว้ย 

  2.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิตวิทยา สงัคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 11 คน เป็นผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ 
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  2.2 ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 34 คน ประกอบด้วย (1) ผูอ้าํนวยการสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน (2) พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 คน (3) ผูพ้ิพากษาอาชีพ จาํนวน 3 คน (4)       

ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จาํนวน 4 คน (5) นกัสังคมสงเคราะห์ จาํนวน 3 

คน (6) นกัจิตวิทยา/จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น จาํนวน 4 คน (7) นกัการศึกษา จาํนวน 4 คน (8) ตาํรวจ 

จาํนวน 2 คน และ (9) อยัการจาํนวน 3 คน เป็นผูรั้บรองรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีพฒันาข้ึนดว้ยการตอบแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบั 

1  2.3 ผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseur) ดา้นนโยบายและดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ า จาํนวน 8 คน รับรองรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเป็นรอบสุดทา้ยดว้ยการ

ตอบแบบสอบถาม ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)    

5 ระดบั 

 ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 

 1. ตวัแปรตน้ (Independent variable) คือ ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 2. ตวัแปรตาม (Depentdent variable) คือ รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา 

บา้นปรานี) และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลอาญากรุงเทพใต ้ศาลอุทรณ์ภาค 4 ศาลภาษี

อากรกลาง และกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย อยูร่ะหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ – สิงหาคม 2555 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ดาํเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่หน่ึง  เป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 

ในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน บา้นเมตตา บา้นกรุณา 

บา้นมุทิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี เพื่อใหไ้ดส้าเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน โดย 
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 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดท่ีประกอบดว้ยทฤษฎีการ

เรียนรู้สังคม ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎีความผูกพนัทางสังคม ทฤษฎีความกดดนัทางสังคม 

ทฤษฎีความกดดันทัว่ไป ทฤษฎีการขดัเกลาทางสังคม ทฤษฎีการเลียนแบบ ทฤษฎีการคบหา

สมาคมท่ีแตกต่าง ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง ทฤษฎีการประทบัตรา ทฤษฎีการควบคุมตนเอง 

และทฤษฎีการเลือก 

 2. ศึกษาอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ 

 3. ศึกษากฎแห่งกรุงปักก่ิง 

 4. ศึกษาขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาด 

 5. ศึกษากระบวนการยติุธรรมกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน 

 6. ศึกษาพฒันาการทางกายของเดก็และเยาวชนกบัการป้องกนัการกระทาํผดิ 

 7. ศึกษาปัญหาพฤติกรรมในเดก็และเยาวชน 

 8. ศึกษาจิตเวชศาสตร์กบัการกระทาํผดิ 

 9. ศึกษาบริบทของการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

 10. สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ 

นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 คน เก่ียวกับปัจจัยและสาเหตุ          

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 11. สัมภาษณ์พนักงานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน         

นกัสังคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยาในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุทิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี) 

จาํนวน 10 คน เก่ียวกบัสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ า 

 12. สมัภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 

บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุทิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 16 คน 

 13. ศึกษารายกรณี (case study) เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดใน

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุทิตา 

บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 8 ราย 

 14. สอบถามเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดในสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน จาํนวน 71 คน 

 15. ศึกษาวิธีการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีมีการ

ดาํเนินการอยูบ่า้งแลว้ 
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 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัในขั้นท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สรุปไดด้งัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัขั้นท่ี 1 : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและ ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง วรรณกรรมต่าง ๆ  วเิคราะห์เน้ือหา 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการกระทาํผดิ กบัการกระทาํผดิ  (Content analysis) 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัเส่ียงหรือ      1.   ศึกษาจากวรรณกรรมท่ี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาญชา วเิคราะห์ดว้ยจาํนวนและ 

แนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ า เก่ียวขอ้ง วทิยา สงัคมวทิยา จิตวทิยา ค่าร้อยละ 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และ      2.  สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้น สงัคมสงเคราะห์   

เยาวชน อาชญาวทิยา สงัคมวทิยา จิตวทิยา นิติศาสตร์  

 สงัคมสงเคราะห์  นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์    

 รัฐประศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์   

 และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 คน จาํนวน 10 คน  

      3.  สมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ พนกังานคุมประพฤติ  วเิคราะห์ดว้ยจาํนวนและ 

 ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ นกัวติวทิยาและนกัสงัคม ค่าร้อยละ 

 เยาวชน กรุงเทพมหานคร นกัจิตวทิยา สงเคราะห์ จาํนวน 10 คน  

 และนกัสงัคมสงเคราะห์ในสถาน   

 ฝึกอบรมเดก็และเยาวชนชาย / หญิง   

 ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ   

 เยาวชน (บา้นเมตตา บา้นกรุณา   

 บา้นมุฑิตา  บา้นอุเบกขา และบา้น   

 ปรานี) จาํนวน 10 คน   

      4.  สมัภาษณ์เชิงลึก (indepth เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ วเิคราะห์ดว้ยจาํนวนและ 

 Interview) เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ี ค่าร้อยละ 

 ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่น อยูใ่นบา้นเมตตา บา้น  

 สถานฝึกอบรมเดก็และเยาวชนของ กรุณา บา้นมุฑิตา และ  

 สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ บา้นอุเบกขา จาํนวน 16  

 เยาวชน กรุงเทพมหานคร (บา้นเมตตา คน  

 บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา และบา้น   

 อุเบกขาและบา้นปรานี) จาํนวน 16    

 คน   

      5.  สอบถามเดก็และเยาวชนท่ี เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ วเิคราะห์ดว้ยจาํนวนและ 

 กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด และอยู ่ ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ี ค่าร้อยละ 

 ในศูนยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชน อยูใ่นบา้นเมตตา บา้น  

 ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ กรุณา บา้นมุฑิตา และ  

 เยาวชน กรุงเทพมหานคร (บา้นเมตตา บา้นอุเบกขา และบา้น  

 บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา ปรานี จาํนวน 71 คน  

 และบา้นปรานี) จาํนวน 71 คน   
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ตารางท่ี 4  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัขั้นท่ี 1 : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

      6.  ศึกษารายกรณี (case study) เดก็ เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ วเิคราะห์ดว้ยจาํนวนและ 

 และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ี ค่าร้อยละ 

 ยาเสพติดและอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมเดก็ อยูใ่นบา้นเมตตา บา้น  

 และเยาวชนของสถานพินิจและ กรุณา บา้นมุฑิตา และ  

 คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพ บา้นอุเบกขา และบา้น  

 มหานคร (บา้นเมตตา  บา้นกรุณา ปรานี จาํนวน 8 คน  

 บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และ   

 บา้นปรานี) จาํนวน 8 ราย   

      7.  ศึกษาวธีิการป้องกนัการกระทาํ กิจกรรมและโปรแกรม วเิคราะห์เน้ือหา 

 ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีดาํเนินการ ต่าง ๆ   

 อยูแ่ลว้   

 

 ขั้นตอนที่สอง การสร้างพฒันาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด:กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนดว้ยการยก

ร่างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบดงักล่าว มีวิธีดาํเนินการดงัน้ี 

 1. พฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถาน

พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน โดย 

  1.1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในขั้นตอนท่ีหน่ึง มาเป็นพ้ืนฐานใน

การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

  1.2 สร้างและพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชน ฉบบัร่างท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยอาศยัการศึกษาจากเอกสาร ตาํราและวรรณกรรม

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดทั้ งในประเทศไทยและใน

ต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาผลงานวิจยัท่ีอาศยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi technigue) ซ่ึงจะเป็นแนวคิด

และแบบอยา่งของการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยรูปแบบ

การป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีพฒันาข้ึนน้ี จะเป็นรูปแบบเชิง

ขอ้ความ (semantic model) ของคีวีส์ (Keeves, 1988 : 156-165) โดยใชภ้าษาเป็นส่ือในการบรรยาย 

หรืออธิบายการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด 

องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าและใชข้อ้ความ 

ในการอธิบายเพื่อใหเ้กิดความกระจ่างมากข้ึน หรืออาจเรียกว่าเป็นรูปแบบขอ้ความ (verbal model) 

หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (qualitative model) และมีการตรวจสอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิ

   ส
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ซํ้ าของเด็กและเยาวชนโดยวิธีการอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ 2 รอบ และอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ (connoisseur) 

ในระดบันโยบายอีก 1 รอบ 

 2. การตรวจสอบรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบเพ่ือการป้องกนัการกระทาํผิดใน

สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เป็นการตรวจสอบโดยวิธีอา้งอิงผูท้รงคุณวฒิุ (connoisseur) 

ตามแนวคิดของไอส์เนอร์ (Eisner) ผูพ้ฒันาแนวคิดน้ี โดยอาศยัแนวคิดของกสักีย ์(Guskey) ในการ

พิจารณาคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เดก็และเยาวชนโดยผูท้รงคุณวฒิุ (connoisseur) ในส่ีดา้น คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความ

สอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัไดอ้าแกรม 
 

 

 
 

 

   

  

  เม่ือ  S หมายถึง  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเลือกมาศึกษา 

               X   หมายถึง  รูปแบบเพื่อการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

                                                        ของเดก็และเยาวชนท่ีกาํหนดข้ึน 

          O หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ 

                    ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง 

                                                        และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 สําหรับวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ใช้แบบประเมินมาตราส่วน

ประมาณค่า (raling scale) 10 ระดบั ซ่ึงประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยเร่ิมจากไม่ดี/ใชไ้ม่ไดไ้ปจนถึง 

ดีมาก/ใชไ้ดม้ากท่ีสุด ในส่ีดา้นคือ ความเหมาะสม (propriety) ความเป็นไปได ้(feasibility) ความ

สอดคลอ้ง (congruity) และการนาํไปใชป้ระโยชน์ (utility) ดงัตวัอยา่ง 

 ตวัอย่างแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบั ด้านความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 

 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การนาํไปใชใ้ประโยชน์ 

 0 - 10 0 - 10 1 - 10 1 – 10 

ก.  การมีการศึกษา 10 8 8 8 

ข.  การมีงานทาํ 10 9 8 10 
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โดยท่ี 

 0    คะแนน  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นไม่เหมาะสม เป็นไปไม่ได ้

                                                    ไม่สอดคลอ้ง ไม่เป็นประโยชน์ 

 1-2 คะแนน  หมายถึง  องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

                                                    มีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

                                                    เป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 

 3-4  คะแนน  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมนอ้ย 

                                                     มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งนอ้ย 

                                                     เป็นประโยชนน์อ้ย 

 5-6  คะแนน  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 

                                                     มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

                                                     เป็นประโยชน์ปานกลาง 

 7-8  คะแนน  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมมาก 

                                                     มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งมาก  

                                                     เป็นประโยชน์มาก  

 9-10 คะแนน หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

                                                     มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

                                                    เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

 และมีเกณฑก์ารพิจารณารับรองความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และ

การนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีนาํเสนอมี

ความครอบคลุมในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการ

ใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน การจดักลุ่ม หรือลาํดบัของขอ้เสนอในแต่ละองคป์ระกอบ 

 2. ความเป็นไปได ้(feasibility) พิจารณาจากขอ้เสนอท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้โดย

การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบติัได้ ปลอดจากภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีปัจจัย

สนบัสนุน คือ การมีระเบียบ / ขอ้บงัคบั / กฎหมายท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัได ้

 3. ความสอดคลอ้ง (congruity) พิจารณาจากความสอดคลอ้งของรูปแบบการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ ากบันโยบายระดบัชาติ บริบทของสังคม และความสอดคลอ้งภายในองคป์ระกอบ

แต่ละขอ้ ไดแ้ก่ การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจนในการป้องกนั การมีนโยบายการป้องกนั การมีกฎหมาย

ท่ีเอ้ือต่อการป้องกนั การมีการประเมินความเส่ียงและความจาํเป็นในการป้องกนั การตระหนกัรู้ใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 224 

ธรรมชาติของเดก็และวยัรุ่น การมีการคดักรองผูก้ระทาํผดิออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ การมีกิจกรรม

และโปรแกรมต่าง ๆ ในการป้องกัน การให้คาํปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิด ตลอดจน

ครอบครัวของผูก้ระทาํผิด การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผลผูก้ระทาํผิด การมีความตั้งใจมุ่งในการ

ป้องกนัอย่างจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั การทาํให้เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดไดมี้อาชีพ

และการมีเครือข่ายท่ีจะส่งต่อในเร่ืองของการศึกษา การมีงานทาํ การบาํบดั ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

 4. การนาํไปใช้ประโยชน์ (utility) ไดจ้ริง พิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดข้ึนต่อเด็ก 

เยาวชน ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติโดยรวม 

  ขั้นตอนการพฒันาและตรวจสอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด:กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนในขั้นตอนท่ีสองดงักล่าวน้ี สรุปได ้ ดงั

ตารางท่ี 5 

 ขั้นตอนที่สาม การตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคลอ้งและการ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ของรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน ท่ีสร้างและพฒันาตรวจสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนท่ี 2 ดว้ยการใช้เทคนิค เดลฟาย 

(Delphi Technique) ดงัน้ี 

 1. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 มาสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างท่ีไม่จาํกดั

คาํตอบ (Non-directive open ended semi-structured) เก่ียวกบัรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ใชส้ัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และ

นาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

  รอบท่ีหน่ึง สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 11 คน ท่ีกล่าวถึงแล้วในขอ้ 1(เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลรอบท่ีหน่ึง)  และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และพฒันาเป็น

แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 

  รอบท่ีสอง นําแบบสอบถามฉบับท่ี 1 ไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 34 คน       

(เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบท่ีสอง) และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติดว้ยค่ามธัยฐาน (Mdn : 

Median) ค่าควอไทลท่ี์ 1 (Q1 : lower Quartile) ค่าควอไทลท่ี์ 3 (Q3 : upper Quartile) และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล ์(IR : Interquartile range) และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) ร่วมดว้ย แลว้จึง

พฒันาเป็นแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลในรอบท่ีสาม 

  รอบท่ีสาม นาํแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 34 คนเดิม 

ซ่ึงเป็นการสอบถามซํ้ าโดยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค่ามธัยฐาน (Mdn) ค่าควอไทลท่ี์ 1 (Q1) และค่า      

ควอไทลท่ี์ 2 (Q2) สาํหรับประกอบการพิจารณาดว้ย 

   ส
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ตารางท่ี 5  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัขั้นท่ี 2 : การสร้างพฒันาและตรวจสอบประสิทธิภาพของ 

                 รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. เพื่อสร้างและพฒันา 

รูปแบบการป้องกนัการ 

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

ยาเสพติดของเดก็และ 

เยาวชน 

1. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในขั้น

ท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานมาเป็น

พื้นฐานในการสร้างและพัฒนา

รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิด

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และ 

เยาวชน 

2.  สร้างและพัฒนารูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเดก็และเยาวชน  

รูปแบบการป้องกันการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน   

วเิคราะห์เน้ือหา  

(Content analysis) 

2.  เพื่อตรวจสอบรูปแบบ 

การป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เ ก่ียวกับยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน 

        นาํรูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด: 

กรณีศึกษา สถานพินิจและคุม้ครอง

เดก็และเยาวชนท่ีพฒันาข้ึนเสนอ

ต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวทิยา

จิตวทิยา สงัคมวทิยา  

สงัคมสงเคราะห์  นิติศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์ และ

ศึกษาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใช้

ภาษา การวดัผลและประเมินผล 

รวม 7 คน พิจารณาตรวจสอบ

ประสิทธิภาพตามแนวคิดของ 

Guskey  ดา้นความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการ

นาํไปใชป้ระโยชน์และปรับปรุง

แกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ 

        รูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเดก็และเยาวชนท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

วเิคราะห์เน้ือหา  

(Content analysis) 

 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติด้วยค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และการ

วิเคราะห์    เชิงเน้ือหาและแปลผลขอ้มูล 

 3. ไดร่้างรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 ขั้นตอนท่ี 3 ดงักล่าวน้ี สรุปไดด้งัตารางท่ี 6 หนา้ถดัไป 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 6  ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัขั้นท่ี 3 : ตรวจสอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

                 เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดว้ยเทคนิคเดลฟาย 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ตรวจสอบความ 

เหมาะสม  ความเป็นไปได ้

ค ว า ม ส อ ด ค ล้อ ง  แ ล ะ ก า ร

นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของ

เดก็และเยาวชน 

ใชเ้ทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

รอบท่ี 1 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

11 คน (ตามท่ีเคยกล่าวถึงแลว้ 

และพฒันาเป็นแบบสอบถาม

ฉบบัท่ี 1 

รอบท่ี  2  นําแบบสอบถาม

ฉบบัท่ี 1 ไปสอบถาม 

ผู ้เ ช่ียวชาญ  34  คน  แล้วนํา

ข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์เ ชิง

สถิติด้วยค่ามัธยฐาน (Mdn) 

และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์

(IR : Interquartile Range) 

วเิคราะห์เชิงเน้ือหาและพฒันา

เป็นแบบ สอบถามฉบบัท่ี 2 

รอบท่ี  3  นําแบบสอบถาม

ฉบบัท่ี 2 ไปสอบถาม 

ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  3 4  ค น เ ดิ ม 

วเิคราะห์ ขอ้มูลและแปลผล 

ไดร่้างรูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

: กรณีศึกษาสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน 

1. ผูเ้ช่ียวชาญ 11 คน 

 

 

 

 

2. ผูเ้ช่ียวชาญ 34 คน 

วเิคราะห์เน้ือหา  

(Content analysis) 

 

 ขั้นตอนที่ส่ี การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง 

และการนาํไปใชป้ระโยชน์ ตามขั้นตอนท่ีสามแลว้ โดยการพิจาณาของผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseur) 

จาํนวน 8 คน คือ ดา้นนโยบาย 3 คน ประกอบดว้ย (อธิบดีและรองอธิบดี ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และดา้นเน้ือหาอีก 5 คน แลว้

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนฉบบัสมบูรณ์ ดงัสรุปไดต้ามตารางท่ี 7 ในหนา้ถดัไป 
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ตารางท่ี 7  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัขั้นท่ี 4 : การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อประเมินและปรับปรุง 

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของ

เดก็และเยาวชน 

พิจารณารูปแบบโดย 

1. ผูท้รงคุณวฒิุ (connoisseur) 

ดา้นนโยบาย จาํนวน 3 คน 

2. ผูท้รงคุณวฒิุ (connoisseur)  

ดา้นเน้ือหา จาํนวน5 คน 

1. อธิบดีและรองอธิบดี  

ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและ 

ครอบครัวกลาง 2 คน 

2. อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน 1 คน 

3. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเน้ือหา 5 คน 

วเิคราะห์เน้ือหา  

(Content analysis) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดแรก เป็นเคร่ืองมือท่ีใชห้า

ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็1และเยาวชน ชุดท่ีสอง เป็นเคร่ืองมือการ

วิจยัตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพื่อรับรองความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความ

สอดคลอ้ง และการนําไปใช้ประโยชน์ ของรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและ

เยาวชน 

1 ชุดที่ 1  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ประกอบดว้ย แบบ

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) แบบสอบถาม และประเด็นการศึกษารายกรณี 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1 1. แบบสัมภาษณ์มี 3 ฉบับ (ดูรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์แต่ละฉบับใน   

ภาคผนวก ก) 

1  ฉบับท่ี 1 สําหรับผู ้เ ช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคม

สงเคราะห์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 คน เป็นแบบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง

และไม่จาํกดัคาํตอบ (Non directive open-ended semi structured) แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก

เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ส่วนท่ีสอง เป็นปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีลกัษณะท่ีเป็นประเด็นการสัมภาษณ์ ให้ตอบว่าใช่ หรือ

ไม่ใช่ โดยมีเหตุผลประกอบ และส่วนท่ีสาม เป็นรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชน มีลกัษณะของประเด็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะปลายเปิด ผนวกกบั

คาํถามใหต้อบวา่ใช่หรือไม่ใช่ เพราะอะไร 

1  ฉบบัท่ี 2 สาํหรับพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีหัวขอ้ของการสัมภาษณ์ เช่น เดียวกับแบบ
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สัมภาษณ์ฉบบัท่ี 1 ใชส้ัมภาษณ์พนกังานคุมประพฤติของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จาํนวน 10 คน 

1  ฉบบัท่ี 3 สาํหรับเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(indepth interview) แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ ส่วน

ท่ี 2 เป็นปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประเด็นการ

สัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นคาํถามให้ตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ เพราะเหตุผลอะไร ส่วนท่ี 3 เป็นรูปแบบ           

การป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชน ใชส้ัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) กบัเด็ก

และเยาวชนท่ีอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 16 คน  

 2. แบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง สาํหรับเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน กรุงเทพมหานคร บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน

รวมทั้งส้ิน 71 คน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ส่วนแรก เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ

สอถบาม ส่วนท่ีสอง เป็นปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ คือ (1) ปัจจยัเส่ียง หรือ แนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นครอบครัว ดา้นชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ดา้นภูมิหลงัทาง

การศึกษา อาชีพ และสังคม ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ด้านประวติัเก่ียวข้องกับยาเสพติด        

ดา้นประวติัการกระทาํผิด ดา้นสภาวะทางร่างกายและจิตใจ และดา้นพฤติกรรมเกเร รวมทุกดา้น 

จาํนวน 64 ขอ้ และ (2) สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน จาํนวน 11 ขอ้  

ส่วนท่ีสาม1 เป็นความคิดเป็นหรือความรู้สึกของเด็กและเยาวชน จาํนวน 13 ขอ้ ส่วนท่ีส่ี ยอ้นอดีต

ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด  ส่วนท่ีห้า การพิจารณาตนเองของเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ส่วนท่ีหก เพื่อนสนิทของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกับยาเสพติด ส่วนท่ีเจ็ด เพื่อนสนิทของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด        

ในสถานฝึกอบรมคร้ังแรก ส่วนท่ีแปด เพื่อนสนิทท่ีสุดในสถานฝึกอบรม ส่วนท่ีเกา้ สภาวการณ์

หลงัการออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก (ขอ้คาํถามในทั้ง 9 ส่วนน้ี เป็นคาํถามให้ตอบว่าใช่ หรือ

ไม่ใช่) และ ส่วนท่ีสิบ เป็นคาํถามปลายเปิดให้เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด    

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระว่าถา้ตนเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดแลว้ จะมีวิธีการใดในการป้องกนัดงักล่าว (ดูรายละเอียดของแบบสอบถามในภาคผนวก ก) 
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 3. ประเดน็การศึกษารายกรณี ประกอบดว้ย ประเด็นท่ีเก่ียวกบั (1) ประวติัเก่ียวกบัยา

เสพติด สภาพปัจจุบัน ประวติัส่วนตวั ปัจจัยเส่ียงท่ีจะกลับไปกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเพสติด 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขบาํบดั ฟ้ืนฟ ู

 ชุดที ่2  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ (connoisseur)   1 

ฉบบั และแบบสอบถาม 3 ฉบบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างและไม่จาํกดัคาํตอบ (Non directive open-ended 

semi structured interview) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ใชส้าํหรับสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

จาํนวน 11 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  1.1  สัมภาษณ์เก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู ้เ ช่ียวชาญดังกล่าว 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนและตาํแหน่งงาน 

  1.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับร่างรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนในดา้น (1) บริบทของการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชน (ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคม และ ระบบ

การศึกษา) (2) รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน   ใน 13 

ดา้น คือ เป้าประสงค์ของการป้องกนั แผนและนโยบายการป้องกัน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   การ

ประเมินความเส่ียงและความจาํเป็น การตระหนกัรู้ในธรรมชาติของเด็กและวยัรุ่น การคดักรองเด็ก

และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกับยาเสพติดออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ  การมีกิจกรรมและ

โปรแกรมการป้องกันต่าง ๆ  การให้คาํปรึกษา แนะนาํ การส่งต่อ ติดตาม และการประเมินผล     

การมีความตั้งใจมุ่งมัน่ของผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการป้องกนั การมีอาชีพของเด็กและเยาวชน และการ 

มีเครือข่ายในการป้องกัน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 4 ลักษณะ คือ              

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้งและการนาํไปใช้ประโยชน์ และขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีในร่างรูปแบบ สําหรับแบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล       

คร้ังท่ี 1 

 2. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบัคะแนนโดยนาํขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จากแบบสมัภาษณ์ในขอ้ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม 3 ฉบบัคือ 

  ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับรูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองเพื่อการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 2 จาํแนกตามตวัแปรย่อย (องคป์ระกอบย่อยของรูปแบบการป้องกนัการ
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กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน) ดงัน้ี (1) เป้าประสงคข์องการป้องกนั จาํนวน   

4 ขอ้ (2) แผนการป้องกนั จาํนวน 11 ขอ้ (3) นโยบายการป้องกนั จาํนวน 24 ขอ้  (4) กฎหมาย

เก่ียวกบัการป้องกนั จาํนวน 3 ขอ้ (5) การประเมินความเส่ียง จาํนวน 15 ขอ้ (6) ธรรมชาติของวยัรุ่น 

จาํนวน 10 ขอ้ (7) การคดักรอง จาํนวน 3 ขอ้ (8) กิจกรรมและโปรแกรมการป้องกนั จาํนวน 67 ขอ้ 

(9) การให้คาํปรึกษา แนะนาํจาํนวน 11 ขอ้ (10) การส่งต่อ ติดตามและประเมินผล จาํนวน 25 ขอ้ 

(11) การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนั จาํนวน 4 ขอ้ (12) การมีอาชีพ จาํนวน 5 ขอ้ (13) การมี

เครือข่าย จาํนวน 8 ขอ้ และ (14) ขอ้เสนอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ฉบบัท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับรูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง เพื่อใชเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 3 โดยนาํคาํตอบของหน่วยการวิเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 

มาคาํนวณค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้วสร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 โดยใช ้       

ขอ้คาํถามเดิม ระบุค่ามธัยฐาน (Mdn) ค่าควอไทลท่ี์ 1 (Q1) ค่าควอไทลท่ี์ 3 (Q3) ตาํตอบเดิม และ

เว้นช่องว่างไว้สําหรับคําตอบใหม่ เพื่อให้ผู ้เ ช่ียวชาญทบทวนคําตอบของตนเอง และอาจ

เปล่ียนแปลงคาํตอบใหม่ได ้หรือยนืยนัคาํตอบเดิม และเพิ่มช่องเหตุผลในการคงคาํตอบเดิมในกรณี

ท่ีคาํตอบของตนไม่ไปดว้ยกนักบัความคิดเห็นของกลุ่มใหญ่ และแมว้่าจะเห็นดว้ยกบัความคิดของ

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบสอบถามกส็ามารถเลือกเปล่ียนระดบัความคิดเห็นของตนไดเ้ช่นกนั 

  ฉบบัท่ี 3 เป็นแบบสอบถามผูท้รงคุณวุฒิ เร่ือง รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิด

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 4 

ดว้ยการนาํแบบสอบถาม ฉบบัท่ี 1 มาปรับเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แทน 

10 ระดบัเดิม โดยในขั้นน้ีผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสอบถาม จะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิระดบั

นโยบาย จาํนวน 3 คน คือ อธิบดีและรองอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดี

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร และผูท้รงคุณวุฒิดา้นเน้ือหาอีก 5 คน     

ซ่ึงเป็นผูพ้ิพากษาศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และผูพ้ิพากษาหัวหนา้คณะในศาลภาษีอากรกลาง   

ท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์(จิตแพทย)์ และนักจิตวิทยา หัวหน้าส่วนงานวิจยัและพฒันา 

สาํนกังานพฒันาระบบงานยติุธรรม 

 

การสร้างเคร่ืองมือการวจัิยและการหาประสิทธิภาพ 

 ของเคร่ืองมือ 

 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ชุด 
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 1. ชุดแรก เป็นเคร่ืองมือท่ีใชห้าปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 3 ฉบบั แบบสอบถาม 1 ฉบับ และประเด็น

การศึกษารายกรณี มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

  1.1 การสร้างแบบสมัภาษณ์และการหาประสิทธิภาพ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

   1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั

และสาเหตุของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้งท่ีเป็นเอกสาร หนังสือ 

ตาํรา งานวิจยั และขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจากอินเทอเนต 

   1.1.2 กาํหนดโครงสร้างของแบบสมัภาษณ์และขอบเขตของเน้ือหา 

   1.1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเน้ือหาจาํนวน 3 ฉบบั นาํเสนอ    

ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูค้วบคุมมิไดมี้การแกไ้ข 

   1.1.4 นาํแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 11 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา

เก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน (อาชญาวิทยา 

สงัคมวิทยา สงัคมสงเคราะห์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) ดา้นภาษา และดา้นสถิติวิจยัโดยให้

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถาม กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และภาษาท่ีใช้

ดว้ยการใชด้ชันีวดัความสอดคลอ้ง (IOC : Index of  Item Objective Conaruence) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

             IOC  =  
N
RΣ

 

 

    เม่ือ   IOC  =   ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบั 

      วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของการวิจยั 

             RΣ     =   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

               N      =   จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

     ถา้มีความคิดเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   =    +1 

     ถา้มีความคิดเห็นไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   =      0 

     ถา้มีความคิดเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   =     -1 
 

   1.1.5 รวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และนาํค่าท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑ ์ถา้ขอ้คาํถามใดมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งตั้ งแต่ 0.50 ข้ึนไป หมายความว่า ขอ้คาํถามนั้ นมีความเหมาะสมท่ีจะคงไวใ้นแบบ

สัมภาษณ์ แต่ถา้ขอ้คาํถามใด มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.50 ขอ้คาํถามนั้นตอ้งปรับปรุงโดย

พิจารณาจากขอ้เสนอแนะ หรือตดัท้ิงไป 
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    จากการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ ฉบบัท่ี 1 

ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 พบว่า  ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ของแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบบั มีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งสูงกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้คาํถามทุกขอ้ใช้ได ้มีความเหมาะสม (ดูรายละเอียดค่าดัชนี

สอดคลอ้งรายขอ้ในตารางท่ี 36, 37, 38 ภาคผนวก ค) 

   1.1.6 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแล้ว เสนอ

อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาํไปใช ้

   1.1.7 นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ไดแ้ละมีความสมบูรณ์แลว้ไปใช้เก็บรวบรวม

ขอ้มูล และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ดงัแผนภูมิท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์    

ในหนา้ถดัไป 

  1.2 การสร้างแบบสอบถามและการหาประสิทธิภาพ มีขั้ นตอนการสร้าง

เช่นเดียวกบัแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบบั ท่ีกล่าวถึงแลว้ จะต่างกนัเฉพาะเน้ือหาท่ีแบบสอบถามแบ่ง

เน้ือหาออกเป็น 10 ส่วน ดงัไดก้ล่าวถึงแลว้ภายใตห้ัวขอ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ขอ้ 2 ของชุดท่ี 1 

และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของทุกขอ้คาํถามสูงกว่า 0.50 (ดูค่า 

IOC ของแบบสอบถามในตารางท่ี 35 (ภาคผนวก ค) 

  1.3 การสร้างประเด็นการศึกษารายกรณี มีขั้นตอนเช่นเก่ียวกบั การสร้างแบบ

สมัภาษณ์และแบบสอบถาม ต่างกนัตรงท่ีประเดน็การศึกษารายกรณีไม่ไดมี้การหาประสิทธิภาพ 

1 2. ชุดท่ีสองเป็นเคร่ืองมือการวิจยัตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) แบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างไม่จาํกดัคาํตอบ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scale) 10 ช่วงคะแนน สาํหรับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 

ส่วนแบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ช่วงคะแนน (ดูรายละเอียดของแบบสมัภาษณ์ในภาคผนวก ง) 

1  2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างไม่จาํกดัคาํตอบ มีขั้นตอนในการสร้าง

และหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1   ขั้นท่ี 1 1ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้งในรูปของเอกสาร หนงัสือ ตาํรา 

รายงานการวิจยั และจากอินเทอร์เนต 

   ขั้นท่ี 2 กาํหนดโครงสร้างและขอบเขตของเน้ือหา 

   ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเน้ือหา นําเสนอผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์ ในขั้นน้ีผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ไม่ไดมี้การแกไ้ข 
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1แผนภูมิท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 

   ขั้นท่ี 4 นาํแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นเน้ือหา ดา้นสถิติวิจยั และดา้นภาษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ ดว้ยค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตรและวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง เช่นเดียวกบัเคร่ืองมือในชุดแรก 

   ขั้นท่ี 5 รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง และนาํค่าท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑ ์เช่นเดียวกบัเคร่ืองมือในชุดแรก และไดค้่าดชันีความ

สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 โดยไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัและสาเหตุของ 
การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (เอกสาร หนงัสือ ตาํรา  

งานวจิยั ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและอินเทอร์เนต) 

กาํหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และขอบเขตของเน้ือหา 

นาํแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ดา้นเน้ือหา ดา้นสถิติวจิยัและดา้นภาษา

พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั และภาษาท่ีใช ้ 

ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence)   

นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดค้่า IOC แลว้เสนอผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ัง

ก่อนนาํไปใช ้

ไดแ้บบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์ 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 

สร้างแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างและตามขอบเขตของเน้ือหา นาํเสนออาจารย ์
ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เพื่อการปรับปรุง (ทั้งน้ีไม่มีการแกไ้ข) 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 4 

รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาค่า IOC และนาํค่าท่ีไดม้า

เทียบกบัเกณฑ ์ถา้ขอ้คาํถามใดมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ขอ้คาํถามนั้นมีความ 
สอดคลอ้งเหมาะสม 

ขั้นท่ี 5 

ขั้นท่ี 6 

ขั้นท่ี 7 
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   ขั้นท่ี 6 นาํแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความ

สมบูรณ์อีกคร้ัง 

   ขั้นท่ี 7 ไดแ้บบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา 

สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จาํนวน 11 คน และนาํขอ้มูลท่ีได ้

มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ไดโ้ครงสร้างองคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

1  2.2 การสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบั มี       

2 ฉบบั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ีสองและรอบท่ี 3 และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดบั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ีส่ี แบบสอบถามแต่ละฉบบัมีขั้นตอนในการ

สร้าง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1   แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี (ดูรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 9) 
 

 

1 ขั้นท่ี 1 

           

 

            ขั้นท่ี 2 

 

 

 

              ขั้นท่ี 3 

 

 

 

 

1แผนภูมิท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามฉบบัท่ี 1  

 

1   ขั้นท่ี 1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัร่างองคป์ระกอบ

ของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมาวิเคราะห์และ

ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถามประมาณค่า 

(rating scale) 10 ช่วง คะแนน 

นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลอ้งของเน้ือหา

และภาษาท่ีใชโ้ดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective 

Congruence) โดยเทียบกบัเกณฑ ์ถา้คาํถามขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 

ข้ึนไป ขอ้คาํถามนั้นมีความเหมาะสม  

นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ัง 

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ฉบบัท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1   ขั้นท่ี 2 นาํองคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเดก็และเยาวชนตามขั้นท่ี 1 มากาํหนดรายละเอียดยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบและความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบย่อย ๆ เหล่านั้นใน 4 ดา้น คืด ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้ความสอดคลอ้งและการนาํไปใชป้ระโยชน์ โดยให้เป็นคะแนนโดยมีคะแนนจาก 0-10 

คะแนน (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ง) และนาํเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาให้

ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 

   ขั้นท่ี 3 นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ิอหา ด้วยค่าดัชนีความสอดคลอ้ง เช่นเดียวกับเคร่ืองมือในชุดแรก และได้ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งของแบบสอบถามเท่ากบั 1.00 โดยมีการปรับแกภ้าษาเลก็นอ้ย ทั้งในส่วนท่ีตดัขอ้ความ

และเพิ่มเติมขอ้ความเพื่อความเหมาะสม   

   ขั้นท่ี 4 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์

พิจารณาความสมบูรณ์อีกคร้ัง  

1   แบบสอบถามฉบบัท่ี 2  มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี (ดูรายละเอียดในแผนภูมิ

ท่ี 10) 

 

1 ขั้นท่ี 1 

           

 

 

 

 ขั้นท่ี 2 

 

 

 

 ขั้นท่ี 3 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ฉบบัท่ี 2  

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ การตอบแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 มาคาํนวณค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interguartile Range) ของแต่ละขอ้คาํถาม 

 

พฒันาแบบสอบถามข้ึนใหม่จากแบบสอบถามเดิม โดยเพิ่มตาํแหน่งมธัยฐาน 

(Median) และพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interguartile Range) ระบุคะแนนคาํตอบเดิม

ของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่านและเพิ่มช่องคาํตอบใหม่ และช่องเหตุผลในการคง

คาํตอบเดิมในส่วนทา้ยของแต่ละขอ้คาํถาม ในกรณีท่ีคาํตอบแตกต่างไปจากความคิด

ของกลุ่ม 

นาํแบบสอบถาม เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง

เพื่อความสมบูรณ์ 

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ฉบบัท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1   ขั้นท่ี 1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 มาคาํนวณ 

ค่ามธัยฐาน (Mdn : Median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(IR : Interguartile Range) ของแต่ละขอ้คาํถาม 

1    ขั้นท่ี 2 พฒันาแบบสอบถามข้ึนใหม่จากแบบสอบถามเดิม โดยเพิ่มช่อง

ค่ามธัยฐาน (Mdn : Median) ค่าควอไทลท่ี์ 1 ควอไทลท่ี์ 2 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(IR : 

Interquartile Range) ระบุคาํตอบเดิมของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านท่ีตอบแบบสอบถามและเพ่ิมช่อง

คาํตอบใหม่และเหตุผลในการคงคาํตอบเดิม สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนคาํตอบ

และในกรณีท่ีตอ้งการคงคาํตอบเดิมดว้ยการเพิ่มเหตุผล 

1   ขั้นท่ี 3 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ความสมบูรณ์อีกคร้ัง  

   แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี (ดูแผนภูมิท่ี 11) 
 

 

1 ขั้นท่ี 1 

           

 

 ขั้นท่ี 2 

 

 

1ข ั้นท่ี 3 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ฉบบัท่ี 3  
 

   ขั้นท่ี 1 นาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ฉบบัท่ี 2 มาคาํนวณค่ามธัยฐาน 

(Median) ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  ของแต่ละขอ้คาํถาม 

   ขั้นท่ี 2 พฒันาแบบสอบถามข้ึนใหม่จากแบบสอบถามเดิมให้เป็นแบบสอบถาม

มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั โดยไม่ตอ้งระบุค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และ

คาํตอบเดิมเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญระดบันโยบาย จาํนวน 3 คน และดา้นเน้ือหาอีกจาํนวน 5 ท่าน รวม 8 ท่าน 

ไดต้อบแบบสอบถามโดยอิสระ 

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ ขอ้มูลในแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 มาคาํนวณค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ของแต่ละขอ้คาํถาม 

 

พฒันาแบบสอบถามข้ึนใหม่จากแบบสอบถามเดิม ใหเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั โดยไม่ตอ้งระบุค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหวา่งควอ

ไทลแ์ละคาํตอบเดิม เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญชุดใหม่มีอิสระในการตอบแบบสอบถาม 

นาํแบบสอบถาม เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง

เพื่อความสมบูรณ์ 

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ฉบบัท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ขั้นท่ี 3 นาํแบบสอบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมตรวจสอบความ

สมบูรณ์อีกคร้ัง  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ (1) เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน และ 

(2) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเดก็และเยาวชน 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุดท่ี 1 ดาํเนินการโดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม และ

การศึกษารายกรณี 

 การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์บุคคล 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สังคม

วิทยา สงัคมสงเคราะห์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  (2) พนกังานคุมประพฤติ  (3) เด็ก

และเยาวชนท่ีกระผดิซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติด ดาํเนินการโดย 

 1. ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ด้วยการทาบทามกลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญและพนักงานคุม

ประพฤติอย่างไม่เป็นทางการว่ายินดีท่ีจะให้ขอ้มูลเม่ือไดรั้บการตอบรับ ขอหนังสือจากบณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวขา้งตน้ และถึงอธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเดก็

และเยาวชน เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์พนกังานคุมประพฤติและสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด พร้อมทั้งส่งขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ รวมทั้งโครงการวิทยานิพนธ์ไปให้

ล่วงหนา้ และประสานงานขอนดัวนั เวลา สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการสมัภาษณ์ 

 2. ขั้นการสัมภาษณ์ ไปพบผูเ้ช่ียวชาญตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีนดัหมาย กล่าว แนะนาํ

ตวัผูว้ิจยั และดาํเนินการสมัภาษณ์ พร้อมทั้งบนัทึกการสมัภาษณ์โดยผูว้ิจยั 

 3. ขั้นนัดการสัมภาษณ์ เม่ือการสัมภาษณ์ส้ินสุดลง กล่าวขอบคุณผู ้เ ช่ียวชาญ 

พนกังานคุมประพฤติและเด็ก/เยาวชนผูก้ระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด พร้อมทั้งช้ีแจงว่าขอ้มูลทุก

อยา่งท่ีใหก้ารสมัภาษณ์จะนาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 

 การสอบถาม เป็นการสอบถามขอ้มูลกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดท่ีอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร (บ้านเมตตา บ้านกรุณา บ้านมุฑิตา และบ้านอุเบกขา และบา้นปรานี) โดย

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงอธิบดีกรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร และถึงผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนของ

   ส
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สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้น

ปรานี พร้อมทั้งแนบโครงการวิจยั แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามไปดว้ย 

 2. ประสานงานกบัสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา 

บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี เก่ียวกบัวนั และเวลาท่ีสะดวกใหเ้ขา้เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบ

สมัภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และการศึกษารายกรณี 

 3. เดินทางเขา้สู่บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี โดยมี

ผูช่้วยศาสตราจารยก์รรณิการ์  มงคล และอาจารยอ์รุณวรรณ  ไตรสรณะพงษ ์เป็นผูช่้วย พร้อมกบั

แบบสอบถาม ของท่ีระลึก และขนมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีจะตอบแบบสอบถาม และให้การ

สมัภาษณ์ตลอดจนการศึกษารายกรณี 

1 4. แนะนาํตวัผูว้ิจยั และผูช่้วยเก็บขอ้มูล สร้างความเป็นกนัเอง อธิบายใหผู้ต้อบแบบ

สัมภาษณ์ แบบสอบถาม และยินยอมให้ศึกษารายกรณีเขา้ใจว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บไวเ้ป็นความลบั 

และนาํไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอใหต้อบตามความเป็นจริง คาํตอบจะไม่มีผลเสียใด 

ๆ ต่อผูต้อบทั้งส้ิน และอธิบายขอ้คาํถามแต่ละขอ้ท่ีเดก็และเยาวชนไม่ชดัเจนในคาํถาม 

1 5. เม่ือการตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัและผูช่้วยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ช่วยกันเก็บแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

คาํตอบ วา่ตอบครบทุกขอ้ และไดรั้บแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามกลบัคืนครบทุกฉบบั 

1 6. ผูว้ิจยัและผูช่้วยเก็บขอ้มูลกล่าวขอบคุณเด็กและเยาวชนท่ีตอบแบบสอบถาม มอบ

ของท่ีระลึกแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดซํ้ าเ ก่ียวกับยาเสพติดท่ีตอบแบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามและแก่นกัจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีอาํนวยความสะดวก และคอยดูแลตลอด

ช่วงเวลาของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการตอบแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

1 7. ผูว้ิจยัถือโอกาสอบรมและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตน การกระตุน้พลงัใจ 

ความเขม้แขง็ท่ีจะปฏิเสธยาเสพติดให้ตั้งใจฝึกอาชีพตามความถนัดตามท่ีสถานฝึกอบรมจดัไวใ้ห้

หรือเรียนหนงัสือในสถานฝึกอบรม หดัตั้งเป้าหมายในชีวิตวา่ เม่ือออกจากสถานท่ีฝึกอบรมแลว้ จะ

ทาํอย่างไรต่อไป หางานทาํหรือเรียนหนังสือ และให้หัดคิดมองยอ้นหลงัว่า อะไรเป็นสาเหตุให้

กระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และจะเลิกยาไดอ้ยา่งไร จะปฏิเสธคาํชกัชวนไปในทางท่ีไม่ดีของเพื่อน

อยา่งไร 

1 8. กล่าวขอบคุณอีกคร้ัง และสวสัดี ขอใหโ้ชคดี 

1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุดท่ี 2 ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้าน

อาชญาวิทยา สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จาํนวน 11 คน 

วิธีดาํเนินการสัมภาษณ์เป็นเช่นเดียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุดท่ี 1 และ (2) การสอบถาม
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ผู ้เ ช่ียวชาญจํานวน 34 คน  ได้แก่  ผู ้อ ํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน พนกังานคุมประพฤติ จาํนวน 5 คน ผูพิ้พากษาอาชีพ จาํนวน 3 คน 

ผูพ้ิพากษาสมทบ จาํนวน 4 คน นกัสังคมสงเคราะห์ จาํนวน 3 คน นกัจิตวิทยา/จิตแพทย ์จาํนวน 4 

คน นกัการศึกษา จาํนวน 4 คน ตาํรวจ จาํนวน 2 คน และอยัการ จาํนวน 3 คน และรับแบบสอบถาม

กลบัคืนจากผูเ้ช่ียวชาญครบถว้นทั้ง 34 ฉบบั ซ่ึงเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 (3) 

การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญระดบันโยบาย จาํนวน 3 คน และดา้นเน้ือหา อีกจาํนวน 5 คน รวม 8 คน 

และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนครบ จาํนวน 8 ฉบบั ซ่ึงเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คร้ังท่ี 4 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัและ

สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ส่วนช่วงท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน  

 การวิเคราะห์ช้อมูลในช่วงแรก คือ การวิเคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ดงัน้ี 

 1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา นิติศาสตร์   

รัฐประศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 คน (ดว้ยการสมัภาษณ์) 

 2. พนกังานคุมประพฤติ (6 คน) นกัจิตวิทยา (2 คน) และนกัสังคมสงเคราะห์ (2 คน) 

ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานคร รวม 10 คน (ดว้ยการสมัภาษณ์) 

 3. เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและ

เยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้น

มุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 16 คน (ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก) 

 4. เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่นสถานฝึกอบรมเด็กและ

เยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้น

มุฑิตา บา้นอุเบกขา จาํนวน 8 คน ท่ีเป็นหน่วยวิเคราะห์ดว้ยการศึกษารายกรณี 

 5. เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่นสถานฝึกอบรมเด็กและ

เยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 71 คน (บา้นเมตตา 7 

คน บา้นกรุณา 19 คน บา้นมุฑิตา 21 คน บา้นอุเบกขา 14 คน และบา้นปรานี 10 คน ตามจาํนวน

ประชากรผูก้ระทาํผดิซํ้ าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มูล) 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในช่วงท่ีสอง คือ การวิเคราะห์รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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 1. การวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดใ้นคร้ังท่ี 1 หน่วยการวิเคราะห์ (unit of 

analysis) เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ และ

รัฐศาสตร์ จาํนวน 11 คน 

 2. การวิเคราะห์ท่ีเก็บรวบรวมไดใ้นคร้ังท่ี 2 หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 34 คน ประกอบดว้ย 

  2.1 ผูอ้ ํานวยการ/รองผูอ้ ํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน 

  2.2 พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ส ถ า น พิ นิ จ แ ล ะ คุ้ม ค ร อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 คน 

  2.3 ผูพ้ิพากษาวิชาชีพศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จาํนวน 3 คน 

  2.4 ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จาํนวน 4 คน 

  2.5 นกัสงัคมสงเคราะห์  จาํนวน 3 คน 

  2.6 นกัจิตวทิยา/จิตแพทย ์ จาํนวน 4 คน 

  2.7 นกัการศึกษา  จาํนวน 4 คน 

  2.8 ตาํรวจ   จาํนวน 2 คน 

  2.9 อยัการ   จาํนวน 3 คน 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงแรก (วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน) และในช่วงท่ี 2 (วิเคราะห์รูปแบบการป้องกนั

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน) มีการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

  1.1 การวิเคราะห์สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ดว้ยการใชต้ารางแจก

แจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

  1.2 การวิเคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนดว้ยค่าร้อยละและการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 

  1.3 การวิเคราะห์การศึกษารายกรณี ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 

 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามทั้งในช่วงแรก และช่วงท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  2.1 การวิเคราะห์สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูล

รอบท่ี 1) ดว้ยตารางแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

  2.2 การวิเคราะห์รูปแบบป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 วิเคราะห์โดยการคาํนวณค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหวา่งควอ
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ไทล ์(Interquartile Range) แลว้แปลผลตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ี 4 

วิเคราะห์โดยการคาํนวณค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ซ่ึงมีสูตรในการคาํนวณ (นิภา  

เมธธาวีชยั, 2542:59-61) ดงัน้ี 

 1. ค่ามธัยฐาน (Median) หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยู่ตรงกลางของขอ้มูลทั้งหมด เม่ือได้

จดัเรียงตามลาํดบั แต่ละขอ้ความโดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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  เม่ือ  Mdn = ค่ามธัยฐานของขอ้มูล 

    L  = ขีดจาํกดัล่างท่ีแทจ้ริงของช่วงท่ี Median ตกอยู ่

    N  = จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 

    I  = ค่าอนัตรภาคชั้น 

    F  = ความถ่ีสะสมของชั้นท่ีนอ้ยกวา่ Median 

    fm = ความถ่ีของชั้น Median 
  

 2. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) หมายถึง ค่าความแตกต่าง

ระหวา่งควอไทลท่ี์ 3 กบัควอไทลท่ี์ 1 ของแต่ละขอ้ความ โดยใชสู้ตร IR = Q3 – Q1 
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  เม่ือ  Lo = ขีดจาํกดัล่างของชั้นท่ีมีควอไทลท่ี์ตอ้งการทราบค่าอยู ่

    I = อนัตรภาคชั้น 

    N = จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

    F1 = ความถ่ีสะสมของชั้นท่ีอยูข่า้งควอไทลแ์ต่เป็นชั้นท่ีมีคะแนน 

      นอ้ยกวา่ 

    F2 = ความถ่ีของคะแนนในชั้นควอไทล ์

 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการแปรผล  

 1. มธัยฐาน ค่ามธัยฐานท่ีคาํนวณไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่ง แปลผลตามเกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

  ค่ามธัยฐานตํ่ากวา่ 3.00  หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นนอ้ยท่ีสุด 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.01 – 4.99  หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นนอ้ย 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 5.00 – 6.99 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นปานกลาง 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 7.00 – 8.99 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นมาก 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 9.00 ข้ึนไป หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นมากท่ีสุด 

 2. ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ผูว้ิจยัคาํนวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทลโ์ดยการคาํนวน

ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทลท่ี์ 3 กบั ควอไทลท่ี์ 1 ถา้พิสัยระหว่างควอไทลท่ี์คาํนวณไดมี้ค่า

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 3.00 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อขอ้คาํถามนั้น ๆ มีความ

สอดคลอ้งกนั (Consensus) แต่ถา้พิสัยระหว่างควอไทลท่ี์คาํนวณไดใ้นแต่ละขอ้มีค่ามากกว่า 3.00 

แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อขอ้ความนั้นไม่สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 ผูว้ิจัยได้นําคาํตอบในรอบรองสุดทา้ย (รอบท่ี 3) ของกลุ่มตวัอย่างมาสรุปโดยนํา

ขอ้ความท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยในระดบัมากและมากท่ีสุด (ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 7.00 ข้ึนไป 

และมีความสอดคลอ้งกนั (ค่าพิสัยระหว่างควอไทลน์อ้ยกว่า 3.00) มาสรุปเป็นรูปแบบการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน และนาํเสนอในรูปของตารางประกอบ      

คาํบรรยายและใชเ้กณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 
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 1. มธัยฐาน ค่ามธัยฐานท่ีคาํนวณไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่ง แปลผลตามเกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.00  หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นนอ้ยท่ีสุด 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.01 – 4.99  หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นนอ้ย 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 5.00 – 6.99 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นปานกลาง 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 6.99 – 8.99 หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นมาก 

  ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 9.00 ข้ึนไป หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 

       นั้นมากท่ีสุด 

 2. ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ผูว้ิจยัคาํนวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทลโ์ดยการคาํนวน

ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทลท่ี์ 3 กบั ควอไทลท่ี์ 1 ถา้พิสัยระหว่างควอไทลท่ี์คาํนวณไดมี้ค่า

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 3.00 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อขอ้คาํถามนั้น ๆ มีความ

สอดคลอ้งกนั (Consensus) แต่ถา้พิสัยระหว่างควอไทลท่ี์คาํนวณไดใ้นแต่ละขอ้มีค่ามากกว่า 3.00 

แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อขอ้ความนั้นไม่สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ   

เด็กและเยาวชนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามแลว้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิ

ดา้นนโยบาย 3 คน และดา้นเน้ือหา 5 คน รวม 8 คน เพื่อประเมินตรวจสอบและรับรองรูปแบบ  

ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์เป็นคร้ังสุดทา้ย 

ดว้ยการใช้แบบสอบถามฉบบัเดิมในลกัษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating 

scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 

      และเยาวชน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 

      สอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยท่ีสุด 

 2 คะแนน หมายถึง  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 

      และเยาวชน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 

      สอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย 
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 3 คะแนน หมายถึง  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 

      และเยาวชน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 

      สอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดป้านกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 

      และเยาวชน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 

      สอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก 

 5 คะแนน หมายถึง  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 

      และเยาวชน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 

      สอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุด 

 ผูว้ิจยัไดน้าํคาํตอบในรอบสุดทา้ย (รอบท่ี 4) ของกลุ่มตวัอยา่งมาสรุปโดยนาํขอ้ความท่ี

กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยในระดบัมากและมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป) และมีความ

สอดคลอ้งกนั (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกว่า 1.50) มาสรุปเป็นรูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีสมบูรณ์ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ

สอดคลอ้ง และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และนาํเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชเ้กณฑใ์นการแปลผล 

ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00–1.49 หมายถึง รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

         ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมีความเหมาะสม 

         มีความเป็นไปได ้มีควมสอดคลอ้งและมีการนาํ 

         ไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50–2.49 หมายถึง รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

         ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมีความเหมาะสม 

         มีความเป็นไปได ้มีควมสอดคลอ้งและมีการนาํ 

         ไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50–3.49 หมายถึง รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

         ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมีความเหมาะสม 

         มีความเป็นไปได ้มีควมสอดคลอ้งและมีการนาํ 

         ไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50–4.49 หมายถึง รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

         ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมีความเหมาะสม 

         มีความเป็นไปได ้มีควมสอดคลอ้งและมีการนาํ 

         ไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 

 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50–5.00 หมายถึง รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

         ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมีความเหมาะสม 

         มีความเป็นไปได ้มีควมสอดคลอ้งและมีการนาํ 

         ไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ผูว้ิจยันาํคาํตอบในรอบสุดทา้ย (รอบท่ี 4) ของกลุ่มตวัอยา่งมาสรุปโดยนาํขอ้ความท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความสอดคลอ้ง และมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง มาก และมากท่ีสุด มาสรุปเป็นรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิด

ซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีสมบูรณ์ และนาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

สรุป 

 

 การดาํเนินการวิจยัในบทน้ี เป็นการวิจยัและพฒันาแบ่งออกเป็นส่ีขั้นตอน ขั้นตอนแรก 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อหาสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ขั้นตอนท่ี

สอง พฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ขั้นตอนท่ี

สาม สร้างและตรวจสอบรูปแบบดงักล่าว โดยอาศยัเทคนิคเดลฟาย ขั้นตอนท่ีส่ี เป็นการประเมิน

และปรับปรุงรูปแบบดงักล่าวโดยอาศยัผูท้รงคุณวุฒิ (connoisseur) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีทั้ง

แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการศึกษารายกรณี วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่า

พิสยัระหวา่งควอไทล ์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น

สองส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงวิเคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน และส่วนท่ีสอง วิเคราะห์รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชนท่ีกาํหนด

ข้ึนตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้งและการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนทีห่น่ึง 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ีหน่ึง  (ขั้นตอนท่ีหน่ึงของการดาํเนินการวิจยั) ผูว้ิจยัใช้

เคร่ืองมือ 5 ช้ิน คือ (1) แบบสัมภาษณ์ฉบบัท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา 

สงัคมวิทยา จิตวิทยา สงัคมสงัเคราะห์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 

คน  (2) แบบสัมภาษณ์พนักงานคุมประพฤติ/นักจิตวิทยา/นกัสังคมสงเคราะห์ ในสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 คน  (3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 

interview) เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรม บา้นเมตตา บา้น

กรุณา บา้นมุทิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จาํนวน 

16 คน  (4) ประเด็นการศึกษารายกรณีกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า กรณีศึกษาในสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และ

บา้นปรานี จาํนวน 8 คน และ  (5) แบบสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา 

บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี รวม 71 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยจาํนวนค่าร้อยละและการวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) เชิงพรรณา โดยแบ่งการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็น 3 ดา้น คือ  (1) สถานภาพ

และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หข้อ้มูล  (2) ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดของเดก็และเยาวชน และ  (3) สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเพติดของเดก็และเยาวชน 
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สถานภาพเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมูล 

 สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ยสถานภาพเบ้ืองตน้ของผูเ้ช่ียวชาญ 

พนกังานคุมประพฤติ เดก็และเยาวชนท่ีใหก้ารสมัภาษณ์ และเดก็และเยาวชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน ดว้ยตนเอง

และจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.00 ท่ีเหลือเป็นชาย จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีอาย ุ61 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จาํนวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีอายุ 50-60 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีอายุ 40-50 ปี 

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีวุฒิการศึกษา คือ ระดบัปริญญาตรี (นิติศาสตร์

และเนติบณัฑิตไทย) มากท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ซ่ึงเท่ากับระดับปริญญาโท 

(สังคมวิทยา, จิตวิทยา, สังคมสงเคราะห์ และศึกษาศาสตร์) จาํนวน 4 คน เช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 

40.00 และท่ีเหลือเป็นระดับปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์, อาชญาวิทยาการบริหารงาน

ยติุธรรม) จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีประสบการณ์การทาํงานเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนมาก

ท่ีสุดเท่า ๆ กนั คือ 1-5 ปี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ประสบการณ์การทาํงาน 6-10 ปี จาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.00 และประสบการณ์การทาํงาน 20 ปีข้ึนไปในจาํนวน 3 คนเท่ากัน คิดเป็น     

ร้อยละ 30.00 ท่ีเหลืออีก 1 คน มีประสบการณ์ในการทาํงาน 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 มี

สถานภาพทางสงัคมหรือตาํแหน่งงานจาํนวนมากท่ีสุดเท่ากนั คือ เป็นผูพ้ิพากษาอาวุโสศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง กบัผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 3 คน เท่ากนั คิดเป็น   

ร้อยละ 30.00 เท่า ๆ กัน รองลงมามีจาํนวน 1 คน เท่า ๆ กัน คือ เป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง นกัจิตวิทยาบาํบดั ตาํรวจ และอาจารยม์หาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่า ๆ กนั 

ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8  สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหก้ารสมัภาษณ์ดา้นปัจจยัและสาเหตุการกระทาํ 

                 ผดิซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

N = 10 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ   

  ชาย 4 40.00 

  หญิง 6 60.00 

 รวม 10 100.00 

2. อาย ุ   

  31 – 40 ปี 2 20.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหก้ารสมัภาษณ์ดา้นปัจจยัและสาเหตุการกระทาํ 

                 ผดิซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  40 – 50 ปี 1 10.00 

  50 – 60 ปี 3 30.00 

  61 ปีข้ึนไป 4 40.00 

 รวม 10 100.00 

3. วฒิุการศึกษา   

  ปริญญาตรี    (นิติศาสตร์ เนติบณัฑิตไทย) 4 40.00 

  ปริญญาโท   (สังคมวทิยา, จิตวทิยา, สังคมสงเคราะห์ศึกษาศาสตร์) 4 40.00 

  ปริญญาเอก  (รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวทิยาและ 

                     การบริหารงานยติุธรรม) 
2 20.00 

 รวม 10 100.00 

4. ประสบการณ์การทาํงานเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน   

  1 – 5 ปี 3 30.00 

  6 – 10 ปี 3 30.00 

  16 – 20 ปี 1 10.00 

  20 ปีข้ึนไป 3 30.00 

 รวม 10 100.00 

5 สถานภาพทางสังคม (ตาํแหน่งงาน)   

  ผูพิ้พากษาอาวโุสศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 3 30.00 

  ผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 10.00 

  ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 3 30.00 

  นกัจิตวทิยาบาํบดัศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 10.00 

  ตาํรวจ 1 10.00 

  อาจารยม์หาวทิยาลยั 1 10.00 

 รวม 10 100.00 

 

 สถานภาพเบือ้งต้นของพนักงานคุมประพฤติ.  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ

ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 10 คน ดว้ยตนเอง และวิเคราะห์

ขอ้มูล พบว่า พนักงานคุมประพฤติเป็นหญิงลว้นทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดย 5 คน เป็น

พนกังานคุมประพฤติของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และอีก 5 คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป็นนกัสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาชุมชนท่ีอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมของสถานพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนตามบา้นต่าง ๆ (บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขาและบา้นปรานี     

ในจาํนวนน้ีมีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามี   

อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และน้อยท่ีสุดมีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี 

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 วฒิุการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (จิตวิทยา, นิติศาสตร์ 

สังคมสงเคราะห์, ศิลปศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม, จิตวิทยาคลีนิคและ

ชุมชน) จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมามีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี   (ร.ป.ศ.) 

และปริญญาโท (บริหารงานยุติธรรม) ด้านละ 1 คน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด้าน

ประสบการณ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนอยูร่ะหว่าง 

1-5 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 1-10 ปี และ 11-15 ปี เท่า ๆ 

กนั จาํนวนช่วงละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ทั้งสองช่วง และนอ้ยท่ีสุดอยูร่ะหว่าง 11-15 ปี และ 

16-20 ปี จาํนวนเท่ากนั คือ ช่วงละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ทั้งสองช่วง ส่วนสถานภาพทางสังคม

หรือตาํแหน่งงาน ส่วนใหญ่เป็นพนกังานคุมประพฤติจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา

เป็นนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ จาํนวนเท่า ๆ กนั คือ สาขาวิชาละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.00 เท่า ๆ กนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9  สถานภาพเบ้ืองตน้ของพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ 

                เยาวชนกรุงเทพมหานคร นกัสงัคมสงเคราะห์ และนกัจิตวิทยาในศูนยฝึ์กอบรม 

                เดก็และเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานคร 

N = 10 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ   

  ชาย - - 

  หญิง 10 100.00 

 รวม 10 100.00 

2. อาย ุ   

  20 – 30 ปี 4 40.00 

  31 – 40 ปี 3 30.00 

  41 – 50 ปี 2 20.00 

  51 – 60 ปี 1 10.00 

 รวม 10 100.00 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 250 

ตารางท่ี 9  สถานภาพเบ้ืองตน้ของพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ 

                เยาวชนกรุงเทพมหานคร นกัสงัคมสงเคราะห์ และนกัจิตวิทยาในศูนยฝึ์กอบรมเดก็ 

                และเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

3. วฒิุการศึกษา   

  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ร.ป.ศ.) 1 10.00 

  ปริญญาตรี    (จิตวทิยา) 2 20.00 

                        (นิติศาสตร์) 3 30.00 

                        (สงัคมสงเคราะห์) 1 10.00 

                        (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม) 1 10.00 

                        (จิตวทิยาคลีนิคและชุมชน) 1 10.00 

  ปริญญาโท    (บริหารงานยติุธรรม) 1  10.00 

 รวม 10 100.00 

4. ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน   

  1 – 5 ปี 4 40.00 

  6 – 10 ปี 2 20.00 

  11 – 15 ปี 2 20.00 

  16 – 20 ปี 1 10.00 

  20 ปีข้ึนไป 1 10.00 

5 สถานภาพทางสงัคม (ตาํแหน่งงาน)   

  พนกังานคุมประพฤติ 6 60.00 

  นกัจิตวทิยา 2 20.00 

  นกัสงัคมสงเคราะห์ 2 20.00 

 รวม 10 100.00 

 

 สถานภาพเบือ้งต้นของเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด.  ท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้น

ปรานี จาํนวน 16 คน โดยผูว้ิจยัสัมภาษณ์ดว้ยตนเองและวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และเป็นหญิง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75         

ส่วนใหญ่มีอายุมากท่ีสุด 17 ปี และ 19 ปี จาํนวนเท่ากนั คือ 17 ปี 5 คน 19 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.25 ในแต่ละช่วงอาย ุรองลงมาอาย ุ18 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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16 ปี และ 22 ปี อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ทั้ง 2 ช่วงอายุ ทุกคนลว้นนับถือศาสนาพุทธ 

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 10 คน   คิดเป็นร้อยละ  

62.5  และอยู่ดว้ยกนัโดยไม่ไดแ้ต่งงานกนั จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดบัการศึกษา               

จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาจบชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  

ปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. ปีท่ี 1) ระดบัละ 

จาํนวน 1 คน เท่า ๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่า ๆ กนั ส่วนโรงเรียนท่ีจบการศึกษาและกาํลงัศึกษา

อยู่มีหลากหลาย ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหมู่บา้นพฒันา โรงเรียนคลองลาํเจียก โรงเรียนพูนสิน 

โรงเรียนศิลาจารพิพฒัน์ โรงเรียนลาดปลาเคลา้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ โรงเรียนบดินทร์เดชา 

โรงเรียนวดับวังาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนชลบุรีสูขบท โรงเรียนสวนกุหลาบ

ปทุมธานี โรงเรียนวดัไผเ่งินโชตนาราม โรงเรียนวดัประดู่ทรงธรรม วิทยาลยัต่อเรือ ศูนยก์ารศึกษา

นอกโรงเรียนประชาอุทิศ  และศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนวดับาํเพญ็ใต ้ ส่วนปีท่ีจบการศึกษาอยู ่

ระหว่างปี พ.ศ.2549-2553 ส่วนใหญ่มีพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 2 คน มากท่ีสุด จาํนวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมามีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 3 คน จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.00 และส่วนนอ้ยมีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 1 คน 4 คน 5 คน จาํนวนอยา่งละ 1 คน เท่า ๆ 

กนั คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่า ๆ กนั และส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ี 2 จาํนวนมากท่ีสุด คือ 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นบุตรคนท่ี 1 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และนอ้ยท่ีสุด เป็นบุตร

คนท่ี 4 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดบัปานกลาง พอมีพอใช ้

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ส่วนความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว พบว่า มีความสัมพนัธ์ดี 

อบอุ่น สนิทสนมกนัมากท่ีสุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มารดาบิดาอยูด่ว้ยกนัแต่ต่างคน

ต่างอยู่ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และหย่าร้างแยกกันอยู่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

เช่นกนั โดยเยาวชนจะอาศยัอยูก่บับิดาคนเดียว มารดาคนเดียว และญาติในกรณีหยา่ร้างแยกกนัอยู ่

บุคคลท่ีเยาวชนสนิทสนมใกลชิ้ดมากท่ีสุด คือ เพ่ือน/คู่รัก จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

รองลงมาเป็นบิดาคนเดียวหรือมารดาคนเดียว จาํนวนเท่ากนั คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ

สนิทสนมน้อยท่ีสุด คือ พี่สาว/น้องสาว และป้า อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ในดา้นของ

อาชีพ ส่วนใหญ่เยาวชนไม่ได้ประกอบอาชีพจาํนวนมากท่ีสุด คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 

รองลงมารับจา้งรายวนั จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียวนัละ 150-350 บาท/

วนั จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 400-600 บาท/วนั จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

และรับจา้งรายเดือนท่ีมีรายได ้12,000 ต่อเดือน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

เดก็และเยาวชนมีภูมิลาํเนาเดิมก่อนถูกจบักมุอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 8 คน พอ ๆ กบัต่างจงัหวดัอีก 8 
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คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นคนร่าเริงสนุกสนาน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมา

มีความประพฤติสุภาพอ่อนโยน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และน้อยท่ีสุดอย่างละ 1 คน  

เท่า ๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีอารมณ์มัน่คง รายละเอียดดงัตารางท่ี 10 

 

2ตารางท่ี 10 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่น 

2                 สถานฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) 

N = 16 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ   

  ชาย 13 81.25 

  หญิง 3 18.75 

 รวม 16 100.00 

2. อาย ุ   

  16 ปี 1 6.25 

  17 ปี 5 31.25 

  18 ปี 4 25.00 

  19 ปี 5 31.25 

  22 ปี 1 6.25 

 รวม 16 100.00 

3. ศาสนา   

  พทุธ 16 100.00 

 รวม 16 100.00 

4. สถานภาพการสมรส   

  โสด 10 62.50 

  คู่ (อยูด่ว้ยกนั ไม่แต่งงาน) 6 37.50 

 รวม 16 100.00 

5. ระดบัการศึกษา   

  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 1 6.25 

  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2 12.50 

  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 4 25.00 

  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 5 31.25 

  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 1 6.25 
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2ตารางท่ี 10  สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่น 

2                  สถานฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  กาํลงัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 2 12.50 

  กาํลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.ปีท่ี 1) 1 6.25 

 รวม 16 100.00 

  ช่ือโรงเรียนท่ีจบการศึกษา   

  ชุมชนหมู่บา้นพฒันา                                        ปีการศึกษา 2550   

  คลองลาํเจียก                                                     ปีการศึกษา 2549   

  พนูสิน                                                             ปีการศึกษา 2552   

  ศิลาจารพิพฒัน์                                               ปีการศึกษา 2553   

  ลาดปลาเคลา้                                                   ปีการศึกษา 2552   

  เทพศิรินทรร่มเกลา้                                         ปีการศึกษา 2553   

  บดินทรเดชา                                                   ปีการศึกษา 2551   

  วดับวังาม                                                        ปีการศึกษา 2552   

  ธนบุรีเทพีพลารักษ ์                                        ปีการศึกษา 2551   

  ชลบุรีสุขบท                                                    ปีการศึกษา 2550   

  สวนกหุลาบปทุมธานี                                     ปีการศึกษา 2552   

  วดัไผเ่งินโชตนาราม                                       ปีการศึกษา 2546   

  วดัประดู่ทรงธรรม                                          ปีการศึกษา 2551   

  วทิยาลยัการต่อเรือ                                          ปีการศึกษา 2552   

  ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนประชาอุทิศ       ปีการศึกษา 2552   

  ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนวดับาํเพญ็ใต ้     ปีการศึกษา 2553   

6. มีพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั   

  1  คน 1 6.25 

  2  คน 9 56.25 

  3  คน 4 25.00 

  4  คน 1 6.25 

  5  คน 1 6.25 

 รวม 16 100.00 

7. เป็นบุตรคนท่ี   

  คนท่ี 1 5 31.25 

  คนท่ี 2 8 50.00 
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2ตารางท่ี 10 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่น 

2                 สถานฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  คนท่ี 3 2 12.50 

  คนท่ี 4 1 6.25 

 รวม 16 100.00 

8. ฐานะทางครอบครัว   

  ปานกลาง พอมีพอกิน 15 93.75 

  ไม่ดี (ยากจน) 1 6.25 

 รวม 16 100.00 

9. ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว   

  ดี อบอุ่น สนิทสนมกนั 10 62.50 

  อยูด่ว้ยกนัแต่ต่างคนต่างอยู ่ 3 18.75 

  หยา่ร้างแยกกนัอยู ่ 3 18.75 

 รวม 16 100.00 

10. บุคคลท่ีสนิทสนมใกลชิ้ด   

  บิดาและมารดา 2 12.50 

  บิดา 3 18.75 

  มารดา 3 18.75 

  ยาย/ยา่ 2 12.50 

  พ่ีสาว/นอ้งสาว 1 6.25 

  ป้า 1 6.25 

  เพ่ือน/คู่รัก 4 25.00 

 รวม 16 100.00 

11. อาชีพของเยาวชน   

  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 7 43.75 

  รับจา้งรายวนั รายได ้ 150 – 350 บาท/วนั 4 25.00 

                                   400 – 600 บาท/วนั 2 12.50 

  รับจา้งรายเดือน รายได ้ 6,000 – 8,000 บาท/เดือน 2 12.50 

                                        12,000 บาท/เดือน 1 6.25 

 รวม 16 100.00 

12. ภมิูลาํเนาเดิมก่อนถกูจบักมุ   

  กรุงเทพมหานคร 8 50.50 

   ส
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2ตารางท่ี 10 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและอยูใ่น 

2                 สถานฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  คลองเตย, คลองเตย บางนา, ทุ่งครุ, คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, บางซ่ือ,    

  บางเขน บางโคล่, บางคอแหลม, คลองสาม, ประเวศ ลาดกระบงั   

  ต่างจงัหวดั 8 50.50 

  บา้นสวน เมืองชลบุรี, บางเสาธง สมุทรปราการ   

  ลาํลกูกา ปทุมธานี, อินทรประมูล โพธ์ิทอง   

  อ่างทอง, จาํปา ท่าเรือ อยธุยา, กระบงั เมืองอยธุยา   

  ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี, และมีนบุรี มีนบุรี   

 รวม 16 100.00 

13. ก่อนถกูจบักมุเยาวชนอาศยัอยูก่บั   

  บิดาและมารดา 3 18.75 

  บิดา 4 25.00 

  มารดา 3 18.75 

  ญาติ 6 37.50 

 รวม 16 100.00 

14. นิสัยและความประพฤติ (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้)   

  ร่าเริงสนุกสนาน 12 75.00 

  เงียบขรึม 3 18.75 

  วา่นอนสอนง่าย 4 25.00 

  ด้ือร้ัน 4 25.00 

  อารมณ์มัน่คง 1 6.25 

  อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า 5 31.25 

  สภาพอ่อนโยน 6 37.50 

  เครียด 1 6.25 

  ใจร้อน 1 6.25 

 

2 สถานภาพเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้จาก

แบบสอบถาม.  ผูว้ิจยัและผูช่้วยร่วมกนัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ทั้งชายและหญิงท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมของสถานพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี โดยมีนกัจิตวิทยา
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และนกัสังคมสงเคราะห์ประจาํบา้นต่าง ๆ คอยอนุเคราะห์ใหค้วามดูแลช่วยเหลือ และเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไดต้ามจาํนวน   เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีมีอยู่จริงในวนัท่ีเขา้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลตามจาํนวนท่ีทางบา้นต่าง ๆ จดัให้ดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 71 ฉบบั และไดรั้บ

แบบสอบถามท่ีตอบขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์กลบัคืนครบทั้ง 71 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบว่า  เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 85.92 และเป็นหญิงจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 ส่วน

ใหญ่มีอาย ุ18 ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.62 รองลงมามีอาย ุ17 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็น 

2ร้อยละ 25.35 และน้อยท่ีสุด   มีอายุ 22 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 เด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 94.37 และนบัถือศาสนา

อิสลาม จาํนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 5.63 เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมของสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนบา้นมุฑิตา จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมาเป็นบา้น

กรุณา จาํนวน 19 คน คิดเป็น    ร้อยละ 26.76 และนอ้ยท่ีสุด คือ บา้นเมตตา จาํนวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.86 มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด จาํนวน2 64 คน คิดเป็นร้อยละ 90.14 ท่ีเหลืออยู่

ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานกัน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86 การศึกษาของเด็กและเยาวชน

ดงักล่าว ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 

รองลงมาจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1-3 จาํนวน 25 คิดเป็นร้อยละ 35.21 และนอ้ย

ท่ีสุดไม่เคยเขา้รับการศึกษา จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จบการศึกษานอกโรงเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กาํลงัเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และกาํลงั

เรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.ปีท่ี 3) ระดบัละ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 ทุก

ระดบัท่ีน้อยท่ีสุด ส่วนใหญ่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั 2 คน จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.10 รองลงมามีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 3 คน เป็นจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31 และ

นอ้ยท่ีสุดมีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 6 คน 7 คน และ 8 คน ตามลาํดบั จาํนวนอย่างละ 1 คน   

คิดเป็นร้อยละ 01.41 ของแต่ละจาํนวนท่ีน้อยท่ีสุด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ี 2 

จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84 รองลงมาเป็นบุตรคนแรก จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44 

และนอ้ยท่ีสุดเป็นบุตรคนท่ี 5, 6 และไม่ทราบตามลาํดบั จาํนวนอยา่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 

ของแต่ละจาํนวนท่ีนอ้ยท่ีสุด ฐานะทางครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางพอมีพอกิน จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 92.95 รองลงมา มีฐานะดี 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 และนอ้ยท่ีสุดมีฐานะยากจน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 

ภูมิลาํเนาเดิมก่อนเขา้มาอยู่ในสถานฝึกอบรม ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจงัหวดั จาํนวน 38 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 53.52  โดยอยู่ท่ีบา้นหมอ สระบุรี, บา้นแพรก เมืองกาญจนบุรี, ไทรโยค กาญจนบุรี, เกาะ
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จนัทร์ ชลบุรี บา้นสวน ชลบุรี, บางละมุง หนองปรือ ชลบุรี, เชียงรากนอ้ย บางปะอิน อยธุยา, ท่าเรือ 

จาํปา อยุธยา นครหลวง อยุธยา, บางปะหัน อยุธยา, วงัน้อย อยุธยา, ลาดบวัหลวง อยุธยา, หัวธง 

เมือง อยธุยา  บางนางร้า บางปะหนั อยธุยา, สาํเหร่ ธนบุรี, มีนบุรี มีนบุรี, บางกะสง เมืองนนทบุรี, 

หน้าไม ้ ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี ลาํลูกกา ปทุมธานี บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ, บางปลา   

บางพลี สมุทรปราการ, เมือง สมุทรปราการ, พระประแดง สมุทรปราการ, บางเสาธง สมุทรปราการ      

สาํโรง สมุทรปราการ, องครักษ ์นครนายก, หนองดินแดง นครปฐม, สามโก ้อ่างทอง, ตลาดพลวง 

อ่างทอง โพธ์ิทอง อ่างทอง, บางกะเฉด เมือง ระยอง, บางร้ิน เมืองระนอง, หานคีรี นาวัง 

หนองบวัลาํพู, โพธ์ิชยั พนมไพร ร้อยเอ็ด, และเมืองพล ขอนแก่น และอีกส่วนหน่ึงจะมีภูมิลาํเนา 

อยู่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 46.48 โดยอาศยัอยู่ท่ี ทุ่งครุ ทุ่งครุ, ประเวศ 

บางบอน, คลองสาม ประเวศ ลาดกระบงั, คลองเตย, ดินแดง, บึงกุ่ม, ปากคลองตลาด, สาธร         

ทุ่งมหาเมฆ, สายไหม, บางกะปิ ห้วยขวาง, บางโคล่ บางคอแหลม, พหลโยธิน, ท่าแร้ง บางเขน   

บางซ่ือดอกไม ้ประเวศ, กรมทหารราบท่ี 1 อนุสาวรีย ์บางเขน, บางนา, วดัโสมนัส ป้อมปราบ 

คลองมหานาค ป้อมปราบ, บางมด จอมทอง, ประเวศ ประเวศ, และพลบัพลา วงัทองหลาง ก่อนมา

อยู่สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบับิดาและมารดา จาํนวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 รองลงมาอยู่กบัญาติ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.35 และนอ้ยท่ีสุด  

อยูก่บับิดาและญาติ อยูค่นเดียว อยูก่บัมารดาและพ่อบุญธรรม จาํนวนอยา่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

01.41 ของแต่ละจํานวนท่ีน้อยท่ีสุด ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ทราบว่าบิดาของตนเอง              

จบการศึกษาในระดับใด จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94 รองลงมาทราบว่าจบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวนเท่า ๆ กนั คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.31 และนอ้ยท่ีสุด คือ จบระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.22 เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดส่วนใหญ่ทราบว่ามารดาของตนจบการศึกษา

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31 รองลงมาจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.64 และสาํหรับเด็กและเยาวชนท่ีไม่มีทั้งบิดาและมารดา ส่วนใหญ่เยาวชนไม่

ทราบว่าผูป้กครองของตนเองจบการศึกษาระดบัใด จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86 และทราบว่า

ผูป้กครองจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 ครอบครัวของ

เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-13,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 16 คน       

คิดเป็นร้อยละ 22.53 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 7,000-9,000 บาท จาํนวน 12 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 16.90 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยท่ีสุด คือ 1,000-2,000 บาท และ 40,000-70,000 บาท 

ในจาํนวนเท่า ๆ กนั คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ทั้งสองรายการ สาํหรับตวัเยาวชนเองส่วนใหญ่
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ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 53.52 รองลงมามีรายได้ท่ีไม่ไดร้ะบุอาชีพ 

8,000-20,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49 และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพรับจา้งราย

เดือน ๆ ละ 9,000-10,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 ก่อนมาอยูใ่นสถานฝึกอบรมส่วน

ใหญ่บิดาและมารดาของเยาวชนหย่าร้างแยกกนัอยู่ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.21 รองลงมา

บิดาและมารดาอยูด่ว้ยกนั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99 และนอ้ยท่ีสุดมารดาเสียชีวิต จาํนวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 ส่วนนิสัยของเยาวชน เยาวชนประเมินตนเอง โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

ส่วนใหญ่พบวา่เยาวชนมีนิสยัร่าเริงสนุกสนาน จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 รองลงมามีนิสัย

ด้ือร้ัน จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 และนอ้ยท่ีสุดมีอารมณ์มัน่คงกบัมีนิสัยและพฤติกรรม  

ท่ีไม่เหมาะสมดว้ยการใจร้อน โมโหง่าย ชอบเถียงทะเลาะ อย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ใน  

แต่ละอยา่งเก่ียวกบับา้นและครอบครัว เยาวชนส่วนใหญ่อยูร่่วมกบัครอบครัวอ่ืน เช่น ตา ยาย ป้า อา 

ลุง ปู่ จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 และอยู่เป็นครอบครัวเดียวท่ีมี พ่อ-แม่-ลูก จาํนวน

ใกลเ้คียงกัน คือ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 ส่วนใหญ่บิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็กและ

เยาวชนเป็นเจา้ของบา้นเอง จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 ท่ีเหลือเช่าผูอ่ื้นอยู ่จาํนวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.44 ลกัษณะบา้นท่ีเยาวชนอาศยัอยู่ส่วนใหญ่เป็นบา้นไม ้จาํนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.16 รองลงมาเป็นห้องแถว (ตึก) จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 และนอ้ยท่ีสุดเป็น

ชุมชนไทยญ่ีปุ่น จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 บริเวณใกลเ้คียงท่ีเยาวชนอาศยัอยูส่่วนใหญ่มี

แต่บา้นพกัอาศยั จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16 รองลงมามีร้านคา้มาก จาํนวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.76 และนอ้ยท่ีสุดเป็นวดั จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 ก่อนท่ีเยาวชนจะถูกจบักุม

ในคร้ังน้ี เยาวชนส่วนใหญ่เคยถูกจับกุมมาแลว้ 2-3 คร้ัง จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 

รองลงมาเคยถูกจบักมุ 1 คร้ัง จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16 และนอ้ยท่ีสุดเคยถูกจบักุมมาแลว้

เป็นคร้ังท่ี 4 ข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 เก่ียวกบัความผิดคร้ังแรกของเด็กและเยาวชน 

ส่วนใหญ่ศาลตดัสินด้วยขอ้หาความผิดเก่ียวกับยาเสพติด จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 

รองลงมาเป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์จาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.46 และน้อยท่ีสุดดว้ยขอ้หา

ร่วมกนับุกรุก 1 คน ร่วมฆ่า 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 ในแต่ละคดีท่ีนอ้ยท่ีสุดในการกระทาํผดิคร้ัง

แรกส่วนใหญ่ศาลตดัสินดว้ยการคุมประพฤติ จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาให้อยู่

ในสถานฝึกอบรม จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16 และนอ้ยท่ีสุดตดัสินยกฟ้อง จาํนวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.82 และในการท่ีศาลตดัสินใหอ้ยูใ่นสถานฝึกอบรม ส่วนใหญ่ศาลตดัสินใหอ้ยูน่าน

เป็นระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน – 2 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.53 รองลงมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.12 และนอ้ยท่ีสุดตดัสินใหอ้ยูใ่นสถานฝึกอบรมเป็นเวลาจนกว่าจะ
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จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือฝึกอาชีพจนจบ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.41 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ   

  ชาย 61 85.92 

  หญิง 10 14.08 

 รวม 71 100.00 

2. อาย ุ   

  14 ปี 2 2.82 

  15 ปี 1 1.41 

  16 ปี 5 7.04 

  17 ปี 17 23.94 

  18 ปี 26 36.62 

  19 ปี 16 22.53 

  20 ปี 3 4.23 

  22 ปี 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

3. ศาสนา   

  พทุธ 67 94.37 

  อิสลาม 4 5.63 

 รวม 71 100.00 

4. สถานฝึกอบรม   

  บา้นเมตตา 7 9.86 

  บา้นกรุณา 19 26.76 

  บา้นมุฑิตา 21 29.58 

  บา้นอุเบกขา 14 19.72 

  บา้นปรานี 10 14.08 

 รวม 71 100.00 
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ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

5. สถานภาพการสมรส   

  โสด 64 90.14 

  คู่ (อยูด่ว้ยกนั ไม่แต่งงาน) 7 9.86 

 รวม 71 100.00 

6. ระดบัการศึกษา   

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา 1 1.41 

  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 4 7.04 

  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 30 42.25 

  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 25 35.21 

  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 1 1.41 

  จบการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 1 1.41 

  กาํลงัเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 5 7.04 

  กาํลงัเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 1.41 

  กาํลงัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.ปีท่ี 1) 2 2.82 

  กาํลงัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.ปีท่ี 3) 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

7. มีพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั   

  1  คน 11 15.49 

  2  คน 32 45.10 

  3  คน 13 18.31 

  4  คน 10 14.08 

  5  คน 2 2.82 

  6  คน 1 1.41 

  8  คน 1 1.41 

  ไม่ทราบ 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

8. เป็นบุตรคนท่ี   

  คนท่ี 1 28 39.44 

  คนท่ี 2 29 40.84 

  คนท่ี 3 8 11.26 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 261 

ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  คนท่ี 4 3 4.23 

  คนท่ี 5 1 1.41 

  คนท่ี 6 1 1.41 

  ไม่ทราบ 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

9. ฐานะทางครอบครัว   

  ยากจน 2 2.82 

  ปานกลาง พอมีพอกิน 66 92.95 

  ดี 3 4.23 

 รวม 71 100.00 

 10. ภมิูลาํเนาเดิมก่อนเขา้มาอยูใ่นสถานฝึกอบรม   

  กรุงเทพมหานคร 33 46.48 

  ทุ่งครุ, ประเวศ บางบอน คลองสาม ประเวศ ลาดกระบงั คลองเตย,    

  ดินแดง,บึงกุ่ม, ปากคลองตลาด, สาธร ทุ่งมหาเมฆ สายไหม, บางกะปิ   

  หว้ยขวาง, บางโคล่, บางคอแหลม พหลโยธิน, ท่าแร้ง บางเขน, บางซ่ือ,   

  ดอกไม ้ประเวศ กรมทหารราบท่ี 1 อนุสาวรีย ์บางเขน, บางนา,    

  วดัโสมนสั ป้อมปราบ, คลองมหานาค ป้อมปราบ, บางมด จอมทอง   

  สาธร, พลบัพลา วงัทองหลาง   

  ต่างจงัหวดั   

  บา้นหมอ สระบุรี, ปากแพรก กาญจนบุรี, ไทรโยค กาญจนบุรี ท่าบุญมี 38 53.52 

  เกาะจนัทร์ ชลบุรี, บา้นสวน ชลบุรี, บางละมุง หนองปรือ ชลบุรี,   

  เชียงรากนอ้ย บางปะอิน อยธุยา นครหลวง อยธุยา, บางปะหนั อยธุยา, วงันอ้ย   

  อยธุยา หวัธง อยธุยา, บางนางร้า บางปะหนั อยธุยา, บางโฉลง บางพลี     

  สมุทรปราการ, บางปลา บางพลี สมุทรปราการ บางเมืองใหม่ สมุทรปราการ,   

  สาํโรง สมุทรปราการ บางเสาธง สมุทรปราการ, สาํเหร่ ธนบุรี, องครั์กษ ์   

  นครนายก, สามโก อ่างทอง, ตลาดพลอง อ่างทอง บางเจา้ล่า โพธ์ิทอง   

  อ่างทอง, มีนบุรี, หนองดินแดง นครปฐม, หานคีรี นาวงั หนองบวัลาํภู    

  บางกะสง นนทบุรี, ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี บึงทองหลาง ปทุมธานี กะเฉด   

  เมือง ระยอง, บางร้ิน เมือง ระนอง, และ เมืองพล ขอนแก่น   

 รวม 71 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

11. ก่อนมาอยูใ่นสถานฝึกอบรมอาศยัอยูก่บั   

  บิดาและมารดา 20 28.17 

  บิดา 10 14.03 

  มารดา 13 18.31 

  บิดาและญาติ 1 1.41 

  ญาติ 18 25.35 

  เพ่ือน 4 5.63 

  อยูค่นเดียว 1 1.41 

  ภรรยา/สามี 3 4.22 

  มารดาและบิดาบุญธรรม 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

12. การศึกษาของบิดา   

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา 4 5.64 

  ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 5 7.04 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 13 18.31 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 13 18.31 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 6 8.46 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 5 7.04 

  อาชีวศึกษา 5 7.04 

  อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 3 4.22 

  ไม่ทราบ 17 23.94 

 รวม 71 100.00 

13. การศึกษาของมารดา   

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา 5 7.04 

  ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 5 7.04 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 11 15.49 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 13 18.31 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 6 8.46 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 4 5.64 

  อาชีวศึกษา 5 7.04 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 5 7.04 

  ไม่ทราบ 9 12.68 

 การศึกษาของผูป้กครอง (ถา้ไม่มีทั้งบิดาและมารดา)   

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 1 1.41 

  ไม่ทราบ 7 9.86 

 รวม 71 100.00 

14 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว   

  ไม่มีรายได ้ 5 7.04 

  1,000 – 2,000 บาท / เดือน 2 2.82 

  3,000 – 6,000 บาท / เดือน 14 19.72 

  7,000 – 9,000 บาท / เดือน 12 16.90 

  10,000 – 13,000 บาท / เดือน 16 22.53 

  14,000 – 16,000 บาท / เดือน 5 7.04 

  17,000 – 20,000 บาท / เดือน 3 4.23 

  21,000 – 23,000 บาท / เดือน 1 1.41 

  28,000 – 30,000 บาท / เดือน 7 9.86 

  40,000 – 70,000 บาท / เดือน 2 2.82 

  80,000 – 100,000 บาท / เดือน 4 5.64 

 รวม 71 100.00 

15. อาชีพของเยาวชน   

  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 38 53.52 

  รับจา้งรายวนั รายได ้ 150 – 300 บาท/วนั 10 14.08 

                                       350 – 500 บาท/วนั 4 5.63 

  รับจา้งรายเดือน รายได ้ 5,000 – 8,000 บาท/เดือน 5 7.04 

                                       9,000 – 10,000 บาท/เดือน 3 4.23 

  รายไดอ่ื้น ๆ (ไม่ระบุ)     8,000 – 20,000 บาท/เดือน 11 15.49 

 รวม 71 100.00 

16. ก่อนมาอยูใ่นสถานฝึกอบรม บิดาและมารดาของเยาวชน   

  อยูด่ว้ยกนั 22 30.99 

  หยา่ร้างแยกกนัอยู ่ 25 35.21 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  บิดาเสียชีวติ 12 16.90 

  มารดาเสียชีวติ 3 4.23 

  มารดามีสามีใหม่ 5 7.04 

  บิดามีภรรยาใหม่ 4 5.63 

 รวม 71 100.00 

17. เยาวชนมีนิสัยและความประพฤติ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   

  ร่าเริงสนุกสนาน 49 69.00 

  เงียบขรึม 7 9.86 

  วา่นอนสอนง่าย 2 2.82 

  ด้ือร้ัน 10 14.08 

  อารมณ์มัน่คง 2 2.82 

  อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า 6 8.46 

  สุภาพอ่อนโยน 4 5.63 

  นิสัยและความประพฤติไม่เหมาะสม เถียงทะเลาะ ใจร้อน โมโหง่าย 2 2.82 

 รวม 71 100.00 

18. บา้นและครอบครัว   

  เป็นครอบครัวเดียว (มีพอ่-แม่-ลกู) 35 49.30 

  อยูร่่วมกบัครอบครัวอ่ืน ยา่ ป้า อา ลุง ปู่  ตา ยาย 36 50.70 

 รวม 71 100.00 

19. บิดามารดาหรือผูป้กครอง    

  เป็นเจา้ของบา้นเอง 43 60.56 

  เช่าผูอ่ื้นอยู ่ 28 39.44 

 รวม 71 100.00 

20. ลกัษณะบา้นท่ีเยาวชนอาศยัอยู ่   

  หอ้งแถว (ตึก) 15 21.13 

  หอ้งแถว (ไม)้ 7 9.86 

  บา้นพกัขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 5.63 

  แฟลตการเคหะแห่งชาติ 4 5.63 

  บา้นจดัสรร 12 16.90 

  บา้นไม ้ 20 28.16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

  บา้นเด่ียวคร่ึงตึกคร่ึงไม ้2 ชั้น 6 8.46 

  ท่ีของวดั 2 2.82 

  ชุมชนไทย ญ่ีปุ่น 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

21. ก่อนท่ีเยาวชนจะถกูจบักมุคร้ังน้ี เคยถกูจบักมุมาแลว้   

  1  คร้ัง 20 28.16 

  2 – 3 คร้ัง 34 47.90 

  4 – 5 คร้ัง 13 18.31 

  6 คร้ังข้ึนไป 4 5.63 

 รวม 71 100.00 

22. ความผดิคร้ังแรกศาลตดัสินดว้ยขอ้หา   

  ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 60 84.50 

  ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 6 8.46 

  ความผดิเก่ียวกบัเพศ 3 4.23 

  ร่วมกนับุกรุก 1 1.41 

  ร่วมฆ่า 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

23. ความผดิคร้ังแรกศาลตดัสิน   

  ปรับแลว้ปล่อยตวัไป 8 11.27 

  คุมประพฤติ 41 57.75 

  อยูส่ถานฝึกอบรม 20 28.16 

  ยกฟ้อง 2 2.82 

 รวม 71 100.00 

24. ศาลตดัสิน   

  ยติุธรรมดีแลว้ 65 91.54 

  ไม่ยติุธรรม เพราะเพ่ือนท่ีมาดว้ยกนัมียากมากวา่ ไม่ใหโ้อกาส 6 8.46 

  คนท่ีคา้มากกวา่น้ียงัไดอ้อก และตาํรวจยดัยาใหไ้ม่ใช่ยาของ   

  เยาวชนเอง   

 รวม 71 100.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 สถานภาพเบ้ืองตน้ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถาน 

                 พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม) (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ สถานภาพเบ้ืองตน้ จาํนวน ร้อยละ 

25. ความผดิคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี   

  คร้ังท่ี 2 27 38.02 

  คร้ังท่ี 3 15 21.13 

  คร้ังท่ี 4 23 32.39 

  คร้ังท่ี 5 3 4.23 

  คร้ังท่ี 6 2 2.82 

  คร้ังท่ี 7 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

26. ศาลใหอ้ยูใ่นสถานฝึกอบรมเป็นระยะเวลา     

  1 เดือน – 6 เดือน 6 8.46 

  1 เดือน – 9 เดือน 8 11.27 

  1  ปี 15 21.12 

  1  ปี  8  เดือน 13 18.30 

  1  ปี  9  เดือน – 2  ปี 16 22.53 

  2  ปี  1  เดือน – 2 ปี  8  เดือน 7 9.86 

  3  ปี 3 4.23 

  3  ปีข้ึนไป 2 2.82 

  จนจบมธัยมศึกษาตอนปลายหรือฝึกอาชีพ 1 1.41 

 รวม 71 100.00 

 

ปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผดิซ้ํา 

เกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

 

  1. ปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 12) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. ครอบครัว 10 100.00 - - ใช่ เพราะวา่ 

          1.  หากครอบครัวยงัไม่เปล่ียนแปลง   

      ทศันคติและการกระทาํ เดก็และเยาวชน 

      กจ็ะมีพฤติกรรมเหมือนเดิม 

           2.  ครอบครัวขาดการเอาใจใส่ ขาดการ   

      อบรม เล้ียงดูท่ีดี และขาดการใหก้าํลงัใจ 

      แก่เดก็และเยาวชน 

           3.  เป็นจุดแรกเร่ิมท่ีทาํใหก้ระทาํผดิ 

      และกระทาํผดิซํ้ า เม่ือกลบัเขา้สู่ครอบครัว 

      เดิมท่ีไม่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

           4.  สถาบนัครอบครัวเป็นปัจจยัสาํคญั 

2 ชุมชนและสภาพ 10 100.00 - - ใช่ เพราะวา่ 

 แวดลอ้ม         1.  ชุมชนและสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไป 

      ดว้ยยาเสพติด ทาํใหเ้ยาวชนท่ีเคยกระทาํ 

      ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ ตอ้งกลบัมา 

      กระทาํผดิซํ้ าอีก เพราะเปล่ียนชุมชนไม่ได ้ 

      ยา้ยบา้นไม่ได ้

           2.  เยาวชนพบกบัสภาพแวดลอ้มเดิม ๆ  

      เห็นสภาพแวดลอ้มเดิม ๆ ทาํใหไ้ม่อาจจะ 

      ทนต่อส่ิงท่ีเคยทาํมาก่อนได ้(เสพยา) 

           3.  เดก็และเยาวชนกลบัไปอยูใ่นสภาพ 

      แวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยผูเ้สพยา และผู ้

      ขายยาเดิม ๆ  

           4.  เป็นส่ิงย ัว่ยวนพฤติกรรมของเยาวชน 

           5.  มีความสาํคญัมาก เพ่ือนกลุม่เดิมใน 

      ชุมชนยงัคงเสพยาอยู ่

3 ภมิูหลงัทางการ 8 80.00 2 20.00 ใช่ เพราะวา่ 

 ศึกษา        1.  ถา้การศึกษานอ้ยมีผลต่อการแก ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 268 

ตารางท่ี 12  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      ปัญหา หาทางออกไม่ได ้หนัเขา้เสพยา 

           2.  ถา้บิดา-มารดา และ/หรือครอบครัว 

      ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดกจ็ะมีความรู้สึกวา่ 

      การเสพยาเป็นเร่ืองปกติ 

           3.  การไม่สนใจต่อการศึกษาทาํใหข้าด 

      ความสัมพนัธ์ทางสังคมเท่าท่ีควร จึงหนั 

      หนา้เขา้หายาเสพติด 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

           ไม่แน่นอนเสมอไปวา่ คนไม่มีการ 

      ศึกษาจะตอ้งยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

4 ภมิูหลงัทางอาชีพ 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ 

         1.  อาชีพท่ีตอ้งพบกบัเพ่ือน ๆ และส่ิง 

      แวดลอ้มเดิม ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสพยา 

      เสพติด และขายยาเสพติด 

           2.  อาชีพบางอาชีพ เปิดโอกาสใหเ้ดก็ 

      และเยาวชนเส่ียงต่อการกระทาํผดิซํ้ า 

      เก่ียวกบัยาเสพติด 

           3.  เดก็และเยาวชนตอ้งการแสวงหา 

      อาชีพท่ีแปลกใหม่ 

           4.  เดก็และเยาวชนท่ีเคยทาํอาชีพ 

      เก่ียวกบัยาเสพติดมีโอกาสท่ีจะหวนคืน 

      ประพฤติเช่นเดิม 

      ไม่ใช่ เพราะ 

           ไม่เก่ียวขอ้งกนั คนไม่มีอาชีพหรือมี 

      อาชีพท่ีทาํเงินไดไ้ม่ดี ไม่เสพยากมี็มาก 

4 ภมิูหลงัทางสังคม 9 90.00 1 10.00 ใช่ เพราะ 

         1.  บิดามารดามีฐานะยากจน ทาํใหเ้ดก็ 

      และเยาวชนรู้สึกตํ่าตอ้ยกวา่ผูอ่ื้น หนีสังคม 

   ส
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ตารางท่ี 12  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      และหนัเขา้หายาเสพติด 

           2.  เดก็และเยาวชนอยูใ่นสังคมเดิม ๆ ท่ี 

      มีแต่การเสพยา ขายยา แหล่งทะเลาะววิาท 

      มัว่สุมบ่อนการพนนั ผลกัดนัใหเ้ดก็และ 

      เยาวชนหนีห่างจากยาไม่ได ้ตอ้งกระทาํผดิซํ้ า 

5 เพ่ือนและบุคคล 10 100.00 - - ใช่ เพราะวา่ 

 ใกลชิ้ด         1.  อาจชกัชวนใหผู้เ้คยติดยาเสพยาซํ้ า 

      อีกได ้

           2.  เยาวชนมกัจะตามเพ่ือน และเช่ือ 

      เพ่ือนมากกวา่เช่ือครอบครัว 

           3.  เยาวชนถกูชกัจูงง่าย ติดเพ่ือน เม่ือ 

      เพ่ือนชกัชวนใหเ้สพ กจ็ะเสพซํ้ าอีก 

           4.  เป็นส่วนท่ีชกันาํใหเ้ยาวชนมี 

      พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางเส่ือมเสีย 

           5.  มีอิทธิพลต่อเดก็และเยาวชนมาก 

6 ประวติัการเก่ียวขอ้ง 9 90.00 1 10.00 ใช่ เพราะวา่ 

 กบัยาเสพติด        1.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมกัจะ 

      วนเวยีนกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดเดิม ๆ 

           2.  ถา้เคยเสพยา แลว้เลิกเสพ แต่กลบั 

      ไปอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเดิม มีโอกาสกระทาํ 

      ผดิซํ้ าเก่ียวกบัการเสพยา 

           3.  เกิดจากความเคยชิน จึงมกัจะหนั 

      กลบัมาทดลองเสพยาใหม่อีก 

           4.  เสพยาแลว้ถอนตวัไดย้าก 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

           เดก็และเยาวชนท่ีเคยมีประวติัการ 

      เสพยาเลิกเสพยาไดก้มี็ คนท่ีไม่เคยมี 

      ประวติักติ็ดยาได ้

   ส
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ตารางท่ี 12  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

7. ประวติัการกระทาํ 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ 

 ผดิอ่ืน ๆ         1.  คิดวา่ยาเสพติดทาํใหลื้มเร่ืองเก่า ๆ  

      ท่ีไม่ดีงาม 

           2.  เดก็และเยาวชนขาดความมัน่ใจใน 

      ตนเองและโทษตนเองวา่เป็นคนท่ีไม่ดีแลว้ 

           3.  เร่ิมมีความชาํนาญท่ีจะไปในทางท่ี 

      ไม่ดี 

      ไม่ใช่ เพราะ 

           1.  การกระทาํผดิอยา่งอ่ืนไม่เก่ียวกบั 

      ยาเสพติด  

           2.  คนท่ีไม่ไดท้าํผดิอยา่งอ่ืน มาติดยา 

      มีถมไป 

8 สภาวะทางกายและ 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ 

 จิต (ความเจบ็ป่วย        1.  เป็นผลจากการ socialization 

 ทางกาย/พิการของ         2.  เช่นโรคสมาธิสั้น จิตประสาท 

 บุคคลในครอบครัว     สามารถถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุได ้

 ประวติัทางจิต          3.  สร้างความเครียดใหแ้ก่เดก็และ   

 ประสาทของบุคคล     เยาวชนจนตอ้งหนัไปพ่ึงยา 

 ในครอบครัว      ไม่ใช่ เพราะ 

 ประวติัการฆ่า          เดก็และเยาวชนเขา้ใจถึงพิษภยัและ 

 ตวัตาย คุม้คลัง่หรือ     โทษของยา แมว้า่จะมีบุคคลในครอบครัว 

 ทาํร้ายตนเองของ     เจบ็ป่วย หรือพิการ กจ็ะไม่เสพยา 

 บุคคลในครอบครัว     อืน่ ๆ  บางคร้ังปัยจยัเก่ียวกบัผูจ้บักมุท่ีมี 

      ประวติัเก่ียวกบัเยาวชนหรือจาํคดีไดอ้าจ 

      จะมองภาพของเดก็และเยาวชนท่ีเคย 

      กระทาํผดิแลว้แบบเดิม ๆ  

 

   ส
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   1.1 ครอบครัว ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใหเ้หตุผลว่า

ครอบครัวมีความสําคญั เป็นสถาบนัหลกัและหากครอบครัวยงัไม่เปล่ียนแปลงเจตคติและการ

กระทาํ ขาดการเอาใจใส่ อบรม เล้ียงดูท่ีดี และขาดการให้กาํลงัใจ จะเป็นจุดแรกเร่ิมท่ีทาํให้กระทาํ

ผดิ และกระทาํผดิซํ้ า เม่ือกลบัเขา้สู่ครอบครัวเดิมท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

   1.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม มีความสาํคญัมาก ชุมชนและสภาพแวดลอ้มท่ีเต็ม

ไปดว้ยยาเสพติด เป็นส่ิงย ัว่ยวนพฤติกรรมของเยาวชน ทาํใหเ้ยาวชนท่ีเคยกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพ

ติดแล้วต้องกลับมากระทําผิดซํ้ าอีก เพราะต้องพบกับสภาพแวดล้อมเดิม ๆ กลับไปอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยผูเ้สพยา ผูข้ายยาเดิม ๆ สภาพแวดลอ้มเดิม ๆ และเพื่อนกลุ่มเดิมใน

ชุมชนยงัเสพยาอยู่ ทาํให้ไม่อาจจะทนต่อส่ิงท่ีเคยทาํมาก่อนได ้คือ การเสพยา จึงตอ้งหวนกลบัมา

เสพยาซํ้าอีก 

   1.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา ในดา้นน้ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีเห็นดว้ยและ

ไม่เห็นดว้ย กล่าวคือ ในดา้นท่ีเห็นดว้ย เห็นว่า คนท่ีมีการศึกษานอ้ยมีผลต่อการแกปั้ญหา หาทาง

ออกท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนไม่ได้ จึงหันเข้าเสพยา และการไม่สนใจทางการศึกษาทําให้ขาด

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัสังคมเท่าท่ีควร จึงหันหน้าเขา้หายาเสพติด อีกประการหน่ึงถา้บิดา มารดา 

และหรือคนในครอบครัวยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด ก็จะมีความรู้สึกว่า การเสพยาเป็นเร่ืองปกติ ในขณะ

ท่ีผูเ้ช่ียวชาญบางคนมีความเห็นแยง้ว่า ไม่แน่นอนเสมอไปว่า คนท่ีไม่มีการศึกษาจะตอ้งยุง่เก่ียวกบั

ยาเสพติด 

   1.4 ภูมิหลังทางอาชีพ ในด้านน้ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าเด็กและเยาวชน

บางส่วนตอ้งการแสวงหาอาชีพท่ีแปลกใหม่ อาชีพบางอาชีพเปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนเส่ียงต่อ

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดได ้อาชีพท่ีตอ้งพบกบัเพื่อน ๆ และส่ิงแวดลอ้มเดิม ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเสพยาและขายยาเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีเคยทาํอาชีพเก่ียวกบัยาเสพติดมีโอกาสท่ีจะหวน

คืนไปประพฤติเช่นเดิม และขณะเดียวกนัผูเ้ช่ียวชาญส่วนน้อยเห็นว่าภูมิหลงัทางอาชีพไม่ไดเ้ป็น

ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด โดยใหเ้หตุผลว่า ไม่เก่ียวขอ้งกนั คนไม่

มีอาชีพหรือมีอาชีพท่ีทาํเงินไดไ้ม่ดี ไม่เสพยากมี็มาก 

2   1.5 ภูมิหลงัทางสังคม ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า ภูมิหลงัทางสังคมเป็นปัจจยั

เส่ียงหรือแนวโน้มการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยให้เหตุผลว่า บิดา

มารดาท่ีมีฐานะยากจนทาํใหเ้ด็กและเยาวชนรู้สึกตํ่าตอ้ยกว่าผูอ่ื้น หนีสังคมและหนัเขา้หายาเสพติด 

และเด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นสังคมเดิม ๆ มีแต่การเสพยา ขายยา แหล่งทะเลาะวิวาท มัว่สุมบ่อนการ

พนนั ผลกัดนัใหเ้ดก็และเยาวชนหนีห่างจากยาไม่ได ้ตอ้งกระทาํผดิซํ้ า 

   ส
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2   1.6 เพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนให้เหตุผลว่า เพื่อนและบุคคล

ใกลชิ้ดมีอิทธิพลต่อเดก็และเยาวชนมาก เป็นส่วนท่ีชกันาํใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทาง

เส่ือมเสีย เพราะเยาวชนถูกชกัจูงง่าย ติดเพื่อน มกัตามเพื่อน เช่ือเพื่อนมากกว่าเช่ือครอบครัว เม่ือ

เพื่อนชกัชวนใหเ้สพกจ็ะเสพซํ้าอีก 

2   1.7 ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเด็กและ

เยาวชนท่ีมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมีปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผิดซํ้ า กล่าวคือ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด มกัจะวนเวียนกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดเดิม ๆ ถา้เคยเสพยาแลว้

เลิกเสพ แต่กลบัไปอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเดิม มีโอกาสกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัการเสพยา เกิดจากความ  

เคยชิน จึงหันกลบัมาทดลองเสพยาใหม่อีก และเม่ือเสพยาแลว้ถอนตวัไดย้าก สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ

ส่วนนอ้ย เห็นวา่เด็กและเยาวชนท่ีเคยมีประวติัการเสพยาเลิกเสพยาไดก้็มี และคนท่ีไม่เคยมีประวติั

กติ็ดยาได ้

   1.8 ประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าประวติัการกระทาํผิด

อ่ืน ๆ เป็นปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะเยาวชนคิดว่ายาเสพติด

จะทาํให้ลืมเร่ืองเก่า ๆ ท่ีไม่ดีงามได ้เด็กและเยาวชนขาดความมัน่ใจในตนเอง และโทษตนเองว่า

เป็นคนไม่ดีแลว้ และเร่ิมมีความชาํนาญท่ีจะไปในทางท่ีไม่ดี ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนนอ้ยเห็นว่า

ประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติด เพราะคนท่ีไม่เคยมีประวติัการกระทาํผดิในเร่ืองอ่ืน ๆ มาติดยาเสพติดกมี็มาก 

   1.9 สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว 

ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของ

บุคคลในครอบครัว) ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นปัจจยัเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด เพราะส่ิงเหล่านั้นสร้างความเครียดให้แก่เด็กและเยาวชน จนตอ้งหนัไปพึ่งยาเสพติด 

และเป็นผลจากสังคมประกิต (socialization) และโรคสมาธิสั้ น จิตประสาทสามารถถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรมได ้ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนนอ้ยไม่เห็นดว้ย และให้เหตุผลว่า เด็กและเยาวชนเขา้ใจถึงพิษ

ภัยและโทษของยาเสพติด แม้ว่าจะมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยหรือพิการ ก็จะไม่เสพยา และ

ผูเ้ช่ียวชาญยงัมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ  ร่วมดว้ย คือ บางคร้ังปัจจยัเก่ียวกบัผูจ้บักมุท่ีมีประวติัเก่ียวกบัเยาวชน 

หรือจดจาํคดีได ้อาจจะมองภาพของเดก็และเยาวชนท่ีเคยกระทาํผดิแลว้แบบเดิม ๆ  

  2. ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีวิเราะห์ไดจ้าก

ขอ้มูลทางการสัมภาษณ์พนักงานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน พบว่า     

(ดูรายละเอียดในตารางท่ี 13) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 273 

ตารางท่ี 13  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

                   ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ครอบครัว 10 100.00 - - ใช่ เพราะ ครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ี 

     อบรมสั่งสอน ครอบครัวใหก้ารเล้ียงดูท่ี 

     ไม่เหมาะสม ครอบครัวบางครอบครัว 

      ปล่อยปละละเลยเยาวชน ไม่ทาํหนา้ท่ี 

      มีความบกพร่องมาเป็นรุ่น ๆ จนถึงรุ่นเดก็ 

      และเยาวชนน้ี ครอบครัวแตกแยก บิดา 

      มารดาไม่สามารถกลบัมาอยูด่ว้ยกนัไดอี้ก 

      ครอบครัวขาดความใส่ใจดูแลเยาวชน 

      ผูป้กครองหยอ่นต่อการอบรมดูแล  

      พฤติกรรมของผูป้กครองเป็นแบบอยา่ง 

      ท่ีไม่ดี สภาพครอบครัวแตกแยก บิดา 

      มารดาหรือบุคคลในครอบครัวมีประวติั 

      เก่ียวขอ้งและถกูดาํเนินคดี ครอบครัว 

      แตกแยก ขาดผูน้าํท่ีดี ทอดท้ิงใหอ้ยูก่บั 

      ปู่  ยา่ ตา ยาย ขาดการดูแลเอาใจใส่อยา่ง 

      ใกลชิ้ด และมีวธีิการเล้ียงดูลกูหลานไม่ 

      เหมาะสม 

      ไม่ใช่  ไม่มี 

2 ชุมชนและสภาพ 10 100.00 - - ใช่ เพราะ  ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 

 แวดลอ้ม    ส่วนใหญ่เอ้ือต่อการกระทาํผดิ เช่น แหล่ง 

     แพร่ระบาดของยา อาวธุ การพนนั หาก 

      ชุมชนมีปัญหาดา้นใด เยาวชนกมี็โอกาส 

      เส่ียงต่อการกระทาํผดิ หากชุมชนเป็น 

      แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด โอกาสท่ี 

      เยาวชนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมี 

      มากข้ึน ถา้ชุมชนเป็นแหล่งมีปัญหายา 

      เสพติด ตอ้งทาํใหเ้ยาวชนมีโอกาสไม่ยุง่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 13  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

                   ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      เก่ียวได ้ไม่สามารถยา้ยถ่ินท่ีอยูไ่ด ้สภาพ 

      แวดลอ้มไม่จูงใจใหป้ระพฤติดี “นํ้าไหล 

      สู่ท่ีต ํ่า” ชุมชนบางชุมชนเป็นแหล่งมัว่สุม 

      ยาเสพติดและอบายมุข ชุมชนและสภาพ 

      แวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่ีเส่ียง เป็นตน้ 

      กระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดการกระทาํผิดไดง่้าย 

3 ภมิูหลงัทางการ 10 100.00 - - ใช่ เพราะ ถา้มีการศึกษากจ็ะสามารถรู้คิด 

 ศึกษา    มากข้ึน การศึกษา อาชีพ และสังคมเป็นส่ิง 

     ท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวติ เยาวชนอาจจะ 

      ไม่ไดรั้บความรู้ท่ีถกูตอ้ง การศึกษาทาํให ้

      ฉลาด รู้เท่าทนั อาชีพทาํใหมี้รายได ้สังคม 

      ไม่ปลอดยาเสพติด ค่าครองชีพสูง ดาํรง 

      ตนอยูใ่นสังคมยาก เดก็ออกจากโรงเรียน 

      แลว้ไม่สามารถกลบัเขา้เรียนในระบบได ้

      และเดก็ยงัอายนุอ้ยไม่สามารถเขา้สู่ 

      แรงงานในระบบได ้บางคร้ังเยาวชนมี 

      ความรู้นอ้ย ไม่สามารถประกอบอาชีพ 

      ใดได ้เดก็ควรท่ีจะไดรั้บการศึกษา เพ่ือท่ี 

      จะนาํไปเป็นประโยชน์ในการประกอบ 

      อาชีพในภายภาคหนา้ เพื่อเป็นการพฒันา 

      เดก็ เดก็ควรไดรั้บการอบรมสั่งสอนในส่ิง 

      ท่ีถกูท่ีควร วฒิุภาวะและการคบเพ่ือน 

      หางานทาํยากหากไม่มีวฒิุการศึกษา  

      ออกจากโรงเรียนก่อนจบภาคบงัคบั  

      (บางคนอ่านหนงัสือไม่ออก) และเยาวชน 

      ส่วนใหญ่ออกเรียนกลางคนั ขาดทกัษะ 

      ในการจดัการกบัปัญหาท่ีเหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

                   ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

4 ภมิูหลงัทางอาชีพ 10 100.00 - - ใช่ เพราะ ขาดความรู้ ไม่มีอาชีพเป็น 

     กิจลกัษณะ บางส่วนเคยประกอบมิจฉาชีพ 

     เช่น จาํหน่ายยา ส่วนมากไม่ประกอบ 

      อาชีพใด ทาํงานไม่เหมาะสมกบัวยั งานท่ี 

      ทาํอยูมี่รายไดน้อ้ย หากมีงานอ่ืนท่ีมีรายได ้

      มาก เช่น จาํหน่ายยาบา้กจ็ะเลิกทาํงาน เดก็ 

      ไม่สามารถเลือกประกอบอาชีพได ้อาจมี 

      หลายสาเหตุจาก อาย ุวฒิุการศึกษา หาก 

      เดก็มีเวลาวา่งมากอาจจะใชเ้วลาวา่งไม่เป็น 

      ประโยชน์ ตอ้งการหารายได ้เพราะฉะนั้น 

      วธีิการท่ีง่ายและมีเงินใชจ้าํนวนมากคือ 

      ขายยา ไม่สามารถทาํงานท่ีเหมาะสมกบั 

      วยัได ้เลือกงานไม่ได ้ลาํบาก อาชีพมัน่คง 

      ทรัพยสิ์นกม็ัน่คง อาชีพบางอาชีพเส่ียงต่อ 

      การใชส้ารเสพติด บางอาชีพอาจส่งผลให ้

      เส่ียงต่อการกระทาํผดิซํ้ า เป็นค่านิยมท่ี 

      ผดิ ๆ และแปลก การทาํงานทาํใหเ้ยาวชน 

      มีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

5 ภมิูหลงัทางสังคม 10 100.00  - ใช่ เพราะ สภาพสังคมท่ีไม่เหมาะสมก ็

      ทาํใหเ้กิดการเสพยาไดง่้าย บางสังคมอาจ 

      มีปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผดิซํ้ า เป็นค่า 

      นิยมท่ีผดิ ๆ แปลก ค่านิยมบางสังคมยอ่ม 

      หล่อหลอมใหเ้ยาวชนมีการดาํเนินชีวิตท่ี 

      ผดิพลาด การมีเพ่ือน ครอบครัว ครู  

      อาจารยท่ี์ดีมีแบบอยา่งท่ีดีเดก็ตอ้งการ 

      การยอมรับ จึงกลา้ท่ีจะสร้างจุดเด่นท่ีคน 

      อ่ืนไม่กลา้ทาํ เม่ือเยาวชนเคยทาํผดิมาก่อน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

                   ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      และไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม อาจ 

      กลบัไปทาํผดิซํ้ าอีกได ้สังคมมองวา่เดก็มี 

      ความประพฤติไม่ดี ไม่ใหโ้อกาส ทาํให ้

      เดก็หวนกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา 

      เสพติดอีก สังคมรอบขา้งและเพ่ือนร่วม 

      งานไม่ดี อาจเกิดความขดัแยง้ไดง่้าย และ 

      หากเยาวชนมีประวติัไม่ดี เพ่ือนบา้นจะ 

      ต่อตา้นและไม่ยอมรับ สังคมขาดการ 

      เอาใจใส่อยา่งจริงจงั และการใชเ้วลาวา่ง 

      ไม่เหมาะสม เท่ียวเตร่ ขาดการควบคุม 

      ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากสังคม 

6 เพ่ือนและบุคคล 10 100.00  - ใช่ เพราะ เพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ดมี 

 ใกลชิ้ด     พฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งเท่ียวเตร่ เสพยา 

      และเป็นตวัอยา่งท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือน 

      ส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และบุคคล 

      ในครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ไม่กลา้ 

      ปฏิเสธเพ่ือน หากคบเพื่อนประเภทใด 

      ส่วนใหญ่จะคลอ้ยตามเพ่ือน ถกูชกัชวน 

      ไปในทางเสียหายไดง่้าย การคบหากบั 

      เพ่ือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เดก็อาจถกู 

      ชกัจูงนาํเขา้ไปเก่ียวขอ้ง หรืออาจท่ีจะ 

      อยากลองตามเพ่ือน เพ่ือตอ้งการการยอม 

      รับจากเพ่ือน เดก็ติดเพ่ือน ขาดเพื่อนไม่ได ้

      ไม่กลา้ปฏิเสธเพ่ือน ตอ้งการการยอมรับ 

      จากเพื่อน แน่นอนท่ีสุดเพ่ือนมีอิทธิพลมาก 

      คบเพ่ือนดีกดี็ เยาวชนท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นมกั 

      จะติดเพ่ือน จึงมีโอกาสท่ีจะชกัจูงกนัไปใน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

                   ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      ทางท่ีผดิ เพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ดมีปัจจยั 

      เส่ียงมาจากการเลียนแบบจากคนรอบขา้ง 

      และเพ่ือนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชน 

7 ประวติัการเก่ียวขอ้ง 10 100.00 - - ใช่ เพราะวา่ ส่วนใหญ่เคยมีประวติัการใช ้

 กบัยาเสพติด    ยาเสพติดหรือลองใชย้าเสพติดมาตั้งแต่อาย ุ

     ยงันอ้ย ครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมี 

      มาก มีประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด กลบั 

      ไปอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเดิม รู้สึกชอบ ยงัไม่ 

      สามารถเลิกเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไดโ้ดย 

      เดด็ขาด เยาวชนท่ีมีประวติัเก่ียวขอ้งกบั 

      ยาเสพติดอยูแ่ลว้ มีโอกาสท่ีจะกลบัไปยุง่ 

      เก่ียวอีกไดง่้าย เดก็ไม่สามาถหกัหา้มใจ 

      มิใหห้วนกลบัไปใชย้าไดอี้ก บอกถึงการ 

      เล้ียงดู การใชชี้วติของเดก็ท่ีเส่ียงต่อการ 

      ติดยา มีโอกาสเส่ียงสูงท่ีเยาวชนจะกลบัไป 

      ใชชี้วติแบบเดิมอีกคร้ัง มีโอกาสในการใช ้

      สารเสพติด และตดัใจยากท่ีจะไม่ใหใ้ชย้า 

      อีกหากมีประวติั 

8 ประวติัการกระทาํ 9 90.00 1 10.00 ใช่ เพราะวา่ เยาวชนเคยมีประวติัแต่บาง 

 ผดิอ่ืน ๆ    คร้ังอาจไม่ถกูดาํเนินคดี บางคร้ังมองวา่ 

    ทาํผดิคดีอ่ืนมาแลว้ รู้สึกเฉย ๆ กบัการ 

      กระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เยาวชนมี 

      พฤติกรรมเสพยา เม่ือไม่มีเงินจึงไปปลน้ 

      ทรัพยผ์ูอ่ื้นเพ่ือหาเงินมาซ้ือยาบา้เสพ หาก 

      เดก็อยูใ่นกลุ่มผูติ้ดยา เม่ือตอ้งการเงินอาจ 

      กลบัมาจาํหน่ายเพ่ือหาเงินมาซ้ือยาเสพ  

      เม่ือเยาวชนมีพฤติกรรมติดยา แต่ไม่มีเงิน 

   ส
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ตารางท่ี 13  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

                   ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ 

                   ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      อาจกระทาํผดิในคดีอ่ืน เช่น ลกัทรัพย ์ 

      ประวติัการกระทาํผดิบ่งบอกถึงการตดัสิน 

      ใจในการแกปั้ญหาของเดก็ ส่ิงแวดลอ้ม 

      ทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

      ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัเส่ียง 

      ท่ีเยาวชนจะกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีก 

      ไม่ใช่ เพราะ หากไม่เคยตอ้งคดีเก่ียวกบัยา 

      หรือไม่เคยใชย้ากไ็ม่น่าจะมีผล 

9 สภาวะทางกายและ 10 100.00 - - ใช่ เพราะวา่ เม่ือมีบุคคลในครอบครัวมี 

 จิต (ความเจบ็ป่วย    ประวติั จะส่งผลต่อการเล้ียงดู และนาํไปสู่ 

 ทางกาย/พิการของ    การใชย้าเสพติด ความเจบ็ป่วยทาํใหข้าด 

 บุคคลในครอบครัว     ประสิทธิภาพในการเล้ียงดู คนใน ครอบครัว 

 ประวติัทางจิต     เจบ็ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได ้

 ประสาทของบุคคล     ขาดรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย จึงมีโอกาสกระทาํผดิ 

 ในครอบครัว      ในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดง่้าย เดก็อาจถกูชกันาํให ้

 ประวติัการฆ่า     จาํหน่ายยาเพ่ือหาเงิน มาใชจ่้ายในครอบครัว 

 ตวัตาย คุม้คลัง่หรือ     รายไดค้รอบครัวไม่เพียงพอเน่ืองจากมีคน 

 ทาํร้ายตนเองของ     เจบ็ป่วยในครอบครัวเดก็จึงกลบัไปกระทาํ 

 บุคคลในครอบครัว     ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีกผูป้กครองหาเงิน 

      ไม่ไดเ้พราะเจบ็ป่วย เดก็ตอ้งยุง่เก่ียวกบัยา 

      เพ่ือหาเงินมาใชจ่้ายในครอบครัว ความ 

      บกพร่องทางกาย-จิต ทาํใหส้ามารถกระทาํ 

      ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดง่้าย สภาวะทางกาย 

      และจิตมีผลต่อการกระทาํความผดิเก่ียวกบั 

      ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได ้และส่งผล 

      ต่อบุคลิกภาพของเยาวชน เยาวชนอาจจะไม่ 

      ทราบวา่อะไรคือส่ิงท่ีดี อะไรคือส่ิงท่ีไม่ดี 

   ส
ำนกัหอ
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   2.1 ครอบครัว เป็นปัจจยัเส่ียงเพราะครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ีให้การอบรมสั่ง

สอน ครอบครัวท่ีให้การเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม ปล่อยปละละเลย ไม่ทาํหนา้ท่ี ครอบครัวแตกแยก ขาด

ความเอาใจใส่ดูแล มีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี มีประวติัเก่ียวขอ้งกบัการถูกดาํเนินคดี ทอดท้ิง

ไม่ดูแล โดยพนกังานคุมประพฤติ นกัสังคมสงเคราะห์ และนกัจิตวิทยา รวมกนัทั้ง 10 คน มีความเห็น

ตรงกนัเก่ียวกบัครอบครัวว่าเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

   2.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ทั้ง 10 คนดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 

มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ชุมชนและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด อาวุธ    

การพนนั เป็นแหล่งมัว่สุมยาเสพติดและอบายมุข เป็นตวักระตุน้หรือเอ้ือใหเ้ด็กและเยาวชนกระทาํผดิซํ้ า

ไดง่้าย 

  2.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา เช่นเดียวกันท่ีผูใ้ห้การสัมภาษณ์ทั้ ง 10 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 100 มีความคิดเห็นตรงกนัว่า การศึกษาทาํใหเ้ยาวชนฉลาด รู้เท่าทนั รู้จกัคิดมากข้ึน ความรู้

น้อยไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได ้เด็กอายุน้อยไม่สามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานได ้การเรียน

หนงัสือ การมีการศึกษาจะทาํให้เด็กและเยาวชนมีทกัษะในการจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทาํให้รู้จกัหลีกเล่ียงอบายมุข การศึกษาทาํให้เด็กและเยาวชนรู้จกัเลือกคบเพื่อนและอยู่ในสังคม      

ท่ีดีข้ึน 
  2.4 ภูมิหลงัทางอาชีพ ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่างเห็น

ตรงกันว่า ภูมิหลงัทางอาชีพเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน เพราะหากเด็กและเยาวชนไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นกิจลกัษณะหรือเคยประกอบมิจฉาชีพ 

ทาํงานไม่เหมาะสมกับวยั มีรายได้น้อย หรือไม่สามารถเลือกประกอบอาชีพไดด้้วยวยัและวุฒิ

การศึกษา มีเวลาว่างมาก และใชเ้วลาว่างอย่างไม่เป็นประโยชน์ และตอ้งการหารายไดเ้พื่อใชจ่้าย 

อาชีพบางอาชีพกเ็ส่ียงต่อการใชส้ารเสพติด 
  2.5 ภูมิหลงัทางสังคม ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่างเห็น

ตรงกนัว่า ภูมิหลงัทางสังคมเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน เพราะบางสังคมหล่อหลอมให้เยาวชนมีการดําเนินชีวิตท่ีผิดพลาด การมีเพื่อน 

ครอบครัวและครูอาจารยท่ี์เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี สังคมไม่ให้โอกาสเม่ือเด็กกระทาํผิดแลว้ ต่อตา้น 

ไม่ยอมรับ สังคมขาดการเอาใจใส่ดูแล ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ทาํให้เด็กและเยาวชนหวนกลบัไปทาํ

ผดิซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติดอีกได ้
  2.6 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่าง

เห็นตรงกันเช่นเดียวกันว่า เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงต่อการ

   ส
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กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน เพราะตามธรรมชาติแลว้เด็กวยัน้ีกลุ่มเพื่อนและ

บุคคลใกลชิ้ดจะมีความสาํคญัต่อเด็กและเยาวชนมาก หากเพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ดมีพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ทั้งเท่ียวเตร่ เสพยา มีประวติัเก่ียวกบัยาเสพติด ทาํให้เด็กและเยาวชนอยากทาํตามเพื่อน 

อยากลองตามเพื่อน ไม่กลา้ปฏิเสธคาํชกัจูงของเพ่ือน ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของเพ่ือน เพ่ือนมีอิทธิ

ต่อเด็กและเยาวชนมาก เม่ือคบเพื่อนไม่ดี คนใกลชิ้ดไม่ดี จึงมีโอกาสเส่ียงมากท่ีเด็กและเยาวชนจะ

กลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีกไดโ้ดยง่าย 
  2.7 ประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ต่างเห็นตรงกนัวา่ เดก็และเยาวชนท่ีเคยมีประวติัการเสพยาหรือลองใชย้าเสพติดมาตั้งแต่อายยุงันอ้ย 

และกลบัไปอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเดิมรู้สึกชอบยา มีโอกาสท่ีจะกลบัไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีกได้

โดยง่าย หักหา้มใจ และตดัใจยากท่ีจะไม่ใหห้วนไปเสพยาอีก จึงมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดอีก 
  2.8 ประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 9 ใน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.00 เห็นตรงกนัว่า เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะบางคร้ังมองว่าเคย

ทาํผิดในคดีอ่ืน ๆ มาแลว้ จึงรู้สึกเฉย ๆ กบัการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ส่วนผูใ้ห้การสัมภาษณ์

อีก 10.00 ท่ีเหลือเห็นว่า หากประวติัการกระทาํผิดไม่ใช่เป็นการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดก็ไม่

น่าจะมีผล 
  2.9 สภาวะทางกายและจิต (สภาวะความเจ็บป่วยทางกาย/ความพิการของบุคคล

ในครอบครัว ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย คุม้คลัง่หรือทาํ

ร้ายตนเองของบุคคลในครอบครัว ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน มีความคิดเห็นตรงกนัว่าเป็นปัจจยั

เส่ียงต่อการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน เพราะว่าสภาพดงักล่าวส่งผลต่อการ

เล้ียงดู การบีบคั้น กดดนั ความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวทาํให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

เต็มท่ี รายไดไ้ม่พอใช ้จึงมีโอกาสท่ีจะกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดง่้าย เพื่อความสบายใจของ

ตนเองและใหลื้มเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเลวร้าย 
 3. ปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เด็กและเยาวชน          

ท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานฝึกอบรมของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขาและบา้นปรานี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 14 และ

พบวา่ 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 14  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีได ้
                   จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (indept interview) เดก็และเยาวชน 

N = 16 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. ครอบครัว 9 56.25 7 43.75 ใช่ เพราะวา่   

     (1) ครอบครัวแตก  (2) ต่างคนต่างอยู ่

      (3) เงินไม่พอใชท้ะเลาะววิาทกนัเป็น 

      ประจาํ แยกกนัอยู ่ (4) ครอบครัวหยา่ร้าง 

      ต่างคนต่างอยู ่ตอ้งอยูก่บัแม่เล้ียงและบิดา 

      (5) ฐานะไม่ดี เงินไม่พอใช ้ (6) บุคคลใน 

      ครอบครัวมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

      (7) บิดามารดาคอยจอ้งจบัผดิเสมอ   

      (8) ต่างคนต่างอยูไ่ม่สนใจกนั 

      ไม่ใช่ เพราะ  (1) มีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

      (2) อยูท่ี่ตวัเราเอง ไม่ใช่ครอบครัว 

      (3) ครอบครับอบอุ่น พอ่แม่เขา้ใจ เสพ 

      เพราะเพ่ือนชวน อยากลอง  (4) เพราะเรา 

      คิดจะเสพเอง 

2 ชุมชนและสภาพ 13 81.25 3 18.75 ใช่ เพราะวา่  (1) เป็นแหล่งยาเสพติด บ่อน 

 แวดลอ้ม   การพนนั อาชญากรรมและอบายมุข แหล่ง 

      ทะเลาะววิาท  (2) ชุมชนแออดั  (3) เป็น 

      พ้ืนท่ีสีแดง เป็นดงยาบา้ บ่อน  (4)  ปัญหา 

      ยาเสพติด บ่อนพนนั  (5) สภาพแวดลอ้ม 

      มีปัญหายาเสพติดและบ่อนพนนั  (6) เพ่ือน 

      ชกัชวน  (7) เพื่อนในชุมชนชกัชวนใหข้าย 

      และเสพ  (8) มีแหล่งคา้ยา “แม่บอกวา่ถา้ 

      ทาํผดิอีกคร้ังจะยา้ยบา้น”  (9) เพ่ือนส่วน 

      มากเสพ  (10) แถว ๆ บา้นมีคนติดยากนั 

      มาก 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ ตนเองตอ้งเป็นหลกั 
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จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

3 ภมิูหลงัทางการ 4 25.00 12 75.00 ใช่ เพราะวา่ 

 ศึกษา   (1)  การศึกษานอ้ย งานหนกั เงินนอ้ย 

      (2)  ถกูใหอ้อกจากโรงเรียน มีประวติัการ 

      ใชย้าเสพติด  (3) ตนเองใชเ้วลาวา่งไปกบั 

      ยาเสพติด บ่อนพนนัแทนการเขา้เรียน 

      หนงัสือ 

      ไม่ใช่ เพราะ  (1) เรียนดี  (2) ไม่เก่ียวกนั 

      (3) แถวหมู่บา้นท่ีเสพยากนั มีการศึกษาดี 

      ทุกบา้น  (4) คนท่ีเรียนหนงัสือกเ็สพยาได ้

      (5) อยูท่ี่ใจของเราเอง  (6) บางคนมีการ 

      ศึกษานอ้ยกไ็ม่เสพ ตั้งใจหางานทาํ 

      (7) อยูท่ี่สาํนึกของตนเอง การศึกษาไม่เก่ียว 

      (8) คนไม่เรียนไม่เสพยากมี็ถมไป (9) ถกู 

      ใหอ้อกจากโรงเรียนและมกัสร้างความ 

      ลาํบากใจใหค้นรอบขา้ง 

4 ภมิูหลงัทางอาชีพ 7 43.75 9 56.25 ใช่ เพราะวา่ 

    (1) ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย  (2) ไม่มี 

      อาชีพ มีเวลาวา่งมาก  (3) ขายยารายไดดี้ 

      ไม่เหน่ือย  (4) บางอาชีพไม่มีเวลาใหก้บัลกู 

      (5) ดาํรงชีพดว้ยการทาํผดิกฎหมาย 

      (6) มีอาชีพท่ีไดเ้งินนอ้ย  (7) ใชเ้วลาวา่ง 

      เสพยา เล่นการพนนั ไม่ทาํงาน  

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) มีอาชีพ  (2) ท่ีบา้นมีรายไดดี้พอสมควร 

      แต่อยากขายเพราะรายได ้ (3) รับจา้ง 

      รายวนั มีอาชีพรายไดน้อ้ยแต่กไ็ม่เสพ 
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จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

5 ภมิูหลงัทางสังคม 13 81.25 3 18.75 ใช่ เพราะ 

    (1) ไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมวา่จะเป็น 

      คนดีได ้ (2) แรงกดดนัในความคิดของเดก็ 

      ทาํใหคิ้ดวา่สังคมไม่ยอมรับ ทาํใหอ้ยูใ่น 

      สังคมไม่ได ้ตอ้งเขา้สังคมท่ีไม่ดี   

      (3) มกัสร้างความลาํบากใจใหค้นรอบขา้ง 

      เสมอ  (4) อยูใ่นแหล่งอบายมุข แหล่งมี 

      การทะเลาะววิาท ชุมชนแออดัเส่ือมโทรม 

      เขา้ถึงยาเสพติดไดง่้าย  (5) ใชเ้วลาวา่งไป 

      กบัการเสพยา และเล่นการพนนั  (6) เคย 

      ติดยา เคยคา้ยา จึงอยากจะทาํอีก  (7) มีเวลา 

      วา่งมาก  (8) สังคมไม่ยอมรับ ละแวกบา้น 

      เป็นชุมชนเส่ียง  (9) ส่วนใหญ่คนในสังคม 

      มกัชกัชวนไปขายยา 

      ไม่ใช่  เพราะ 

      (1) บางคนเคยมีประวติัแลว้ กไ็ม่กลบัไป 

      เสพอีก แต่ผมเองยงัไงกอ็ยากเสพอีก  

      (2) สังคมไม่เก่ียวเราอยากขายเอง  

      (3) มกัสร้างความลาํบากใจใหก้บัคนรอบ 

      ขา้ง 

6 เพ่ือนและบุคคล 14 87.50 2 12.50 ใช่ เพราะ 

 ใกลชิ้ด   (1) เพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ดชกัชวนให ้

      เสพยา  (2) วยัรุ่นอยูก่บัเพื่อนมากกวา่ 

      ครอบครัว ทาํใหก้ระทาํความผดิตามเพื่อน 

      (3) เพ่ือนเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข  (4) เพ่ือน 

      สนิทอยูใ่นกลุ่มมิจฉาชีพ มีเพ่ือนท่ีขาย 

      ยาบา้ทุกวนั  (5) เพ่ือนชวนใหเ้สพยา และ 

      อยูใ่นกลุ่มแก๊ง  (6) เพ่ือนสนิทชกัชวน 
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      และอยูใ่นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ และทาํผดิ 

      กฎหมาย  (7) เพื่อนใกลชิ้ดเราท่ีสุด 

      (8) เพ่ือนชวนและเราติดเพ่ือน  (9) เพ่ือนมี 

      อิทธิพลต่อจิตใจเรามาก ๆ และมกัชวน 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) ไปขอขายเอง  (2) ตวัเองไม่ดี 

7 ประวติัการเก่ียวขอ้ง 15 93.75 1 6.25 ใช่ เพราะวา่ 

 กบัยาเสพติด   (1) รู้ช่องทางท่ีจะหาเงิน  (2) มกัจะอยาก 

      เสพอีก  (3) ติดยาต่อเน่ืองเกินกวา่ 3 ปี เคย 

      บาํบดัเกินกวา่ 3 คร้ัง และไม่ตั้งใจเลิกเสพ 

      อยา่งจริงจงั  (4) ใชย้าเสพติด สูบบุหร่ี ด่ืม 

      แอลกอฮอลต่์อเน่ือง  (5) เลิกเสพไม่ได ้

      (6) เพ่ือนกลุ่มเดิมมกัชวนไปคา้ เสพ 

      (7) ติดยานานกวา่ 3 ปี สูบบุหร่ี ด่ืม 

      แอลกอฮอลต่์อเน่ือง  (8) มีประวติัฟ้ืนฟ ู

      บาํบดัลกัลอบขายยา  (9) เคยทาํไม่ดี รู้จกั 

      แหล่งท่ีพาไปได ้ยิง่คบกบัสังคมท่ีเสพยา 

      ยิง่หลงผดิกวา่เดิม  (10) พวกเพ่ือนท่ีมี 

      ประวติัมกัจะชวนใหข้ายหรือเสพ  (11) เคย 

      ทดลองยาเป็นคร้ังคราว 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      อยูท่ี่ใจตวัเอง 

8 ประวติัการกระทาํ 8 50.00 8 50.00 ใช่ เพราะ 

 ผดิอ่ืน ๆ    (1) มีประวติัถกูศาลพิพากษาใหเ้ขา้รับการ 

      บาํบดัฟ้ืนฟ ู (2) คนชวนเห็นวา่รายไดดี้กวา่ 

      การขโมยของ  (3) ลกัขโมย ปลน้ เพ่ือมา 

      ซ้ือยา  (4) เคยใชอ้าวธุทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้น 

      ขโมยของผูอ่ื้น งดัแงะ พดูปด เท่ียวกลาง 
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      คืน หนีโรงเรียน  (5) ตอนทาํผดิคร้ังแรก 

      อายยุงันอ้ย หนีโรงเรียน  (6) เพราะเพ่ือนท่ี 

      เคยทาํผดิดว้ยกนั ชกัชวนใหก้ระทาํผดิซํ้ า 

      อีก  (7) เพ่ือนท่ีเคยกระทาํผดิซํ้ าทาํใหเ้ห็น 

      วา่การคา้ยารายไดดี้และเม่ือคา้แลว้กเ็สพดว้ย 

9 สภาวะทางกายและ 3 18.75 13 81.25 ใช่ เพราะวา่   

 จิต (ความเจบ็ป่วย   (1) อยากไปใหไ้กล ๆ ความทุกขต์รงนั้น 

 ทางกาย/พิการของ    อยากสบายใจ  (2) หากใจไม่แขง็แรงพอ 

 บุคคลในครอบครัว     ไม่มีความมัน่คงทางอารมณ์จะติดยาง่าย 

 ประวติัทางจิต     (3) ทะเลาะกบัแฟนนอกใจกนั 

 ประสาทของบุคคล     ไม่ใช่ เพราะ 

 ในครอบครัว      (1) แม่กเ็ป็นโรคประจาํตวั เยาวชนเองกย็งั 

 ประวติัการฆ่า     เลิกได ้อยูท่ี่ใจ  (2) คนพิการไม่เสพยาและ 

 ตวัตาย คุม้คลัง่หรือ     ไม่ไดท้าํใหค้นใกลชิ้ดตอ้งเสพยา   

 ทาํร้ายตนเองของ     (3) ไม่เก่ียวกนั 

 บุคคลในครอบครัว      

 
  3.1 ครอบครัว เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด 9 ใน 16 คน      

คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีความคิดเห็นว่าครอบครัวเป็นปัจจยัเส่ียงให้ตนกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติด เพราะบิดามารดาคอยจอ้งจบัผิดเสมอ ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจกนั การทะเลาะวิวาท       ใน

ครอบครัว เงินไม่พอใช ้บุคคลในครอบครัวมีประวติัการใชย้าเสพติด ครอบครัวแตกแยก ฐานะไม่ดี 

ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีกจาํนวนหน่ึง คือ 7 คน คิดเป็น  ร้อยละ 

43.75 มีความเห็นว่า ไม่ใช่ เพราะว่าครอบครัวตนอบอุ่นดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั พ่อแม่เขา้ใจว่า

ลูกเสพยาเพราะเพื่อนชกัชวน และอยูท่ี่ตวัเอง 
  3.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

จาํนวน 3 คน เห็นวา่ชุมชนและสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

โดยมีเหตุผลว่า เม่ือชุมชนเป็นแหล่งยาเสพติด บ่อนพนัน ปัญาหาอชญากรรม อบายมุข ชุมชน        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 286 

มีการทะเลาะวิวาท แออดั เป็นพื้นท่ีสีแดง เป็นดงยาบา้ บ่อนการพนนั ผูค้นแถวบา้นติดยา เพื่อนใน

ละแวกบา้นเสพยา มีแหล่งคา้ยา เพื่อนชวนเสพ ตนเองจึงหนีไม่พน้ท่ีจะหวนกลบัไปเสพยาซํ้ าอีก 

ในขณะท่ีเดก็และเยาวชนอีกจาํนวนมากกว่า คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 กลบัเห็นว่าชุมชนและ

สภาพแวดลอ้มไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเส่ียง แต่อยู่ท่ีตนเองท่ีอดใจไม่ได ้ตอ้งกลบัไปเสพยาและขายยาอีก 

เน่ืองรายไดดี้ และไม่ตอ้งเหน่ือย 
  3.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด จาํนวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เห็นว่าภูมิหลงัทางการศึกษาเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด เพราะว่าตนถูกไล่ออกจากโรงเรียนและมกัเป็นผูส้ร้างความลาํบากใจให้กบัคนรอบขา้ง มี

ประวติัการใชย้า การศึกษาไม่ดี เงินน้อย ทาํให้ตอ้งกลบัไปเสพยาซํ้ า ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผดิซํ้ าอีก 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75 กลบัเห็นว่าภูมิหลงัทางการศึกษาไม่เก่ียว คนท่ีไม่ไดเ้รียน

หนังสือ ไม่มีการศึกษา ไม่เสพยาก็มีถมไป คนท่ีเรียนดีเสพยาก็มี อยู่ท่ีใจของเยาวชนเอง อยู่ท่ี

จิตสาํนึก คนมีการศึกษานอ้ยตั้งใจทาํงานกมี็ คนท่ีเรียนหนงัสือกเ็สพยาได ้
  3.4 ภูมิหลงัทางอาชีพ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด จาํนวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เห็นว่าภูมิหลงัทางอาชีพเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ า เพราะการ

ประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือบางอาชีพไม่มีเวลาให้ลูก ไม่ทาํงาน มีอาชีพท่ีไดเ้งินนอ้ย ใชเ้วลา

ว่างไม่เป็นประโยชน์ คนเหล่าน้ีมกัหันเขา้หายาเสพติด ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนอีกส่วนหน่ึง 

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 กลบัเห็นว่า ไม่เก่ียวขอ้งกนั เพราะว่าท่ีบา้นรายไดดี้พอสมควร 

แต่กย็งัอยากเสพ อยากขาย อยากรวย บางคนมีอาชีพแมรั้บจา้งรายวนักมี็อาชีพ และไม่เสพยาได ้
  3.5 ภูมิหลงัทางสงัคม เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด จาํนวน 13 

คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีความเห็นว่า ภูมิหลงัทางสังคมเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด เพราะวา่สงัคมเป็นแหล่งอบายมุข เป็นแหล่งการทะเลาะวิวาท ชุมชนแออดั เส่ือม

โทรมเขา้ถึงยาเสพติดไดง่้าย ชุมชนละแวกบา้นเป็นชุมชนเส่ียง เพื่อนในสังคมส่วนใหญ่เสพยา ขาย

ยา สังคมไม่ยอมรับผูก้ระทาํผิดทาํให้อยูไ่ม่ได ้ผลกัดนัใหต้อ้งกลบัไปหาเพื่อนกลุ่มเดิม เสพยา และ

ขายยาเหมือนเดิม ส่วนเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด อีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.75 เห็นว่าสังคมไม่เก่ียว เพราะบางคนมีประวติัแลว้ก็ไม่เสพอีก ตวัเยาวชนเองอยากจะเสพเอง 

อยากจะขายยาเอง 
  3.6 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดส่วน

ใหญ่  จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีความเห็นว่า เพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ดเป็นปัจจยัเส่ียงท่ี

สาํคญัต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะเยาวชนติดเพ่ือน และเพ่ือนส่วนใหญ่มกัเสพยา 

อยูใ่นกลุ่มแก๊งอบายมุข เพื่อนท่ีสนิทชกันาํ ชกัชวนและเยาวชนอยูก่บัเพื่อนมากกวา่ครอบครัว จึงได้
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กระทาํผิดซํ้ าตามเพื่อน ส่วนเด็กและเยาวชนจาํนวนนอ้ยท่ีเหลือ คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เห็น

วา่ไม่เก่ียวขอ้งกนั เพราะเยาวชนไปขอร่วมเสพและร่วมขายเอง เป็นเพราะตวัเองไม่ดี 
  3.7 ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดส่วนใหญ่ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 เห็นว่าประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเป็น

ปัจจยัเส่ียงของการกระทาํผิดซํ้ า เพราะคนท่ีมีประวติัเคยเสพยา สูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล ์มกัจะเลิก

เสพอย่างจริงจงัไม่ได ้ยิ่งคบเพื่อนท่ีเสพยาดว้ยแลว้ ยิ่งหลงผิดยิ่งกว่าเดิม ส่วนเด็กและเยาวชน   ท่ี

เหลือคือ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เห็นวา่ไม่ใช่ อยูท่ี่ใจตนเองต่างหาก 
  3.8 ประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

จาํนวนคร่ึงหน่ึง คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เห็นว่าประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัเส่ียงต่อ

การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะเม่ือทาํผิดอ่ืน ๆ ได ้การเสพยาก็น่าจะทาํได ้และเพื่อน ๆ  

ท่ีมีประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ ก็มกัจะชักชวนให้ทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดด้วย ส่วนเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า อีก 8 คนท่ีเหลือ คิดเป็นร้อยละ 50 เช่นกนั เห็นว่าไม่เก่ียวขอ้งกนั คนท่ีเสพ

ยาไม่จาํเป็นตอ้งเคยกระทาํผดิดา้นอ่ืน ๆ มาก่อน 
  3.9 สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว

ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเอง  

ของบุคคลในครอบครัว เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดส่วนใหญ่ จาํนวน 13 คน      

คิดเป็นร้อยละ 81.25 เห็นว่าสภาวะทางกายและจิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเส่ียง เพราะคนพิการจาํนวนมาก

ไม่เสพยาและไม่มีปัญหา ความเจบ็ป่วย/พิการของคนในบา้นกไ็ม่มีส่วนกบัการเสพยาของตน แต่อยู่

ท่ีใจของตนเองไม่เก่ียวกบัผูอ่ื้น ส่วนเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าจาํนวนท่ีเหลือ 3 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 18.75 เห็นว่า สุขภาวะทางกายและจิตของคนในครอบครัวเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญั เม่ือ

ทะเลาะกนักบัแฟน นอกใจกนั ทาํให้ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ ใจไม่แขง็พอ ถูกชกัจูงง่าย ทาํให้

กลบัไปเสพยาซํ้า เพราะอยากไปใหไ้กล ๆ ความทุกขต์รงนั้น อยากสบายใจ 
 4. ปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดท่ีอยูใ่นสถานฝึกอบรมของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  บา้น

เมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผล

การวิเคราะห์ พบวา่ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีได ้

                   จากการสอบถามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ครอบครัว     

 ไม่มีบิดา/มารดา 17 23.94 54 76.06 

 บิด/มารดา มีคู่ครองใหม่ 20 28.17 51 71.83 

 ไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 13 18.31 58 81.69 

 อยูต่ามลาํพงั 29 40.85 42 59.15 

 อยูก่บัเพ่ือนสนิท/คู่ครอง 41 57.75 30 42.25 

 อยูก่บัญาติพ่ีนอ้ง/ผูป้กครอง 10 14.08 61 85.92 

 อยูก่บับิดาและมารดา 15 21.13 56 78.87 

 สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะทาํร้ายกนั 23 32.39 48 67.61 

 เยาวชนถูกทาํร้ายจนเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายและ

จิตใจทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

18 25.35 53 74.65 

 สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู ่ 20 28.17 51 71.83 

 บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี 18 25.35 53 74.65 

 บุคคลในครอบครัว/ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยมีประวติัการกระทาํผิด 25 35.21 46 64.79 

 บุคคลในครอบครัว/ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัยา

เสพติด 

27 38.03 44 61.97 

 ประวติัการเจบ็ป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว/

บิดา/มารดา 

7 9.86 64 90.14 

 ประวติัการเจบ็ป่วยทางจิต/ประสาทของบิดา/มารดา/บุคคล

ในครอบครัว 

5 7.04 66 92.96 

 คนในครอบครัวมีประวติัการฆ่าตวัตายหรือคุม้คลัง่ทาํร้าย

ตนเอง/ผูอ่ื้น 

5 7.04 66 92.96 

 บิดา/มารดา มีการศึกษานอ้ย/ไม่เรียนหนงัสือ 10 14.08 61 85.92 

 บิดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย 16 22.54 55 77.46 

 มารดาประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมาย 16 22.54 55 77.46 

 ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย/ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 9 12.68 62 87.32 

 ผูป้กครองประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมาย 17 23.94 54 76.06 
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ตารางท่ี 15  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีได ้

                   จากการสอบถามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 ครอบครัวมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย/มีหน้ีสิน 28 39.44 43 60.56 

 ครอบครัวมีฐานะพอใช ้ 43 60.56 28 39.44 

2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม     

 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนนั 51 71.83 20 28.17 

 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหาอาชญากรรม 

เป็นแหล่งอบายมุข 

44 61.97 27 38.03 

 แหล่งมีการทะเลาะววิาท 43 60.56 28 39.44 

 แหล่งชุมชนแออดัเส่ือมโทรม 22 30.99 49 69.01 

3 ภมิูหลงัทางการศึกษา อาชีพ และสังคม     

 มีประวติัการเรียนซํ้ าชั้น 18 25.35 53 74.65 

 มีประวติัการใชย้าเสพติด/เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์บุหร่ี 23 32.39 48 67.61 

 ลาออกจากโรงเรียนหรือถกูใหอ้อก 44 61.97 27 38.03 

 ถกูเพ่ือนร่วมหอ้ง/เพ่ือนต่างหอ้ง/ครู/บุคคลอ่ืน ๆ ทาํร้ายข่มขู่

ใหห้วาดกลวั 

8 11.27 63 88.73 

 ดาํรงชีพดว้ยการประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 41 57.75 30 42.25 

 ใชเ้วลาวา่งดว้ยการเสพยา/เล่นการพนนั 45 63.38 26 36.62 

 มกัสร้างความลาํบากใจใหบุ้คคลรอบขา้ง 35 49.30 36 50.70 

4. เพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ด     

 เพ่ือน/เพ่ือนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดชกัชวนใหเ้สพยา 50 70.42 21 29.58 

 เพ่ือน/เพ่ือนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดอยูใ่นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ 24 33.80 47 66.20 

 เพ่ือน/เพ่ือนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบั

อบายมุขหรือส่ิงผดิกฎหมาย เป็นอาชญากร เป็นอนัธพาล 

41 57.75 30 42.25 

5 ประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด     

 เดก็/เยาวชนมีประวติัการสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลอ์ยา่งต่อเน่ือง 

44 61.97 27 38.03 

 มีพฤติกรรมบริโภคยาบางประเภทท่ีก่อใหเ้กิดสารเสพติดได ้

เช่น ยานอนหลบั ยาแกไ้อ หรือสารเสพติดตามกฎหมาย 

33 46.48 38 53.52 
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ตารางท่ี 15  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีได ้

                   จากการสอบถามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 มีพฤติกรรมติดยาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ปี 30 42.25 41 57.75 

 เคยบาํบดัดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟรูวมกนัเกินกวา่ 3 คร้ัง 17 23.94 54 76.06 

 ไม่ตั้งใจหรือไม่ตอ้งการเลิกเสพยาอยา่งจริงจงั 30 42.25 41 57.75 

 เคยทดลองเสพยาเป็นคร้ังคราว 45 63.38 26 36.62 

 มีพฤติกรรมลกัลอบขายสารเสพติดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย 53 74.65 18 25.35 

 มีประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัการเสพยาในชั้นพนกังาน

สอบสวน 

56 78.87 15 21.13 

 มีประวติัถกูศาลพิพากษาใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัยา

เสพติด 

46 64.79 25 35.21 

6 ประวติัการกระทาํผดิ     

 มีอายยุงันอ้ยขณะกระทาํผดิคร้ังแรก 58 81.69 13 18.31 

7 สภาวะทางร่างกายและจิตใจ     

 เดก็/เยาวชนมีความพิการทางกายดา้นเดียวหรือซํ้ าซอ้น 8 11.27 63 88.72 

 เดก็/เยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิต 9 12.68 62 87.32 

 เดก็/เยาวชนมีประวติัเขา้รับการรักษาอาการทางจิต 6 8.45 65 91.55 

 เดก็/เยาวชนมีประวติัทาํร้ายร่างกาย/พยายามฆ่าตวัตาย 9 12.68 62 87.32 

8 พฤติกรรมเกเร     

 เดก็/เยาวชนท่ีกระทาํ/แสดงออก/ประพฤติตนไม่อยูใ่นรระเบียบ 29 40.85 42 59.15 

 เดก็/เยาวชนไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม/ก่อความเดือดร้อน 23 32.39 48 67.61 

 เป็นผูริ้เร่ิมการต่อสู้เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ 32 45.07 39 54.93 

 เป็นผูท่ี้เคยใชอ้าวธุท่ีอาจเป็นอนัตรายสาหสัแก่ผูอ่ื้น 42 59.15 29 40.85 

 เป็นผูท่ี้มีเจตนาทารุณหรือทาํร้ายสัตว ์ 10 14.08 61 85.92 

 เป็นผูข้โมยทรัพยสิ์นหรือส่ิงของของผูอ่ื้น 12 16.90 59 83.10 

 เป็นผูมี้เจตนาวางเพลิงต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นเพ่ือใหเ้กิดความ

เสียหาย 

13 18.31 58 81.69 

 เป็นผูง้ดัแงะเขา้บา้น อาคารหรือรถของผูอ่ื้น 9 12.68 62 87.32 
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ตารางท่ี 15  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีได ้

                   จากการสอบถามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 เดก็/เยาวชนมกัพดูปดเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งของ ความสะดวกหรือเล่ียง

กฎหมาย 

25 35.21 46 64.79 

 เดก็/เยาวชนท่ีออกนอกบา้นเวลากลางคืนแมว้า่ผูป้กครองไม่

อนุญาต 

44 61.97 27 38.03 

 เดก็/เยาวชนท่ีเคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืนอยา่งนอ้ย 2 

คร้ัง ในขณะอาศยัอยูก่บัผูป้กครองหรือผูดู้แล 

37 52.11 34 47.89 

 เดก็/เยาวชนมกัหนีโรงเรียนโดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ืออายนุอ้ยกวา่ 

13 ปี 

44 61.97 27 38.03 

 
  4.1 ครอบครัว เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะ

พอมีพอใช ้จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 60.54 รองลงมาอาศยัอยูก่บัเพื่อนสนิทและคู่ครอง จาํนวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 และน้อยท่ีสุดเท่ากัน 2 รายการ คือ มีประวติัการเจ็บป่วยทางจิต

ประสาทของบิดาหรือมารดา และคนในครอบครัวมีประวติัการฆ่าตวัตายหรือพยายามฆ่าตวัตาย 

หรือคุม้คลัง่ทาํร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น จาํนวนรายการละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ในแต่ละรายการ 

  4.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ส่วนใหญ่มีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนนั จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83 

รองลงมาชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหาอาชญากรรม เป็นแหล่งอบายมุข จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.97 และนอ้ยท่ีสุดเป็นแหล่งชุมชนแออดัเส่ือมโทรม จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98 

  4.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพ และสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ใชเ้วลา

ว่างดว้ยการเล่นการพนนั จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 63.38 รองลงมาลาออกจากโรงเรียนหรือถูกให้

ออก จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 และนอ้ยท่ีสุด คือ ถูกเพ่ือนร่วมห้องหรือเพ่ือนต่างห้อง หรือ

ครู หรือบุคคลอ่ืน ๆ ทาํร้ายร่างกายหรือข่มขู่ใหห้วาดกลวั จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 

  4.4 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด  

ส่วนใหญ่มีเพื่อน/เพื่อนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดชกัชวนให้เสพยา จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 70.42 

รองลงมา เพื่อนสนิทหรือบุคคลใกลชิ้ดมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงผิดกฎหมายเป็น
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อาชญากร เป็นอนัธพาล จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 และนอ้ยท่ีสุด คือ เพ่ือน/เพ่ือนสนิท/

บุคคลใกลชิ้ดอยูใ่นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 

  4.5 ประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

ส่วนใหญ่มีประวติัถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัการเสพยาในชั้นพนกังานสอบสวน จาํนวน 56 คน คิดเป็น

ร้อยละ 78.87 รองลงมามีพฤติกรรมลกัลอบขายสารเสพติดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย จาํนวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.65 และนอ้ยท่ีสุด คือ เคยเขา้รับการบาํบดัดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟูรวมกนัเกินกว่า    

3 คร้ัง จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94 

  4.6 ประวติัการกระทาํผิด พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

ส่วนใหญ่มีอายยุงันอ้ยขณะกระทาํผดิคร้ังแรก จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 81.69 

  4.7 สภาวะทางร่างกายและจิตใจ พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิต จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68 เท่า ๆ กบัเคยมีประวติั ทาํ

ร้ายร่างกาย/พยายามฆ่าตวัตาย รองลงมามีความพิการทางกายดา้นเดียวหรือซํ้ าซอ้น จาํนวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.27 และนอ้ยท่ีสุดมีประวติัการเขา้รับการรักษาทางจิต จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.45 

  4.8 พฤติกรรมเกเร พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด      

ส่วนใหญ่ออกนอกบา้นกลางคืน แมว้่าผูป้กครองจะไม่อนุญาต จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 

เท่า ๆ กบัเด็ก/เยาวชนท่ีมกัหนีโรงเรียน โดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ืออายนุอ้ยกว่า 13 ปี รองลงมาเป็นผูท่ี้เคย

ใชอ้าวุธท่ีอาจเป็นอนัตรายสาหัสแก่ผูอ่ื้น จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 59.15 และนอ้ยท่ีสุด เป็นผู ้   

งดัแงะเขา้บา้น อาคาร หรือรถของผูอ่ื้น จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68 

 

สาเหตุการกระทาํผดิซ้ําของเด็กและเยาวชน 

  การวิเคราะห์สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน วิเคราะห์

จาก (1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ   (2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน  (3) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกับยาเสพติดท่ีอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขาและบา้นปรานี และ  (4) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สอบถามเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในสถาน

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนบ้านเมตตา บ้านกรุณา       

บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี และ  (5) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษารายกรณี (case study) กบั
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เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา 

และบา้นปรานี วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยจาํนวนค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว พบว่า การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมาจาก

สาเหตุ 8 ประการ คือ 

  1. สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีวิเคราะห์ไดจ้าก

ขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ (ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 16) 

 

ตารางท่ี 16  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 การไม่ตระหนกัรู้วา่ 6 60.00 4 40.00 ใช่ เพราะ 

 การเสพยาเป็นการ   ไม่ไดแ้สดงเหตุผลไว ้

 ทาํผดิกฎหมาย     ไม่ใช่ เพราะ 

      1.  ไม่สามารถเลิกได ้

      2.  รู้ทั้งรู้กเ็สพดว้ยความตั้งใจ 

      3.  คงไม่ไดน้าํเร่ืองน้ีมาคิด 

      4.  เกิดจากการติดยา และกระหายจะ 

      สนองตอบต่อความตอ้งการ 

2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยา 10 100.00 - - ใช่ เพราะ 

 ระยะหน่ึงแลว้กลบั    1.  เดก็มีสังคมนอ้ยมาก ควบคุมตวัเอง 

 ไปคบหาสมาคมกบั     ไม่ได ้

 เพ่ือนท่ีเสพยาอีก     2.  อยูใ่นชุมชน/สังคมเดียวกนัมา 

      3.  เป็นส่ิงย ัว่ยวนความตอ้งการ 

      4.  เดก็อาจอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเดิม เกรงใจ 

      เพ่ือน 

      5.  ถกูเพ่ือนชกันาํอีก 

3 ขาดโอกาสเขา้รับ 8 80.00 2 20.00 ใช่ เพราะ 

 การดูแลรักษาบาํบดั   1.  ครอบครัวไม่เอาใจใส่ 

 ฟ้ืนฟอูยา่งถกูตอ้ง     2.  ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ตอ้งใช ้

      ยาและตอ้งการคาํปรึกษา 

      3.  ขาดการแนะนาํท่ีถกูตอ้ง 
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ตารางท่ี 16  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      4.  การบาํบดัเป็นปัจจยัสาํคญัควบคู่กบั 

      การอบรม 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      1.  ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้รับการฟ้ืนฟตูาม 

      รูปแบบ ส่วนนอกรูปแบบน่าจะใชไ้ด ้

      2.  ไดรั้บการรักษาอยา่งดี กเ็ลิกเสพไม่ได ้

      เพราะไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกเสพยา 

4 ขาดระบบสังคมท่ีมี 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ 

 ประสิทธิภาพคอย   1.  ระบบสังคมแกไ้ข ช่วยเหลือมกัจะทาํ 

 ช่วยเหลือ     เพียงเอาหนา้ 

      2.  สถานบาํบดัยงัมีความสามารถระงบั 

      ไดไ้ม่ทัว่ถึง 

      3.  สังคมปัจจุบนัต่างคนต่างอยู ่รังเกียจ 

      การกระทาํความผดิ 

      4.  มีส่วน หากไดรั้บความช่วยเหลือจาก 

      หลายทาง กค็งจะหลุดพน้ได ้

      ไม่ใช่ เพราะ อยูท่ี่ตวัเดก็และเยาวชน 

      ผูติ้ดยาเอง 

5 ครอบครัว/ 9 90.00 1 10.00 ใช่ เพราะ 

 ผูป้กครองมีการ   1.  ครอบครัวยากจน แค่หาเงินมากินใช ้

 ศึกษานอ้ยไม่ทราบ     กไ็ม่สามารถทาํไดแ้ลว้  

 วธีิการช่วยเหลือ     2.  ครอบครัวไม่รู้จกัวธีิการใหค้าํแนะนาํ 

      เอาแต่ดูด่า วา่กล่าว 

      3.  มวัแต่ทาํมาหากิน 

      ไม่ใช่ เพราะ ครอบครัวไม่เอาใจใส่ 

      บุตรหลานเท่าท่ีควรมากกวา่ครอบครัว 

      มีการศึกษานอ้ย 

6 ขาดแรงจูงใจท่ีจะ 10 100.00 - - ใช่ เพราะ 

 เลิกเสพ    1.  ไม่มีใครช้ีแนะใหก้าํลงัใจวา่ควรจะยดึ 
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ตารางท่ี 16  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      เหน่ียวอะไร จึงจะไม่หวนคืนไป 

      เสพยาซํ้ า 

      2.  เดก็ขาดผูดู้แล เอาใจใส่และให ้

      กาํลงัใจ 

      3.  เยาวชนไม่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการ 

      ตระหนกัรู้ตนเองอยา่งเพียงพอ และขาด 

      การวางเป้าหมายชีวติ 

7 ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิก 5 50.00 5 50.00 ใช่ เพราะ 

 เสพยาอยา่งจริงจงั   1.  เยาวชนป่วยทางจิต สมาธิสั้น ความรู้ 

      ตํ่าอาจกลบัไปเสพซํ้ าอีกได ้กระบวนการ 

      ติดตามฟ้ืนฟอูยา่งใกลชิ้ด ยงัไม่สมบูรณ์ 

      พอ 

      2.  กลบัไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิม 

      ใจอ่อน ไม่สามารถยบัย ั้งใจได ้

      3.  ไม่ตั้งใจจริง 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      1.  ส่วนหน่ึงอยากจะเลิก และพยายาม 

      หากมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม เดก็จะเลิก 

      เสพได ้

      2.  ถา้ยงัอยากจะเสพ เยาวชนกจ็ะเสพ 

      3.  ในการเลิกยาเสพติด ตอ้งอาศยัแรง 

      จูงใจ ความเขม้แขง็ทางใจ และการ 

      ตระหนกัถึงผลเสียของยาเสพติด และ 

      การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการ 

      เสพซํ้ าร่วมดว้ย 

8 สังคมไม่ยอมรับ 8 80.00 2 20.00 ใช่ เพราะ 

 และไม่ใหโ้อกาส   1.  บางคนอาจไม่ยอมรับ เพราะกลวักบั 

 (ขาดการสนบัสนุน     สภาพเดิม และคิดวา่ตอ้งมีการเสพซํ้ า 

 อยา่งถกูตอ้ง)     2.  สังคมปัจจุบนัวาดภาพผูก้ระทาํผดิ 
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ตารางท่ี 16  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      เก่ียวกบัยาเสพติด วา่เป็นผูท่ี้น่ารังเกียจ 

      และคิดวา่ไม่สามารถเปล่ียนพฤติกรรม 

      ได ้

      3.  สังคมส่วนใหญ่จะมองภาพของการ 

      เสพยาไปในทางท่ีเป็นลบ 

      4.  เดก็เขา้ไม่ถึงแหล่งท่ีจะชกันาํใหพ้น้ 

      จากยาเสพติด 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      1.  สังคมใหโ้อกาสพยายามช่วยเหลือแต่ 

      กย็งัเสพซํ้ าจนได ้

      2.  อยูท่ี่ตวัเยาวชนเองมากกวา่ 

 

   1.1 การไม่ตระหนกัรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

6 คน จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เห็นว่าเด็กและเยาวชนตระหนักรู้ดีว่าการเสพยาเป็นการ

กระทาํผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถท่ีจะเลิกเสพยา รู้ทั้งรู้แต่ก็เสพดว้ยความตั้งใจ และคงจะไม่ได้

คาํนึงถึงเร่ืองผดิกฎหมาย เกิดจากเสพจนติดและกระหายท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการ 

 2. หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ เด็กและเยาวชนกลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อน

ท่ีเสพยาอีก ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ต่างเห็นตรงกนัวา่ใช่ เพราะเด็กและเยาวชน

มีสังคมนอ้ย ควบคุมตวัเองไม่ได ้อยูใ่นชุมชนและสังคมเดียวกนักบัเพ่ือนท่ีเสพยา เด็กและเยาวชน

ไม่สามารถตัดสินใจเลิกได้ เพราะยาเป็นส่ิงท่ีย ั่วยวนความต้องการ เด็กและเยาวชนอยู่ใน

ส่ิงแวดลอ้มเดิม เกรงใจเพื่อน เม่ือถูกเพื่อนชกันาํอีก 

 3. ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดัฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญ 8 ใน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 เห็นตรงกนัว่าใช่ เพราะครอบครัวขาดความเอาใจใส่ บางคร้ังเด็กและเยาวชน

เหล่าน้ีไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ตอ้งการใช้ยา และตอ้งการคาํปรึกษา แต่ขาดการแนะนาํท่ี

ถูกตอ้ง และเห็นว่าการบาํบดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการอบรม ส่วนผูเ้ช่ียวชาญอีก

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เห็นในทางตรงกนัขา้มว่า ไม่ใช่ ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้รับการฟ้ืนฟูเต็ม
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รูปแบบ ส่วนนอกรูปแบบน่าจะใชไ้ด ้และยงัเห็นต่อไปอีกดว้ยว่า เด็กและเยาวชนบางคนไดรั้บการ

รักษาอยา่งดี แต่กเ็ลิกเสพไม่ได ้เพราะไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิกเสพยา 

 4. ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.00 เห็นว่าใช่ เพราะระบบสังคมท่ีคอยแกไ้ขช่วยเหลือมกัจะทาํเพียงเอาหนา้ สถานบาํบดั

ยงัมีความสามารถในการระงบัการเสพยาไม่ไดท้ัว่ถึง สังคมปัจจุบนัต่างคนต่างอยู่ รังเกียจการ

กระทาํผดิและเห็นวา่ระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือมีส่วนอยา่งมาก หากไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากหลายทางก็คงจะหลุดพน้ได ้ส่วนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหลือ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 มีความเห็นแยง้วา่ ไม่ใช่ เพราะอยูท่ี่ตวัเดก็และเยาวชนผูติ้ดยาเอง 

 5. ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 

9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 เห็นว่าใช่ เพราะครอบครัวยากจน แค่หาเงินมารับประทานและเป็น

ค่าใชจ่้ายกไ็ม่สามารถทาํไดแ้ลว้ ครอบครัวไม่รู้จกัวิธีการใหค้าํแนะนาํ เอาแต่ดุด่าวา่กล่าว และมวัแต่

ทาํมาหากิน 

 6. ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 10 คน ติดเป็นร้อยละ 100.00 ต่าง

เห็นพอ้งตอ้งกนัว่าใช่ เพราะ (1) ไม่มีใครช้ีแนะให้กาํลงัใจ  (2) เด็กและเยาวชนขาดผูดู้แลแนะนาํ 

เอาใจใส่และใหก้าํลงัใจ  (3) เยาวชนไม่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการตระหนกัรู้ตนเองอยา่งเพียงพอและ

ขาดการวางเป้าหมายชีวิต 

2 7. ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิกเสพยาอย่างจริงจงั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.00 เห็นวา่ใช่ เพราะ (1) เดก็และเยาวชนป่วยทางจิต สมาธิสั้น ความรู้ตํ่า อาจกลบัไปเสพซํ้ าอีกได ้

กระบวนการติดตามฟ้ืนฟูอย่างใกลชิ้ดยงัไม่สมบูรณ์พอ  (2) กลบัไปอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดิม ใจ

อ่อนไม่สามารถยบัย ั้งใจได ้และ  (3) ไม่ไดต้ั้งใจจริงท่ีจะเลิกเสพยา ส่วนผูเ้ช่ียวชาญอีก 5 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 50.00 มีความเห็นแยง้ว่าไม่ใช่ เพราะ (1) ส่วนหน่ึงอยากจะเลิกเสพ และพยายาม หากมี

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม เด็กจะเลิกเสพยาได ้ (2) ถา้ยงัอยากเสพเด็กและเยาวชน2ก็จะเสพ และ  (3) ใน

การเลิกยาเสพติด ตอ้งอาศยัแรงจูงใจ ความเขม้แขง็ทางจิตใจ การตระหนกัในผลเสียของยาเสพติด 

และหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพซํ้าร่วมดว้ย 

 8. สังคมไม่ยอมรับและไม่ให้โอกาส (ขาดการสนับสนุนอย่างถูกตอ้ง) ผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 เห็นว่าใช่ เพราะ (1) บางคนอาจไม่ยอมรับเพราะกลวักบัสภาพ

เดิม และคิดว่าตอ้งมีการเสพซํ้ า  (2) สังคมปัจจุบนัวาดภาพผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดว่า เป็นผูท่ี้

น่ารังเกียจ และคิดวา่ไม่สามารถเปล่ียนพฤติกรรมได ้ (3) สงัคมส่วนใหญ่จะมองภาพของการเสพยา

ไปในทางท่ีเป็นลบ และ  (4) เด็กและเยาวชนเขา้ไม่ถึงแหล่งท่ีจะชกันาํให้พน้จากยาเสพติด ส่วน
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ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวนท่ีเหลือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เห็นว่าไม่ใช่ เพราะสังคมให้โอกาส พยายาม

ช่วยเหลือ แต่กย็งัเสพซํ้าจนได ้และเห็นวา่อยูท่ี่ตวัเยาวชนเองมากกวา่  

 2. สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีวิเคราะห์ไดจ้าก

การสัมภาษณ์พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 คน พบวา่ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 17) 

 

2ตารางท่ี 17  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

2                   พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ 

2                   คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 การไม่ตระหนกัรู้วา่ 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ รู้วา่ผดิกฎหมายแต่คิดวา่ 

 การเสพยาเป็นการ   ไม่เป็นไร การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระทาํ 

 กระทาํผดิกฎหมาย     ตามเพื่อนตดัสินใจผดิพลาด 

      ไม่ใช่ เพราะ เดก็รู้แต่ก่อนเสพดว้ยซํ้ าวา่ 

      ไม่ดี ผดิกฎหมายดว้ย ส่วนใหญ่ทราบ 

      แต่ดว้ยความอยากลองจึงกระทาํผดิ  

      เยาวชนทราบดีวา่การเสพยาผิดฎหมาย 

      อยูแ่ลว้อยา่แต่ดว้ยความอยากลอง  

      ถกูชกัชวนและคิดวา่ไม่น่าจะถูกจบักมุ  

      ทราบดีวา่ผดิกฎหมายแต่เยาวชนคิดวา่จะ 

      ไม่ถกูจบัดาํเนินคดี 

2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยา 10 10.00 - - ใช่ เพราะ เพื่อนชกัชวนและไม่กลา้ 

 ระยะหน่ึงแลว้กลบั    ปฏิเสธสังคมเพ่ือนทาํใหก้ลบัมาใชส้าร 

 ไปคบหาสมาคม     เสพติดการใชชี้วติของเยาวชนจะกลบัไป 

 กบัเพ่ือนท่ีเสพยาอีก     เหมือนเดิม ปฏิเสธเพื่อนลาํบาก หากยงั 

      พบกนัทุกวนั ถา้ไม่เขม้แขง็อดทนกจ็ะ 

      คลอ้ยตามเพ่ือนยงัคงใชย้า ส่งผลให ้

      เยาวชนกลบัมาใชย้าซํ้ า ส่วนใหญ่ 

      เยาวชนจะกลบัไปคบหาเพื่อนกลุ่มเดิม  

      และใชชี้วติเหมือนเดิม เดก็ตอ้งการให ้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2                   พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ 

2                   คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      เพ่ือนยอมรับ ไม่กลา้ปฏิเสธเพ่ือน เพ่ือน 

      ชกัชวน 

3 ขาดโอกาสเขา้รับ 9 90.00 1 10.00 ใช่ เพราะ ส่วนมากมกัเลิกเองอยา่งไม่ 

 การดูแลรักษา บาํบดั   ถกูตอ้งตามหลกัการ กจ็ะกลบัไปเสพอีก 

 ฟ้ืนฟอูยา่งถกูตอ้ง     เดก็กลวัการบาํบดัและผูป้กครองกลวัเสีย 

      เวลาทาํงาน ไม่มีเวลาให ้ผูป้กครอง ไม่ 

      ส่งเสริม เดก็กลวัการบาํบดัเยาวชนมกัจะ 

      ไม่ไดเ้ขา้รับการบาํบดัอยา่งถกูตอ้ง ยงัไม่ 

      อยากเลิกยงัติดเพ่ือน ยงัรักสนุก เยาวชน 

      ยงัไม่ทราบถึงโทษของยาเสพติด ขาด 

      การดูแลจากครอบครัวอยา่งถกูตอ้ง  

      ผูป้กครองไม่มีเจตนาพาเดก็ไปบาํบดั 

      และมองวา่เลิกเองได ้

      ไม่ใช่ เพราะ สถานพินิจและคุม้ครองเดก็ 

      และเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการส่ง 

      บาํบดั เม่ือพบวา่เยาวชนอยูใ่นกลุ่มเสพ 

      กลุ่มติด แต่เยาวชนจะไม่ยอมรับและ 

      ปฏิเสธการรักษา อา้งวา่ เลิกไดด้ว้ยตวัเอง 

4 ขาดระบบสังคมท่ีมี 10 100.00 - - ใช่ เพราะ เพื่อนบา้นและโรงเรียนไม่ใส่ 

 ประสิทธิภาพคอย    ใจและใหโ้อกาส สังคมมกัจะทอดท้ิง 

 ช่วยเหลือ     ไม่เอาใจใส่ โอกาสในการเขา้ถึง 

      การศึกษาของเยาวชนมีนอ้ย เยาวชนขาด 

      โอกาสในการไดรั้บความช่วยเหลืออยา่ง 

      ถกูตอ้ง ศนูยบ์าํบดัใกลบ้า้นมีนอ้ย และ 

      มกัไม่รับเป็นผูป่้วยใน สังคมปัจจุบนั 

      ยงัคงมีภาพลกัษณ์ของคนใชย้าอยา่งไม่ 

      เหมาะสม คนรอบขา้งไม่ใหโ้อกาส ให ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2ตารางท่ี 17  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

2                   พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ 

2                   คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      ออกจากงานจนขาดรายได ้จนกระทัง่ 

      ตอ้งกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

      ยาเสพติดอีก เพ่ือนบา้นรังเกียจไม่ 

      ตอ้นรับ โรงเรียนรู้กจ็ะทอดท้ิงและ 

      รังเกียจ บางคนไม่ไดรั้บโอกาสในการ 

      ปรับตวั 

5 ครอบครัว/ 8 80.00 2 20.00 ใช่ เพราะ ผูป้กครองตามใจ เล้ียงลกูดว้ย 

 ผูป้กครองมีการ   เงิน ส่ิงสาํคญัคือการศึกษา โอกาสในการ 

 ศึกษานอ้ย ไม่ทราบ     เรียนส่ิงท่ีถกูตอ้ง ผูป้กครองใหข้อ้มูลท่ี 

 วธีิการช่วยเหลือ     ถกูตอ้งแก่เยาวชนไม่ได ้ขาดการให ้

      ความรู้กบัผูป้กครอง ครอบครัวตอ้ง 

      ประกอบอาชีพ ขาดทกัษะในการเล้ียงดู  

      ขาดการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด  

      ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจถึง 

      วธีิการเล้ียงดูเยาวชนครอบครัวเป็น 

      สถาบนัท่ีสาํคญัอยา่งมาก 

      ไม่ใช่ เพราะ ผูป้กครองยนิดใัหค้วามช่วย 

      เหลืออยา่งจริงจงั ไม่เก่ียวกบัการศึกษา 

      ของผูป้กครอง และเป็นการอบรมเล้ียงดู 

      เอาใจใส่มากกวา่ ระบบการศึกษาไม่ใช่ 

      ตวับ่งช้ี แต่จะเป็นการยอมรับไดห้รือไม่ 

      ของผูป้กครองมากกวา่และครอบครัวไม่ 

      เอาจริง 

6 ขาดแรงจูงใจท่ีจะ 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ เดก็คิดวา่ตนเองไม่เป็นผูติ้ดยา 

 เลิกเสพ   เสพติดและสามารถเลิกได ้แต่จะไม่ยอม 

      เลิก ขาดความมัน่คงในตนเองซ่ึงมีผลมา 

      จากครอบครัว ไม่ใช่ความตอ้งการของ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2ตารางท่ี 17  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

2                   พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ 

2                   คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      เยาวชน เยาวชนไม่มีสิทธิกลบัไปทาํผดิ 

      อีก เม่ือเยาวชนไม่สมคัรใจท่ีจะเลิกเสพ  

      โอกาสท่ีจะกลบัไปเสพอีกจึงเกิดข้ึนได ้

      โดยง่ายเพราะยงัคบกบัเพ่ือนกลุ่มเดิมอยู ่ 

      และรู้สึกชอบยาเสพติดอยู ่จึงไม่อยาก 

      เลิกและกลบัไปเก่ียวขอ้งกบัยาอีก 

      ไม่ใช่ เพราะ ส่วนใหญ่คิดวา่ตนเองไม่ติด 

      ไม่จาํเป็นตอ้งบาํบดั ตอ้งการการยอมรับ 

      และกาํลงัใจมากกวา่ 

7 ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิก 7 70.00 3 30.00 ใช่ เพราะ ขาดกาํลงัใจ ไม่สามารถหา้มใจ 

 เสพยาอยา่งจริงจงั   ตนเองได ้ถกูมองวา่ติดยา ไม่ตั้งใจเลิก 

      เอง เพ่ือนบา้นรังเกียจ เยาวชนคิดวา่การ 

      พาตวัห่างจากยากเ็ป็นการเลิกเสพแลว้ ยงั 

      อยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิม ๆ ยงัตอ้งการ 

      สังคมกบัเพื่อนและไม่รู้สึกกลวั 

      ไม่ใช่ เพราะ ยงัคงคบเพ่ือน ชุมชนและ 

      สังคมท่ีมีสารเสพติดอยู ่ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ 

      รับการฟ้ืนฟมีูความตั้งใจท่ีจะเลิกแต่ 

      สถานการณ์แวดลอ้มต่างๆ ไม่อาํนวย 

      และยงัคงตอ้งอยูใ่นสังคมเดิมจึงเลิก 

      จริงจงัไม่ได ้

8 สังคมไม่ยอมรับ 8 80.00 2 20.00 ใช่ เพราะ จะถกูตดัสินวา่เป็นคนไม่ดี 

 ไม่ใหโ้อกาส (ขาด   ติดยา เพ่ือนบา้นรังเกียจ สังคมยงัมีอคติ 

 การสนบัสนุนอยา่ง     กบัผูเ้สพยา สังคมไม่ปลอดภยัในชีวติ 

 ถกูตอ้ง)     และทรัพยสิ์น ถกูตราหนา้วา่เป็น 

      “ไอข้ี้ยา” 

      ไม่ใช่ เพราะ เยาวชนขาดโอกาสในการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2ตารางท่ี 17  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

2                   พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ 

2                   คุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

N = 10 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      เขา้ถึงแหล่งบาํบดัอยา่งจริงจงั ส่วนใหญ่ 

      ตระหนกัและเลง็เห็นปัญหายาเสพติดวา่ 

      เป็นปัญหาระดบัชาติ 

 

2  2.1 การไม่ตระหนกัรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย ผูใ้ห้การสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ให้เหตุผลว่า ไม่ใช่ เพราะว่าเด็กและเยาวชนรู้ตั้งแต่

ก่อนเสพดว้ยซํ้ าว่าไม่ดี ผิดกฎหมายดว้ย ส่วนใหญ่ทราบ แต่ดว้ยความอยากลอง ถูกชกัชวนและคิด

ว่าไม่น่าจะถูกจบักุมดาํเนินคดี จึงกระทาํผดิซํ้ า แต่ผูใ้ห้การสัมภาษณ์อีกส่วนหน่ึง จาํนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.00 เห็นวา่ใช่ เพราะรู้ว่าผดิกฎหมายแต่คิดว่าไม่เป็นไร รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทาํตามเพ่ือน

และตดัสินใจผดิพลาด 

2  2.2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ทั้งหมด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เห็นว่าใช่ เพราะเพ่ือนชกัชวนและ

ไม่กลา้ปฏิเสธ เยาวชนจะกลบัไปเสพยาและใชชี้วิตเหมือนเดิม เพราะปฏิเสธเพื่อนไดย้ากหากยงั

ตอ้งพบกนัอยู่ทุกวนั ถา้ไม่เขม้แข็งอดทนก็จะคลอ้ยตาม ส่วนใหญ่เยาวชนจะกลบัไปคบหาเพื่อน

กลุ่มเดิม เดก็ตอ้งการใหเ้พื่อนยอมรับไม่กลา้ปฏิเสธเพื่อน 

2  2.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดัฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้ง ผูใ้ห้การสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 เห็นว่าใช่ ส่วนมากเด็กและเยาวชนท่ีติดยามกัพยายาม

เลิกเองอยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ กลวัการบาํบดั และผูป้กครองกลวัเสียเวลาทาํงาน ไม่มีเวลาไม่

ส่งเสริมการบาํบดั และเยาวชนมกัจะไม่ไดเ้ขา้รับการบาํบดัอยา่งถูกตอ้ง ขาดการดูแลจากครอบครัว 

ผูป้กครองไม่มีเจตนาพาเด็กและเยาวชนไปบาํบดั และมองว่าเลิกเองได ้เยาวชนเองยงัไม่อยากเลิก 

ยงัติดเพื่อน ยงัรักสนุก และยงัไม่ทราบถึงโทษของยาเสพติด ส่วนผูใ้หก้ารสัมภาษณ์จาํนวนนอ้ย คือ 

1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 เห็นว่าไม่ใช่ เพราะสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานครมีการส่งบาํบดัเม่ือพบว่าเยาวชนอยู่ในกลุ่มเสพยา กลุ่มติดยา แต่เยาวชนจะไม่

ยอมรับและปฏิเสธการรักษาอา้งวา่สามารถเลิกไดด้ว้ยตนเอง 

   ส
ำนกัหอ
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2  2.4 ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ทั้งหมด 

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เห็นว่าใช่ เพราะ เพื่อนบา้นและโรงเรียนไม่ใส่ใจและไม่ให้

โอกาส สังคมมกัจะทอดท้ิง ไม่เอาใจใส่ โอกาสการเขา้ถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนมีน้อย 

เยาวชนขาดโอกาสในการไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง ศูนยบ์าํบดัใกลบ้า้นมีนอ้ยและมกัจะไม่

รับเขา้เป็นผูป่้วยใน สังคมปัจจุบนัยงัคงมองภาพลกัษณ์ของคนใชย้าอยา่งไม่เหมาะสม คนรอบขา้ง

ไม่ใหโ้อกาส ใหอ้อกจากงานจนขาดรายได ้เพื่อนบา้นรังเกียจ ไม่ตอ้นรับ โรงเรียนรู้กจ็ะรังเกียจและ

ทอดท้ิงเช่นเดียวกนั ไม่ไดรั้บโอกาสในการปรับตวั ทาํให้ตอ้งกลบัไปกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดอีก 

2  2.5 ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษาน้อย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ ผูใ้ห้การ

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 เห็นว่าใช่ เพราะ ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ี

สาํคญัเป็นอยา่งมาก แต่ครอบครัวไม่มีเวลาใหต้อ้งประกอบอาชีพ ผูป้กครองขาดทกัษะในการเล้ียง

ดู ขาดการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด ขาดความรู้ความเขา้ใจถึงวิธีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้ง ตามใจ เล้ียงลูก

ดว้ยเงิน ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่เด็กและเยาวชนไม่ได ้ผูป้กครองขาดการศึกษา ขาดโอกาสในการ

เรียนรู้ส่ิงท่ีถูกตอ้ง และสังคมขาดการให้ความรู้กบัผูป้กครองในขณะท่ีผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วนนอ้ย 

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เห็นว่าไม่ใช่ เพราะไม่เก่ียวกบัการศึกษาของผูป้กครอง ระบบ

การศึกษาไม่ใช่ตวับ่งช้ี แต่จะเป็นการยอมรับไดห้รือไม่ของผูป้กครองมากกว่าและครอบครัวไม่เอา

จริง และผูป้กครองยนิดีใหค้วามช่วยเหลืออยา่งจริงจงั 

2  2.6 ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพแต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 เห็นว่าใช่ เพราะเด็กและเยาวชนขาดความมัน่คงในตนเอง

ซ่ึงมีผลมาจากครอบครัว ยงัคบกบัเพื่อนกลุ่มเดิมอยู ่คิดว่าตนเองไม่เป็นผูติ้ดยาเสพติดและสามารถ

เลิกได ้แต่จะไม่ยอมเลิก ไม่สมคัรใจท่ีจะเลิก และยงัรู้สึกชอบเสพยาอยูจึ่งไม่อยากเลิก โอกาสท่ีจะ

กลบัไปเสพอีกจึงเกิดข้ึนโดยง่าย ในขณะท่ีผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วนนอ้ย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 มีความเห็นว่าไม่ใช่ เพราะส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่ติด ไม่จาํเป็นตอ้งบาํบดัตอ้งการการ

ยอมรับและกาํลงัใจมากกวา่ 

2  2.7 เยาวชนไม่ไดเ้ลิกเสพยาอยา่งจริงจงั ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ จาํนวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีความคิดเห็นว่าใช่ เพราะเยาวชนยงัอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดิม ๆ ยงัตอ้งการ

สังคมกบัเพื่อนกลุ่มเดิม ยงัไม่รู้สึกกลวั ถูกสังคมมองว่าติดยา เพื่อนบา้นรังเกียจ ขาดกาํลงัใจ ไม่

สามารถหักห้ามใจตนเองได ้และคิดว่าการพาตวัเองออกห่างจากยาก็เป็นการเลิกเสพแลว้ ไม่ตั้งใจ

เลิกเสพ ในขณะท่ีผูใ้ห้การสัมภาษณ์ส่วนน้อย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 เห็นว่าไม่ใช่ 

เพราะ เด็กและเยาวชนยงัคงคบเพื่อน อยู่ในชุมชนและสังคมท่ีมีสารเสพติดอยู่ ส่วนใหญ่ท่ีเขา้รับ
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การฟ้ืนฟูมีความตั้งใจท่ีจะเลิก แต่สถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ ไม่อาํนวย และยงัคงตอ้งอยูใ่นสังคม

เดิม จึงเลิกจริงจงัไม่ได ้

2  2.8 สังคมไม่ยอมรับและไม่ให้โอกาส (ขาดการสนบัสนุนอย่างถูกตอ้ง) ผูใ้ห้การ

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ต่างมีความคิดเห็นว่าใช่ เพราะเด็กและ

เยาวชนท่ีติดยา เพื่อนบา้นจะรังเกียจ จะถูกสังคมตดัสินว่าเป็นคนไม่ดี สังคมยงัมีอคติกบัผูเ้สพยา 

สังคมไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เยาวชนถูกตราหนา้ว่าเป็น “ไอข้ี้ยา” ในขณะท่ีผูใ้ห้การ

สมัภาษณ์ส่วนนอ้ย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เห็นว่าไม่ใช่เพราะ ส่วนใหญ่สังคมตระหนกั

และเล็งเห็นปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาระดับชาติ แต่เยาวชนขาดโอกาสในการเขา้ถึงแหล่ง

ทรัพยากรในการแกปั้ญหา 

2 3. สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีวิเคราะห์ไดจ้าก

ขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดใน

สถานฝึกอบรมของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ในบา้นเมตตา      

บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี รวม 16 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า (ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 18) 

 

ตารางท่ี 18  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

                   เชิงลึก (indepth interview) เดก็และเยาวชน 

N = 16 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 การไม่ตระหนกัรู้วา่ 7 43.75 9 56.25 ใช่ เพราะ   

 การเสพยาเป็นการ    (1) ไดค้วามรู้ผดิ ๆ วา่ การเสพยาผดิ 

 กระทาํผดิกฎหมาย     กฎหมายจริง แต่คนอ่ืนกเ็สพกนั คงจะไม่ 

      เป็นไร และอาจทาํใหก้ลบัมาเสพซํ้ าไดอี้ก 

      (2) เผลอ ไม่นึกวา่ผดิ  (3) เสพจนติด เลิก 

      ไม่ได ้ (4) รู้วา่ผดิกฎหมายแต่เพ่ือนชวน 

      กต็อ้งไป 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) จาํเป็นตอ้งใชเ้งิน ทาํใหต้อ้งขาย และ 

      เสพดว้ย  (2) เพราะใชแ้ต่สารระเหย 

      เท่านั้น 

   ส
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ตารางท่ี 18  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

                   เชิงลึก (indepth interview) เดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      (3) รู้แต่อดใจไม่ได ้ (4) อดใจไม่ได ้ 

      รายไดดี้  (5) เครียด พบเจอปัญหาต่าง ๆ  

      แกโ้ดยการเสพยา 

2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยา 15 93.75 1 6.25 ใช่ เพราะ   

 ระยะหน่ึงแลว้กลบั   (1) อดคุยกบัเพื่อนเก่าไม่ได ้ (2) กลบัมา 

 ไปคบหาสมาคม     ขายเพราะเพื่อนชวน  (3) ผูท่ี้ชกัชวนเป็น 

 กบัเพ่ือนท่ีเสพยาอีก     เพ่ือนสนิทคุน้เคยกนั  (4) ใจอ่อนและไม่ 

      ค่อยสนิทกบัใครเท่าท่ีควร นอกจากเพื่อน 

      คนน้ี  (5) มีปัญหาครอบครัว เหงา หาเพ่ือน 

      หาเพ่ือน (6) เป็นเพื่อนร่วมเสพ และ  

      ชวนเสพ (7) หา้มใจตวัเองไม่ได ้ (8) มาอยู ่

      รวมกนัทาํใหเ้กิดความอยาก  (8) อดใจไม่ไหว 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      พบเจอปัญหารุมเร้า จึงกลบัไปเสพยาอีก 

3 ขาดโอกาสเขา้รับ 5 31.25 11 68.75 ใช่ เพราะ   

 การดูแลรักษา บาํบดั   (1) ไม่สนใจ (2) ไม่ไดรั้บการบาํบดัเพียง 

 ฟ้ืนฟอูยา่งถกูตอ้ง     รอการลงอาญา (3) บาํบัดไม่จบ (4) ไป

บาํบดัมาแลว้ 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) ไดรั้บการบาํบดัแลว้ แต่อดใจไม่ไดเ้อง 

      (2) มารดาเคยจะส่งไปบาํบดัอยู ่ (3) ให ้

      ญาติพาไปกไ็ดถ้า้อยากเลิกจริง  (4) อยูท่ี่ใจ 

      เราเอง  (5) มีโอกาสใชย้า  (6) เสพเพราะ 

      มีปัญหา  (7) เคยบาํบดัแลว้ แต่ผมอดใจ 

      ไม่ไหว จึงกลบัมาเสพอีก 

4 ขาดระบบสังคมท่ีมี 7 43.75 9 56.25 ใช่ เพราะ 

 ประสิทธิภาพคอย   (1) ถา้สังคมยอมรับและช่วยแกไ้ข เดก็จะ 

 ช่วยเหลือ     ไม่กลบัไปเสพอีก  (2) คนในสังคมยงัมี 

   ส
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ตารางท่ี 18  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

                   เชิงลึก (indepth interview) เดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      การใชย้าอยู ่ (3) สังคมไม่ยอมรับ  (4) ไม่ 

      มีใครดูแลเอาใจใส่ 

      ไม่ใช่ เพราะ (1) ทุกคนช่วยกนัดูแลแลว้ 

      แต่เราอดใจไม่ไดเ้อง  (2) ทุกคนคอยหา้ม 

      และป้องกนั (3) สังคมมีระบบดีแต่มี  

      ปัญหา มาก จึงกลบัมาเสพอีก  (4) ทุกคน 

      พร้อมช่วยเหลือแต่ผมไม่ไหวเอง 

5 ครอบครัว/ - - 16 100.00 ใช่ เพราะ   

 ผูป้กครองมีการ   (1) พอ่แม่ท่ีมีการศึกษานอ้ย ลกูไม่เสพยา 

 ศึกษานอ้ย ไม่ทราบ     กมี็  (2) ไม่ทราบวา่พอ่แม่เรียนจบอะไร 

 วธีิการช่วยเหลือ     (3) คนท่ีมีการศึกษานอ้ย ยงัตั้งใจหาเงิน 

      ไม่เสพยา  (4) เราไม่ฟังผูป้กครองเอง  

      (5) พอ่แม่ส่งใหเ้รียนและสอน แต่เราไม่ 

      เอาดีกนัเอง อยูท่ี่ตวัเราเอง พอ่แม่ผมดูแลดี 

      ผมทาํตวัผมเอง 

6 ไม่มีความตอ้งการท่ี 6 37.50 10 62.50 ใช่ เพราะ   

 จะเลิกเสพแต่ถกู   (1) เลิกเสพไม่ได ้ (2) อยูท่ี่ใจท่ีจะเลิกหรือ 

 บงัคบัใหเ้ลิก     ไม่  (3) ถกูบงัคบักดดนั 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) ไม่มีใครบงัคบัใครได ้อยูท่ี่วา่ใครอยาก 

      เสพ  (2) เลิกดว้ยตวัเองไม่ได ้ (3) ตอ้งการ 

      เลิกยาอยา่งมาก  (4) เห็นเพ่ือนเสพ หนี 

      ไม่ได ้ (5) ไม่มีใครบงัคบั แต่ยงัไม่พร้อม 

      ท่ีจะเลิก  (6) อยากเลิกแต่มีปัญหามาก 

      (7) อยากเลิก แต่อดใจไม่ไหว  (8) ตั้งใจ 

      เลิกเสพ แต่ขดัเพ่ือนสนิทไม่ได ้ถา้มีผู ้

      ควบคุมท่ีดีอาจเลิกได ้
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ตารางท่ี 18  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

                   เชิงลึก (indepth interview) เดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

7 ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิก 14 87.50 2 12.50 ใช่ เพราะ  

 เสพยาอยา่งจริงจงั   (1) เสพมานานแลว้  (2) อดใจไม่ได ้ 

      (3) ใจไม่แขง็  (4) อยากขายอีก  (5) ยงั 

      อยากเสพอยูอี่ก  (6) ไม่มีแรงจูงใจ แต่ 

      ตอนน้ีผมมีแลว้ครับ  (7) เพราะขดัเพ่ือน 

      ไม่ไดแ้ละถา้เห็นกค็งจะเสพอีก  (8) เช่ือ 

      เพ่ือนตามเพ่ือน  (9) อาจเลิกเป็นบางคร้ัง 

      เพราะไม่มีเงิน แต่ถา้มีเงินจะไปเสพอีก  

      หรืออาจเลิกเม่ือไม่เครียด  (10) หา้มใจ 

      ตวัเองไม่ได(้11) ยงัไม่อยากใหบ้งัคบัอยา่ง 

      รุนแรง 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) มีปัญหามากจึงอยากเสพ  (2) ไม่เสพ 

      แต่ขาย 

8 สังคมไม่ยอมรับ 7 43.75 9 56.25 ใช่ เพราะ   

 ไม่ใหโ้อกาส (ขาด   (1) สังคมไม่ยอมรับ จึงตอ้งไปหาเพ่ือน 

 การสนบัสนุนอยา่ง     กลุ่มเดิม  (2) สงัคมไม่ยอมรับคนเสพยา 

 ถกูตอ้ง)     (3) ไม่มีใครเอาใจใส่ดูแล  (4) ไม่มีคนให ้

      โอกาส  (5) เพราะคนมองแปลก ๆ และ 

      ไม่เขา้ใจ ชอบร้ือฟ้ืนอดีต  (6) คนอ่ืนชอบ 

      ซํ้ าเติม 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) ใหโ้อกาสในการเล่นกีฬา (2) ยอมรับ 

      ใหโ้อกาส (3) อยูท่ี่ใจตนเอง (4) ไม่มีเงิน 

      ใชท้าํงานไดเ้งินไม่พอ  (4) สังคมให ้

      โอกาสผูป้กครองคอยหา้ม แต่ผมไม่ดีอด 

      ใจไม่ไหว 
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ตารางท่ี 18  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

                   เชิงลึก (indepth interview) เดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N = 16 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

9 อ่ืน ๆ  2 12.50 - - (1) เครียดเม่ือไม่มีอะไรทาํ (2) กลุ่มคน 

     รอบขา้งยงัมีการใชย้าเสพติด จึงทาํใหก้ลบั 

      เขา้ไปเก่ียวขอ้งอีกไดง่้าย 

 

  3.1 การไม่ตระหนักรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 เห็นว่า ไม่ใช่ เพราะรู้ว่าผิดกฎหมาย แต่

อดใจไม่ได ้เครียด พบเจอปัญหาต่าง ๆ แกโ้ดยการเสพยา จาํเป็นตอ้งใชเ้งิน ทาํใหต้อ้งขายและเสพ

ดว้ย อดใจไม่ได ้รายไดดี้และใชแ้ต่สารระเหยเท่านั้น ในขณะท่ีเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนนอ้ยกว่า 

คือ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เห็นว่าใช่ เพราะคนอ่ืนก็เสพกนั คงไม่เป็นไร เผลอไม่นึกว่า

ผดิ เสพจนติด เพื่อนชวนกต็อ้งไปเสพ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่ผดิกฎหมาย 

  3.2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีเสพยาอีก 

พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 มีความคิดเห็น

ว่าใช่ เพราะอดใจไม่ไหว มาอยูร่วมกนัทาํให้เกิดความอยาก อดคุยกบัเพ่ือนเก่าไม่ได ้หา้มใจตวัเอง

ไม่ได ้มีปัญหาครอบครัว เหงา หาเพื่อนเป็นเพื่อนท่ีร่วมเสพและชวนเสพ ผูท่ี้ชกัชวนเป็นเพื่อนสนิท

และคุน้เคยกนั ใจอ่อนและไม่ค่อยสนิทกบัใครเท่าท่ีควร นอกจากเพื่อนคนน้ี กลบัมาขายและเสพอีก

เพราะเพื่อนชวน ในขณะท่ีเดก็หรือเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เห็นว่าไม่ใช่ 

เพราะวา่พบเจอปัญหารุมเร้า จึงกลบัไปเสพยาอีก 

  3.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดัฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้งเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 เห็นว่าไม่ใช่ เพราะ มารดาเคยจะส่งไป

บาํบดัอยู่ เสพเพราะมีปัญหา มีโอกาสใชย้า ถา้อยากเลิกจริงให้ญาติพาไปก็ได ้เคยไดรั้บการบาํบดั

แลว้แต่อดใจไม่ไดเ้อง ในขณะท่ีเดก็และเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 5 คน เห็นว่าใช่ เพราะไม่สนใจท่ี

จะบาํบดั เพียงรอการลงอาญา บางคนไปบาํบดัมาแลว้ และบาํบดัไม่จบ 

  3.4 ขาดสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

ซํ้ าส่วนใหญ่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 เห็นว่าไม่ใช่ เพราะว่า ทุกคนช่วยกนัดูแลแลว้ คอย

ห้ามปรามและคอยป้องกนั ทุกคนพร้อมช่วยเหลือ สังคมมีระบบดี แต่มีปัญหามาก และเยาวชนอด
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ใจไม่ไดเ้อง จึงกลบัมาเสพซํ้า ในขณะท่ีเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนนอ้ยจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.75 เห็นวา่ ใช่ เพราะวา่ สงัคมไม่ยอมรับ ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ คนในสังคมยงัมีการใชย้าอยู ่และ

ถา้สงัคมยอมรับและช่วยกนัและกนั เดก็และเยาวชนจะไม่กลบัไปเสพซํ้าอีก 

  3.5 ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ยไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ พบว่า เด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าทั้งหมด จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ไม่ใช่ เพราะวา่ 

ไม่ทราบว่าพ่อแม่เรียนจบอะไร ชั้นไหน พ่อแม่ท่ีมีการศึกษานอ้ย ลูกไม่เสพยาก็มี คนท่ีมีการศึกษา

นอ้ยยงัตั้งใจหาเงินไม่เสพยา พ่อแม่ดูแลดีส่งใหเ้รียนและสอน แต่ตนเองไม่ฟัง ไม่เอาดีกนัเอง อยูท่ี่

ตวัเอง ทาํตวัเอง 

  3.6 ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัให้เลิกเสพหรือขาดแรงจูงใจให้

เลิกเสพ พบวา่ เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 เห็นว่า

ไม่ใช่ เพราะว่า ตอ้งการเลิกยาอยา่งมาก เลิกดว้ยตนเองไม่ได ้เห็นเพ่ือนเสพทนไม่ได ้ยงัไม่พร้อมท่ี

จะเลิก อยากเลิกแต่มีปัญหามาก อดใจไม่ไหว ขดัเพื่อนสนิทไม่ได ้ไม่มีใครบงัคบัใครได ้อยูท่ี่วา่ใคร

อยากเสพ ถา้มีผูค้วบคุมท่ีดีอาจเลิกได ้ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่วนน้อย จาํนวน 6 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 37.50 เห็นวา่ใช่ เพราะวา่ ถูกบงัคบั กดดนั อยูท่ี่ใจจะเลิกเสพหรือไม่ และเลิกเสพไม่ได ้

  3.7 ไม่ไดต้ั้งใจเลิกเสพอยา่งจริงจงั พบวา่ เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่ 

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 เห็นว่าใช่ เพราะวา่ เสพมานานแลว้หา้มใจตวัเองไม่ได ้ยงัอยาก

เสพอยูอี่ก ไม่มีแรงจูงใจ ขดัเพื่อนไม่ได ้เช่ือเพ่ือน ตามเพ่ือน ใจไม่แขง็พอ อดใจไม่ได ้และถา้เห็น

คงเสพอีก อยากขายอีก อาจเลิกเป็นบางคร้ัง เพราะไม่มีเงิน แต่ถา้มีเงินจะไปเสพอีก หรืออาจเลิก

เสพเม่ือไม่เครียด และยงัไม่อยากใหบ้งัคบัอยา่งรุนแรง ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 

2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เห็นวา่ไม่ใช่ เพราะวา่ มีปัญหามากจึงอยากเสพและไม่เสพแต่ขาย 

  3.8 สังคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง พบว่า เด็ก

และเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 เห็นว่าไม่ใช่ เพราะว่า 

สงัคมยอมรับและใหโ้อกาส ใหเ้ล่นกีฬา ผูป้กครองคอยหา้ม ไม่มีเงินใช ้ทาํงานไดเ้งินไม่พอ อยูท่ี่ใจ

ตนเองท่ีไม่ดี อดใจไม่ไหว ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนนอ้ย จาํนวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.75 เห็นว่าใช่ เพราะว่า สังคมไม่ยอมรับคนเสพยา ไม่มีคนเอาใจใส่ดูแล ไม่มีคน            

ให้โอกาส มองแปลก ๆ และไม่ไวใ้จ ชอบร้ือฟ้ืนอดีต ชอบซํ้ าเติม จึงตอ้งไปหาเพ่ือนกลุ่มเดิม และ

เสพยาซํ้า 

  3.9 อ่ืน ๆ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า ส่วนนอ้ย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.50 ให้เหตุผลว่า ท่ีตอ้งเสพยาเพราะเครียด ไม่มีอะไรทาํ กลุ่มคนรอบขา้งยงัมีคนใชย้าเสพติด    

จึงทาํใหก้ลบัเขา้ไปเก่ียวขอ้งอีกไดง่้าย 
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 4. สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีวิเคราะห์จาก

แบบสอบถามเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และ

บา้นปรานี จาํนวนรวมทั้งส้ิน 71 คน ผลการวิเคราะห์ พบวา่ (ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 19) 

 

ตารางท่ี 19  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 การไม่ตระหนกัรู้วา่ 40 56.34 31 43.66 ใช่ เพราะ   

 การเสพยาเป็นการ   (1) อยากลอง อยากรู้ อยากดูด  (2) ตาม 

 กระทาํผดิกฎหมาย     เพ่ือน เห็นเพื่อน ๆ เสพกนัโดยไม่กลวั  

      ถกูชกัจูง  (3) ยงัเป็นเดก็ ยงัคิดไม่ได ้ (4) 

      คิดวา่เป็นเร่ืองสนุก และทาํใหไ้ม่ง่วงนอน 

      (5) ตอนนั้นยงัไม่รู้กฎหมายวา่มีบทลงโทษ 

      อยา่งไร  (6) ยงัอยูใ่นสังคมเดิม ๆ ท่ีมียา 

      เสพติด  (7) เสพจนติดเลิกไม่ได ้ไม่คิดจะ 

      เลิกเสพ  (8) ไม่มีเงินใช ้อยากไดทุ้กส่ิงท่ี 

      ตอ้งการ (9) อยูใ่นสถานฝึกอบรม 3-4 ปี  

      กไ็ม่สาํนึก เพราะถกูทาํร้ายจิตใจ จึงกลบั 

      ไปเสพเหมือนเดิม  (10) ศาลตดัสินนอ้ย 

      (11) ไม่รู้จกัวธีิการหยดุยาท่ีแทจ้ริง  (12) 

      เป็นความเคยชิน และมีส่ิงย ัว่ยวน (13)  

      กฎหมายเขา้ไม่ถึงไม่คิดวา่โทษร้ายแรง 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) สาํนึกแต่อยากลอง รู้วา่ผดิแต่เสพ 

      เพราะเครียด  (2) พลาด เช่ือเพ่ือน  (3)  

      สาํนึกแลว้วา่ผดิกฎหมาย ถา้ไม่ผดิ 

      กฎหมาย ตาํรวจคงไม่จบั  (4) สาํนึก อยาก 

      มีเงินทาํอยา่งอ่ืนจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน แต่ 

      ตอ้งการหาเงินใชด้ว้ยตนเอง อยากไดอ้ะไร 

      ตามท่ีตอ้งการ  (5) การใชย้าทาํใหร่้างกาย 

      อ่อนแอ  (6) เวลาเบ่ือกห็นัเขา้หายา  (7)  

   ส
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ตารางท่ี 19  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

                  (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      อยากเลิกมาก  (8) อยูท่ี่เราเลือกเอง  (9) คาํ 

      วา่เลิกไม่มี มีแต่หยดุชัว่คราว  (10)  

      สภาพแวดลอ้มยงัมีส่ิงผดิกฎหมายอยู ่

2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยา 59 83.10 12 16.90 ใช่ เพราะ   

 ระยะหน่ึงแลว้กลบั   (1) เพ่ือนชกัชวน เป็นเพ่ือนสนิทไม่มี 

 ไปคบหาสมาคม     เพ่ือนท่ีไหน ไม่มีเพ่ือนคบ ไม่มีเพ่ือนคน 

 กบัเพ่ือนท่ีเสพยาอีก     อ่ืนคลอ้ยตามเพ่ือน ไม่ค่อยคบกบัเพ่ือน 

      กลุ่มอ่ืน ไม่สนิท กบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน เพ่ือน 

      กลุ่มน้ีเป็นเพ่ือนเรา บา้นอยูใ่กลก้นั มาอยู ่

      รวมกนัทาํใหเ้กิดความอยาก เห็นเพ่ือนเสพ 

      และเพ่ือนชวนเสพ เห็นเพ่ือนเสพอยาก 

      เสพ เพ่ือนทาํใหต้อ้งเสพ เลิกคบเพ่ือน  

      ไม่ได ้ เพ่ือนเป็นท่ีระบายอารมท่ีดีท่ีสุดใน 

      ความคิดตอนนั้น เพ่ือนยงัไงกคื็อเพ่ือน  

      เพ่ือนชวนใหล้องอีก เพ่ือนกย็งัยุง่อยูก่บัยา 

      เสพติด แทนท่ีจะไปคบเพ่ือน ควรใชเ้วลา 

      ไปทาํงาน  (2) ถกูชกัจูงอยูก่บัสังคมเดิม ๆ  

      (3) แถวบา้นเป็นแหล่งมัว่สุมยาเสพติดมียา 

      ใหเ้สพและขายมาก  (4) “ยงัไงกรูู้อยูแ่ก่ 

      ใจ” ถา้มัน่ใจวา่เลิกไดค้งไม่ไปเสพอีก  (5)  

      จะไปเสพอีกถา้เห็น การเสพเป็นเร่ืองท่ี 

      คุน้เคย 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) เพ่ือนตวัดี ทา้ทายใหล้อง  (2) เลิก 

      ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ยงัอยากเสพ มีแต ่

      เพ่ือนท่ีผดิและยงัตดัสินใจเลิกไม่ได ้(3)  

      ไม่อยากยุง่แลว้ คิดวา่เป็นเร่ืองสนุก  (4)  

      ไม่อยากกลบัไปอยูใ่นสังคมแบบนั้น  (5)  
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                  (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      ยงัไงกรู้็อยูแ่ก่ใจวา่คนท่ีมาติดอยูใ่นศูนย ์

      ฝึกอบรมลาํบากเพียงไหน  (6) หดัควบคุม 

      ตนเองใหไ้ด ้

3 ขาดโอกาสเขา้รับ 28 39.44 43 60.56 ใช่ เพราะวา่ 

 การดูแลรักษา บาํบดั   (1) ไม่เห็นความสาํคญั ไม่ชอบ ไม่สนใจ 

 ฟ้ืนฟอูยา่งถกูตอ้ง     ยงัไม่สนใจกบัการเลิกยาในตอนนั้น  (2)  

      ไม่เคยเขา้รับการบาํบดัและไม่เคยเขา้รับ 

      การบาํบดัเลยตอนอยูน่อกศนูยฝึ์กอบรม 

      (3) เลิกเดด็ขาด  (4) พบเจอเพ่ือนท่ีใชส้าร 

      เสพติด  (5) ถา้ไดรั้บการบาํบดัจะรู้ถึงขอ้ 

      ถกูผดิ  (6) ไม่มีคนมาคอยดูแล  (7) ไป 

      บาํบดัแลว้แต่กลบัเหมือนเดิม 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) ใหญ้าติพาไปกไ็ด ้ (2) ไม่ไดส้าํคญั 

      เท่าไร  (3) ตอ้งไดรั้บการฝึก  (4) อยูท่ี่ 

      จิตใจและตวัเราเอง  (5) ไม่ตอ้งการรักษา 

      มากกวา่  (6) ถา้จะเลิกยุง่อยูท่ี่ตวัเอง แลว้ 

      จึงบาํบดัรักษา ฟ้ืนฟอูยา่งถกูตอ้ง  (7) หวงั 

      ท่ีจะบาํบดัในศนูยฝึ์กอบรม  (8) ข้ึนอยูก่บั 

      สภาพแวดลอ้มมากกวา่ มีหน่วยงานบาํบดั 

      หลายท่ี  (9) หดัควบคุมตนเองใหไ้ด ้ (10) 

      ท่ีไหนกดู็แลตวัเองได ้ (11) ถา้ใหเ้ลิกกเ็ลิก 

      ได ้แต่เลิกแลว้ไม่มีเงิน  (12) เคยไดรั้บการ 

      บาํบดัแลว้ ไม่เคยขาดโอกาส  (13) มี 

      โอกาสใชย้า  (14) ถกูจบักมุ  (15) ถา้ไม่คิด 

      จะกลบัตวัทาํอยา่งไรกเ็หมือนเดิม อยูท่ี่ใจ 

      ถา้ใจคิดจะเลิกกเ็ลิกได ้
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ความคิดเห็น 
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จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

4 ขาดระบบสังคมท่ีมี 35 49.30 36 50.70 ใช่ เพราะวา่ 

 ประสิทธิภาพคอย   (1) คนในชุมชนและสังคมยงัมีการใชย้า 

 ช่วยเหลือ     กนัอยู ่ (2) ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ ไม่มีงาน 

      ไม่มีเงิน ตอ้งการใหส้ังคมช่วยเหลือ ไม่รู้ 

      จะปรึกษาใคร  (3) สังคมมกัไม่ใหโ้อกาส 

      คนติดยา ไม่เคยยกโทษใหเ้ลย จบัมาขงั 

      อยา่งเดียว สังคมควรยอมรับเม่ือเดก็กลบั 

      ตวัได ้

      ไม่ใช่  เพราะวา่ 

      (1) อยูท่ี่จิตใจ สังคมพยายามช่วยตลอด 

      (2) ช่วยเหลือแต่ไม่นาํไปใช ้ (3) ไม่มีใคร 

      ช่วยใครได ้ (4) อยูท่ี่ตวัเอง 

5 คิดวา่ใชอี้กคร้ังไม่ 44 61.97 27 38.03 ใช่ เพราะวา่ 

 เป็นไร เลิกเม่ือไร   (1) ประมาท ชล่าใจตนเองคิดวา่จะไม่ติด 

 กไ็ด ้     ยาคงไม่ติดตลอด คิดอยา่งน้ีเร่ือยมาจนถกู 

      จบั (2) เป็นความเคยชิน เลิกไม่ได ้ (3) ใช ้

      ยาเม่ือตอ้งการเสพ ใชเ้วลาท่ีมีความเครียด 

      (4) ส่วนมากคิดอยา่งน้ีกนั  (5) อยูท่ี่จิตใจ 

      ของเดก็  (6) คิดวา่จะเลิกแน่  (7) เคยเลิก 

      แลว้  (8) คิดวา่ไม่ติด ถา้จะเลิกตอ้งมีคน 

      ขอร้อง 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) คิดวา่จะเลิกได ้ (2) อยากจะเลิก  (3)  

      รู้วา่เลิกไม่ไดแ้ต่กจ็ะเลิก  (4) ถา้ลองได ้

      เสพกจ็ะติด  (5) คิดไดแ้ลว้  (6) คราวหนา้ 

      ตอ้งมีครอบครัวท่ีดี  (7) ถา้เสพแลว้จะติด 

      ทาํใหเ้ลิกยาก  (8) คิดวา่จะเลิกไดแ้ต่เปล่า 

      เลยเลิกยาก  (9) พอไดล้องแลว้เลิกยาก ไม่ 
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จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      ง่ายอยา่งท่ีคิด  (10) ถา้ลองอีกกจ็ะติด 

      ตลอด(11) พยายามเลิกอยูน่าน แต่กเ็ลิก  

      ไม่ได(้12)  มีคนเลิกมากกวา่เสพ มีการ 

      ปราบปรามเยอะ 

6 ยงัไม่เห็นวา่มีผล 50 70.42 21 29.58 ใช่ เพราะวา่   

 กระทบต่อร่างกาย   (1) ไม่ควรรอใหมี้อาการก่อน  (2) ตอน 

 สมอง ครอบครัว     แรกไม่รู้  (3) ร่างกายยงัแขง็แรงดีอยู ่กิน 

 และดา้นอ่ืน     ขา้วได ้นอนหลบั สุขภาพจิตยงัดีอยู ่ไม่ 

 ตรงไหน     เห็นมีผลเสียหายอะไรเลย  (4) ยงัไม่รู้ 

      อะไร(5) ยงัไม่รู้ผลกระทบ  (6) ยงัไม่มี 

      อะไรผดิปกติ  (7) ไม่เป็นไรเลย  (8) ยงัไม่ 

      เกิดอะไร  (9)ยงัไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย   

      (9) ไม่เคยมีอะไรท่ีผดิปกติเกิดข้ึนเลยเสพ 

      ต่อ  (10) ยงัปกติดี  (11) ยงัไม่ออกผลใน 

      ระยะสั้น และยงัสนุกกบัยาอยู ่

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) มีแต่คนมองเราวา่ไม่ดี  (2) มี 

      ผลกระทบต่อครอบครัว เสียเงิน  (3) มี 

      แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนน้ี เพราะสารจะ 

      สะสม  (4) เห็นผลกระทบแลว้  (5) ทาํให ้

      ร่างกายยอมเดินโซซดัโซเซ  (6) เสพแลว้ 

      โทรม  (7) มีผลกระทบทุกดา้นเวลาเสพยา   

      (8) ดูดแลว้ทาํใหเ้กิดหูแวว่ สมองเส่ือม  (9)  

      ถา้ไม่กระทบต่อผูอ่ื้นยาเสพติดจะเยอะ 

      กวา่เดิมๆ 

7 ครอบครัว/ผูป้กครอง 8 12.27 63 88.73 ใช่ เพราะวา่ 

 มีการศึกษานอ้ยไม่   (1) ถา้ครอบครัวไม่สนใจ เดก็จะหนัไปหา 

 ทราบวธีิการช่วยเหลือ     เพ่ือน  (2) ไม่มีประสบการณ์  (3) ไม่มีเงิน 
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      (4) ทาํงานคนเดียว เหน่ือยมาก  (5) ครอบ 

      ครัวแยกกนัและไม่ส่งใหเ้รียน  (6) ไม่รู้จะ 

      ทาํอยา่งไร  (7) บิดามารดาเรียนไม่จบชั้น 

      ประถมศึกษาปีท่ี 4 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) ครอบครัวใหก้ารดูแลอยา่งดี ทุกคนใน 

      ครอบครัวช่วยเหลือเกือบตลอด ครอบครัว 

      ไม่ทราบวา่ยุง่เก่ียวกบัยา  (2) มารดาเคย 

      ส่งไปบาํบดัอยู ่ (3) ท่านช่วยเหลือ แต่ไม่ 

      สนใจ ไม่ฟัง  (4) ผูป้กครองสอนทุกวนัแต่ 

      ไม่เคยฟัง  (5) ไม่ยอมฟังผูป้กครอง  (6)  

      ผูป้กครองอบรมสั่งสอน มีวธีิการ 

      ช่วยเหลือ(7) พอ่สอนแต่ผมไม่ยอมฟัง  (8)  

      ไม่เก่ียวกบัพอ่แม่เลย  (9) ผูป้กครองสอน 

      ทุกวนัแต่ไม่เคยฟัง  (10) มนัอยูท่ี่ตวัเอง อยู ่

      ท่ีความคิดของตนเองมากกวา่  (11) เพราะ 

      ตวัเราเอง เราไม่ฟังใคร ทาํตวัเอง ไม่ชอบ 

      ฟังใคร 

8. ไม่มีความตอ้งการ 31 43.66 40 56.34 ใช่ เพราะวา่ 

 จะเลิกเสพ แต่ถกู   (1) พี่สาวใหเ้ลิกเสพ  (2) ยายใหเ้ลิกเสพ 

 บงัคบัใหเ้ลิกเสพ     (3) พอ่โกรธท่ีเสพยา  (3) คนท่ีบอกใหเ้ลิก 

      เสพเขาเป็นห่วง  (4) มีบางคนบอกวา่ไม่ดี 

      กบัตวัเอง  (5) ไม่รู้จะทาํอยา่งไร  (6) ยงัไม่ 

      รู้ถึงพิษของมนั  (7) เลิกไม่ได ้ (8) ไม่ชอบ 

      ใหใ้ครมาบงัคบั  (9) ยงับงัคบัจิตใจตนเอง 

      ไม่ได ้ (9) อยูท่ี่ใจของเดก็และครอบครัว 

      ไม่ใช่ เพราะ 

      (1) มนัเป็นหนา้ท่ีของตาํรวจ  (2) อยากรู้ 
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      อยากลองเอง  (3) เห็นเพ่ือนเสพ  (4) เลิก 

      ดว้ยตนเอง  (5) มนัอยูท่ี่ตวัเราเองไม่มีใคร 

      บงัคบั เราเลือกเอง  (6) คิดวา่เลิกได ้ (7)  

      ถา้ผมมีความสุขผมกเ็ลิกเสพ  (8) ไม่มีใคร 

      บงัคบั เลิกเพราะถกูจบัมา  (9) ไม่มีใคร 

      บงัคบั อยูท่ี่ใครอยากเสพ  (10) ตอ้งการ 

      เลิกเสพมาก  (11) เลิกดีกวา่ เพราะยงัมีคน 

      ท่ีรักเราอยู ่ (12) จะเลิกดว้ยใจและจะทาํให ้

      ได ้

9 ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่ง 41 57.75 30 42.25 ใช่ เพราะวา่  

 จริงจงั เพียงแต่เอา   (1) ยงัอยากเสพ  (2) ยงัติดเพื่อนอยู ่ (3) 

 ตวัออกห่างจากยา     ยงัวนเวยีนอยูก่บัยา  (4) ยงัมีการเสพยา 

 เท่านั้น     เป็นคร้ังคราว  (5) ยงัอยูใ่นแหล่งมัว่สุมยา 

      เสพติดอยู ่ (6) ไม่อยากใหแ้ม่เสียใจอีก 

      (7) ไม่มีใครบอกส่ิงท่ีไม่ดีให ้ (8) ฟ้ืนฟมูา 

      แลว้  (9) เคยเสพมาแลว้ เลิกไม่ได ้ (10)  

      คิดวา่ถา้เครียดแลว้ใชย้าจะหาย  (10) ถา้ 

      เห็นคงจะกลบัไปเสพอีก (11) อาจมี 

      โอกาสกลบัมาเสพซํ้ า  (12) การจะเลิกเลย 

      กไ็ม่ไดต้อ้งค่อยเป็นค่อยไป 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) กลุ่มคนรอบขา้งมีการใชย้า จึงทาํให ้

      เขา้ไปเก่ียวขอ้งไดง่้าย  (2) มนัตอ้งมีคน 

      อยากเลิกจริง ๆ ตวัเองยงัอยากเลิกเลย  

      (3) ตั้งใจเลิกจริง ๆ (3) คิดวา่เลิกเสพได ้

      ทุกคน ถา้ตอ้งการจะเลิก  (4) ไม่คิดจะเสพ 

      อีก  (5) เลิกเพราะไดรั้บการอบรมมาแลว้ 

      (6) จะเลิกยาใหไ้ด ้
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ตารางท่ี 19  สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

                  (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 

ปัจจยัเส่ียงหรือ 

แนวโนม้ 

ความคิดเห็น 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

10 สังคมไม่ยอมรับ 27 38.03 44 61.97 ใช่ เพราะวา่   

 ไม่ใหโ้อกาส (ขาด   (1) ไม่มีใครใส่ใจดูแล  (2) ไม่มีใครสอน 

 การสนบัสนุนอยา่ง     (3) ไม่มีใครใหโ้อกาส  (4) ไม่มีใครสนบั 

 ถกูตอ้ง)     สนุนเร่ืองการเงิน  (5) เราทาํตวัเองสังคม 

      จึงไม่ยอมรับ  (6) สังคมทาํใหคิ้ดมาก 

      (7) ไปไหนมีคนนินทาเสมอ  (8) คนอ่ืน 

      ชอบซํ้ าเติม เราทาํผดิบ่อย  (9) สังคมไม่ให ้

      โอกาส  (10) ถา้สังคมยอมรับสภาวะจิตใจ 

      ของเดก็จะดีข้ึน 

      ไม่ใช่ เพราะวา่ 

      (1) กลุ่มคนรอบขา้งมีการใชย้า จึงเขา้ไป 

      เก่ียวขอ้งไดง่้าย  (2) เครียดเม่ือไม่มีอะไร 

      ทาํ  (3) อยากเลิกมาก ตอ้งการเกบ็เงิน  (4) 

      เขาใหโ้อกาสแต่เราไม่ไขวค่วา้ไวเ้อง เป็น 

      เพราะท่ีอยูข่องเราเป็นแหล่งยาเสพติดกไ็ด ้

      (5) ไม่มีเงินใช ้ (6) คนเรามีผดิพลาดกนัได ้

      (7) พอ่แม่ใหโ้อกาส แต่ไม่รับเพราะเลือก 

      ทางเดินเอง  (8) ไม่มีงานทาํอยา่งจริงจงั 

      (9) ไม่เก่ียวกบัสังคมเลย มนัอยูท่ี่ตวัเรา 

      (10) สังคมพร้อมช่วยเราเสมอ ใหโ้อกาส 

      เสมอ ใหรั้กษาเสมอ เราไม่ฟังเอง เราไม่ 

      ยอมทาํตาม 

 

  4.1 การไม่ตระหนกัรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย เยาวชนส่วนใหญ่ 

จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 เห็นว่าใช่เพราะว่าเด็กและเยาวชนอยากลอง อยากรู้ อยากดูดยา

ตามเพื่อน เห็นเพื่อนเสพกนัโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย ถูกเพ่ือนชกัจูง เห็นว่าตนเองยงัเป็นเด็ก ยงั

คิดไม่เป็น คิดว่าการเสพยาเป็นเร่ืองท่ีสนุกและทาํให้ไม่ง่วงนอน และตอนนั้ นยงัไม่ทราบว่า
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กฎหมายมีบทลงโทษอยา่งไร รุนแรงแค่ไหน ตนเองยงัอยูใ่นสังคมเดิม ๆ ท่ีมียาเสพติด เสพจนติด 

เลิกไม่ได ้และไม่คิดจะเลิกเสพ ไม่มีเงินใชแ้ละอยากไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ เด็ก/เยาวชนบางคน กล่าว

ว่า อยู่ในสถานฝึกอบรมนาน 3 ปี ก็ยงัไม่สาํนึกว่าการเสพยาเป็นการผิดกฎหมาย เพราะถูกทาํร้าย

จิตใจ จึงกลบัไปเสพยาซํ้ า เห็นว่าศาลตดัสินลงโทษนอ้ย เด็ก/เยาวชนไม่รู้จกัวิธีการหยดุยาท่ีถูกตอ้ง 

เป็นความเคยชินท่ีเคยเสพ และยาเสพติดเป็นส่ิงย ัว่ยวนและคิดว่ากฎหมายเขา้ไม่ถึง ไม่คิดว่าโทษจะ

ร้ายแรงใขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่วนน้อย จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66 มีความคิดเห็นว่า

ไม่ใช่ เพราะว่าสํานึกว่าการเสพยาเป็นการผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าผิดแต่ก็อยากลองเสพ เพราะ

เครียด พลาด เช่ือเพื่อน สาํนึกว่าผิดกฎหมายเพราะถา้ไม่ผดิกฎหมายคงจะไม่ถูกตาํรวจจบักุม อยาก

มีเงินทาํอย่างอ่ืนจาํเป็นตอ้งใช้เงิน และตอ้งการหาเงินใชด้ว้ยตนเอง อยากไดอ้ะไรตามตอ้งการ   

การใชย้าทาํให้ร่างกายอ่อนแอ เวลาเบ่ือก็หันเขา้เสพยา อยากจะเลิกเสพมาก อยู่ท่ีตนเองเลือกเอง 

สภาพแวดลอ้มยงัมีส่ิงผดิกฎหมายอยู ่และบางคนกล่าวดว้ยวา่ “คาํวา่เลิกไม่มี มีแต่หยดุชัว่คราว” 

  4.2 หลงัจากเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 

พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10 มีความคิดเห็นว่าใช่โดยให้

เหตุผลว่า เพื่อนท่ีชกัชวนเป็นเพื่อนสนิท ตนเองไม่มีเพ่ือนท่ีไหน ไม่มีเพ่ือนคนอ่ืนท่ีจะคบดว้ย ไม่

ค่อยคบกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน ไม่สนิทกนั ทาํให้คลอ้ยตามเพื่อนสนิทท่ีเสพยา คา้ยา และเห็นว่าเพื่อน

สนิทกลุ่มน้ีเป็นเพื่อนท่ีแทจ้ริง บา้นอยู่ใกลก้นั พอมาอยู่รวมกนัทาํให้เกิดความอยากเสพยา เห็น

เพื่อนเสพ เพื่อนชวนเสพ ตนเองอยากเสพดว้ย เห็นว่าเพื่อนทาํใหต้นเองตอ้งเสพยา เลิกคบกบัเพื่อน

ท่ีเสพยาไม่ได้ เพื่อนเป็นท่ีระบายอารมณ์ท่ีดีท่ีสุดในความคิดตอนนั้น และเห็นว่าเพื่อนจะเป็น

อย่างไรก็คือ เพื่อน และบางคนเห็นอีกดว้ยว่าแทนท่ีจะไปคบเพื่อนท่ีเสพยา ควรใชเ้วลาไปทาํงาน 

ละแวกบา้นเป็นแหล่งมัว่สุมยาเสพติด มียาให้เสพและให้ขายมาก เด็กและเยาวชนจะไปเสพยาอีก 

ถา้ไดเ้ห็นยา เพราะการเสพยาเป็นเร่ืองท่ีคุน้เคย และเยาวชนบางคนยงักล่าวดว้ยอีกว่า “ยงัไงกูรู้อยู่

แก่ใจ ถา้มัน่ใจวา่เลิกได ้คงไม่ไปเสพอีก” ในขณะท่ีเดก็และเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.90 มีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ โดยให้เหตุผลว่า เพ่ือนตวัดีเป็นผูท้า้ทายให้ลองเสพ เสพแลว้

เลิกไม่ได ้ยงัอยูใ่นเพื่อนกลุ่มเสพดว้ยกนั มกัจะนดักนัเสพยา โดยคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีสนุก บางคนก็คิด

ว่าไม่อยากยุ่งแลว้ ไม่อยากกลบัไปอยู่ในสังคมแบบนั้น เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าการท่ีตอ้งอยู่ในศูนย์

ฝึกอบรมมีความลาํบากใจเพียงไร และตอ้งหดัควบคุมตนเองใหไ้ด ้

  4.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดั ฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้ง พบว่า เด็กและ

เยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44 มีความคิดเห็นว่า ใช่ โดยใหเ้หตุผลว่า ไม่เห็น

ความสาํคญั ไม่สนใจกบัการเลิกเสพยาในช่วงเวลานั้น ไม่เคยเขา้รับการบาํบดัมาก่อน ในขณะท่ียงั

อยูน่อกศูนยฝึ์กอบรม ถา้ไดรั้บการบาํบดัจะรู้ถึงขอ้ถูกผดิ ไม่มีคนคอยดูแล เคยไปบาํบดัแลว้แต่กลบั
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เหมือนเดิม เลิกเสพไม่ได ้ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 

เห็นว่าไม่ใช่ โดยให้เหตุผลว่า การบาํบดัไม่ไดมี้ความสาํคญัเท่าไร ให้ญาติพาไปก็ไดห้ากตอ้งการ

บาํบดั ตอ้งไดรั้บการฝึก อยู่ท่ีจิตใจของตนเองว่าตอ้งการบาํบดัหรือไม่ หวงัท่ีจะไดรั้บการบาํบดั

ฟ้ืนฟใูนสถานฝึกอบรม มีหน่วยงานบาํบดัฟ้ืนฟหูลายแห่ง ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มมากกว่า ตอ้งหดั

ควบคุมตนเองใหไ้ด ้ดูแลตนเองใหไ้ด ้ไม่เคยขาดโอกาส เคยไดรั้บการบาํบดัแลว้ ใหเ้ลิกกเ็ลิกได ้แต่

เลิกแลว้ไม่มีเงิน มีโอกาสใชย้า ถูกจบักมุ และถา้ไม่คิดจะกลบัตวั ทาํอยา่งไรกเ็หมือนเดิม อยูท่ี่ใจ ถา้

ใจคิดอยากจะเลิกกเ็ลิกได ้

  4.4 ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จาํนวน

ใกลเ้คียงกนั คือ 35 และ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 และ 50.70 ตามลาํดบั ต่างคิดคนละมุม โดยให้

เหตุผลทั้งใช่และไม่ใช่ กล่าวคือ ในส่วนท่ีใหเ้หตุผลวา่ใช่ คือร้อยละ 49.30 เห็นว่า คนในชุมชนและ

สังคมยงัมีการใชย้ากนัอยู่ เด็กและเยาวชนไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่ทราบว่าจะ

ปรึกษาใคร ตอ้งการให้สังคมช่วยเหลือ สังคมมกัไม่ให้โอกาสคนติดยา สังคมควรยอมรับเม่ือเด็ก

และเยาวชนกลบัตวัได ้ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนท่ีมีความคิดเห็นว่า ไม่ใช่เห็นว่าไม่ไดข้าดระบบ

สังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ แต่เป็นเพราะว่า อยู่ท่ีจิตใจของเด็กและเยาวชนเอง สังคม

พยายามช่วยตลอด แต่เยาวชนไม่ปฏิบติัตาม ไม่นาํไปใช ้จึงไม่มีใครช่วยใครได ้อยูท่ี่ตวัเอง 

  4.5 คิดว่าใช้อีกคร้ังไม่เป็นไร เลิกเม่ือไรก็ได ้พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ 

จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 มีความคิดเห็นว่าใช่ โดยให้เหตุผลว่า ตนเองประมาท ชล่าใจ 

คิดว่าจะไม่ติดยา หรือคงไม่ติดไปตลอด คิดอย่างน้ีเร่ือยมาจนถูกจบั เป็นความเคยชินท่ีเลิกเสพยา

ไม่ได ้และจะใชย้าเม่ือมีความตอ้งการ มีความเครียด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะคิดอยา่งน้ีกนั การ

ท่ีจะเลิกอยูท่ี้จิตใจท่ีคิดว่าจะเลิกแน่ คิดว่าจะไม่ติด เคยเลิกแลว้แต่เลิกไม่ได ้กลบัมาเสพซํ้ า และถา้

จะเลิกตอ้งมีคนขอร้อง ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนอีกส่วนหน่ึง จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03 

มีความคิดเห็นไม่ใช่ โดยใหเ้หตุผลว่า คิดว่าจะเลิกได ้ตอ้งการเลิกแมว้่าจะเลิกเสพไม่ได ้แต่ก็จะเลิก

เสพ คิดว่าถา้ลองไดเ้สพก็จะติดทาํให้เลิกไดย้าก คิดว่าจะเลิกไดแ้ต่เปล่าเลย เลิกยากพอไดล้องแลว้

เลิกยากไม่ง่ายอยา่งท่ีคิด ถา้ลองอีกก็จะติดตลอดไป พยายามเลิกอยูน่านแต่ก็เลิกไม่ได ้และเห็นว่ามี

คนเลิกเสพมากกวา่เสพ เพราะมีการปราบปรามมาก 

  4.6 ยงัไม่เห็นว่ามีผลกระทบต่อร่างกาย สมอง ครอบครัวและดา้นอ่ืนตรงไหน 

พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 70.42 มีความคิดเห็นว่าใช่ เพราะ

รับประทานอาหารได ้นอนหลบั ร่างกายยงัแข็งแรงดีอยู่ สภาพจิตใจยงัดีอยู่ ไม่เห็นมีผลเสียหาย

อะไร ยงัไม่รู้ผลกระทบ ยงัไม่มีอะไรผิดปกติ ยงัปกติดีอยู่ ยงัไม่พบกบัตนเอง และยงัสนุกกบัการ

เสพยาอยู ่ในขณะท่ีเดก็และเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 มีความคิดเห็นว่า
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ไม่ใช่ โดยให้เหตุผลว่า มีแต่คนมองตนว่าไม่ดี มีผลกระทบต่อครอบครัว เสียเงิน และเห็นว่ามี

ผลกระทบแน่นอน อาจไม่ใช่ตอนน้ีเพราะสารเสพติดจะสะสมในร่างกาย บางคนก็กล่าวว่า เห็น

ผลกระทบแลว้ ทาํให้ร่างกายผอม เดินโซซดัโซเซ เสพแลว้โทรม มีผลกระทบทุกดา้น ทาํให้เกิดหู

แวว่ สมองเส่ือม 

  4.7 ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษาน้อย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ พบว่า เด็ก

และเยาวชนส่วนใหญ่ จาํนวน 63 คิดเป็นร้อยละ 88.73 มีความคิดเห็นว่าไม่ใช่โดยให้เหตุผลว่า 

ครอบครัวให้การดูแลอยา่งดี ทุกคนในครอบครัวช่วยเหลือเกือบตลอด แต่ครอบครัวไม่ทราบว่ายุง่

เก่ียวกบัยา มารดาเคยส่งไปบาํบดั ครอบครัวอบรมสั่งสอน แต่เด็กและเยาวชนไม่เช่ือฟัง ไม่สนใจ 

อยูท่ี่ตนเองมากกวา่ เป็นเพราะตนเองไม่ฟังใคร ทาํตวัเองในขณะท่ีเดก็และเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 มีความคิดเห็นว่า ใช่โดยให้เหตุผลว่า ถา้ครอบครัวไม่สนใจเด็กและ

เยาวชนจะหนัไปหาเพื่อน เด็กและเยาวชนขาดประสบการณ์ ไม่มีเงิน ครอบครัวแตกแยกและไม่ได้

ส่งเสียใหต้นเรียนหนงัสือ ไม่รู้วา่จะทาํอะไร และบิดามารดาเองกเ็รียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  4.8 ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ หรือไม่มีแรงจูงใจท่ีจะ

เลิกเสพ พบว่า เด็กและเยาวส่วนใหญ่ จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 ตอบว่าไม่ใช่ เพราะว่า 

เป็นหนา้ท่ีของตาํรวจ ตนเองอยากรู้อยากลองเอง เพราะเห็นเพื่อนเสพ เลิกดว้ยตวัเอง อยูท่ี่ตวัเอง ไม่

มีใครบงัคบั เลือกเอง คิดวา่ถา้มีความสุขจะเลิกเสพ ไม่มีใครบงัคบั เลิกเสพเพราะถูกจบั ตอ้งการเลิก

เสพมาก เลิกดีกวา่เพราะยงัมีคนท่ีรักตนเอยู ่“จะเลิกดว้ยใจ และทาํใหไ้ด”้ ในขณะท่ีเด็กและเยาวชน 

ส่วนนอ้ย จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66 ตอบวา่ใช่ เพราะวา่ พี่สาวบงัคบัใหเ้ลิกเสพ ยายบงัคบั

ใหเ้ลิกเสพ บิดาโกรธท่ีเสพยา คนท่ีบอกใหเ้ลิกเสพเป็นห่วง ไม่ดีกบัตนเอง ไม่รู้จะทาํอยา่งไร ยงัไม่

รู้ถึงพิษของยา เลิกไม่ได ้ไม่ชอบให้ใครมาบงัคบั ยงับงัคบัใจตนเองไม่ได ้และอยูท่ี่ใจของเด็กและ

ครอบครัว 

  4.9 ไม่ได้เลิกเสพอย่างจริงจงั พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ จาํนวน 41 คน    

คิดเป็นร้อยละ 57.75 ตอบว่าใช่ เพราะว่า ยงัอยากเสพ ยงัติดเพ่ือน ยงัวนเวียอยูก่บัยา ยงัมีการเสพยา

เป็นคร้ังคราว ยงัอยูใ่นแหล่งมัว่สุมยา ไม่อยากให้มารดาเสียใจอีก ไม่มีใครบอกส่ิงท่ีดีให้ เคยฟ้ืนฟู

มาแลว้ เลิกไม่ได ้คิดวา่เม่ือเครียดแลว้ใชย้าเสพติดจะหายเครียด ถา้เห็นคงจะกลบัไปเสพซํ้ า การเลิก

เสพตอ้งค่อยเป็นค่อยไป ในขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่วนนอ้ย จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 

ตอบว่าไม่ใช่ เพราะว่า คนรอบขา้งยงัมีการใชย้า จึงทาํให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งไดง่้าย ตนเองอยากเลิก 

ตั้งใจจะเลิก และคิดวา่ทุกคนท่ีเสพเลิกไดทุ้กคนถา้ตอ้งการจะเลิก ไม่คิดท่ีจะเสพอีก เลิกเพราะไดรั้บ

การอบรมมาแลว้ และจะเลิกเสพยาใหไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 321 

  4.10 สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส พบวา่เดก็และเยาวชนส่วนใหญ่ จาํนวน 44 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 ตอบว่าไม่ใช่ โดยให้เหตุผลว่า กลุ่มคนรอบขา้งมีการใช้ยา จึงเขา้ไป

เก่ียวขอ้งไดง่้าย เครียดเม่ือไม่มีงานทาํ อยากเลิกตอ้งการเก็บเงิน โอกาสมีแต่ไม่ไขว่ควา้ไว ้ไม่มีเงิน

ใช ้ทาํงานไดเ้งินไม่พอ คนเราผิดพลาดได ้เลือกทางเดินเอง ไม่มีงานทาํอย่างจริงจงั ไม่เก่ียวกบั

สงัคม สงัคมใหโ้อกาสเสมอ ตนเองไม่รับฟัง และไม่ยอมทาํตามในขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่วนนอ้ย 

จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 ตอบว่าใช่ เพราะว่า ไม่มีใครใส่ใจดูแล ไม่มีใครสอน ไม่มีใคร

สนับสนุน ไม่มีใครให้โอกาส ทาํตนเองสังคมจึงไม่ยอมรับ สังคมทาํให้คิดมาก มีแต่คนนินทา 

ซํ้ าเติม ถา้สงัคมยอมรับสภาพจิตใจจะดีข้ึน 

 

ความคดิเห็น/ความรู้สึกของเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ํา 

          เกีย่วกบัยาเสพติดทีมี่ต่อครอบครัว 

  จากการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ความรู้สึกของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด จาํนวน 71 คน พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ร้อยละ 

67.61 มีความคิดเห็นว่าทุกคนในครอบครัวของตนเขา้ใจกนัดี ไม่มีการทะเลาะวิวาท และรู้สึกว่า

บิดาหรือมารดาไม่เคยให้ความสนใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนกบัตนเองเพียงร้อยละ 9.86 เด็กและ

เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.69 ปรับทุกขก์บับิดา/มารดาไดเ้สมอ ร้อยละ 7.64 พดูคุยเร่ืองต่าง ๆ กบั

บิดา/มารดาไดเ้สมอ ร้อยละ 77.46 บิดา/มารดาเขา้ใจปัญหาของเด็กและเยาวชน ร้อยละ 78.87 บิดา/

มารดาสนใจเร่ืองอ่ืน ๆ และเร่ืองการเรียนของเด็ก/เยาวชนเสมอ ร้อยละ 33.80 เด็กและเยาวชนเห็น

ว่าบิดา/มารดาจอ้งจบัผดิเสมอ ร้อยละ 87.33 บิดา/มารดาจะคอยใหก้าํลงัใจเสมอ ร้อยละ 39.44 เด็ก

และเยาวชนหนีออกจากบา้นบ่อย ๆ ร้อยละ 19.72 คนในครอบครัวของเด็กและเยาวชนวิวาทกนั

เสมอ ร้อยละ 83.10 ญาติพี่น้องของเด็กและเยาวชนช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเสมอ และมีเพียงร้อยละ 

15.49 เท่านั้นท่ีครอบครัวของเดก็และเยาวชนต่างคนต่างอยู ่ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 322 

ตารางท่ี 20  ความคิดเห็น/ความรู้สึกของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีมีต่อ 

                   ครอบครัว 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
ความคิดเห็น/ความรู้สึก 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ทุกคนในครอบครัวเขา้ใจกนัดีไม่มีการทะเลาะววิาท 48 67.61 23 32.39 

2 บิดาและ/หรือมารดาไม่เคยใหค้วามสนใจ ไม่วา่อะไรเกิดข้ึนกบัเดก็/

เยาวชน 
7 9.86 64 90.14 

3 เดก็/เยาวชนปรับทุกกบับิดาและ/หรือมารดาไดเ้สมอ 58 81.69 13 18.31 

4 เดก็/เยาวชนพดูคุยเร่ืองต่าง ๆ กบับิดา/มารดาไดเ้สมอ 55 77.46 14 22.54 

5 บิดา/มารดาไม่เคยเขา้ใจเดก็/เยาวชนเลยวา่มีปัญหาอะไร 16 22.55 55 77.46 

6 บิดา/มารดาสนใจเร่ืองอ่ืน ๆ และเร่ืองการเรียนของเดก็/เยาวชนเสมอ 56 78.87 15 21.13 

7 บิดา/มารดาจอ้งจบัผดิเดก็/เยาวชนเสมอ 24 33.80 47 66.20 

8 เม่ือมีปัญหาอุปสรรค บิดา/มารดาจะคอยใหก้าํลงัใจเสมอ 62 87.33 9 12.67 

9 เดก็/เยาวชนเคยคิดหนีออกจากบา้นบ่อย ๆ  28 39.44 43 60.56 

10 คนในครอบครัวของเดก็/เยาวชนทะเลาะววิาทกนัเสมอ 14 19.72 57 80.28 

11 ญาติพี่นอ้งของเดก็/เยาวชนช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเสมอ 59 83.10 12 16.90 

12 ครอบครัวของเดก็/เยาวชนต่างคนต่างอยูไ่ม่สนใจกนั 11 15.49 60 84.51 

 

ย้อนอดีตของเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ํา 

2 เกีย่วกบัยาเสพติด 

2  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการยอ้นอดีตของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติด พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.732 ให้เหตุผลว่า พ่อ/แม่แสดงให้รู้ว่ารัก

เยาวชน โดยพูดจาหยอกลอ้กบัเยาวชนเสมอ และมีเพียงร้อยละ 5.63 เท่านั้น ท่ีพ่อ/แม่ไม่เคยสนใจ 

เยาวชนเลย และรําคาญท่ีจะใหค้าํปรึกษา และร้อยละ 7.04 ท่ีพ่อ/แม่ไม่เคยพดูจาดี ๆ กบัเยาวชนเลย 

และร้อยละ 40.85 ไม่ทราบว่าพ่อแม่รักตนเพียงใด และเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.78 เห็นว่าพ่อ/

แม่ชอบใหต้นทาํอะไรตามใจพ่อแม่ และจะโกรธมากเม่ือเยาวชนขดัใจเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.65 ให้เหตุผลว่าไม่ใช่ ท่ีพ่อ/แม่ปล่อยให้เยาวชน ไปเท่ียวกบัเพื่อน ๆ โดยไม่

ห่วงกงัวล ร้อยละ 74.65 ท่ีพ่อ/แม่คอยสอดส่องดูและอยา่งใกลชิ้ดในทุกเร่ือง ร้อยละ 80.28 พ่อ/แม่

จะบอกความผิดของเยาวชนเสมอเม่ือจะลงโทษ และร้อยละ 73.24 เห็นว่าไม่ใช่ท่ีพ่อ/แม่ลงโทษว่า

กล่าวให้เจ็บตวัมากกว่าการดุด่า หรือว่ากล่าวตกัเตือน และร้อยละ 52.11 เห็นว่าไม่ใช่ท่ีพ่อแม่

ลงโทษโดยห้ามมิให้เยาวชนทาํในส่ิงท่ีชอบมากกว่าการทาํให้เยาวชนเจ็บตวัและเยาวชนส่วนใหญ่ 
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ร้อยละ 80.28 พ่อแม่เปิดโอกาสให้เยาวชนตดัสินใจในเร่ืองส่วนตวัเสมอ ๆ และเยาวชนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 71.83 เห็นวา่พอ่แม่แสดงใหเ้ห็นวา่รักเยาวชนมากกวา่ลูก  คนอ่ืน ๆ และร้อยละ 49.30 ท่ีเห็น

วา่พอ่/แม่ไม่ปล่อยใหเ้ยาวชนไปไหนมาไหนเองโดยไม่มีผูใ้หญ่ไปดว้ย ร้อยละ 52.12 เห็นดว้ยว่าพ่อ

แม่ซกัไซร้รายละเอียดทุกคร้ังท่ีเยาวชนออกไปเท่ียวนอกบา้น และร้อยละ 63.38 เห็นว่าไม่ใช่ท่ีพ่อ/

แม่จะโกรธมาก ถา้เยาวชนไม่ทาํอะไรตามท่ีบอกให้ทาํ และร้อยละ 80.28 ให้เหตุผลว่าใช่ท่ีพ่อ/แม่

อธิบายเหตุผลทุกคร้ังท่ีสนับสนุนให้เยาวชนทาํหรือห้ามทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ร้อยละ 71.83 เห็นให้

เหตุผลว่าใช่ท่ีพ่อ/แม่ลงโทษเยาวชนดว้ยการด่า มากกว่าการตีหรือทาํให้เจ็บตวั และเยาวชนส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 87.32 เห็นว่าไม่ใช่ท่ีพ่อ/แม่ลงโทษเยาวชนตามอารมณ์โดยไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 21 

 
ตารางท่ี 21  ยอ้นอดีตของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
รายการ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 พอ่/แม่แสดงใหรู้้วา่รักเยาวชนมากโดยพดูจาหยอกลอ้กบั

เยาวชนเสมอ 
63 88.73 8 11.27 

2 พอ่/แม่ไม่เคยสนใจเยาวชนเลยและรําคาญท่ีจะใหค้าํปรึกษา 4 5.63 67 94.37 

3 พอ่/แม่ไม่เคยพดูจาดี ๆ กบัเยาวชนเลย 5 7.04 66 92.96 

4 เยาวชนไม่ทราบวา่พอ่แม่รักตนเพียงใด 29 40.85 42 59.15 

5 พอ่/แม่ชอบใหเ้ยาวชนทาํอะไรตามใจพอ่แม่และจะโกรธมาก

เม่ือเยาวชนขดัใจ 
15 21.13 56 78.87 

6 พอ่/แม่ปล่อยใหเ้ยาวชนไปเท่ียวกบัเพ่ือน ๆ และไม่ห่วงกงัวล 18 25.35 53 74.65 

7 พอ่/แม่คอยสอดส่องดูแลเยาวชนอยา่งใกลชิ้ดในทุกเร่ือง 53 74.65 18 25.35 

8 พอ่/แม่จะบอกความผิดของเยาวชนเสมอเม่ือจะลงโทษ 57 80.28 14 19.72 

9 พอ่/แม่ลงโทษวา่กล่าวใหเ้จบ็ตวัมากกวา่การดุด่า หรือวา่กล่าว

ตกัเตือน 
19 26.76 52 73.24 

10 พอ่/แม่ลงโทษโดยหา้มมใิห้เยาวชนทาํในส่ิงท่ีชอบ  มากกวา่

การทาํใหเ้ยาวชนเจบ็ตวั 
34 47.89 37 52.11 

11 พอ่/แม่เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนตดัสินใจในเร่ืองส่วนตวัเสมอ ๆ  57 80.28 14 19.72 

12 พอ่/แม่แสดงใหเ้ห็นวา่รักเยาวชนมากกวา่ลูกคนอ่ืน ๆ  51 71.83 20 28.17 

13 พอ่/แม่ไม่ปล่อยใหเ้ยาวชนไปไหนมาไหนเองโดยไม่มีผูใ้หญ่

ไปดว้ย 
35 49.30 36 50.70 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21  ยอ้นอดีตของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
รายการ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

14 พอ่/แม่ซกัไซร้รายละเอียดทุกคร้ังท่ีเยาวชนออกไปเท่ียวนอกบา้น 37 52.12 34 47.88 

15 พอ่/แม่จะโกรธมากถา้เยาวชนไม่ทาํอะไรตามท่ีบอกใหท้าํ 26 36.62 45 63.38 

16 พอ่/แม่อธิบายเหตุผลทุกคร้ังท่ีสนบัสนุนใหเ้ยาวชนทาํหรือ

ห้ามเยาวชนทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
57 80.28 14 19.72 

17 พอ่/แม่ลงโทษเยาวชนดว้ยการดุด่า มากกวา่การตีหรือทาํใหเ้จบ็ตวั 51 71.83 20 28.17 

18 พอ่/แม่ลงโทษเยาวชนตามอารมณ์ โดยไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอน 9 12.68 62 87.32 

 
การพจิารณาตนเองของเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 
          เกีย่วกบัยาเสพติด 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการพิจารณาตนเองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพ

ติด พบวา่ เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.34 พิจารณาว่าตนเองไม่ไดเ้คยพดูจาหยาบคาย ดุด่า ข่มขู่ผูอ่ื้นเสมอ 

ร้อยละ 73.24 เคยไปเท่ียวคอฟฟ่ีชอบ บาร์ ไนทค์ลบั ผบั หรือในสถานท่ี ๆ  หา้มเด็กและเยาวชนเขา้ ร้อยละ 

61.67 เคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ ร้อยละ 46.48  เคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว้ และร้อยละ 46.47 

ในปัจจุบนัยงัสูบบุหร่ีอยู ่ร้อยละ 85.92 เคยทดลองใชส้ารเสพติดบางประเภท เช่น กญัชา มอร์ฟีน ดมกาว 

เสพยาบา้ เป็นตน้ ร้อยละ 78.87 เคยหนีเท่ียวและกลบับา้นดึก หรือรุ่งเชา้บ่อย ๆ ร้อยละ 66.20 เคยหนีเท่ียว

และไม่กลบับา้นเกิน 1 วนั ร้อยละ 57.75 เคยสนุกสนานหรือคลุกคลีกบักลุ่มคน         ด่ืมเหลา้บ่อย ๆ ร้อย

ละ 39.44 เคยทาํลายส่ิงของ ของท่ีบา้น ของท่ีโรงเรียน และท่ีสาธารณะจนแตกหัก ร้อยละ 59.15 เคยเล่น

หรือนัง่สุมในวงพนนับ่อย ๆ ร้อยละ 71.83 รู้จกัวิธีการเล่นการพนนั และเล่นไดเ้กินกว่า       2 ชนิด ร้อย

ละ 23.94 เคยทาํผิดเก่ียวกับทรัพย์ เช่น ขโมยทรัพย์สิน ล้วงกระเป๋า ร้อยละ 59.15 เคยถูกโรงเรียน

ภาคทณัฑจ์ากสาเหตุหนีโรงเรียน ทะเลาะวิวาท แอบสูบบุหร่ี ร้อยละ 40.85 เห็นว่าครูและโรงเรียนเป็นส่ิง

ท่ีน่าเบ่ือหน่าย ร้อยละ 76.06 ให้เหตุผลว่าใช่ ถา้มีคนทาํร้ายตน ตนจะตอบโตไ้ด ้        อย่าง    สาสมโดย

ทนัทีทนัใด ร้อยละ 56.34 เห็นว่าการกระทาํผิดเล็ก ๆ น้อย เป็นเร่ืองสนุกสนาน ร้อยละ 35.21 เห็นว่า 

“พวกคนรวยน่ะ โกงเขามาทั้งนั้น”  ร้อยละ 53.52 เห็นว่า การพนนัเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึง โดยไม่ควร

ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย  ร้อยละ 70.42 เห็นว่าคนทาํผิดกฎหมายนั้นไม่ไดถู้กจบักุมทุกคน   ร้อยละ 8.45 

เห็นว่าการขโมยของผูอ่ื้นสบายกว่าและถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา และร้อยละ 32.39 เห็นว่า    “ทาํดีไดดี้มีท่ี

ไหน ทาํชัว่ไดดี้  มีถมไป” ฉะนั้นจะทาํดีไปทาํไม รายละเอียดดงัตารางท่ี 22 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22  การพิจารณาตนเองของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
รายการ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 เยาวชนเคยพดูจาหยาบคาย ดุด่า ข่มขู่ ผูอ่ื้นเสมอ 31 43.66 40 56.34 

2 เยาวชนเคยไปเท่ียวคอฟฟ่ีชอฟ บาร์ ไนทค์ลบั ผบั หรือใน

สถานท่ี ๆ ห้ามเดก็และเยาวชนเขา้ 
52 73.24 19 26.76 

3 เยาวชนเคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ  44 61.79 27 38.03 

4 เยาวชนเคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว้ 33 41.48 38 53.52 

5 ปัจจุบนัเยาวชนสูบบุหร่ี 46 64.79 25 35.21 

6 เยาวชนเคยทดลองใชส้ารเสพติดบางประเภท เช่น  สูบกญัชา 

ฉีดมอร์ฟีน ดมกาว เสพยาบา้ เป็นตน้ 
61 85.92 10 14.08 

7 เยาวชนเคยหนีเท่ียวและกลบับา้นดึกหรือรุ่งเชา้บ่อย ๆ 56 78.87 15 21.13 

8 เยาวชนเคยหนีเท่ียวโดยไม่กลบับา้นเกิน 1 วนั บ่อย ๆ 47 66.20 24 33.80 

9 เยาวชนเคยสนุกสนานหรือคลุกคลีกบักลุ่มคนด่ืมเหลา้บ่อย ๆ  41 57.75 30 42.25 

10 เยาวชนเคยทาํลายส่ิงของ ของท่ีบา้น โรงเรียน และท่ี

สาธารณะจนแตกหกั 
28 39.44 43 60.56 

11 เยาวชนเคยเล่นหรือนัง่สุมในวงการพนนับ่อย ๆ  42 59.15 29 40.85 

12 เยาวชนรู้จกัวธีิการเล่นการพนนัและเล่นไดเ้กินกวา่ 2 ชนิด 51 71.83 20 28.17 

13 เยาวชนเคยทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์เช่น ขโมยทรัพยสิ์น ลว้งกระเป๋า 17 23.94 54 76.06 

14 เยาวชนเคยถูกโรงเรียนภาคทณัฑ ์(หรือคาดโทษ) จากสาเหตุ

หนีโรงเรียน ทะเลาะ วิวาท แอบสูบบุหร่ี 
42 59.15 29 40.85 

15 ครูและโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย 29 40.85 42 59.15 

16 ถา้มีคนทาํร้ายเยาวชน ๆ จะตอบโตอ้ยา่งสาสมโดยทนัทีทนัใด 54 76.06 17 23.94 

17 การกระทาํผดิเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เป็นเร่ืองสนุกสนาน 40 56.34 31 43.66 

18 เยาวชนคิดวา่ “พวกคนรวยน่ะ โกงเขามาทั้งนั้น” 25 35.21 46 64.79 

19 เยาวชนคิดวา่การพนนัเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึง ไม่ควรถือ

เป็นเร่ืองผดิกฎหมาย 
38 53.52 33 46.48 

20 คนทาํผดิกฎหมายนั้น ไม่ไดถู้กจบักมุทุกคน 50 70.42 21 29.58 

21 การขโมยของผูอ่ื้นสบายกวา่และถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดา 6 8.45 65 91.55 

22 “ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป” ฉะนั้นจะดีไปทาํไม 23 32.39 48 67.61 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพือ่นสนิทของเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเพ่ือนสนิทของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยา

เสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.55 สูบบุหร่ี ร้อยละ 74.65 ด่ืมเหลา้และเคยชวน

เยาวชนด่ืมดว้ย ร้อยละ 67.61 ติดยาเสพติด ร้อยละ 78.87 เท่ียวกลางคืนและชวนเยาวชนเท่ียวดว้ย 

ร้อยละ 54.93 เล่นการพนนัและชวนเยาวชนเล่นดว้ย ร้อยละ 47.89 เล่นการพนันมากกว่า 2 อย่าง

และเล่นอยูบ่่อย ๆ ร้อยละ 21.13 เคยขโมยของในบา้นของตนเองไปขายเพื่อพาเยาวชนเท่ียว ร้อยละ 

39.44 ชอบแกลง้ใหค้นอ่ืนโมโหแลว้หวัเราะชอบใจ ร้อยละ 54.39 โมโหร้าย ร้อยละ 33.80 ชอบเป็น

หัวหน้ากลุ่ม (แก๊ง) มีคนกลวัมาก ร้อยละ 19.72 ชอบทาํลายของแลว้หัวเราะชอบใจ 14.04 ชอบ

แสดงอาํนาจบาตรใหญ่ ร้อยละ 45.07 เคยหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ ร้อยละ 61.97 เคย

ถูกตาํรวจจับกุม และถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิด และร้อยละ 47.89 ชอบหนีโรงเรียนเป็นประจาํ 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 23 

 

ตารางท่ี 23  เพื่อนสนิทของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

N = 71 

ขอ้ 

ท่ี 
เพ่ือนสนิท 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 สูบบุหร่ี 65 91.55 6 8.45 

2 ด่ืมเหลา้และเคยชวนเยาวชนด่ืมดว้ย 53 74.15 18 25.35 

3 ติดยาเสพติด เช่น กญัชา 48 67.61 23 32.39 

4 เท่ียวกลางคืนและชวนเยาวชนเท่ียวดว้ย 56 78.87 15 21.13 

5 เล่นการพนนัและชวนเยาวชนเล่นดว้ย 39 54.93 32 45.07 

6 เล่นการพนนัมากกวา่ 2 อยา่ง และเล่นอยูบ่่อย ๆ 34 47.89 37 52.11 

7 เคยขโมยของในบา้นของตนเองไปขายเพ่ือพาเยาวชนเท่ียว 15 21.13 56 78.87 

8 ชอบแกลง้คนอ่ืน ๆ ใหโ้มโหแลว้หวัเราะชอบใจ 28 39.44 43 60.56 

9 โมโหร้าย 39 54.93 32 45.07 

10 ชอบเป็นหวัหนา้กลุ่ม (แก๊ง) มีคนกลวัมาก 24 33.80 47 66.20 

11 ชอบทาํลายของแลว้หวัเราะชอบใจ 14 19.72 57 80.28 

12 ชอบแสดงอาํนาจบาตรใหญ่ 10 14.08 61 85.92 

13 เคยหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ  32 45.07 39 54.93 

14 เคยถกูตาํรวจจบักมุ และถกูกล่าวหาวา่กระทาํผดิ 44 61.97 27 38.03 

15 ชอบหนีโรงเรียนเป็นประจาํ 34 47.89 37 52.11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความรู้สึกของเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบั 

     ยาเสพติดในขณะอยู่ในสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 

  จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความรู้สึกของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ในขณะอยู่สถานฝึกอบรมคร้ังแรกเป็นดงัน้ี เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.55 เห็นว่าอยู่ในสถาน

ฝึกอบรมคร้ังแรกทาํใหมี้เพื่อนมากข้ึน ร้อยละ 11.27 รู้สึกว่าไม่มีคนในครอบครัวมาเยีย่มเลย ร้อยละ 60.50 

พ่อ/แม่มาเยี่ยมเยาวชนทุกวนัหรือบ่อย ร้อยละ 46.48 นาน ๆ คร้ังพ่อ/แม่จึงจะมาเยี่ยม ร้อยละ 5.63 เห็นว่า  

อยูใ่นสถานฝึกอบรมสบายกวา่อยูท่ี่บา้น ร้อยละ 60.50 เห็นวา่อยูใ่นสถานฝึกอบรมทาํใหมี้ความรู้กวา้งขวาง

ข้ึน เร่ืองการกระทาํผดิ ร้อยละ 36.62 เห็นว่าอยูใ่นสถานฝึกอบรมไม่ตอ้งทาํงานก็มีขา้วรับประทาน ร้อยละ 

81.69 คิดว่าเม่ือออกไปจากสถานฝึกอบรมเยาวชนตั้งใจว่าจะไม่กระทาํผดิอีก ร้อยละ 28.17 เห็นว่าเพื่อน  ๆ

ในสถานฝึกอบรมสอนวิธีการกระทาํผิดใหม่ ๆ ให้ ร้อยละ 53.52 เห็นว่าสถานฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดี

ท่ีสุด ร้อยละ 54.93 เคยคิดวา่ออกจากสถานฝึกอบรมแลว้จะทดลองความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีไดม้า และร้อยละ 67.61 

เห็นวา่ อยูใ่นสถานฝึกอบรมทั้งทีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 24 

 

ตารางท่ี 24  ความรู้สึกของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานฝึกอบรม 

                  คร้ังแรก 

N=71 

ขอ้ 

ท่ี 
รายการ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 อยูใ่นสถานฝึกอบรมคร้ังแรกทาํใหมี้เพ่ือนมากข้ึน 65 91.55 6 8.45 

2 ไม่มีคนในครอบครัวมาเยีย่มเยาวชนเลย 8 11.27 63 88.73 

3 พอ่/แม่ มาเยีย่มเยาวชนทุกวนั หรือบ่อย ๆ  43 60.56 28 39.44 

4 นาน ๆ คร้ัง พอ่/แม่จึงจะมาเยีย่มเยาวชน 33 46.48 38 53.52 

5 อยูใ่นสถานฝึกอบรมสบายกวา่อยูท่ี่บา้น 4 5.63 67 94.37 

6 อยูใ่นสถานฝึกอบรมทาํใหมี้ความรู้กวา้งขวางข้ึนเร่ืองการกระทาํผดิ 43 60.56 28 39.44 

7 อยูใ่นสถานฝึกอบรมไม่ตอ้งทาํงานกมี็ขา้วรับประทาน 26 36.62 45 63.38 

8 ออกไปจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรกเยาวชนตั้งใจวา่จะไม่กระทาํผดิอีก 58 81.69 13 18.31 

9 เพ่ือน ๆ  ในสถานฝึกอบรมสอนวธีิกระทาํผิดใหม่ ๆ  ใหแ้ก่เยาวชน 20 28.17 51 71.83 

10 สถานฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด 38 53.52 33 46.48 

11 เยาวชนเคยคิดวา่ออกจากสถานฝึกอบรมแลว้จะทาํลองความรู้

ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า 
39 54.93 32 45.07 

12 อยูใ่นสถานฝึกอบรมทั้งท่ีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ  48 67.61 23 32.39 
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ลกัษณะของเพือ่นสนิททีสุ่ดของเด็กและเยาวชน 

       ทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ลกัษณะของเพื่อนสนิทท่ีสุด (ในศูนยฝึ์กอบรม) ของเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดมีดังน้ี เพื่อนสนิทของเด็กและเยาวชน ร้อยละ 45.07 กระทาํ

ความผิดคร้ังแรก ร้อยละ 56.34 ทาํความผิดมาแลว้มากกว่า 1 คร้ัง ร้อยละ 50.70 เคยชวนเยาวชนกระทาํผิด

ในสถานฝึกอบรม เช่น แอบเล่นการพนัน สูบบุหร่ี ร้อยละ 4.23 ชวนเยาวชนให้หลบหนีออกจากสถาน

ฝึกอบรม ร้อยละ 19.72 สอนวิธีการกระทาํผิดใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชน ร้อยละ 18.31 ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยใน

ระหว่างอยู่ในสถานฝึกอบรม ร้อยละ 36.62 เคยชวนเยาวชนแกลง้เพื่อนในสถานฝึกอบรม ร้อยละ 16.90 

ชอบชวนทะเลาะวิวาทกบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในสถานฝึกอบรมเสมอ ร้อยละ 61.97 ชอบทาํลายของในสถาน

ฝึกอบรมเสียหายและชอบใจ ร้อยละ 38.03 ชอบพูดจาหยาบคายเสมอ ๆ และร้อยละ 16.90 ถูกทาํโทษใน

สถานฝึกอบรมเสมอ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 25  ลกัษณะของเพื่อนสนิทท่ีสุด (ในศูนยฝึ์กอบรม) ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ า 

                   เก่ียวกบัยาเสพติด                                                                                             N=71 

ขอ้ 

ท่ี 
เพ่ือนสนิทท่ีสุดในสถานฝึกอบรม 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ทาํความผดิคร้ังแรก 32 45.07 39 54.93 

2 ทาํความผดิมาแลว้มากกวา่ 1 คร้ัง 40 56.34 31 43.66 

3 เคยชวนเยาวชนกระทาํผิดในสถานฝึกอบรม เช่น แอบเล่น

การพนนั แอบสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

36 50.70 35 49.30 

4 ชวนเยาวชนใหห้ลบหนีออกจากสถานฝึกอบรม 3 4.23 68 95.77 

5 สอนวธีิกระทาํผิดใหม่ ๆ ใหแ้ก่เยาวชน 14 19.72 57 80.28 

6 ไม่มีใครมาเยีย่มเลยระหวา่งอยูใ่นสถานฝึกอบรม 13 18.31 58 81.69 

7 เคยชวนเยาวชนแกลง้เพ่ือนในสถานฝึกอบรม 26 36.62 45 63.38 

8 แอบสูบบุหร่ีในสถานฝึกอบรม 40 56.34 31 43.66 

9 ชอบชวนทะเลาะวิวาทกบัเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ในสถานฝึกอบรม

เสมอ 
12 16.90 59 83.10 

10 ชอบทาํลายของในสถานฝึกอบรมเสียหายและชอบใจ 44 61.97 27 38.03 

11 พดูจาหยาบคายเสมอ ๆ  27 38.03 44 61.97 

12 ถกูทาํโทษในสถานฝึกอบรมเสมอ ๆ   12 16.90 59 83.10  
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สภาพการณ์หลงัการออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรกของเด็ก 

      และเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า สภาพการณ์หลงัการออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกของ

เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด เป็นดงัน้ี เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.18 ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้งใหอ้ภยั และดีใจท่ีเยาวชนไดก้ลบับา้น   ร้อย

ละ 15.49 พอ่/แม่/ญาติพี่นอ้งชอบเยาะเยย้ ถากถางเยาวชนอยูเ่สมอ ร้อยละ 11.27 พ่อ/แม่/ญาติพี่นอ้ง

แสดงความรังเกียจเยาวชนภายหลงัออกจากสถานฝึกอบรม ร้อยละ 22.54 พ่อ/แม่/ญาติพี่นอ้งไม่มี

ความเขา้ใจเยาวชนเลย ร้อยละ 11.27 เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน ท่ีบ้านไม่คบคา้สมาคมกับเยาวชน

เหมือนเดิม ร้อยละ 21.13 พ่อ/แม่/ญาติพี่น้องคอยจอ้งจบัผิดเสมอ ร้อยละ 18.13 ใคร ๆ พากนัว่า

เยาวชนเป็นเด็กเกเร เด็กเหลือขอ ร้อยละ 8.45 เพ่ือน ๆ ท่ีโรงเรียนคอยเยาะเยย้ถากถางเสมอ ร้อยละ 

14.08 เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน/ครูคอยจอ้งจบัผดิเสมอ ร้อยละ 42.25 ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือว่าเยาวชนเป็น

คนดีได ้ร้อยละ 9.86 เยาวชนไม่ไดก้ลบัไปอยูก่บัครอบครัวอีก ร้อยละ 45.07 เยาวชนยงัคงติดต่อกบั

เพื่อนสนิทในสถานฝึกอบรมคนนั้นเสมอ ร้อยละ 25.35 เยาวชนไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้รียนต่อ ร้อยละ 

22.54 เยาวชนคิดว่าการกระทาํผิดซํ้ าเป็นเร่ืองธรรมดา และร้อยละ 12.68 เยาวชนคิดว่าไม่มีใครให้

โอกาสในการกระทาํความดี รายละเอียดดงัตารางท่ี 26 

 

ตารางท่ี 26  สภาพการณ์หลงัการออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ 

                   ผดิซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติด                                                                                  N=71 

ขอ้ 

ท่ี 
สภาพการณ์หลงัการออกจากศนูยฝึ์กอบรมคร้ังแรก 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ครอบครัวญาติพ่ีนอ้งใหอ้ภยัเยาวชนและดีใจท่ีเยาวชนไดก้ลบั

บา้น 
69 97.18 2 2.82 

2 พอ่/แม่/ญาติพ่ีนอ้งชอบเยาะเยย้ถากถางเยาวชนอยูเ่สมอ 11 15.49 60 84.51 

3 พอ่/แม่ญาติพ่ีนอ้งแสดงความรังเกียจเยาวชนภายหลงัออกจาก

สถานฝึกอบรม 
8 11.27 63 88.73 

4 พอ่/แม่/ญาติพ่ีนอ้งไม่มีความเขา้ใจเยาวชนเลย 16 22.45 55 77.46 

5 เพ่ือน ๆ ท่ีโรงเรียน ท่ีบา้นไม่คบคา้สมาคมกบัเยาวชน

เหมือนเดิมภายหลงัท่ีออกจากศูนยฝึ์กอบรม 
8 11.27 63 88.73 

6 พอ่/แม่/ญาติพ่ีนอ้ง คอยจอ้งจบัผิดเยาวชนเสมอ 15 21.13 56 78.87 

7 ใคร ๆ พากนัวา่ เยาวชนเป็นเดก็เกเร เดก็เหลือขอ 13 18.31 58 61.69 

8 เพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียนคอยเยาะเยย้ถากถางเสมอ 6 8.45 65 91.55 
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ตารางท่ี 26  สภาพการณ์หลงัการออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ 

                   ผดิซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

                                                                               N=71 

ขอ้ 

ท่ี 
สภาพการณ์หลงัการออกจากศนูยฝึ์กอบรมคร้ังแรก 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

9 เพ่ือน ๆ ท่ีโรงเรียน/ครู คอยจอ้งจบัผดิเยาวชนเสมอ 10 14.08 61 85.92 

10 ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือวา่ เยาวชนจะเป็นคนดีได ้ 30 42.25 41 57.75 

11 เยาวชนไม่ไดก้ลบัไปอยูก่บัครอบครัวอีก 7 9.86 64 90.14 

12 เยาวชนยงัคงติดต่อกบัเพ่ือนสนิทในศนูยฝึ์กอบรม 32 45.07 39 54.93 

13 เยาวชนไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้รียนต่อ 18 25.35 53 74.65 

14 เยาวชนคิดวา่การกระทาํผิดซํ้ าเป็นเร่ืองธรรมดา 16 22.54 55 77.46 

15 เยาวชนคิดวา่ไม่มีใครใหโ้อกาสในการกระทาํความดี 9 12.68 62 87.32 

 

กรณศึีกษาสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบั 

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

 

  กรณีศึกษา (case study) สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน

คร้ังน้ีเลือกศึกษาจากเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดเกินกว่าสองคร้ังข้ึนไป ท่ีอยู่

ในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขาและศูนย์

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานี ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก เจาะจงเฉพาะผูท่ี้มีความ

พร้อม ยนิดี เตม็ใจ เสียสละเวลาในการใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั กรณีศึกษาทั้งหมดมี 8 ราย ดงัน้ี 

 

กรณศึีกษาที ่1 

  ช่ือ.  นางสาวสุดสวย  ช่วยดว้ย (นามสมมติ) อายุ 17 ปี เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ 

สถานภาพโสด 

  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด.  เป็นผูจ้าํหน่ายและเสพยาเสพติด ทาํผิดคร้ังน้ีและถูกจบัได้

เป็นคร้ังท่ี 7 

  ปัจจุบัน.  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ไม่มีงานทาํ สูบบุหร่ี และถูกจบัคดีครอบครองยาบา้และ

เสพ ศาลตดัสินใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนหญิงบา้นปรานี เป็นระยะเวลา 

1 ปี ขณะน้ีอยูม่าแลว้ 10 เดือน 

   ส
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  ประวัติ.  เยาวชนพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ อาศยัอยู่ท่ีถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร เป็น

บุตรสาวคนเดียว บิดามารดาหยา่ร้างกนั มารดามีสามีใหม่ เยาวชนอาศยัอยูก่บัตาและยาย ซ่ึงมีอาชีพ

ขายผลไม ้รายไดป้ระมาณวนัละ 300 บาท เยาวชนไม่เขา้รับการศึกษา กระทาํความผิดเก่ียวกบัยา

เสพติดคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีเจ็ด บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นเขตสลมั แออดั เส่ือมโทรม มีการขายยาบา้ และเสพ

ยาบา้กนัมาก เยาวชนมีสุขภาพดี ไม่มีประวติัทางจิต ไม่เคยคิดฆ่าตวัตาย เยาวชนมีประวติัเคยบาํบดั

ดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟูรวมกนัเกินกว่า 3 คร้ัง มีประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัยาในชั้นพนกังาน

สอบสวน และมีประวติัถูกศาลพิพากษาให้เขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูเก่ียวกบัยาเสพติด มีอายุน้อยใน

การกระทาํผิดคร้ังแรก คือ 13 ปี ย่างเขา้ 14 ปี เคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืนอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ในขณะท่ีอาศยักบัตาและยาย และเคยคิดท่ีจะหนีออกจากบา้นบ่อย ๆ ไม่มีพฤติกรรมเกเร เยาวชน

คิดว่าบิดามารดาไม่เคยสนใจตนเลย ตาและยายเขา้ใจกนัดีไม่ทะเลาะวิวาทกนั ญาติพ่ีนอ้งไม่เคยมา

เก้ือกูลเลย บุคคลท่ีสนิทสนมใกลชิ้ดท่ีสุด คือ ยาย บิดาประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมายคือ คา้ยาบา้ ไม่

เคยรู้วา่พอ่แม่รักตนหรือไม่ เคยทดลองเสพยาบา้ตั้งแต่อายยุงันอ้ย เคยเล่นและนัง่สุมอยูต่ามวงพนนั

บ่อย ๆ และรู้จกัการเล่นการพนนัและเล่นไดเ้กินกว่า 2 ชนิด เห็นว่าเร่ืองโรงเรียนและครูเป็นเร่ืองท่ี

น่าเบ่ือหน่าย และการกระทาํผิดเล็ก ๆ นอ้ย เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน มีเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ี เล่นการ

พนัน เล่นไดม้ากกว่า 2 อย่าง เล่นบ่อย ๆ และชวนเยาวชนเล่นดว้ย เพื่อนคนน้ีเป็นคนโมโหร้าย 

ความรู้สึกต่อเพื่อนสนิทในขณะท่ีอยูศู่นยฝึ์กอบรมเยาวชนหญิงบา้นปรานี รู้สึกว่าทาํให้มีเพื่อนมาก

ข้ึน และไม่มีคนในครอบครัวมาเยี่ยมเลย รู้สึกว่าอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมทาํให้มีความรู้กวา้งขวางเร่ือง

การกระทาํผิดมากข้ึน เห็นว่าศูนย์ฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด และเคยคิดว่าออกจากศูนย์

ฝึกอบรมจะทดลองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า อยูใ่นศูนยท่ี์ฝึกอบรมทั้งทีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ และเม่ือ

ออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรกตั้งใจวา่จะไม่กระทาํผดิอีก เพื่อนท่ีสนิทในศูนยฝึ์กอบรม ทาํผดิคร้ัง

แรก เม่ือออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก ครอบครัวให้อภยั และดีใจท่ีเยาวชนไดก้ลบับา้น และ

เยาวชนคิดวา่ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือวา่เยาวชนจะเป็นคนดีได ้ 

  เยาวชนเร่ิมเสพยาบา้ตั้งแต่อาย ุ14 ปี ลองเล่นดู เรียนรู้จากเพื่อนและสูบบุหร่ีเม่ืออาย ุ15 

ปี เรียนรู้จากเพื่อนเช่นกนั และทาํผดิคร้ังแรกอายยุา่งเขา้ 14 ปี ดว้ยขอ้หาครอบครองยาบา้ 4 เมด็ เม่ือ

เสพถูกตาํรวจจบัไดรั้บการประกนัตวั คุมประพฤตินาน 1 ปี สาเหตุท่ีกระทาํผิดเพราะอยากไดเ้งิน 

ไม่ตอ้งการรบกวนขอเงินยาย ตอ้งการมีของดี ๆ ใชเ้หมือนเพื่อน คนท่ีชกัชวนให้เสพยาเป็นเพื่อน

รุ่นพี่ท่ีเป็นวยัรุ่นอยูแ่ถวใกล ้ๆ บา้น ทาํผิดคร้ังท่ีสอง ดว้ยขอ้หาครอบครองยาบา้ 1 เมด็ เม่ืออาย ุ14 

ปี มีระยะเวลาห่างจากการกระทาํผดิคร้ังแรก 8 เดือน สาเหตุการกระทาํผดิเหมือนกบัคร้ังแรก ถูกจบั

และถูกศาลพิพากษาให้อยู่ท่ีศูนยแ์รกรับบา้นปรานี นาน 4 เดือน และศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนหญิง

บา้นปรานี 6 เดือน เม่ือออกจากบา้นปรานีกลบัไปอยูบ่า้นไม่ไดท้าํงาน และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ทาํ
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ผิดคร้ังท่ีสาม อายุ 14 ปีกว่าใกลจ้ะ 15 ปี ห่างจากการกระทาํผิดคร้ังท่ีสองนาน 4 เดือน ดว้ยขอ้หา

เสพยาบา้ อยูบ่า้นปรานีแรกรับไดน้าน 43 วนั แลว้ปล่อยตวักลบับา้น ไม่ไดท้าํงาน และไม่ไดเ้รียน

หนงัสือเช่นเดิม สาเหตุของการกระทาํผิดซํ้ าก็เหมือนเดิม ต่อมากระทาํผิดคร้ังท่ี ส่ี อาย ุ16 ปี ขอ้หา

เสพยาบา้ ศาลพิพากษาส่งไปอยูส่าํนกัแม่ชีปฏิบติัธรรมท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีนาน 4 เดือน ปล่อยตวั

กลบับา้นไม่ไดเ้รียนหนังสือ และไม่มีงานทาํเช่นเดิม สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าก็ยงัคงเหมือนเดิม     

ทาํผดิซํ้าคร้ังท่ีหา้ อาย ุ16 ปี ระยะเวลาการกระทาํผดิซํ้ าห่างจากคร้ังท่ี 4 ประมาณ 4 เดือน ดว้ยขอ้หา

เดิมคือเสพยาบา้ ศาลพิพากษาให้ไปบาํบดัท่ีศูนยธ์ญัญลกัษณ์นาน 4 เดือน ปล่อยตวักลบับา้น ไม่มี

งานทาํและไม่ไดเ้รียนหนงัสือเช่นเดิม ทาํผดิคร้ังท่ีหก อาย ุ17 ปี ขอ้หาเสพยาบา้ กระทาํผดิห่างจาก

คร้ังท่ี 5 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ถูกจบัและอยูบ่า้นปรานีแรกรับ นาน 46 วนั ปล่อยตวักลบับา้น ไม่มี

งานทาํ และไม่ไดเ้รียนหนงัสือเช่นเดิม และมีสาเหตุของการกระทาํผดิซํ้ าเหมือนเดิม ปัจจุบนักระทาํ

ผดิซํ้ าเป็นคร้ังท่ีเจด็ อาย ุ17 ปี 10 เดือน ดว้ยขอ้หาครอบครองยาบา้ 2 เมด็ ศาลพิพากษาใหฝึ้กอบรม

ท่ีศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนหญิงบา้นปรานีนาน 1 ปี ขณะน้ีอยูม่านาน 10 เดือนแลว้ ปัจจุบนัหดัเขียนหดั

อ่านอยูใ่นศูนยฝึ์ก 

  ถา้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า เยาวชนคิดวา่ 

  1. ตนเองจะเลิกเสพยาก่อน และจะบอกกบัคนอ่ืน ๆ ว่าการเสพยาเป็นส่ิงไม่ดี และ

ยกตวัอยา่งของตนเองใหฟั้ง 

  2. อยากเล่าให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนฟังเร่ืองการเสพยา และให้การตรวจปัสสาวะ

นกัเรียน 

  3. เลิกคบหากบัเพื่อนท่ีชกัชวนอีก 

  เยาวชนมีฝันหรือแผนชีวิตว่า อยากจะเรียนหนงัสือให้สูงเพื่อหางานทาํช่วยตากบัยาย 

(เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเยาวชนไม่เคยเขา้เรียนในโรงเรียน แต่อ่านออกเขียนได ้โดยฝึกและเรียนจาก

สถานฝึกอบรม) ตอ้งการท่ีจะเลิกเสพยา ตอ้งการเป็นคนดี ไม่อยากยุ่งกบัยาเสพติดอีก ไม่อยาก

กลบัไปหาเพื่อนเดิม ๆ ไม่อยากทาํใหต้าและยายเสียใจอีก แต่ไม่รู้วา่จะทาํไดห้รือไม่ 

  ปัจจัยเส่ียงที่เยาวชนจะกลับไปกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติด. เยาวชนมีปัจจยัเส่ียงท่ี

จะกลับไปกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดอีกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง พิจารณาจาก  (1) ช่วง

ระยะเวลาในการกระทาํผิดจากคร้ังแรกไปจนถึงคร้ังท่ีเจ็ด ดูค่อนขา้งจะสั้น คือ จาก 8 เดือน เป็น 4 

เดือน 2 คร้ัง 6 เดือน 1 คร้ัง 5 เดือน 1 คร้ัง และคร้ังสุดทา้ยห่างจากการกระทาํผิดคร้ังท่ี 6 เพียง 1 

เดือน  (2) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  (3) ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  (5) อยู่ในเขตสลมัชุมชนแออดั บุคคลใน

ครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี มีประวติัการกระทาํผดิ บิดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย ครอบครัว

มีรายไดไ้ม่พอจ่าย มีหน้ีสินรุงรัง  (6) เยาวชนเองมีประวติัติดยาอยา่งต่อเน่ือง เป็นระยะเวลามากกวา่ 
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3 ปี และไม่ได้รับการติดตามเร่ืองการบาํบดัอย่างจริงจงัจนหายขาด  (7) บิดามารดาแยกกันอยู ่

เยาวชนอยูก่บัตาและยายซ่ึงสูงอายแุลว้ดูแลไม่ทัว่ถึง  (8) เจตคติของเยาวชนเองท่ียงัไม่เห็นว่ายาเสพ

ติดจะมีผลกระทบต่อร่างกาย สมอง ครอบครัวและดา้นอ่ืนตรงไหน เพราะร่างกายก็ยงัดีอยู ่ยายก็ยงั

รักใคร่อยู ่แมจ้ะรู้วา่ยายอยากจะใหเ้ลิกเสพ แต่เห็นยาเสพติดทีไรอยากเสพทุกที 

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู.  จากการพูดคุยกบัเยาวชน พบว่า ไม่เคย

เขา้รับการศึกษา แต่หัดเขียนอ่านอยูใ่นสถานฝึกอบรม จนอ่านและเขียนไดค้ล่องพอสมควร ทั้งยงั

มองเห็นดว้ยวา่ ถา้ตนเองมีส่วนร่วมในการป้องกนัจะทาํอยา่งไร ดว้ยการเลิกท่ีตวัเองก่อน และบอก

คนอ่ืน ๆ วา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดี เลิกคบกบัคนท่ีมาชกัชวน และยงัมีแผนชีวิตของตนเองอีกดว้ยว่า อยากจะ

เรียนให้สูง ๆ หางานทาํเล้ียงตา-ยาย จะเป็นคนดีไม่ยุง่กบัยาอีก จะไม่กลบัไปหาเพ่ือนเดิม ๆ ไม่ทาํ

ให้ตาและยายตอ้งเสียใจอีก จากคาํพูดของเยวชนทาํใหพิ้จารณาไดว้่า เยาวชนเป็นคนท่ีมีสมองและ

จิตใจปกติ มีความใฝ่ฝันและอายยุงัอยูใ่นวยัท่ีแกไ้ขได ้จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

  1. ควรพาเดก็และเยาวชนไปพบจิตแพทยเ์พื่อบาํบดัอาการติดยาใหห้ายขาด และ 

  2. ให้การสนับสนุนเสริมแรงบ่อย ๆ ในเร่ืองความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นคนดี มีงานทาํ 

ช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง คิดถูกแลว้ทุกคนตอ้งทาํงาน การเรียนหนงัสือเป็นเคร่ืองมือสาํหรับหา

งานทาํในวนัขา้งหนา้ 

  3. โอกาส วนัน้ีอายุ 18 ปีแลว้ ต่อไปไม่มีโอกาสอีกแลว้ท่ีจะทาํผิดแลว้เขา้รับการ

ฝึกอบรมในศูนยฝึ์ก แต่จะตอ้งไดรั้บโทษหนักตามโทสานุโทษ ขาดอิสรภาพ ควรใชโ้อกาสน้ีให้

เป็นประโยชน์ กลบัตวัเป็นคนดี การทาํดีเร่ิมตน้ไดท้นัที ไม่ตอ้งรอ ไม่มีสาย และไม่ตอ้งเสียอะไร

เลย แต่จะกลบัมีส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวิต เม่ือทาํผิดและรู้ตวัว่าผิดก็ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่ ผลท่ี

ออกมาก็จะเปล่ียนไป ถา้คงพฤติกรรมเดิม ๆ ผลก็ออกมาเหมือนเดิมและโทษทณัฑ์จะหนักยิ่งข้ึน 

และเยาวชนคงจะหนีตาํรวจไปตลอดชีวิตไม่ได ้ชีวิตตอ้งเป็นของตนเอง 

  4. ตอ้งฝึกใจให้เขม้แขง็ “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ใจเป็นประธาน ถา้ใจเราบอกว่า

เลิกให้ไดเ้ด็ดขาด และตั้งใจมุ่งมัน่เขม้แขง็เราตอ้งทาํไดแ้น่นอน ขอเพียงให้มัน่คง ไม่หวัน่ไหวต่อ

ส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้คือยาเสพติด และเพื่อน ๆ ท่ีมาชกัชวน หรือการไม่พาตวัเองเขา้ไปหาในส่ิงท่ีไม่ดี

งามเหล่านั้น และเช่ือมัน่วา่ เยาวชนจะตอ้งทาํไดถ้า้ตอ้งการจะทาํจริง ๆ  

  5. เยาวชนเป็นลูกสาวคนเดียว บิดามารดาเลิกร้างกนั อาศยัอยูก่บัตาและยายซ่ึงสูงอายุ

แลว้ ก็หวงัพึ่งพาหลานสาวคนน้ี ซ่ึงเยาวชนควรกตญั�ูท่ีตายายเล้ียงดูมา ไม่ไดท้อดท้ิงให้อยู่โดด

เด่ียว ดีกวา่เดก็ท่ีไร้ท่ีอยูอ่าศยัอีกมาก ควรภาคภูมิใจท่ีมีตาและยาย และควรทาํใหต้าและยายไดช่ื้นใจ

ในหลานคนน้ีบา้ง ดว้ยการกลบัตวัเป็นคนดี ยายและตากเ็ป็นสุขท่ีสุดแลว้ และคิดวา่เยาวชนคงจะทาํ

ได ้ซ่ึงเยาวชนกน็อ้มรับวา่จะพยายามตั้งใจ 
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  6. ถ้าศูนย์ฝึกอบรมมีกิจกรรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 

Qutient:EQ) และกิจกรรมการพฒันาความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient) ควรเขา้ร่วมใน

กิจกรรมน้ีหากทางศูนยไ์ม่มีกิจกรรมน้ีอาจเขา้ร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงกันหรือจดัให้มี

กิจกรรมน้ีข้ึน 

  7. ควรเขา้ร่วมในกิจกรรมฝึกการเป็นผูน้าํ การไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถในดา้น

ต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา การแข่งขนัต่าง ๆ  

  8. ควรเขา้ร่วมในกิจกรรมการฝึกและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

 

กรณศึีกษาที ่2 

  ช่ือ  นางสาวสร้อยระยา้  นามระบิล (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เพศหญิง นับถือศาสนา

พทุธ สถานภาพโสด 

  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด. เป็นผูจ้าํหน่ายยาบา้ 383 เม็ด ยาไอซ์ 9.82 กรัม และเสพ 

กระทาํผดิซํ้ าคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีส่ี 

  ปัจจุบัน. ไม่ไดเ้รียนหนังสือ จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 

ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดป้ระกอบอาชีพ อาศยัอยูก่บับิดามารดา บิดาอาย ุ

44 ปี รับจา้งขบัรถมอเตอร์ไซด์ มีรายไดว้นัละ 300-400 บาท มารดาเป็นแม่ครัว มีรายไดเ้ดือนละ 

5,000 บาท ถูกจบัขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 383 เมด็ ยาไอซ์ 9.82 กรัม และเสพยา ศาลพิพากษาใหเ้ขา้รับ

การอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานีจนกว่าจะจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขณะน้ีอยูม่าแลว้ 1 ปี 4 เดือน กาํลงัเรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ปัจจุบนั

สูบบุหร่ีดว้ย 

  ประวัติ. เยาวชนพื้นเพเป็นคนเมืองปากนํ้ าจงัหวดัสมุทรปราการ อาศยัอยูก่บับิดาและ

มารดา โดยบิดามีการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และมารดามีระดบัการศึกษา ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 บิดามีอาชีพขบัรถมอเตอร์ไซด์รับจา้ง รายได้วนัละ 300-400 บาท มารดามีอาชีพแม่ครัว 

รายไดเ้ดือนละ 5,000 บาท เยาวชนไม่ไดป้ระกอบอาชีพ เป็นคนท่ีมีนิสัยร่าเริง สนุกสนาน บา้นท่ีอยู่

เป็นลกัษณะครอบครัวเดียว มีพ่อแม่และลูก มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 2 คน เยาวชนเป็นลูก

คนแรก น้องเป็นผูช้าย อายุ 11 ปี เรียนหนังสือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 บุคคลท่ีเยาวชนรู้สึกใกลชิ้ด

ท่ีสุดคือมารดา บา้นท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเช่า ไม่แออดั เยาวชนเป็นคนติดเพื่อน ใชเ้วลาว่างดว้ยการ

เสพยา และเล่นการพนนั ถูกใหอ้อกจากโรงเรียนเพราะเสพยา เพื่อนชกัชวนใหเ้สพยา มีประวติัการ

สูบบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอลอ์ย่างต่อเน่ือง โดยบาํบดัดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟูรวมกนัเกินกว่า 3 คร้ัง 

ไม่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกเสพยาอย่างจริงจงั มีประวติัถูกศาลพิพากษาให้เขา้รับการบาํบดั ฟ้ืนฟู
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เก่ียวกบัยาเสพติด กระทาํผดิคร้ังแรกดว้ยการเสพยาบา้และยาไอซ์เม่ืออาย ุ14 ปี สภาวะทางกายและ

ทางจิตปกติไม่มีพฤติกรรมเกเร เคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืน อยา่งนอ้ยสองคร้ัง ในขณะอาศยัอยู่

กบับิดามารดา คิดว่าสาเหตุท่ีตนกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะเพ่ือนชวนและหลงัจากท่ีเลิก

เสพยาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบกบัเพื่อนกลุ่มเดิมอีก เพราะไม่สนิทกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน ไม่สนใจท่ี

จะเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดัฟ้ืนฟู และยงัไม่เห็นว่ามีผลกระทบต่อร่างกาย สมอง ครอบครัว และ

ดา้นอ่ืนตรงไหน เพราะยงัไม่เป็นอะไรเลย และคิดวา่จะใชอี้กก่ีคร้ังกไ็ม่เป็นไร เพราะเลิกเม่ือไรก็ได ้

ครอบครัวพยายามท่ีจะช่วยเหลือ แต่เยาวชนไม่สนใจ เยาวชนคิดว่าทุกคนในครอบครัวเขา้ใจกนัดี 

แต่ก็ไม่ทราบว่าพ่อแม่รักตนเพียงใด เคยคิดหนีออกจากบา้นบ่อย ๆ เหมือนกนั พ่อแม่ไม่ปล่อยให้

ไปไหนมาไหนโดยลาํพงั และมกัซกัไซร้รายละเอียดทุกคร้ังท่ีออกนอกบา้น เคยหนีเท่ียวกลบับา้น

ดึก และรุ่งเชา้บ่อย ๆ และเคยไม่กลบับา้นเกิน 1 วนับ่อย ๆ เคยถูกโรงเรียนภาคทณัฑส์าเหตุจากการ

สูบบุหร่ีและเห็นว่า ครูและโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย และถา้มีคนทาํร้ายตนจะตอบโตอ้ย่าง   

สาสมทนัทีทนัใด คิดว่าคนรวยน่ะโกงเขามาทั้งนั้น และคนทาํผิดกฎหมายไม่ไดถู้กจบัไดทุ้กคน 

เพื่อนสนิทของเยาวชนเป็นคนท่ีสูบบุหร่ี เท่ียวกลางคืนและชวนตนเท่ียวดว้ย เพ่ือนคนน้ีชอบแกลง้

คนอ่ืน ๆ ใหโ้มโหแลว้หวัเราะชอบใจ ชอบหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ ส่วนความรู้สึกท่ี

มีต่อเพื่อนสนิทในศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรก เยาวชนรู้สึกว่าอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกทาํให้มีเพื่อน

มากข้ึน รู้สึกวา่อยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมสบายกวา่อยูท่ี่บา้น มีขา้วรับประทาน ศูนยฝึ์กอบรมเป็นโรงเรียน

ท่ีดีท่ีสุด อยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมทั้งท่ีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ ออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกตั้งใจว่าจะไม่

ทาํผดิอีก สาํหรับเพื่อนสนิทท่ีสุดของเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมกระทาํผดิมาแลว้มากกว่า 1 คร้ัง และ

พดูจาหยาบคายเสมอ ๆ หลงัจากออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรก เยาวชนรู้สึกวา่ครอบครัวและญาติพ่ี

นอ้งให้อภยัและดีใจท่ีตนไดก้ลบับา้น และจอ้งจบัผิดเสมอ ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือว่าตนจะกลบัเป็น

คนดีได ้เลยคิดวา่การกระทาํผดิซํ้ าอีกเป็นเร่ืองธรรมดา  

  ส่ิงแวดลอ้มละแวกบา้น ละแวกบา้นเป็นบา้นท่ีเจา้ของร้านขายอาหารหวัปลา ใหแ้ม่อยู ่

รอบ ๆ บา้นไม่มียาเสพติด แต่ตนเองติดเพื่อน เพื่อนเสพยา และพากนัไปเสพ เสพกนัทุกวนั ๆ ละ  

3-4 คน เสพวนัละ 5 เมด็ ๆ ละ 180 บาท ถา้ไม่มีเงินซ้ือเองส่วนใหญ่เพื่อนรุ่นพี่จะให้ สถานท่ีท่ีเสพ

เป็นบา้นของเพื่อน เพื่อนไม่มีพ่อมีแม่ แม่ไม่ทราบว่าลูกเสพ แม่เป็นแม่บา้นไม่อยู่บา้น จึงใชบ้า้น

เพื่อนท่ีผูป้กครองไม่อยูเ่ป็นท่ีเสพยากนั 

  เยาวชนกระทาํผิดคร้ังแรก มีอายุยงันอ้ย คือ 14 ปี ดว้ยขอ้หาเสพยาบา้และยาไอซ์ เม่ือ

ถูกจบัคร้ังแรกถูกส่งตวัไปอยูท่ี่ศูนยแ์รกรับจงัหวดัสมุทรปราการ นานประมาณ 20 วนั และไปต่อท่ี

ค่ายบวัโรย เพื่อบาํบดันาน 7 วนั ไดรั้บการปล่อยตวักลบับา้น ไม่มีงานทาํ และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

หลงัจากนั้นอีกประมาณ 6 เดือน เยาวชนมีอาย ุ15 ปี กระทาํผิดเป็นคร้ังท่ีสอง ในขอ้หาเดิม และถูก
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จบัส่งไปท่ีเดิม อยูน่าน 36 วนั ถูกปล่อยตวักลบับา้น ไม่ทาํงานและไม่เรียนหนงัสือเช่นเดิม ต่อมาอีก

ประมาณ 3-4 เดือน เยาวชนมีอาย ุ15 ปีกวา่ กระทาํผดิเป็นคร้ังท่ีสาม ในขอ้หาเดิม ถูกส่งตวัไปบาํบดั

ท่ีศูนยแ์รกรับจงัหวดัสมุทรปราการท่ีเดิม อยู่นาน 39 วนั ถูกปล่อยตวักลบับา้น ไม่มีงานทาํ และ

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือเช่นเดิม ต่อมาอีก 3 เดือน ขณะนั้นอายไุด ้16 ปีแลว้ กระทาํผิดซํ้ าอีกเป็นคร้ังท่ีส่ี 

ในขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 383 เม็ด ยาไอซ์ 9.82 กรัม และเสพดว้ย ซ่ึงมีโทษสูงแรงยิ่งกว่าเดิม ศาล

ตัดสินให้ไปอยู่สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวดัสมุทรปราการ จนกว่าจะเรียนจบชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ขณะน้ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมมานาน 1 ปี 4 เดือนแลว้ อาย ุ17 ปีแลว้กาํลงัเรียน

การศึกษานอกโรงเรียน แต่ยงัไม่จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนสาเหตุท่ีกระทาํผดิซํ้ า ๆ ก็คือ เพื่อน

สนิทชกัชวน ติดเพื่อน ออกจากเพื่อนกลุ่มน้ีไม่ได ้เพราะกลุ่มอ่ืนไม่สนิทกนั ไม่สนใจท่ีจะบาํบดัให้

หายขาดจากการเสพ และเห็นวา่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายและสมอง 

2  เยาวชนตอบคาํถามว่า ถ้ามีส่วนในการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเยาวชนจะจัดหา

โรงเรียนให้เด็กไดเ้รียน จะอบรมเด็ก ๆ ตามชุมชนหรือในโรงเรียนไม่ให้ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และ

จดัหางานใหเ้ดก็ไดท้าํตามท่ีเดก็ตอ้งการ เยาวชนมีแผนอนาคตว่าจะเรียนใหจ้บตามท่ีศาลสั่ง หางาน

ทาํเล้ียงพอ่แม่ และส่งนอ้งเรียน 

2  ปัจจยัเส่ียงท่ีเยาวชนจะกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เยาวชนมีปัจจยัเส่ียงท่ีจะ

กลบัไปกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีกอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจาก  (1) ไม่ประกอบอาชีพ  (2) ไม่ได้

ตั้งใจเรียนอยา่งจริงจงั แมว้่าจะกาํลงัเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อยูก่็ตาม  (3) เยาวชนติด

เพื่อนมากและเพื่อนส่วนใหญ่มีนิสัยไม่ดี เท่ียวกลางคืน  (4) เยาวชนใชเ้วลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 

ดว้ยการเสพยาและเล่นการพนนั  (5) เยาวชนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียนต่อครูและต่อการเรียน แมว้า่

ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ บา้นจะดี แต่เยาวชนก็ติดเพื่อนท่ีมีนิสัยท่ีไม่ดี  (6) สาเหตุการกระทาํผิดแต่ละ

คร้ังเหมือนเดิม2 เยาวชนไม่มีการปรับปรุงตวั  (7) ระยะเวลาท่ีกระทาํผดิในคร้ังทา้ย ๆ มกัจะสั้นลง ๆ 

และระยะเวลาท่ีกระทาํผดิซํ้ ากเ็ป็นเพียงเดือน ๆ ไม่ถึงปีก็ทาํผดิซํ้ าอีก ขาดความหลาบจาํทั้งความผดิ

ซํ้ าก็รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ย  (8) เยาวชนมีค่านิยมว่า “คนรวยโกงเขามาทั้งนั้น คนทาํผิดไม่ไดถู้กจบั

ทุกคน” 

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู.  จากการพูดคุยกับเยาวชนและสังเกต

อากปักริยา เห็นวา่เยาวชนเป็นคนท่ีมีไหวพริบ มีการศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงพอจะรับฟัง

คาํแนะนาํได ้จึงไดเ้สนอแนะไป ดงัน้ี 

  1. เยาวชนควรไปพบจิตแพทยแ์ละบาํบดัอาการติดยาใหห้ายขาดก่อน 

  2. เยาวชนยงัมีอายนุอ้ย ท่ีผา่นมากระทาํผดิอาจจะเป็นเพราะยงัรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ยงัไม่

เขา้ใจถ่องแทถึ้งผลไดผ้ลเสียท่ีจะตามมา หลงัการกระทาํผดิ ซ่ึงไม่ว่าการกระทาํผดินั้นจะเกิดเพราะ
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ความจงใจประชดชีวิตหรือประชดใคร หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม แต่ผลเสียท่ีไดรั้บนั้นตกอยู่กบั

ตนเองและคนท่ีรักตนเท่านั้น คือ บิดาและมารดา เม่ือรู้แลว้ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่ ถา้ยงัขืน

มีพฤติกรรมเช่นเดิม ผลกจ็ะออกมาเหมือนเดิม ลองปรับพฤติกรรมดู ผลกจ็ะเปล่ียนไป 

  3. กระตุน้ใหเ้ยาวชนสาํรวจใจตนเองวา่ อยากเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอีกหรือไม่ หาก

อยากเลิกตอ้งตั้งใจจริง และทาํให้ไดต้อ้งเลิกยุ่งเก่ียวกบัเพื่อนท่ีไม่ดี ให้ลองมองยอ้นหลงัว่า เพื่อน

คนใดชวนให้ทาํไม่ดีบา้ง การจะเลิกยุ่งกบัเพื่อนเดิม ๆ ตอ้งใจแข็ง ตอ้งปฏิเสธเป็น ตอ้งหางานทาํ 

และใชเ้วลาว่างดว้ยการทาํงาน เพราะงานคือชีวิต คนเราจะอยู่โดยไม่ทาํงานไม่ได ้ตอ้ง “ทาํมาหา

กิน” 

  4. เสริมแรงให้เยาวชนเห็นว่า การเรียนเป็นเร่ืองท่ีดี ทาํให้คนอยากเป็นเคร่ืองมือใน

การประกอบอาชีพในวนัขา้งหนา้ และช้ีใหเ้ห็นวา่เยาวชนไม่ใช่คนโง่ จึงเรียนมาถึงชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 ไดแ้ต่เรียนไม่จบเพราะประพฤติไม่ถูกตอ้ง และยงัขาดความวิริยะ อดทนท่ีเพียงพอ 

  5. ควรสนับสนุนให้เยาวชนไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความอดทนทางอารมณ์ 

(Emotional Quotient:EQ) และความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient:MQ) ถา้ทาํไดแ้ละถา้มี

หรือพยายามทาํใหมี้หรือส่งต่อไปยงัสถานท่ีมีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

  6. สนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ํา การแสดงออกถึงความ 

สามารถในดา้นต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา การแข่งขนั เกมปริศนา เกมวิชาการ และเกมความสามารถ

อ่ืน ๆ  

  7. สนับสนุนให้เขา้ร่วมฝึกอาชีพใดอาชีพหน่ึงตามความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจ 

 

กรณศึีกษาที ่3 

  ช่ือ.  นายทองมาก  เรืองนาม (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เพศชาย นับถือศาสนาพุทธ 

สถานภาพสมรส 

  ประวตัิเกีย่วกบัยาเสพติด.  เป็นผูจ้าํหน่ายและเสพยาเสพติด กระทาํผดิคร้ังน้ีและถูกจบั

ไดเ้ป็นคร้ังท่ี 5 

  ปัจจุบัน. จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 โรงเรียนบางประหัน เม่ือปี พ.ศ.

2548 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ถูกจบัขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 85 เมด็ (ความจริงเสพดว้ย) โดยเขา้อยูใ่นบา้น

แรกรับศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัอยุธยา นาน 4 เดือน และส่งไปอยู่ท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นมุฑิตา 4 เดือน บา้นอุเบกขา 5 เดือน โดยศาลพิพากษาให้อยู่ในศูนยฝึ์กและ

อบรมขั้นตํ่า 2 ปี ขั้นสูง 3 ปี 
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  ประวัติ. เยาวชนพื้นเพเป็นคนอยุธยา อาศยัอยู่ท่ีตาํบลบางนางร้า อาํเภอบางปะหัน 

จงัหวดัอยธุยา มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนัรวม 4 คน เยาวชนเป็นบุตรคนท่ี 3 โดยพ่ีคนแรกเป็น

ผูช้าย อายุ 21 ปี มีครอบครัวแลว้ ทาํงานในโรงงานไม่ทราบช่ือ ภรรยาเป็นแม่บา้น ยงัไม่มีบุตร       

มีรายไดว้นัละ 250 บาท พี่คนท่ีสองเป็นผูช้าย อายุ 20 ปี ไม่ประกอบอาชีพ อาศยัอยู่กบัมารดา มี

ภรรยาแลว้ ยงัไม่มีบุตร คนท่ี 3 เป็นตวัเยาวชนเอง คนท่ี 4 เป็นนอ้งผูห้ญิงอายุ 5 ขวบ เรียนอยู่ชั้น

อนุบาลปีท่ี 2 ฐานะทางบา้นของเยาวชนพอมีพอกิน อาศยัอยูก่บัมารดา และสนิทสนมกบัมารดาดี 

ก่อนถูกจบัอาศยัอยูก่บัมารดา บิดาเสียชีวิตแลว้ มารดารับจา้งรายวยัมีรายไดว้นัละ 200 บาท เยาวชน

มีนิสยัร่าเริงสนุกสนาน บา้นท่ีอยูเ่ช่าอยูเ่ป็นบา้นไม ้บริเวณใกลเ้คียงเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีเป็นแหล่งมีการ

ทะเลาะวิวาท เยาวชนมีประวติัการเรียนซํ้ าชั้น มีประวติัการใชย้าเสพติด เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

และสูบบุหร่ี และถูกให้ออกจากโรงเรียน เพ่ือนสนิทและบุคคลใกล้ชิดชักชวนให้เสพยา มี

พฤติกรรมบริโภคยาบางประเภทท่ีก่อใหเ้กิดการเสพยา ไดแ้ก่ ยาแกไ้อ ไม่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกเสพ

ยาอยา่งจริงจงั มีประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัการเสพยาในชั้นพนกังานสอบสวน และมีประวติั

ถูกศาลพิพากษาให้เขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูเก่ียวกบัยาเสพติด และมีอายนุอ้ยขณะกระทาํผิด คือ 15 ปี 

สภาวะร่างกายและจิตใจปกติดี เคยประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบวินยั ไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม  

ก่อความเดือดร้อน เป็นผูเ้ร่ิมการต่อสู้เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ ออกนอกบา้นเวลา

กลางคืนแมว้่าผูป้กครองจะไม่อนุญาต เคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืนอย่างนอ้ย 2 คร้ัง ในขณะท่ี

อยู่กับมารดา และมักจะหนีโรงเรียนโดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ืออายุน้อยกว่า 13 ปี เยาวชนมักพูดจา     

หยาบคาย ดุด่า ข่มขู่ ผูอ่ื้นเสมอ เคยไปเท่ียวคอฟฟ่ีชอฟ บาร์ ไนท์คลบั หรือในสถานท่ีห้ามเด็ก     

เขา้ไป  เคยสูบบุหร่ี และยงัสูบอยูใ่นปัจจุบนั เคยทดลองใชย้าเสพติด เสพยาบา้ มีเพ่ือนสนิทท่ีชอบ

สูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ และชวนเยาวชนด่ืมดว้ย เพ่ือนคนเดียวกนัน้ีติดยาเสพติด เท่ียวกลางคืนและชวน

เยาวชนเท่ียวดว้ย เล่นการพนนั และชวนเล่นดว้ย เล่นการพนนัมากกว่า 2 อย่างข้ึนไป และเล่นอยู่

บ่อย ๆ ขโมยของในบา้นของตนเองไปขายเพื่อไปเท่ียวดว้ยกนั เพื่อนคนน้ีชอบแกลง้เพื่อนคนอ่ืน ๆ 

ให้โมโหแลว้หัวเราะชอบใจ โมโหร้าย ชอบทาํลายของแลว้หัวเราะชอบใจ มกัหนีโรงเรียนเป็น

ประจาํ และเม่ืออยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรก เยาวชนรู้สึกว่าทาํใหมี้เพ่ือนมากข้ึน ระหว่างอยูใ่นศูนย์

ฝึกอบรม มารดามาเยี่ยมบ่อย ๆ รู้สึกว่าอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมทาํให้มีความรู้กวา้งขวางข้ึนเร่ืองการ

กระทาํผิด และคิดว่าเม่ือออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรก ตั้งใจว่าจะไม่กระทาํผิดซํ้ าอีก เยาวชนรู้สึก

ว่าเพื่อนสนิทท่ีสุดในศูนยฝึ์กอบรมเป็นผูก้ระทาํผิดมาแลว้มากกว่า 1 คร้ัง เพื่อนคนน้ีไม่มีใครมา

เยี่ยมเลย ระหว่างอยู่ในศูนยฝึ์กอบรม และเพื่อนคนน้ีถูกทาํโทษในศูนยฝึ์กอบรมเสมอ ๆ หลงัจาก

ออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรกของเยาวชน เยาวชนรู้สึกว่าครอบครัว ญาติพี่นอ้งใหอ้ภยัและดีใจท่ี

เยาวชนไดก้ลบับา้น แต่ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือวา่เยาวชนจะเป็นคนดีได ้
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  เยาวชนกระทาํผิดคร้ังแรก เม่ืออายุยงัน้อย คือ 14 ปี โดยกระทาํผิดคร้ังแรกในขอ้หา

เสพยาบา้วนัละ 1 เม็ด เสพเกือบทุกวนั ราคาเม็ดละ 200 บาท ซ้ือไดท่ี้บา้นบางนางร้า อยู่คนละฝ่ัง

ตรงขา้มกบัท่ีบา้นตั้งอยู่ สาเหตุท่ีเสพยาเพราะอยากลองและเพื่อนชวนให้ลองดู ตอนนั้นมารดาไม่

ทราบเร่ือง และถูกจบัไดท่ี้บางปะหนัภายในวดั ร่วมกบัเพื่อน 2คน ไดรั้บการประกนัตวัและกลบัไป

อยูท่ี่บา้น บรรพชาใหบิ้ดา 1 วนั หลงัจากนั้นกลบัไปอยูบ่า้น ทาํงานรับจา้งอยูท่ี่โรงงานอายโิน๊ะโม๊ะ

โต๊ะ เบอร์ด้ี ไดเ้งินเดือน ๆ ละ 7,000 บาท กระทาํผิดคร้ังท่ีสอง ห่างจากคร้ังแรก 7-8 เดือน ขอ้หา

เสพยาเท่าเดิม ถูกจบัและส่งตวัไปไวท่ี้ศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนแรกรับจงัหวดัอยุธยา ศาล

ตดัสินให้ฝึกอบรมในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัอยธุยา ขั้นตํ่า 6 เดือน ขั้นสูง 1 ปี 6 

เดือน สรุปแลว้อยูไ่ด ้1 ปี ไดรั้บการลดโทษ เม่ือออกจากสถานฝึกอบรมกลบัไปอยูบ่า้นช่วยมารดา

ขายของ เม่ืออยู่ในศูนยฝึ์กไดเ้รียนการศึกษานอกโรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ออกจาก

ศูนยฝึ์กแลว้ ยงักลบัเขา้ไปเรียนอีกถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และคิดจะยา้ยไปเรียนท่ีศูนยฝึ์กอบรม

เด็กและเยาวชนชายบา้นอุเบกขา สาเหตุท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดเหมือนเดิมคือ ติดเพื่อน

กลุ่มเดิม ๆ กระทาํผดิคร้ังท่ีสาม ห่างจากคร้ังท่ีสอง 8 เดือน ขอ้หาร่วมกนัทาํร้ายร่างกาย รอลงอาญา 

2 ปี กลบัไปอยูบ่า้น ไม่ประกอบอาชีพ และช่วยดูแลนอ้งคนเลก็ กระทาํผิดคร้ังท่ีส่ี ห่างจากคร้ังท่ี 3 

ประมาณ 1 ปี ขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 40 เมด็ ราคาเมด็ละ 200 บาท หาซ้ือมาจากอีกฝ่ังของบา้น นาํไป

ขายแถวบา้น มีคนซ้ือมาก บางทีก็มีคนจากท่ีอ่ืนมาหาซ้ือจนกระทัง่ถูกจบัได ้ถูกส่งตวัไปอยู่ศูนย์

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแรกรับ จงัหวดัอยธุยา อยูไ่ดน้าน 1 เดือน ศาลปล่อยตวักลบัมาอยูบ่า้น ไม่

ประกอบอาชีพ และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ต่อมากระทาํผิดคร้ังท่ีห้า ขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 85 เมด็ ราคา

เม็ดละ 200 บาท โดยมีระยะเวลาจากการกระทาํผิดคร้ังท่ีส่ีมาคร้ังท่ีห้า ประมาณ 4-5 เดือน โดย

จาํหน่าย ณ ท่ีเดิม สาเหตุท่ีกระทาํผดิ คือ เพื่อนชวน ไม่ประกอบอาชีพ ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ถูกจบัได้

ส่งไปอยูศู่นยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนแรกรักจงัหวดัอยธุยา นาน 4 เดือน และส่งไปอยูบ่า้นอุเบกขา 

นาน 4 เดือน ไปบา้นมุฑิตา นาน 3-4 เดือน และกลบัไปบา้นอุเบกขา 5 เดือน โดยศาลพิพากษาใหอ้ยู่

ในศูนยฝึ์กอบรมขั้นตํ่าเป็นระยะเวลา 2 ปี ขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมไดเ้รียนการเป็นช่างเช่ือมโลหะ 

2  สาํหรับการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เยาวชนเห็นว่า 

ควรคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีดี ช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มให้ดี และช่วยกนัเป็นหูเป็นตาให้ตาํรวจ 

เยาวชนมีแผนชีวิตในอนาคตว่า ตอ้งการออกไปอยู่กับครอบครัว (ภรรยา) ตนเองยงัไม่มีบุตร 

ตอ้งการทาํงานสุจริต เป็นช่างไม ้ซ่ึงได้เรียนจบและได้วุฒิบตัรแลว้จากศูนยฝึ์กอบรมเด็กและ

เยาวชน และเรียนช่างเช่ือมโลหะดว้ย ตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ เลิกขาย และเลิกกระทาํทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

ไม่ดี 
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2  ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโน้มต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

พบวา่ เยาวชนมีแนวโนม้อยูใ่นระดบัสูงท่ีจะกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีก ดว้ยเหตุผลว่า (1) ตวั

เยาวชนเองท่ีประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบวินยั ไม่เป็นท่ีอยมรับของสังคมและก่อความเดือดร้อน 

เท่ียวกลางคืน ดุด่าหยาบคาย ชอบเท่ียวผบั บาร์ ไนทค์ลบั ด่ืมเหลา้สูบบุหร่ี เสพยา ส่ิงเหล่าน้ีเยาวชน

บอกเอง และรู้ตวัเอง (2) การศึกษานอ้ย ปัจจุบนัไม่เรียนหนงัสือ ไม่ประกอบอาชีพ ทาํใหมี้เวลาว่าง

มาก และใชเ้วลาอยา่งไม่เป็นประโยชน์  (3) ค่านิยมของเยาวชนเองว่าอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมดีมีเพ่ือน

มาก มารดามาเยีย่มบ่อย มีความรู้กวา้งขวางในเร่ืองการกระทาํผดิมากข้ึน และ “ไม่มีใครเลยท่ีคิดว่า

เยาวชนจะเป็นคนดีได”้  (4) ติดเพื่อนท่ีพฤติกรรมไม่ดี  (5) ระยะเวลาในการกระทาํผดิแต่ละคร้ังสั้น 

คือ 1 ปี 6 เดือน 7-8 เดือน 4-5 เดือน และยิ่งสั้นข้ึนเร่ือย ๆ (6) ฐานะทางครอบครัวพอมีพอกิน แต่

พี่ชายคนหน่ึงไม่ทาํงานยงัตอ้งพึ่งพงิ และยงัมีนอ้งคนเลก็ท่ีกาํลงัเรียนอยูด่ว้ย และเยาวชนเองกไ็ม่ได้

ทาํงานทาํใหเ้กิดความขาดแคลน และอยากไดใ้นส่ิงท่ีตนไม่ไม่จึงตอ้งจาํหน่ายยาเพื่อเงินดว้ย 

2  แผนการให้คาํแนะนําช่วยเหลอื. จากขอ้มูลท่ีไดด้ว้ยการสงัเกตและพดูคุยกบัเยาวชน ทาํ

ใหเ้ห็นแนวทางท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือ ดงัน้ี 

2  1. ควรส่งเยาวชนไปพบจิตแพทยเ์พื่อรับการบาํบดัอาการติดยาอยา่งจริงจงั และ 

2  2. เยาวชนนบัถือศาสนาพุทธ ช้ีให้เห็นบาปบุญ คุณโทษ ท่ีทาํลายตนเองดว้ยการเสพ 

ธรรมชาติสร้างมาให้ดีแลว้ มีอวยัวะสติปัญญาครบ ดีกว่าผูพิ้กลพิการทั้งหลาย และช้ีให้เห็นถึงการ

ทาํลายคนอ่ืนดว้ยการขายยา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหไ้ดรั้บแต่การด่าว่า สาปแช่ง ทาํใหไ้ม่เจริญรุ่งเรือง 

ควรพิจารณาตวัเองเสียใหม่ อายยุงันอ้ย ไม่สายท่ีจะแกไ้ข แต่ถา้ทาํผดิซํ้ าอีกก็จะหมดโอกาสท่ีจะเขา้

รับการฝึกอบรมอีก แต่จะไดรั้บโทษท่ีรุนแรงสมกับโทสานุโทษ  ซ่ึงโทษของยาเสพติดรุนแรง

อยา่งไรกมี็ใหเ้ห็นตามส่ือมวลชนทุกวนัอยูแ่ลว้ 

2  2. ยัว่ย ุจูงใจ เสริมแรง เสริมพลงัให้เยาวชนมีจิตใจท่ีแขง็กลา้ มุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะเลิกยา

ใหไ้ด ้ปฏิเสธเพื่อนใหเ้ป็น สอนทกัษะการปฏิเสธ 

2  3. สอนให้เยาวชนตั้ งเป้าหมายในชีวิต วนัพรุ่งน้ีจะเป็นอะไรจะเรียนจบชั้นไหน      

จะทาํอาชีพอะไรในบั้นปลายของชีวิต หรือจะวนเวียนอยูก่บั2คุกตลอดไป 

  4. ถา้เยาวชนเลิกเสพเองไม่ได ้ควรเขา้รับการบาํบดัอย่างจริงจงัในสถานบาํบดั โดย

บอกความตอ้งการกบัศูนยฝึ์กอบรมได ้ 

  5. ถา้มีกิจกรรมการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient:EQ) และ

ความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient:MQ) ควรส่งเยาวชนเขา้ร่วมหรือหากไม่มีกิจกรรมน้ี ควร

จดัใหมี้ข้ึน เพื่อจะช่วยเยาวชนเท่าท่ีจะช่วยได ้
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กรณศึีกษาที ่4 

  ช่ือ. นายทองสืบ (เอ) ทองมาดี (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เพศชาย นับถือศาสนาพุทธ 

สถานภาพโสด 

  ปัจจุบัน.  อาศยัอยู่กบับิดา และยา่ เน่ืองจากบิดาเป็นหมา้ยหย่าร้างกบัมารดา และขาด

การติดต่อกบัมารดา อาศยัอยูท่ี่ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด.  ถูกกล่าวหาในขอ้หาเป็นผูข้บัจ่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยเสพยา

เสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบา้) โดยผิดกฎหมาย อายุขณะถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิด 17 ปีเศษ ถูก

ดาํเนินคดีคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 7 

  ปัจจุบนัไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ไม่ไดท้าํงาน สูบบุหร่ีวนัละ 5-6 มวน ด่ืมเหลา้เลก็นอ้ย 

  ประวัติ.  เยาวชนพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ อาศยัอยู่ท่ีแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เกิดท่ีโรงพยาบาลเลิศสิน เป็นบุตรคนท่ี 2 ในจาํนวนบุตร 2 คน ของบิดามารดาซ่ึง

เคยอยูด่ว้ยกนั โดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส เยาวชนมีแฝดผูพ้ี่เป็นชายช่ือ นายทองถม  ทองมาดี (นาม

สมมติ) อาย ุ17 ปีเศษ เช่นกนั (ตอ้งหาคดีในขอ้หาร่วมกนัลกัทรัพย)์ มีครอบครัวแลว้แยกไปอยูบ่า้น

ของภรรยา ประกอบอาชีพขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ภรรยากาํลงัตั้งครรภไ์ม่ไดท้าํงาน พี่ชายเคย

ตอ้งคดีเสพยา 2 คร้ัง เคยไปอยูบ่า้นเมตตาไดไ้ม่นานไดรั้บการประกนัตวั 

  บิดามารดาเลิกร้างกนัตั้งแต่เยาวชนอายไุด ้2 เดือนเศษ โดยมารดาทอดท้ิงไปมีสามีใหม่ 

ขาดการติดต่อไม่ทราบว่าอยูท่ี่ใด เยาวชนอยูก่บับิดาและหยา่มาตั้งแต่เด็กจนกระทัง่ปัจจุบนั บิดาไม่

มีคู่ครองใหม่ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นกิจลกัษณะเพราะติดสุราและขอเงินยา่ใชจ่้าย ไม่รับผิดชอบ

ภาระใด ๆ ในบา้น ภาระทุกอย่างในบา้นย่าเป็นคนรับผิดชอบ ย่ามีอาชีพคา้ขายอาหารตามสั่ง มี

รายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในบา้น 

  ปัจจัยความเส่ียงและความจําเป็นด้านครอบครัว. ความสัมพนัธ์ในครอบครัวขาดความ

อบอุ่น บิดามารดาเลิกร้างกนัไม่ไดติ้ดต่อกนัอีก เยาวชนเม่ือมีปัญหามกัปรึกษาบิดากบัยา่ไดทุ้กเร่ือง 

ยา่สนบัสนุนใหเ้ยาวชนเรียนหนงัสือ แต่เยาวชนไม่รักเรียน ออกจากโรงเรียนมาอยูบ่า้น บิดาและยา่

เล้ียงดูเยาวชนอยา่งอิสระและคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ ไม่ลงโทษเฆ่ียนตีรุนแรง บิดากบัยา่มกัมีปากเสียง

ทะเลาะกนัตลอดเม่ือบิดาเมาสุรา ไม่เคยใชก้าํลงัประทุษร้ายต่อกนั บุคคลในครอบครัวมีพี่ชายฝา

แฝดของเยาวชนมีประวติัเก่ียวกบัยาเสพติด และร่วมกนัลกัรถจกัรยานยนต ์บิดาป่วยเป็นโรคตบัแขง็ 

รักษาตวัท่ีโรงพยาบาลเลิศสิน บิดากบัยา่ไม่มีประวติัเจ็บป่วยทางจิตประสาท และไม่มีประวติัการ

ฆ่าตวัตายหรือพยายามฆ่าตวัตาย หรือคุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของคนในครอบครัว ในด้าน

ครอบครัวเยาวชนมีความเส่ียงในการกระทาํผิดซํ้ าค่อนขา้งสูง เพราะบิดาติดสุราไม่ทาํงาน ไม่เป็น
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ตวัอยา่งท่ีดี พี่ชายฝาแฝดเคยตอ้งคดียาเสพติด ยา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอ เยาวชนไม่เรียนหนงัสือและไม่

ทาํงาน 

  ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม. เยาวชนพกัอาศยัอยูก่บัยา่ท่ีบา้นเช่าไม ้2 ชั้น พกัอยูช่ั้น

ท่ี 2 เสียค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท สภาพแวดลอ้มท่ีพกัเป็นแหล่งท่ีมีปัญหา อยูใ่นชุมชนตรอกสิน มี

แหล่งมัว่สุมยาเสพติด มีบ่อนการพนนั ขาดการควบคุมทางสังคม ส่ิงผดิกฎหมายเขา้มาในชุมชนได้

ง่าย เด็กวยัรุ่นในชุมชนมีการทะเลาะวิวาทกนัตลอด ในดา้นชุมชนดูแลว้เยาวชนมีความเส่ียงท่ีจะ

กระทาํผดิซํ้ าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง 

  ด้านประวัติการศึกษา อาชีพ และสังคม.  เยาวชนเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

โรงเรียนวดัราชนดัดา กรุงเทพมหานคร และเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

กรุงเทพมหานคร แต่เรียนไม่จบตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนัในภาคเรียนท่ี 2 เพราะมีเร่ืองทะเลาะ

วิวาทกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ทางโรงเรียนให้เยาวชนพกัการเรียน 1 ภาคเรียน เพื่อ

เยาวชนกลบัไปเรียนต่อ โรงเรียนให้การบา้น ให้เยาวชนไปทาํแลว้นาํมาส่งโดยไม่ตอ้งเขา้เรียน 

เยาวชนไม่ปฏิบติัตามและไม่กลบัไปเรียนต่อตั้งแต่บดันั้น เยาวชนไม่เคยเรียนซํ้ าชั้น เคยทาํผิด

ระเบียบของโรงเรียนขณะเรียนอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 เร่ืองชกต่อยกนัในโรงเรียน เยาวชนเคย

หนีเรียน เคยมีเร่ืองชู้สาวกบันักเรียนในโรงเรียนอ่ืน มาตรการท่ีโรงเรียนใช้กรณีเยาวชนทาํผิด

ระเบียบ คือว่ากล่าวตกัเตือนก่อน แลว้จึงทาํทณัฑบ์น โรงเรียนเคยมีหนงัสือเชิญผูป้กครองไปพบ

เร่ืองสูบบุหร่ีในหอ้งนํ้ าของโรงเรียน เยาวชนไม่มีประวติัการถูกกลัน่แกลง้ รังแกท่ีโรงเรียน ไม่เคย

ถูกเร่ือนร่วมชั้นเรียนกลัน่แกลง้พูดด่าว่าให้เสียใจ ไม่เคยดาํรงชีพดว้ยประกอบมิจฉาชีพ ไม่เคยเล่น

การพนัน ใชเ้วลาว่างในการเล่นเกม เสียค่าบริการวนัละ 50-100 บาท และไปขบัรถเล่นกบัเพื่อน 

เยาวชนมีนิสัยใจร้อน เอาแต่ใจตนเอง เช่ือฟังคาํสั่งสอนเป็นบางเร่ือง ไม่เคยลกัขโมย เวลาอยู่บา้น

ช่วยงานบา้นบา้งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ไม่เคยสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัคนรักตั้งแต่

อาย ุ14 ปี ไม่เคยใชถุ้งยางอนามยั ไม่เคยถูกบงัคบัล่อลวงใหมี้เพศสมัพนัธ์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

2  ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด. เยาวชนคบเพื่อนส่วนใหญ่ท่ีมีอายุใกลเ้คียงกนั และอายุ

มากกว่า เพื่อนส่วนใหญ่กาํลงัเรียนหนงัสือ เยาวชนมีภาวะผูน้าํสูงเม่ืออยู่ในกลุ่มเพื่อน พฤติกรรม

ของบุคคลท่ีเยาวชนใกลชิ้ดไม่เหมาะสม ไม่ได้เรียนและไม่ได้ทาํงาน มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊ง 

ร่วมกนัสูบบุหร่ี เสพยาเสพติด เล่นสนุกเกอร์ เพื่อน ๆ มีนิสัยกา้วร้าวรุนแรง ส่วนใหญ่เยาวชนใช้

ชีวิตอยูก่บัเพื่อนมากกว่าครอบครัว ซ่ึงสัปดาห์หน่ึง ๆ เยาวชนจะคบคา้สมาคมกบัเพ่ือนทั้ง 7 วนั ๆ 

ละ 24 ชัว่โมง เป็นเช่นน้ีมานาน 4 ปีแลว้ ทาํใหใ้นดา้นน้ีเยาวชนมีความเส่ียงท่ีจะกระทาํผดิซํ้ าอยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งสูง 
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2  เยาวชนเจาะหูซ้าย ฝังมุก 1 เม็ดท่ีกลางหลงั ขอ้เทา้ซ้าย ขอ้มือ 2 ขา้ง มีรอยสักท่ีแขน 

ไหล่ทั้ง 2 ขา้ง หนา้อก ขา้งหู 2 ขา้ง มีโรคประจาํตวัหอบหืด เคยมีอุบติัเหตุรุนแรงถูกมีดฟันท่ีกลาง

หลงัดา้นขวา เยาวชนสูบบุหร่ีวนัละ 10 มวน มานาน 2 ปี ด่ืมสุรา ด่ืมเบียร์ เสพยาบา้วนัละ 2 เมด็มา

นาน 2 ปี และบางคร้ังเสพยาไอซ์มานาน 4 เดือน 

2  ลกัษณะบุคลิกภาพ อารมณ์ และการปรับตวั พบว่า เยาวชนมีแนวโนม้ของความรู้สึก

ไม่มัน่คงปลอดภยั รู้สึกว่าตนเองมีปมดอ้ย มีความบกพร่อง ตอ้งการพึ่งพิงทางจิตใจ ขณะเดียวกนัมี

ลกัษณะวุฒิตํ่ากว่าวยั หุนหันพลนัแล่น ทาํอะไรตามอารมณ์ และมีแนวโน้มตอบโตด้้วยความ

กา้วร้าว เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถวางแผนหรือจดัการส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ อีกทั้งเม่ือเผชิญกบัความคบัขอ้งใจ 

มีความพยายามท่ีจะไม่รับรู้หรือจดัการปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

  กลไกของความขดัแยง้ เน่ืองจากเยาวชนไม่เคยพบหน้ามารดาเลยเป็นเวลากว่า 17 ปี

มาแลว้ ส่วนบิดาติดสุราไม่สนใจครอบครัว เยาวชนมีเจตคติท่ีไม่มีต่อทั้งบิดาและมารดาท่ีต่างก็

ไม่ไดท้าํหนา้ท่ีในการใหก้ารอบรมเล้ียงดู ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกไม่มัน่คง ปลอดภยั ความไวว้างใจ

ไม่ได้รับการตอบสนอง ต้องการท่ีพึ่ งทางใจ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองมากนัก เน่ืองจาก

บรรยากาศในครอบครัวมีการแสดงออกและการส่ือสารความรักความห่วงใยค่อนขา้งนอ้ย เยาวชน

อยู่ในความดูแลของย่าท่ีพยายามอบรมตักเตือนแต่ค่อนข้างตามใจ และไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรมของเยาวชนได ้ซ่ึงเห็นไดจ้ากความมีอิสระและพฤติกรรมท่ีละเมิดกฎอยูเ่ป็นประจาํตั้งแต่

เดก็ อีกทั้งถูกจบักมุเก่ียวกบัคดียาเสพติดทั้งส้ิน 8 คดี เยาวชนมีวฒิุภาวะท่ีตํ่ากวา่วยั หุนหนัพลนัแล่น 

ทาํอะไรตามอารมณ์ กา้วร้าว เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน จึงมกัตอบโตด้ว้ยความกา้วร้าวรุนแรง อีกทั้ง

เม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้ในจิตใจ หรือความวิตกกงัวล มีแนวโนม้จดัการกบัปัญหาดว้ยตนเอง แต่

ขาดการวางแผนและจดัการกบัปัญหาไดไ้ม่ดี จึงใชย้าเสพติดเพ่ือให้ลืมปัญหาหรือประชดชีวิตดว้ย

การมีพฤติกรรมท่ีไม่ดี จึงส่งผลให้กระทาํผิดซํ้ าซาก และมีพฤติกรรมละเมิดกฎอย่างต่อเน่ือง 

เยาวชนถูกดาํเนินคดีมาแลว้ 6 คร้ัง ดงัน้ี 

   เยาวชนทาํผดิคร้ังแรก อายปุระมาณ 14 ปี ตอนนั้นอยูก่บับิดาและยา่ ขอ้หามียาเสพ

ติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) หรือยาบา้ไวใ้นครอบครองโดยผิดกฎหมาย เม่ือ 13 

สิงหาคม พ.ศ.2553 ศาลมีคาํพิพากษาคุมประพฤติ 1 ปี และเขา้รับการบาํบดัอาการติดยาเสพติดท่ี

ศูนยส์าธารณสุขใกลบ้า้น และเยาวชนไม่เคยไปรายงานตวัตามนัด ในการทาํผิดคร้ังแรกเยาวชน

อยากลองยา และไดล้องเสพอาทิตยล์ะ 2 เมด็ โดยเวน้ช่วง 2-3 วนั แลว้แต่เพ่ือนจะนาํมาให ้โดยเสพ

อยูท่ี่บา้น พอ่และยา่ไม่รู้เร่ือง มารู้ต่อเม่ือถูกจบัได ้ก่อนถูกจบัเดินกลบับา้นจากท่าเทเวศน์ไปทางเสา

ชิงช้า ตาํรวจจบัตรวจปัสสาวะ พบปัสสาวะเป็นสีม่วง และส่งไปอยู่ท่ีศูนยฝึ์กอบรมแรกรับบา้น

เมตตา อยู่ไดน้าน 6 วนั ไดรั้บการประกนัตวั การเสพร่วมเสพกบัเพื่อน 2 คน แต่เพื่อนไม่ถูกจบั 
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ตนเองถูกจบัขณะเดินกลบับา้นคนเดียว เยาวชนทาํผดิคร้ังท่ีสอง มีระยะเวลาห่างจากคร้ังแรกไม่ถึง 

1 เดือน คือวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 ดว้ยขอ้หามียาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดย

ผดิกฎหมาย ปัญหาการเสพคือ เพื่อน 2 คนมาหาพร้อมกบัยาบา้ ร่วมกนัเสพ หลงัเสพเสร็จแลว้ชวน

กนักบัเพื่อนไปเท่ียวท่ีวดัดาวดึงส์ พบตาํรวจเรียกตรวจปัสสาวะ เพ่ือนหนีไปได ้ตนถูกจบัคนเดียว 

ศาลเยาวชนมีคาํพิพากษาคุมความประพฤติ 1 ปีท่ีบา้นเมตตา อยูท่ี่นัน่ได ้33 วนั ถูกปล่อยตวั และให้

รายงานตวั 1 เดือนต่อคร้ัง รายงานตวัอยูไ่ด ้6 เดือน เยาวชนเลิกรายงานตวัตามนดั กระทาํผิดคร้ังท่ี

สาม ถูกจบัขอ้หาเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผดิกฎหมายและเขา้รับการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร คร้ังท่ีส่ี เยาวชนถูกจบัขอ้หาเสพยาเสพติดใหโ้ทษ

ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ศาลเยาวชนมีคาํพิพากษาคุมความประพฤติ 2 ปี และเยาวชนไม่เคย

ไปรายงานตวัตามนดั คร้ังท่ีห้า เยาวชนถูกจบัขอ้หาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตา

มีน) โดยผดิกฎหมาย มีระยะเวลาห่างจากกระทาํผดิคร้ังท่ีส่ี เพียง 6 เดือน โดยท่ียงัอยูใ่นระหว่างการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ขอยุติการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด และแจง้การดาํเนินคดี คร้ังท่ีหก เยาวชนถูกจบัขอ้หาเดิม คือ เสพยา

เสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย โดยเสพวนัละ 1-2 เม็ดกบัเพื่อนคน

ใหม่ ๆ เลิกคบเพื่อนเก่า คบเพื่อนใหม่ แต่เพื่อนคนน้ีเสพยาดว้ย และชวนเสพดว้ยกนัโดยไปเสพท่ี

บา้นของเพื่อน บิดามารดาของเพื่อนทาํงานนอกบา้น บา้นว่างอยู่ สาเหตุท่ีกลบัมาเสพอีกเพราะ

ว่างงาน ไม่มีงานทาํ ไม่ไดเ้รียนหนังสือ คบเพื่อนท่ีเสพยา ศาลมีคาํพิพากษารองการลงโทษ 1 ปี   

คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตวั 3 เดือนต่อคร้ัง และตรวจปัสสาวะทุกคร้ังท่ีไปรายงานตวั พบว่า 

เยาวชนไม่เคยไปรายงานตวัตามนดั คร้ังท่ีเจ็ด เยาวชนให้ถอ้ยคาํว่า นายสา (นามสมมติ) อาย ุ17 ปี 

ไดม้าหาตนท่ีบา้นเวลา 15.00 น. และไดซ้ื้อยาบา้มา 2 เม็ด ชกัชวนให้เยาวชนเสพ ต่อมาวนัรุ่งข้ึน

เวลา 23.30 น. เยาวชนไดข้บัรถจกัรยานยนตไ็ปหาเพื่อนอีกคนหน่ึงช่ือนายปู (นามสมมติ) อาย ุ25 ปี 

ท่ีบา้นของนายปู จากนั้นพากนัไปหาเพ่ือนของนายปู และพากนัไปหาเพ่ือนซ่ึงอยูข่า้งสถานีตาํรวจ

นครบาลดุสิต จนกระทัง่ 10.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน เยาวชนลงมาจากบา้นของเพื่อน ไดพ้บเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจ 2 นาย เขา้มาขอตรวจคน้เพราะเห็นรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และนําเยาวชนไปตรวจ

ปัสสาวะ พบสารเสพติดในร่างกาย จึงนาํตวัส่งพนกังานสอบสวน และถูกกล่าวหาในขอ้หาเป็นผู ้

ขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 (ยาบา้) โดยผดิกฎหมาย และเสพยาเสพติด

ใหโ้ทษประเภท 1 (ยาบา้) โดยผดิกฎหมาย 

2  ความคิดเห็นของเยาวชนท่ีมีต่อครอบครัวในการดูแลเยาวชนเอง เยาวชนให้ความ

คิดเห็นว่า โดยปกติไม่ไดรั้บการอธิบายเหตุผลจากบิดาและย่า บิดามีพฤติกรรมสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา 
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ชอบโกหก เล่นการพนนั ชอบทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้น เป็นผูมี้อิทธิพล แสดงความเป็นนกัเลง บุคคล

ในครอบครัวมีพฤติกรรมเคยถูกดาํเนินคดี (แฝดชายผูพ้ี่) 

2  การรับรู้ความคาดหวงัของบิดาและย่า เยาวชนรับรู้ว่าย่าและบิดาหวงัท่ีจะให้ตนจบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อท่ีจะพอหางานทาํได ้แต่เยาวชนไม่สามารถทาํตามความ

คาดหวงัได2้ เพราะถูกไล่ออกจากโรงเรียนดว้ยเร่ืองทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา เยาวชนคิดว่าตน

สามารถพฒันาหรือปรับปรุงตนเองให้บิดาและย่าสมหวงัได ้โดยอยากให้ครอบครัวมีความสุข มี

ความภาคภูมิใจ เยาวชนสามารถทาํให้ผูป้กครองลดความห่วงใยลงได้ โดยยอมอยู่ในสถานท่ี

ฝึกอบรม ความผิดคร้ังน้ีศาลพิพากษาให้อยูใ่นสถานฝึกอบรมจนกว่าจะจบการศึกษานอกโรงเรียน 

(กศน.) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือจนกวา่จะมีอาชีพ ซ่ึงเยาวชนมีความวิตกกงัวลเร่ืองคดีมาก 
  สาํหรับการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า เยาวชนให้ความคิดเห็นว่า ควร

มีการจดักิจกรรมให้กบัเยาวชนไดมี้ส่วนร่วมโดยไม่กดดนัจนเกินไป ควรมีการรับฟังขอ้มูลจาก

เยาวชนถึงความตอ้งการต่าง ๆ  และควรหาส่ิงบนัเทิงท่ีถูกตอ้งให้กบัเยาวชน เช่น กีฬา การแข่งขนั

ต่าง ๆ และดนตรี  
  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู. จากการพูดคุยกบัเยาวชน พบว่า เยาวชน

อ่านเขียนคล่อง ไม่พบความผดิปกติของร่างกาย แขง็แรงดี สนใจอาชีพประเภทช่างต่าง ๆ เช่น ช่าง

ยนต ์ช่างเช่ือมโลหะ ช่างไม ้ไฟฟ้าและเกษตรกรรม จึงใหก้ารแนะนาํ ดงัน้ี 
  1. ควรใหเ้ยาวชนไดพ้บกบัจิตแพทยเ์พื่อบาํบดัอาการติดยาแบบผูป่้วยในให้หายขาด 

และเขา้ร่วมกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  2. ให้ฝึกอาชีพตามท่ีตนถนัด ในช่วงใดช่วงหน่ึงท่ีตนชอบก็ได้ จะฝึกในศูนย์

ฝึกอบรมเม่ือมีโอกาส (หรือเม่ือพน้โทษแลว้กไ็ด ้เพ่ือการมีงานทาํ และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อไป 
  3. ใหก้ารบาํบดัแก่เยาวชนในดา้นการเห็นคุณค่าของตนเอง การมีโอกาสดีท่ีมีอวยัวะ

ครบ และมีร่างกายแขง็แรง พอท่ีจะสู้กบังานหนกัในการประกอบอาชีพ และมุมานะเรียนการศึกษา

นอกโรงเรียนจนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 
  4. ใหค้าํปรึกษาแก่ครอบครัวในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่ือสารระหว่างกนั ลด

การทะเลาะวิวาท และทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
  5. ช้ีให้เยาวชนเห็นวงจรชีวิตของการกระทาํผิดซํ้ าซากและผลท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

และปรับเปล่ียนตนเอง เพราะไม่เป็นการสายท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง เพื่ออนาคตของตนเอง และ

คนท่ีรักและห่วงใยตนเอง คือ บิดาและยา่ 
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กรณศึีกษาที ่5 
  ช่ือ. นายทองนิล  ค ําดีแท้ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี เพศชาย นับถือศาสนาพุทธ 

สถานภาพโสด 
  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด. กระทาํผิดทั้งหมด 4 คร้ัง 2 คร้ังแรกทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์2 

คร้ังสุดทา้ยทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด คร้ังน้ีถูกจบัขอ้หามียาไอซ์ จาํนวน 6 กรัมไวใ้นครอบครองเพื่อ

เสพและจาํหน่าย 
  ปัจจุบัน.  กาํลงัศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ 3 (ปวช.3) ในอาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี ถูกจบัคดีครอบครองยาไอซ์เพ่ือจาํหน่ายและเสพ ศาลตดัสินให้ฝึกอบรมในศูนย์

ฝึกอบรมชายบา้นอุเบกขา เป็นเวลา 2 ปี ขณะน้ีอยู่มาแลว้ 1 ปี 8 เดือน ขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมได้

เรียนช่างเช่ือม เรียนมานานประมาณ 8 เดือน รู้สึกชอบ 
  ประวตัิ. เยาวชนเป็นคนพ้ืนเพจงัหวดัชลบุรี อาศยัอยูท่ี่อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี บิดา

มารดาหยา่ร้างแยกกนัอยู่ เยาวชนอาศยัอยูก่บัมารดา บิดามีการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มารดามี

การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 10,000 บาทข้ึนไป เยาวชนรับจา้ง

รายเดือนเป็นเด็กเสริฟอาหารท่ีพทัยา มีรายไดเ้ดือนละ 6,000 บาท เยาวชนเป็นคนมีนิสัยร่าเริง 

สนุกสนาน มารดาเป็นเจา้ของร้านเอง เป็นบา้นจดัสรรท่ีอยูใ่นโครงการหมู่บา้นสะเหร่กรีนวิวส์ เป็น

บา้นใหม่ ในหมู่บา้นยงัไม่มีการคา้ยา ส่วนบา้นเก่าอยูท่ี่หมู่บา้นพทัยารุ่งเรือง สภาพบา้นเก่า ไม่มีคน

คา้ยา เสพยา แต่เยาวชนไดย้ามาจากเพื่อนท่ีหมู่บา้นอ่ืน จาํช่ือหมู่บา้นไม่ได ้เยาวชนมีพี่นอ้งร่วมบิดา

มารดาเดียวกนั 2 คน และเยาวชนเป็นบุตรคนแรก เยาวชนกระทาํผดิคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีส่ี 
  คร้ังแรก เยาวชนกระทาํผิดคร้ังแรกเม่ืออายุ 15 ปีกว่า ๆ ดว้ยขอ้หาลกัทรัพยโ์ดยลกั

รถจกัรยานยนต ์ศาลพิจารณาปรับและปล่อยตวั เยาวชนกลบัไปอยู่บา้น และทาํงานเป็นเด็กเสริฟ

อาหารท่ีพทัยา มีรายไดเ้ดือน 6,000 บาท คร้ังท่ีสอง ห่างจากคร้ังแรกประมาณ 1 ปี เยาวชนถูกจบั

ขอ้หาเดิม คือ ลกัรถจกัรยานยนต ์สาเหตุตอ้งการมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นของตนเอง ศาลพิจารณาให้

อยูใ่นศูนยฝึ์กอบรม 1 ปี และอยูจ่นครบ ออกมาอยูบ่า้นนานได ้4 เดือน ถูกจบัคร้ังท่ีสาม ในขอ้หา

เสพยาบา้ (เมทแอมเฟตามีน) โดยเสพวนัละ 3 เมด็ ไปเสพกนัท่ีบา้นของเพื่อน โดยท่ีบิดามารดาของ

เพื่อนไม่ทราบเร่ือง เสพร่วมกนัคร้ังละประมาณ 3 คน ศาลพิจารณาให้คุมประพฤตินาน 6 เดือน 

ปฏิบติัตนตามกติกาจนครบ คร้ังท่ีส่ี กระทาํผดิห่างจากคร้ังท่ีสาม 1 เดือน ในขอ้หาจาํหน่ายยาไอซ์ 6 

กรัม ศาลพิจารณาใหฝึ้กอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นอุเบกขา เป็นเวลา 2 ปี ขณะน้ี

อยูม่านาน 1 ปี 8 เดือนแลว้ และเรียนช่างเช่ือมอยูใ่นศูนยฝึ์กมาประมาณ 8 เดือน รู้สึกวา่ชอบ 
  ลกัษณะของเยาวชน ดูภายนอกเยาวชนร่างกายแขง็แรง เขียนอ่านไดดี้ และเห็นว่าการ

ตดัสินของศาลยุติธรรมดีแลว้ เยาวชนเคยพูดจาหยาบคายข่มขู่ผูอ่ื้นเสมอ ๆ ชอบเท่ียวในสถานท่ี     
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ท่ีหา้มเด็กและเยาวชนเขา้ไป เช่น ผบั บาร์ ไนทค์ลบั มกัมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ ปัจจุบนั

สูบบุหร่ี เคยทดลองใชส้ารเสพติดบางประเภท เคยหนีเท่ียวและกลบับา้นดึก บางคร้ังกลบัสว่าง      

บ่อย ๆ สนุกสนานท่ีไดค้ลุกคลีกบัคนท่ีด่ืมสุรา เคยทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
  เจตคติของเยาวชน เยาวชนเห็นวา่ครูและโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย และถา้มีคนทาํ

ร้ายเยาวชนก่อน เยาวชนจะตอบโตอ้ย่างสาสมโดยทนัทีทนัใด เห็นว่าการกระทาํผิดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน เห็นว่าการเล่นการพนนัเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึงไม่เป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย 

และคนทาํผดิกฎหมายก็ไม่ไดถู้กจบักุมทุกคน การขโมยของของผูอ่ื้นก็เป็นเร่ืองท่ีสบาย ๆ ธรรมดา 

ไม่ไดผ้ดิอะไร และเห็นวา่การทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ไม่ใช่ความจริง ฉะนั้นจะทาํดีไปทาํไม 

2  เพื่อนสนิทของเยาวชนเป็นคนท่ีสูบบุหร่ี ด่ืมเหล้าและชวนเยาวชนด่ืมด้วย เท่ียว

กลางคืน และชวนเยาวชนเท่ียวดว้ย เพ่ือนสนิทคนน้ีเคยหนีเท่ียว โดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ เคย

ถูกตาํรวจจบักุมและถูกกล่าวว่ากระทาํผิด เยาวชนรู้สึกว่าอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกทาํให้มีเพื่อน

มากข้ึน อยู่ในศูนยฝึ์กอบรมไม่ตอ้งทาํงานก็มีขา้วรับประทาน เพื่อน ๆ ในศูนยฝึ์กอบรมสอนวิธี

กระทาํผดิใหม่ให ้อยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมทั้งทีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ  และเยาวชนเคยคิดว่าออกจากศูนย์

ท่ีฝึกอบรมแลว้จะทดลองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า ส่วนเพื่อนสนิทท่ีสุดในศูนยฝึ์กอบรมของเยาวชน 

เป็นเพื่อนท่ีไม่มีใครมาเยี่ยมเลยระหว่างอยู่ในศูนยฝึ์กอบรม เพื่อนสนิทคนน้ีแอบสูบบุหร่ีในศูนย์

ฝึกอบรมเป็นประจาํ และเคยชวนเยาวชนแกลง้เพื่อนในศูนยฝึ์กอบรมและเป็นคนท่ีชอบพดูจาหยาบ

คายเสมอ ๆ หลงัจากท่ีเยาวชนออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรก เยาวชนรู้สึกว่าครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง

ใหอ้ภยัและดีใจท่ีเยาวชนไดก้ลบับา้น และเยาวชนยงัคงติดต่อกบัเพื่อนสนิทในศูนยฝึ์กอบรมคนนั้น

เสมอ 

2  เป้าหมายในชีวิต เยาวชนยงัคงมีเป้าหมายในชีวิตหลงเหลืออยู ่ยงัอยากจะเป็นคนดี หา

งานทาํ ดูแลแม่ให้ดี และอยากจะมีครอบครัวท่ีดี สาํหรับเร่ืองการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า เยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น ยงัมองไม่เห็นทางออกวา่จะทาํอยา่งไร 

2  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู.  จากการสนทนากบัเยาวชน ทาํใหท้ราบว่า

เยาวชนชอบและพึงพอใจกบัอาชีพการเป็นช่างเช่ือม จึงไดแ้นะนาํ ดงัน้ี 

2  1. อาชีพช่างเช่ือมเป็นอาชีพสุจริต ยึดเป็นอาชีพหลกัได ้ทาํอะไรก็ได้ท่ีเป็นอาชีพ

สุจริต ไม่ต้องอาย และไม่ต้องออมแรงทํางาน ให้ทําทุกอย่างท่ีอยู่ตรงหน้าและอยู่ในความ

รับผดิชอบใหดี้ท่ีสุด แลว้ทุกอยา่งจะดีเอง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

2  2. จากประวติัทาํให้ทราบว่าเยาวชนเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ 3 (ปวช.3) อยู ่      

จึงเสริมแรงว่า สามารถเรียนต่อใหจ้บได ้เรียน กศน. ในระดบั ปวช.ก็ได ้และถา้ตั้งใจเรียน รักเรียน

จริง ๆ แลว้ก็สามารถท่ีจะใช้ความวิริยะอดทน จนเรียนต่อระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
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(ปวส.) ได ้และมีโอกาส2ต่อในระดบัปริญญาตรีไดด้ว้ย ขอเพียงอยา่ลม้เลิกความคิดและความมุ่งมัน่

ท่ีจะไปใหถึ้ง กจ็ะไม่เกิดความลม้เหลว 
  3. ปฏิบติัตนให้ดี จะได้รับการลดหย่อนโทษตามโอกาส และจะได้ออกจากศูนย์

ฝึกอบรมเร็วข้ึน เพื่อไปทาํตามความฝันคือ เรียนในสายอาชีพใหจ้บไดสู้งสุดตามท่ีตอ้งการ เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพหลกัสุดทา้ยต่อไป 
  4. ตอ้งใจแขง็ มุ่งมัน่ เอาจริงเอาจงั ตั้งใจจริงท่ีจะเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด เอาชนะใจ

ตนเองใหไ้ด ้กจ็ะชนะทุกส่ิง 
 
กรณศึีกษาที ่6 
  ช่ือ  นายทองสุข  มากสุข (นามสมมติ) อายุ 19 ปี เพศชาย นับถือศาสนาพุทธ 

สถานภาพมีคู่แลว้ไม่ไดแ้ต่งงานกนัและยงัไม่มีบุตร 
  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด.  กระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดคร้ังน้ี เป็นคร้ังท่ี 4 ดว้ยขอ้หา

ร่วมกนัมียาบา้เพื่อจาํหน่าย ร่วมกบัมียาไอซ์ไวค้รอบครอง 
  ปัจจุบัน. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ เคยเรียนจนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ไม่ตั้งใจเรียน ออกจากโรงเรียนก่อนวยัอนัควรเพราะยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และถูกจบัขอ้หาร่วมกนัมี

ยาบา้เพื่อจาํหน่ายร่วมกบัมียาไอซ์ไวค้รอบครอง ศาลตดัสินใหอ้ยูศู่นยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นกรุณาโดยไม่มีกาํหนด จนกวา่จะจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ตอนปลาย วิชาชีพ 1 วิชา (ไม่มีการ

ลดโทษจนกวา่จะเรียนจนจบ) 
  ประวัติ.  เยาวชนมีพื้นเพเป็นชาวบางปลา บางพลี สมุทรปราการ มีพ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาเดียวกนั 2 คน เยาวชนเป็นบุตรคนแรกและมีนอ้งชาย 1 คน บิดามารดาหย่าร้าง แยกกนัอยู่

ตั้งแต่เยาวชนอายไุด ้10 ปี เยาวชนอาศยัอยูก่บัมารดา บิดาจบการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา มารดาจบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีอาชีพคา้ขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวมีรายได้เดือนละ

ประมาณ 10,000 บาท เยาวชนเป็นคนด้ือร้ัน มารดาเป็นเจา้ของบา้นเอง เป็นบา้นจดัสรร มีร้านคา้

มาก เยาวชนเป็นคนด้ือร้ัน มีนิสยัเอาแก่ใจตนเอง ขาดทกัษะในการควบคุมอารมณ์ ไม่ตั้งใจเรียน ใช้

เวลาวา่งไม่เป็นประโยชน์ คบหาเพื่อนกลุ่มเส่ียงท่ีไม่เรียนหนงัสือ ไม่ทาํงานและเก่ียวขอ้งกบัยาเสพ

ติด เยาวชนมีความเห็นวา่ศาลตดัสินไม่ยติุธรรม ตดัใหผ้มไม่มีป้าย ทาํใหผ้มไม่รู้วนัปล่อย และใหอ้ยู่

ในสถานฝึกอบรมจนจบมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และมีวิชาชีพดว้ย เยาวชนมี

ประวติัการเรียนซํ้ าชั้น มีประวติัการใชส้ารเสพติด เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี ถูกให้ออกจาก

โรงเรียน ดาํรงชีวิตดว้ยการประกอบอาชีพผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม ใชเ้วลาวา่งไปกบัการเสพยาและ

เล่นการพนนั และมกัสร้างความลาํบากใจให้กบัคนท่ีอยูร่อบขา้ง ดา้นสุขภาวะทางกาย เยาวชนเป็น
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โรคหิตท่ีขา มือ และกลางหลงั มีรายสกัท่ีแขนขวา หนา้อกซา้ย ขาซา้ย แพอ้าหารทะเล กุง้ 2ปลาหมึก 

เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิง โดยใชถุ้งยางอนามยัเป็นบางคร้ัง เคยเป็นหนองใน รักษาโดยซ้ือยามา

รับประทานเอง สูบบุหร่ีวนัละ 2 มวนต่อวนันาน 2 ปี เสพยาบา้ 2 เม็ดต่อวนันาน 2 ปี ส่วนยาไอซ์

นาน ๆ เสพคร้ัง 

2  ด้านครอบครัว.  ในอดีตท่ีพ่อแม่อยู่ดว้ยกนั มีการทะเลาะกนัอย่างรุนแรง ทาํร้ายกนั

และต่างคนต่างอยู่ มีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยู่ในระดบัตํ่า การควบคุมพฤติกรรม 

ระเบียบกฎเกณฑแ์ละวิธีการลงโทษอยูใ่นระดบัตํ่า 

2  ดา้นชุมชนท่ีอยู่อาศยั ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน มี

ปัญหาอาชญากรรม เป็นแหล่งอบายมุขแหล่งทะเลาะวิวาท 

2  เพื่อน/เพื่อนสนิท บุคคลใกล้ชิด.  ส่วนใหญ่ไม่เรียนหนงัสือ ไม่ประกอบอาชีพใด ๆ มี

พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกับอบายมุข หรือส่ิงผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด เป็นอาชญากร เป็น

อนัธพาล เพื่อนสนิทของเยาวชนสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้และชวนเยาวชนด่ืมด้วย ติดยาเสพติด เท่ียว

กลางคืนและชวนเยาวชนเท่ียวดว้ย เล่นการพนัน และเล่นมากกว่า 2 อย่าง เล่นบ่อย ๆ และชวน

เยาวชนเล่นดว้ย ชอบแกลง้คนอ่ืนใหโ้มโหแลว้หวัเราะชอบใจ โมโหร้าย ชอบเป็นหวัหนา้กลุ่ม แก๊ง 

ชอบทาํลายของ ชอบแสดงอาํนาจ เคยหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ เคยถูกตาํรวจจบักุม 

และถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิ และชอบหนีโรงเรียนเป็นประจาํ 

2  ส่วนเพื่อนสนิทของเยาวชนในขณะท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรม เคยชวนเยาวชนแอบสูบบุหร่ี 

ชวนแกลง้เพื่อนคนอ่ืน ๆ และชอบพดูจาหยาบคายเสมอ ๆ เยาวชนรู้สึกว่าอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมทาํให้

มีเพื่อนมากข้ึน และอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมทาํใหมี้ความรู้กวา้งขวางข้ึน เร่ืองการกระทาํผดิ เพื่อน ๆ ใน

ศูนยฝึ์กอบรมสอนวิธีการกระทาํผิดใหม่ ๆ ให้ และเยาวชนรู้สึกว่าอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมทั้งทีตอ้งหา

ความรู้ใหม่ ๆ และคร้ังแรกท่ีอยูศู่นยฝึ์กอบรมคิดวา่ ถา้ไดอ้อกไปจะไม่กระทาํผดิอีก 

2  หลงัจากท่ีเยาวชนออกจากศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรก รู้สึกว่าครอบครัวญาติพ่ีนอ้งให้อภยั 

และดีใจท่ีเยาวชนไดก้ลบับา้น แต่เยาวชนก็ยงัรู้สึกว่าใคร ๆ ก็พากนัว่า เยาวชนเป็นเด็กเกเร เด็ก

เหลือขอ ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือว่าเยาวชนจะกลบัเป็นคนดีได ้เยาวชนยงัคงติดต่อกบัเพื่อนสนิทใน

สถานฝึกอบรมคนนั้นเสมอ ๆ คิดว่าการกระทาํผิดซํ้ าเป็นเร่ืองธรรมดา และไม่มีใครให้โอกาสใน

การทาํความดีได ้

2  ประวัติการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด.  คร้ังแรกเยาวชนถูกจบัขอ้หาเสพยาเสพติด

ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ศาลพิพากษาให้เขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาแบบควบคุมตวั 

ไม่เขม้งวด โดยเขา้รับการฟ้ืนฟูในโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ และให้รายงานตวัต่อ

พนกังานคุมประพฤติอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 6 เดือน โดยเยาวชนเสพยาบา้ทุกวนั ๆ ละ
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หลาย ๆ เมด็ ๆ ละ 200 บาท เสพคนเดียวท่ีบา้นของตนเอง โดยอาศยัอยูก่บัมารดา บิดาเป็นทหารเรือ

อยูส่ัตหีบ มารดาอยูจ่งัหวดัสมุทรปราการ สาเหตุท่ีเสพเพราะละแวกบา้นมีอบายมุขทุกประเภท ทั้ง

การพนนั บอล ยาบา้ทั้งขายและทั้งเสพ กญัชา ถูกจบัคร้ังแรกปี 2552 อาย ุ16 ปี ตาํรวจส่งไปบาํบดัท่ี

วดัปลดัเปลียง อยูท่ี่บางแกว้ สมุทรปราการ บาํบดัอยูน่าน 14 วนัก็ออกมาอยูก่บัมารดาท่ีขายอาหาร2

ตามสั่ง และถูกจบัขอ้หาดงักล่าวขา้งตน้ คร้ังท่ีสอง เยาวชนขบัรถจกัรยานยนต์ไปบา้นเพื่อน พบ

ตาํรวจเขา้ตรวจคน้และตรวจปัสสาวะพบสีม่วง ไปดว้ยกนักบัเพื่อน 4 คน ถูกจบัหมดทุกคน ศาล

พิพากษาใหไ้ปบาํบดัยา 45 วนั ท่ีสถานฝึกอบรมแรกรับสมุทราปราการในขอ้หามียาเสพติดใหโ้ทษ

ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไวใ้นครอบครองอยูใ่นสถานฝึกไดว้นัเดียว มารดาประกนัตวัออกไป

ในราคา 1 หม่ืนบาทและศาลสั่งคุมประพฤติดว้ย ให้รายงานตวั 2 เดือนต่อคร้ัง เป็นระยะเวลา 1 ปี 

หลงัจากนั้นกลบัไปอยู่บา้น ไม่ไดท้าํงาน ไม่ไดเ้รียนหนงัสือและยงัคงเสพยาอยู่ คบกบัเพื่อนกลุ่ม

เดิม ระยะเวลาท่ีถูกจงัคร้ังท่ีสอง ห่างจากคร้ังแรกประมาณ 6 เดือน เยาวชนเสพยาไปเร่ือย ๆ จน

ตอ้งการเงินมากข้ึน จึงเร่ิมขายยา ขายคร้ังแรก 50 เมด็ ราคาเมด็ละ 200 บาท โดยมีตน้ทุนเมด็ละ 120 

บาท คร้ังท่ีสาม ตุลาคม 2553 ถูกจบัอีกในขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 16 เม็ด ไดรั้บการประกนัตวัไปใน

ราคา 2 หม่ืนบาท คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตวัทุก 3 เดือน กลบัไปอยู่บา้นและเขา้สู่วฏัจกัรเดิม คือ 

คบเพื่อนกลุ่มเดิม ขายยา รู้จกัคนมากข้ึนเร่ือย ๆ ขยายเครือข่าย จนพบเอเยน่ตใ์หญ่ ขนาดหลายหม่ืน

หลายแสนเมด็ (ในตอนนั้นถูกจบัคนเดียว) ต่อมาคร้ังท่ีส่ี 24 พฤษภาคม 2554 มีระยะเวลาห่างจาก

คร้ังท่ีสามประมาณ 6 เดือน เยาวชนถูกจบัคนเดียวในขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ 367 เม็ด ยาไอซ์ 6 กรัม 

ประกนัตวัในฐานะเจา้ของยาในราคา 1 แสนบาท สถานท่ีถูกจบัคือท่ีบา้น และมารดาจ่ายเงินเพิ่มอีก 

2 แสนบาท รวมเป็น 3 แสนบาท ทาํให้ได้กลบัไปอยู่กับมารดาได้ 15 วนั มีหมายคน้มาท่ีบา้น 

ตาํรวจเขา้จบัพบยาบา้ 626 เม็ด ยาไอซ์  9 กรัม สมุดบญัชีซ้ือขายยาบา้ 6 แผ่น สมุดบญัชีเงินฝาก 3 

เล่ม โทรทศัน์ 7 เคร่ือง เงินสด 4 หม่ืนบาท และรถจกัรยานยนต ์1 คนั ศาลพิจารณาตดัสินไปสถาน

แรกรับ จงัหวดัสมุทรปราการ คดัคา้นการประกนัตวั อยู่ท่ีบา้นแรกรับไดน้าน 4 เดือน ไม่มีการ

บาํบดั รอการผลดัฟ้อง รอการตดัสินและอายดัทั้ง 2 คดี รวมคดี ท่ีบา้นแรกรับจะจดัใหเ้รียนหนงัสือ 

โดยมีตารางเรียนว่า วนัไหน หอไหน เรียนอะไร วิชาท่ีเรียนเช่นจดัดอกไม ้วาดรูป เยบ็ผา้ บาํบดัยา

เสพติด และใหเ้ขียนใบประเมินความรู้สึก ตอนนั้นเรียนไม่ค่อยรู้เร่ือง จากบา้นแรกรับจงัหวดั สมุท

ราปราการ ศาลตดัสินให้มาอยู่บา้นกรุณา (ปัจจุบนั) ขณะน้ีอยู่มานาน 4 เดือนแลว้ ศาลพิจารณาให้

อยูน่านโดยไม่มีกาํหนด ใหเ้รียนจนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และวิชาชีพ 1 

วิชา ไม่มีการลดโทษจนกวา่จะเรียนจนจบ 
  เยาวชนคิดว่าสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของตนเองเกิดข้ึนทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่า 

ยาเสพติดเป็นส่ิงผิดกฎหมาย และหลงัจากเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ ตอ้งกลบัไปคบหาสมาคมกบั
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เพื่อนท่ีเสพยาอีก เพราะเลิกคบไม่ได ้พ่อแม่เองก็เอาใจใส่ แต่ตนเองกลบัคิดว่าใช้อีกสักคร้ังไม่

เป็นไร เลิกเม่ือไรก็ได ้แต่จริง ๆ แลว้ไม่ใช่เลิกยากมากและมีผลกระทบต่อร่างกาย สภาพจิตใจดว้ย 

คิดว่าการศึกษาของผูป้กครองไม่เก่ียวกบัการเสพยาของตนเอง แต่เป็นเพราะตนไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 

เยาวชนตอ้งการท่ีจะเลิกเสพยา และหางานท่ีดีทาํ อยากจะเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งเด็ดขาด และ

คิดวา่สงัคมยงัใหโ้อกาสเสมอ 
  สาํหรับการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ในความคิดของเยาวชนว่าหาก

ตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั เยาวชนอยากจะบอกว่าใหห้ลีกเล่ียงจากเพ่ือนท่ีเสพยา หางาน

ท่ีดีทาํ ไม่กลบับา้นดึก ช่วยงานบา้น และมีเวลาให้กบัครอบครัว เยาวชนยงัคงมีความฝันและมีแผน

ชีวิตวา่ หากมีโอกาสออกจากบา้นกรุณาแลว้จะบวชทดแทนบุญคุณใหพ้่อแม่ 3 เดือน ออกมาหางาน

ทาํเปิดร้านขายของทัว่ ๆ ไป จะทาํงานท่ีสุจริต 
  แนวทางการให้คาํแนะนําช่วยเหลอื จากการสังเกตและพดูคุยกบัเยาวชน พบว่า ควรให้

การช่วยเหลือ ดงัน้ี 
  1. ให้การเสริมแรงกบัแผนชีวิตของเยาวชนท่ีจะบวชทดแทนคุณบุพการี แสดงว่ามี

ความสาํนึกในดา้นดีเกิดข้ึน ขอใหคิ้ดอยา่งน้ีตลอดไป และทาํตามความคิดใหไ้ด ้ทั้งในเร่ืองการบวช

เรียน การทาํงานท่ีสุจริต 
  2. แนะนาํให้ตั้งใจมุ่งมัน่ในเร่ืองการเรียน และวิชาชีพตามคาํพิพากษาของศาลอย่าง

จริงจงั จะก่อประโยชน์ต่อการจบการศึกษา และนาํไปสู่แผนชีวิตในขอ้ 1 ได ้
  3. เยาวชนนบัถือศาสนาพุทธ ขอใหท้าํความเขา้ใจว่าทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ จะดีจะชัว่

อยูท่ี่ตวัทาํเอง การทาํดีไม่มีคาํว่าสาย เร่ิมตน้ไดเ้ด๋ียวน้ี และทนัที โดยไม่ตอ้งเสียอะไร มีแต่จะทาํให้

ชีวิตดีข้ึน ยอมรับความจริงและโทษท่ีไดรั้บอยา่งสงบ ตั้งจิตอธิษฐานท่ีจะทาํดี และขอพรพระช่วย

นาํทาง ดลจิตใจใหเ้ขม้แขง็ และเอาชนะใจตนเองใหไ้ด ้เป็นดีท่ีสุด 
  4. แมว้่าศาลจะไม่มีการลงโทษ ก็ขอใหป้ฏิบติัดีไวอ้ยา่งคงเส้นคงวา จนกระทัง่ความ

ดีท่วมทน้ ละลายความชัว่ให้จางลง เปรียบเสมือนเอานํ้ าดีมาใส่นํ้ าเสียให้เจือจางลง เพื่อว่าในวนั

สาํคญั ๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง สมเด็จพระบรมราชนีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราช อาจจะไดรั้บการลดหยอ่นโทษใหเ้วลาสั้นลงบา้ง แต่อยา่งไรก็ตาม ตอ้งจบการศึกษาตามคาํสั่ง

ศาลใหไ้ดแ้ละหากเยาวชนไม่หยดุเดินแลว้ ละไม่ลม้เลิกท่ีจะเรียนต่อไปก็จะไม่มีความลม้เหลวอยา่ง

แน่นอน 
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กรณศึีกษาที ่7 
  ช่ือ.  นายทองมา  มากดี (นามสมมติ อายุ 19 ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพโสด 

กาํลงัเรียนอยูช่ั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปี 3 (ปวช.) มีคู่รักแลว้ ยงัไม่มีบุตรดว้ยกนั 
  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด.  เป็นผูจ้าํหน่ายและเสพยาเสพติด ทาํผิดคร้ังน้ีและถูกจบัได้

เป็นคร้ังท่ีหก 
  ปัจจุบัน. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ถูกจบัขอ้หามียาบา้ (เมทแอมเฟตา

มีน) 170 เม็ด ไวใ้นครอบครองและจาํหน่าย ร่วมกบัพวก 2 คน และเสพดว้ย ศาลตดัสินส่งเขา้

ฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณาเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบนัอยูม่าได ้1 ปี 10 เดือน

แลว้ จะออกจากบา้นกรุณาในเดือนมิถุนายน 2555 
  ประวตัิ.  เยาวชนเป็นคนพื้นเพกรุงเทพมหานคร อาศยัอยูแ่ถวบึงกุ่ม อาศยัอยูก่บัมารดา

และพ่อบุญธรรม (มารดามีสามีใหม่) ครอบครัวทาํงานคา้ขายกบัร้านขายเส้ือผา้ มีรายไดเ้ดือนละ 8 

หม่ืนบาท ถึง 1 แสนบาท มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 2 คน เยาวชนเป็นบุตรคนแรก เป็นคนร่า

เริงสนุกสนาน มีประวติัการใช้ยาเสพติด และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ บุหร่ี ดาํรงชีพด้วยการ

ประกอบอาชีพผิดกฎหมายและศีลธรรม ใชเ้วลาว่างดว้ยการเสพยา เล่นการพนนั เคยไปเท่ียวคอฟ

ฟีชอฟ บาร์ ไนทค์ลบั ผบั เคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ เคยทดลองใชส้ารเสพติดและสูบ

บุหร่ี และมกัสร้างความลาํบากใจให้กับบุคคลรอบขา้ง เยาวชนมกัก่อความเดือดร้อนไม่เป็นท่ี

ยอมรับของสงัคม เป็นผูเ้ร่ิมการต่อสูเ้ม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ เป็นผูท่ี้เคยใชอ้าวุธท่ีอาจ

เป็นอนัตรายสาหสักบัผูอ่ื้น มกัพดูปดเพื่อใหไ้ดส่ิ้งของความสะดวกหรือเส่ียงกฎหมาย มกัออกนอก

บา้นตอนกลางคืนแมว้่าผูป้กครองจะไม่อนุญาต และเคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืนอย่างน้อย 2 

คร้ัง ในขณะท่ีอาศยัอยูก่บัมารดา ทาํความผดิคร้ังแรกเก่ียวกบัทรัพย ์และศาลตดัสินคุมประพฤติ 
  ด้านครอบครัว. เยาวชนอยู่กบัมารดาและบิดาบุญธรรมเป็นครอบครัวเดียว บา้นท่ีอยู่

เป็นบา้นจดัสรร มีแต่ท่ีพกัอาศยั บางคร้ังก็ไปอยู่ตามลาํพงักบัเพื่อนสนิท หรือคู่รัก โดยไม่มีหลกั

แหล่ง เยาวชนเคยถูกทาํร้ายจนเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจในปัจจุบนั บุคคลใน

ครอบครัวเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี มีประวติัการกระทาํผิด มีประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทั้งบิดา

มารดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย 
  ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม. ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด บ่อนการ

พนนั มีปัญหาอาชญากรรม เป็นแหล่งอบายมุข 
  เพือ่นและบุคคลใกล้ชิด. เยาวชนมีเพ่ือนสนิทหรือบุคคลใกลชิ้ดท่ีชกัชวนใหเ้สพยา อยู่

ในกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงผิดกฎหมาย เป็นอาชญากร เป็น

อนัธพาล เพื่อนสนิทของเยาวชนสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ และชวนเยาวชนด่ืมดว้ย เล่นการพนนัและชวน
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เยาวชนเล่นดว้ย เพื่อนสนิทของเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมคร้ังแรกทาํให้เยาวชนรู้สึกว่าอยู่ในศูนย์

ฝึกอบรมทาํให้มีเพื่อนมากข้ึน ทาํให้มีความรู้กวา้งขวางข้ึนเร่ืองการกระทาํผิด เพื่อนในศูนย์

ฝึกอบรมสอนวิธีการกระทาํผิดใหม่ ๆ ให้ และคิดว่าเม่ือออกจากศูนยฝึ์กอบรมในคร้ังแรกจะไม่

กระทาํผดิอีก เพื่อนท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมทาํผดิหลายคร้ังแลว้ 
  เยาวชนคิดว่าการตดัสินคดีของศาลในคร้ังน้ีไม่ยติุธรรม เพราะดูรูปคดีแลว้ตนเองอายุ

มากกวา่คู่ร่วมคดี ทาํใหต้ดัสินไม่เท่ากนั เยาวชนคิดวา่สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เยาวชนในคร้ังน้ีเกิดจากการไม่รู้จกัวิธีการหยดุยาท่ีแทจ้ริงและเห็นดว้ยว่าการเสพยาเป็นเร่ืองท่ีผิด

กฎหมาย และเยาวชนเองยงัคงยุง่เก่ียวกบัเพ่ือนท่ีเสพยาอีก คิดว่าบางคนขาดโอกาสเขา้รับการดูแล

รักษา บาํบดัอยา่งถูกตอ้ง เพราะไม่มีใครเหลียวแลเลย เยาวชนคิดว่าใชย้าอีกคร้ังไม่เป็นไรเลิกเม่ือไร

กไ็ด ้แต่เม่ือลองแลว้กลบัเลิกไม่ได ้และมีจิตใตส้าํนึกไม่พร้อมท่ีจะเลิกเสพ 
  ประวัติการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติด. เยาวชนกระทาํผิดคร้ังแรกอาย ุ14 ปี ในปี 

2550 และถูกจบัไดใ้นขอ้หารับของโจร เป็นรถเก๋ง นัง่มากบัเพื่อนโดยตนเองไม่รู้เร่ือง ศาลตดัสิน

ปล่อยตวัออกไปอยูท่ี่บา้นช่วยครอบครัวทาํงานคา้ขายกบัร้านเส้ือผา้ และมีเวลาว่างมาก เพ่ือนชวน

เท่ียวไปลองเสพยา ทาํผิดคร้ังท่ีสอง ห่างจากคร้ังแรก 6 เดือน มีเวลาว่างมากไปเท่ียวกบัเพ่ือนท่ีผบั 

รับประทานยาอี 2 เม็ด ถูกจับร่วมกับเพื่อนในผบั 40 กว่าคน ประกันตัวออกมาและคุมความ

ประพฤติไว ้1 ปี รายงานตวัทุก 4 เดือน รายงานครบ ยงัคงช่วยมารดาขายของและยงัคงคบหากบั

เพื่อนท่ีเสพยา เวลาเสพมกัจะไปเสพเป็นกลุ่มใหญ่ในผบั เยาวชนยงัคงไม่ประกอบอาชีพเป็นเร่ือง

เป็นราว ไม่เรียนหนังสือ ทาํผิดคร้ังท่ีสาม ห่างจากคร้ังท่ีสอง ประมาณ 1 ปี ดว้ยขอ้หาเสพยาบา้ 

(เมทแอมเฟตามีน) โดยไปเสพกนัท่ีบา้นเพ่ือน เสพวนัละ 7-8 เมด็ ราคาเมด็ละ 150 บาท ตาํรวจบุก

จบัมัว่สุมกนั 7-8 คน ถูกจบั 2 คน อีก 4 คน ด่ืมเหลา้ ศาลสั่งปล่อยตวัทั้งหมด และคุมความประพฤติ 

รายงานตวัทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี หลงัจากนั้นไปเช่าห้องอยู่กบัคู่รักและเพื่อน รวม 4 คน และ

ร่วมกนัขายยาบา้ ทาํผดิคร้ังท่ีส่ี ห่างจากคร้ังท่ีสามเพียง 15 วนั ดว้ยขอ้หาครองครองยาบา้ (เมทแอม

เฟตามีน) 100 เมด็ไวเ้พื่อจาํหน่ายและเสพดว้ย โดยร่วมกนั 4 คน และไดจ่้ายเงินให้แก่ตาํรวจไป 1 

แสนหา้หม่ืนบาท ทาํใหต้าํรวจทาํคดีใหเ้หลือครอบครองเพียง 10 เมด็ ผูท่ี้ถูกจบัเป็นชาย 2 คน หญิง 

2 คน สถานท่ีจบัได ้คือ ถนนรามอินทรา ก.ม.8 ละแวกนั้นมีสภาพปกติ ศาลพิจารณาสั่งปล่อย และ

คุมประพฤติไว ้1 ปี ทาํทณัฑ์บน 2 ปี บาํเพญ็ประโยชน์ กวาดลานวดั ทาํความสะอาดสถานท่ีคุม

ประพฤติ จงัหวดัมีนบุรี จาํนวนชัว่โมงจาํไม่ได ้ถูกตาํรวจจบัไปท่ีอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

ซอ้มและรีดเงินดว้ยในคร้ังนั้น ทาํผิดคร้ังท่ีห้า เดือนพฤษภาคม 2553 มีระยะเวลาห่างจากคร้ังท่ีส่ี 

ประมาณ 1 ปีเศษ ในขอ้หาเสพยาไอซ์ ศาลพิพากษาส่งบาํบดั สถานท่ีบาํบดัคือ กองพนัทหารมา้ท่ี 

21 รักษาพระองค ์จงัหวดัชลบุรี บาํบดัอยูน่าน 45 วนั ยงัเลิกเสพยาไม่ได ้จากนั้นไปบวชเป็นเณร 1 
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เดือนท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํช่ือวดัไม่ได ้ไปช่วยงานอยูท่ี่วดั ทาํใหไ้ดรั้บรู้ภยัจากยาเสพติดเพิ่มข้ึน

จากเดิม ทาํผิดคร้ังท่ีหก 31 สิงหาคม 2553 มีระยะเวลาห่างจากคร้ังท่ีห้า 3 เดือน ขอ้หาร่วมกัน

จาํหน่ายยาบา้ 170 เมด็ 2 คน ในขณะท่ีกาํลงัเล่นไฮโลอยูก่บัเพ่ือน 2 คน มีนายตาํรวจจากกองบงัคบั

การตรวจนครบาลบางชนั (ป.ก.น.บางชนั) มาในชุดนอกเคร่ืองแบบ และเขา้ทาํร้ายร่างกาย เยาวชน

ไม่ยอมพูดตาํรวจเขา้ตรวจคน้ ถามว่า “ในตวัมีเงินเท่าไร” พอดีเยาวชนมีเงิน 1 แสนอยู่ใตเ้บาะ

รถจกัรยานยนต ์พอใหเ้งินแก่ตาํรวจไป ตาํรวจใส่คดีรับของโจรใหว้า่ครอบครองอาวธุ ศาลพิจารณา

ส่งฝึก 2 ปี โดยส่งไปฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา ขณะน้ีอยู่มาเป็น

ระยะเวลา 1 ปี 10 เดือนแลว้ จะออกจากบา้นกรุณาในเดือนมิถุนายน 2555 
  ปัจจัยความเส่ียงต่อการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติด.  เยาวชนมีความเส่ียงต่อการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากสภาวะทางครอบครัวท่ีบิดามารดาเลิกร้างกนั

มารดามีสามีใหม่ เยาวชนอยู่กบัเพื่อนสนิท อยู่กบัคู่รักท่ีเสพยา และคา้ยา และยงัคงคบหากนัอยู ่

ประกอบกบัสภาวะแวดลอ้มเป็นชุมชนแออดั มีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนนั ปัญหาอาชญากรรม 

และอบายมุขมาก และยงัเห็นว่าเพื่อนท่ีคบอยูก่็ยงัเป็นเพ่ือนอยู ่เลิกคบไม่ได ้ขาดโอกาสเขา้รับการ

บาํบดัฟ้ืนฟูและติดตามอย่างถูกตอ้ง และคิดว่าใช้อีกคร้ังก็ไม่เป็นไร เลิกเม่ือไรก็ได ้ยงัไม่เห็นมี

ผลกระทบอะไรต่อร่างกายและสมองเลย ทุกอยา่งยงัดีอยูแ่ละเห็นว่าอยูท่ี่ตนเองว่าจะไปเสพหรือไม่ 

และคิดวา่จะยงัเสพอยู ่
  แผนการให้คาํแนะนําช่วยเหลอื 
  1. ควรส่งบาํบดัฟ้ืนฟแูบบผูป่้วยในอยา่งถูกตอ้งใหห้ายขาดจากการติดยา 
  2. ช้ีให้เห็นถึงโทษของยาเสพติดในระยะยาว และยอมรับว่ายาเสพติดผิดกฎหมาย 

และเยาวชนคงจะหนีกฎหมายไม่ไดต้ลอดไป อนาคตจะอยูท่ี่ใด มีเป้าหมายในชีวิตหรือไม่ 
  3. แนะนาํใหก้าํหนดเป้าหมายในชีวติ เพราะเยาวชนยงัไม่มีเป้าหมายในชีวติวา่เติบโต

ข้ึนจะทาํมาหากินอะไร จะเรียนหนงัสือหรือไม่พยายามใหเ้ยาวชนทบทวนตนเอง ว่าชอบอะไร บั้น

ปลายของชีวิตจะประกอบอาชีพอะไร หรือจะหนีตาํรวจตลอดไป หรือจะคิดว่าเงินสามารถท่ีจะลด

ความผิดจากมากให้เหลือนอ้ยได ้ให้คิดถึงความเป็นไปไดแ้ละโอกาสท่ีคงจะไม่มีโอกาสดี ๆ ผ่าน

เขา้มาบ่อย ๆ  
  4. ให้คาํแนะนาํให้เสริมสร้างพลงัใจตนเองให้เขม้แขง็ ถามใจตนเองว่า จริง ๆ แลว้

ตอ้งการเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งจริงใจหรือไม่ ช้ีใหเ้ห็นความถูกผดิ ชัว่ดี และควรจะเลิกใหไ้ด ้

ใหรู้้จกัปฏิเสธคาํชกัชวนของเพื่อน พาตวัหนีออกห่างและหากเป็นไปไดใ้หช้กัชวนเพ่ือนใหเ้ป็นคน

ดีดว้ย และหากตอ้งการเลิกเสพอย่างจริงจงัมีสถานบาํบดัหลายแห่งท่ีช่วยได ้พร้อมทั้งแนะนาํให้
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ดว้ยวา่ท่ีใด เช่น โรงพยาบาลธญัญลกัษณ์ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ศูนยต่์าง ๆ ใกลบ้า้น

ท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 
 
กรณศึีกษาที ่8 
  ช่ือ.  นางสาวแสนดี  งามเอก (นามสมมติ) อาย ุ19 ปี เพศหญิง นบัถือศาสนาพทุธ 
  ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด.  เป็นผูจ้าํหน่ายและเสพยาเสพติด ทาํผิดคร้ังน้ีและถูกจบัได้

เป็นคร้ังท่ีหก 
  ปัจจุบัน.  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ไม่ไดท้าํงาน ถูกจบัคดีครอบครองยาบา้ (เมทแอมเฟตามี) 

15 เม็ด และเสพ ศาลตดัสินให้เขา้รับการฝึกอบรมท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานี

เป็นระยะเวลา 1 ปี ขณะน้ีอยูม่าใกลจ้ะไดก้ลบับา้นแลว้ รอหมายปล่อยตวั 
  ประวัติ. เยาวชนพื้นเพเป็นคนกรุงเทพมหานคร อาศยัอยู่ท่ีซอยชุมชนวดัไผ่เงิน ถนน

จนัทร์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนัรวม 2 คน เยาวชนเป็น

บุตรคนท่ี 2 มีพี่ชาย 1 คน จบปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์) และมีอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นคนดี 

เยาวชนเล่าวา่ตนเองเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน และอ่อนไหวต่อส่ิงเร้า มีสามีแลว้ไม่ไดแ้ต่งงานกนั ยงั

ไม่มีบุตร อยู่กินดว้ยกนักบัสามีและอยู่กบับิดาของตนเอง สามีทาํงานส่งเอกสาร (messager) ได้

เงินเดือน ๆ ละ 6 พนับาท บิดาและมารดาของเยาวชนหยา่ร้างแยกกนัอยู ่มารดามีสามีใหม่ บิดาจบ

การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มารดาจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  ด้านครอบครัว. บิดาเป็นเจา้ของบา้นเอง เป็นบา้นไมท่ี้อยูใ่นเขตสลมัหรือชุมชนแออดั 

สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู ่บุคคลท่ีอยูด่ว้ยกนั (สามี) มีประวติัการกระทาํผดิเก่ียวขอ้งกบัยา

เสพติด ความเจ็บป่วย พิการของบุคคลในครอบครัวโดยบิดาเป็นอมัพฤกษ ์ครอบครัวมีรายไดไ้ม่

พอใชจ่้าย มีหน้ีสินมาก 

2  ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด บ่อนการ

พนนั ปัญหาอาชญากรรม แหล่งอบายมุขละแวกบา้นขายยา เสพยากนัมาก เป็นแหล่งทะเลาะวิวาท 

เป็นแหล่งชุมชนแออดัเส่ือมโทรม 

  ภูมิหลังทางการศึกษา อาชีพ และสังคม.  เยาวชนมีประวติัการใชย้าเสพติด เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี ถูกให้ออกจากโรงเรียน ดาํรงชีพดว้ยการประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมายและผิด

ศีลธรรมและใชเ้วลาวา่งดว้ยการเสพยาและเล่นการพนนั 

  เพื่อนและบุคคลใกล้ชิด.  เพื่อนสนิท เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดมกัชักชวนให้เสพยา      

อยู่ในกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงผิดกฎหมาย เป็นอาชญากรหรือ

เป็นอนัธพาล 
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  ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด.  เยาวชนมีประวติัการสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลอ์ยา่งต่อเน่ือง มีพฤติกรรมติดยาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี เคยบาํบดัดว้ย

ยาและบาํบดัฟ้ืนฟูรวมกนัเกินกว่า 3 คร้ัง ไม่มีความตั้งใจหรือไม่ตอ้งการท่ีจะเลิกเสพยาอยา่งจริงจงั 

เคยทดลองเสพยาเป็นคร้ังคราว มีพฤติกรรมลกัลอบขายสารเสพติดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย มี

ประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัการเสพยาในชั้นพนกังานสอบสวนและมีประวติัถูกศาลพิพากษา

ใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัยาเสพติด 

  ประวตัิการกระทาํผดิ.  เยาวชนมีอายยุงันอ้ยในการกระทาํผดิคร้ังแรก กล่าวคือ เยาวชน

กระทาํผิดคร้ังแรก อายุเพียง 14 ปี ในขอ้หาเสพและจาํหน่ายยาบา้ 14 เม็ด ไดรั้บการประกนัตวั   

ศาลเยาวชนพิพากษาให้คุมประพฤติ 1 ปีในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานี อีก 1 ปี

ต่อมา เยาวชนกระทาํผดิคร้ังท่ีสอง ในขอ้หาเสพและจาํหน่ายยาบา้ 9 เมด็ และศาลพิพากษาใหอ้ยูใ่น

สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานีอีก 1 ปี สาเหตุของการกระทาํผิดในคร้ังท่ี 1 และ  

คร้ังท่ี 2 มาจากการอยากได้เงินใช้ ขายยาได้เม็ดละ 200 บาท ขายได้วนัละ 300-400 บาท บิดา       

ไม่สบายเป็นอมัพฤกษ ์มารดาอยูก่บัสามีใหม่ ไม่ไดส่้งเสียใหเ้งินใช ้ตนเองมีเวลาว่างมาก เน่ืองจาก

ไม่ได้เรียนหนังสือและไม่ได้ประกอบอาชีพ ต่อมาเยาวชนกระทาํผิดคร้ังท่ีสาม เม่ืออายุ 16 ปี        

ในขอ้หาเสพยาไอซ์ ซ่ึงเสพมานาน 2-3 ปี โดยอยากลอง และเพื่อนชวนใหเ้สพ ศาลตดัสินส่งบาํบดั

ท่ีสํานักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวดัสุพรรณบุรี สาเหตุเพราะติดเพื่อน ต่อมาอีก 6 เดือน 

เยาวชนกระทาํผิดคร้ังท่ีส่ี ดว้ยขอ้หาเสพยาไอซ์เหมือนเดิม ศาลพิพากษาให้อยู่ท่ีศูนยฝึ์กอบรมเด็ก

และเยาวชนหญิงบา้นปรานี 45 วนั และไดป้ระกนัตวักลบับา้น ต่อมาอีก 2 เดือน เยาวชนกระทาํผิด

เป็นคร้ังท่ีห้า ดว้ยขอ้หาเดิม คือ เสพยาไอซ์ และสาเหตุการเสพก็ยงัเหมือนเดิม คือ คบกบัเพื่อน   

กลุ่มเดิม ๆ และเพื่อนชวนเสพ ตนเองก็ชอบเสพและสนุกดว้ย สถานท่ีท่ีเสพเป็นบา้นของเพื่อน    

พ่อแม่ของเพื่อนก็ทราบ แต่ไม่ไดว้่าอะไรเพราะทั้งพ่อและแม่ของเพ่ือนก็เสพดว้ย การเสพ ๆ วนัละ 

1.4 กรัม โดยซ้ือมาราคา 1,700 บาท มีเพ่ือนร่วมเสพ 3-4 คน มีทั้งผูช้ายและผูห้ญิง เสพทุกวนั บิดา

ของเยาวชนรู้ว่าเยาวชนเสพยาแต่ตวับิดาเองไม่ไดเ้สพ ทุกคร้ังท่ีรู้บิดาจะดุว่า แต่เยาวชนไม่ไดเ้สพ

ใหบิ้ดาเห็น ในท่ีสุดบิดามาประกนัตวั เสียใจแต่ก็ใหอ้ภยั และเยาวชนก็ยงัเลิกเสพไม่ได ้การกระทาํ

ผิดคร้ังท่ีส่ี กบัคร้ังท่ี 5 มีระยะเวลาห่างกนัเพียง 2 เดือนเท่านั้น เยาวชนกระทาํผิดคร้ังท่ีหก ดว้ย

ขอ้หาจาํหน่ายยาบา้ (เมทแอมเฟตามีน) 15 เม็ด ความจริงเสพดว้ย สาเหตุของการกระทาํผิดยงัคง

เหมือนเดิม คือ คบเพื่อนกลุ่มเดิม เพื่อนชวน อยากไดเ้งินมาก อยากไดข้องสวยงาม หาเงินไดง่้าย 

เร็ว คร้ังน้ีศาลพิจารณาให้อยู่ในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานี 1 ปี ขณะน้ีอยู่มาจน

เกือบจะไดก้ลบับา้นแลว้ จาํกาํหนดวนัไม่ได ้รอหมายปล่อยเท่านั้น 
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  เพือ่นและบุคคลใกล้ชิด. เพ่ือน เพ่ือนสนิทและบุคคลใกลชิ้ดของเยาวชนมกัชกัชวนให้

เยาวชนเสพยา เป็นบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงผิด

กฎหมาย เป็นอาชญากร เป็นอนัธพาล 

  พฤติกรรมเกเร.  เยาวชนเป็นผูท่ี้บอกว่าตนเองประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบ เคยออก

นอกบา้นกลางคืนแมว้่าผูป้กครองจะไม่อนุญาต และมกัหนีโรงเรียนโดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ืออายุนอ้ย

กวา่ 13 ปี 

  สาเหตุการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน. เยาวชนสาํนึกดีว่าการ

เสพยาเป็นการผิดกฎหมาย และการคา้ขายก็เป็นการผิดกฎหมาย แต่เยาวชนบอกว่า “จาํเป็นตอ้งใช้

เงิน” และหลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ตอ้งกลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก เป็น

เพราะว่า “หา้มใจตนเองไม่ได”้ และ “ไม่สนใจ” ท่ีจะเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดัฟ้ืนฟูอยา่งถูกตอ้ง 

“คิดว่าตอ้งไม่ติด” จะใชอี้กคร้ังไม่เป็นไรเลิกเม่ือไรก็ได ้เยาวชนยงัไม่เห็นว่ายาเสพติดมีผลกระทบ

ต่อร่างกาย สมอง ครอบครัว และดา้นอ่ืน ๆ ตรงไหน โดยกล่าวว่า “ยงัไม่เป็นอะไรเลย” และไม่มี

ความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัให้เลิกเสพ และหลงัจากไดรั้บการฟ้ืนฟูทางดา้นจิตวิทยา 

(เช่น การให้คาํแนะนาํปรึกษาจากนกัจิตวิทยา/จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น) และหลงัการบาํบดัทุกคร้ัง 

เยาวชนไม่ไดเ้ลิกเสพยาอย่างจริงจงัและเห็นอีกดว้ยว่า สาเหตุท่ีสาํคญัยิ่ง คือ ไม่มีเงินใช ้ทาํงานได้

เงินไม่พอ 

  ความรู้สึกของเยาวชนต่อครอบครัว. เยาวชนรู้สึกว่าทุกคนในครอบครัวมกัทะเลาะ

วิวาทกนั บิดาไม่เขา้ใจเยาวชนเลยวา่มีปัญหาอะไร 

  การพิจารณาตนเองของเยาวชน. จากการสนทนาทาํให้รับรู้ว่า เยาวชนชอบเท่ียวผบั 

คอฟฟีชอฟ บาร์ ไนทค์ลบั ชอบแสง สี เสียง มกัทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ ปัจจุบนัยงัคงสูบบุหร่ี

อยู่ เคยทดลองใชย้าเสพติด เคยหนีเท่ียว กลบับา้นดึกหรือรุ่งเชา้บ่อย ๆ เคยไม่กลบับา้นเกิน 1 วนั

ดว้ย เคยเล่นหรือนัง่สุมในวงพนนับ่อย ๆ รู้จกัวิธีการเล่นการพนนัและเล่นไดเ้กินกว่า 2 ชนิดข้ึนไป 

เคยถูกโรงเรียนภาคทณัฑ์จากสาเหตุทะเลาะวิวาท หนีโรงเรียน และแอบสูบบุหร่ี และเห็นว่า

โรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย ถา้มีคนมาทาํร้านตน ๆ จะตอบโตอ้ยา่งสาสมโดยทนัทีทนัใด เห็นว่า

การกระทาํผดิเลก็ ๆ นอ้ย เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน และเห็นว่าการพนนัเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึง ไม่

ควรเป็นเร่ืองผดิกฎหมาย และกล่าวดว้ยว่า “คนทาํผดิกฎหมายนั้นไม่ไดถู้กจบัทุกคน” “ทาํดีไดดี้มีท่ี

ไหน ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป ทาํไมจึงตอ้งทาํดี” 

2  เพื่อนสนิทของเยาวชน. เพื่อนสนิทของเยาวชนสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ ติดยาเสพติด เท่ียว

กลางคืน เล่นการพนันไดม้ากอย่าง แลว้ชวนเยาวชนร่วมดว้ยทุกอย่าง เพื่อนคนน้ีโมโหร้าย ชอบ
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แกลง้คนอ่ืน ชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มแก๊ง เคยหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ เคยถูกตาํรวจ

จบักมุและถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิ และชอบหนีโรงเรียนเป็นประจาํ 

2  เพื่อนสนิทที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมคร้ังแรก. เยาวชนรู้สึกว่าอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมทาํให้มี

ความรู้กวา้งขวางข้ึนเร่ืองการกระทาํผิด ไม่ต้องทาํงานก็มีขา้วรับประทาน เพื่อน ๆ ในสถาน

ฝึกอบรมสอนวิธีการกระทาํผิดใหม่ ๆ ให้ศูนยืฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด คิดว่าออกจากสถาน

ฝึกอบรมจะทดลองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า และอยูใ่นสถานฝึกอบรมทั้งท่ีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ คร้ัง

แรกตั้งใจวา่จะไม่กระทาํผดิอีก 

  เพื่อนสนิทที่สุดในสถานฝึกอบรม. เพื่อนสนิทท่ีสุดของเยาวชนในขณะอยู่ในสถาน

ฝึกอบรม เป็นผูท่ี้กระทาํผดิมาแลว้มากกวา่ 1 คร้ัง ชอบพดูจาหยาบคายเสมอ 

  สภาพการณ์หลังจากเยาวชนออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก. เยาวชนรู้สึกว่า 

ครอบครัว ญาติพี่น้องให้อภยัและดีใจท่ีเยาวชนได้กลบับา้น แต่ก็ชอบเยาะเยย้ถากถางอยู่เสมอ 

เยาวชนยงัคนติดต่อกบัเพื่อนสนิทในสถานฝึกอบรมคนนั้นอยู่เสมอ ๆ และคิดว่าการกระทาํผิดซํ้ า

เป็นเร่ืองธรรมดา 

  การป้องกนัการกระทําผิดซ้ําตามความคิดของเยาวชน.  เยาวชนมีความคิดว่าถา้ตนเอง

เป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกนัแลว้ ตนจะจดัหางานให้เด็กและเยาวชนไดท้าํตามความถนดั 

จดัหาทุนการเรียนหรือหาสถานท่ีเรียนให้ และให้การติดต่อสอบถามหลงัจากท่ีเยาวชนออกจาก

สถานฝึกอบรมไปแลว้ 

  การประเมินความเส่ียงต่อการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติด. การประเมินความเส่ียง

ต่อการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเยาวชนรายน้ีจากขอ้มูลท่ีได ้พบว่า อยูใ่นระดบัสูงดว้ยหตุ

ผลทั้งทางดา้นครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม กลุ่มเพื่อน เจตคติและค่านิยม 

  แผนการให้คําแนะนําช่วยเหลือ.  พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมด ผนวกกับ

ขอ้เสนอแนะช่วยเหลือ ดงัน้ี 

  1. ควรเขา้รับการบาํบดัการติดยาอยา่งจริงจงัใหห้ายขาด 

  2. ควรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ระยะยาวใหก้บัเยาวชนตามท่ีเยาวชนถนดั ชอบ และ

สนใจ ตามขอ้เสนอแนะของเยาวชนซ่ึงแสดงวา่ ตอ้งการท่ีจะมีงานทาํ แต่ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไร และท่ี

ไหนและเม่ือผ่านการฝึกอบรมแลว้ หาทางประสานงานกบัเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน   

ต่าง ๆ ทั้งของรัฐ เอกชน บริษทั ห้างร้าน และบุคคลท่ีพอจะฝากเขา้ทาํงานได ้เช่น กรมแรงงาน 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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  3. ควรให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อในระบบนอกโรงเรียน (กศน.) ใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนจนจบอยา่งนอ้ยถึงระดบัการศึกษาภาคบงัคบั คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือจนจบชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 12 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อโอกาสในการมีงานทาํต่อไป 

  4. ศูนยฝึ์กอบรมควรอบรมเยาวชนเร่ืองการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ พร้อมทั้งจดั

กิจกรรมรองรับ เช่นกิจกรรมการเล่นกีฬา ดนตรี ทายปัญหา ทาํกบัขา้ว หรือใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออก

ซ่ึงความสามารถในดา้นต่าง ๆ  

  5. สําหรับเยาวชนเอง ให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotional Quotient : EQ) และการพฒันาความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient : MQ) โดยให้

เยาวชนได้รับรู้สภาพและอารมณ์ของตนเอง รับรู้ว่าเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกเป็นคนดีได้ รับรู้

ความสามารถและศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ว่าจะทาํอะไรไดบ้า้ง และควรจะทาํอย่างไร ให้รับรู้เร่ืองของ

ความดี ความชัว่ บาป และบุญต่าง ๆ  

  5. ให้เยาวชนรู้จกักาํหนดหรือตั้งเป้าหมายในชีวิต มีจินตนาการ ว่าวนัพรุ่งน้ีจะเป็น

อยา่งไร อนาคตจะเป็นอยา่งไร อีก 10 ปี 20 ปีขา้งหนา้จะเรียนจบอะไร หรือจะประกอบอาชีพอะไร 

  6. ใหค้วามรู้เร่ืองครอบครัวแก่เยาวชนในการครองชีวิตคู่และการเตรียมตวัเป็นมารดา 

เพราะเยาวชนมีคู่ครองแลว้ แต่ยงัไม่มีบุตร และสักวนัหน่ึงก็คงจะตอ้งมี จะไดอ้บรมเล้ียงดูเด็กท่ีจะ

เกิดใหม่ใหเ้ป็นคนดีได ้

  7. ส่งเสริมสนบัสนุน เสริมแรงใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง ว่าสักวนัหน่ึงจะเป็น

คนดีได ้โดยทวนขอ้เสนอแนะท่ีดี ๆ ของเยาวชนเองใหเ้ยาวชนฟัง 

 

สรุปสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

 ของเด็กและเยาวชนทีไ่ด้จากกรณศึีกษา 

 

  สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีไดจ้ากสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน 8 ราย มีดงัน้ี 

  1. สถานภาพทัว่ไป เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 17-19 ปี มีอาย ุ14 ปี จาํนวนมากท่ีสุด คือ 4 ราย รองลงมาอายอุยา่ง 14 ปี 1 คน 15 ปี 1 คน 

และ 16 ปี 1 คน ทุกรายนบัถือศาสนาพทุธ เป็นโสด 7 ราย มีคู่แลว้แต่ไม่ไดแ้ต่งงาน และยงัไม่มีบุตร 

1 ราย ไม่ไดเ้รียนหนังสือและไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 7 ราย กาํลงัเรียนอยู่ในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ก่อนถูกจบั 1 ราย รายไดค้รอบครัวอยูร่ะหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน 

อีกรายหน่ึงครอบครัวมีร้านขายเส้ือผา้ มีรายไดเ้ดือนละ 8 หม่ืนบาท ถึง 1 แสนบาท เยาวชนกระทาํ
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ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดคร้ังท่ีเจ็ด จาํนวน 2 ราย คร้ังท่ีหก จาํนวน 2 ราย และคร้ังท่ีส่ี จาํนวน 4 ราย 

พื้นเพเป็นชาวกรุงเทพมหานคร 4 ราย เป็นชาวต่างจงัหวดั 4 ราย 

  2. สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ประกอบดว้ย 

   2.1 ปัญหาครอบครัว ครอบครัวแตกแยก หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่บิดามารดามีคู่ครอง

ใหม่ บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่ง อาศยัอยู่กบัเพื่อน อยู่กบัญาติ เช่น ตา ยาย 

บิดาหรือมารดาคนเดียว สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู ่ทะเลาะอยา่งรุนแรง ทาํร้ายกนัมีการรับ

ฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยู่ในระดบัตํ่า การควบคุมพฤติกรรม ระเบียบ กฎเกณฑแ์ละวิธีการ

ลงโทษอยูใ่นระดบัตํ่า มีความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ี

ไม่ดี มีประวติัการกระทาํผิด มีประวติัเก่ียวข้องกับยาเสพติด บิดามารดาประกอบอาชีพท่ีผิด

กฎหมาย ฐานะของครอบครัวอยูใ่นระดบัพอมีพอกิน และยากจน รายไดไ้ม่พอจ่าย มีหน้ีสิน 

   2.2 ชุมชนและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งชุมชนแออัดเส่ือมโทรม 

สภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด แหล่งการพนัน ปัญหาอาชญากรรมและแหล่งอบายมุข แหล่ง

ทะเลาะวิวาท 

   2.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพ และสังคม เด็กและเยาวชนมีประวติัการเรียนซํ้ า

ชั้น มีประวติัการใชส้ารเสพติด เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์บุหร่ี ลาออกจากโรงเรียนหรือถูกให้ออก 

ดาํรงชีพดว้ยการประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ใชเ้วลาว่างดว้ยการเล่นยา เล่นการ

พนนั และมกัสร้างความลาํบากใจใหบุ้คคลรอบขา้ง และไม่ไดรั้บการศึกษา 

   2.4 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด เด็กและเยาวชนมีเพ่ือน เพ่ือนสนิทหรือบุคคลใกลชิ้ด

ชกัชวนให้เสพยา อยู่ในกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงผิดกฎหมาย 

เป็นอาชญากร เป็นอนัธพาล และเม่ือออกจากศูนยฝึ์กอบรมแลว้ยงัคงติดต่อกบัเพื่อนสนิทในศูนย์

ฝึกอบรมคนนั้นเสมอ ๆ  

   2.5 ประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เดก็และเยาวชนมีอายยุงันอ้ย ขณะกระทาํผดิคร้ัง

แรก มีประวติัการสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างต่อเน่ือง มีพฤติกรรมติดยาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี เคยบาํบดัดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟูรวมกนัเกินกว่า 3 คร้ัง ไม่ตั้งใจ

หรือไม่ตอ้งการเลิกเสพยาอยา่งจริงจงั เคยทดลองเสพยาเป็นคร้ังคราวมีพฤติกรรมลกัลอบขายสาร

เสพติดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย มีประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกับการเสพยาในชั้นพนักงาน

สอบสวน และมีประวติัถูกศาลพิพากษาใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัยาเสพติด 

   2.6 เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าส่วนใหญ่มีภาวะทางร่างกายและจิตใจปกติ 

   2.7 พฤติกรรมเกเร เดก็และเยาวชนประพฤติตนไม่อยูใ่นระเบียบ ไม่เป็นท่ียอมรับ

ของสังคม ก่อความเดือดร้อน เป็นผูท่ี้ริเร่ิมการต่อสู้เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ เป็นผูท่ี้
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เคยใชอ้าวุธท่ีอาจเป็นอนัตรายสาหัสแก่ผูอ่ื้น มกัพูดปดเพื่อให้ไดส่ิ้งของ ความสะดวกหรือเล่ียง

กฎหมาย ออกนอกบา้นกลางคืน แมว้่าผูป้กครองจะไม่อนุญาต เคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืน

อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในขณะอาศยัอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง และมกัหนีโรงเรียนโดยเร่ิมคร้ังแรก

เม่ืออายนุอ้ยกวา่ 13 ปี มีการสกัตามอวยัวะต่าง ๆ สร้างความสดุง้กลวัต่อผูพ้บเห็นและไม่ชอบ 

   2.8 ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเก่ียวกบัสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ตระหนกัรู้ว่าการเสพยาเป็นส่ิงผิดกฎหมาย แต่ไม่รู้จกัวิธีการหยุด

เสพยาอย่างแทจ้ริง และรู้สึกอยากเสพ และหลงัจากท่ีเลิกเสพยาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหา

สมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก เพราะตามเพื่อน คลอ้ยตามเพื่อน เลิกไม่ไดเ้ห็นเพื่อนเสพอยากเสพตาม 

ห้ามใจตวัเองไม่ได ้ไม่สนใจท่ีจะเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดั ฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้ง บางคนไม่มีคน

สนใจดูแล ในขณะท่ีบางคนพอ่แม่เอาใจใส่และเคยเขา้รับการบาํบดั และรู้สึกว่าไม่มีรายได ้ไม่มีเงิน

เรียน ไม่มีงานทาํ เลยตอ้งเสพยาให้สนุก ๆ และคิดว่าใชอี้กคร้ังคงไม่เป็นไป เลิกเม่ือไรก็ได ้คิดว่า 

ไม่ติด และคงจะไม่ถูกจบั ในขณะท่ีบางคนคิดว่า ลองยาแลว้เลิกยาก ลองเลิกแลว้แต่เลิกไม่ได ้และ

เห็นวา่ยงัไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย สมอง ครอบครัวหรือดา้นอ่ืน ๆ ตรงไหน เพราะไม่เป็นอะไรเลย 

ในขณะท่ีบางคนเห็นว่ายาเสพติดมีผลต่อร่างกายและจิตใจ และไม่คิดว่าการศึกษาของผูป้กครองจะ

มีผลต่อการเสพยาของตนเอง อยูท่ี่ตนเองมากกว่า ส่วนใหญ่ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูก

บงัคบัใหเ้ลิกเสพ จิตใตส้าํนึกไม่พร้อมท่ีจะเลิกเสพ หลงัการบาํบดัทุกคร้ังเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่

ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั เพราะเวลาเห็นก็อยากลอง แต่มีบางคนท่ีอยากจะเลิกเสพ และหางานท่ีดี

ทาํ และยงัเห็นวา่สงัคมยงัใหโ้อกาสอยู ่

   2.9 การพิจารณาตนเองของเด็กและเยาวชนเก่ียวกบัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติด พบวา่ ส่วนใหญ่เยาวชนท่ีสนทนากบัผูว้ิจยัใหข้อ้มูลว่า ตนเองเคยพดูจาหยาบคาย ดุด่า ข่มขู่

ผูอ่ื้นเสมอ เคยไปเท่ียวผบั คอฟฟีชอฟ บาร์ ไนท์คลับ เคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับผูอ่ื้นบ่อย ๆ 

ปัจจุบนัสูบบุหร่ี คลุกคลีกบักลุ่มคนด่ืมเหลา้บ่อย ๆ เคยทาํลายส่ิงของท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน เคย

นัง่เล่น มัว่สุมในวงการพนนับ่อย ๆ รู้จกัการเล่นพนนัดี และเล่นไดเ้กินกว่า 2 ชนิด เคยถูกโรงเรียน

ภาคทณัฑ์ สาเหตุหนีโรงเรียน ทะเลาะวิวาท แอบสูบบุหร่ี เห็นว่าครูและโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ

หน่าย ถา้มีคนทาํร้ายตนจะตอบโตอ้ยา่งสาสมทนัทีทนัใด เห็นว่าการกระทาํผดิเลก็ ๆ นอ้ย เป็นเร่ือง

ท่ีน่าสนุกสนาน การพนันเป็นการพกัผ่อนอย่างหน่ึงไม่ควรเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย และคนทาํผิด

กฎหมายไม่ไดถู้กจบัทุกคน 

   2.10 ความรู้สึกของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เม่ืออยู่ในสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 

รู้สึกว่าอยู่ในสถานฝึกอบรมมีเพื่อนมากข้ึน มีความรู้กวา้งขวางข้ึน เร่ืองการกระทาํผิด ไม่ตอ้ง

ทาํงานกมี็ขา้วรับประทาน ออกจากสถานฝึกอบรมตั้งใจจะไม่กระทาํผดิอีก เพื่อนในสถานฝึกอบรม 
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สอนวิธีการทาํผดิใหม่ ๆ ให ้สถานฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด เคยคิดว่าออกจากสถานฝึกอบรม

จะทดลองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า และอยูใ่นสถานฝึกอบรมทั้งทีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ และหลงัออก

จากสถานฝึกอบรมแลว้ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่า ครอบครัว ญาติพี่น้องให้อภยัและดีใจท่ี

เด็กและเยาวชนกลบับา้น มีบางส่วนชอบเยาะเยย้ถากถางอยู่เสมอ บางส่วนเช่ือว่าเยาวชนเป็นเด็ก

เกเร เหลือขอ และไม่เช่ือวา่จะเป็น/คนดีได ้

 

สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนทีห่น่ึง 

  การวิเคราห์ข้อมูลในส่วนท่ีหน่ึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญ พนักงาน           

คุมประพฤติ/นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผดิซํ้ าและอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมของกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน พบวา่ 

  1. ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเกิด

จากครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพและสังคม เพื่อนและบุคคล

ใกลชิ้ด ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ประวติัการกระทาํผิดอ่ืน ๆ และสภาวะทางกายและทาง

จิตของเยาวชนและบุคคลในครอบครัว 

  2. สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน คือ (1) การไม่

ตระหนักรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย (2) กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนกลุ่มเดิมท่ี 

เสพยาอีก (3) ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้ง (4) ขาดระบบสังคมท่ีมี

ประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ (5) ขาดแรงจูงใจให้เลิกเสพ (6) ยงัไม่เห็นว่ามีผลกระทบต่อร่างกาย 

สมอง และครอบครัวในด้านอ่ืน ๆ (7) ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษาน้อย ไม่ทราบวิธีการ

ช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง (8) ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิกเสพอยา่งจริงจงั 

  3. บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน ประกอบดว้ยระบบเศรษฐกิจ ระบบสงัคม ระบบการเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา 

ซ่ึงไดม้าจากการทบทววรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาอาชญา

วิทยา สงัคมวิทยา สงัคมสงเคราะห์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนทีส่อง 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามการวิจยัขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือสองประเภท คือ 

แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม และแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็นส่ีรอบ โดยสามรอบแรก 

เป็นการดาํเนินการวิจยัขั้นตอนท่ีสอง : การสร้างและพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 363 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน และขั้นตอนท่ีสาม : การตรวจสอบรูปแบบการป้องการการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีพฒันาข้ึน ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

รอบท่ีส่ี เป็นการดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ีส่ี : การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนโดยการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseur) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ีหน่ึง (ขั้นตอนท่ีสองของการดาํเนินการวิจยั) เป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคม

สงเคราะห์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 11 คน ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ 

ร่างกรอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ดงัน้ี 
 1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีนาํเสนอมี

ความครอบคลุมในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการ

ใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน การจดักลุ่ม หรือลาํดบัของขอ้เสนอในแต่ละองคป์ระกอบ 

 2. ความเป็นไปได ้(feasibility) พิจารณาจากขอ้เสนอท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้โดย

การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบติัได้ ปลอดจากภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีปัจจัย

สนบัสนุน คือ การมีระเบียบ / ขอ้บงัคบั / กฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัได ้

 3. ความสอดคลอ้ง (congruity) พิจารณาจากความสอดคลอ้งของรูปแบบการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ ากบันโยบายระดบัชาติ บริบทของสังคม และความสอดคลอ้งภายในองคป์ระกอบ

แต่ละขอ้ ไดแ้ก่ การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจนในการป้องกนั การมีแผนการป้องกนั การมีนโยบายการ

ป้องกนั การมีกฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการป้องกนั การมีการประเมินความเส่ียงและความจาํเป็นในการ

ป้องกนั การตระหนกัรู้ในธรรมชาติของเด็กและวยัรุ่น การมีการคดักรองผูก้ระทาํผิดออกจากโรค

ทางจิตเวช การมีกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ ในการป้องกนั การให้คาํปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ผูก้ระทาํผดิ ตลอดจนครอบครัวของผูก้ระทาํผดิ การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผลผูก้ระทาํผดิ การ

มีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนัอยา่งจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั การทาํใหเ้ด็กและเยาวชน

ผูก้ระทาํผิดไดมี้อาชีพ และการมีเครือข่ายท่ีจะส่งต่อในเร่ืองของการศึกษา การมีงานทาํ การบาํบดั 

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

 4. การนําไปใช้ประโยชน์ (utility) ไดจ้ริงพิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดข้ึนต่อเด็ก 

เยาวชน ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติโดยรวม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ี 1 น้ี ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองตอน ตอนแรก

เป็นการวิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ จาํนวน 11 คน ท่ี

กล่าวถึงแลว้ขา้งตน้ดว้ยจาํนวนและค่าร้อยละ ตอนท่ีสองวิเคราะห์รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิ

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดว้ยจาํนวนและค่าร้อยละเช่นกนั กล่าวคือ 
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 1. สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหก้ารสัมภาษณ์ พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญส่วน

ใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ส่วนใหญ่มีอาย ุ61 ปีข้ึนไป จาํนวน 5 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 45.45 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.37 และมีอายุ 31-40 ปี และ      

41-50 ปี จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงอายลุะ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท

มากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาเอก จาํนวน 3 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 27.27 และน้อยท่ีสุด ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 มีประสบการณ์

เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 6-10 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.37 รองลงมามี

ประสบการณ์อยู่ระหว่าง 11-15 ปี และ 1-5 ปี จาํนวนเท่า ๆ กัน คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27              

มีตาํแหน่งงานเป็นผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.55 รองลงมาเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และน้อยท่ีสุด   

เป็นนักจิตวิทยาชาํนาญการ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และนักจิตวิทยาชาํนาญการ         

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง จาํนวนเท่า ๆ กนั คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  ดงัตารางท่ี 27 

 

ตารางท่ี 27  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหก้ารสมัภาษณ์เร่ืองรูปแบบลการป้องกนั 

                   การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

N=11 

ขอ้ท่ี สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

       ชาย 2 18.18 

       หญิง 9 81.82 

 รวม 11 100.00 

2. อาย ุ   

       31 – 40 ปี 1 9.09 

       41 – 50 ปี 1 9.09 

       51 – 60 ปี 4 36.37 

       61 ปีข้ึนไป 5 45.45 

 รวม 11 100.00 

3. วฒิุการศึกษา   

       ปริญญาตรี 2 18.18 

       ปริญญาโท 6 54.55 

       ปริญญาเอก 3 27.27 

 รวม 11 100.00 

   ส
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ตารางท่ี 27  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหก้ารสมัภาษณ์เร่ืองรูปแบบลการป้องกนั 

                   การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N=11 

ขอ้ท่ี สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

4. ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน   

       1 – 5  ปี 3 27.27 

       6 – 10 ปี 4 36.37 

       11 – 15 ปี 3 27.27 

       21 – 25 ปี 1 9.09 

 รวม 11 100.00 

5. ตาํแหน่งงาน   

       ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  6 54.55 

       อาจารยม์หาวทิยาลยั  3 27.27 

       นกัจิตวทิยาชาํนาญการศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชน กรมพินิจและ 

      คุม้ครองเดก็และเยาวชน 
1 9.09 

       นกัจิตวทิยาชาํนาญการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  1 9.09 

 รวม 11 100.00 

 

 2. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อร่าง “กรอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน” ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ร่างกรอบรูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย 1. บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ

ของการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 

ระบบการเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา  2. รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดของเด็กและเยาวชน มี 13 องคป์ระกอบ คือ (1) เป้าประสงค ์(Goal) ของการป้องกนั (2) แผน (Plan) 

การป้องกนั (3) นโยบาย (Policy) การป้องกนั (4) กฎหมาย (Law) ท่ีเก่ียวขอ้ง (5) การประเมินความเส่ียง 

(Assessment) (6) การตระหนกัรู้ในธรรมชาติของวยัรุ่น (Adolescent Nature) (7) การคดักรอง (Screen) 

(8) กิจกรรมและโปรแกรม (Activity and Program) การป้องกนั (9) การให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

(Counselling and Guidance) (10) การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล (Transfer, monitor and evaluation) 

(11) การมีความตั้งใจมุ่ง (Intention) ในการป้องกนั  (12) การมีอาชีพ (Occupation) ของเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผดิ และ (3) การมีเครือข่าย (Network) ในการใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบังานการป้องกนัและเรียก

รูปแบบดงักล่าวน้ีว่า GP-PLANSACTION MODEL และมีคาํอธิบายองคป์ระกอบทั้ง 13 องคป์ระกอบ 

ดงัแผนภูมิท่ี 29 รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

   ส
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รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบั 
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าฯ 

 
บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 

G :  Goal  ระบบสังคม 

P :  Plan    สงัคมใหอ้ภยั สงัคมยอมรับ 

P :  Policy   ค่านิยมในการทาํงานสุจริต ไม่เลือกงาน 

L :  Law   ค่านิยมในการเรียนอาชีพระดบักลาง / ฝึกอบรม ฝีมือแรงงาน 

A :  Assessment   ค่านิยมในความพอเพียง 

N :  adolescent Nature   ครอบครัวอบอุ่น 

S :  Screen   เดก็และเยาวชนมีสถานท่ีรวมกลุ่มกนัในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

A :  Activity  ระบบการเมอืงการปกครอง 

C :  Counselling   นโยบายรัฐบาลในการป้องกนั 

T :  Transfer   การเป็นตวัอยา่งท่ีดีของรัฐบาลในการป้องกนั 

I :   Intention   นโยบายการสร้างงานใหแ้ก่เยาวชนท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 

O : Occupation  ระบบเศรษฐกจิ 

N : Network   เดก็และเยาวชนมีงานทาํ มีรายได ้ใชเ้วลาวา่งในการทาํงาน 

  ระบบการศึกษา 

   เดก็และเยาวชนไดเ้รียนหนงัสือ ไดฝึ้กอาชีพ 

   เดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่งในการเรียน/การฝึกอาชีพ 

  

แผนภูมิท่ี 12 รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 

 GP-PLANSACTION 

MODEL 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในงานการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเยาวชน ควรประกอบดว้ย

องคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 

 G : Goal หมายถึง การมีเป้าหมายของการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเดก็และเยาวชน 

 P : Plan หมายถึง  การมีแผนในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน 

 P : Policy มีนโยบายในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน 

 L : Law หมายถึง การมีกฎหมายท่ีเอ้ือและ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระทาํผดิ

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 A : Assessment หมายถึง การมีการประเมินความเส่ียงของตวัเด็กและเยาวชนต่อการท่ี

จะกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด การประเมินครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเล่ียงท่ีจะ

ส่งผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดของเด็กและ

เยาวชนท่ีจะทาํให้มีโอกาสเกิดการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดและการประเมินชุมชน และ

สภาพแวดลอ้มท่ีจะอาจจะนาํไปสู่การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

 N : adolescent Nature หมายถึง การท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวกบังานป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด ตอ้งมีความตระหนกัในธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่น 

 S : Screen หมายถึง การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด   

ออกจากโรคทางจิตเวช โดยนักจิตวิทยาและหรือจิตแพทยก่์อนบาํบดัการติดยา และแก้ไขดว้ย

โปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) เพ่ือการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดต่อไป 

 A : Activity หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) 

ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการบาํบดั เยยีวยา แกไ้ข และป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

 C : Counselling หมายถึง การให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด และแก่ครอบครัวของเดก็และเยาวชนนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบรายบุคคลและกลุ่ม 

 T : Transfer, monitoring and evaluation หมายถึง การส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ

ผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เพื่อเยยีวยา บาํบดัรักษาทางการแพทย ์หรือเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการ

แทรกแซง (intervention program) เยียวยาใหห้ลีกห่างจากยาเสพติดและเลิกเสพไดใ้นท่ีสุด ไปยงั

เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ (โรงพยาบาล/โรงเรียน หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน กิจกรรม ชมรม

   ส
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ต่าง ๆ) ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวงัดูแล ประเมินผล และใชผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเพ่ือปรับปรุง

การส่งต่อและโปรแกรมการแทรกแซง 

 I : Intention หมายถึง การท่ีผูท้าํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความตั้งใจมุ่งมัน่อย่างจริงจงัท่ีจะอุทิศเวลาในการ

ทาํงานการป้องกนัฯ 

 O : Occupation หมายถึง การทาํใหเ้ด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้

โอกาสในการฝึกงาน มีโอกาสไดท้าํงาน จนประกอบอาชีพได ้มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 

 N : Network หมายถึง มีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 

 3. ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.47 พิจารณาเห็นว่าในภาพรวม รูปแบบการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม  มีความ

เป็นไปได ้มีความสอดคลอ้ง และนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญร้อยละร้อย เห็นว่า 11 องคป์ระกอบใน 13 องคป์ระกอบมีทั้งความเหมาะสม ความเป็นไป

ได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัรายละเอียดในตาราง ท่ี 28 

 
ตารางท่ี 28 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างกรอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 
                 เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
         ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

N=11 

 
 

ขอ้ 
 
 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง 
การนาํไปใชใประ

โยชน ์
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เป้าประสงคข์องการป้องกนั 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 
2 แผนการป้องกนั (Plan) 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 
3 นโยบายการป้องกนั (Policy) 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 
4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Law) 10 90.90 11 100.00 11 100.00 10 90.90 95.45 
5 การประเมินความเส่ียงและ

ความจาํเป็น(Assessment) 
11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

6 การตระหนกัรู้ธรรมชาติ 

ของเดก็และวยัรุ่น  

(Adoleseent Nature) 

11 100.00 10 90.90 11 100.00 11 100.00 97.73 
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ตารางท่ี 28 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างกรอบรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 
                 เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
                 ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ (ต่อ) 

N=11 

 
 

ขอ้ 
 
 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง 
การนาํไปใชใประ

โยชน ์
รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

7 การคดักรองเดก็และ 

เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดออกจาก 

โรคทางจิตเวช (Sereen) 

11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

8 การมีกิจกรรมและโปรแกรม 

(Activites and Programs) 

การ ป้องกนัต่าง ๆ   

11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

9 การใหค้าํปรึกษา  

(Counseling 

11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

10 การส่งต่อติดตามและ 

ประเมินผล (Transfer,  

monitor and evaluation) 

11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

11 การมีความตั้งใจมุ่งในการ

ป้องกนั (Intention) 
11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

12 การมีอาชีพของเด็กและ

เยาวชน (Occupation) 
11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 

13 การมีเครือข่าย (Network) 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 100.00 
 รวม  99.30  99.30  100.00  99.30 99.47 

 

 ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญในการพรรณนาความเก่ียวกับรูปแบบท่ี

พฒันาข้ึน มีดงัน้ี 

 1. ด้านความเหมาะสม องค์ประกอบท่ีนําเสนอมีความครอบคลุมเหมาะสมมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าประสงค์ของการป้องกัน นโยบายและกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง แต่ละ

องค์ประกอบมีความชัดเจนในการใช้ถอ้ยคาํ ทั้ งมีความสอดคลอ้งตอ้งกัน และครอบคลุมการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 2. ดา้นความเป็นไปได ้องคป์ระกอบดงักล่าวมีความเป็นไปไดม้าก ทั้งในทางทฤษฎี

และการปฏิบติั เพราะวา่แต่ละองคป์ระกอบมีการกาํหนดประเด็นต่าง ๆ อยา่งชดัเจนทั้งในส่วนของ
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แนวคิด การปฏิบติัและการประเมินผล รวมทั้งการติดตามผลการดาํเนินงาน และมีความเป็นไปได้

อยู่ในระดบัสูง ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้ บุคลากร งบประมาณ และทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ 

 3. ดา้นความสอดคลอ้ง องคป์ระกอบทุกส่วนมีความสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดี มีความ

ครบถ้วน เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างข้ึนจากกรอบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเ ร่ิมจาก 

เป้าประสงค ์นโยบาย การดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั และการประเมินผล รวมทั้งการ

ติดตามผลการมีอาชีพของเด็กและเยาวเชน องคป์ระกอบท่ีนาํเสนอมีความเป็นเหตุเป็นผลและมี

ความสอดคลอ้งกนั 

 4. ดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ องคป์ระกอบท่ีพฒันาข้ึนมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร

หลายองค์กร ดังนั้นจึงควรให้ความสําคญักับการประสานงานและการประสานขอ้มูลระหว่าง

องคก์รดว้ย และหากทาํทุกองคป์ระกอบอยา่งเป็นระบบ และมีการประสานเครือข่ายท่ีดีและบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด กจ็ะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ถา้หากไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการกระทาํผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายท่ีช่วยป้องกนัมิให ้  

เดก็และเยาวชนกระทาํผดิซํ้ าดงักล่าวอีก 

 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูเ้ช่ียวชาญยงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่ออีกดว้ย คือ 

 1. สาํหรับองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากต่อการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นวา่ทุกองคป์ระกอบมีความสาํคญั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ องคป์ระกอบเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษา และการมีอาชีพของเด็กและเยาวชนในกรณีท่ีไม่ได้

ศึกษาต่อ 

 2. ส่วนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากองคป์ระกอบท่ีมีอยู่แลว้ในรูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า ควรมีการประสานงานกบั

สถานประกอบการ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อจดัอบรมเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้และทกัษะ

ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม และให้ความสําคัญต่อการส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล 

เน่ืองจากเป็นการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด มิใช่ เพียงการกระทาํผดิเน่ืองจากยาเสพ

ติดในคร้ังแรก ควรจดัเป็นวาระแห่งชาติท่ีจะตอ้งลดและขจดัยาเสพติดให้หมดไป และให้ทุกภาค

ส่วนทาํงานอยา่งจริงจงั 

 3. ส่วนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไม่มีในรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีนาํเสนอ ผูเ้ช่ียวชาญ2ไดเ้สนอแนะ ดงัน้ี (1) ควรให้สถาบนัศาสนา 
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โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชน เช่น การให้พระสงฆอ์บรมดา้นจริยธรรม ความประพฤติ การปฏิบติัธรรม การเขา้

ค่ายอบรมเพื่อพฒันาจิตและพฤติกรรม (2) การประสานงานระหว่างองคก์รท่ีมีส่วนในการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน (3) ใชท้กัษะในการส่ือสารการปฏิสัมพนัธ์ 

และ (4) ดูแลกลุ่มเพื่อน 

2 4. การป้องกันการกระทําผิดซํ้ า เ ก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาชนควร

ประกอบดว้ยส่งต่อไปน้ี 

2  4.1 บุคคลในครอบครัวตอ้งให้โอกาสเยาวชน ต่างฝ่ายต่างตอ้งปรับตวัเขา้หากนั 

และรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั จะทาํใหเ้ขา้ใจกนัได ้มีความมัน่คง และมีความสุขในครอบครัว โดย

ผูป้กครองควรใหก้ารดูแล เอาใจใส่ ใกลชิ้ดกบัเด็กใหม้ากข้ึน พยายามพดูคุยรับฟังปัญหาซ่ึงกนัและ

กนั ใหก้ารส่งเสริมทางดา้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ยอมรับในความบกพร่อง ให้โอกาสให้กาํลงัใจ

กนัและกนั สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อเป็นเกราะคุม้กนั ควรให้ความรู้แก่เยาวชน

อย่างถูกตอ้ง ให้โอกาสเยาวชนไดแ้กไ้ขตนเอง การขดัเกลาทางสังคม และท่ีสาํคญัครอบครัวของ

เยาวชนเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี ควรมีการจัดระเบียบในครอบครัว 

ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี การเล้ียงดูไม่ควรตามใจ ควรอบรมสั่งสอนในส่ิงท่ีถูกต้อง 

เหมาะสมในการดาํเนินชีวิตอย่างเป็นลาํดับตั้งแต่วยัพฒันาการจนเขา้สู่วยัรุ่น ควรส่งเสริมด้าน

ความรู้ อาชีพแก่ครอบครัวและเด็กอย่างจริงจงั มีระบบการเฝ้าระวงัในชุมชนอย่างใกลชิ้ด และมี

บทลงโทษท่ีรุนแรง ไม่ซํ้ าเติมในขอ้ผิดพลาดของเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงความตอ้งการ 

หากเป็นส่ิงท่ีดีควรให้การสนับสนุน และรับฟังซ่ึงกนัและกนัให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้ทั้ง บิดา 

มารดา และบุตรไดส้ํารวจความบกพร่องของตนเอง แลว้ปรับตวัเขา้หากนั ยอมรับความบกพร่อง 

ใหโ้อกาสและใหก้าํลงัใจกนัและกนั พดูคุยแสดงความรักความอบอุ่นต่อกนั ทุก ๆ อยา่งควรเร่ิมตน้

ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การเล้ียงดู สถาบนัควรศึกษาควรเน้นการสอน

และเสริมทกัษะชีวิตแก่เยาวชนใหม้ากข้ึน 

2  4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละร้อย  

ต่างมีความคิดเห็นตรงกนัว่าทั้งทฤษฎีการเรียนรู้สังคม ทฤษฎีการเลียนแบบ และทฤษฎีการคบหา

สมาคมท่ีแตกต่าง มีความสัมพนัธ์กับการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน2 

รองลงมาผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 มีความคิดเห็นว่า เป็นทฤษฎีการควบคุม

ตนเอง และทฤษฎีทางเลือก และ (3) ทฤษฎีท่ีผูเ้ช่ียวชาญจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.36 มีความคิดเห็นวา่เป็นทฤษฎีการประทบัตรา (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 29) 
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ตารางท่ี 29 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 

                  ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

N=11 

ขอ้ท่ี ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม 11 100.00 - - 

2 ทฤษฎีการควบคุมสังคม 6 54.55 5 45.45 

3 ทฤษฎีความผกูพนัทางสังคม 5 45.45 6 55.55 

4 ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป 6 54.55 5 45.45 

5 ทฤษฎีการขดัเกลาทางสังคม 6 54.55 5 45.45 

6 ทฤษฎีการเลียนแบบ 11 100.00 - - 

7 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 11 100.00 - - 

8 ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง 8 72.73 3 27.27 

9 ทฤษฎีวฒันธรรมรอง 5 45.45 6 54.55 

10 ทฤษฎีการประทบัตรา 4 36.36 7 63.64 

11 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง 10 90.91 1 9.09 

12 ทฤษฎีการเลือก 10 90.91 1 9.09 

 
  4.3 สิทธิเดก็ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2553 มีผลดี

ต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเพราะว่า (1) คุม้ครองสิทธิเด็กท่ีกระทาํ

โดยไม่ไดเ้จตนา (2) เป็นสิทธิมนุษยชนระดบัสากลและว่าดว้ยสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของเด็ก (3) มี

ผลดีต่อตวัเด็กท่ีไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง และไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดซํ้ า (4) 

ป้องกนัเดก็ถูกละเมิดสิทธ์ิและเอารัดเอาเปรียบ ทาํใหเ้ดก็มีพื้นฐานชีวิตท่ีดีข้ึน 

  4.4 การกาํหนดนโยบายการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนควรร

คาํนึงถึงกฎแห่งกรุงปักก่ิงดว้ย เพราะว่า (1) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎสากลและเป็นตวัอยา่งมาตรฐาน

ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในภายภาคหนา้ (2) เป็นส่ิงท่ียอมรับกนัว่า เป็นหลกัปฏิบติั

ทัว่ไปท่ีดีในการดูแลเด็กและในการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน (3) เป็นการ

ยอมรับระดบัสากลในเร่ืองกระบวนการยติุธรรมเก่ียวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน 

  4.5 การกาํหนดนโยบายการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน ควรคาํนึงถึงขอ้แนะนาํของกรุงริยาดดว้ย เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็น

มนุษยท่ี์มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ 
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  4.6 ผูเ้ช่ียวชาญเช่ือว่าสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจะช่วยป้องกนั ขจดั

หรือลดการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนได ้เพราะว่า (1) บุคลากรในสถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และมีความรู้

ความสามารถเฉพาะทางในการแกไ้ข (2) เจา้หน้าท่ีให้การอบรมแนะนาํแก่เด็กและผูป้กครองให้

ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด วิธีการแกไ้ข และส่งบาํบดัท่ีสาธารณสุขใกลบ้า้น (3) บุคลากรของสถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย ทาํความเขา้ใจกบัเด็กเร่ืองปัญหาของเด็ก

และครอบครัว ตลอดจนใหก้าํลงัใจแก่เดก็และผูป้กครอง (4) ช่วยไดแ้ต่ข้ึนอยูก่บัตวัเด็กและเยาวชน

ดว้ยว่าตอ้งการจะเลิกเสพยาหรือไม่ (5) ช่วยได้ในระดับกระบวนการ แต่ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

ครอบครัวของเดก็และเยาวชน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกนัในดา้นของการบาํบดั ฟ้ืนฟ ู(6) ช่วยได ้หากเดก็

และเยาวชนไดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งจริงจงั ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนนอ้ยเห็นว่า (1) ช่วยไดแ้ต่ไม่

เสมอไป เพราะข้ึนอยู่กบัว่าภายหลงัท่ีเด็กและเยาวชนไดรั้บการปล่อยตวัแลว้ใชชี้วิตอย่างไร และ 

(2) ช่วยไม่ได ้เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของปลายปัญหา ท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งจริงจงั 

  4.7 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาํหนดหลกัการ เป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์มาตรการและแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้น

ระดบัชาติ ในลาํดบัตน้ เป็นอยา่งยิ่ง เพราะว่า (1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลต่อการ

ดาํเนินชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม (2) เป็นปัญหาร้ายแรงท่ีนับวนัจะทวีความรุนแรงมาก

ยิง่ข้ึน (3) เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ (4) ยงัไม่มีมาตรการท่ีเด็ดขาดในการป้องกนั (5) เป็นส่ิงท่ีทุก

ภาคส่วนควรใหค้วามร่วมมือ (6) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดเ้คร่งครัด และเขม้งวดกวดขนัในการทาํ

หนา้ท่ีของตนเอง (7) เป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนควรใหค้วามสาํคญักบัเดก็และเยาวชน 

  4.8 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเก็บรักษาเด็กและเยาวชนไวใ้น

โรงเรียน/สถานศึกษาให้ไดอ้ย่างนอ้ยตามเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้น

มธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3) และหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

6) จะช่วยป้องกนัหรือลดจาํนวนเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดโดยให้เหตุผลว่า 

(1) เม่ือเดก็อยูร่ะหวา่งศึกษาเล่าเรียน ทาํใหมี้เวลาว่างนอ้ย โอกาสท่ีจะกระทาํผดิซํ้ าก็นอ้ยลงดว้ย (2) 

เด็กส่วนใหญ่ท่ีกระทาํผิดจะออกจากโรงเรียนกลางคนั และเรียนไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั (3) 

ป้องกนัเด็กออกจากโรงเรียนกลางคนั จนเรียนไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั (4) ความรู้ และการศึกษา

ช่วยในการตดัสินใจต่อการกระทาํต่าง ๆ ของบุคคล (5) ถา้เด็กยงัคงศึกษาเล่าเรียนก็จะมีเวลาว่าง

นอ้ยท่ีจะไปมัว่สุม (6) เยาวชนจะไดใ้ชเ้วลาว่างอยา่งเหมาะสมไปกบักิจกรรมดี ๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้

จนไม่มีเวลาไปยุง่กบัยาเสพติด (6) เยาวชนท่ีมีการศึกษายอ่มมีจิตสาํนึกท่ีดีกว่าในการประพฤติและ

ปฏิบัติงาน (7) เยาวชนอยากรู้ อยากลอง การศึกษาช่วยช้ีแนะหนทางเดินท่ีถูกต้องได้ และ
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ผูเ้ช่ียวชาญส่วนน้อยเพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 9.09 ท่ีมีความคิดเห็นว่า การเก็บรักษาเด็กและ

เยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ดน้าน ไม่ไดเ้ป็นการช่วยใหเ้ดก็ไม่กระทาํผดิซํ้ า เพราะเยาวชนในปัจจุบนั

มีค่านิยมท่ีจะทาํตามเพื่อน เพื่อใหต้นเองดาํเนินชีวิตอยูใ่นกลุ่มเพื่อนได ้

  4.9 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและ

ครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดจะช่วยป้องกนัไม่ให้เด็กและเยาวชน

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไดแ้ละควรให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง (1) การคิดและการตระหนักรู้

เก่ียวกบัพิษภยัของยาเสพติด โทษท่ีไดรั้บตามกฎหมาย และผลเสียท่ีจะตามมา (2) การจดัการกบั

ปัญหา การจดัการกบัความเครียด การจดัการกบัความโกรธ (3) ปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาครอบครัว 

(4) การดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (5) การดูแลบุตรอย่างถูกวิธี (6) 

ทกัษะชีวิต (7) ครอบครัวศึกษา (8) การปรับปรุงตนเองของเดก็ เยาวชน และครอบครัว (9) จิตวิทยา

วยัรุ่น (10) ทกัษะการตดัสินใจ (11) ผลกระทบของยาเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

และ (12) การเสริมความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง 

  4.10 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สถาบนัครอบครัวมีความเก่ียวขอ้งกบั

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยใหเ้หตุผลว่า (1) ครอบครัวเป็นสถาบนั

ท่ีอบรม ดูแล เอาใจใส่ ให้กาํลงัใจ สร้างความเขม้แขง็ ยอมรับขอ้ผิดพลาด ให้โอกาสในการแกไ้ข 

และให้อภยั (2) หากสถาบนัครอบครัวทาํหนา้ท่ีสมบูรณ์เด็กและเยาวชนจะมีปัญหานอ้ย (3) สร้าง

คนดีใหก้บัสงัคม 

  4.11 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐาน

ในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาชนมีความสาํคญั และควรมีวิธีการ

ดงัน้ี (1) ทาํให้ครอบครัวเขม้แข็งดว้ยการดูแลเยาวชนอย่างใกลชิ้ด ให้ความรักความอบอุ่น มีการ

ส่ือสารท่ีดีต่อกัน เป็นท่ีพึ่ งพิงทางใจให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกเร่ือง เป็นท่ีให้การยอมรับ

ขอ้ผดิพลาด และใหโ้อกาสในการปรับปรุงแกไ้ข เป็นท่ีใหก้าํลงัใจ เป็นท่ีใหโ้อกาส เป็นสงัคมท่ีใกล้

ตวัเด็กท่ีสุด เป็นตวัอยา่งในการดาํเนินชีวิต เป็นท่ีให้เติบโต เป็นท่ีให้ความรักความเอาใจใส่ เป็นท่ี

ให้ภูมิคุม้กนั เป็นท่ีอยู่อาศยัพกัพิง เป็นท่ีสร้างวินัย และปลูกฝังทศันคติและบุคลิกภาพ (2) ชุมชน

ช่วยกันสอดส่องดูแล ให้ความเขา้ใจให้กาํลงัใจ ให้โอกาส และให้การยอมรับเด็กท่ีกระทาํผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด จดักิจกรรมในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์และ

แสดงออกซ่ึงความสามารถ (3) ครอบครัวกบัชุมชนตอ้งรวมพลงักนัในการสอดส่องดูแลเด็กและ

เยาวชนในชุมชน เสริมสร้างกาํลงัใจ ความเขม้แข็ง การเรียนรู้ การทาํงาน ให้การยอมรับ ให้อภยั 

และใหโ้อกาสไดศึ้กษาเล่าเรียนต่อ และใหโ้อกาสในการทาํงาน 
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2  4.12 ผูเ้ ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรกําหนดทิศทางของ

ส่ือมวลชนในการรายงานและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนไปในทิศทางท่ีเป็นบวกเพื่อ

ป้องกันการกระทําผิดซํ้ าเ ก่ียวกับยาเสพติด โดยตั้ งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแล เผยแพร่ การ

ประชาสัมพนัธ์ให้ไปในทิศทางเดียวกนั และนาํเสนอเร่ืองดี ๆ ท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน เช่น การ

ทาํดี ความซ่ือสัตยสุ์จริตท่ีเยาวชนทาํ หรือตวัอย่างเยาวชนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ประชาสัมพนัธ์

เ ก่ียวกับโทษของยาเสพติด โทษท่ีจะได้รับตามกฎหมาย และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 

ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งห่างไกลจากยาเสพติด การคิดบวกกบัเด็ก ช่วยเสริมพลงั

ให้กับเด็ก รัฐบาลควรกาํหนดให้ส่ือมวลชนรายงาน ประชาสัมพนัธ์เร่ืองคุณงามความดีและ

ความสําเร็จของเยาวชนทุก ๆ วนั ทั้งให้ข่าวเก่ียวกบัเคราะห์/ผลกรรมต่าง ๆ ท่ีผูก้ระทาํความผิด

ได้รับ และส่ือมวลชนควรจะแสดงทิศทางของการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนข้ึน ในขณะท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญส่วนน้อยให้ความคิดเห็นว่า ควรรายงานหรือประชาสัมพนัธ์ตามขอ้เท็จจริง และให้

คาํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะท่ีถูกตอ้ง 

2  4.13 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การรณรงค์ให้ครอบครัว 

ชุมชน และสังคมให้อภยั ยอมรับเด็กและเยาวชนกลบัคืนสู่สังคม เพ่ือป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและจาํเป็น และควรปฏิบติัดงัน้ี (1) ให้โอกาสในเร่ืองการเรียน

โรงเรียนยอมรับเด็กและให้โอกาสในการเขา้เรียนต่อ (2) ให้โอกาสให้ไดมี้งานทาํ เพราะการไม่

ยอมรับ การไม่ให้โอกาสในเร่ืองการเรียนและการทาํงาน ทาํให้เยาวชนไม่รู้จะทาํอะไร มีเวลาว่าง

มาก ตอ้งหวนกลบัไปคบกบัเพื่อนกลุ่มเดิม ๆ ท่ีทาํผิดดว้ยกนั และหวนกลบัไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพ

ติดอีก (3) ในการให้การยอมรับและการให้โอกาสควรมีการช้ีแจงแสดงเหตุผลให้เยาชนเขา้ใจ (4) 

รณรงค ์เผยแพร่ ผ่านทางส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง (5) ทาํให้เด็กและเยาวชนไม่รู้สึกว่าสังคมตีตรา

และโดดเด่ียวตนเอง แต่ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนรับรู้วา่ ครอบครัว ชุมชนและสงัคมกาํลงัใหอ้ภยั กาํลงั

ใหโ้อกาส และอา้แขนยอมรับคนดีท่ีแกไ้ข ปรับปรุงตนแลว้ 

2  4.14 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการใชกิ้จกรรมทางการศึกษา 

กิจกรรมอ่ืน ๆ และโปรแกรมการบาํบดัฟ้ืนฟ ูเพื่อป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน โดย (1) เปิดโอกาสการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เร่ิมตน้ชีวิตใหม่ (2) ควรกาํหนด

มาตรการ หลกัสูตรและแยกเด็ก/เยาวชนเขา้รับการอบรมตามความเหมาะสม ตามความสนใจ และ

ตามความถนดัของแต่ละคน ไม่ควรให้เด็ก/เยาวชนทุกคนท่ีมีความสามารถ ความสนใจ และความ

ถนดัแตกต่างกนัเขา้หลกัสูตรเดียวกนั (3) การศึกษาระบบ SME ในครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพควบคู่

กบัความรู้ เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัเด็กและครอบครัว (4) ใชกิ้จกรรมหรือโปรแกรมในการ

บาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (5) สอนให้เด็ก/เยาวชนนาํความรู้ไปบาํบดัฟ้ืนฟูตนเองภายหลงัไดรั้บ
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การปล่อยตวั (6) ใชกิ้จกรรมและหรือโปรแกรมท่ีทาํให้เด็กและเยาวชนใชเ้วลาว่างไปกบัส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์และสร้างสรรค ์เช่น กีฬา ดนตรี การแข่งขนัทายปริศนา การแกปั้ญหาต่าง ๆ เพ่ือต่อตา้น

ยาเสพติด (7) กาํหนดกิจกรรมและหรือโปรแกรมท่ีเหมาะสมและทาํอยา่งสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 

2  4.15 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมโปรแกรม

การสร้างอาชีพระยะสั้ น/ระยะยาวเพื่อป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน เพราะเป็นการช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถติดตวัประกอบอาชีพได้

เขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้โดย (1) หางานใหเ้ดก็และเยาวชนทาํ เพราะเม่ือเด็กและเยาวชนมีอาชีพ

รองรับก็จะตดัวงจรการกระทาํผิดซํ้ าได ้(2) มีโครงการฝึกอาชีพท่ีหลากหลายทั้งระยะสั้นระยะยาว 

เพื่อให้เยาวชนไดเ้ลือก จะไดมี้อาชีพท่ีสุจริต ไม่มีเวลาว่างมากพอท่ีจะไปกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดอีก (3) สาํรวจความตอ้งการและความสนใจของเดก็และเยาวชนก่อนวา่ตอ้งการอะไร แลว้จึง

จดักิจกรรมหรือโปรแกรมให้ตามความตอ้งการ (4) วางแผนจดัโปรแกรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ 

เพื่อให้เยาวชนไดมี้อาชีพสุจริต (5) ให้โอกาสในการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนดว้ยการให้ทุน 

หาแหล่งฝึกอาชีพได ้หาแหล่งประกอบอาชีพให ้

2  4.16 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายเพื่อการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชนโดย (1) ประสานงานกบัหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน 

และนอกระบบโรงเรียน (2) ประสานงานกบัหน่วยงานทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข เช่น 

หน่วยจิตเวชของโรงพยาบาลต่าง ๆ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สถานบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติดทั้ งภาครัฐและเอกชน (3)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน ITC โดยประสานตามสภาพปัญหาของเด็ก/เยาวชนและครอบครัว 

(4) ประสานงานกบัชุมชน เครือข่ายชุมชน เพื่อให้การสอดส่องดูแล (5) ประสานงานกบัวดั พระ 

ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน สาธารณสุขใกลบ้า้น (6) ประสานงานกับ hotline ทางโทรศพัท์เพ่ือให้

คาํปรึกษาแนะนาํและส่งต่อเพื่อการบาํบดัฟ้ืนฟู (7) การประสานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาง

การแพทย ์การสาธารณสุข การศึกษา กรมแรงงาน เพ่ือใหค้วามรู้ในการป้องกนัเพื่อการบาํบดัฟ้ืนฟ ู

และเพื่อการมีงานทาํ (8) ประสานงานกบัโรงเรียน โรงพกั และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติดเพื่อการสอดส่องดูแลและป้องกนั 

2  4.17 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน หลงัจากท่ีเดก็และเยาวชนออกจากสถานฝึกอบรมของสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชนแลว้ สถาบนัการศึกษาควรมีบทบาทดงัน้ี คือ (1) รับเด็ก/เยาวชนเขา้ศึษาต่อ

และให้การดูแลป้องกนัเป็นอยา่งดี ให้กาํลงัใจ ให้โอกาส ติดตามดูแลเอาใจใส่ความประพฤติอยา่ง
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ใกลชิ้ด (2) ให้โอกาสเด็กเขา้สู่ระบบการศึกษา ให้กาํลงัใจ ไม่ตอกย ํ้าในส่ิงท่ีผิดพลาด (3) ติดตาม

ดูแลใกลชิ้ด เสริมทกัษะต่าง ๆ ให้มากข้ึน เช่น ทกัษะการปฏิเสธคาํชกัชวนไปในทางท่ีไม่ดีของ

เพื่อน การให้กาํลงัใจตนเอง การฝึกกาํลงัใจให้เขม้แขง็ (4) คุม้ครองเด็ก ไม่ลงโทษดว้ยการให้ออก 

ให้โอกาสในการดูแล เฝ้าระวงัในฐานะกลุ่มเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ า ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมกบั

โรงเรียนในการดูแลแกไ้ขและมีการเยี่ยมตามบา้นโดยครู (5) ให้ความรู้เร่ืองโทษตามกฎหมายและ

ผลเสียท่ีไดรั้บท่ีเป็นผลจากการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (6) ช่ืนชมและใหก้าํลงัใจในการกลบัตวั

เป็นคนดีของเดก็และเยาวชน 

2  4.18 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สถาบนัทางศาสนามีบทบาทท่ีสาํคญั 

ยิง่ต่อการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน และบทบาทท่ีสถาบนัทาง

ศาสนาควรทาํ คือ (1) อบรมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม (2) ให้ความรู้ ใชห้ลกัธรรมคาํสอน

ทางพระพุทธศาสนาโนม้นาํ และจูงใจให้กลบัตวัและประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งอยูใ่นศีลธรรม 

และนาํหลกัธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ขดัเกลาจิตใจ สอนเร่ืองกฎแห่งกรรม ความรู้ผิด ชอบ 

ชั่วดี (3) ชักจูงให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝักใฝ่ในธรรม และรู้จกั

ช่วยเหลือผูอ่ื้นๆ 

2  4.19 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เม่ือเด็กและเยาวชนออกจากสถาน

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนแลว้ สถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ 

ท่ีควรมีบทบาทในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน คือ สถาบนั

ครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัทางศาสนา สถาบนัการเมืองการปกครอง สถาบนัส่งเสริม

อาชีพ ครอบครัว โรงเรียน วดัและชุมชน หน่วยงานห้างร้านต่าง ๆ ดว้ยบทบาทของการให้ความรู้ 

ขดัเกลาจิตใจ ให้กาํลงัใจ ให้การยอมรับ ให้อภยั ให้โอกาสไม่ซํ้ าเติมไม่ตีตรา ประเมิน คดักรอง 

ติดตาม ดูแล ส่งต่อเครือข่ายเพื่อการบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ และป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด ซ่ึงทุก ๆ สถาบนัควรใหค้วามร่วมมือประสานขอ้มูลและประสานงานการปฏิบติั

จนบรรลุเป้าหมายของการป้องกนั 

2  4.20 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ผูเ้ช่ียวชาญเสนอว่า (1) ควรมีคาํขวญัเก่ียวกบัการป้องกนั

การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ติดตามสถานท่ีสําคญั ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนส่วนมากชอบไป

ปรากฏตวั (2) ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดบัชาติ ตอ้งการการแกไ้ขอยา่งจริงจงั และตอ้งไดรั้บ

ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย และท่ีสําคญัท่ีสุดเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมกับการ

กระทาํผดินั้น ๆ และตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเดก็และเยาวชนดว้ย 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่สอง.  (ขั้นตอนท่ีสองของการดาํเนินการวิจัย) เป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 34 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ/ผูช่้วย
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ผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน พนกังานคุม

ประพฤติสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จาํนวน 5 คน ผูพิ้พากษาวิชาชีพ จาํนวน 3 คน ผู ้

พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จาํนวน 4 คน นักสังคมสงเคราะห์ จาํนวน 3 คน 

นกัจิตวิทยา/จิตแพทย ์จาํนวน 4 คน นกัการศึกษา จาํนวน 4 คน ตาํรวจ 2 คน และอยัการ 3 คน โดย

ไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ์กลบัคืนครบทั้ง 34 คน คิดเป็นร้อยละร้อย ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(interquartile range) 

ตามประเด็นหลกั 13 ขอ้ คือ (1) เป้าประสงคข์องการป้องกนั (2) แผนการป้องกนั (3) นโยบายการ

ป้องกนั (4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5) การประเมินความเส่ียงและความจาํเป็น (6) การตระหนักรู้

ธรรมชาติของเด็กและวยัรุ่น (7) การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดออก

จากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ (8) การมีกิจกรรมและโปรแกรมการป้องกนัต่าง ๆ (9) การให้คาํปรึกษา 

(10) การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล (11) การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนั (12) การมีอาชีพ

ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และ (13) การมีเครือข่ายการป้องกนั รายละเอียด

ของการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 

2 1. สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อย

ละร้อย 73.53 มีอายรุะหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 รองลงมามีอายุ

ระหวา่ง 41 ปี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และนอ้ยท่ีสุดมีอายรุะหว่าง 20-30 ปี, 31-40 ปี, และ 61 ปี

ข้ึนไป จาํนวนเท่า ๆ กนั คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีวุฒิการระดบัปริญญาโท จาํนวน 13 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 38.24 และนอ้ยท่ีสุด มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 มี

ประสบการณ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด 21 ปีข้ึนไป จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.17 

รองลงมามีประสบการณ์ 1-5 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65 และมีประสบการณ์ 16-20 ปี 

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 มีตาํแหน่งงานเป็นผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการสถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 

รองลงมาเป็นพนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 และน้อยท่ีสุดเป็นตาํรวจ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88      

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการป้องกนั 
                 การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

N=11 

ขอ้ท่ี สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

       ชาย 9 26.47 

       หญิง 25 73.53 

 รวม 34 100.00 

2. อาย ุ   

       20 – 30 ปี 4 11.76 

       31 – 40 ปี 4 11.76 

       41 – 50 ปี 6 17.65 

       51 – 60 ปี 16 47.07 

       61 ปีข้ึนไป 4 11.76 

 รวม 34 100.00 

3. วฒิุการศึกษา   

       ปริญญาตรี 17 50.00 

       ปริญญาโท 13 38.24 

       ปริญญาเอก 4 11.76 

 รวม 34 100.00 

4. ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน   

       1 – 5  ปี 6 17.65 

       6 – 10 ปี 5 14.71 

       11 – 15 ปี 5 14.71 

       16 – 20 ปี 4 11.76 

       21 ปีข้ึนไป 14 41.17 

 รวม 34 100.00 

5. ตาํแหน่งงาน   

       ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

      กรุงเทพมหานคร 
6 17.65 

       พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

       กรุงเทพมหานคร 
5 14.71 

       ผูพิ้พากษาวชิาชีพศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 3 8.82 

       ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 4 11.76 

   ส
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ตารางท่ี 30 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการป้องกนั 
                  การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

N=11 

ขอ้ท่ี สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

       นกัสังคมสงเคราะห์ 3 8.82 

       นกัจิตวทิยา/จิตแพทย ์ 4 11.76 

       นกัการศึกษา 4 11.76 

       ตาํรวจ 2 5.88 

       อยัการ 3 8.82 

 รวม 34 100.00 

 
2 2. การวิเคราะห์รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน พบว่า โดยภาพรวมผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า รูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมีการ

กระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (Mdn=9.00, IR=2.00) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากและมีการ

กระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (Mdn=8, IR=2.00) มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากและมีการ

กระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (Mdn=8.00, IR=3.00) และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (Mdn=9.00, IR=3.00) และเม่ือพิจารณาในภาพยอ่ย

ของแต่ละองคป์ระกอบ  
  2.1 ดา้นความเหมาะสม ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าทุกองคป์ระกอบ

ของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทุกองคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ี 4 การมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่ามธัยฐาน

สูงสุด (Mdn=9.50) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR=2) ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ี

เหลือมีค่ามธัยฐาน (Mdn=9.00) เท่ากนั 

  2.2 ดา้นความเป็นไปได ้ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบของ

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มี 5 ดา้น โดยมีค่ามธัยฐานเท่า ๆ กนัทุกดา้น (Mdn=9) คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การมี

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบท่ี 6 การตระหนกัรู้ในธรรมชาติของวยัรุ่น องคป์ระกอบท่ี 7 การ

คดักรอง องคป์ระกอบท่ี 9 การให้คาํปรึกษา และองคป์ระกอบท่ี 12 การมีอาชีพ และมีการกระจาย

ของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR อยู่ระหว่าง 1.00-2.00) ส่วนองคป์ระกอบท่ีเหลืออีก 8 องคป์ระกอบ 

   ส
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ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามธัยมฐานเท่า ๆ กันทุก

องคป์ระกอบ (Mdn=8) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR อยูร่ะหวา่ง 2.00-2.25) 

  2.3 ดา้นความสอดคลอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบของ

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีความสอดคลอ้งอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (Mdn=9.00) มี 6 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

องค์ประกอบท่ี 6 การตระหนักรู้ในธรรมชาติของเด็กและวยัรุ่น องค์ประกอบท่ี 7 การคดักรอง 

องคป์ระกอบท่ี 9 การให้คาํปรึกษา องคป์ระกอบท่ี 12 การมีอาชีพ และองคป์ระกอบท่ี 13 การมี

เครือข่าย และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบอยู่ในระดบัน้อย (IR อยู่ระหว่าง 1.00-3.00) ส่วน

องคป์ระกอบท่ีเหลืออีก 7 องคป์ระกอบ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความสอดคลองอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่ามธัยฐานเท่า ๆ กนัทุกองคป์ระกอบ (Mdn=8) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบอยู่

ในระดบันอ้ย (IR อยูร่ะหวา่ง 1.00-3.00) เช่นกนั 

  2.4 ดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบท่ีมีการ

นําไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด โดยมีค่ามธัยฐาน (Mdn=9) เท่า ๆ กันทุกองค์ประกอบมี 7 

องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบท่ี 6 การตระหนกัรู้ใน

ธรรมชาติของวยัรุ่น องคป์ระกอบท่ี 7 การคดักรอง องคป์ระกอบท่ี 8 การมีกิจกรรมในการบาํบดั 

แกไ้ข ฟ้ืนฟู องคป์ระกอบท่ี 9 การให้คาํปรึกษาแนะนาํ องคป์ระกอบท่ี 12 การมีอาชีพของเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกับยาเสพติด และองค์ประกอบท่ี 13 การมีเครือข่ายการส่งต่อในการ

ป้องกนั แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR อยู่ระหว่าง 2.00-3.00) 

ส่วนองคป์ระกอบท่ีเหลืออีก 6 องคป์ระกอบผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่ามีการนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (Mdn=8.00) เท่า ๆ กนัทุกองคป์ระกอบ และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย 

(IR อยูร่ะหวา่ง 1.00-3.00) 

   และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบทั้ง 13 องคป์ระกอบ พบว่า 

รายละเอียดรายขอ้ของแต่ละองคป์ระกอบทุกขอ้มีความเหมาะสมมาก (Mdn=8.00-8.50) ถึงมาก

ท่ีสุด (Mdn=9.00-10.00) มีความเป็นไปไดม้าก (Mdn=7.00-8.50) ถึงมากท่ีสุด (Mdn=9.00) และมี

การกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR=1.00-3.00) มีความสอดคลอ้งมาก (Mdn=8.00-8.50) ถึงมาก

ท่ีสุด (Mdn=9.00) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR=1.00-3.00) ดงัรายละเอียดในตาราง

ท่ี 31 
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ตารางท่ี 31 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

                  ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

 เป้าประสงค์ของการป้องกนั             
1 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
2 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา... 8.5 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 3.00 มาก 
3 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้น...การศึกษาขั้นพื้นฐาน 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 1.75 มาก 9.00 3.00 มาก 
4 เป้าประสงคข์อง...คือ เพื่อลดจ านวนเดก็และเยาวชน… 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.25 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 

 แผนการป้องกนั             
1 แผนการใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ... 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
2 แผนการใหก้ าลงัใจ... 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.50 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 
3 แผนการพิจารณาทางเลือก... 9.00 2.5 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 1.75 มากท่ีสุด 
4 แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
 วตัถุประสงค์ของแผน             
5 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
6 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจพอ่แม่... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
7 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าหมาย.... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
8 เพื่อฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปรับเปล่ียน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 
9 เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10 เพื่อประสานงานกบัหน่วยงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
11 เพื่อติดตามและประเมินผล... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 3.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 

 นโยบายการป้องกนั             
1 ครอบครัวอบอุ่นสงัคมเขม้แขง็ 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ...ไดรั้บการเยยีวยา... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.50 3.00 มากท่ีสุด 
3 หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล...ใหค้วามส าคญัอยา่งสูง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
4 รัฐบาลจดัหาทุน บุคลากรและทรัพยากร... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 7.50 2.50 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
5 รณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสมัพนัธ์... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
6 ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนั... 10.00 1.00 มาก 8.00 2.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 รณรงคใ์หส้งัคมยอมรับเดก็และเยาวชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
8 ฝึกอาชีพระยะสั้นและหรือยาว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 3.50 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
9 มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอ... 9.00 3.00 มากท่ีสุด 7.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
10 เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัยาเสพติด... 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 
11 อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนั... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 7.00 2.75 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 2.75 มาก 
12 มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดของ... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
13 เกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ด.้.. 9.00 2.00 มากท่ีสุด 7.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน ์(ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

14 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนัไวใ้น... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.50 มาก 
15 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ...ไวใ้นหลกัสูตร... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
16 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธ... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 
17 ก าหนดทิศทางของส่ือสารมวลชน...ไปในทางท่ีเป็นบวก

และแบบอยา่งท่ีดี 
9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 

18 ใชกิ้จกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.50 2.75 มาก 
19 ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.50 2.00 มาก 
20 ประชาสมัพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องคก์าร... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
21 ประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน... 10.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
22 ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
23 ประชาสมัพนัธ์ในสงัคม... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มากท่ีสุด 
24 ประชาสมัพนัธ์ในระดบัชาติ... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 8.00 3.00 มาก 

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง             
1 พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
2 พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง พ.ศ.2550 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 3.00 มาก 
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

3 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว...พ.ศ.2553 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 9.50 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 3.00 มากทีสุ่ด 9.00 3.00 มากทีสุ่ด 

 การประเมนิความเส่ียง             
1 การประเมินครอบครัว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.50 2.00 มากท่ีสุด 
2 การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 การประเมินภูมิหลงัทางการศึกษา 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.50 มาก 8.00 2.00 มาก 
4 การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด 10.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 
5 การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา... 10.00 1.75 มาก

ท  ่ ่ สุด 
8.00 2.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 

6 การประเมินประวติัการกระท าผดิ... 10.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 3.00 มากท่ีสุด 
7 การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
8 การประเมินความถ่ีความบ่อยคร้ัง 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
9 การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเดก็... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
10 การประเมินความรุนแรง...ดว้ยการสงัเกต 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
11 การประเมินความรุนแรง...ดว้ยการสมัภาษณ์... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 
12 การประเมินความรุนแรง...จากแบบรายงาน 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
13 การประเมินความรุนแรง...การประเมินของครู/แพทย ์ 8.50 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

14 การประเมินความรุนแรง...จากการใชแ้บบประเมิน SDQ… 8.50 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
15 การประเมินความรุนแรง... โดยคณะกรรมการสหวชิาชีพ

เป็นรายกรณี 
9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 

 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 

 ธรรมชาติของวยัรุ่น             
1 วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลง... ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.50 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 
3 อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
4 มีความตอ้งการเป็นอิสระ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 อยากรู้ อยากลอง อยากเห็น... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 แสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
8 มีมุมมองท่ีแตกต่างระหวา่งวยัรุ่นกบัผูใ้หญ่ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
9 ผูใ้หญ่ควรเขา้ใจปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารกบัวยัรุ่น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 200 มากท่ีสุด 
10 ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความส าเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 31 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

 การคดักรอง             
1 การคดักรองเดก็...ออกจากอาการและโรงทางจิตเวชอ่ืน ๆ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 เม่ือคดักรองแลว้พบวา่... ใหส่้งตวัเดก็...ไปรักษาอาการป่วย 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 เม่ือคดักรองแลว้พบวา่... ใหส่้งตวัเดก็ไปบ าบดั... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 
 กจิกรรม             
1 กิจกรรมทกัษะชีวติ 10 ประการ 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 กิจกรรม EQ, MQ และ AQ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 กิจกรรมครอบครัวบ าบดั... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
4 กิจกรรมสร้างสรรคค์วามส านึกในหนา้ท่ี... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 โปรแกรมกฎหมายท่ี... เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ีไดรั้บ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.50 1.00 มาก 8.50 2.75 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมนิทรรศการเร่ืองยาเสพติด... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
7 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์... 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
8 กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากร... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 7.50 1.75 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
9 กิจกรรมการติวในวชิาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียน... 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
10 กิจกรรมหลงัเลิกเรียน... 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.50 มาก 
11 กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ  9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

12 กิจกรรมการแข่งขนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.50 มาก 8.00 2.75 มาก 
13 กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลิตผล... 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 
14 โปรแกรมเตรียมเดก็และเยาวชนสู่ความส าเร็จ... 8.00 3.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 
15 กิจกรรมการเยยีวยาตนเอง... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
16 กิจกรรมสนบัสนุนความส าเร็จ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
17 กิจกรรมคดักรองเด็ก... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.50 2.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
18 ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนในการแจง้ข่าว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 7.50 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
19 โปรแกรมการประสานงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
20 โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.75 มาก 
21 โปรแกรมการส่งเสริมครู... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.50 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
22 โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครอง... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
23 โปรแกรมนกัเรียนพี่เล้ียง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
24 มีสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะ... 8.00 2.00 มาก 7.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
25 โปรแกรมโรงเรียนในบา้น... 7.50 2.00 มาก 7.50 2.75 มาก 7.00 1.75 มาก 7.00 2.75 มาก 
26 โปรแกรมเยีย่มตามบา้นโดยครู... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มากท่ีสุด 
27 โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 7.50 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
28 โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

29 โปรแกรมการจดัการกบัความโกรธ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
30 โปรแกรมการแกปั้ญหา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.50 3.00 มาก 
31 โปรแกรมการสนบัสนุนส่ือมวลชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
32 โปรแกรมส่งเสริมเดก็... เก่ียวกบั... ยาเสพติด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
33 โปรแกรมส่งเสริม... เปิดเผยความความในใจ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
34 โปรแกรมท่ีส่ือมวลชน... ในการป้องกนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.50 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
35 โปรแกรมการเยยีวยารักษาบทบาทหนา้ท่ี... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 2.50 มากท่ีสุด 
36 กิจกรรมการฝึกอบรมทกัษะเชิงบวก... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
37 โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
38 โปรแกรมการตั้งศูนยส์นบัสนุน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 3.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
39 โปรแกรมท่ีพกัอาศยัส าหรับการพกัฟ้ืน… 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
40 โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ี... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
41 กิจกรรมการรายงานข่าว... 8.00 3.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
42 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
43 โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทาง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 3.00 มาก 
44 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.50 2.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
45 กิจกรรมการประชุม/สมัมนาอาสาสมคัร... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 
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ตารางท่ี 31 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

46 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
47 กิจกรรมบรรพชาสามเณร 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
48 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
49 กิจกรรมครอบครัวสมัพนัธ์ 1.00 2.00 มากท่ีสุด 7.50 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
50 โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
51 โปรแกรมการเตรียมความพร้อม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.50 3.00 มาก 
52 กิจกรรมการใหค้  าปรึกษา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
53 โปรแกรมเครือข่ายการติดตาม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.50 2.75 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
54 โปรแกรมการปฏิบติัธรรม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.75 มาก 
55 โปรแกรมชุมชนบ าบดั... 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 
56 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวติ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.50 2.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
57 โปรแกรม... การใหค้  าปรึกษา 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
58 โปรแกรม... การสร้างแรงจูงใจ... 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.50 3.00 มาก 
59 โปรแกรม... ทกัษะท่ีจ าเป็น... 10.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
60 กิจกรรม “ต่ืนข้ึนเผชิญความจริง”... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.50 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
61 กิจกรรมคน้หาขอ้เทจ็จริง... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 7.50 2.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
62 กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 3.00 มาก 8.00 3.00 มาก 8.00 3.00 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

63 กิจกรรมเตรียม...ก่อนปล่อย... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 
64 โปรแกรม... เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 9.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2..00 มากท่ีสุด 
65 โปรแกรม... แก่บิดามารดา... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
66 โปรแกรมการประสานเครือข่าย... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
67 โปรแกรมการพฒันาพระผูน้ า... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 3.00 มากทีสุ่ด 

 การให้ค าปรึกษาแนะน า             
1 การใหค้  าปรึกษา... เป็นรายบุคคล 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 การใหค้  าปรึกษา... เป็นกลุ่ม 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
3 การใหค้  าปรึกษา... ครอบครัว 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
4 การใหค้  าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบ... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 การใหค้  าปรึกษามีการสรุปและยติุ... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 ทกัษะการใหค้  าปรึกษาดว้ยการฟัง... 10.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
8 ทกัษะการใหข้อ้มูล 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
9 ทกัษะการปฏิเสธ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
10 ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 
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ระดบั
ความ
คิดเห็น 
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ความ
คิดเห็น 
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Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

11 ทกัษะการแกปั้ญหา 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การส่งต่อ ติดตามและประเมนิผล             
1 ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 ศูนยบ์  าบดัฟ้ืนฟ.ู.. 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.75 มาก 
3 ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
4 โรงพยาบาลต่าง ๆ ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
5 ติดตาม... วา่มีการเสพยาซ ้ าหรือไม่ 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 
6 ติดตาม... วา่มีงานท าหรือไม่ 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
7 ติดตาม... วา่เรียนหนงัสือหรือไม่ 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
8 ติดตาม... วา่เขา้ไปในสถานท่ี... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 7.00 1.00 มาก 9.00 2.50 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
9 ติดตาม...วา่ออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั 9.00 2.00 มากท่ีสุด 7.00 1.00 มาก 8.50 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
10 ติดตาม... การคบหาสมาคม... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 7.00 1.00 มาก 8.50 2.75 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
11 ติดตาม... ความประพฤติ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 
12 ติดตามระยะเวลาการกระท าผดิซ ้ า... 8.50 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มากท่ีสุด 
13 เยีย่มตามบา้น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
14 โทรศพัทติ์ดตาม 8.00 2.50 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 
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ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 
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15 ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 7.50 3.00 มาก 
16 ประสานงานกบั ร.ร. ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 2.75 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
17 ... น าผลการเรียนมาแสดง 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 
18 สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงาน… 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
19 ประเมินผล... ตามเป้าประสงค ์ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.50 2.00 มาก 
20 ใชก้ารประเมินผลเป็นฐาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
21 ... ควรแสดงใหเ้ห็นวา่ท าไมผลจึงเป็นเช่นนั้น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
22 ประเมินพฤติกรรมเดก็... จากผูป้กครอง 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
23 ประสานงานกบัหน่วยงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
24 ประเมินพฤติกรรมเดก็... เก่ียวกบัยาเสพติด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 2.75 มาก 
25 ประเมินผลการส่งต่อ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 0.75 มาก 8.00 2.75 มาก 8.00 2.75 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 

 การมคีวามตั้งใจ             
1 การตั้งใจอุทิศตนและเวลา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 
2 การอดทนต่อความยากล าบากในการติดตาม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
3 การอดทนต่อความยากล าบากในการประสานงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
4 การอดทนต่อการรบกวน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 
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 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
 การมีอาชีพ             
1 ...ทุกคนเกิดมาตอ้งท างาน มีอาชีพเล้ียงคนและครอบครัว 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 เดก็และเยาวชนท่ีมีโอกาส... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 เดก็และเยาวชนท่ีมีการวางแผน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
4 เดก็และเยาวชนท่ีมีงาน... มีเวลานอ้ย... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 เดก็และเยาวชนท่ีท างาน... ท่ีจะคบหาสมาคม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การมเีครือข่าย             
1 สร้างเครือข่ายทางสงัคม... ในการป้องกนั... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 สร้างเครือข่ายทางสงัคม... ในการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟ)ู... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
4 ดึงชุมชนใหมี้ส่วนร่วม... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 3.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
6 มีการประชุมปรึกษา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน... 9.00 3.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
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ตารางท่ี 31 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสองจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

8 มีหน่วยงานองคก์รเครือข่าย... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
  รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 Mdn = ค่ามธัยฐาน             
 IR     = ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์             
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้จากผู้ เช่ียวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูบรอบที่สอง. พบว่ามี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ควรเนน้ท่ีชุมชน

และครอบครัวเป็นสาํคญั เพราะเป็นสังคมท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด อีกทั้งสาเหตุส่วน

ใหญ่ท่ีนาํเดก็และเยาชนกลบัมากระทาํความผดิอีก เพราะพ่อแม่ ผูป้กครองไม่มีเวลาอบรมดูและเอา

ใจใส่บุตรหลานของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และนอกจากน้ีการคบเพื่อนในชุมชนกเ็ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่ง

ยิง่ท่ีเด็กจะถูกชกัจูงใหก้ลบัมากระทาํผิดซํ้ าอีก ดงันั้นสมาชิกในครอบครัวและชุมชนจึงตอ้งช่วยกนั

ดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นอกจากน้ีทกัษะการตดัสินใจของเด็กก็เป็นปัจจยั

สาํคญัอีกประการหน่ึงดว้ยท่ีจะช่วยใหเ้ดก็รู้จกัการปฏิเสธและไม่กลบัไปกระทาํซํ้าอีก (อยัการ 

 2. ตอ้งการใหน้าํประโยชน์จากการทาํวิจยั ผลงานทางวิชาการไปใชไ้ดจ้ริงและใหเ้กิด

ประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อพฒันาสังคม เยาวชนให้แขง็แรง เขม้แขง็ เพ่ือจะไดล้ดปัญหาดา้น

ยาเสพติด โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานติดตามเยาวชนท่ีติดยาแลว้กลบัไปอยู่ในสังคม ควรมี

การติดตามอยา่งจริงจงั ไม่ใช่ติดตามสักระยะแลว้ปล่อยใหเ้ยาวชนไม่มีท่ีพ่ึงอีกต่อไป (หวัหนา้กลุ่ม

งานพฒันาพฤตินิสยัสถานฝึกอบรมเดก็และเยาวชน สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน) 

 3. ควรให้ความสาํคญัในการติดตามผลท่ีจดัอบรมหรือจดัให้เยาวชนผูก้ระทาํผิดเขา้

โปรแกรมต่าง ๆ ว่าไดผ้ลเช่นไร แกไ้ขฟ้ืนฟูไดห้รือไม่ การจดัโปรแกรมแบบใดเหมาะกบัผุก้ระทาํ

ความผดิแบบใด เพื่อนาํไปสู่การจดัโปรแกรมการอบรมท่ีเหมาะสมกบัเยาวชนผูก้ระทาํผดิแตกต่าง

กนั อนัจะส่งผลไม่ใหเ้ยาวชนกระทาํผดิซํ้ าอีก (ผูพ้ิพากษาวิชาชีพ) 

 4. การทาํงานร่วมกนัขององคก์ร หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยมีลกัษณะมุ่งหวงั

ผลงานมากเกินไป จึงทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนนั้นมุ่งหวงัท่ีจาํนวนคร้ัง จาํนวนคนเขา้กลุ่ม แต่

หากดูผลจริง ๆ แลว้ ปัญหาดา้นยาเสพติดไม่ไดล้ดลงเลย หน่วยงานแต่ละแห่งควรจะลดขอบเขต

และกาํแพงของหน่วยงานแต่ละแห่งลง และหนัมาคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสงัคมเป็นหลกัจะดีกว่า 

ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดย้าก แต่ละหน่วยงานยงัคงมุ่งหวงั KPI ของตนเท่านั้น เป็นหลกั (ผูพ้ิพากษา

สมทบ) 

 5. ผูพ้ิพากษาและผูพ้ิพากษาสมทบ อยัการ ตาํรวจ ควรมีความรู้พื้นฐานสําคญัดา้น

จิตวิทยาเด็ก เยาวชน ความเจ็บป่วยทางจิตเวช ลกัษณะแนวโน้มของบุคลิกภาพ และเขา้ใจวิธี

ประเมินและการส่งต่อท่ีจาํเป็น ศาลควรเป็นผูป้ระสานงานหลกัร่วมกบัสถานพินิจและคุม้ครอง  

เด็กและเยาวชน และคุมประพฤติในคดีท่ีรับไว ้ประเมินเด็ก เยาวชน และครอบครัวทุกรายตาม

แนวทางสหวิชาชีพ ช่วยให้เกิดการส่งต่อหรือบาํบดั แกไ้ขดว้ยโปรแกรมการบาํบดัท่ีเหมาะสม       

มีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกนัการกลบัไปเสพยาซํ้ าอย่างแทจ้ริง โดยมุ่งเขา้ใจปัญหาครอบครัว
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และช่วยเหลือ โดยประสานกบัชุมชนให้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ไม่ควรใชรู้ปแบบทางราชการมากเกินไป

ในการแต่งตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ควรเป็นการประสานความร่วมมืออย่างจริงใจมากกว่า ให้เกิดแนว

ปฏิบติัจริงท่ีแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมได้จริง ไม่ใช่แผนหรือคาํสั่งท่ีอยู่ในกระดาษและมีผูม้า

ประชุมเพื่อรับทราบ แลว้ออกความเห็น แต่ไม่ใช่แนวปฏิบติัท่ีชัดเจน เช่น การคุมประพฤติท่ีมี

ประสิทธิภาพ หรือการติดตามเด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงจากความร่วมมือของชุมชน 

(นกัจิตวิทยา/จิตแพทย ์เดก็และวยัรุ่น) 

 6. เพื่อให้มีมุมมองในการตอบของผูว้ิจยัและผูต้อบมีความตรงกนั “ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้ง

มีการอธิบายหรือส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละหวัขอ้ท่ีกาํหนดไว ้(นกัจิตวิทยา) 

 7. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาทุกชนิด โดยเฉพาะกีฬาวิ่ง มีความสะดวก 

ประหยดั ง่ายกบัการเล่น คนเล่นกีฬาจะไม่อยากเสพส่ิงเสพติด ไม่ว่าจะเป็นบุหร่ี สุรา กาแฟ ยาเสพ

ติดทุกชนิด โดยให้โรงเรียนจดัแข่งกีฬาในโรงเรียน เช่น กีฬาสี และผูป้กครองเป็นตวัอย่างในการ

ออกกาํลงักายดว้ย จะช่วยใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งแน่นอน และครูกค็วรเป็นตวัอยา่งดว้ย (อยัการ) 

 8. อาจจะตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการศึกษา กลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีมิไดก้ระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดท่ีแฝงซ่านภายใต้

การกระทาํผดิในขอ้หาอ่ืน ๆ (นกัจิตวทิยา) 

2 9. ปัญหายาเสพติดของเยาวชน2ส่วนใหญ่มีปัญหาจากปัญหาครองครัวแตกร้าว เด็ก

และเยาวชนท่ีอยู่ในโรงเรียนจะมีจาํนวนนอ้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัยากเสพติด นอกจากปัญหาครอบครัว

แตกร้าวแลว้ยงัมีปัญหาจากบิดามารดาไม่เอาใจใส่เล้ียงดู อบรม สั่งสอน เด็กท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

และไม่มีงานทาํจึงเขา้สู่วงจรของยาเสพติด การแกปั้ญหาจึงควรเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว และให้ชุมชน 

เพื่อนบ้านช่วยสอดส่อง แจ้งเบาะแส ให้ผูมี้หน้าท่ีช่วยเหลือแก้ไขต้องมีการติดตามถึงแต่ละ

ครอบครัว จึงจะไดผ้ล (อยัการ) 

 10. การป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ควรร่ิมจากคน

ใกลชิ้ดเด็ก โดยเฉพาะคนในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง ครู อาจารย ์และอ่ืน ๆ ตามลาํดบั โดย

ศึกษาปัญหาจาสภาพสงัคมของเดก็และเยาวชนนั้น ๆ เพื่อวิเคราะห์หาวิธีแกปั้ญหาต่อไป (ตาํรวจ) 
 11. สถานการณ์ยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน เม่ือมีการโอนการปราบปรามยาเสพติดจาก 

ป.ป.ส.ไปยงัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีมุ่งสร้างผลงานจากการปราบปรามเป็นจาํนวนคดีท่ีสามารถ

สืบสวนจบักุมได ้สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติควรปรับเปล่ียนแนวความคิดของหน่วยงานน้ีเป็นหลกั 

และให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติเปล่ียนเป้าหมายในการทาํงานใหม่ ยาเสพติดอาจลดลงได ้           

(ผูพ้ิพากษาสมทบ) 
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 12. อาจให้คะแนนความเหมาะสมน้อยกว่าหัวขอ้อ่ืน ๆ เน่ืองจากมีอุปสรรค เช่น ตวั

บุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ เวลา งบประมาณ สถานท่ี เป็นตน้ (ผูพ้ิพากษาสมทบ) 
 13. ยาเสพติดเป็นส่ิงซ่ึงสามารถหาซ้ือไดง่้าย ๆ อนัเน่ืองมาจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย

เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดยงัหยอ่นยานอยูม่าก ทั้งมีเจา้หนา้ท่ีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีละ

เวน้ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนัไป ซ่ึงหากไม่สามารถแกไ้ขใน

ส่วนดงักล่าวน้ีได ้การป้องกนัการกระทาํผิดหรือการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

อาจจะสมัฤทธ์ิผลนอ้ยมาก หรืออาจจะไม่สมัฤทธ์ิผลเลย (ผูพ้ิพากษาวิชาชีพ) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่สาม. การดาํเนินการวิจยัขั้นตอนท่ีสาม : การศึกษาความ

เหมาะสมของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนดว้ยการใช้

เทคนิคเดลฟาย เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ีสองมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยเพิ่ม

ช่องค่ามธัยฐาน ช่องควอไทลท่ี์ 1 และควอไทลท่ี์ 3 ช่องคาํตอบเดิม และช่องคาํตอบใหม่ และนาํ

ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 มาวิเคราะห์โดยคาํนวณค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่าง    

ควอไทล์ของรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนทั้ง 13 

องค์ประกอบ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า 

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ   

มีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (Mdn=9, IR=2) เช่นเดียวกบัผลการวิเคราะห์ในรอบท่ี 2 เป็น

การยืนยนัความเหมาะสม มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (Mdn=8.00) และมีการกระจายของ

ขอ้มูลคาํตอบน้อย (IR=1.00) ซ่ึงน้อยกว่าผลการวิเคราะห์ในรอบท่ี 2 เป็นการยืนยนัว่ามีความ

เป็นไปได ้มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mdn=9) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบ

นอ้ย (IR=2) ซ่ึงน้อยกว่าการวิเคราะห์ในรอบท่ี 2 เป็นการยืนยนัว่ามีความสอดคลอ้ง และมีการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุด (Mdn=9.00) มีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (R=2.00) ซ่ึงนอ้ย

กว่าการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ีสอง เป็นการยืนยนัการนาํไปใชป้ระโยชน์ และเม่ือพิจารณาใน 

ภาพยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบ เป็นรายขอ้ พบวา่ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 32)  

 1. ดา้นความเหมาะสม ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ทุกองคป์ระกอบของ

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกองคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ี 4 การมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีค่ามธัยฐานสูงสุด 

(Mdn=10) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (IR=2) ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ มีค่ามธัยฐาน 

(Mdn=9) เท่ากนั 
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 2. ดา้นความเป็นไปได ้ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ทุกองคป์ระกอบของ

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมาก (Mdn=8.00) ถึงมากท่ีสุด (Mdn=9.00) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบอยูใ่นระดบั

นอ้ย (IR=1.00-2.00) โดยท่ีองคป์ระกอบท่ีมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี 5 องคป์ระกอบ

เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ขจอ้มูลในรอบท่ี 2 

 3. ดา้นความสอดคลอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าทุกองคป์ระกอบของ

รูปแบบการป้องการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความสอดคลอ้งอยู่ใน

ระดบัมาก (Mdn=8.00) ถึงมากท่ีสุด (Mdn=9.00) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบอยูใ่นระดบั

นอ้ย (IR=1.00-2.00) โดยท่ีองคป์ระกอบท่ีมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุดมี 8 องคป์ระกอบ เพิ่มมากข้ึน

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ี 2 อีก 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 5 การประเมินความเส่ียง 

และองคป์ระกอบท่ี 8 กิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ  

 4. การนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าองคป์ระกอบท่ีมี

การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี 9 องคป์ระกอบ ซ่ึงมากกว่าการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

รอบท่ี 2 อยู ่2 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบท่ี 5 การประเมินความเส่ียง และองคป์ระกอบท่ี 10 การ

ส่งต่อโดยท่ีทั้ ง 9 องค์ประกอบมีค่ามัธยฐานและการกระจายของข้อมูลคําตอบเท่า ๆ กัน 

(Mdn=9.00, IR=2.00) 

 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบทั้ ง 13 องค์ประกอบ พบว่า 

รายละเอียดรายขอ้ของแต่ละองคป์ระกอบทุกขอ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (Mdn=8.00-8.50) 

ถึงมากท่ีสุด (Mdn=9.00-10.00) มีความเป็นไปไดม้าก (7.00-8.50) ถึงมากท่ีสุด (Mdn=9.00) และมี

การกระจายของขอ้มูลคาํตอบนอ้ย (1.00-2.75) มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก (8.00-8.75) ถึง

มากท่ีสุด (Mdn=9.00) และมีการกระจายของขอ้มูลคาํตอบน้อย (1.00-2.75) มีการนําไปใช้

ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก (Mdn=8.00-8.5) ถึงมากท่ีสุด (Mdn=9.00) และมีการกระจายของขอ้มูล

นอ้ย (IR=1.00-2.75) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

 เป้าประสงค์ของการป้องกนั             
1 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
2 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.58 มาก 
3 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้น...การศึกษาขั้นพื้นฐาน 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 8.50 1.00 มาก 9.00 2.50 มาก 
4 เป้าประสงคข์อง...คือ เพื่อลดจ านวนเดก็และเยาวชน… 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.75 1.75 มาก 8.50 1.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 

 แผนการป้องกนั             
1 แผนการใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
2 แผนการใหก้ าลงัใจ... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 
3 แผนการพิจารณาทางเลือก... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
4 แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
 วตัถุประสงค์ของแผน             
5 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
6 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจพอ่แม่... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 
7 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าหมาย.... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
8 เพื่อฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปรับเปล่ียน... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

9 เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษา... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 
10 เพื่อประสานงานกบัหน่วยงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
11 เพื่อติดตามและประเมินผล... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 

 นโยบายการป้องกนั             
1 ครอบครัวอบอุ่นสงัคมเขม้แขง็ 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ...ไดรั้บการเยยีวยา... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล...ใหค้วามส าคญัอยา่งสูง... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
4 รัฐบาลจดัหาทุน บุคลากรและทรัพยากร... 9.5 1.00 มากท่ีสุด 7.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
5 รณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสมัพนัธ์... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
6 ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนั... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 
7 รณรงคใ์หส้งัคมยอมรับเดก็และเยาวชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 
8 ฝึกอาชีพระยะสั้นและหรือยาว... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
9 มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
10 เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัยาเสพติด... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
11 อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนั... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
12 มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดของ... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

13 เกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ด.้.. 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 0.00 มาก 
14 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนัไวใ้น... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 
15 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ...ไวใ้นหลกัสูตร... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
16 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธ... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 
17 ก าหนดทิศทางของส่ือสารมวลชน...ไปในทางท่ีเป็นบวก

และแบบอยา่งท่ีดี 
9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 

18 ใชกิ้จกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
19 ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
20 ประชาสมัพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องคก์าร... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 
21 ประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน... 10.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
22 ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
23 ประชาสมัพนัธ์ในสงัคม... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
24 ประชาสมัพนัธ์ในระดบัชาติ... 9.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 200 มาก 

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง             
1 พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงพ.ศ.2550 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

3 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว...พ.ศ.2553 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 10.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การประเมนิความเส่ียง             
1 การประเมินครอบครัว... 10.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 9.50 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 การประเมินภูมิหลงัทางการศึกษา 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
4 การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 
5 การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 การประเมินประวติัการกระท าผดิ... 10.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
8 การประเมินความถ่ีความบ่อยคร้ัง 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
9 การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเดก็... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
10 การประเมินความรุนแรง...ดว้ยการสงัเกต 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
11 การประเมินความรุนแรง...ดว้ยการสมัภาษณ์... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
12 การประเมินความรุนแรง...จากแบบรายงาน 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 
13 การประเมินความรุนแรง...การประเมินของครู/แพทย ์ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
14 การประเมินความรุนแรง...จากการใชแ้บบประเมิน SDQ… 8.50 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน ์(ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

15 การประเมินความรุนแรง... โดยคณะกรรมการสหวชิาชีพ
เป็นรายกรณี 

9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 

 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 ธรรมชาติของวยัรุ่น             
1 วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลง... ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 200 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
3 อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
4 มีความตอ้งการเป็นอิสระ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
5 ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
6 อยากรู้ อยากลอง อยากเห็น... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 แสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
8 มีมุมมองท่ีแตกต่างระหวา่งวยัรุ่นกบัผูใ้หญ่ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มาก

ท่ีส  ด 
9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 

9 ผูใ้หญ่ควรเขา้ใจปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารกบัวยัรุ่น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 200 มากท่ีสุด 
10 ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความส าเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การคดักรอง             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1 การคดักรองเดก็...ออกจากอาการและโรงทางจิตเวช 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

2 เม่ือคดักรองแลว้พบวา่... ใหส่้งตวัเดก็...ไปรักษาอาการป่วย 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 เม่ือคดักรองแลว้พบวา่... ใหส่้งตวัเดก็ไปบ าบดั... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
 รวม 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 
 กจิกรรม             
1 กิจกรรมทกัษะชีวติ 10 ประการ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
2 กิจกรรม EQ, MQ และ AQ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 กิจกรรมครอบครัวบ าบดั... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
4 กิจกรรมสร้างสรรคค์วามส านึกในหนา้ท่ี... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 โปรแกรมกฎหมายท่ี... เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ีไดรั้บ 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมนิทรรศการเร่ืองยาเสพติด... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
7 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์... 9.00 2.50 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
8 กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากร... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
9 กิจกรรมการติวในวชิาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียน... 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
10 กิจกรรมหลงัเลิกเรียน... 8.50 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.50 2.00 มาก 
11 กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ  9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มาก 
12 กิจกรรมการแข่งขนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 8.00 1.75 มาก 8.50 2.75 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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13 กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลิตผล... 9.00 2.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.75 มาก 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

14 โปรแกรมเตรียมเดก็และเยาวชนสู่ความส าเร็จ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
15 กิจกรรมการเยยีวยาตนเอง... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 1.75 มาก 
16 กิจกรรมสนบัสนุนความส าเร็จ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
17 กิจกรรมคดักรองเด็ก... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
18 ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนในการแจง้ข่าว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.50 2.50 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
19 โปรแกรมการประสานงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.75 มาก 8.50 3.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
20 โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
21 โปรแกรมการส่งเสริมครู... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
22 โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครอง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
23 โปรแกรมนกัเรียนพี่เล้ียง... 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.75 มาก 
24 มีสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะ... 8.00 3.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
25 โปรแกรมโรงเรียนในบา้น... 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
26 โปรแกรมเยีย่มตามบา้นโดยครู... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 
27 โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
28 โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
29 โปรแกรมการจดัการกบัความโกรธ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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30 โปรแกรมการแกปั้ญหา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

31 โปรแกรมการสนบัสนุนส่ือมวลชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.75 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
32 โปรแกรมส่งเสริมเดก็... เก่ียวกบั... ยาเสพติด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
33 โปรแกรมส่งเสริม... เปิดเผยความความในใจ... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 
34 โปรแกรมท่ีส่ือมวลชน... ในการป้องกนั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
35 โปรแกรมการเยยีวยารักษาบทบาทหนา้ท่ี... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
36 กิจกรรมการฝึกอบรมทกัษะเชิงบวก... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.50 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
37 โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
38 โปรแกรมการตั้งศูนยส์นบัสนุน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 
39 โปรแกรมท่ีพกัอาศยัส าหรับการพกัฟ้ืน 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
40 โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ี... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 9.00 1.75 ท่ีสุด 
41 กิจกรรมการรายงานข่าว... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
42 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
43 โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทาง... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 3.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
44 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้... 9.00 200 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 1.75 มาก 8.50 2.00 มาก 
45 กิจกรรมการประชุม/สมัมนาอาสาสมคัร... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
46 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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47 กิจกรรมบรรพชาสามเณร 8.50 2.00 มาก 8.50 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 2.50 มาก 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

48 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
49 กิจกรรมครอบครัวสมัพนัธ์ 9.50 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
50 โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.88 มากท่ีสุด 
51 โปรแกรมการเตรียมความพร้อม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
52 กิจกรรมการใหค้  าปรึกษา... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
53 โปรแกรมเครือข่ายการติดตาม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
54 โปรแกรมการปฏิบติัธรรม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
55 โปรแกรมชุมชนบ าบดั... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
56 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวติ... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
57 โปรแกรม... การใหค้  าปรึกษา 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
58 โปรแกรม... การสร้างแรงจูงใจ... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
59 โปรแกรม... ทกัษะท่ีจ าเป็น... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
60 กิจกรรม “ต่ืนข้ึนเผชิญความจริง”... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
61 กิจกรรมคน้หาขอ้เทจ็จริง... 10.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
62 กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 
63 กิจกรรมเตรียมก่อนปล่อย... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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64 โปรแกรม... เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 9.50 1.38 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2..00 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

65 โปรแกรม... แก่บิดามารดา... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.50 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
66 โปรแกรมการประสานเครือข่าย... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
67 โปรแกรมการพฒันาพระผูน้ า... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 8.50 1.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การให้ค าปรึกษาแนะน า             
1 การใหค้  าปรึกษา... เป็นรายบุคคล 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
2 การใหค้  าปรึกษา... เป็นกลุ่ม 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 การใหค้  าปรึกษา... ครอบครัว 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
4 การใหค้  าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบ... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
5 การใหค้  าปรึกษามีการสรุปและยติุ... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 เทคนิคการใหค้  าปรึกษาดว้ยการฟัง... 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ... 9.50 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
8 ทกัษะการใหข้อ้มูล 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
9 ทกัษะการปฏิเสธ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
10 ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
11 ทกัษะการแกปั้ญหา 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 รวม 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน ์(ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

 การส่งต่อ ติดตามและประเมนิผล             
1 ร.พ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 ศูนยบ์  าบดัฟ้ืนฟ.ู.. 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
3 ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
4 โรงพยาบาลต่าง ๆ ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 1.75 มาก 
5 ติดตาม... วา่มีการเสพยาซ ้ าหรือไม่ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 ติดตาม... วา่มีงานท าหรือไม่ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
7 ติดตาม... วา่เรียนหนงัสือหรือไม่ 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.50 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
8 ติดตาม... วา่เขา้ไปในสถานท่ี... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
9 ติดตาม...วา่ออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 
10 ติดตาม... การคบหาสมาคม... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 7.50 2.00 มาก 9.00 3.00 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
11 ติดตาม... ความประพฤติ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 2.50 มาก 9.00 2.75 มากท่ีสุด 
12 ติดตามระยะเวลาการกระท าผดิซ ้ า... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 
13 เยีย่มตามบา้น 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มาก 
14 โทรศพัทติ์ดตาม 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
15 ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.75 มาก 

   ส
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411 

16 ประสานงานกบั ร.ร. ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

17 ... น าผลการเรียนมาแสดง 8.00 2.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
18 สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงาน… 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 
19 ประเมินผล... ตามเป้าประสงค ์ 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
20 ใชก้ารประเมินผลเป็นฐาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.50 1.75 มาก 
21 ... ควรแสดงใหเ้ห็นวา่ท าไมผลจึงเป็นเช่นนั้น 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 1.75 มาก 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มาก 
22 ประเมินพฤติกรรมเดก็... จากผูป้กครอง 9.00 1.75 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
23 ประสานงานกบัหน่วยงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.50 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 
24 ประเมินพฤติกรรมเดก็... เก่ียวกบัยาเสพติด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 3.00 มากท่ีสุด 
25 ประเมินผลการส่งต่อ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 2.00 มาก 8.00 2.00 มาก 8.00 3.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 8.50 2.00 มาก 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การมคีวามตั้งใจ             
1 การตั้งใจอุทิศตนและเวลา... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 1.75 มาก 8.00 1.75 มาก 
2 การอดทนต่อความยากล าบากในการติดตาม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.50 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
3 การอดทนต่อความยากล าบากในการประสานงาน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
4 การอดทนต่อการรบกวน... 8.50 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.75 มาก 8.00 2.00 มาก 
 รวม 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 8.00 1.00 มาก 8.00 2.00 มาก 

   ส
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

 การมอีาชีพ             
1 ...ทุกคนเกิดมาตอ้งท างาน มีอาชีพเล้ียงคนและครอบครัว 10.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 เดก็และเยาวชนท่ีมีโอกาส... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 เดก็และเยาวชนท่ีมีการวางแผน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
4 เดก็และเยาวชนท่ีมีงาน... มีเวลานอ้ย... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
5 เดก็และเยาวชนท่ีท างาน... ท่ีจะคบหาสมาคม... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.50 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
 รวม 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 

 การมเีครือข่าย             
1 สร้างเครือข่ายทางสงัคม... ในการป้องกนั... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
2 สร้างเครือข่ายทางสงัคม... ในการแกไ้ข บ าบดัฟ้ืนฟ)ู... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.75 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
3 สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
4 ดึงชุมชนใหมี้ส่วนร่วม... 9.50 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 
5 มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือ... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
6 มีการประชุมปรึกษา... 9.00 1.75 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
7 มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน... 9.00 2.00 มากท่ีสุด 8.00 1.00 มาก 8.50 2.00 มาก 8.00 1.75 มาก 
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ตารางท่ี 32 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทลต์ามเกณฑก์ารพิจารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนดา้นความ 
                  เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีสามจากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2) (ต่อ) 

ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

Mdn. IR 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

8 มีหน่วยงานองคก์รเครือข่าย... 9.00 1.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 9.00 2.00 มากท่ีสุด 
  รวม 9.00 1.00 มากทีสุ่ด 8.00 1.00 มาก 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 9.00 2.00 มากทีสุ่ด 
 

 Mdn = ค่ามธัยฐาน             
 IR     = ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์             
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2ข้อเสนอแนะเพิม่เติมทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ข้อมูลรอบทีส่าม. มีดงัน้ี  

2 เป้าประสงค์ 

2 1. การกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชน เป็นปรากฎการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดกบัเด็กส่วน

ใหญ่ทั้งประเทศ แต่เกิดข้ึนกบัเฉพาะกลุ่ม จึงเห็นว่าการกาํหนดเป้าประสงคเ์ก่ียวกบัการกระทาํผิด

ซํ้ าไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ไม่น่าจะ

เหมาะสม 

2 2. เดก็วยัประถมศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ไดเ้สพ จะป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าตั้งแต่เด็กวยั

น้ีกไ็ด ้แต่จะไม่ใช่ target group ตวัจริง 

2 3. การมุ่งไปท่ีเด็กอย่างเดียวไม่น่าจะพอ คงตอ้งมองไปถึงการลดปัจจยัเส่ียง และ

สร้างปัจจยัเสริมอ่ืน ๆ ควบคู่กนั 

2 4. เป็นทฤษฎีท่ีดี แต่ไดผ้ลนอ้ย นาํไปใชอ้าจไม่เกิดประโยชน์และเห็นควรแกท่ี้สังคม

เดก็ และการกระทาํผดิคร้ังแรกมากกวา่ 

2 5. เป็นไปไดน้อ้ย เน่ืองจากไม่ไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

2 6. การกาํหนดเป้าประสงคไ์วใ้นหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษา 

ไม่เหมาะสม เพราะเดก็ในระบบโรงเรียนกระทาํความผดินอ้ยมาก 

2 7. เห็นควรแกท่ี้สงัคมเดก็ และป้องกนัการกระทาํผดิคร้ังแรกมากกวา่ 

2 แผนการป้องกนั 

2 1. เก่ียวกบัแผนการให้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ กลุ่มคนเหล่าน้ีมีขอ้จาํกดัหลาย

ประการ เช่น มีปัญหาพฤติกรรม impulsive มีปัญหาการเรียนรู้ ฯลฯ ดังนั้ นการให้ขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจแก่เยาวชนกลุ่มน้ีจึงไดผ้ลเตม็ท่ียาก เพราะขอ้จาํกดัในตวัของเยาวชนเหล่าน้ีมี

อยู ่

2 2. แผนการใชก้ารศึกษารายกรณีเป็นไปไดน้อ้ย เน่ืองจากมีบุคลากรนอ้ย และทาํไม่

จริงจงั 

2 3. เป็นไปไดย้ากท่ีจะใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหาการเสพยาของตนและมีแนวทาง

ปรับตนเองอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากเดก็ตอ้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเดิมท่ีมีปัญหา 

2 4. เป็นไปไดย้ากท่ีจะให้เด็กและเยาวชนเขา้ใจพ่อแม่/ผูป้กครอง เน่ืองจากปัญหาอยูท่ี่

พอ่แม่ 

2 5. เป็นไปไดย้ากท่ีจะให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

เพราะปัจจยัในครอบครัวไม่อาํนวย 

   ส
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2 6. ในการฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในการดาํเนิน

ชีวิตแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ า เป็นไปไดย้ากเพราะตอ้งใชผู้ท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะจาํนวน

มาก 

2 7. แผนการให้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ประชาชนก็มีการใหข้อ้มูลต่าง ๆ มากอยู่

แลว้ ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้

2 8. แผนการพิจารณาทางเลือก เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุนอ้ย 

2 9. เก่ียวกบัการให้เด็กและเยาวชนเขา้ใจปัญหาการเสพยาของตนเอง และมีแนวทาง

ในการปรับตนเองอยา่งเหมาะสม ปัจจุบนัเดก็กเ็ขา้ใจปัญหายาเสพติดแลว้ แต่ไม่ปรับตน 

2 10. การฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในการดาํเนินชีวิต

แก่เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า เป็นทฤษฎีท่ีดี แต่อาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควรหากนาํไปใช้

จริง เพราะเปล่ียนพฤติกรรมยาก 

2 11. การมีแผนใหก้าํลงัใจแก่เด็กและเยาวชนไม่มีความสอดคลอ้ง ไม่มีความเหมาะสม 

เน่ืองจากยงัมีความเขม้ขน้ไม่พอในการป้องกนั 

2 12. เก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

ซํ้ า เป็นความยากลาํบากในการติดตามหลงัปล่อย เท่าท่ีผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จ แต่หาก

สามารถมีโครงการกจ็ะเป็นส่ิงท่ีดี และบ่งช้ีใหท้ราบความสาํเร็จของการดูแลหลงัปล่อย 

2 นโยบายการป้องกนั 

2 1. ในการฝึกอาชีพระยะสั้น และ/หรือระยะยาวใหก้บัผูเ้ลิกเสพยาแลว้ มีความเป็นไป

ไดค่้อนขา้งยาก เด็กไม่มีการศึกษา ไม่มีอาชีพ แต่เอามาฝึกวิชาชีพในส่ิงท่ีเขาไม่ชอบ และถึงจะมี

อาชีพ มีเงิน กย็งัเสพยาเสพติดได ้

2 2. บุคคลท่ีมีความสามารถและเพียงพอในการจาํแนกเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดออกจากโรคทางจิตเวชยงัไม่พอเพียง และผูก้ระทาํผดิมีจาํนวนทวีข้ึนเร่ือย ๆ และ

เดก็ท่ีติดยาไม่ใช่ผูป่้วยโรคจิต จึงเห็นวา่ไม่เก่ียวขอ้ง 

2 3. การรณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เก่ียวกบัโทษของยาเสพ

ติด และโทษท่ีได้รับตามกฎหมาย ไม่ส่งผลในการป้องกันเลย สูญเสียงบประมาณโดยเปล่า

ประโยชน์ และมีความเป็นไปไดน้อ้ย เพราะปัจจยัในครอบครัวมิไดถู้กแกไ้ข ทุกวนัน้ีกมี็การรณรงค์

มากอยูแ่ลว้ ปัญหายงัไม่ลดลง 

2 4. เป็นไปไดน้อ้ยท่ีรัฐบาลจะจดัหาทุน บุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอในการ

ให้บริการการบาํบดัฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะตอ้งใชง้บประมาณ

มากและแกปั้ญหาไม่ถูกจุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2 5. การรณรงคใ์หส้ังคมยอมรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดกลบัคืน

สู่สังคม รณรงค์ได ้แต่ในส่วนลึกสังคมไม่อาจยอมรับได ้ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญบางท่านกล่าวว่า 

สงัคมส่วนใหญ่ยอมรับแลว้ 

2 6. มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอในการจาํแนกเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดออกจากโรคทางจิตเวช ในความเป็นจริงเด็กท่ีกระทาํผดิฯ มิไดเ้ป็นโรคทางจิตเวช 

แต่เกิดจากปัญหาพอ่แม่ 

2 7. การเผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัยาเสพติดแก่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง 

ยาเสพติดมีโทษเด็กรู้ แต่ปัญหาท่ีเป็นสาเหตุไม่ไดถู้กแกไ้ข การเผยแพร่การวิจยั เป็นการแกไ้ม่ตรง

จุด และสังคมไม่ค่อยจะสนใจเร่ืองขอ้มูลศึกษาวิจยัสักเท่าไร สาธารณชนของประเทศเราสนและ

อ่านงานวิจยัมากเพียงใด ถา้สนใจมากก็อาจจะไดผ้ล แต่ความเป็นจริงก็คือสาธารณชนของเรายงัไม่

ต่ืนตวัและให้ความสําคญัในการอ่านงานวิจยั ดงันั้นการไป focus ท่ีสาธารณชนจึงไม่ค่อยตรงกบั 

turget 

 8. การอาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนั เป็นไปไดย้าก 

2 9. การบรรจุเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นหลกัสูตรชั้น ป.1-4 ไม่ควรกาํหนดไว ้

เดก็ท่ีทาํผดิมิไดเ้กิดจากการไม่รู้ แต่เกิดจากปัญหาครอบครัว 

2 10. การประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั เป็นไปไดย้าก เพราะ

ไม่มีการปฏิบติัจริงจงั 

2 11. กฎหมายยาเสพติดเขา้ขา้งเดก็มาก ทาํใหก้ารบงัคบัใชย้ากลาํบาก 

2 12. เห็นวา่เดก็ท่ีเรียนหนงัสือกเ็สพยาเสพติด 

2 13. ปัจจุบันบรรจุเน้ือหาวิชาเก่ียวกับยาเสพติดไวใ้นหลักสูตรแล้วยงัไม่สามารถ

แกปั้ญหาได ้มีวิชาแนะแนวแลว้ยงัแกไ้ม่ไดเ้ลย 

2 14. การประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั พบว่า หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ไม่ค่อยจะใหค้วามร่วมมือในการประสานงาน 

 15. การประชาสัมพันธ์ในระดับชาติไม่เ ก่ียวข้อง เน้นเฉพาะระดับชุมชนและ

ครอบครัว 

 16. เด็กเหล่าน้ีบางคน/จาํนวนไม่นอ้ยท่ีมาจากครอบครัวอบอุ่น และสังคมเขม้แขง็ แต่

เขาไม่สามารถจดัการกบัตนเองได ้เพราะปัญหาทางจิตใจ และพฤติกรรมท่ีอยูใ่นตวัเด็ก เช่น MBD 

จนเดก็ impulsive ไม่สามารถยบัย ั้งตนได ้แมจ้ะรู้วา่การกระทาํนั้นไม่ดี 

 17. กฎหมายมีความสําคญั แต่การกระทาํผิดซํ้ านั้ น เกิดท่ีตัวเยาวชนมากกว่าท่ีจะ

เก่ียวกบัการมี-ไม่มีกฎหมาย 

   ส
ำนกัหอ
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 18. เร่ืองของการกระทาํผิดของเยาวชน และการกระทาํผิดซํ้ า เป็นเร่ืองวท่ีจาํเป็นตอ้ง

เจาะตรงไปยงั target group หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริง และอาจตอ้งมีประเด็นดา้น

จรรยาบรรณมาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นแค่การประชาสัมพนัธ์ เหมือนท่ีกระทาํกบัเร่ืองอ่ืน ๆ ทัว่ไปคงไม่

น่าจะเหมาะสม จาํเป็นตอ้งมองใหร้อบคอบ 

 กฎหมาย 

 แมก้ฎหมายและ พ.ร.บ.ทนัสมยั ดี แต่การกระทาํผดิกย็งัเกิดอยูดี่ 

 การประเมินความเส่ียง 

 1. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนดว้ยการศึกษาราย

กรณีแบบเจาะลึกของสหวิชาชีพเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่แต่เป็นตวัแปรท่ีไม่อาจป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าของ

เยาวชนได ้เพราะเดก็แต่ละคนมีความแตกต่างกนั และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

 2. การประเมินครอบครัวเป็นไปไดย้าก เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ การประเมินความ

รุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลเป็นไปไดย้ากท่ีจะมี

ผูติ้ดตามสงัเกต 

 3. การประเมินสภาวะทางกายและทางจิตไม่มีผลต่อการกระทาํผดิซํ้ า 

 4. SDQ ไม่สามารถประเมินพฤติกรรมเฉพาะดา้นยาเสพติดไดช้ดัเจน 

 ธรรมชาติของวยัรุ่น 

 1. ธรรมชาติของวยัรุ่น อาจเก่ียวขอ้งกับการทาํพฤติกรรมไม่เหมาะสม และการ

กระทาํผิดซํ้ าไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไม่ควรให้นํ้ าหนักกบัธรรมชาติตรงน้ีว่าทาํให้กระทาํผิดซํ้ าใน

คะแนนท่ีสูง ๆ เพราะวยัรุ่นส่วนใหญ่กมี็ธรรมชาติเหล่าน้ีอยู ่และเขากรู้็จกัสรุปบทเรียน 

 2. การเปล่ียนแปลงทางร่างกายมิใช่สาเหตุ สาเหตุอยู่ท่ีครอบครัว ปัญหาเกิดจาก    

พอ่แม่ท่ีไม่ใส่ใจบุตร ไม่เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 การคดักรอง 

 เดก็ท่ีติดยาไม่ไดเ้ป็นโรคจิต จึงเห็นวา่ไม่เก่ียว 

 กจิกรรม 

 1. กิจกรรมนิทรรศการเร่ืองยาเสพติด การป้องกนั ทกัษะการปฏิเสธคาํชกัชวนและ

บทลงโทษตามกฎหมายไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าได ้

 2. กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ ไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ไม่สอดคลอ้งกบัการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าดา้นยาเสพติด 

 3. โปรแกรมเตรียมเด็กและเยาวชนสู่ความสาํเร็จ ไดผ้ลกบักลุ่มคนท่ีมีความสามารถ

จริงเท่านั้น 
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 4. โปรแกรมเยียวยาตนเองของเด็กและเยาวชนดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะความสามารถ

และความพึงพอใจ เห็นวา่เยาวชนเดก็เกินไปท่ีจะเยยีวยาตนเอง 

 5. กิจกรรมสนบัสนุนความสาํเร็จของเดก็และเยาวชนฯ เห็นว่าไดผ้ลกบัเด็กกลุ่มเดียว 

คือ กลุ่มท่ีไดร้างวลั 

 6. โปรแกรมนกัเรียนพี่เล้ียง เดก็ท่ีติดยาไม่น่าจะฟังรุ่นพี ่โดยเฉพาะเร่ืองดี ๆ มีค่านิยม

ท่ีผดิ ๆ  

 7. โปรแกรมเยี่ยมตามบา้นโดยครู เกรงว่าไม่สามารถทาํไดจ้ริงเน่ืองจากครูไม่มีเวลา

ไปไดท้ัว่ถึง 

 8. โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง ไม่สามารถโนม้นา้วจิตใจเด็กได ้เด็ก

ท่ีกระทาํผดิไม่มีปัญหาสมอง แต่เกิดจากปัญหาครอบครัวแตกร้าว 

 9. เด็กและเยาวชนไม่เช่ือถือส่ือมวลชนท่ีเสนอส่ือในทางบวก เด็กไม่สนใจเร่ืองส่ือ 

ส่ือดีไม่สามารถโนม้นา้วใจเดก็ได ้

 10. โปรแกรมศูนยส์นับสนุนครอบครัวในชุมชน เกรงว่าศูนยจ์ะสนับสนุนไดน้้อย 

เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ 

 11. เดก็และเยาวชนไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

 12. กิจกรรมบรรพชาสามเณร ช่วยไดน้้อย เพราะปัจจุบนัสามเณรหรือพระยงัเสพ    

ทั้งผา้เหลือง การบวชชัว่คราวไม่อาจแกปั้ญหาได ้เพราะปัญหาเดิมยงัคงอยู ่

 13. โปรแกรมการปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาจิต ไม่ไดผ้ล เพราะเดก็ไม่ฟังธรรม 

 14. การปฏิเสธของเดก็ ข้ึนอยูก่บัเดก็เอง ไม่ใช่การฝึกฝน 

 15. โปรแกรมการพฒันาพระผูน้าํในชุมชนในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 

การป้องกนั โทษท่ีไดรั้บตามกฎหมาย และผลเสียท่ีจะตามมา ไม่มีผลเพราะเดก็ไม่ฟังพระ ปัญหาอยู่

ท่ีพอ่แม่ ตอ้งแกท่ี้พอ่แม่และเดก็ 

 16. เดก็ขาดความรักความเอาใจใส่ จึงทาํผดิ มิใช่ความโกรธ 

 17. โปรแกรมท่ีพกัอาศยัสําหรับการพกัฟ้ืน เป็นไปไดย้ากเพราะตอ้งใชง้บประมาณ

มาก และไม่ไดผ้ล เพราะแกไ้ม่ตรงจุด 

 18. โปรแกรมฟ้ืนฟูสมารรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในโรงพยาบาลทั้งใน

รูปแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ไม่เหมาะสม ควรแกท่ี้ครอบครัว 

 19. ครอบครัวบาํบดัตอ้งการความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในครอบครัวและตอ้งการ

ทกัษะหลายอยา่ง เช่น ทกัษะการส่ือสาร การเขา้ใจ ฯลฯ ดงันั้นจึงตอ้งมองในสงัคมไทยวา่ ทุกคนใน

ครอบครัวจะมาร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีได้ไหม (และตอ้งทาํการบาํบดัสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว 
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พร้อม ๆ กบับาํบดัเด็กดว้ย และครอบครัวบาํบดัตอ้งทาํหลาย ๆ คร้ัง มิใช่ 1-2 คร้ัง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิง

ตอ้งพิจารณาดว้ย พ่อแม่และผูป้กครองของเยาวชนกลุ่มน้ี เป็นจาํนวนไม่น้อยท่ีตวัของเขาเองก็มี

ปัญหา และมีขอ้จาํกดั เช่น เสพยาเอง หรือวฒิุภาวะ (โดยเป็นพอ่แม่ไม่ดีนกั)  

 20. ภารกิจของคุณครูดา้นอ่ืน ๆ มีมาก แมจ้ะบงัคบัหรือกาํหนดให้เขาทาํแต่ภารกิจ

เฉพาะหนา้ของเขาคงสาํคญักวา่การมาทุ่มเทในดา้นน้ี 

 21. เดก็ท่ีกระทาํผดิซํ้ า คงมีโอกาสไปอยูใ่นกิจกรรมติวในวิชาต่าง ๆ ไม่มาก 

 22. กิจกรรมท่ียกตวัอยา่งมาใหดู้เป็นเร่ือง Academic ทั้งนั้น แมจ้ะเป็นกิจกรรมเสริม 

ดงันั้นตวัอยา่งกิจกรรมจึงไม่ค่อยสมัพนัธ์กบัธรรมชาติของเดก็กลุ่มน้ี 

2 23. เยาวชนกลุ่มน้ีมีส่วนมาก มีขอ้จาํกดัของตวัเอง ดงันั้นจึงมีโอกาสเขา้สู่การประกวด

ต่าง ๆ จาํกดั 

2 24. เยาวชนเหล่าน้ีมีขอ้จาํกดัของตนเองเป็นทุนเดิม เช่น สับสน impulsive เรียนไม่ดี 

ส่ือสารไดน้อ้ย จึงตอ้งมองประเดน็น้ีดว้ย 

2 25. การคดักรองกระทาํกับ ease แรกเร่ิม แต่ผูท่ี้กระทาํผิดซํ้ าสองเลยขั้นของการ       

คดักรองออกไปแลว้ ไปอยูใ่นขั้นของการติดตาม 

2 26. เด็กท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่หลุดออกจากระบบการแนะแนวไปแลว้ มีส่วนนอ้ย  

ท่ียงัอยูก่บัระบบแนะแนว 

2 27. เด็กท่ีกระทาํผิดซํ้ าส่วนใหญ่หลุดจากระบบการเรียนแลว้ มีส่วนน้อยท่ียงัอยู่ใน

โรงเรียน2  

 28. เยาวชนท่ีมีความเส่ียงจะทาํผดิซํ้ าสองนั้นเกินมือของเครือข่ายผูป้กครองไปแลว้ 

 29. เดก็กลุ่มน้ีตอ้งการยาท่ีเฉพาะเจาะจงกวา่การเยีย่มบา้น 

2 30. เด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีปัญหาการคิด การเห็นปัญหา เขา้ใจ เช่น ฟัง ADHD ฯลฯ 

ดงันั้นโปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยไม่ไดม้าก 

2 31. โปรแกรมสนบัสนุนส่ือมวลชนให้ผลิตและพฒันาส่ือเชิงสร้างสรรคใ์นเชิงขจดัส่ือ

ร้าย ขยายส่ือดี ช่วยไดบ้า้ง แต่ไม่ได ้focus ไปท่ีกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการเหวี่ยงแหออกไป กวา้ง ๆ  

 32. ครอบครัวท่ีเขา้ทาํ FFT ตอ้งมีศกัยภาพระดบัหน่ึง แต่ครอบครัวเด็กท่ีเลือกกระทาํ

ผดิซํ้ าส่วนใหญ่มีขอ้จาํกดัของตนเอง 

 33. โปรแกรมท่ีพักอาศัยสําหรับการพกัฟ้ืน ต้องการทรัพยากรด้าน คน สถานท่ี 

ค่าใชจ่้าย ค่อนขา้งสูง 

2 34. เยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าทราบถึงโทษท่ีไดรั้บพอสมควร แต่อยา่ลืมว่าปัญหาของเขา

คือ การยงัย ั้งตนเองไม่ได ้impulsive 
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2 35. มีการวิจยัมากมายท่ีบอกว่า ความรู้กบัการทาํหรือไม่ทาํพฤติกรรมบางอย่างนั้น  

คนละเร่ืองกนั 

2 36. กิจกรรมประชุมสัมมนาไม่อาจใหเ้น้ือหาและทกัษะท่ีลุ่มลึกแก่คนเหล่านั้น ดงันั้น

เขาจึงไม่อาจนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 37. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนกลุ่มน้ีมีความยากลาํบากในการปรับตวั 

เขา้ใจคิดหาเหตุผล ส่ือสาร เป็นทุนเดิม ดงันั้นแมว้่าจะจดักิจกรรมดงักล่าวให ้แต่การเรียนรู้ก็ไม่อาจ

เกิดอยา่งง่ายดาย 

2 38. ครอบครัวสัมพันธ์ต้องทํากับทุกสมาชิกในครอบครัว และทําหลาย ๆ คร้ัง 

ครอบครัวของเยาวชนเหล่าน้ีมีความพร้อมเพียงใดตอ้งนาํมาพิจารณา 

2 39. ถา้จะทาํโปรแกรมชุมชนบาํบดั จะตอ้งพิจารณาดว้ยว่า คนกลุ่มใดเป็นผูรั้บผดิชอบ 

และเขาจะทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 

2 การให้คาํปรึกษาแนะนํา 

2 1. การใหค้าํปรึกษาเป็นรายกลุ่ม สร้างความสนใจไดไ้ม่มากพอ 

2 การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล 

2 1. การเยีย่มตามบา้น ตอ้งใชบุ้คลากร เวลา และค่าใชจ่้าย และใครจะเป็นผูเ้ยีย่ม 

2 2. การประเมินผลการดาํเนินงานป้องกนัตามเป้าประสงค ์ใครเป็นผูป้ระเมิน และใคร

เป็นผูถู้กประเมิน 

2 3. การเยี่ยมตามบา้นหากทาํไดก้็จะดี แต่ในทางปฏิบติัท่ีผา่นมา การติดตามเด็กท่ีพน้

จากการดูแลออกไปแลว้มีปัญหาอุปสรรคค่อนขา้งมาก และไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะเจา้หนา้ท่ี

มีจาํนวนไม่เพียงพอในการติดตาม 

2 การมีอาชีพ 

2 เด็กเหล่าน้ี แมจ้ะทราบว่าตนตอ้งประกอบอาชีพแต่ก็ impulsive เกินกว่าจะทาํเช่นนั้น

ได ้

2 การมีเครือข่าย 

2 การมีเครือข่ายมากมายนั้นดี แต่ในขณะเดียวกนั เครือข่ายท่ีมากมายนั้นต่างก็จะทาํงาน

กันไปตามมุมมองของตน และขาดหน่วยงานท่ีจะทาํงาน เจาะประเด็นจึงอาจทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จไม่มากเท่าท่ีควร 

 อยา่งไรก็ตาม ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ีสามดงักล่าง

ขา้งตน้น้ี มาจากผูเ้ช่ียวชาญส่วนนอ้ยเพียง 1-2 คนเท่านั้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 421 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ส่ี.  เป็นขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยัขั้นท่ีส่ี : การประเมิน

รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยผูท้รงคุณวุฒิ 

(connoisseur) เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ีสามมาสร้างแบบสอบถามประเด็นหลกัทั้ง 

13 ด้าน เหมือนเดิม คือ (1) เป้าประสงค์ของการป้องกัน (2) แผนการป้องกนั (3) นโยบายการ

ป้องกัน (4) กฎหมาย (5) การประเมินความเส่ียงในการกระทาํผิดซํ้ า (6) ธรรมชาติและความ

ตอ้งการของวยัรุ่น (7) การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดออกจากโรคทาง

จิตเวชอ่ืน ๆ (8) กิจกรรมหรือการป้องกนัต่าง ๆ (9) การให้คาํปรึกษา (10) การส่งต่อติดตามและ

ประเมินผล (11) การมีความตั้งใจมุ่งในงานการป้องกนั (12) การให้เด็กและเยาวชนไดมี้งานทาํ       

มีรายได้ มีอาชีพ และ (13) การมีเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือโดยแบบสอบถามฉบับน้ี           

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) และนาํ

แบบสอบถามเสนอผูท้างคุณวุฒิดา้นนโยบาย 3 ท่าน และดา้นเน้ือหาวิชาอีก 5 คน รวมเป็น 8 คน 

เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว พบวา่ (1) สถานภาพของผูท้รงคุณวฒิุส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายรุะหว่าง 40-50 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และนอ้ยท่ีสุดมี

อายุ 61 ปีข้ึนไป จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.50 มีประสบการณ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนจาํนวน 4-10 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 87.50 ท่ีเหลือมีประสบการณ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนมากกว่า 25 ปีข้ึนไป จาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.50 รายละเอียดดงัตารางท่ี 38  (2) รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเดก็และเยาวชน พบวา่ 

 

2 ด้านความเหมาะสม.  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมิน

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในภาพรวมว่ามีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยคาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวัน้อยหรือเกาะกลุ่มกนั ( x =4.60, 

S.D.=0.42) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเกือบ  

ทุกดา้น และคาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวันอ้ย ยกเวน้ดา้นแผนการป้องกนั พบว่า มีความเหมาะสม  

อยู่ในระดบัมาก และคาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวันอ้ย ( x =4.39, S.D.=0.56) ดงัรายละเอียดใน

ตารางท่ี 33 
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2ตารางท่ี 33  สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหก้ารรับรองรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิ  

2 ซํ้าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

2สถานภาพ 2จาํนวน (คน) 2ร้อยละ 

2เพศ   

2        ชาย 25 62.50 

2        หญิง 23 47.50 

2รวม 28 100.00 

2อาย ุ   

2        41-50 ปี 23  237.50 

2        51-60 ปี 2 4 250.00 

2        61 ปีข้ึนไป 21 212.50 

2รวม 28 100.00 

2วฒิุการศึกษา   

2        ปริญญาเอก 23  247.50 

2        ปริญญาโท 25 262.50 

2รวม 28 100.00 

2ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน   

2        4-10 ปี 27 287.50 

2        มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 21  12.50 

2รวม 28 100.00 

 
2 ด้านความเป็นไปได้.  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ประเมิน

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในภาพรวมว่ามีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยคาํตอบท่ีได้มีการกระจายตัวน้อยหรือเกาะกลุ่มกัน ( x =3.82, 

S.D.=0.82) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน    

เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ีย ( x ) คือ ธรรมชาติของวยัรุ่น ( x =4.12,S.D.=0.97) การมีความตั้งใจมุ่ง

ในการป้องกนั ( x =4.06,S.D.=1.08) การประเมินความเส่ียง ( x =3.93,S.D.=0.87) การมีการคดักรอง 

( x =3.87,S.D.=1.05) กิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ ( x =3.50,S.D.=1.06) การให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

( x =3.82,S.D.=0.99) การมีเครือข่าย ( x =3.81,S.D.=0.82) การมีเป้าประสงค ์( x =3.78, S.D.=0.66) 

2การมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ( x =3.75,S.D.=0.81) นโยบายการป้องกนั ( x =3.73,S.D.=0.82) การส่งต่อ 

ติดตาม และประเมินผล ( x =3.72,S.D.=1.01) การมีอาชีพ ( x =3.60,S.D.=0.98) และการมีแผนการ

ป้องกนั ( x =3.51,S.D.=0.76) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 34 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

เป้าประสงค์ของการป้องกนั             
1 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้นแผนพฒันา 

เศรษฐกิจ... 
4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.250 1.025 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 

2 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา
... 

4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.250 0.886 มาก 4.375 0.916 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 

3 มีการก าหนดเป้าประสงค.์..ไวใ้น..การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.750 0.886 มาก 4.125 0.991 มาก 4.250 1.035 มาก 
4 เป้าประสงคข์อง...คือ เพื่อลดจ านวนเดก็และเยาวชน 4.125 1.126 มาก 3.375 1.187 ปานกลาง 3.750 1.388 มาก 4.250 1.164 มาก 
 รวม 4.475 0.031 มากทีสุ่ด 3.781 0.660 มาก 4.125 0.886 มาก 4.406 0.743 มาก 

 แผนการป้องกนั             
1 แผนการใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ... 4.375 0.744 มาก 3.625 0.744 มาก 4.250 0.886 มาก 4.375 1.060 มาก 
2 แผนการใหก้ าลงัใจ... 4.375 0.744 มาก 3.750 0.886 มาก 4.125 0.991 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
3 แผนการพิจารณาทางเลือก... 3.875 1.125 มาก 3.625 0.744 มาก 3.500 1.069 มาก 3.750 1.035 มาก 
4 แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.000 1.195 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
จุดประสงค์ของแผนการป้องกนั             
5 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหา... 4.500 0.534 มากท่ีสุด 3.375 0.916 ปานกลาง 4.125 0.991 มาก 4.250 0.886 มาก 
6 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจพอ่แม่... 4.125 0.834 มาก 3.250 0.886 ปานกลาง 3.750 1.164 มาก 4.000 0.925 มาก 
7 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าหมาย.... 4.375 0.744 มาก 3.375 0.744 ปานกลาง 4.000 0.925 มาก 4.250 1.035 มาก 
8 เพื่อฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปรับเปล่ียน... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.500 1.069 มาก 4.375 1.060 มาก 4.375 0.916 มาก 
9 เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษา... 4.500 0.534 มากท่ีสุด 3.625 0.744 มาก 4.375 0.744 มาก 4.375 0.916 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

10 เพื่อประสานงานกบัหน่วยงาน... 4.375 0.744 มาก 3.375 0.916 ปานกลาง 4.125 1.125 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
11 เพื่อติดตามและประเมินผล... 4.500 0.534 มากท่ีสุด 3.375 0.916 ปานกลาง 4.125 1.125 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 
 รวม 4.386 0.566 มาก 3.511 0.769 มาก 4.068 0.842 มาก 4.318 0.733 มาก 

 นโยบายการป้องกนั             
1 ครอบครัวอบอุ่นสงัคมเขม้แขง็ 4.750 0.426 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
2 เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ...ไดรั้บการเยยีวยา... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 0.886 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
3 หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล...ใหค้วามส าคญัอยา่งสูง... 4.125 1.246 มาก 3.125 1.246 ปานกลาง 3.750 1.388 มาก 4.125 1.246 มาก 
4 รัฐบาลจดัหาทุน บุคลากรและทรัพยากร... 4.500 1.069 มากท่ีสุด 3.375 1.407 ปานกลาง 4.250 1.164 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 
5 รณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสมัพนัธ์... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 1.356 มาก 4.250 0.886 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
6 ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนั... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
7 รณรงคใ์หส้งัคมยอมรับเดก็และเยาวชน... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.500 1.511 มาก 4.250 1.035 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 
8 ฝึกอาชีพระยะสั้นและหรือยาว... 4.500 0.534 มากท่ีสุด 4.000 0.755 มาก 4.000 0.755 มาก 4.500 0.534 มากท่ีสุด 
9 มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอ... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.375 0.916 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
10 เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัยาเสพติด... 4.375 0.744 มาก 3.625 1.302 มาก 4.250 0.886 มาก 4.125 0.834 มาก 
11 อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนั... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.500 1.069 มาก 4.125 0.991 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
12 มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดของ... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.625 1.187 มาก 4.250 4.707 มาก 4.250 0.707 มาก 
13 เกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ด.้.. 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.375 1.404 ปานกลาง 4.125 1.248 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
14 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนั 

ไวใ้น... 
4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.375 1.187 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

15 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ...ไวใ้นหลกัสูตร... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.625 0.916 มาก 4.125 0.834 มาก 4.125 0.834 มาก 
16 บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธ... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.750 0.886 มาก 4.125 0.991 มาก 4.125 0.991 มาก 
17 ก าหนดทิศทางของส่ือสารมวลชน...ไปในทางท่ี 

เป็นบวกและแบบอยา่งท่ีดี 
4.125 0.990 มาก 3.375 0.744 ปานกลาง 3.625 1.302 มาก 4.125 0.991 มาก 

18 ใชกิ้จกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการ 
ป้องกนั... 

4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.750 0.886 มาก 4.375 0.916 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 

19 ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการ
ป้องกนั... 

4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.375 1.060 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 

20 ประชาสมัพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องคก์าร... 4.250 0.707 มาก 3.750 1.035 มาก 3.875 0.991 มาก 4.000 0.755 มาก 
21 ประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน... 4.375 0.916 มาก 4.250 0.886 ปานกลาง 4.125 0.991 มาก 4.000 0.925 มาก 
22 ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน... 4.375 0.916 มาก 4.000 0.925 มาก 4.125 0.991 มาก 4.000 0.925 มากท่ีสุด 
23 ประชาสมัพนัธ์ในสงัคม... 4.250 0.886 มาก 3.875 0.834 มาก 4.000 0.925 มาก 3.750 0.886 มาก 
24 ประชาสมัพนัธ์ในระดบัชาติ... 4.250 0.886 มาก 3.750 1.035 มาก 3.875 1.125 มาก 4.000 0.925 มาก 
 รวม 4.515 0.463 มากทีสุ่ด 3.734 0.826 มาก 4.177 0.790 มาก 4.351 0.528 มาก 

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง             
1 พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.375 1.060 มาก 4.250 0.886 มาก 
2 พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงพ.ศ.2550 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.625 0.744 มาก 4.125 0.991 มาก 4.000 0.925 มาก 
3 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว...พ.ศ.2553 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.125 1.125 มาก 4.375 0.744 มาก 
 รวม 4.541 0.561 มากทีสุ่ด 3.750 0.811 มาก 4.208 0.974 มาก 4.208 0.688 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

 การประเมนิความเส่ียง             
1 การประเมินครอบครัว... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 4.750 0.707 มากท่ีสุด 
2 การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
3 การประเมินภูมิหลงัทางการศึกษา 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.375 0.916 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
4 การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.375 1.069 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
5 การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา... 4.750 0.462 มาก

ท  ่ ่ สุด 
4.125 0.834 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 

6 การประเมินประวติัการกระท าผดิ... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.375 0.744 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
7 การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 0.886 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
8 การประเมินความถ่ีความบ่อยคร้ัง 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
9 การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเดก็... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
10 การประเมินความรุนแรง...ดว้ยการสงัเกต 4.375 1.060 มาก 3.500 1.414 มาก 3.750 1.752 มาก 4.250 1.388 มาก 
11 การประเมินความรุนแรง...ดว้ยการสมัภาษณ์... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.388 มาก 4.250 1.388 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
12 การประเมินความรุนแรง...จากแบบรายงาน 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.000 0.925 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
13 การประเมินความรุนแรง...การประเมินของครู/แพทย ์ 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.625 1.187 มาก 4.125 1.125 มาก 4.375 0.744 มาก 
14 การประเมินความรุนแรง...จากการใชแ้บบประเมิน SDQ… 4.000 1.069 มาก 3.750 1.035 มาก 3.750 1.035 มาก 3.750 1.164 มาก 
15 การประเมินความรุนแรง... โดยคณะกรรมการ 

สหวชิาชีพเป็นรายกรณี 
4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.625 1.060 มาก 4.375 1.060 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 

 รวม 4.716 0.359 มากทีสุ่ด 3.933 0.875 มาก 4.391 0.797 มาก 4.625 0.409 มากทีสุ่ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

 ธรรมชาติของวยัรุ่น             
1 วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลง... ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สงัคม 
4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 0.886 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 

2 สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
3 อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลง... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
4 มีความตอ้งการเป็นอิสระ 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
5 ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
6 อยากรู้ อยากลอง อยากเห็น... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
7 แสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
8 มีมุมมองท่ีแตกต่างระหวา่งวยัรุ่นกบัผูใ้หญ่ 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.375 0.916 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
9 ผูใ้หญ่ควรเขา้ใจปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารกบัวยัรุ่น 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
10 ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความส าเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
 รวม 4.875 0.353 มากทีสุ่ด 4.125 0.977 มาก 4.587 0.745 มากทีสุ่ด 4.625 0.494 มากทีสุ่ด 

 การคดักรอง             
1 การคดักรองเดก็...ออกจากอาการและโรงทางจิตเวช 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 4.500 0.925 มากท่ีสุด 
2 เม่ือคดักรองแลว้พบวา่... ใหส่้งตวัเดก็...ไปรักษาอาการ

ป่วย 
4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 

3 เม่ือคดักรองแลว้พบวา่... ใหส่้งตวัเดก็ไปบ าบดั. 4.250 1.488 มาก 3.500 1.414 มาก 4.000 1.511 มาก 4.250 1.488 มาก 
 รวม 4.583 0.791 มากทีสุ่ด 3.875 1.053 มาก 4.375 0.982 มาก 4.541 0.889 มากทีสุ่ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

 กจิกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ             
1 กิจกรรมทกัษะชีวติ 10 ประการ 4.750 0.426 มากท่ีสุด 4.000 0.755 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
2 กิจกรรม EQ, MQ และ AQ 4.500 0.925 มากท่ีสุด 4.000 0.755 มาก 4.375 0.916 มาก 4.375 0.916 มาก 
3 กิจกรรมครอบครัวบ าบดั... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 0.886 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.750 0.707 มากท่ีสุด 
4 กิจกรรมสร้างสรรคค์วามส านึกในหนา้ท่ี... 4.375 1.060 มาก 3.500 1.195 มาก 4.125 1.125 มาก 4.250 1.164 มาก 
5 โปรแกรมกฎหมายท่ี... เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ี

ไดรั้บ 
4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 0.834 มาก 4.250 0.886 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมนิทรรศการเร่ืองยาเสพติด... 3.875 1.457 มาก 3.750 0.886 มาก 3.625 1.407 มาก 3.625 1.407 มาก 
7 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์... 4.375 0.916 มาก 4.250 0.886 มาก 4.125 0.991 มาก 4.000 1.195 มาก 
8 กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากร... 4.750 0.707 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.375 1.187 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
9 กิจกรรมการติวในวชิาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียน... 4.000 1.069 มาก 3.375 1.302 ปานกลาง 3.875 1.457 มาก 3.625 1.407 มาก 
10 กิจกรรมหลงัเลิกเรียน... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.250 1.035 มาก 4.250 0.707 มาก 
11 กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ  4.625 0.517 มากท่ีสุด 4.000 0.755 มาก 4.500 0.534 มากท่ีสุด 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
12 กิจกรรมการแข่งขนั... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.875 0.834 มาก 4.375 0.744 มาก 4.125 0.834 มาก 
13 กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลิตผล... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 0.834 มาก 4.250 0.886 มาก 4.125 0.834 มาก 
14 โปรแกรมเตรียมเดก็และเยาวชนสู่ความส าเร็จ... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.875 0.834 มาก 4.375 0.744 มาก 4.250 0.707 มาก 
15 กิจกรรมการเยยีวยาตนเอง... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.375 0.744 มาก 
16 กิจกรรมสนบัสนุนความส าเร็จ... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.250 0.886 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสดุ 4.625 0.517 มากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

17 กิจกรรมคดักรองเด็ก... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
18 ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนในการแจง้ข่าว... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.625 0.916 มาก 4.250 0.886 มาก 4.250 1.035 มาก 
19 โปรแกรมการประสานงาน... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
20 โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนว... 4.750 0.426 มากท่ีสุด 4.000 0.925 มาก 4.375 1.069 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
21 โปรแกรมการส่งเสริมครู... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.375 0.916 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
22 โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครอง... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.375 0.916 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
23 โปรแกรมนกัเรียนพี่เล้ียง... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.250 1.164 มาก 4.250 0.886 มาก 
24 มีสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะ... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.000 0.925 มาก 4.375 0.916 มาก 4.125 0.991 มาก 
25 โปรแกรมโรงเรียนในบา้น... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.375 1.187 ปานกลาง 4.125 0.991 มาก 4.250 0.886 มาก 
26 โปรแกรมเยีย่มตามบา้นโดยครู... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.500 1.069 มาก 4.125 1.125 มาก 4.375 0.744 มาก 
27 โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชน... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.250 0.886 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
28 โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.500 0.925 มาก 4.125 0.834 มาก 4.375 0.744 มาก 
29 โปรแกรมการจดัการกบัความโกรธ 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.375 1.060 ปานกลาง 4.000 1.069 มาก 4.375 0.744 มาก 
30 โปรแกรมการแกปั้ญหา... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.625 0.916 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 4.375 0.744 มาก 
31 โปรแกรมการสนบัสนุนส่ือมวลชน... 4.375 0.755 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.125 0.991 มาก 4.250 0.886 มาก 
32 โปรแกรมส่งเสริมเดก็... เก่ียวกบั... ยาเสพติด 4.375 0.916 มาก 3.875 0.991 มาก 4.250 0.886 มาก 4.250 0.886 มาก 
33 โปรแกรมส่งเสริม... เปิดเผยความความในใจ... 4.000 0.925 มาก 3.250 1.164 ปานกลาง 3.875 1.125 มาก 3.625 1.060 มาก 
34 โปรแกรมท่ีส่ือมวลชน... ในการป้องกนั... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.250 0.866 มาก 4.250 0.707 มาก 
35 โปรแกรมการเยยีวยารักษาบทบาทหนา้ท่ี... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.500 0.755 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

36 กิจกรรมการฝึกอบรมทกัษะเชิงบวก... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
37 โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.750 0.707 มากท่ีสุด 
38 โปรแกรมการตั้งศูนยส์นบัสนุน... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.625 1.302 มาก 4.375 1.060 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
39 โปรแกรมท่ีพกัอาศยัส าหรับการพกัฟ้ืน 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.500 1.309 มาก 4.250 1.164 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
40 โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ี... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.250 0.886 มาก 4.125 0.834 มาก 
41 กิจกรรมการรายงานข่าว... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.875 0.834 มาก 4.375 0.744 มาก 4.250 0.707 มาก 
42 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์... 4.250 0.707 มาก 4.000 0.925 มาก 4.000 1.414 มาก 3.875 1.125 มาก 
43 โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทาง... 4.375 0.916 มาก 3.500 1.069 มาก 4.000 1.195 มาก 4.375 0.916 มาก 
44 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.375 1.060 มาก 4.375 0.744 มาก 
45 กิจกรรมการประชุม/สมัมนาอาสาสมคัร... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.000 1.195 มาก 4.125 0.991 มาก 
46 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ... 4.375 0.916 มาก 3.500 1.069 มาก 4.000 1.195 มาก 4.250 0.886 มาก 
47 กิจกรรมบรรพชาสามเณร 3.750 1.164 มาก 3.875 0.991 มาก 4.000 1.195 มาก 3.750 1.281 มาก 
48 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 4.250 1.164 มาก 3.875 1.125 มาก 4.125 1.125 มาก 4.125 1.125 มาก 
49 กิจกรรมครอบครัวสมัพนัธ์ 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.125 0.834 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
50 โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.500 0.925 มากท่ีสุด 
51 โปรแกรมการเตรียมความพร้อม... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.375 1.060 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 
52 กิจกรรมการใหค้  าปรึกษา... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.375 1.060 มาก 4.375 0.744 มาก 
53 โปรแกรมเครือข่ายการติดตาม... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.250 1.035 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
54 โปรแกรมการปฏิบติัธรรม... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.375 0.916 มาก 4.250 0.886 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

55 โปรแกรมชุมชนบ าบดั... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.625 1.060 มาก 4.250 1.035 มาก 4.125 1.125 มาก 
56 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวติ... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 0.886 มาก 4.250 0.886 มาก 4.250 0.886 มาก 
57 โปรแกรม... การใหค้  าปรึกษา 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.000 0.755 มาก 4.375 0.744 มาก 4.375 0.744  มาก 
58 โปรแกรม... การสร้างแรงจูงใจ... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.250 0.707 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
59 โปรแกรม... ทกัษะท่ีจ าเป็น... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
60 กิจกรรม “ต่ืนข้ึนเผชิญความจริง”... 4.375 0.744 มาก 3.625 1.060 มาก 4.125 1.125 มาก 4.125 0.834 มาก 
61 กิจกรรมคน้หาขอ้เทจ็จริง... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.375 1.060 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
62 กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือ... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.388 มาก 4.250 1.388 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
63 กิจกรรมเตรียมก่อนปล่อย... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.125 0.834 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
64 โปรแกรม... เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.625 1.060 มาก 4.250 1.035 มาก 4.375 0.744 มาก 
65 โปรแกรม... แก่บิดามารดา... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.625 1.060 มาก 4.250 1.035 มาก 4.375 0.744 มาก 
66 โปรแกรมการประสานเครือข่าย... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 0.991 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
67 โปรแกรมการพฒันาพระผูน้ า... 4.375 0.916 มาก 3.500 1.069 มาก 4.125 1.125 มาก 4.250 0.886 มาก 
 รวม 4.572 0.523 มากทีสุ่ด 3.826 0.833 มาก 4.291 0.833 มาก 4.354 0.586 มาก 

 การให้ค าปรึกษาแนะน า             
1 การใหค้  าปรึกษา... เป็นรายบุคคล 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.375 1.302 ปานกลาง 4.250 1.388 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
2 การใหค้  าปรึกษา... เป็นกลุ่ม 4.500 1.069 มากท่ีสุด 3.500 1.309 มาก 4.125 1.356 มาก 4.250 1.164 มาก 
3 การใหค้  าปรึกษา... ครอบครัว 4.750 0.426 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.375 1.060 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
4 การใหค้  าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบ... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.250 1.035 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน ์

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

5 การใหค้  าปรึกษามีการสรุปและยติุ... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.250 1.035 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
6 ทกัษะการใหค้  าปรึกษาดว้ยการฟัง... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.069 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.750 0.707 มากท่ีสุด 
7 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
8 ทกัษะการใหข้อ้มูล 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
9 ทกัษะการปฏิเสธ 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.875 0.991 มาก 4.375 0.916 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
10 ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 0.925 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
11 ทกัษะการแกปั้ญหา 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.000 0.925 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 
 รวม 4.750 0.384 มากทีสุ่ด 3.818 0.992 มาก 4.409 0.939 มาก 4.670 0.478 มากทีสุ่ด 

 การส่งต่อ ติดตามและประเมนิผล             
1 ศูนยเ์ครือข่ายครอบครัวบ าบดั... 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.500 1.069 มาก 4.250 0.886 มาก 4.375 0.916 มากทีสุ่ด 
2 ศูนยบ์  าบดัฟ้ืนฟ.ู.. 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.625 1.187 มาก 4.375 0.916 มาก 4.500 0.925 มากทีสุ่ด 
3 ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต 4.500 0.755 มากท่ีสุด 3.500 1.069 มาก 3.750 1.281 มาก 4.375 0.916 มากทีสุ่ด 
4 โรงพยาบาลต่าง ๆ ... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.000 1.195 มาก 4.500 0.925 มากทีสุ่ด 
5 ติดตาม... วา่มีการเสพยาซ ้ าหรือไม่ 4.875 0.353 มากท่ีสุด 3.750 1.388 มาก 4.375 0.916 มาก 4.750 0.707 มากทีสุ่ด 
6 ติดตาม... วา่มีงานท าหรือไม่ 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.375 1.599 ปานกลาง 3.875 1.552 มาก 4.375 1.060 มากทีสุ่ด 
7 ติดตาม... วา่เรียนหนงัสือหรือไม่ 4.875 0.535 มากท่ีสุด 3.625 1.505 มาก 4.125 1.356 มาก 4.500 1.069 มากทีสุ่ด 
8 ติดตาม... วา่เขา้ไปในสถานท่ี... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.375 1.597 ปานกลาง 3.625 1.505 มาก 4.500 0.755 มากทีสุ่ด 
9 ติดตาม...วา่ออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.375 1.302 ปานกลาง 3.500 1.414 มาก 4.250 0.886 มาก 
10 ติดตาม... การคบหาสมาคม... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 3.500 1.414 มาก 3.625 1.505 มาก 4.375 0.916 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

11 ติดตาม... ความประพฤติ... 4875 0.353 มากท่ีสุด 3.500 1.414 มาก 3.875 1.356 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
12 ติดตามระยะเวลาการกระท าผดิซ ้ า... 4.375 0.916 มาก 3.125 1.246 ปานกลาง 3.625 1.302 มาก 4.000 1.069 มาก 
13 เยีย่มตามบา้น 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.375 1.407 ปานกลาง 4.000 1.414 มาก 4.375 0.744 มาก 
14 โทรศพัทติ์ดตาม 3.875 1.356 มาก 3.625 1.407 มาก 3.250 1.281 มาก 3.500 1.309 มาก 
15 ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ 4.000 1.195 มาก 3.625 1.407 มาก 3.750 1.281 มาก 3.500 1.414 มาก 
16 ประสานงานกบั ร.ร. ... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.750 1.164 มาก 4.250 1.164 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
17 ... น าผลการเรียนมาแสดง 4.375 0.916 มาก 4.125 0.991 มาก 4.125 0.991 มาก 4.250 0.886 มาก 
18 สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงาน… 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
19 ประเมินผล... ตามเป้าประสงค ์ 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.750 1.388 มาก 4.250 1.388 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
20 ใชก้ารประเมินผลเป็นฐาน... 4.625 0.744 มากท่ีสุด 3.875 1.246 มาก 4.250 1.164 มาก 4.375 0.916 มาก 
21 ... ควรแสดงใหเ้ห็นวา่ท าไมผลจึงเป็นเช่นนั้น 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 1.164 มาก 4.500 1.069 มากท่ีสุด 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
22 ประเมินพฤติกรรมเดก็... จากผูป้กครอง 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.000 1.195 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
23 ประสานงานกบัหน่วยงาน... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 4.125 1.125 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.517 มากท่ีสุด 
24 ประเมินพฤติกรรมเดก็... เก่ียวกบัยาเสพติด 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.375 0.916 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
25 ประเมินผลการส่งต่อ... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 1.035 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
 รวม 4.655 0.410 มากทีสุ่ด 3.720 1.012 มาก 4.075 0.872 มาก 4.405 0.627 มาก 

 การมคีวามตั้งใจมุ่งมัน่             
1 การตั้งใจอุทิศตนและเวลา... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 1.035 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 4.625 1.060 มากท่ีสุด 
2 การอดทนต่อความยากล าบากในการติดตาม... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.125 1.246 มาก 4.375 0.916 มาก 4.750 0.707 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

3 การอดทนต่อความยากล าบากในการประสานงาน... 4.875 0.353 มากท่ีสุด 4.250 1.035 มาก 4.375 0.916 มาก 4.750 0.707 มากท่ีสุด 
4 การอดทนต่อการรบกวน... 4.375 1.407 มาก 3.625 1.597 มาก 3.875 1.457 มาก 4.250 1.488 มาก 
 รวม 4.750 0.462 มากทีสุ่ด 4.062 1.083 มาก 4.312 0.798 มาก 4.593 0.823 มากทีสุ่ด 
 การมอีาชีพ             
1 ...ทุกคนเกิดมาตอ้งท างาน มีอาชีพเล้ียงคนและ 

ครอบครัว 
4.250 1.388 มาก 3.625 1.505 มาก 4.125 1.356 มาก 3.850 1.457 มาก 

2 เดก็และเยาวชนท่ีมีโอกาส... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.375 1.302 ปานกลาง 4.250 1.035 มาก 4.375 1.060 มาก 
3 เดก็และเยาวชนท่ีมีการวางแผน... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.625 1.302 มาก 4.375 1.060 มาก 4.500 0.925 มากท่ีสุด 
4 เดก็และเยาวชนท่ีมีงาน... มีเวลานอ้ย... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.750 1.035 มาก 4.375 0.744 มาก 4.500 0.755 มากท่ีสุด 
5 เดก็และเยาวชนท่ีท างาน... ท่ีจะคบหาสมาคม... 4.250 0.886 มาก 3.625 1.060 มาก 4.000 0.925 มาก 4.125 0.991 มาก 
 รวม 4.500 0.585 มากทีสุ่ด 3.600 0.985 มาก 4.225 0.795 มาก 4.275 0.834 มาก 

 การมเีครือข่าย             
1 สร้างเครือข่ายทางสงัคม... ในการป้องกนั... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.625 1.187 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
2 สร้างเครือข่ายทางสงัคม... ในการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟ.ู.. 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.500 1.195 มาก 4.375 1.060 มาก 4.750 0.462 มากท่ีสุด 
3 สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.625 1.302 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
4 ดึงชุมชนใหมี้ส่วนร่วม... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3.625 1.302 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
5 มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือ... 4.625 0.517 มากท่ีสุด 3.875 1.125 มาก 4.250 1.164 มาก 4.000 1.309 มาก 
6 มีการประชุมปรึกษา... 4.750 0.462 มากท่ีสุด 3875 1.125 มาก 4.375 1.060 มาก 4.625 0.744 มากท่ีสุด 
7 มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน... 4.250 1.388 มาก 3.000 1.511 ปานกลาง 3.875 1.552 มาก 4.000 1.603 มาก 
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ตารางท่ี 34  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็ 
                   และเยาวชน (ต่อ) 

รูปบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็
และเยาวชน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน์ 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D 

ระดบัความ
คิดเห็น 

8 มีหน่วยงานองคก์รเครือข่าย... 4.500 1.069 มากท่ีสุด 3.625 1.302 มาก 4.375 1.060 มาก 4.375 1.187 มาก 
  รวม 4.640 0.403 มากทีสุ่ด 3.593 1.068 มาก 4.296 0.928 มาก 4.453 0.764 มาก 

 รวมทั้งส้ิน 4.604 0.422 มากทีสุ่ด 3.817 0.827 มาก 4.262 0.785 มาก 4.421 0.524 มาก 
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 ความสอดคล้อง.  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมิน

รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในภาพรวมมีความ

สอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยคาํตอบท่ีได้มีการกระจายตัวน้อยหรือเกาะกลุ่มกัน 2( x =4.26, 

S.D.=0.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น โดย

คาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวันอ้ย ยกเวน้ดา้นธรรมชาติของวยัรุ่นมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยคาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนั ( x =4.58,S.D.=0.74) รายละเอียดดงั

ตารางท่ี 34 

2 การนําไปใช้ประโยชน์. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมิน

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในภาพรวมสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอยู่ในระดบัมาก โดยคาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนั 

( x =4.42,S.D.=0.52) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า รูปแบบดงักล่าวสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุดห้าดา้น โดยคาํตอบท่ีไดมี้การกระจายตวันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนั 

เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ( x =4.67,S.D.=0.47) ดา้นการประเมิน

ความเส่ียง และดา้นธรรมชาติของวยัรุ่น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั2 2( x =4.62,S.D.=0.40 และ 0.49) ดา้น

การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนั ( x =4.59,S.D.=0.82) และดา้นการคดักรอง ( x =4.54,S.D.=0.88) 

ส่วนดา้นอ่ืนมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น รายละเอียดดงัตารางท่ี 34 
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบท่ีส่ี มีดงัน้ี 
 1. มีกรณีเด็กและเยาวชนถูกบงัคบัให้เสพและจาํหน่ายยาเสพติดอีกดว้ยท่ียากแก่การ

แกไ้ขมาก ทั้งหน่วยงานของรัฐและชุมชนตอ้งทาํงานร่วมกนัอยา่งเขม้แขง็และจริงจงั จึงจะสามารถ

ค่อย ๆ แกปั้ญหาไปได ้
 2. ปัญหาของการกระทาํผิด/ผิดซํ้ า เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยมีสาเหตุ

หลกัเช่ือมโยงจากปัญหาปากทอ้ง/ปัญหาความยากจน ดงันั้นการป้องกนัการกระทาํผดิในเร่ืองดงักล่าว

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกบัการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ จึงจะประสบความสาํเร็จได ้
 3. เก่ียวกบัเป้าประสงคข์องการป้องกนัทั้ง 4 ขอ้ โอกาสของความเป็นไปไดใ้นการ

ดาํเนินการข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการในอนัท่ีจะสามารถผลกัดนัให้เกิดผลตามขอ้เสนอภายใต้

นโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศไว ้
 4. แผนป้องกนักรณีลกัษณะพฤติกรรมไม่รุนแรงกาํหนดไวเ้ฉพาะแผนดา้นการให้

ขอ้มูล แผนการให้กาํลงัใจอาจจะยงัไม่ครอบคลุมให้ไปยงัเป้าประสงคใ์นการป้องกนัไดส้มบูรณ์ 

ควรจะมีแผนในดา้นการบาํบดั ช่วยเหลือ เพ่ือให้สามารถแกไ้ขปัญหาของเด็กและเยาวชนนั้นมิให้

หวนกลบัไปกระทาํความผดิซํ้า 
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 5. แผนการศึกษารายกรณี มีความเป็นไปไดใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัศาล

เยาวชนและครอบครัวกลางมีนโยบายการจดัตั้งศูนยใ์ห้คาํปรึกษาและประสานการประชุม ซ่ึง

สามารถดาํเนินงานดา้นน้ีได ้
 6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายฉบบัท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ซ่ึงปัญหา

น่าจะอยูท่ี่การบงัคบัใช ้
 7. การติดตามโดยให้เด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นระหว่างเรียนหนงัสือนาํผลการเรียนมา

แสดง อาจเป็นดาบสองคมสาํหรับเดก็ท่ีสมองไม่ดี 
 8. แนวทางท่ีนาํเสนอเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ มีรูปแบบท่ีเหมาะสม มีความ

สอดคลอ้งเช่ือมโยง เป็นระบบและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้แต่มีขอ้จาํกดัในความเป็นไปได้

ค่อนขา้งมาก จึงควรนาํเสนอปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่การผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติั ตั้งแต่เป้าหมาย 

แผนงาน นโยบาย การประเมิน การคดักรอง การแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วม

ของครอบครัว ชุมชน ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมและพฒันาให้เกิดการบูรณาการการทาํงานร่วมกนั

อยา่งแทจ้ริง 
 9. ความเหมาะสม การกําหนดเพียงแค่ ช่ือโปรแกรมทําให้การประเมินความ

เหมาะสมทาํไดเ้พียงช่ือ โปรแกรมเป็นวิธีการซ่ึงอาจนาํไปขยายขอ้มูลรายละเอียดต่อ 
 10. ความเป็นไปได ้ถา้กาํหนดเป็นนโยบายจริงจงั รัฐบาลสนบัสนุนและส่งเสริมมนัก็

มีความเป็นไปได ้
 สรุป รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ี

พฒันาข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละไดรั้บการรับรองรูปแบบดงักล่าวจากการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ 

(connoisseur) ทั้งผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นระดบันโยบาย และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

(ดูรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุในภาคผนวก) โดยผูท้รงคุณวฒิุไดป้ระเมินในภาพรวมว่า รูปแบบการป้องกนั

การกระทําผิดซํ้ า เ ก่ียวกับยาเสพติดท่ีพัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2( x =4.60,S.D.=0.42) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =3.81,S.D.=0.82) มีความสอดคลอ้งอยู่

ในระดับมาก 2( x =4.26,S.D.=0.78) และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับมาก 

( x =4.42,S.D.=0.52) 
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2สรุป 

 

2 การวิเคราะห์ในบทน้ีมีสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงวิเคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิด

ซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ สัมภาษณ์

พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา/นกัสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

สัมภาษณ์เชิงลึกเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุม้ครอง       

เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ศึกษารายกรณีกบัเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรม

ของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และสอบถามเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนบา้นเมตตา           บา้น

กรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี พบว่า2สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เดก็และเยาวชนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ จากพนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสังคมสงเคราะห์ 

คือ (1) เกิดจากการติดยา ไม่สามารถเลิกไดเ้อง (2) กลุ่มเพื่อน หลงัจากเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ 

กลบัไปคบกบัเพื่อนท่ีเสพยากลุ่มเดิม และกระทาํผิดซํ้ าอีก (3) ขาดโอกาสเขา้รับการดูแล รักษา 

บาํบดั ฟ้ืนฟู อย่างถูกตอ้ง (4) ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ (5) ครอบครัว/

ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง (6) ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ (7) ไม่

ตั้งใจท่ีจะเลิกเสพอย่างจริงจงั ป่วยทางจิต และ (8) สังคมไม่ยอมรับและไม่ให้โอกาส (ขาดการ

สนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง) และจากการศึกษารายกรณี พบวา่ สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ประกอบดว้ย (1) ปัญหาครอบครัว (2) ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม (3) ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพ 

และสังคม (4) เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด (5) ภาวะทางร่างกายและจิตใจผดิปกติ ส่วนท่ีสอง วิเคราะห์

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีพฒันาข้ึน โดยอาศยั

การประเมินเพื่อตรวจสอบรูปแบบดงักล่าวโดยผูท้รงคุณวฒิุ และพบวา่ รูปแบบดงักล่าวท่ีพฒันาข้ึน

ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีความเป็นไปได ้มีความสอดคลอ้ง และมีการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติด : 

กรณีศึกษาสถานพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชนเป็นการวิจยัและพฒันา (R&D : Research and 

Development) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชน และ (2) เพื่อพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน โดยแบ่งหน่วยการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นหน่วยการวิเคราะห์เก่ียวกบั

ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 10 คน 

พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

จาํนวน 10 คน เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมของสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จาํนวน 16 คน เป็นผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ศึกษารายกรณี

กบัเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จาํนวน 8 คน และ

สอบถามเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมของสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน จาํนวน 71 คน รวมเป็น จาํนวน 115 คน ส่วนท่ีสองเป็นหน่วยการวิเคราะห์

เก่ียวกับรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้าน

อาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จาํนวน 11 คน ท่ีให้

การสัมภาษณ์ (ให้ขอ้มูลในรอบท่ี 1 ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการสร้างและพฒันารูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน) (2) ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 34 คน ประกอบดว้ย 

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 คน พนักงาน       

คุมประพฤติสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 คน ผูพ้ิพากษา

วิชาชีพ 3 คน ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 4 คน นักสังคมสงเคราะห์ 3 คน 

นักจิตวิทยา/จิตแพทย ์4 คน นักการศึกษา 4 คน ตาํรวจ 2 คน และอยัการ 3 คน (เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลใน

รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบและรับรองรูปแบบ) และผูท้รงคุณวุฒิดา้น

นโยบายและดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน จาํนวน 8 คน เป็นผู ้

รับรองรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในส่ีดา้น คือ ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ (เป็นการใหข้อ้มูลในรอบท่ี 4 
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ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ) วิเคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนด้วยค่าร้อยละ การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และการวิเคราะห์

การศึกษารายกรณี ส่วนการวิเคราะห์ 

รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน วิเคราะห์ดว้ยค่ามธัยฐาน 

ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้

 1. ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ประกอบดว้ย 

  1.1 ปัจจยัท่ีเป็นบริบท ประกอบดว้ย ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบบสังคม และระบบการศึกษา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสุขภาพจิตของ

เดก็และเยาวชน ซ่ึงอาจนาํไปสู่สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนได ้

  1.2 ปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน ประกอบดว้ย ปัญหาครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ภูมิหลงัทางการศึกษาอาชีพและ

สงัคม เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และสภาวะทางกายและทางจิต 

1  1.3 สาเหตุ1การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ประกอบดว้ย 

   1.3.1 การไม่ตระหนกัรู้วา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย 

   1.3.2 หลงัจากเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนกลุ่ม

เดิมท่ีเสพยาอีก ทาํใหเ้กิดการเสพยาซํ้าตามเพื่อน 

   1.3.3 ขาดโอกาสในการเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง 

   1.3.4 ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ 

   1.3.5 ครอบครัว/ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง 

   1.3.6 เดก็และเยาวชนขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ 

   1.3.7 เดก็และเยาวชนไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกเสพยาอยา่งจริงจงั 

   1.3.8 สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง) 

 2. รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนช่ือ GP-

PLANSACTION MODEL มี 13 องคป์ระกอบ คือ เป้าประสงค ์(Goal) ของการป้องกนั แผน (Plan) การ

ป้องกนั นโยบาย (Poloicy) การป้องกนั กฎหมาย (Law) ท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมินความเส่ียง (Assessment) 

ธรรมชาติของวยัรุ่น (adolescent Nature) การคดักรอง (Sereen) กิจกรรม และโปรแกรมการป้องกนั 
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(Activity and program  การใหค้าํปรึกษา แนะนาํ (Counselling and guidance) การส่งต่อ ติดตาม และ

ประเมินผล (Transfer, moittor and evaluation) การมีความตั้งใจมุ่ง (Intention) ในการป้องกนั การมีอาชีพ 

(Occupation) และการมีเครือข่าย (Network) รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชน เรียกช่ือว่า GP-PLANSACTION กล่าวคือ ในงานการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเยาวชน ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 

  G : Goal หมายถึง การมีเป้าหมายของการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดของเดก็และเยาวชน 

  P : Plan หมายถึง  การมีแผนในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เดก็และเยาวชน 

  P : Policy การมีนโยบายในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน 

  L : Law หมายถึง การมีกฎหมายท่ีเอ้ือและ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

  A : Assessment หมายถึง การมีการประเมินความเส่ียงของตวัเด็กและเยาวชนต่อ

การท่ีจะกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด การประเมินครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเล่ียงท่ี

จะส่งผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดของเด็กและ

เยาวชนท่ีจะทาํให้มีโอกาสเกิดการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดและการประเมินชุมชน และ

สภาพแวดลอ้มท่ีจะอาจจะนาํไปสู่การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

  N : adolescent Nature หมายถึง การท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวกบังานป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ตอ้งมีความเขา้ใจในธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่น 

  S : Screen หมายถึง การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด   

ออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ โดยนกัจิตวิทยาและหรือจิตแพทยก่์อนบาํบดัอาการติดยา และแกไ้ข

ดว้ยโปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) เพื่อการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดต่อไป 

  A : Activity หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมการแทรกแซง (intervention 

program) ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการบาํบดั เยียวยา แกไ้ข และป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติด 

  C : Counselling and guidance หมายถึง การให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่เด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบ

รายบุคคลและกลุ่ม 
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  T : Transfer หมายถึง การส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เพื่อ

เยียวยา บาํบดัรักษาทางการแพทย ์หรือเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการแทรกแซง (intervention 

program) เยยีวยาให้หลีกห่างจากยาเสพติดและเลิกเสพไดใ้นท่ีสุด ไปยงัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

(โรงพยาบาล/โรงเรียน หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน กิจกรรม ชมรมต่าง ๆ) ตลอดจนการติดตาม

เฝ้าระวงัดูแล ประเมินผล และใชผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเพ่ือปรับปรุงการส่งต่อและโปรแกรมการ

แทรกแซง 

  I : Intention หมายถึง การท่ีผูท้าํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความตั้งใจมุ่งมัน่อยา่งจริงจงัท่ีจะอุทิศเวลาใน

การทาํงานการป้องกนัฯ 

  O : Occupation หมายถึง การทาํใหเ้ด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด

ไดมี้โอกาสในการฝึกงาน มีโอกาสไดท้าํงาน จนประกอบอาชีพได ้มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 

  N : Network หมายถึง การมีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

  ผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseur) ไดป้ระเมินและรับรองรูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนทั้ง 13 องคป์ระกอบดงักล่าว พบว่า ในภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.60,S.D.=0.42) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

( x =3.82,S.D.=0.83)  มี1ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก 1( x =4.26,S.D.=0.78) และมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยู่ในระดบัมาก 1( x =4.42,S.D.=0.52) และเม่ีอแยกพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ 

พบวา่  

1  2.1 เป้าประสงคข์องการป้องกนัมี 4 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองรูปแบบจาก

ผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( x =4.47,S.D.=0.03) มีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ( x =3.78,S.D.=0.66) มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก ( x =4.12, 

S.D.=0.88) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบัมาก ( x =4.41,S.D.=0.74) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ    

ปานกลางถึงมาก มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากถึง

มากท่ีสุด 

1  2.2 แผนการป้องกันในกรณีลักษณะพฤติกรรมไม่รุนแรง และแผนการใช้

การศึกษารายกรณีในลกัษณะพฤติกรรมรุนแรง และจุดประสงคข์องแผนในการป้องกนั รวม 11 ขอ้ 

ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
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( x =4.39,S.D.=0.57) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =3.51,S.D.=0.77) มีความสอดคลอ้งอยู่

ในระดบัมาก ( x =4.07,S.D.=0.84) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่ในระดบัมาก ( x =4.32, 

S.D.=0.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากและมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

1  2.3 นโยบายการป้องกนัมี 24 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ 

ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.51,S.D.=0.46) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมาก ( x =3.73,S.D.=0.83) มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.18,S.D.=0.79) และมีการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =4.35,S.D.=0.53) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก มีความ

สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด                                                              

1  2.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมี 3 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ ใน

ภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.54,S.D.=0.56) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ใน

ระดบัมาก ( x =3.75,S.D.=0.81) มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.21,S.D.=0.97) และมีการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =4.21,S.D.=0.69) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ มีความเป็นไปได ้มีความสอดคลอ้ง และมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และมีขอ้ควรปรับปรุงว่า ยงัมีพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา

เสพติดอีกหลายพระราชบญัญติั        

1  2.5 การประเมินความเส่ียงต่อการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า มี 15 ขอ้ ไดรั้บการ

ประเมินและรับรองจากผู ้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( x =4.72,S.D.=0.36) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =3.93,S.D.=0.87) มีความสอดคลอ้งอยู่

ในระดบัมาก ( x =4.39,S.D.=0.80) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.62, 

S.D.=0.41) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเกือบ    

ทุกดา้น ยกเวน้การประเมินดว้ยการใชแ้บบประเมิน DSQ อยูใ่นระดบัมาก มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่

ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเช่นกนั 

1  2.6 ธรรมชาติของวยัรุ่น มี 10 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ

ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.87,S.D.=0.35) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น
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ระดบัมาก ( x =4.12,S.D.=0.98) มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.59,S.D.=0.74) และมี

การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.62, S.D.=0.49) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ มีความเป็นไปได้มากทุกข้อ มีความ

สอดคลอ้งมากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้เดียว คือ มีมุมมองท่ีแตกต่างระหวา่งวยัรุ่นกบัผูใ้หญ่อยูใ่น

ระดบัมาก และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุดทุกขอ้ 

1  2.7 การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ  มี 3 

ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ( x =4.58,S.D.=0.79) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก ( x =3.87,S.D.=1.05) มีความ

สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก ( x =4.37,S.D.=0.98) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ( x =4.54, S.D.=0.89) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกขอ้ มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากถึงมาก

ท่ีสุด และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากถึงมากท่ีสุด 

1  2.8 กิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ มีทั้งหมด 67 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรอง

จากผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.57,S.D.=0.52) มีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ( x =3.83,S.D.=0.83) มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก ( x =4.29, 

S.D.=0.83) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =4.35, S.D.=0.59) และเม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีความเป็นไปไดอ้ยู่ใน

ระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ 4 ขอ้ ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ กิจกรรมการติวในวิชาต่าง ๆ หลงั

เลิกเรียน โปรแกรมโรงเรียนในบา้น (จดับา้นให้เป็นโรงเรียน) โปรแกรมการจดัการกบัความโกรธ 

และโปรแกรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเปิดเผยความในใจ มีความสอดคลอ้งและมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

1  2.9 การให้คาํปรึกษาแนะนาํมีทั้งหมด 11 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจาก

ผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.75,S.D.=0.38) มีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ( x =3.82,S.D.=0.99) มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก ( x =4.41, 

S.D.=0.94) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.67, S.D.=0.548) และเม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก

ท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้เดียว คือ การใหค้าํปรึกษาเป็นกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก 
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1  2.10 การส่งต่อ ติดตามและประเมินผลมีทั้งหมด 25 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและ

รับรองจากผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

( x =4.65,S.D.=0.41) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x =3.72,S.D.=1.01) มีความสอดคลอ้งอยู่

ในระดบัมาก ( x =4.07, S.D.=0.87) และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่ในระดบัมาก ( x =4.40, 

S.D.=0.63) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด     

มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

1  2.11 การมีความตั้ งใจมุ่งมีทั้ งหมด 4 ข้อ ได้รับการประเมินและรับรองจาก

ผูท้รงคุณวุฒิในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.75,S.D.=0.46) มีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ( x =4.06,S.D.=1.08) มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก ( x =4.31, 

S.D.=0.80) และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.59, S.D.=0.82) และเม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก

ทุกขอ้ มีความสอดคลอ้งมากถึงมากท่ีสุด และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

1  2.12 การมีอาชีพมีทั้งหมด 5 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิว่า

มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.50,S.D.=0.58) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 

( x =3.60,S.D.=0.98) มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.22, S.D.=0.79) และมีการนาํไปใช้

ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.27, S.D.=0.83) และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก มีความ

สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

1  2.13 การมีเครือข่ายมีทั้งหมด 8 ขอ้ ไดรั้บการประเมินและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ

ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.60,S.D.=0.40) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่น

ระดบัมาก ( x =3.59,S.D.=1.068) มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.45, S.D.=0.76) และเม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีความเป็นไปไดอ้ยู่ใน

ระดบัปานกลางถึงมาก มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่

ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
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1การอภิปรายผล 

 

1 สรุปผลการวิจยัท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ นาํมาสู่การอภิปรายผลการวิจยั 

ไดด้งัน้ี 

1 1. ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท่ีเป็น

ปัจจยับริบทท่ีประกอบดว้ย ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคมและระบบ

การศึกษา 

1  1.1 ระบบเศรษฐกิจ จากขอ้คน้พบท่ีว่าระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจยับริบทของการ

ป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศท่ีทาํใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประสบกบัความยากจน มีการแข่งขนั

สูงในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิต ครอบครัวหยา่ร้างแยกกนัอยูม่ากข้ึน เด็กและเยาวชนมี

โอกาสท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดพอ่แม่นอ้ยลง ขาดการเล้ียงดู อบรมสัง่สอน ก่อใหเ้กิดความเครียด ความกงัวล 

ขาดความรักความอบอุ่น และความเช่ือมัน่มากข้ึน ก่อใหเ้กิดปัจจยัเส่ียงท่ีจะทาํใหเ้ด็กและเยาวชนมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบน เกเร ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ขาดแบบอย่างท่ีดี หันไปพึ่ งเพื่อน ๆ ตาม

ธรรมชาติของวยัรุ่น หันเขา้หายาเสพติด เม่ือเกิดความเครียดหรือมีปัญหาท่ีแกไ้ขไม่ได ้แทนท่ีจะ 

พึ่งผูป้กครองหรือพ่อแม่ท่ีอาจจะอยู่ห่างไกลและวุ่นวายอยู่กบัการทาํมาหากินจนลืมท่ีจะมีเวลา

ใหก้บัลูก หรือบางคนตอ้งด้ินรนช่วยตนเองจนไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นท่ีพึ่งของลูก ๆ ได ้

ทาํให้เด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นครอบครัวลกัษณะน้ี (ยากจน ขาดความรักความอบอุ่น ขาดแบบอยา่ง

ท่ีดี) หันไปคบเพื่อน เช่ือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ หากเพื่อนท่ีคบเป็นคนดีก็โชคดีไป แต่หากเพ่ือนไม่ดี 

ติดยาเสพติด ขายยาเสพติด เด็กและเยาวชนนั้น ๆ ก็จะติดยาและขายยาเสพติดดว้ยเช่นกนั เด็กและ

เยาวชนขาดการอบรมดูแลเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเอง การช่วยเหลืองานบา้น การอดทนรอคอย 

การรู้จกัความเพียงพอ ผลกัดันให้เกิดความตอ้งการ ความอยากเกิดความจาํเป็น ใจร้อน วู่วาม        

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลจากเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีพ่อแม่ตอ้งด้ินรนแสวงหา จนลืมภาระหน้าท่ีของ   

พ่อแม่ไป ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีลว้นเป็นตวัผลกัดนัอยา่งหน่ึงต่อภาวะเส่ียงในการเสพยาและ

เสพยาซํ้ า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโครเดอร์ แลทีชแมน (Croder and Teachman, 2004) ท่ี

แสดงว่าความยากจน... ขนาดของครอบครัวสามารถท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิได ้และ

มูลนิธิดวงประทีป ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้การดูแลช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหายาเสพ

ติด พบว่า เกิดจากหลายสาเหตุ และหน่ึงในสาเหตุเหล่านั้น คือ การแข่งขนัทางเศรษฐกิจของพ่อแม่ 

(วิชา  มหาคุณ, 2546:311) และตรงกบังานวิจยัของโอฬาร  เอ่ียมประเภาส (2544, บทคดัย่อ) ว่า

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนปัจจยัหน่ึง คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
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1  1.2 ระบบการเมืองการปกครอง จากขอ้คน้พบท่ีว่าระบบการเมืองการปกครอง

เป็นปัจจยับริบทของการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะวา่ ระบบการเมืองการปกครองของประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล

บ่อยคร้ัง ทาํให้เกิดความไม่มัน่คงกับนโยบายต่าง ๆ ในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นโยบายท่ีเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดท่ีมุ่งเนน้ดา้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกนั โดย

มองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเร่ืองของอาชญากรรมท่ีตอ้งใชม้าตรการการปราบปราม กล่าวคือ หาก

สามารถปราบปรามจบักุมผูค้า้ได ้ปัญหาก็จะหมดไป ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่น่าจะถูกตอ้ง เพราะ 

ตราบใดท่ีคนซ้ือยงัมีอยู่และเพิ่มข้ึน ตราบนั้นย่อมจะมีผูข้ายอยู่เสมอ นอกจากน้ีกลไกด้านการ

ปราบปรามเองกย็งัไม่เอ้ืออาํนวยทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพไม่วา่

จะเป็นเร่ืองของบุคลากร เงินหรืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้นโยบายรัฐบาลต่าง ๆ ท่ีผา่นมามุ่งเนน้

ให้รัฐเป็นผูล้งไปดาํเนินการเป็นหลกั โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการดาํเนินการ มิใช่เป็น       

ผูมี้ส่วนร่วม มีการสั่งการจากระดับบนลงล่าง แต่ละหน่วยงานมีงบประมาณของตนเองในการ

ดาํเนินงานและขาดการประสานงาน ทาํให้ขาดเอกภาพต่างคนต่างทาํ เกิดความซํ้ าซอ้น ประชาชน

ไม่เกิดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา ไม่เกิดความรับผิดชอบและผกูพนักบัการแกไ้ข

ปัญหา เห็นว่าการแกไ้ขเป็นหนา้ท่ีของรัฐ มิใช่ของตนเองหรือของชุมชนท่ีจะตอ้งเขา้ไปรับผดิชอบ 

รัฐบาลท่ีผา่นมามองปัญหายาเสพติดเป็นลกัษณะแยกส่วน ทั้งดา้นการป้องกนั การปราบปราม การ

บาํบัดรักษา และฟ้ืนฟู โดยแต่ละเร่ืองมอบให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไปดําเนินการเองตาม

งบประมาณท่ีไดรั้บ ขาดการพิจารณาปัญหาในแบบองคร์วม ขาดการบูรณาการ การแกปั้ญหาจึงไม่

ครบวงจรทาํใหไ้ม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ในการนาํนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีผา่นมา การแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดยงัไม่ได้มุ่งสู่พื้นท่ีหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นปัญหาโดยแทจ้ริง โดยเฉพาะพื้นท่ี

ชุมชนหมู่บา้น การดาํเนินงานมกัเป็นลกัษณะเนน้เฉพาะกิจกรรม คือ เน้นว่าจะทาํอะไร โดยมิได้

คาํนึงว่าควรจะตอ้งไปทาํท่ีไหน ทาํกบัใคร มาตรการต่าง ๆ จึงลงไปสู่พื้นท่ีหรือกลุ่มเป้าหมายท่ี

แตกต่างกนั เช่น การป้องกนัไปทาํในชุมชนหน่ึง ในขณะท่ีการปราบปรามไปทาํในอีกชุมชนหน่ึง 

และการบาํบดัรักษาไปเน้นในอีกชุมชนหน่ึง ทาํให้ไม่สามารถแกปั้ญหาและรักษาพื้นท่ีใดไดเ้ลย 

ปัญหาจึงลุกลามไปสู่ระดบัตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และประเทศ การแกไ้ขปัญหายาเสพติดยงัขาดพลงั

ในการบริหารจดัการ เพราะขาดการผนึกกาํลงัของทุกฝ่ายเขา้ร่วมดาํเนินการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคก์รประชาชนและการประสานประโยชน์ การสนบัสนุน การดาํเนินการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดของภาครัฐเป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ืองและบางคร้ังไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา

ของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย การสนับสนุนก็ไม่ไดม้าจากความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง 

เพราะขาดการประสานงานระหว่างรัฐกบัประชาชน การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพ
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เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้งผูน้าํชุมชนในบางพ้ืนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคา้ยาเสพ

ติด องคก์รในการนาํนโยบายและแผนของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติั คือ ศูนยป้์องกนัปราบปรามยาเสพ

ติด จงัหวดัและศูนยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท่ีผา่นมามีปัญหาในการ

ดาํเนินงานหลายประการ เช่น การขาดบุคลากรและเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานประจาํศูนย ์ขาดระบบ

ขอ้มูลชุมชน/หมู่บา้น ท่ีชดัเจนท่ีจะสามารถนาํมาใชใ้นการวางแผนปฏิบติัการ ขาดเอกภาพในการ

บริหารจดัการ เพราะงบประมาณยงัเป็นของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนความดีความชอบและการ

ปกครองบงัคบับญัชายงัเป็นไปตามสายงานปกติ (available from http://www.senate.go.th/ senate 

/report_ detail.php?report_id=17เขา้ถึงเม่ือ 7/15/2012) 

1  1.3 ระบบสังคม จากขอ้คน้พบท่ีว่า ระบบสังคมเป็นปัจจยับริบทของการป้องกนั

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสังคมไทยเผชิญวิกฤต

ความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรมจริยธรรมและมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ระบบ

สงัคมซ่ึงมีครอบครัวเป็นหน่วยยอ่ยท่ีเลก็ท่ีสุดของสังคมเป็นท่ีใหเ้กิด เป็นท่ีใหก้ารเจริญเติบโต เป็น

ท่ีให้ความรัก เป็นท่ีให้ความรู้ให้การอบรมดูแลสั่งสอน การปลูกฝังวินยั เป็นท่ีให้ความอบอุ่น ให้

กาํลงัใจ ให้พลงัสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง สร้างภูมิคุม้กนัต่อส่ิงไม่ดีไม่งามในสังคม และสุดทา้ย

เม่ือลูกหลานกระทาํผดิกย็งัมีการใหอ้ภยัและใหโ้อกาส ครอบครัวท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นครอบครัวท่ีดี เป็น

แบบอย่างท่ีดีในการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่ชาติบา้นเมือง แต่หากเป็นไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ครอบครัวแตกแยก หยา่ร้าง ขาดความรักความอบอุ่น ไม่มีเวลาและความเอาใจ

ใส่ให้แก่กนัและกนั บุตรหลานถูกทอดท้ิง ขาดการอบรมบ่มนิสัย ก็จะเป็นบริบทท่ีเส่ียงต่อการ

กระทาํผดิและการกระทาํผิดซํ้ าในหลาย ๆ ประเภทของความผดิ สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัเร่ือง

ปัจจยัทางครอบครัวท่ีมีอิทธิพลกบัการกระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงัชาย : กรณีศึกษาเฉพาะเรือนจาํ

พิเศษธนบุรี พบว่า ปัจจยัสําคญัภายในครอบครัวทีเป็นแรงผลกัดนัให้หวนมากระทาํผิดซํ้ าไดอี้ก

ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ การใช้เวลาว่างร่วมกนั ประวติัการใช้สารเสพติดในครอบครัว    

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และเศรษฐกิจของครอบครัว (กรรณิการ์ มณเฑียร, 2544: 

บทคดัยอ่) และปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีเป็นสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย

ความผกูพนัท่ีไม่ดี การเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม ความขดัแยง้ระหว่างพ่อแม่ สุขภาพจิตของพ่อแม่ และ

ความรุนแรงในครอบครัว (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2553:17) ตรงกบังานวิจยัจาํนวนมากท่ีทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการเปล่ียนแปลงสภาพสงัคม หรือเพื่อนบา้น หรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงส่งผล

ต่อการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน เช่น งานวิจยัของ กบูริน (Choris E. Kubrin) และซทยอูาท 

(Eric A.Stewart) เร่ือง การทาํนายใครคือผูก้ระทาํผดิซํ้ า บทบาทของบริบทความไม่เอาใจใส่ของ

เพื่อนบา้นในการศึกษา พบว่า บุคคลท่ีกลบัเขา้ไปสู่เพ่ือนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัไม่ดี จะมีอตัรา
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การกลับไปกระทาํผิดซํ้ ามากกว่าบุคคลท่ีกลับไปสู่เพื่อนบ้านหรือชุมชนท่ีอยู่อาศัยท่ีมีฐานะ

เศรษฐกิจท่ีดี (Kubrin & Stewart, 2006) ลกัษณะของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการควบคุม

ความประพฤติของสมาชิกในชุมชนจะทาํให้ระดบัของอาชญากรรมและการกระทาํผิดอยูใ่นระดบั

ตํ่า (Morenoff et al, 2001; Sampson and Raudenbush, 2001) เยาวชนจะมีการเขา้ร่วมในระดบัตํ่า

เม่ือเยาวชนนั้น ๆ ไม่มีความผกูพนัและไม่มีส่วนร่วมในชุมชนท่ีอยูอ่าศยั (Hirschi, 1969) และการ

เขา้ร่วมในกิจกรรมปกติของชุมชมและการมีความเช่ือต่อธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ลกัษณะ

ของเพื่อนบา้นและชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในชุมชนจะทาํให้มี

ระดบัของอาชญากรรมและการกระทาํผิดอยู่ในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนั (Morenoff et al., 2001, 

Sampson and Raudenbush, 2001) ปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการป้องกนัพฤติกรรมการกระทาํผดิของ

เด็กและเยาวชนได้ก็คือ การเขา้ไปมีส่วนในกิจกรรมของสังคม การมีความรักความผูกพนัต่อ

โรงเรียนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นเพื่อนบา้น หรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั (Jonson-Reid, 2004) คุณภาพของ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กและเยาวชนอาศยัอยู่ก็สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมเช่นกนั การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่

อาศยัและความไม่เหมาะสมของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากกว่าแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากครอบครัวและแรงผลกัดนัทางดา้น

โอกาสในการกระทาํผิด นอกจากน้ีปัจจยัการมีครอบครัวท่ียากจน การศึกษาของพ่อแม่ สถานภาพ

การสมรส รวมถึงขนาดครอบครัว สามารถท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิไดเ้ช่นเดียวกนักบั

การไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อน ความลม้เหลวทางการศึกษา คุณภาพของเพื่อนบา้น หรือชุมชนท่ี

อยู่อาศยัผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าปัจจยัเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ี ทาํให้เกิดการพฒันาพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของเด็กและเยาวชน การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของเพื่อนบา้นหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยั

มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน (Houser and Fratello) รวมทั้งผลกระทบจากเพ่ือน

บา้นหรือชุมชนท่ีอยู่อาศยัท่ีมีต่อตวัเด็กและเยาวชนในการกลบัมากระทาํผิดซํ้ าอีก โปรแกรมการ

บาํบดัเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิจะสาํเร็จหรือไม่นั้นอาจข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มหรือสังคมท่ีเป็นตวั

กล่อมเกลาอุปนิสัยของเด็กและชุมชนเหล่านั้นดว้ย หรืออาจรับอิทธิพลมากจากเพ่ือนบา้นหรือ

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยั เช่น เพื่อนบา้น ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัท่ีไม่ดี ไม่เป็นระเบียบส่งผลกระทบต่อโปรแกรม

การบาํบดั ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้สาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการกระทาํผดิซํ้ าได ้(Crowder and Teachman, 2004)  

  1.4 ระบบการศึกษา จากขอ้คน้พบท่ีว่า ระบบการศึกษาเป็นปัจจยับริบทของการ

ป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเด็กและ

เยาวชนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในระบบการศึกษา หรือ ไม่อยู่ในโรงเรียนหรือไม่เรียนหนังสือ มีเวลาว่างมาก 

และใชเ้วลาวา่งเหล่านั้นอยา่งไม่เป็นประโยชน์ มีโอกาสท่ีจะกระทาํผดิและกระทาํผดิซํ้ าไดม้ากกว่า

เด็กท่ีเรียนหนังสือ และมีเวลาไม่มากพอกบัส่ิงท่ีเป็นอบายมุข (กล่าวเฉพาะเด็กและเยาวชนส่วน
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ใหญ่ไม่ใช่ขอ้ยกเวน้) สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัว่าความลม้เหลวต่อการใชชี้วิตในโรงเรียนมี

ความสาํคญัอย่างยิ่ง และสามารถท่ีจะเป็นตวัทาํนายการกระทาํผิดไดม้ากกว่าสถานภาพทางสังคม 

แมว้่าการศึกษาวิจยัจะไม่ไดแ้ยกสถานภาพทางสังคมไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงก็ตาม แต่ผลจากการ

วิจยัแสดงวา่ ปัจจยัดา้นการศึกษาจะส่งผลต่อการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนได ้(Siegel & Senna, 

1988) การศึกษาและระบบโรงเรียนสามารถส่งผลต่อการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนโดยผา่นตวั

แปรอ่ืน ๆ เช่น การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การเป็นสมาชิกของกลุ่ม การขาดโอกาสในการติดต่อ

กบับุคคลอ่ืน ๆ ความผดิหวงัและความโกรธ การควบคุมตนเอง รายไดแ้ละการเขา้ทาํงาน (Jeffrey, 

1990:318) งานวิจยัเนน้ว่า เด็กและเยาวชนท่ีออกจากโรงเรียนไปแลว้ และหนัไปใชเ้วลาในการทาํ

กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายนั้ น เป็นเพราะเด็กและเยาวชนเหล่านั้ นขาดแรงกระตุ้นในการเขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีถูกกฎหมายนัน่เอง (Jeffrey, 1990:191) แฮเธอร์ (Harer, 1994) ใชเ้วลา 3 ปี ในการติดตาม

นกัโทษจาํนวน 1,205 คน ท่ีไดรั้บการปล่อยตวัแลว้ และพบว่าการศึกษามีความสัมพนัธ์อย่างมาก

กบัการกลบัไปกระทาํผิดซํ้ าของนกัโทษเหล่าน้ี กล่าวคือ นกัโทษคนใดท่ียิ่งมีการศึกษาสูง เม่ือถูก

ปล่อยตวัแลว้ โอกาสของการกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าจะยิง่นอ้ยลง อตัราการกระทาํผดิซํ้ าจะมีสูงถึงร้อย

ละ 54.6 สาํหรับนกัโทษท่ีจบการศึกษาเพียงแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และอตัราการกระทาํผดิ

ซํ้ าจะนอ้ยลงเหลือเพียงร้อยละ 5.4 เท่านั้น สาํหรับนกัโทษท่ีจบการศึกษาระดบัวิทยาลยั ดงันั้นอตัรา

การกระทาํผดิซํ้ าของนกัโทษจะลดลงหากระหว่างตอ้งโทษไดรั้บการศึกษาไปดว้ย สาํหรับนกัโทษ

ท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาจะมีโอกาสกลบัไปกระทาํผิดซํ้ าสูงถึงร้อยละ 44.1 ในขณะท่ีนักโทษท่ีไดรั้บ

การศึกษาอย่างนอ้ย 1 หลกัสูตรทุก ๆ 6 เดือนของการถูกจาํคุก พบว่า อตัราของการกลบัมากระทาํ

ผิดซํ้ าจะอยูท่ี่ร้อยละ 35.50 ผลจากการติดตามนกัโทษท่ีไดรั้บการศึกษา พบว่า มีค่าเฉล่ียถึงร้อยละ 

20 ท่ีมีการกลบัไปกระทาํผิดซํ้ าลดลงจากนักโทษทัว่ ๆ ไป (Steurer, 1969) ประเด็นหลกัของ

นักโทษส่วนใหญ่ท่ีได้รับการปล่อยตวักลบัสู่สังคม คือ ไม่มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ไม่มี

การศึกษา ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํให้นักโทษเหล่านั้นเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการกระทาํผิด   

อีกคร้ัง ถา้ทกัษะของเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการพฒันา โอกาสในการเขา้ทาํงานของเด็กและ

เยาวชนหลงัจากถูกปล่อยตวัจะลดลงไปดว้ย (Haigler, Harlow O’Cannor and Campbell, 1992) ซ่ึง

ตรงกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยู่

ในศูนยฝึ์กอบรมของกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนท่ีเป็นผลจากงานวิจยัช้ินน้ีดว้ย 

1 2. จากขอ้คน้พบท่ีวา่ ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชนเกิดจากปัญหาครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพ 

และสังคม เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด เหตุผลในการอภิปรายผลดงัแสดงแลว้ในปัจจยับริบท ส่วน

ประวติัเก่ียวกบัยาเสพติดนั้นอภิปรายตามฤษฎีการขดัเกลาทางสังคมว่า กลุ่มแรกท่ีทาํหนา้ท่ีขดัเกลา
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ทางสังคม คือ ครอบครัวท่ีจะทาํหน้าท่ีในการหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลและเป็นตวัแปร

สาํคญัท่ีส่งผลต่อการดาํรงอยู ่ความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงของสงัคม หรืออาจเป็นเพราะว่าเด็ก

และเยาวชนท่ีมีประวติัเก่ียวกบัการเสพยา เป็นผูท่ี้ติดยา ตอ้งไดรั้บการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ไม่สามารถเลิกยาได้ด้วยตนเอง หรืออาจต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยวิ ธี ชุมชนบําบัด 

(T.C.:Therapuetic Community) ซ่ึงเป็นวิธีการแกไ้ขผูติ้ดสารเสพติดโดยไม่ใชย้า โดยมุ่งเนน้การ

บาํบดัด้านจิตใจ และพฒันาความสามารถของมนุษยเ์พ่ือให้ผูเ้ขา้รับการบาํบดัมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง 

สามารถเลิกใชย้าดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษา ดูงานดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือ 28 กรกฎาคม 2540 (วารสารยุติธรรม, 2540) ว่าการใชชุ้มชน

บาํบดั ผูติ้ดสารเสพติดไดมี้การนาํไปบาํบดั ผูติ้ดยาเสพติดอยา่งแพร่หลาย ไม่เฉพาะแต่ในประเทศ

อิตาลีเท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในยโุรป และในกลุ่มประเทศอาเซียน ไดแ้ก่ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทยก็ไดน้าํมาใชแ้ลว้ สาํหรับประเทศไทยมีศูนยชุ์มชนบาํบดัท่ี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จงัหวดัปทุมธานี ศูนยเ์กิดใหม่ท่ีจงัหวดัราชบุรี ศูนยชี์วิตใหม่ท่ีจงัหวดั

อุบลราชธานี และศูนยค์อมมูนิตา้ อินคอมโทร ท่ีอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ส่วนท่ีสภาวะทาง

กายและทางจิตเป็นแนวโน้มหรือปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนนั้น อาจเป็นเพราะว่า เม่ือมีสภาวะความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว 

ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย หรือคุม้คลัง่ของบุคคลใน

ครอบครัว สร้างความเครียดใหก้บัเด็กและเยาวชนจนตอ้งหนัไปพึ่งยา สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและพนกังานคุมประพฤติว่า เม่ือบุคคลในครอบครัวมีประวติัดงักล่าวจะ

ส่งผลต่อการเล้ียงดู และนาํไปสู่การใชย้าเสพติด ความเจบ็ป่วยทาํใหข้าดประสิทธิภาพในการเล้ียงดู

คนในครอบครัว คนในครอบครัวเจ็บป่วย ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ขาดรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย 

เดก็จึงกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีก 

1 3. สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

1  3.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การท่ีเด็กและเยาวชนไม่ตระหนักรู้ว่าการเสพยาเป็น

การผดิกฎหมาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่เดก็และเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์พนกังานคุมประพฤติของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่า เด็กและเยาวชนรู้

วา่ผดิกฎหมาย แต่คิดวา่ไม่เป็นไร เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระทาํผดิตามเพื่อน ตดัสินใจผดิพลาด 

1  3.2 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ หลงัจากเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้กลบัไปคบหาสมาคม

กบัเพื่อนกลุ่มเดิมอีก ทาํให้เสพยาซํ้ าตามเพื่อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าวยั เพราะเด็กในวยัน้ีตอ้งการ

เพื่อน และการคบหาสมาคมกับเพื่อนท่ีกระทาํผิด ทาํให้กระทาํผิดตามเพ่ือนได้ สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของมาร์ค วารร์ เร่ือง “Age, peer and delinqueney” ท่ีพบว่า เด็กท่ีมีการคบหาสมาคมกบั
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เพื่อนท่ีกระทาํผดิเป็นระยะเวลานาน มีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํผดิไดม้ากกว่าเด็กท่ีไม่ไดค้บหาสมาคม

กบัเพื่อนท่ีกระทาํผิด (Warr, 1996:17-40) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของซิว แกวง วอง (Sui 

Kwang Wong, 1999) พบว่า การคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํ

ผดิเพิ่มมากข้ึน และในทาํนองเดียวกนัการมีความผกูพนักบัเพื่อนก็มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผดิ

เพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนั และตรงกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา

และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนในงานวิจยัน้ีว่า เพ่ือนชวนและ

ไม่กล้าปฏิเสธสังคมเพื่อน ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะกลบัไปหาเพื่อนกลุ่มเดิม และใช้ชีวิต

เหมือนเดิม เดก็ตอ้งการใหเ้พื่อนยอมรับทาํใหต้อ้งกลบัมาเสพยาซํ้ าอีก และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ

คบหาสมาคมท่ีแตกต่าง (Short, 1960:14-25) ว่าการคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีทาํผิดอยู่เสมอ เป็น

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การกระทาํผดิไดใ้นท่ีสุด 

1  3.3 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า เด็กขาดโอกาสเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดั ฟ้ืนฟูอยา่ง

ถูกต้อง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เด็กและเยาวชนไม่สนใจท่ีจะรับการบาํบัด เด็กกลัวการบาํบัด 

ผูป้กครองเกรงว่าจะเสียเวลาทาํงาน ไม่มีเวลาให้ สอดคลอ้งกบัการให้คาํสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 

พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา นกัสังคมสังเคราะห์ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดว่า ครอบครัวไม่เอาใจใส่ ขาดการแนะนาํท่ีถูกตอ้ง ส่วนใหญ่มกัพยายามเลิกเองอย่างไม่

ถูกตอ้งตามหลกัการ กจ็ะกลบัไปเสพอีก ผูป้กครองกลวัเสียเวลาทาํงาน ไม่มีเวลาให ้ไม่ส่งเสริม เด็ก

กลวัการบาํบดั ผูป้กครองไม่มีเจตนาพาเดก็และเยาวชนไปบาํบดั และมองวา่เลิกเองได ้

1  3.4 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สาเหตุการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนเกิดจาก

การขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือนั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สังคมปัจจุบนัต่างคน

ต่างอยู ่รังเกียจผูก้ระทาํผดิ ระบบสังคมท่ีคอยช่วยหลือ ยงัทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี และไม่เพียงพอ สอดคลอ้ง

กบัการใหค้าํสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ในงานวิจยัน้ีว่า ระบบสังคมแกไ้ขช่วยเหลือมกัทาํ

เพียงเอาหน้า สถานบาํบดัยงัมีความสามารถระงบัไดไ้ม่ทัว่ถึง ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการให้คาํสัมภาษณ์

ของพนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนว่า เพื่อนบา้นและโรงเรียนไม่ใส่ใจไม่ให้โอกาส สังคมมกัจะทอดท้ิงไม่เอาใจใส่ โอกาสใน

การเขา้ถึงการศึกษาของเยาวชนมีนอ้ย เยาวชนขาดโอกาสในการไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง 

ศูนยบ์าํบดัใกลบ้า้นมีนอ้ยและมกัไม่รับเป็นผูป่้วยใน เพื่อนบา้นรังเกียจไม่ตอ้นรับ โรงเรียนรู้ก็จะ

ทอดท้ิงและรังเกียจ ส่วนเดก็และเยาวชนกใ็หก้ารสมัภาษณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัว่า ไม่ไดรั้บการบาํบดั ไป

บาํบดัมาแลว้ บาํบดัไม่จบ ไม่มีใครใหค้วามสนใจ 

1  3.5 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน มาจากการท่ีผูป้กครอง/ครอบครัวมีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะว่า การศึกษาของผูป้กครอง/ครอบครัว หรือความรู้ในเร่ืองการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนมี

ความสําคญัมาก ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาน้อย มีรายไดน้้อย จะขาดทั้งองคค์วามรู้และเวลาในการ

เล้ียงดูบุตร สร้างความเครียดแก่เด็กและนาํไปสู่การเขา้หาส่ิงเสพติดได ้สอดคลอ้งกบัการให้การ

สมัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ ในหลากหลายสาขาวิชาว่า ครอบครัวมีความยากจนแค่หาเงินมากิน

มาใชก้ไ็ม่สามารถทาํไดแ้ลว้ ทาํใหข้าดโอกาสในการศึกษา ไม่รู้จกัการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้ง เอาแต่ดุด่า วา่

กล่าว และสอดคลอ้งกบัการให้การสัมภาษณ์ของพนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสังคม

สงเคราะห์ของสถานพินิจและคุม้ครองดว้ยวา่ ผูป้กครองท่ีขาดการศึกษา ขาดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งให้

ขอ้มูลท่ีถูกต้องแก่เยาวชนไม่ได้ ขาดทักษะในการเล้ียงดู ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

สอดคลอ้งกบัรายงานสถานภาพการใชส้ารเสพติดและเยาวชนในประเทศจีน สถาบนัยาเสพติด

มณฑลยูนนาน คุณหมิง ประเทศจีนในคดีตวัอย่างท่ี 1 ท่ีพบว่า องคป์ระกอบท่ีทาํให้ติดยาเสพติด 

คือ การศึกษาของพ่อแม่ ซ่ึงไดรั้บการศึกษาเพียงแต่ระดบัประถมศึกษา ทาํให้มีผลต่อการเล้ียงดู 

ตามใจมากและคาดหวงัในตวัเดก็ตํ่า (วิชา มหาคุณ 2546 : 322) 

1  3.6 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน มาจากการท่ีเด็กและเยาวชนขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ และไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเลิกเสพยาอยา่ง

จริงจงั ทั้งอาจเป็นเพราะว่าเด็กและเยาวชนท่ีมีการควบคุมตนเองอยู่ในระดบัตํ่า จะมีแนวความคิด

และเจตคติท่ียอมรับการใช้ยาเสพติด โดยมีตัวทาํนายท่ีใช้ในการปฏิเสธการใช้ยา 4 ตัว คือ 

สถานภาพทางการศึกษา ความสนใจการเรียน การหนีโรงเรียนและการใช้เวลาอยู่กับเพื่อน 

(Hidarnia et al., 2006) และเด็กขาดการวางเป้าหมายในชีวิต ไม่มีอนาคต ใจอ่อน ขาดความเช่ือมัน่

ในตนเอง ขาดความรัก ความรู้สึกว่ามีผูดู้แลเอาใจใส่ สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ

ต่าง ๆ ในหลากหลายอาชีพวา่ ไม่มีใครช้ีแนะและใหก้าํลงัใจกบัเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบั

ยาเสพติด ไม่มีใครช้ีแนะให้กาํลงัใจ ว่าควรจะยึดเหน่ียวอะไร จึงจะไม่หวนกลบัไปเสพยาซํ้ า 

เยาวชนไม่ได้รับความรู้เก่ียวกับการตระหนักรู้ตนอย่างเพียงพอและขาดการวางเป้าหมายชีวิต 

เยาวชนป่วยทางจิต สมาธิสั้น ความรู้ตํ่า อาจกลบัไปเสพซํ้ าอีกได ้กระบวนการติดตาม ฟ้ืนฟู อยา่ง

ใกลชิ้ด ยงัไม่ดีพอ กลบัไปอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเดิม ใจอ่อน ไม่สามารถยงัย ั้งใจได ้สอดคลอ้งกบัการ

ใหก้ารสมัภาษณ์ของพนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนว่า เด็กและเยาวชนขาดกาํลงัใจ ไม่สามารถห้ามใจตนเองได ้และตรงกบั

การให้คาํสัมภาษณ์ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดว่า ไม่มีแรงจูงใจ เสพมา

นานแลว้ อดใจไม่ได ้ใจไม่แขง็ เช่ือตามเพ่ือน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความผกูพนัทางสังคมว่า ความ

ผกูพนัต่อเพื่อนท่ีกระทาํผดิหรือกลุ่มเพื่อนจะข้ึนอยูก่บักิจกรรมของกลุ่มเพื่อนดว้ย (Hirschi, 1969)  
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  3.7 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนมาจากการท่ีสังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาส (ขาดการสนบัสนุนอย่างถูกตอ้ง) ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่ เดก็และเยาวชนท่ีติดยาเสพติดเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และสังคมเกรงภยัอนัตรายจากผูติ้ด

ยาเสพติดดว้ย สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาการว่า สังคม

ปัจจุบนัวาดภาพผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดว่าเป็นผูท่ี้น่ารังเกียจและคิดว่าไม่สามารถเปล่ียน

พฤติกรรมได ้สงัคมส่วนใหญ่มองภาพของการเสพยาไปในทางลบ เดก็เขา้ไม่ถึงแหล่งท่ีจะชกันาํให้

พน้จากยาเสพติด และสอดคลอ้งกบัการให้คาํสัมภาษณ์ของพนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และ

นกัสงัคมสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่า เพ่ือนบา้นและโรงเรียนไม่ใส่ใจ

และไม่ให้โอกาส สังคมมกัจะทอดท้ิงโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาของเยาวชนมีนอ้ย เยาวชนขาด

โอกาสในการไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง ศูนยบ์าํบดัใกลบ้า้นมีนอ้ย และไม่รับเป็นผูป่้วยใน 

สังคมปัจจุบนัยงัมีภาพลกัษณ์ของคนใชย้าอยา่งไม่เหมาะสม คนรอบขา้งไม่ให้โอกาส ให้ออกจาก

งานจนขาดรายได ้จนกระทัง่ตอ้งกลบัไปกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีก เพื่อนบา้นรังเกียจไม่

ตอ้นรับ โรงเรียนรู้ก็จะทอดท้ิงและรังเกียจ ตรงกบัคาํให้การสัมภาษณ์ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํ

ผิดซํ่าเก่ียวกบัยาเสพติดว่า เพราะถูกสังคมตดัสินว่าเป็นคนไม่ดี เพื่อนบา้นรังเกียจ ถูกตราหน้าว่า

เป็น “ไอข้ี้ยา” 

1 4. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ รูปแบบการป้องกนัและกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย 13 องคป์ระกอบ คือ (1) เป้าประสงคข์องการป้องกนั (2) แผนการ

ป้องกัน (3) นโยบายการป้องกัน (4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5) การประเมินความเส่ียง (6) การ

ตระหนกัรู้ในธรรมชาติของวยัรุ่น (7) การคดักรอง (8) กิจกรรมและโปรแกรมการป้องกนั (9) การ

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (10) การส่งต่อ ติดตามและประเมินผล (11) การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนั 

(12) การมีอาชีพ และ (13) การมีเครือข่าย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาอยา่งรอบคอบในการ

ทบทวนวรรณกรรม ระมดัระวงัในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อแสวงหารูปแบบ คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมในการให้ขอ้มูล และกระทาํทุกอย่างด้วยความรอบคอบละเอียดลออ และรอคอยกับ

คาํตอบท่ีได ้จนทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บการรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มี

ความสอดคลอ้งและมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner, 

available from http://ged550.Wikispace.com/Eisner’s+Educational+connoisseurship+Model.)  

1  4.1 วตัถุประสงคข์องการป้องกนั จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกนัการ

กระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการป้องกนันั้น 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ไม่ว่าเราจะทาํอะไรก็ตาม ทุกอย่างตอ้งมีเป้าประสงค์ของการกระทาํนั้น 
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เช่นเดียวกนัในการป้องกนัก็ตอ้งมีเป้าประสงคข์องการป้องกนัดว้ย สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยั

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีตอ้งมีวตัถุประสงค ์(ส่วนยอ่ยของเป้าประสงค)์ ของการวิจยัทุกเร่ือง หรือโครงการต่าง 

ๆ ทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบัประเทศต่างก็ตอ้งมีวตัถุประสงค์ด้วยกนัทั้งนั้น ดงัพระบรม

ราโชวาทของพระสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ว่า เม่ือทาํงานตอ้งมุ่งถึงจุดหมายท่ีแทข้องงาน 

งานจึงจะสาํเร็จไดรั้บประโยชน์ครบถว้น ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผูน้าํ (พระบรม

ราโชวาทพระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือน เน่ืองในวนัขา้ราชการพลเรือน, 2532) 

  4.2 แผนการป้องกนั จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย แผนการป้องกนันั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ใน

การปฏิบติังานทุกประเภท จะตอ้งมีแผนในการทาํงานเพราะการมีแผนการทาํงานท่ีดี เท่ากบังานนั้น

เสร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง และเป็นท่ีแน่นอนแลว้ว่า แผนท่ีดีเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น แต่มนัก็เป็นเพียงส่วนหน่ึง

ของทั้งหมดเท่านั้น ส่ิงท่ีตอ้งทาํต่อไปก็คือ การนาํแผนสู่การปฏิบติั และอยา่งไรก็ตามแมว้่าแผนนั้น

จะออกแบบมาดีแค่ไหนมนัก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา เม่ือมีขอ้มูลใหม่ ๆ เกิดข้ึน

ในขณะท่ีนาํแผนงานออกสู่การปฏิบติั ซ่ึงเราก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนแผนดงักล่าว แผนเป็นส่วน

แรกและการนาํแผนออกสู่การปฏิบติัเป็นส่วนท่ีสอง (available from UK.answers.yahoo.com/ 

question/index? qid=20120306040545Aaxn6pR) 

1  4.3 นโยบายการป้องกนั จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิ

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย นโยบายการป้องกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 

นโยบายเป็นหลักหรือเป็นกฎในการนําไปสู่การตัดสินใจและผลท่ีได้รับท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของวิดิพีเดียว่า นโยบายสามารถไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นคาํกล่าว

ของความตั้งใจ (Statement of intent) หรือ คาํมัน่สัญญา (commitment) สาํหรับให้ผูต้ดัสินใจ

สามารถนาํไปปฏิบติัได ้นโยบายใช้ไดท้ั้งกบัรัฐบาล องค์กรเอกชน กลุ่มและบุคคล นโยบายจะ

แตกต่างไปจากกฎ (rules) หรือกฎหมาย (law) กฎหมายเป็นขอ้ห้าม แต่นโยบายค่อนขา้งจะเป็น

คาํแนะนาํในการปฏิบติัสู่ความสาํเร็จของผลท่ีไดรั้บ นโยบายอาจจะหมายถึงกระบวนการของการ

ตดัสินใจท่ีสาํคญัขององคก์ร (Anderson, 2005) นโยบายมีความเป็นพลวตัร (Dynamic)  

1  4.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิ

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 

กฎหมายเป็นระบบของกฎและขอ้แนะนาํในการบงัคบัใชก้ฎหมายผา่นสถาบนัทางสังคมท่ีครอบงาํ

หรือบงัคบัพฤติกรรม สอดคลอ้งกบัวิดิพีเดียว่า กฎหมายสร้างหรือทาํให้เกิดนโยบายเก่ียวขอ้งกบั

เศรษฐกิจ สังคม ในหลากหลายทิศทาง และให้บริการในฐานะตัวกลางของสังคมเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (available from en.wikipedia.org/wiki/law) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
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ผกูพนัทางสังคมว่าบุคคลใดก็ตามท่ีมีการพฒันาขอ้ผกูพนัต่อกิจกรรมของสังคมปกติ (ความเช่ือใน

กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ัว่ ๆ ไปของสังคม) บุคคลนั้นจะมีโอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด

นอ้ยมาก เพราะบุคคลนั้นจะมีค่านิยม มีตาํแหน่งทางสังคมท่ีตนยดึถือ และพยายามท่ีจะไม่ทาํใหส่ิ้ง

เหล่านั้นสูญหายไป เพราะป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับอยูแ่ลว้ (Hirschi, 1969:20) และยงัสอดคลอ้งกบั          

ทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองของความเช่ืออีกดว้ยว่า การยอมรับค่านิยมและบรรทดัฐานทางสังคมรวมถึง

ศีลธรรมและจริยธรรมดว้ย เน่ืองจากบุคคลท่ีเช่ือว่ากฎหมายเป็นส่ิงถูกตอ้ง มิอาจผ่าฝืนไดจึ้งไม่

กระทาํผดิ (Dekeserdy & Schwartz, 1996:220) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้งว่า 

กฎหมายและระบบยุติธรรมมีไวเ้ตือน ทาํให้กลวั สามารถยบัย ั้งผูล้ะเมิดกฎหมายได้ (available 

from http://www,usml.edu/~keelr/200ratchoc.htnelnalinejuly3,2010)  

1  4.5 การประเมินความเส่ียง จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกนัการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย การประเมินความเส่ียง ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะว่า การประเมินความเส่ียงเป็นการป้องกนัท่ีสาํคญัท่ีจะรับรู้ว่าเด็กและเยาวชนนั้น ๆ ตกอยูใ่น

ความเส่ียงท่ีจะกระทาํผิดซํ้ าได ้ทาํให้รู้วิธีการท่ีจะป้องกนัล่วงหน้าได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ประเทศฟินแลนด์ เ ร่ืองความเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น 

(Poikolainen, 2002 อา้งจากการบรรยายพิเศษของนายแพทยส์มชาติ  สุทธิกาญจน์) และปัจจยัเส่ียง

จาํแนกตามการกระทาํผดิซํ้ าของเดก็และเยาวชน (รุ่งรัตน ์ สุวนาคกลุ, 2550 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) 

1  4.6 การตระหนักรู้ในธรรมชาติของวยัรุ่น จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการ

ป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยการตระหนักรู้

ธรรมชาติของวยัรุ่นของผูท่ี้ทาํงานป้องกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่างานวิจยัช้ินน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การกระทาํผดิซํ้ าของเดก็และเยาวชน ผูท้าํงานเก่ียวกบัการป้องกนั จึงควรตอ้งรู้จกัธรรมชาติของเด็ก

ในวยัน้ีเป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะเขา้ใจและทาํงานการป้องกนัดงักล่าวไดอ้ย่างถูกจุด เช่นวยัรุ่นอยากรู้ 

อยากลอง ติดกลุ่มเพื่อน เลียนแบบ วยัรุ่นมีทั้งการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีส่งผลต่อการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนได ้(available from www.thaihealth.or.th/node/ 

5756)  

1  4.7 การคดักรอง จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย การคดักรองนั้นทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การเสพ

ยาซํ้ า ๆ จนติดยาของเด็กและเยาวชน อาจเป็นเพราะเด็กและเยาวชนมีความผิดปกติทางจิตเวชและ

หรือจิตเวชอ่ืน ๆ เช่น สมาธิสั้น วิตกกงัวล ซึมเศร้า ด้ือ ต่อตา้น เกเร สอดคลอ้งกบัการบรรยายพิเศษ

นิติจิตเวชเด็กเยาวชนและครอบครัวบนหนทางของการพฒันากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและ

ครอบครัวเชิงเยยีวยา (สมชาติ  สุทธิกาญจน์, เอกสารวิชาการดา้นการแพทย,์ มปป.) ท่ีวา่ งานวิจยัใน
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นิวยอร์ก เร่ืองการใชส้ารเสพติดประเภทกญัชาและสารผิดกฎหมายในเด็กวยัรุ่น โดยติดตามเด็ก

วยัรุ่น 500 คน (อายุ 16-21 ปี) ติดตามนาน 10 ปี พบว่า มีความเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมก้าวร้าว 

อารมณ์โกรธ เขา้กบัคนอ่ืนไม่ได ้ไม่ยอมใคร ทะเลาะรุนแรงระหว่างพี่น้อง สมาธิสั้น วิตกกงัวล 

ซึมเศร้า พฤติกรรมด้ือ ต่อตา้น เกเร การคดักรองอาจเป็นไปเพื่อการจาํแนกเด็กและเยาวชนเพื่อการ

แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน แต่ละรายตามมาตรา 42 ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

1  4.8 กิจกรรมและโปรแกรมการป้องกัน จากผลการวิจัยท่ีพบว่า รูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนประกอบดว้ย กิจกรรมและโปรแกรม

การป้องกนันั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เม่ือคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ แล้ว เด็กและเยาวชนนั้ น ๆ ยงัต้องการการรักษา บาํบัด ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพดว้ยกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลบัมาใชชี้วิตปกติ

ร่วมกบัครอบครัว ชุมชน และสังคมได ้สอดคลอ้งกบับทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและ/

หรือโปรแกรมการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าต่าง ๆ เช่น Impact of family systems intervention on 

recidivism and sibling delinquency and model of primary prevention and program evaluation, Relapse 

prevention, Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors (available from Scholar 

google.co.th/scholar?of=intervention+program+for+recidivism&hl=th&as.) และการมีกิจกรรมและ/

หรือโปรแกรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในโรงพยายาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สาํนกังานศาลยติุธรรม กรมพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยเ์ครือข่ายการใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ ศาลเยาวชนและครอบครัว

กลาง และกรมการศาสนา เช่น กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวบาํบดั 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายทหาร กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมความฉลาด

ทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม เป็นตน้ 

1  4.9 การให้คาํปรึกษาแนะนํา จากผลการวิจัยท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกันการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย การให้คาํปรึกษาแนะนาํนั้น ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่า เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีขาดผูใ้ห้ความรู้ให้คาํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตน 

การตั้ งเป้าหมายในชีวิต การมีวินัยในตนเอง การมีความเช่ือมั้นในตนเอง การเห็นคุณค่าและ

ความสามารถของตนเอง จึงตอ้งมีการให้คาํปรึกษาแนะนํา สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ในหมวด 7 มาตรการ

พิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา ท่ีเปิดโอกาสให้มีการจัดทาํแผนแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือ

เยาวชนปฏิบติั และหากจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชน อาจกาํหนดให้บิดา 

มารดา ผูป้กครอง บุคคล หรือผูแ้ทนองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยปฏิบติัดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี
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เพื่อแกไ้ข ปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน... และสอดคลอ้งกบัท่ีศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลางไดจ้ดัตั้งศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํ และประสานการประชุมเพื่อแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟ ู

เดก็เยาวชนและครอบครัวข้ึน 

1  4.10 การส่งต่อ ติอตาม และประเมินผล จากผลการวิจัยท่ีพบว่า รูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย การส่งต่อ ติดตาม 

และประเมินผลนั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า งานป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ านั้นไม่สามารถทาํไดโ้ดย

อยา่งสมบูรณ์ โดยอาศยัหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเฉพาะเป็นพิเศษ แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

หลายหน่วยงาน เพื่อการส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล สอดคลอ้งกบัการทาํขอ้ตกลงร่วมกนั (Mou 

: Memorandum Of Understanding) ระหว่างหน่วยงานในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิ 

เช่น กรมการศาสนา กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงแรงงาน และ  อ่ืน 

ๆ เป็นตน้ เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือ ติดตาม ดูแลและประเมินความสําเร็จของการป้องกัน 

สอดคลอ้งกบัการมีเกณฑก์ารส่งต่อทางจิตเวช และการมีเครือข่ายต่าง ๆ ในการส่งต่อ    เป็นตน้ 

1  4.11 การมีความตั้ งใจมุ่งในการป้องกัน จากผลการวิจัยท่ีพบว่า รูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ประกอบดว้ย การมีความตั้งใจมุ่งใน

การป้องกนันั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่างานทุกชนิดจะสาํเร็จลงไดต้อ้งอาศยัความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการ

ทาํงานนั้น ๆ อยา่งจริงจงั สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาล

ท่ี 9 ว่า ...เม่ือไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีการงานใดมา สมควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษา... จะตอ้งมีความ

ตั้ งใจอันแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาท่ีจะพยายามปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงวิธีการ และกลไกการ

ปฏิบติังานทุกอย่าง เพื่อให้กิจการหรือโครงการท่ีทาํนั้นมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนเป็นลาํดบั (พระ

บรมราโชวาทและพระราชดาํรัส, 2524) และการมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการป้องกนัตอ้งอาศยัความมี

วิริยะอดทน สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 เช่นกนั

ว่า ความละเอียดถ่ีถว้น ความตั้งใจ และความอุตสาหะพยายาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยให้ทาํการได ้ไม่

ผดิพลาดบกพร่อง และสาํเร็จลุล่วงไดต้ลอด ไม่ท้ิงขวา้งและวางเสียกลางคนั 

1  4.12 การมีอาชีพ จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย การมีอาชีพนั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เด็กและ

เยาวชนท่ีมีอาชีพ มีการงานทาํ จะมีเวลาว่างนอ้ยท่ีจะไปกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด สอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีการควบคุมสงัคมวา่ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม ทาํใหไ้ม่มีเวลาหรือ

เหลือเวลาน้อยท่ีจะคิดและปฏิบติัพฤติกรรมอาชญากร (ปกรณ์  มณีปกรณ์และสุดสงวน สุธีสร, 

2547:87) ประกอบกบัการไดท้าํงานมีอาชีพ ทาํให้ตอ้งห่างไกลจากเพ่ือนท่ีเสพยา และไม่ประกอบ

อาชีพ ทาํให้ไดพ้บและวิสาสะกบัคนท่ีทาํงานดว้ยกนั การมีอาชีพจึงเป็นการป้องกนัไดอ้ย่างหน่ึง 
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สอดคลอ้งกบัความคิดของเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีอยูใ่นสถานฝึกอบรม

ของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีไดจ้ากการทาํกรณีศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชน

ตอ้งการหางานทาํ มีอาชีพท่ีสุจริต เด็กและเยาวชนทุกคนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดและทาํ

กรณีศึกษาทั้ง 8 คน ไม่ไดท้าํงาน 

1  4.13 การมีเครือข่าย จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย การมีเครือข่ายนั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การมี

เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน จะทําให้งานการป้องกันมีความสะดวก รวดเร็วข้ึน                 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบัความเป็นไปในสังคมปัจจุบนัท่ีมีเครือข่ายต่าง ๆ หลากหลาย 

ท่ีสามารถจะช่วยเหลืองานป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดได ้เช่น มูลนิธิสถาบนัพฒันา

กระบวนการยติุธรรมท่ีย ัง่ยนื ศูนยป้์องกนัปราบปรามยาเสพติด ศูนยบ์าํบดัรักษาฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาสุขภาพจิต โรงพยาบาลต่าง ๆ  มูลนิธิต่าง ๆ คลีนิคต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

1ข้อเสนอแนะ 

 

1 โดยอาศัยขอ้คน้พบจากการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ พนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์ของกรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน และการปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครัว ผูพ้ิพากษา

อาชีพ ผูพ้ิพากษาสมทบ อยัการและตาํรวจ ประกอบกบัประสบการณ์ของผูว้ิจยัเอง จึงไดจ้ดัทาํ

ขอ้เสนอแนะข้ึนแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพ

ติดของเด็กและเยาวชน โดยแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะทัว่ไป และขอ้เสนอแนะสําหรับงานวิจยัคร้ัง

ต่อไป 

 

1ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1 ด้วยเหตุท่ีงานการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน        

มีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ายท่ีหลากหลาย จึงมีเร่ืองสําคญัหลายประการท่ี

หน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรพิจารณา คือ 

 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติ ควรพิจารณากาํหนดเป้าประสงค์ แผน และนโนยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกบัการ

ป้องกนัการกระทาํผดิ และ/หรือการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไวใ้นแผนฯ 

ดงักล่าว เพื่อการนาํเป้าประสงค ์(goal) เหล่านั้นไปกาํหนดเป็นความมุ่งหมาย (aim) ของแต่ละ
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ระดบัการศึกษาจนถึงระดบัโรงเรียน และมีการกาํหนดเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนั

ตามความมุ่งหมายไวใ้นหลกัสูตรระดบัชาติ ระดบัการศึกษา และระดบัโรงเรียนดว้ย จะไดเ้ป็น

เป้าหมายในการดาํเนินงานการป้องกนัการกระทาํผิด และ/หรือการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงระดบัฐานราก โดยมองจากบนลงล่างหรือมองจากล่าง

ข้ึนบนก็จะเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนัท่ีมีความชดัเจน จากความเป็นทัว่ ๆ ไปในระดบัชาติ

จนกระทัง่มีความเฉพาะเจาะจงในระดบัโรงเรียน และการป้องกนัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชนดงักล่าว จะเป็นการป้องกนัระดบัตน้ (primary) ก่อนท่ีจะนาํไปสู่การกระทาํผดิ

ซํ้ าซ้อน (secondary) เก่ียวกบัยาเสพติดในขั้นต่อไป ส่วนตวัอย่างของเป้าประสงค์ แผน และ

นโยบาย มีรายละเอียดดงัปรากฏในบทท่ี 4 และในเคร่ืองมือการวิจยัในภาคผนวก 

1 2. นโยบายทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ และ/หรือการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเดก็และเยาวชน ควรมีความชดัเจน และนาํสู่การปฏิบติัได ้

1 3. องค์กรในการนาํเป้าประสงค ์แผน และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบติั ควรมี

บุคลากร เจา้หนา้ท่ีประจาํท่ีเพียงพอ พร้อมงบประมาณ และมีระบบขอ้มูลชุมชน/หมู่บา้นท่ีชดัเจน

ในการวางแผนปฏิบติัการ และตอ้งมีเอกภาพในการบริหารจดัการดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารดา้น

งบประมาณ การปกครองตามสายการบงัคบับญัชา และระบบการใหค้วามดีความชอบ 

1 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด เช่น 

พระราชบญัญติัและคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบญัญติัผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรง พ.ศ.2550 

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระ

ราชกาํหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2552 และ

พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ควร

พิจารณากวดขนัดูแลให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ขจดัเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ รวมทั้งผูน้าํชุมชนในบางพื้นท่ีมิใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคา้ยาเสพติด 

1 5. ขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน ควรมีศูนยร์วมแห่งเดียว และรายงานไปในทิศทางท่ีเป็นบวก เพื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั

ทั้งประเทศ 

1 6. ควรกาํหนดใหทุ้กพื้นท่ีดาํเนินการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาชนทุกชุมชนใน

การรวมพลงัแกไ้ขปัญหาการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยชุมชนรับผดิชอบ

เป็นเจา้ของเร่ือง เจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูส้นบัสนุนและร่วมดาํเนินการ ตามความตอ้งการของชุมชน 

ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปอยา่งมีระบบ ครบวงจร และมีความยัง่ยนืเพื่อประโยชน์อยา่งยิง่ในการป้องกนั 
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1 7. ควรดาํเนินการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน

ร่วมกบัปัญหาอ่ืน ๆ ดว้ย เพราะปัญหายาเสพติดมีปัจจยัอ่ืนทางสงัคมเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยง 

เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัว่ย ุในขณะเดียวกนัปัญหายาเสพติดเอง

กเ็ป็นบ่อเกิดของปัญหาอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 

1 8. ควรมีการประเมินความเส่ียงต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ดว้ยการประเมินตวัเด็กและเยาวชน ประเมินภูมิหลงัทาง

ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและประวติัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ประเมินครอบครัว 

เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด การประเมินสภาวะทางกายและจิตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัว

เพื่อจะไดป้้องกนัก่อนท่ีจะมีการเกิดการกระทาํผดิซํ้ าอีก 

1 9. ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกับการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน ควรเป็นผูท่ี้ตระหนักรู้ในธรรมชาติของเด็กและเยาวชนในวยัน้ีเป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะไดมี้

ความเขา้ใจในเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และหาวิธีการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมให ้

ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อเครือข่าย การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การฝึกอบรม โปรแกรม และ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํผดิซํ้ าซอ้นข้ึนอีก 

1 10. ควรมีการคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดออกจากอาการ

และโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ โดยนกัจิตวิทยาและหรือจิตแพทยผ์ูช้าํนาญการและมีจาํนวนท่ีเพียงพอ ท่ี

อยู่ในกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนและในศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อส่งต่อในการ

รักษา แกไ้ขและบาํบดัฟ้ืนฟูดว้ยโปรแกรมการแทรกแซงต่าง ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

ป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดข้ึนอีก 

1 11. ควรมีกิจกรรมและโปรแกรมการป้องกนัต่าง ๆ ไวพ้ร้อมเพื่อท่ีจะรองรับเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและผ่านการบาํบดัเรียบร้อยแลว้ ให้เกิดความตระหนักรู้ถึง

ความผดิพลาด มีความเช่ือมัน่ และพลงัใจท่ีเขม้แขง็ท่ีจะลดละเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้ดงักิจกรรม และ/

หรือโปรแกรมหลากหลายท่ีได้เสนอไวแ้ลว้ เช่น กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ ครอบครัวบาํบดั 

ชุมชนบาํบดั กิจกรรม EQ, MQ ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ 

1 12. ควรมีศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํและประสานการประชุมเพื่อแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเด็ก

เยาวชนและครอบครัว ให้ครบถว้นทุกจงัหวดัในศาลเยาวชนและครอบครัว หรือแผนกคดีเยาวชน

และครอบครัวในศาลต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เช่นเดียวกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้

คาํปรึกษาแนะนําแก่เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนครอบครัวเพื่อให้

คาํปรึกษา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิดแลว้ มิให้กระทาํผิดซํ้ าซอ้นอีก โดยผูใ้ห้คาํปรึกษา

ตอ้งผ่านการฝึกอบรม และมีทกัษะในการให้คาํปรึกษาดว้ย เช่น ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ การฟัง 
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การถาม การทวนความ การสะทอ้นความรู้สึก การเงียบ และการสรุปความ เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชน

เกิดทกัษะอย่างนอ้ย 3 ประการ คือ ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ และทกัษะการ

แกไ้ขปัญหา 

1 13. ควรมีการประสานงานการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไป

ยงัศูนยเ์ครือข่ายครอบครัวบาํบดัตามโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สาํนกังานศาลยติุธรรม ศูนยฟ้ื์นฟู

ผูติ้ดยาเสพติด ศูนย์ให้คาํปรึกษาสุขภาพจิต โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยบาํบัด รักษา ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยา ณ สถานท่ีใกลบ้า้นหรือท่ีอยูอ่าศยั 

1 14. ควรมีการติดตามจากหน่วยงานท่ีส่งต่อเด็ก หรือหน่วยงานเครือข่ายว่า เด็กและ

เยาวชนท่ีผ่านการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูแลว้ว่ามีการเสพยาซํ้ าหรือไม่ มีงานทาํหรือไม่ เรียนหนังสือ

หรือไม่ เขา้ไปในสถานท่ีอ่ืนใด หรือทอ้งท่ีอ่ืนใด หรือการออกนอกสถานท่ีในเวลากลางคืน ยกเวน้

มีเหตุจาํเป็นหรือไดรั้บอนุญาตจากพ่อแม่ผูป้กครองหรือบุคคลซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศยัอยู ่หรือการ

คบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกันาํไปสู่การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดหรือไม่ ตลอดจนติดตาม

ความประพฤติอนัอาจนาํไปสู่การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ย เพ่ือป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกับยาเสพติด ด้วยการเยี่ยมตามบา้น โทรศพัท์ติดตาม ประสานงานกับโรงเรียนหรือศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนท่ีเดก็และเยาวชนเรียนอยูเ่พ่ือทราบพฤติกรรมและความเคล่ือนไหว หรือให้

นาํผลการเรียนมาแสดง หรือสอบถามจากหน่วยงานเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ

เท่าท่ีจะทาํไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

1 15. ควรมีหน่วยงานของรัฐในการประเมินผลการดําเนินงานการป้องกันตาม

เป้าประสงค์ โดยประเมินจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนจากผูป้กครองและชุมชน และการ

ประเมินไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัดสินว่าได้ผลหรือไม่ แต่แสดงด้วยว่าทําไมผลจึงเป็นเช่นนั้ น 

ประเมินผลการส่งต่อ ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดว่าไดผ้ลอย่างไรโดย

หน่วยงานท่ีส่งต่อและใชผ้ลการประเมินเป็นฐานเพื่อการปรับปรุง แกไ้ข (กิจกรรมต่าง ๆ) และการ

ประเมินผลท่ีไดรั้บ (จาํนวนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดลดลง)  

1 16. ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระทาํผดิ และ/หรือกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยา

เสพติดของเด็กและเยาวชน ควรมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในงานของตน ดว้ยการอุทิศตนและเวลา อดทน

ต่อความยากลาํบากในการติดตามและประสานงาน ด้วยความใส่ใจอย่างจริงจังของหัวหน้า

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับนโยบาย เช่น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี             

ผูบ้ญัชาการ และผูว้่าราชการจงัหวดั บุคคลเหล่าน้ีลว้นเป็นกุญแจสาํคญัอยา่งยิ่งยวดต่อความสาํเร็จ

ของการดาํเนินการ 
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1 17. ควรมีการดาํเนินการให้เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้งานทาํ 

ไดมี้ท่ีเรียน ท่ีฝึกอาชีพ อยา่งมีหลกัการและมีระบบ เพื่อป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

1 18. สถานศึกษาควรมีระบบขอ้มูลท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูบ้ริหาร ครู อาจารยส์ามารถใช้

วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนทุกคนในโรงเรียนไดใ้นทุกมิติและทุก

ระดบั จดัให้มีระบบการให้คาํปรึกษาแก่นกัเรียนในทุกเร่ืองอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู ่

โดยอาศยัหลายฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มเพื่อน อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยแ์นะแนว หรือ

อาจารยอ่ื์น ๆ ท่ีสามารถช่วยนักเรียนได้ ควรมีระบบการสนับสนุนจากชุมชนท่ีจะสามารถนํา

หน่วยงานต่าง ๆ และส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัป้องกนั และควรใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงานโดยมีครู อาจารย ์เป็นผูค้อยสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํ ดูแล 

1 19. สถานศึกษาควรเก็บรักษาเด็กและเยาวชนให้อยู่ในระบบการศึกษาให้นานเท่าท่ี

โอกาสจะอาํนวย ตามเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั (ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3) เป็นอยา่ง

นอ้ย หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6) เป็นอยา่งมาก เพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนไดใ้ชเ้วลาไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีโรงเรียนจดั 

ให้ เด็กและเยาวชนจะไดไ้ม่มีเวลาว่างมากจนเกินไป สาํหรับกิจกรรมท่ีไร้ประโยชน์และหากเด็ก

และเยาวชนกระทาํผิดเพียงเล็กน้อย ควรเก็บสงวนรักษาเด็กไวใ้นโรงเรียนเพ่ือจบัตาดู กวดขนั            

ให้คาํแนะนํา สั่งสอน และป้องกันก่อนท่ีจะเกิดเหตุบานปลาย แทนท่ีจะเชิญผูป้กครองมาพา

นักเรียนออกไปจากระบบ และไปเพ่นพ่านอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ อนัไม่ควร และห่างหายไปจาก

สายตาของผูใ้หญ่และครู ก็จะช่วยป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไดใ้นระดบัหน่ึง แมว้่า

จะไม่ทั้งหมดกต็าม 

1 20. ควรสร้างเครือข่ายในการป้องกันให้มากข้ึน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดดว้ยการร่วมมือร่วมใจและประสานงานกนัทุกภาคส่วนดว้ยความ

จริงใจ และมีเป้าหมายหลกัร่วมกันเพ่ือการป้องกนักระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนให้ได้ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกัน สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลใน

กระบวนการยุติธรรม เพื่อแลกเปล่ียนการทาํงานและประสานขอ้มูลเด็กและเยาวชนด้านการ

ป้องกนั มีการลงนามประกาศภารกิจขอ้ตกลงร่วมกนัใหม้ากข้ึน และใหแ้นวทางในการปฏิบติัอยา่ง

จริงจงั มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะในกลุ่มผูท้าํงานร่วมกนั เพ่ือประสานนโยบาย ประสาน

กิจกรรม ประสานการประเมินผล และประสานประโยชน์ร่วมกนั มีอาสาสมคัรชุมชนท่ีมีความ

รับผิดชอบ มีความรู้ มีประสบการณ์ดา้นการพฒันาชุมชน ตลอดจนมีหน่วยงานองคก์รเครือข่ายท่ี

หลากหลายรองรับ โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ดียวกนัในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
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1 21. ควรสร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้กบัประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนั เพื่อเห็นแก่อนาคตของบุตรหลาน และชาติบา้นเมือง โดยรัฐบาลสร้างสมรรถนะและความ

เขม้แข็งให้กบัชุมชน เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในหมู่ภาคีต่าง ๆ ดว้ยการพฒันารูปแบบการ

ดาํเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งครบวงจร เป็นองคร์วมและเหมาะสมกบั

แต่ละสภาพพื้นท่ี โดยอาศยัรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชน 13 องค์ประกอบ และบริบททั้ง 4 ท่ีประกอบด้วย ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ

การเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา ดงัไดก้ล่าวถึงแลว้ขา้งตน้ 

 

1ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1 เพื่อให้ประสิทธิผลของการดาํเนินการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชนมีประสิทธิผลและได้รับการพฒันายิ่งข้ึน ถ้าเป็นไปได้ ผูว้ิจัยเห็นควรมีการ

ดาํเนินการวิจยัในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไป ดงัน้ี 

1 1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมและโปรแกรมการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ

เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ท่ีมีประสิทธิภาพวา่ กิจกรรมใดมีความเหมาะสม และ

เป็นประโยชน์ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการศึกษา ท่ีส่งผลต่อเด็ก

และเยาวชนมากท่ีสุด 

1 2. ควรมีการศึกษาสาเหตุของความสาํเร็จและความลม้เหลวในการป้องกนัการกระทาํ

ผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน เพ่ือแสวงหาแนวทางในการลดอตัราการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

1 3. ควรมีการศึกษาวิธีการท่ีจะทาํให้เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในวยัหัวเล้ียวหัวต่อ ต่อการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด ไดศึ้กษาเล่าเรียนตามวยัอยูใ่นระบบโรงเรียน 

1 4. ควรมีการศึกษาวิธีการท่ีจะช่วยให้พ่อแม่/ผูป้กครอง มีวุฒิภาวะพอท่ีจะเป็นพ่อแม่ 

รู้จกัวิธีการเล้ียงดูบุตรท่ีถูกตอ้ง รู้จกัสร้างครอบครัวท่ีดี 

1 5. ควรมีการศึกษาวิธีการท่ีจะทาํให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการมีการศึกษา 

ตระหนกัรู้ในศกัยภาพของตน ตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัท่ีตอ้งมีเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตและการ

มีอาชีพ 

1 6. ควรมีการศึกษาวิธีการจาํแนกเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดออก

จากโรคทางจิตเวชด้วยวิธีการอย่างง่าย ๆ สําหรับผูท่ี้ทาํงานอาสาท่ีไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาหรือ

จิตแพทย ์ในการจาํแนกเดก็ เพื่อเพิ่มจาํนวนบุคลากรในดา้นน้ี 
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1 7. ควรมีการศึกษา แผนงาน และนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกนัการกระทาํ

ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

1 8. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประสานงานองคก์ร ภาคีเครือข่ายใน

การป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 9. ควรมีการวิจยัรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัฐานความผดิอ่ืน ๆ ของ

เดก็และเยาวชน 

1 10. ควรมีการศึกษาอาการของโรคจิตเวชเด็กและวยัรุ่นท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกนัการ

เสพยาเสพติด 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือการวจัิย : ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ํา 

เกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่1 สําหรับผู้เช่ียวชาญด้านอาชญาวทิยา สังคมวทิยา จิตวทิยา สังคมสงเคราะห์ 

 นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เร่ือง ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ํา 

 เกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่2 สําหรับพนักงานคุมประพฤติ นักจิตวทิยา นักสังคมสงเคราะห์ในสถาน 

 พนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เร่ือง ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ํา 

 เกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่3 สําหรับเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและ 

 คุ้มครองเด็กและเยาวชน เร่ือง ปัจจัยและสาเหตุกรกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบั 

 ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนและการป้องกนั 

แบบสอบถาม สําหรับเด็กและเยาวชนทีก่ระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและ 

 คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่1 

สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิตวิทยา สงัคมสงเคราะห์  

นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

เร่ือง 

ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การพฒันารูปแบบ       

การป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษา

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และ (2) พฒันารูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 ผูว้ิจยัพิจารณาว่า ท่านเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเหล่าน้ี จึงขอความกรุณาจากท่านกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีตรงกบัความเป็นจริง

มากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะมีความสาํคญัยิ่งต่อการศึกษาวิจยัและจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชนผูก้ระทาํผดิ ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม และขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะไดรั้บ

การจัดเก็บเป็นความลับ ในการนําเสนอผลการวิจัยจะไม่มีการระบุช่ือหรือข้อมูลรายบุคคล            

จะนาํเสนอเพียงในภาพรวมเท่านั้น 

 

 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

     นางกาญจนา  คุณารักษ ์

     นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษา) 

     รหสัประจาํตวั 53260806 

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้การสัมภาษณ์ 

 กรุณาตอบแบบสมัภาษณ์ท่ีตรงกบัความเป็นจริง หรือตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

1. เพศ 

  ชาย  หญิง 

2. อาย.ุ....................ปี (เศษตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปใหน้บัเป็นหน่ึงปี) 

3. วฒิุการศึกษา (ตอบทุกขอ้ท่ีมี)                                 สาขาวิชา  

  ปริญญาตรี    อาชญาวิทยา   

  ปริญญาตรี    สงัคมวิทยา     

  ปริญญาเอก    จิตวิทยา      

       สงัคมสงเคราะห์    

       นิติศาสตร์    

      ศึกษาศาสตร์    

      อ่ืน ๆ................................................ 

4. ประสบการณ์การทาํงานเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน (เศษตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปใหน้บัเป็นหน่ึงปี) 

  1 – 5  ปี  6 – 10 ปี  10 – 15 ปี  16 - 20  ปีข้ึนไป    20 ปีข้ึนไป 

5. สถานภาพทางสงัคม (ตาํแหน่งงาน) 

  นกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เดก็ เยาวชน ครอบครัว และกระบวนการยติุธรรม 

  ผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครัว  ผูพ้ิพากษาอาวโุสศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ผูบ้ริหารสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

  พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

  นกัสงัคมสงเคราะห์  นกัจิตวิทยาบาํบดั   จิตแพทย ์   

 อยัการปฏิบติังานเก่ียวกบัศาลเยาวชนและครอบครัว 

 ตาํรวจ  

 อ่ืน ๆ ………………………..……………. 
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ส่วนที ่2  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็ก 

               และเยาวชน 

คาํถาม 

   1. ท่านคดิว่าปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทําผิดซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชนมาจาก 

    อะไรบ้าง 

    1.1 ครอบครัว  

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา   

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.4 ภูมิหลงัทางอาชีพ 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.5 ภูมิหลงัทางสงัคม 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.6 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.7 ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.8 ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ  

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       
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    1.9 สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว 

ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของ

บุคคลในครอบครัว  

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)       

 

   2. ท่านคดิว่าสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมาจาก 

    2.1 การตระหนกัรู้วา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.4 ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.5 ครอบครัว / ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.6 ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.7 ไม่ไดต้ั้งใจเลิกเสพอยา่งจริงจงั 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       
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    2.8 สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง) 

      ใช่  เพราะ       

      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)        

 

   3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  (ระบุ)  
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่2 

สาํหรับพนกังานคุมประพฤติ นกัจิตวิทยา และนกัสงัคมสงเคราะห์ในสถานพินิจ 

และคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

เร่ือง 

ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ือง การพฒันารูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน   

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษา

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และ (2) พฒันารูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 ผูว้ิจยัพิจารณาว่า ท่านเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเหล่าน้ี จึงขอความกรุณาจากท่านกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีตรงกบัความเป็นจริง

มากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะมีความสาํคญัยิ่งต่อการศึกษาวิจยัและจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชนผูก้ระทาํผดิ ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม และขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะไดรั้บ

การจัดเก็บเป็นความลับ ในการนําเสนอผลการวิจัยจะไม่มีการระบุช่ือหรือข้อมูลรายบุคคล           

จะนาํเสนอเพียงในภาพรวมเท่านั้น 

 

 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

     นางกาญจนา  คุณารักษ ์

     นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษา) 

     รหสัประจาํตวั 53260806 

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้การสัมภาษณ์ 

 กรุณาตอบแบบสมัภาษณ์ท่ีตรงกบัความเป็นจริง หรือตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

1. เพศ 

  ชาย  หญิง 

2. อาย.ุ....................ปี 

3. วฒิุการศึกษา  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (สาขาวิชา...........................) 

    ปริญญาตรี           (สาขาวิชา..........................) 

    ปริญญาโท         (สาขาวิชา..........................) 

    ปริญญาเอก        (สาขาวิชา..........................) 

    อ่ืน ๆ                   (สาขาวิชา..........................) 

4. ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน (เศษตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปใหน้บัเป็นหน่ึงปี) 

  1 – 5  ปี   6 – 10 ปี    11 – 15 ปี  

  16 – 20 ปี   20 ปีข้ึนไป 

5. พนกังานคุมประพฤติ 

  บา้นเมตตา   บา้นกรุณา    บา้นมุฑิตา 

  บา้นอุเบกขา     บา้นปราณี      สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร  

 

ส่วนที ่2  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็ก และ 
               เยาวชน 

คาํถาม 
   1. ท่านคดิว่าปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทําผิดซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชนมาจาก 
    อะไรบ้าง 
    1.1 ครอบครัว  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
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    1.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพและสงัคม 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.4 ภูมิหลงัของอาชีพ 

      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.5 ภูมิหลงัทางสงัคม 

      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.6 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด 

      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.7 ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.8 ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.9 สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว 

ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของ

บุคคลในครอบครัว  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)       

 

   2. ท่านคดิว่าสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมาจาก 
    2.1 การไม่ตระหนกัรู้วา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
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    2.2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.4 ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.5 ครอบครัว / ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.6 ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.7 ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.8 สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง) 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)        
 

ส่วนที ่3  การป้องกนัการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

คาํถาม 

   1. ท่านคิดว่าการป้องกันการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนควร

เป็นอย่างไร  

              

              

ฯลฯ 
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   2. ท่านคิดว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับการ

กระทาํผดิซ้ําด้านยาเสพติดของเด็กและเยาวชนใช่หรือไม่ 

     ทฤษฎีการเรียนรู้สงัคม   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการควบคุมสงัคม   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีความผกูพนัทางสงัคม   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการขดัเกลาทางสงัคม   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการเลียนแบบ   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีวฒันธรรมรอง   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการประทบัตรา   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการควบคุมตนเอง   ใช่  ไม่ใช่ 

     ทฤษฎีการเลือก    ใช่  ไม่ใช่ 

   3. ท่านคิดว่าสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2533 

มีผลดีผลเสียหรือผลกระทบต่อการกระทาํผิดซํ้ าในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนหรือไม่

และอยา่งไร 

               

              

   4. ท่านคิดวา่การปฏิบติัตามกฎแห่งกรุงปักก่ิงอยา่งเคร่งครัดจะช่วยป้องกนั ขจดั หรือ

ลดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรือไม่ อยา่งไร 

               

               

   5. ท่านคิดว่าการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาดจะช่วยป้องกนั ขจดั หรือลดการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรือไม่ และอยา่งไร 
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 6. ท่านเช่ือวา่สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจะช่วยป้องกนั ขจดัหรือลดการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไดห้รือไม่ อยา่งไร 

               

            

 

 7. ท่านคิดว่าควรมีการกาํหนดหลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการและแนว

ทางการปฏิบติัในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นระดบัชาติในลาํดบัตน้ ๆ  

หรือไม่ และอยา่งไร 

               

             

 8. ท่านคิดว่าการเก็บรักษาเด็กและเยาวชนไวใ้นโรงเรียน/สถานศึกษาให้ได้ตาม

เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และ/หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษา  

ปีท่ี 6) จะช่วยป้องกนัหรือลดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนหรือไม่ และอยา่งไร 

               

             

 

 9. ท่านคิดว่าการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัวของเยาวชน

ผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด จะช่วยป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชนไดห้รือไม่ และควรจะใหค้วามรู้เร่ืองอะไร อยา่งไร 

               

            

 10. ท่านคิดว่าสถาบนัครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ

เดก็และเยาวชนหรือไม่ ถา้ใช่ สถาบนัครอบครัวควรแสดงบทบาทอยา่งไร 

               

             

 11. ท่านคิดว่าการใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด มีความจาํเป็นหรือไม่ และถา้ใช่ควรทาํอยา่งไร 
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 12. ท่านคิดว่า รัฐบาลควรกําหนดทิศทางของส่ือมวลชนในการรายงานและ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปในทิศทางท่ีเป็นบวกเพื่อป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็หรือไม่ ถา้ใช่ หน่วยงานใดควรเป็นผูรั้บผดิชอบและควรทาํ

อยา่งไร 

               

            

 13. ท่านคิดว่าการรณรงค์ให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้อภยั ยอมรับเด็กและ

เยาวชนกลบัคืนสู่สังคมเพื่อป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครอง

เดก็และเยาวชนมีความจาํเป็นหรือไม่ และควรทาํอยา่งไร 

               

 14. ท่านคิดว่าควรมีการใชกิ้จกรรมทางการศึกษา กิจกรรมอ่ืน ๆ และโปรแกรมการ

บาํบดัฟ้ืนฟู เพื่อป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนหรือไม่และควรทาํอยา่งไร 

               

            

 15. ท่านคิดว่าควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมโปรแกรมการสร้างอาชีพระยะสั้น / ระยะ

ยาว เพื่อป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

หรือไม่ และควรทาํอยา่งไร 

               

            

 16. ท่านคิดว่าสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ควรมีการประสานงานกับ

หน่วยงานใดบ้างในการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน และ

ประสานอยา่งไร 

               

             

 17. สถานบนัการศึกษาควรมีบทบาทอยา่งไร ในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดเม่ือเดก็และเยาวชนออกจากสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
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 18. สถาบนัทางศาสนาควรมีบทบาทอย่างไรในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน  

               

            

 19. สถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ อะไรบา้ง ท่ีควรมีบทบาทในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดเม่ือเด็กและเยาวชนออกจากสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และควรทาํ

บทบาทนั้นอยา่งไร 

               

            

 20. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  

               

            

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
นางกาญจนา  คุณารักษ ์
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่3 

สาํหรับเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจ 

และคุม้ครองเดก็และเยาวชน   

เร่ือง 

ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน  

และการป้องกนั 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ือง การพฒันารูปแบบการ

ป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษา

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และ (2) พฒันารูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 ผูว้ิจยัพิจารณาว่า ท่านเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการ    

ใชย้าเสพติด จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากท่านจะมีความสาํคญัยิง่ต่อการศึกษาวิจยัและจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิ 

เก่ียวกบัยาเสพติด ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะไดรั้บการ

จดัเก็บเป็นความลบั ในการนาํเสนอผลการวิจยัจะไม่มีการระบุช่ือหรือขอ้มูลรายบุคคล จะนาํเสนอ

เพียงในภาพรวมเท่านั้น 

 

 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

     นางกาญจนา  คุณารักษ ์

     นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษา) 

     รหสัประจาํตวั 53260806 

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป  

กรุณาตอบแบบสมัภาษณ์ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

1. เพศ 

  ชาย   หญิง 

2. อาย.ุ....................ปี (เศษตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปใหน้บัเป็น 1 ปี) 

3. ศาสนา 

  พทุธ   อิสลาม 

  คริสต ์   อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................... 

4. สถานภาพการสมรส 

  โสด   คู่      หมา้ย  หยา่   แยกกนัอยู ่

5. ระดบัการศึกษา 

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา 

  จบการศึกษาชั้น..............................ช่ือสถานศึกษา.....................................เม่ือ พ.ศ.............. 

  กาํลงัศึกษาอยูช่ั้น.............................ช่ือสถานศึกษา............................................... 

  ผลการเรียน/ระดบัคะแนน....................(ดีมาก/ดี/ปานกลาง/ไม่ดี/ตก) 

6. มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั..........................คน เดก็/เยาวชนเป็นบุตรคนท่ี ................ 

7. ฐานะทางครอบครัว........................................................................................................ 

8. ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว........................................................................................ 

9. บุคคลท่ีสนิทสนมใกลชิ้ด................................................................................................ 

10. อาชีพ 

  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

  รับจา้งรายวนั รายได.้...........................บาท/วนั 

  รับจา้งรายเดือน รายได.้...........................บาท/เดือน 

  ลูกจา้งประจาํ รายได.้...........................บาท/เดือน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) รายได.้...........................บาท/เดือน 

11. ภูมิลาํเนาเดิมก่อนถูกจบักมุ 

  กรุงเทพ ฯ  อาํเภอ/เขต..................................................................... 

      ตาํบล/แขวง................................................................... 

  ต่างจงัหวดั  จงัหวดั...................อาํเภอ.....................ตาํบล................ 
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12. ก่อนถูกจบักมุ เดก็/เยาวชนอาศยัอยูก่บั 

  บิดา   มารดา   บิดาและมารดา  พี่ และ/หรือนอ้ง 

  ญาติ (ระบุ)...................................  ภรรยา หรือสามี อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 

13. นิสยัและความประพฤติ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  ร่าเริง สนุกสนาน     เงียบขรึม 

  วา่นอนสอนง่าย     ด้ือร้ัน 

  มีอารมณ์มัน่คง     อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า 

  สุภาพอ่อนโยน     

  นิสยัและความประพฤติไม่เหมาะสม ไดแ้ก่................................................................. 

 

ส่วนที ่2  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและ 
               เยาวชน 
คาํถาม 
   1. ท่านคดิว่าปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทําผิดซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชนมาจาก 
    อะไรบ้าง 
    1.1 ครอบครัว  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.3 ภูมิหลงัทางการศึกษา  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.4 ภูมิหลงัทางอาชีพ 

      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
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    15. ภูมิหลงัทางสงัคม 

      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       

    1.6 เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.7 ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.8 ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.9 สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว 

ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของ

บุคคลในครอบครัว  
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    1.10 อ่ืน (ระบุ)       

 

   2. ท่านคดิว่าสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมาจาก 
    2.1 การไม่ตระหนกัรู้วา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
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    2.4 ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       

    2.5 ครอบครัว / ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.6 ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.7 ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.8 สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง) 
      ใช่  เพราะ       
      ไม่ใช่ เพราะ       
    2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)        
 

ส่วนที ่3  การป้องกนัการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

คาํถาม 

   1. ท่านคิดว่าการป้องกันการกระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนควร

ทาํอย่างไร  

             

              

   2. ท่านตอ้งการบริการอะไรขณะอยูใ่นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และ

เม่ือพน้โทษ เพื่อใหท่้านสามารถใชชี้วิตแบบคนปกติทัว่ไปและไม่กระทาํผดิซํ้ าอีก 

             

              

ฯลฯ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
นางกาญจนา  คุณารักษ ์
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แบบสอบถาม 

สําหรับเด็กและเยาวชนผู้กระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติด 

ในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามน้ีใชส้าํหรับการศึกษาเท่านั้น คาํตอบของท่านจะเป็นความลบัและ

ไม่มีผลร้ายใด ๆ ต่อตวัท่าน 

 2. กรุณาตอบตามความจริง และตามความรู้สึกคิดเห็นของท่าน 

 3. กรุณาตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน    หรือเติมคาํลงใน..............................ท่ีตรงกบั

ความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน     

1. เพศ 

  ชาย     หญิง 

2. อายใุนปัจจุบนั............................ปี (เศษตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปใหน้บัป็น 1 ปี) 

3. ศาสนา 

  พทุธ    คริสต ์

  อิสลาม   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................. 

4. สถานฝึกอบรมของท่าน 

  บา้นเมตตา  บา้นกรุณา   บา้นมุฑิตา 

  บา้นอุเบกขา  บา้นปรานี 

5. สถานภาพการสมรส 

  โสด   สมรส    หมา้ย 

  หยา่ร้าง   แยกกนัอยู ่ 

6. ระดบัการศึกษา 

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา 

  จบการศึกษาชั้น..............................ช่ือสถานศึกษา..................................เม่ือ พ.ศ.............. 

  กาํลงัศึกษาอยูช่ั้น.............................ช่ือสถานศึกษา.................................................... 

  ผลการเรียน/ระดบัคะแนน....................(ดีมาก/ดี/ปานกลาง/ไม่ดี/ตก) 
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7. มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนัรวม..........................คน ท่านเป็นบุตรคนท่ี ................ 

8. ฐานะทางครอบครัวของท่าน............................................................................................. 

9. บุคคลท่ีท่านสนิทสนมใกลชิ้ดคือ.....................................เก่ียวขอ้งเป็น............................... 

10. ภูมิลาํเนาเดิมของท่านก่อนมาอยูท่ี่น่ีคือ 

  กรุงเทพ ฯ อาํเภอ/เขต....................................ตาํบล/แขวง................................ 

  ต่างจงัหวดั จงัหวดั..............................อาํเภอ.......................ตาํบล.................... 

11. ก่อนมาอยูท่ี่น่ี ท่านอาศยัอยูก่บั 

  บิดา   มารดา   บิดาและมารดา   พี่ / หรือนอ้ง 

  ญาติ (ระบุ)....................................................... 

  ภรรยา หรือสามี  อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 

12. การศึกษาของบิดาท่าน 

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา     ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

  อาชีวศึกษา      ปริญญาตรีหรือสูงกวา่  

  อ่ืน ๆ  (ระบุ)....................................................... 

13. การศึกษาของมารดาท่าน 

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา     ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

  ปวช.       ปวส. 

  ปริญญาตรีหรือสูงกวา่     อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................ 

 

ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดา กรุณาตอบคาํถามขอ้น้ี 

 การศึกษาของผูป้กครอง  

  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา     ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

  อาชีวศึกษา      ปริญญาตรีหรือสูงกวา่  

  อ่ืน ๆ  (ระบุ)....................................................... 
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14. ครอบครัวของท่านมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ..................................บาท 

15. อาชีพของท่าน 

  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

  รับจา้งรายวนั รายได.้...........................บาท/วนั 

  รับจา้งรายเดือน รายได.้...........................บาท/เดือน 

  ลูกจา้งประจาํ รายได.้...........................บาท/เดือน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) รายได.้...........................บาท/เดือน 

16. ก่อนมาอยูท่ี่น่ี บิดามารดาของท่าน 

  อยูด่ว้ยกนั   หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

  มารดาเสียชีวิต   บิดาเสียชีวิต 

  มารดามีสามีใหม่   บิดามีภรรยาใหม่ 

17. ท่านมีนิสยัและความประพฤติท่ี 

  ร่าเริง สนุกสนาน   เงียบขรึม 

  วา่นอนสอนง่าย   ด้ือร้ัน 

  มีอารมณ์มัน่คง   อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า 

  สุภาพอ่อนโยน   นิสยัและความประพฤติไม่เหมาะสม ไดแ้ก่........................ 

18. บา้นและครอบครัว 

  เป็นครอบครัวเด่ียว (มีพอ่ – แม่ – ลูก) 

  อยูร่่วมกบัครอบครัวอ่ืน (ระบุ)................................................................................... 

19. บิดามารดาหรือผูป้กครองของท่าน 

  เป็นเจา้ของบา้นเอง     เช่าผูอ่ื้นอยู ่

20. ลกัษณะบา้นท่ีท่านอาศยัอยู ่

  หอ้งแถว (ตึก)      หอ้งแถว (ไม)้ 

  บา้นพกัขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  บา้นจดัสรร 

  แฟลตการเคหะแห่งชาติ     อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 

  บา้นไม ้     

21. บริเวณใกลเ้คียงท่ีท่านอาศยัอยู ่

  มีร้านคา้มาก      เป็นบริเวณสวน ไร่ นา 

  มีแต่บา้นพกัอาศยั      มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม 

  เป็นเขตสลมัหรือชุมชนแออดั    อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 
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22. ก่อนท่ีท่านจะถูกจบักมุคร้ังน้ี เคยถูกจบัมาแลว้ 

  1  คร้ัง   2 – 3  คร้ัง   4 – 5  คร้ัง   6  คร้ังข้ึนไป 

23. ความผดิคร้ังแรกของท่าน ศาลตดัสินดว้ยขอ้หา 

  ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด    ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

  ความผดิเก่ียวกบัเพศ    อาวธุและระเบิด 

  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 

24. ความผดิคร้ังแรกของท่าน ศาลตดัสิน 

  ภาคทณัฑ ์     ปรับ วา่กล่าวตกัเตือนแลว้ปล่อยตวั 

  คุมประพฤติ     อยูส่ถานฝึกอบรม 

  ยกฟ้อง 

25. ท่านคิดวา่ศาลตดัสิน 

  ยติุธรรมดีแลว้ 

  ไม่ยติุธรรม  เพราะ.................................................................................................. 

26. ความผดิคร้ังน้ี เป็นคร้ังท่ี.................. 

 และศาลใหอ้ยูใ่นสถานฝึกอบรมเป็นระยะเวลา..................ปี..................เดือน 

 

ส่วนที ่2  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและ 

    เยาวชน 

คาํถาม 

ก. ท่านคดิว่าปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดมาจากอะไร 

 1. ครอบครัว 

  1.1  ไม่มีบิดา/มารดา  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.2 บิดา/มารดามีคู่ครองใหม่  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.3 ไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.4 อยูต่ามลาํพงั  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.5 อยูก่บัเพื่อนสนิท/คู่ครอง  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.6 อยูก่บัญาติพี่นอ้ง/ผูป้กครอง  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.7 อยูก่บับิดามารดา  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.8 สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะกนั ทาํร้ายกนั  ใช่  ไม่ใช่ 
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  1.9 เยาวชนถูกทาํร้ายจนเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย 

   และจิตใจทั้งในอดีตและปัจจุบนั  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.10 สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู ่  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.11 บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.12 บุคคลในครอบครัว/ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยมีประวติัการกระทาํผดิ  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.13 บุคคลในครอบครัว/ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยมีประวติัเก่ียวขอ้งกบั 

   ยาเสพติด  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.14 ประวติัความเจบ็ป่วยทางกาย/พิการของบุคคลในครอบครัว/ 

   บิดา/มารดา  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.15 ประวติัการเจบ็ป่วยทางจิต/ประสาทของบิดา/มารดา/ 

   บุคคลในครอบครัว  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.16 คนในครอบครัวประวติัการฆ่าตวัตาย/พยายามฆ่าตวัตาย 

   หรือคุม้คลัง่ทาํร้ายตนเอง/ผูอ่ื้น  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.17 บิดา/มารดามีการศึกษานอ้ย/ไม่เรียนหนงัสือ  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.18 บิดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.19 มารดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.20 ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย/ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.21 ผูป้กครองประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.22 ครอบครัวมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย/มีหน้ีสิน  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.23 ครอบครัวมีฐานะพอมีพอใช ้  ใช่  ไม่ใช่ 

  1.24 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………..  ใช่  ไม่ใช่ 

 

 2. ชุมชนและสภาพแวดล้อม 

  2.1 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนนั  ใช่  ไม่ใช่ 

  2.2 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหาอาชญากรรม เป็นแหล่ง 

   อบายมุข  ใช่  ไม่ใช่ 

  2.3 แหล่งมีการทะเลาะวิวาท  ใช่  ไม่ใช่ 

  2.4 แหล่งชุมชนแออดัเส่ือมโทรม  ใช่  ไม่ใช่ 

  2.5 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 
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 3. ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพและสังคม 

  3.1 มีประวติัการเรียนซํ้าชั้น  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.2 มีประวติัการใชย้าเสพติด/เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์บุหร่ี  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.3 ลาออกจากโรงเรียน หรือถูกใหอ้อก  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.4 ถูกเพื่อนร่วมหอ้ง/เพื่อนต่างหอ้ง/ครู/บุคคลอ่ืน ๆ ทาํร้าย 

   ร่างกาย/ข่มขู่ใหห้วาดกลวั  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.5 ดาํรงชีพดว้ยการประกอบอาชีพผดิกฎหมายหรือผดิศีลธรรม  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.6 ใชเ้วลาวา่งดว้ยการเสพยา/เล่นการพนนั  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.7 มกัสร้างความลาํบากใจใหบุ้คคลรอบขา้ง  ใช่  ไม่ใช่ 

  3.8 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 

 

 4. เพือ่นและบุคคลใกล้ชิด 

  4.1 เพื่อน/เพื่อนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดชกัชวนใหเ้สพยา  ใช่  ไม่ใช่ 

  4.2 เพื่อน/เพื่อนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดอยูใ่นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ  ใช่  ไม่ใช่ 

  4.3 เพื่อน/เพื่อนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบั 

   อบายมุขหรือส่ิงผดิกฎหมาย เป็นอาชญากรเป็นอนัธพาล  ใช่  ไม่ใช่ 

  4.4 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 

 

 5. ประวตัิเกีย่วข้องกบัยาเสพติด 

  5.1 เดก็/เยาวชนมีประวติัการสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี 

   แอลกอฮอลอ์ยา่งต่อเน่ือง  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.2 มีพฤติกรรมบริโภคยาบางประเภทท่ีก่อใหเ้กิดการเสพติด ได ้เช่น ยานอนหลบั 

               ยาแกไ้อหรือสารเสพติดตามกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.3 มีพฤติกรรมติดยาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ปี  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.4 เคยบาํบดัดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟรูวมกนัเกินกวา่ 3 คร้ัง  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.5 ไม่ตั้งใจหรือไม่ตอ้งการเลิกเสพยาอยา่งจริงจงั  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.6 เคยทดลองเสพยาเป็นคร้ังคราว  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.7 มีพฤติกรรมลกัลอบขายสารเสพติดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.8 มีประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัการเสพยาในชั้นพนกังาน 

   สอบสวน  ใช่  ไม่ใช่ 
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  5.9 มีประวติัถูกศาลพิพากษาใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟ ู

   เก่ียวกบัยาเสพติด  ใช่  ไม่ใช่ 

  5.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 

  

 6. ประวตัิการกระทาํผดิ 

  6.1 ท่านมีอายยุงันอ้ยขณะกระทาํผดิคร้ังแรก ใช่  ไม่ใช่ 

  6.2 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 

 

 7. สภาวะทางร่างกายและจิตใจ 

  7.1 เดก็/เยาวชนท่ีมีความพิการทางกายดา้นเดียวหรือซํ้าซอ้น  ใช่  ไม่ใช่ 

  7.2 เดก็/เยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิต  ใช่  ไม่ใช่ 

  7.3 เดก็/เยาวชนมีประวติัเขา้รับการรักษาอาการทางจิต  ใช่  ไม่ใช่ 

  7.3 เดก็/เยาวชนมีประวติัทาํร้ายร่างกาย/พยายามฆ่าตวัตาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  7.4 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 

 

 8. พฤติกรรมเกเร 

  8.1 เดก็/เยาวชนท่ีกระทาํ/แสดงออก/ประพฤติตนไม่อยูใ่นระเบียบ  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.2 เดก็/เยาวชนไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม/ก่อความเดือดร้อน  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.3 เป็นผูเ้ร่ิมการต่อสูเ้ม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.4 เป็นผูท่ี้เคยใชอ้าวธุท่ีอาจเป็นอนัตรายสาหสัแก่ผูอ่ื้น  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.5 เป็นผูท่ี้มีเจตนาทารุณหรือทาํร้ายสตัว ์  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.6 เป็นผูข้โมยทรัพยสิ์นหรือส่ิงของของผูอ่ื้น  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.7 เป็นผูมี้เจตนาวางเพลิงต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นเพื่อใหเ้กิด  

   ความเสียหาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.8 เป็นผูง้ดัแงะเขา้บา้นอาคารหรือรถของผูอ่ื้น  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.9 เดก็/เยาวชนมกัพดูปดเพื่อใหไ้ดส่ิ้งของ ความสะดวกหรือ 

   เล่ียงกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.10 เดก็/เยาวชนท่ีออกนอกบา้นกลางคืน แมว้า่ผูป้กครอง 

   ไม่อนุญาต  ใช่  ไม่ใช่ 
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  8.11 เดก็/เยาวชนท่ีเคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืนอยา่งนอ้ย  

   2 คร้ัง ในขณะอาศยัอยูก่บัผูป้กครองหรือผูดู้แล  ใช่  ไม่ใช่ 

        8.12 เดก็/เยาวชนมกัหนีโรงเรียนโดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ืออาย ุ

   นอ้ยกวา่ 13 ปี  ใช่  ไม่ใช่ 

  8.13 อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่  ไม่ใช่ 

 

ข.  ท่านคดิว่าสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเกดิจาก 

 2.1 การไม่สาํนึกวา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  

 2.2 หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  

 2.3 ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  

 2.4 ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ....................................................................................... 

 2.5 คิดวา่ใชอี้กคร้ังไม่เป็นไรเลิกเม่ือไรกไ็ด ้  

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ....................................................................................... 

 2.6 ยงัไม่เห็นวา่มีผลกระทบต่อร่างกาย สมอง ครอบครัว และดา้นอ่ืนตรงไหน 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ....................................................................................... 

 2.7 ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวิธีการช่วยเหลือ 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  
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 2.8 ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  

 2.9 หลงัการรับการรักษาฟ้ืนฟทูางจิตวิทยา และหลงัการบาํบดัทุกคร้ังท่ีเดก็และเยาวชน 

  ตดัสินใจเลิกเสพยาเดก็และเยาวชน ๆ เพียงแต่เอาตวัออกห่างจากยาเท่านั้น มิได ้

  เลิกเสพอยา่งจริงจงั 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  

 2.10 สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง) 

   ใช่ เพราะ.......................................................................................  

   ไม่ใช่ เพราะ.......................................................................................  

 2.11 สาเหตุอ่ืน ๆ .......................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 

ส่วนที ่3  ความคดิเห็นหรือความรู้สึกของท่าน 

คาํช้ีแจง 1. กรุณาแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริงลงใน  

 2. คาํวา่บิดามารดาในท่ีน้ี หมายรวมถึง ผูป้กครองดว้ย 

คาํถาม 

 1. ทุกคนในครอบครัวของท่านเขา้ใจกนัดี ไม่มีการทะเลาะววิาท 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 2. บิดามารดาไม่เคยสนใจท่านเลย ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัตวัท่าน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 3. ท่านปรับทุกขก์บับิดามารดาไดเ้สมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 4. ท่านเช่ือและไวว้างใจ พดูคุยเร่ืองต่าง ๆ กบับิดารมารดาไดเ้สมอ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. บิดามารดาไม่เคยเขา้ใจท่านเลยวา่มีปัญหาอะไร 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 6. บิดามารดาสนใจเร่ืองอ่ืน ๆ และเร่ืองการเรียนของท่านเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 7. บิดามารดาจอ้งจบัผดิท่านเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. เม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรค บิดามารดาของท่านจะคอยใหก้าํลงัใจเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. ท่านเคยคิดหนีออกจากบา้นบ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. คนในครอบครัวของท่านทะเลาะววิาทกนัเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. ญาติพี่นอ้งของท่านช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. ครอบครัวของท่านต่างคนต่างอยูไ่ม่สนใจกนัและกนั 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

 

ส่วนที ่4  ย้อนอดีต 

คาํช้ีแจง 1. ใหต้อบคาํถามน้ี โดยนึกยอ้นไปถึงในขณะท่ีท่านเป็นเดก็อายรุาว 5-12 ปี 

 2. คาํวา่บิดามารดาในท่ีน้ีหมายถึงผูป้กครองดว้ย 

คาํถาม 

 1. พอ่/แม่แสดงใหท่้านรู้วา่ (พอ่/แม่) รักท่านมาก โดยพดูจาหยอกลอ้กบัท่านเสมอ ๆ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 2. พอ่/แม่ไม่เคยสนใจท่านเลย และรําคาญท่ีท่านปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 3. พอ่/แม่ไม่เคยพดูจาดี ๆ กบัท่านเลย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 4. ท่านไม่รู้วา่พอ่แม่รักท่านมากเพียงใด 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. พอ่/แม่ชอบใหท่้านทาํอะไรตามใจ พอ่/แม่ และ (พอ่/แม่) จะโกรธมากถา้ท่าน 

  ขดัใจ 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 6. พอ่/แม่ ปล่อยใหท่้านไปเท่ียวกบัเพื่อน ๆ โดยไม่ห่วงหรือกงัวลเลย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 7. พอ่/แม่คอยสอดส่องดูแลท่านอยา่งใกลชิ้ดในทุก ๆ เร่ือง 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. พอ่/แม่จะบอกความผดิท่านเสมอ เม่ือจะลงโทษ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. พอ่/แม่ลงโทษใหท่้านเจบ็ตวั มากกวา่การดุด่า หรือวา่กล่าวตกัเตือน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. พอ่/แม่ลงโทษโดยหา้มมิใหท่้านทาํในส่ิงท่ีท่านชอบ มากกวา่การทาํใหท่้านเจบ็ตวั 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. พอ่/แม่เปิดโอกาสใหท่้านตดัสินใจในเร่ืองส่วนตวัเสมอ ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. พอ่/แม่แสดงใหท่้านเห็นวา่ (พอ่/แม่) รักท่านมากกวา่ลูกคนอ่ืน ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. พอ่/แม่ไม่ปล่อยใหท่้านไปไหนมาไหนเองโดยไม่มีผูใ้หญ่ไปดว้ย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 14. พอ่/แม่ซกัไซร้รายละเอียดทุกคร้ังท่ีท่านออกไปเท่ียวนอกบา้น 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 15. พอ่/แม่จะโกรธมาก ถา้ท่านไม่ทาํอะไรตามท่ี (พอ่/แม่) บอกใหท้าํ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 16. พอ่/แม่อธิบายเหตุผลทุกคร้ังท่ีสนบัสนุนใหท่้านทาํหรือหา้มท่านทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 17. พอ่/แม่ลงโทษท่านดว้ยการ ดุ ด่า มากกวา่การตีหรือทาํใหท่้านเจบ็ตวั 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 18. พอ่/แม่ลงโทษท่านตามแต่อารมณ์ของพอ่/แม่ โดยไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 19. อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................... 
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ส่วนที ่5  การพจิารณาตนเองของเด็กและเยาวชน 

 1. ท่านเคยพดูจาหยาบคาย ดุ ด่า ข่มขู่ ผูอ่ื้นเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 2. ท่านเคยไปเท่ียว คอฟฟ่ีชอฟ บาร์ ไนทค์ลบั ผบั หรือในสถานท่ีท่ีหา้มเดก็เขา้ไป 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 3. ท่านเคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 4. ท่านเคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว้ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. ปัจจุบนัท่านสูบบุหร่ี 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 6. ท่านเคยทดลองใชย้าเสพติดบางประเภท เช่น สูบกญัชา ฉีดมอร์ฟีน ดมกาว ยาบา้ 

  เป็นตน้ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 7. ท่านเคยหนีเท่ียวและกลบับา้นดึก หรือรุ่งเชา้บ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. ท่านเคยหนีเท่ียวโดยไม่กลบับา้นเกิน 1 วนั บ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. ท่านเคยสนุกสนานหรือคลุกคลีกบักลุ่มคนด่ืมเหลา้บ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. ท่านเคยทาํลายส่ิงของ ของท่ีบา้น (ท่ีโรงเรียน, ท่ีสาธารณะ) จนแตกหกั 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. ท่ายเคยเล่น หรือนัง่สุมในวงการพนนับ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. ท่านรู้จกัวิธีการเล่นการพนนั และเล่นไดเ้กินกวา่ 2 ชนิด 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. ท่านเคยทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(เช่น ขโมยทรัพยสิ์น) ลว้งกระเป๋า 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 14. ท่ายเคยถูกโรงเรียนภาคทณัฑ ์(หรือคาดโทษ) จากสาเหตุหนีโรงเรียน ทะเลาะ 

  วิวาท แอบสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 15. ครู และ/หรือโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 16. ถา้มีคนทาํร้ายท่าน ท่านจะตอบโตอ้ยา่งสาสมโดยทนัทีทนัใด 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 17. การกระทาํผดิเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เป็นเร่ืองสนุกสนาน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 18. ท่านคิดวา่ “พวกคนรวยน่ะ โกงเขามาทั้งนั้น”  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 19. ท่านคิดวา่การพนนัเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึง ไม่ควรถือเป็นเร่ืองผดิกฎหมาย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 20. คนทาํผดิกฎหมายนั้น ไม่ไดถู้กจบัทุกคน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 21. การขโมยของผูอ่ื้นสบายกวา่และถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดา 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 22. “ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป” ฉะนั้นจะทาํดีไปทาํไม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 23. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

ส่วนที ่6  เพือ่นสนิทของท่าน 

คาํถาม 

 1. เพื่อนคนน้ีสูบบุหร่ี 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 2. เพื่อนคนน้ีด่ืมเหลา้ และเคยชวนท่านด่ืมดว้ย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 3. เพื่อนคนน้ีติดยาเสพติด เช่น กญัชา 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 4. เพื่อนคนน้ีเท่ียวกลางคืน และเคยชวนท่านเท่ียวดว้ย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. เพื่อนคนน้ีเล่นการพนนั และเคยชวนท่านเล่นดว้ย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 6. เพื่อนคนน้ีเล่นการพนนัมากกวา่ 2 อยา่ง และเล่นอยูบ่่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 7. เพื่อนคนน้ีเคยขโมยของในบา้นตนเองไปขายเพื่อพาท่านเท่ียว 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. เพื่อนคนน้ีชอบแกลง้คนอ่ืน ๆ ใหโ้มโหแลว้หวัเราะชอบใจ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. เพื่อคนน้ีโมโหร้าย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. เพื่อนคนน้ีชอบเป็นหวัหนา้กลุ่ม (แก๊งค)์ มีคนเกรงกลวัมาก 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. เพื่อนคนน้ีชอบทาํลายของแลว้หวัเราะชอบใจ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. เพื่อนคนน้ีชอบแสดงอาํนาจบาตรใหญ่ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. เพื่อนคนน้ีเคยหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 14. เพื่อนคนน้ีเคยถูกตาํรวจจบักมุและถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 15. เพื่อนสนิทคนน้ีชอบหนีโรงเรียนเป็นประจาํ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 16. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................ 

 

ส่วนที ่7  ความรู้สึกในขณะอยู่ในสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 

คาํถาม 

 1. อยูใ่นสถานฝึกอบรมคร้ังแรกทาํใหมี้เพื่อนมากข้ึน 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 2. ไม่มีคนในครอบครัวมาเยีย่มท่านเลยในขณะท่ีท่านอยูใ่นสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 3. พอ่/แม่มาเยีย่มท่านทุกวนัหรือมาเยีย่มท่านบ่อย ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 4. นาน ๆ คร้ังพอ่/แม่จึงจะมาเยีย่มท่าน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. อยูใ่นสถานฝึกอบรมสบายกวา่อยูท่ี่บา้น 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 6. อยูใ่นสถานฝึกอบรมทาํใหมี้ความรู้กวา้งขวางข้ึน เร่ืองการกระทาํผดิ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 7. อยูใ่นสถานฝึกอบรมไม่ตอ้งทาํงานกมี็ขา้วรับประทาน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. ออกไปจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรกท่านตั้งใจวา่จะไม่กระทาํผดิอีก 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. เพื่อน ๆ ในสถานฝึกอบรมสอนวิธีกระทาํผดิใหม่ ๆ ใหแ้ก่ท่าน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. สถานฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. ท่านเคยคิดวา่ออกจากสถานท่ีฝึกอบรมจะทดลองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. อยูใ่นสถานฝึกอบรมทั้งทีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 

 

ส่วนที ่8  เพือ่นสนิททีสุ่ดในสถานฝึกอบรม 

คาํถาม 

 1. เพื่อนคนน้ีทาํความผดิคร้ังแรก 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 2. เพื่อนคนน้ีทาํความผดิมาแลว้มากกวา่ 1 คร้ัง 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 3. เพื่อนคนน้ีเคยชวนท่านทาํความผดิในสถานฝึกอบรม (เช่น การแอบเล่นการพนนั 

  หรือการแอบสูบบุหร่ี.........................เป็นตน้) 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 4. เพื่อนคนน้ีเคยชวนท่านใหห้ลบหนีออกจากสถานฝึกอบรม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. เพื่อนคนน้ีสอนวิธีกระทาํผดิใหม่ ๆ ใหท่้าน 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 6. เพื่อนคนน้ีไม่มีใครมาเยีย่มเลยระหวา่งอยูใ่นสถานฝึกอบรม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 7. เพื่อนคนน้ีเคยชวนท่านแกลง้เพื่อนในสถานฝึกอบรม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. เพื่อนคนน้ีแอบสูบบุหร่ีในสถานฝึกอบรม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. เพื่อนคนน้ีชอบชวนทะเลาะวิวาทกบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ เสมอในสถานฝึกอบรม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. เพื่อนคนน้ีชอบทาํลายของในสถานฝึกอบรมเสียหายและชอบใจ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. เพื่อนคนน้ีพดูจาหยาบคายเสมอ ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. เพื่อนคนน้ีถูกทาํโทษในสถานฝึกอบรมเสมอ ๆ  

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 

 

ส่วนที ่9  สภาพการณ์หลงัการออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 

คาํช้ีแจง    กรุณาตอบตามความเป็นจริง โดยนึกยอ้นไปถึงช่วงเวลาท่ีท่านออกจากสถานฝึกอบรม 

                 คร้ังแรก 

คาํถาม 

 1. ครอบครัว ญาติพี่นอ้งของท่านใหอ้ภยัท่าน และดีใจท่ีท่านกลบับา้น 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 



 523 

 2. พอ่/แม่ ญาติพีน่อ้งของท่านชอบเยาะเยย้ ถากถางท่านอยูเ่สมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 3. พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งของท่านแสดงความรังเกียจท่านภายหลงัท่านออกจาก 

  สถานฝึกอบรม 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 4. ท่านคิดวา่ พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งของท่านไม่เขา้ใจท่านเลย 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 5. เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น ไม่คบคา้สมาคมกบัท่านเหมือนเดิมภายหลงัท่ีท่าน 

  ออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 6. พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งคอยจอ้งจบัผดิท่านเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 7. ใคร ๆ กพ็ากนัวา่ ท่านเป็นเดก็เกเร, เดก็หลือขอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 8. เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียนคอยเยาะเยย้ถากถางท่านอยูเ่สมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 9. เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน ครู คอยจอ้งจบัผดิท่านเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 10. ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือวา่ท่านเป็นคนดีได ้

   ใช่  ไม่ใช่ 

 11. ท่านไม่ไดก้ลบัไปอยูก่บัครอบครัวอีก 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 12. ท่านยงัคงติดต่อกบัเพื่อนสนิทในสถานฝึกอบรมคนนั้นเสมอ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 13. ท่านไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้รียนต่อ 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 14. ท่านคิดวา่การกระทาํผดิซํ้ าเป็นเร่ืองธรรมดา 

   ใช่  ไม่ใช่ 
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 15. ท่านคิดวา่ไม่มีใครใหโ้อกาสท่านกระทาํความดี 

   ใช่  ไม่ใช่ 

 16. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 

 

ส่วนที ่10  การป้องกนัการกระทาํผดิซ้ํา 

 ถา้ท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกนัการเสพยาซํ้า ท่านจะมีวิธีการป้องกนั

อยา่งไร 

 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 

   

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
นางกาญจนา  คุณารักษ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

(ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําของเด็กและเยาวชน) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ปัจจัย และสาเหตุการกระทาํผดิ 
ซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

 

ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

 ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา   

1 ศาสตราจารย ดร.พทัยา  สายหู  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รง มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  Ph.D. (Social Antropology คุณวฒิุ มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั  

 Oxford University U.K.  กิตติเมธี สาขาวชิาศิลปศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

  M.A. Oxford University มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

  B.A. (Hons.) oxford University  ประธานคณะกรรมการกลัน่  

  กรองหลกัสูตร สาขาสังคมศาสตร์  

  มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

   ประสบการณ์การทาํนานกวา่   

  30 ปี  

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิา ภาควชิาจิตวทิยาและ 

 ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข จิตวทิยาและการแนะแนว การแนะแนว 

  วท.ด (การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ 

 ประยกุต)์   เช่ียวชาญดา้นการพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สมรรถภาพบุคคล ครอบครัว  

  ค.ม. (จิตวทิยาการศึกษาและการ การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์และการ  

 (แนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรับพฤติกรรม  

  ค.บ. (มธัยมศึกษา : การสอนเคมี)  หนงัสือ/บทความเก่ียวกบั  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จิตวทิยาการเรียนรู้ การพฒันา  

  สมรรถภาพและสัมพนัธภาพ  

  ระหวา่งบุคคล  

   วทิยากรดา้นการวจิยัทาง  

  พฤติกรรมศาสตร์/การปรับ  

  พฤติกรรม  

   ประสบการณ์การทาํงานกวา่   

  20 ปี  

3 ดร.รัตนา  บรรณธรรม  นกัวชิาการสาธารณสุข ระดบั 8 กลุ่มวจิยัและพฒันาทาง 

  ค.ด. (เทคโนโลยแีละการส่ือสารการ ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มวจิยัและ สาธารณสุข สาํนกั 

 ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พฒันาสาธารณสุข อนามยั อาคาร 1 ชั้น 7 
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

  ก.ศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา)   วจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผล ศาลาวา่การกรุงเทพ 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ต่อการติดยาเสพติดซํ้ า มหานคร 

  วทบ. (สุขศึกษา) มหาวทิยาลยัมหิดล  วจิยัเร่ือง แรงกระตุน้นาํสู่การ  

  นศ.บ. (โฆษณา) มหาวทิยาลยัสุโขทยั กระทาํผดิของเดก็และเยาวชน  

 ธรรมาธิราช  ประสบการณ์การทาํงานกวา่   

  สธ.บ. (บริหารสาธารณสุข)  20 ปี  

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

4 น.ส.มาลยั  เฉลิมชยันุกลู  นกัสังคมสงเคราะห์ภาควชิา ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 

  สศ.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์และ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และศิริราช พยาบาล  ศิริราชพยาบาล 

  มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล 

   ประสบการณ์การทาํงาน กวา่   

  15 ปี  

5 รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  เขียววชิยั  รองอธิการบดี มหาวทิยาลยั ภาควชิาพ้ืนฐานทางการ 

  ค.ด. (อุดมศึกษา)  ศิลปากร ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  ค.ม. (พลศึกษา)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  รองศาสตราจารย ์ภาควชิา  

  ค.บ. (พลศึกษา)  พ้ืนฐานทางการศึกษา  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ประสบการณ์การทาํงานกวา่   

  25 ปี  

6 นายอริยะ  นาวินธรรม  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัแพร่ ศาลเยาวชนและ 

  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ครอบครัว จงัหวดัระยอง  

  นบท. เนติบณัฑิตสภา  ผูพิ้พากษาจงัหวดัระยอง  

  น.บ. (นิติศาสตร์)  ผูช่้วยผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ภาค 3  

  ประกาศนียบตัร   ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลเยาวชน  

 “กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม” และครอบครัวจงัหวดันครสวรรค ์  

 มหาวทิยาลยัคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น  ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาล  

  ประกาศนียบตัร  จงัหวดันนทบุรี  

 “กฎหมายภาษีอาการ”  ผูพิ้พากษาจงัหวดัชลบุรี  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

 Duke University U.S.A.  ผูช่้วยผูพ้ิพากษาศาลอุทรณ์  

  ภาค 2  

   รองอธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชน  

  และครอบครัวกลาง  

   ผูพิ้พากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2  

   ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองอธิบดี  

  ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลาง  

7 อาจารย ์ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท ์  งานสังคมสงเคราะห์และ บณัฑิตมหาวทิยาลยั 

  ปร.ด. (อาชญาวทิยาการบริหารงาน สวสัดิการสังคม 20 ปี ไดรั้บรางวลั มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ยติุธรรมและสังคม) มหาวทิยาลยัมหิดล นกัสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สวนดุสิต 

  ศศ.ม. (เทคโนโลยสีังคม)   งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

 มหาวทิยาลยัเกริก ยาเสพติดทั้งในประเทศดและ  

  ค.บ. (ภาษาองักฤษ/ฝร่ังเศส) ต่างประเทศ 10 ปี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  บริหารหลกัสูตรสาขาอาชญา  

  วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  

  และสังคม 5 ปี  

   วจิยั เร่ืองปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผล  

  ต่อการติดยาเสพติดซํ้ า  

   วจิยั เร่ืองครอบครัวปัจจยั  

  ปกป้องหรือผลกัดนัปัญหา  

  ยาเสพติดของวยัรุ่นในเขต  

  กรุงเทพมหานคร  

ผู้เช่ียวชาญด้านสถิตวิจิัย   

8 ศาสตราจารย ์เรืออากาศโท  รองอธิการบดีมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุเงทพ 

 ดร.ทวปี  ศิริรัศมี ศิลปากร ธนบุรี เขตทวีวฒันา 

  Ph.D (Higher and Community   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและ กรุงเทพมหานคร 

 Education University of Bombay India) พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร  

  ค.ม. (การวจิยัการศึกษา)  ผูท้รงคุณวฒิุราชบณัฑิตยสถาน  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ผูส้อนวชิาสถิติวจิยัทาง  

  ค.บ. (ชีววทิยา)  สังคมศาสตร์ ระดบับณัฑิตศึกษา  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยั  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

  Certificate of Surver Research กรุงเทพธนบุรี  

 Methodology in Social Science TATA  ประสบการณ์การทาํงานกวา่  

 Institute of Social Seience Certificate  26 ปี ข้ึนไป  

 Of the Executive Master Class in   

 MICE (Meeting, Incentive, Convention   

 And Exhibition   

9 รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ คุณารักษ ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 

  Ph.D (Educ. Adm.) Kansas  มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัอีสเทอร์น 

 University, U.S.A.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เอเซีย 

  M.Sc. (Edue. Adm.) Emporia State พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 University, U.S.A.  หวัหนา้ภาควชิาบริหารการ  

  กศ.บ. (ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์) ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

  Cert. in Applied Research Project มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 Planning and Management, SEAMEO/  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  

 Regional INNOTECH Center มหาวทิยาลยัอิสเทอร์นเอเซีย  

 Philippines  ผูส้อนวชิาเก่ียวกบัสถิติวจิยั  

  ทางสังคมศาสตร์ระดบับณัฑิต  

  ศึกษา  

   ประสบการณ์การทาํงานกวา่   

  30 ปี  

10 ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าควชิา บณัฑิตวทิยาลยั 

 ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิ์ริธรรม พ้ืนฐานทางการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสูตร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั ตล่ิงชนั 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ศิลปากร คทม./ภาควชิาพื้นฐาน 

   รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ทางการศึกษา  

  มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ 

   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวเิคราะห์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  อภิมาน และการประเมินอภิมาน  

   ผูส้อนวชิาเก่ียวกบัสถิติวจิยัทาง  

  สังคมศาสตร์ระดบับณัฑิตศึกษา  

   ประสบการณ์ในการทาํงาน  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา   

11 ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิา ภาควชิาหลกัสูตรและ 

 ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา การสอนภาษาไทย ภาควชิา การสอน  

  Ph.D. (Education) University of หลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

 Tasmania, Australia  สาขาวชิาท่ีชาํนาญการ การ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) พฒันาวชิาชีพครู การศึกษาภาษา   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร   

  ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกียรตินิยม การพฒันาเคร่ืองมือการประเมิน  

 อนัดบั 2 เพ่ือการเรียนรู้  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวจัิยด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

ตารางที ่35  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ฉบับที ่1 สําหรับผู้เช่ียวชาญฯ 

ตารางที ่36  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ฉบับที ่2 สําหรับพนักงานคุมประพฤติฯ 

ตารางที ่37  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ฉบับที ่3 สําหรับเด็กและเยาวชนฯ 

ตารางที ่38  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามสําหรับเด็กและเยาวชนฯ 
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ตารางท่ี 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 1 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิควิทยา สงัคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
            เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ก.  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพตดิของเดก็และเยาวชน              

1.  ท่านคิดวา่ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมาจาก              

    1.1  ครอบครัว  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.2  ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.3  ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพและสงัคม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.4  เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.5  ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.6  ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.7  สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลใน

ครอบครัว ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย 

คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของบุคคลในครอบครัว  

 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

2.  ท่านคิดวา่สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมาจาก                

     2.1  การไม่สาํนึกวา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.2  หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพ

ยาอีก 
 ใช่  ไม่ใช่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.3  ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.4  ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.5  ครอบครัว / ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวธีิการช่วยเหลือ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     2.6  ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 1 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิควิทยา สงัคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
            เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     2.7  หลงัการรับการรักษาฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา และหลงัการบาํบดัทุกคร้ังท่ีเด็ก

และเยาวชนตดัสินใจเลิกเสพยา เด็กและเยาวชนนั้นเพียงแต่เอาตวัออกห่างจากยา

เท่านั้น ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั 

 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 -1 +1 +1 0.73 มีความสอดคลอ้ง 

     2.8  สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ข.  การป้องกนัการกระทาํผดิซ้ําของเดก็และเยาวชน              

1.  ท่านคิดวา่ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิต่อไปน้ี เป็นสาเหตุของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเดก็และเยาวชน 

             

    ทฤษฎีการเรียนรู้สงัคม                                         ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการควบคุมสงัคม                                         ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีความผกูพนัทางสงัคม                         ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป                                         ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการขดัเกลาทางสงัคม                                   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการเลียนแบบ                                               ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีวฒันธรรมรอง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการประทบัตรา  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการควบคุมตนเอง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 1 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิควิทยา สงัคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
            เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ทฤษฎีการเลือก  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

2.  ท่านคิดวา่สิทธิเดก็ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2533 มีผลดีผลเสียหรือ

ผลกระทบต่อการกระทาํผดิซํ้ าในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่และอยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

3.  ท่านคิดวา่การปฏิบติัตามกฎแห่งกรุงปักก่ิงอยา่งเคร่งครัดจะช่วยป้องกนั ขจดั หรือลดการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

4.  ท่านคิดวา่การปฏิบติัตามขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาดจะช่วยป้องกนั ขจดั หรือลดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรือไม่ และอยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

5.  ท่านเช่ือวา่สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจะช่วยป้องกนั ขจดัหรือลดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดไดห้รือไม่ อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

6.  ท่านคิดวา่ควรมีการกาํหนดหลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการและแนวทางการปฏิบติัในการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นระดบัชาติในลาํดบัตน้ๆ  หรือไม่ และอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.  ท่านคิดวา่การเกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียน/สถานศึกษาใหไ้ดต้ามเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 

(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และ/หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษา  ปีท่ี 6) จะช่วยป้องกนัหรือลดการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่ และอยา่งไร 

+1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

8.  ท่านคิดวา่การใหก้ารศึกษาแก่เดก็และเยาวชน ตลอดจนครอบครัวของเยาวชนผูก้ระทาํผดิเก่ียวกบัยา

เสพติด จะช่วยป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนได้

หรือไม่ และควรจะใหก้ารศึกษาอะไร อยา่งไร 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

9.  ท่านคิดวา่สถาบนัครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนหรือไม่ 

ถา้ใช่ สถาบนัครอบครัวควรแสดงบทบาทอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 1 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิควิทยา สงัคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
            เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.  ท่านคิดวา่การใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด มี

ความจาํเป็นหรือไม่ และถา้ใช่ควรทาํอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

11.  ท่านคิดวา่รัฐบาลควรกาํหนดทิศทางของส่ือมวลชนในการรายงานและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเดก็และ

เยาวชนไปในทิศทางท่ีเป็นบวกเพื่อป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครอง

เดก็หรือไม่ ถา้ใช่ หน่วยงานใดควรเป็นผูรั้บผดิชอบและควรทาํอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

12.  ท่านคิดวา่การรณรงคใ์หค้รอบครัว ชุมชน และสงัคมใหอ้ภยั ยอมรับเดก็และเยาวชนกลบัคืนสู่สงัคม

เพื่อป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมีความจาํเป็น

หรือไม่ และควรทาํอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13.  ท่านคิดวา่ควรมีการใชกิ้จกรรมทางการศึกษา กิจกรรมอ่ืน ๆ และโปรแกรมเยยีวยาต่าง ๆ เพื่อป้องกนั

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่และควรทาํอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14.  ท่านคิดวา่ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมโปรแกรมการสร้างอาชีพระยะสั้น / ระยะยาว เพือ่ป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่ และควรทาํอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15.  ท่านคิดวา่สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานใดบา้งในการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน และประสานอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16.  สถานบนัการศึกษาควรมีบทบาทอยา่งไร ในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถาน

พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

17.  สถาบนัทางศาสนาควรมีบทบาทอยา่งไรในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถาน

พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 1 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชญาวิทยา สงัคมวิทยา จิควิทยา สงัคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
            เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18.  สถาบนัทางสงัคมอ่ืน ๆ อะไรบา้ง ท่ีควรมีบทบาทในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดใน

สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และควรทาํบทบาทนั้นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

19.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 2 สาํหรับพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ  
            การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ก.  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพตดิของเดก็และเยาวชน              

1.  ท่านคิดวา่ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมาจาก              

    1.1  ครอบครัว  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.2  ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.3  ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพและสงัคม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.4  เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.5  ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.6  ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.7  สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลใน

ครอบครัว ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย 

คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของบุคคลในครอบครัว  

 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

2.  ท่านคิดวา่สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมาจาก                

     2.1  การไม่สาํนึกวา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.2  หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพ

ยาอีก 
 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.3  ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.4  ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.5  ครอบครัว / ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวธีิการช่วยเหลือ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     2.6  ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 2 สาํหรับพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ  
            การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     2.7  ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

     2.8  สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ข.  การป้องกนัการกระทาํผดิซ้ําของเดก็และเยาวชน              

1.  ท่านคิดวา่ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิต่อไปน้ี เป็นสาเหตุของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด

ของเดก็และเยาวชน 

             

    ทฤษฎีการเรียนรู้สงัคม                                         ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการควบคุมสงัคม                                         ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีความผกูพนัทางสงัคม                         ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีความกดดนัทัว่ไป                                         ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 0 +1 +1 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการขดัเกลาทางสงัคม                                   ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการเลียนแบบ                                               ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการขดัขวางหรือยบัย ั้ง  ใช่    ไม่ใช่ 1 +1 +1 +1 1 1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีวฒันธรรมรอง  ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 0 +1 +1 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการประทบัตรา  ใช่  ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการควบคุมตนเอง  ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 

    ทฤษฎีการเลือก  ใช่    ไม่ใช่ 0 +1 +1 +1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.64 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 2 สาํหรับพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ  
            การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.  ท่านคิดวา่สิทธิเดก็ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2533 มีผลดีผลเสียหรือ

ผลกระทบต่อการกระทาํผดิซํ้ าในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่และอยา่งไร 
0 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.64 

มีความสอดคลอ้ง 

3.  ท่านคิดวา่การปฏิบติัตามกฎแห่งกรุงปักก่ิงอยา่งเคร่งครัดจะช่วยป้องกนั ขจดั หรือลดการกระทาํผดิซํ้ า

เก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรือไม่ อยา่งไร 
0 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.64 

มีความสอดคลอ้ง 

4.  ท่านคิดวา่การปฏิบติัตามขอ้แนะนาํแห่งกรุงริยาดจะช่วยป้องกนั ขจดั หรือลดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรือไม่ และอยา่งไร 
0 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.64 

มีความสอดคลอ้ง 

5.  ท่านเช่ือวา่สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจะช่วยป้องกนั ขจดัหรือลดการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั

ยาเสพติดไดห้รือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.  ท่านคิดวา่ควรมีการกาํหนดหลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการและแนวทางการปฏิบติัในการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นระดบัชาติในลาํดบัตน้ๆ  หรือไม่ และอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

7.  ท่านคิดวา่การเกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียน/สถานศึกษาใหไ้ดต้ามเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 

(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และ/หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษา  ปีท่ี 6) จะช่วยป้องกนัหรือลดการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่ และอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

8.  ท่านคิดวา่การใหก้ารศึกษาแก่เดก็และเยาวชน ตลอดจนครอบครัวของเยาวชนผูก้ระทาํผดิเก่ียวกบัยา

เสพติด จะช่วยป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนได้

หรือไม่ และควรจะใหก้ารศึกษาอะไร อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

9.  ท่านคิดวา่สถาบนัครอบครัวเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนหรือไม่ 

ถา้ใช่ สถาบนัครอบครัวควรแสดงบทบาทอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 2 สาํหรับพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ  
            การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.  ท่านคิดวา่การใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด มี

ความจาํเป็นหรือไม่ และถา้ใช่ควรทาํอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

11.  ท่านคิดวา่รัฐบาลควรกาํหนดทิศทางของส่ือมวลชนในการรายงานและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเดก็และ

เยาวชนไปในทิศทางท่ีเป็นบวกเพื่อป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครอง

เดก็หรือไม่ ถา้ใช่ หน่วยงานใดควรเป็นผูรั้บผดิชอบและควรทาํอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

12.  ท่านคิดวา่การรณรงคใ์หค้รอบครัว ชุมชน และสงัคมใหอ้ภยั ยอมรับเดก็และเยาวชนกลบัคืนสู่สงัคม

เพื่อป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมีความจาํเป็น

หรือไม่ และควรทาํอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

13.  ท่านคิดวา่ควรมีการใชกิ้จกรรมทางการศึกษา กิจกรรมอ่ืน ๆ และโปรแกรมเยยีวยาต่าง ๆ เพื่อป้องกนั

การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่และควรทาํอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

14.  ท่านคิดวา่ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมโปรแกรมการสร้างอาชีพระยะสั้น / ระยะยาว เพือ่ป้องกนัการ

กระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหรือไม่ และควรทาํอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

15.  ท่านคิดวา่สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานใดบา้งในการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน และประสานอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

16.  สถานบนัการศึกษาควรมีบทบาทอยา่งไร ในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถาน

พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

17.  สถาบนัทางศาสนาควรมีบทบาทอยา่งไรในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดในสถาน

พินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 2 สาํหรับพนกังานคุมประพฤติในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ  
            การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18.  สถาบนัทางสงัคมอ่ืน ๆ อะไรบา้ง ท่ีควรมีบทบาทในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดใน

สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และควรทาํบทบาทนั้นอยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

19.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 37 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 3 สาํหรับเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 
            ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

 รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ก.  ปัจจัยและสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพตดิของเดก็และเยาวชน              

1.  ท่านคิดวา่ปัจจยัเส่ียงหรือแนวโนม้ของการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมาจาก              

    1.1  ครอบครัว  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.2  ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.3  ภูมิหลงัทางการศึกษา อาชีพและสงัคม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.4  เพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.5  ประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.6  ประวติัการกระทาํผดิอ่ืน ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

    1.7  สภาวะทางกายและจิต (ความเจ็บป่วยทางกาย/พิการของบุคคลใน

ครอบครัว ประวติัทางจิตประสาทของบุคคลในครอบครัว ประวติัการฆ่าตวัตาย 

คุม้คลัง่หรือทาํร้ายตนเองของบุคคลในครอบครัว  

 ใช่  ไม่ใช่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.  ท่านคิดวา่สาเหตุการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนมาจาก                

     2.1  การไม่สาํนึกวา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.2  หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพ

ยาอีก 
 ใช่  ไม่ใช่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.3  ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.4  ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.5  ครอบครัว / ผูป้กครอง มีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวธีิการช่วยเหลือ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     2.6  ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 37 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ฉบบัท่ี 3 สาํหรับเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั 
            ยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     2.7  ไม่ไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

     2.8  สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.  ท่านตอ้งการบริการอะไรขณะอยูใ่นสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และเม่ือพน้โทษไปแลว้

เพื่อใหท่้านสามารถใชชี้วติแบบคนปกติทัว่ไป และไม่กระทาํผดิซํ้ าอีก 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด  

 รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ก.  ท่านคดิว่าปัจจัยเส่ียงหรือแนวโน้มของการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพตดิ มากจาก              

1.  ครอบครัว              

    ไม่รู้วา่ใครเป็นบิด/มารดา  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     บิดา/มารดามีคู่ครองใหม่  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อยูต่ามลาํพงั  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อยูก่บัเพื่อน/คู่ครอง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อยูก่บัญาติพี่นอ้ง/ผูป้กครอง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อยูก่บับิดามารดา  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะกนั ทาํร้ายกนั  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เยาวชนถูกทาํร้ายจนเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจทั้งในอดีต

และปัจจุบนั 

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู ่  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     บุคคลในครอบครัว/ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยมีประวติัการกระทาํผดิ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     บุคคลในครอบครัว/ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัยาเพติด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ประวติัความเจบ็ป่วยทางกาย/พกิารของบุคคลในครอบครัว/บิดา/มารดา  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

     ประวติัการเจบ็ป่วยทางจิต/ประสาทของบิดา/มารดา/บุคคลในครอบครัว  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     ประวติัการฆ่าตวัตาย/พยายามฆ่าตวัตายหรือคุม้คลัง่ทาํร้ายตนเอง/ผูอ่ื้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

     บิดา/มารดามีการศึกษานอ้ย/ไม่เรียนหนงัสือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     บิดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มารดาประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย/ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ผูป้กครองประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ครอบครัวมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย/มีหน้ีสิน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ครอบครัวมีฐานะพอมีพอใช ้  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………..  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.  ชุมชนและสภาพแวดล้อม                 

     ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนนั  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ชุมชนและสภาพแวดลอ้มมีปัญหาอาชญากรรม เป็นแหล่งอบายมุข  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     แหล่งมีการทะเลาะววิาท  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     แหล่งชุมชนแออดัเส่ือมโทรม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.  ภูมหิลงัทางการศึกษา อาชีพและสังคม                

     มีประวติัการเรียนซํ้ าชั้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มีประวติัการใชย้าเสพติด/เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์บุหร่ี  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ลาออกจากโรงเรียน หรือถูกใหอ้อก  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     ถูกเพื่อนร่วมหอ้ง/เพื่อนต่างหอ้ง/ครู/บุคคลอ่ืน ๆ ทาํร้ายร่างกาย/ข่มขู่ให้

หวาดกลวั 

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     ดาํรงชีพดว้ยการประกอบอาชีพผดิกฎหมายหรือผดิศีลธรรม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ใชเ้วลาวา่งดว้ยการเสพยา/เล่นการพนนั  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มกัสร้างความลาํบากใจใหบุ้คคลรอบขา้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.  เพือ่นและบุคคลใกล้ชิด                

     เพื่อน/เพือ่นสนิท/บุคคลใกลชิ้ดชกัชวนใหเ้สพยา  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เพื่อน/เพือ่นสนิท/บุคคลใกลชิ้ดอยูใ่นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เพื่อน/เพื่อนสนิท/บุคคลใกลชิ้ดมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือ 

ส่ิงผดิกฎหมาย เป็นอาชญากรเป็นอนัธพาล  

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.  ประวตัิเกีย่วข้องกบัยาเสพติด                

     เดก็/เยาวชนมีประวติัการสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลอ์ยา่ง

ต่อเน่ือง    

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มีพฤติกรรมบริโภคยาบางประเภทท่ีก่อให้เกิดการเสพติด ได ้เช่น ยานอน

หลบัยาแกไ้อหรือสารเสพติดตามกฎหมาย  

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มีพฤติกรรมติดยาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ปี  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เคยบาํบดัดว้ยยาและบาํบดัฟ้ืนฟรูวมกนัเกินกวา่ 3 คร้ัง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     ไม่ตั้งใจหรือไม่ตอ้งการเลิกเสพยาอยา่งจริงจงั  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เคยทดลองเสพยาเป็นคร้ังคราว  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มีพฤติกรรมลกัลอบขายสารเสพติดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     มีประวติัการถูกดาํเนินคดีเก่ียวกบัการเสพยาในชั้นพนกังานสอบสวน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     มีประวติัถูกศาลพิพากษาใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัยาเสพติด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.  ประวตักิารกระทาํผดิ                

     ท่านมีอายยุงันอ้ยขณะกระทาํผดิคร้ังแรก  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.  สภาวะทางร่างกายและจิตใจ                

     เดก็/เยาวชนท่ีมีความพิการทางกายดา้นเดียวหรือซํ้าซอ้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิต  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนมีประวติัเขา้รับการรักษาอาการทางจิต  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนมีประวติัทาํร้ายร่างกาย/พยายามฆ่าตวัตาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.  พฤตกิรรมเกเร                

     เดก็/เยาวชนท่ีกระทาํ/แสดงออก/ประพฤติตนไม่อยูใ่นระเบียบ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม/ก่อความเดือดร้อน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

     เป็นผูเ้ร่ิมการต่อสู้เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เป็นผูท่ี้เคยใชอ้าวธุท่ีอาจเป็นอนัตรายสาหสัแก่ผูอ่ื้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เป็นผูท่ี้มีเจตนาทารุณหรือทาํร้ายสตัว ์  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เป็นผูข้โมยทรัพยสิ์นหรือส่ิงของของผูอ่ื้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เป็นผูมี้เจตนาวางเพลิงต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นเพื่อใหเ้กิด ความเสียหาย   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     เป็นผูง้ดัแงะเขา้บา้นอาคารหรือรถของผูอ่ื้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนมกัพดูปดเพื่อใหไ้ดส่ิ้งของ ความสะดวกหรือเล่ียงกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนท่ีออกนอกบา้นกลางคืน แมว้า่ผูป้กครองไม่อนุญาต  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เด็ก/เยาวชนท่ีเคยหนีออกจากบา้นไปคา้งท่ีอ่ืนอย่างน้อย 2 คร้ัง ในขณะ

อาศยัอยูก่บัผูป้กครองหรือผูดู้แล  

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     เดก็/เยาวชนมกัหนีโรงเรียนโดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ืออายนุอ้ยกวา่ 13 ปี  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ข.  ท่านคดิว่าสาเหตุการกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพตดิของเดก็และเยาวชนเกดิจาก              

1.  การไม่สาํนึกวา่การเสพยาเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.  หลงัจากท่ีเลิกเสพยาระยะหน่ึงแลว้ กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเสพยาอีก  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.  ขาดโอกาสเขา้รับการดูแลรักษา บาํบดั ฟ้ืนฟอูยา่งถูกตอ้ง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.  ขาดระบบสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.  ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย ไม่ทราบวธีิการช่วยเหลือ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.  ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเลิกเสพ แต่ถูกบงัคบัใหเ้ลิกเสพ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.  หลงัการรับการรักษาฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา และหลงัการบาํบดัทุกคร้ังท่ีเด็กและ

เยาวชนตดัสินใจเลิกเสพยา เด็กและเยาวชนนั้น ๆ เพียงแต่เอาตวัออกห่างจากยา

เท่านั้น มิไดเ้ลิกเสพอยา่งจริงจงั 

 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.  สงัคมไม่ยอมรับและไม่ใหโ้อกาส (ขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง)  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9.  สาเหตุอ่ืน ๆ .................................................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ค.  ความคดิเห็นหรือความรู้สึกของท่าน                

คาํช้ีแจง                

 กรุณาแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านตามความเป็นลงใน                 

 คาํวา่บิดามารดาในท่ีน้ีหมายรวมถึง ผูป้กครองดว้ย                

1.   ทุกคนในครอบครัวของท่านเขา้ใจกนัดี ไม่มกีารทะเลาะววิาท  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.   บิดามารดาไม่เคยสนใจท่านเลย ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัตวัท่าน  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.   ท่านปรับทุกขก์บับิดามารดาไดเ้สมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

4.   ท่านเช่ือและไวว้างใจ พดูคุยเร่ืองต่าง ๆ กบับิดารมารดาได ้  เสมอ ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

5.   บิดามารดาไม่เคยเขา้ใจท่านเลยวา่มีปัญหาอะไร  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.   บิดามารดาสนใจเร่ืองอ่ืน ๆ และเร่ืองการเรียนของท่านเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.   บิดามารดาจอ้งจบัผดิท่านเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.   เม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรค บิดามารดาของท่านจะคอยใหก้าํลงัใจเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

9.   ท่านเคยคิดหนีออกจากบา้นบ่อย ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10. คนในครอบครัวของท่านทะเลาะววิาทกนัเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

11.  ญาติพี่นอ้งของท่านช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

12. ครอบครัวของท่านต่างคนต่างอยูไ่ม่สนใจกนัและกนั  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ง.  ย้อนอดตี                 

คาํช้ีแจง                

 ใหต้อบคาํถามน้ี โดยนึกยอ้นไปถึงในขณะท่ีท่านเป็นเดก็อายรุาว 5-12 ปี                
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 คาํวา่บิดามารดาในท่ีน้ีหมายถึงผูป้กครองดว้ย                

1.   พ่อ/แม่แสดงให้ท่านรู้ว่า (พ่อ/แม่) รักท่านมาก โดยพูดจาหยอกลอ้กบัท่าน

เสมอ ๆ 

 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

2.   พอ่/แม่ไม่เคยสนใจท่านเลย และราํคาญท่ีท่านปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.   พอ่/แม่ไม่เคยพดูจาดี ๆ กบัท่านเลย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.   ท่านไม่รู้วา่พอ่แม่รักท่านมากเพียงใด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

5.   พอ่/แม่ชอบใหท่้านทาํอะไรตามใจ พอ่/แม่ และ (พอ่/แม่) จะโกรธมากถา้ท่าน

ขดัใจ 

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

6.   พอ่/แม่ ปล่อยใหท่้านไปเท่ียวกบัเพื่อน ๆ โดยไม่ห่วงหรือกงัวลเลย  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

7.   พอ่/แม่คอยสอดส่องดูแลท่านอยา่งใกลชิ้ดในทุก ๆ เร่ือง  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.   พอ่/แม่จะบอกความผดิท่านเสมอ เม่ือจะลงโทษ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9.   พอ่/แม่ลงโทษใหท่้านเจบ็ตวั มากกวา่การดุด่า หรือวา่กล่าวตกัเตือน  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

10. พอ่/แม่ลงโทษโดยหา้มมิใหท่้านทาํในส่ิงท่ีท่านชอบ มากกวา่การทาํใหท่้าน

เจบ็ตวั 
 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

11. พอ่/แม่ปล่อยใหท่้านตดัสินใจในเร่ืองส่วนตวัเสมอ ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

12. พอ่/แม่แสดงใหท่้านเห็นวา่ (พอ่/แม่) รักท่านมากกวา่ลูกคนอ่ืน ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

13. พอ่/แม่ไม่ปล่อยใหท่้านไปไหนมาไหนเองโดยไม่มีผูใ้หญ่ไปดว้ย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

14. พอ่/แม่ซกัไซร้รายละเอียดทุกคร้ังท่ีท่านออกไปเท่ียวนอกบา้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

15. พอ่/แม่จะโกรธมากถา้ท่านไม่ทาํตามท่ีบอกใหท้าํ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16. พอ่/แม่อธิบายเหตุผลทุกคร้ังท่ีสนบัสนุนใหท่้านทาํหรือหา้มท่านทาํส่ิงหน่ึง

ส่ิงใด 
 ใช่  ไม่ใช่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17. พอ่/แม่ลงโทษท่านดว้ยการ ดุ ด่า มากกวา่การตีหรือทาํใหท่้านเจบ็ตวั  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

18. พอ่/แม่ลงโทษท่านตามแต่อารมณ์ของพอ่/แม่ โดยไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอน  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

19. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

จ.  การพจิารณาตนเองของท่าน                

1.   ท่านเคยพดูจาหยาบคาย ดุ ด่า ข่มขู่ ผูอ่ื้นเสมอ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.   ท่านเคยไปเท่ียว คอฟฟ่ีชอฟ บาร์ ไนทค์ลบั ผบัหรือในสถานท่ีท่ีหา้มเดก็เขา้

ไป 
 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.   ท่านเคยมีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.   ท่านเคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว้  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.  ปัจจุบนัท่านสูบบุหร่ี  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.  ท่านเคยทดลองใชย้าเสพติดบางประเภท เช่น สูบกญัชา ฉีดมอร์ฟีน ดมกาว 

ยาบา้ เป็นตน้ 
 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.   ท่านเคยหนีเท่ียวและกลบับา้นดึก หรือรุ่งเชา้บ่อย ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

8.   ท่านเคยหนีเท่ียวโดยไม่กลบับา้นเกิน 1 วนั บ่อย ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

9.   ท่านเคยสนุกสนานหรือคลุกคลีกบักลุ่มคนด่ืมเหลา้บ่อย ๆ   ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

10. ท่านเคยทาํลายส่ิงของ ของท่ีบา้น (ท่ีโรงเรียน, ท่ีสาธารณะ) จนแตกหกั  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

11. ท่านเคยเล่น หรือนัง่สุมในวงการพนนับ่อย ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

12. ท่านรู้จกัวธีิการเล่นการพนนั และเล่นไดเ้กินกวา่ 2 ชนิด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13. ท่านเคยทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(เช่น ขโมยทรัพยสิ์น) ลว้งกระเป๋า  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14. ท่ายเคยถูกโรงเรียนภาคทณัฑ ์(หรือคาดโทษ) จากสาเหตุหนีโรงเรียน ทะเลาะ

ววิาท แอบสูบบุหร่ี............... เป็นตน้ 

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15. ครู และ/หรือโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16. ถา้มีคนทาํร้ายท่าน ท่านจะตอบโตอ้ยา่งสาสมโดยทนัทีทนัใด  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

17. การกระทาํผดิเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เป็นเร่ืองสนุกสนาน  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

18. ท่านคิดวา่“พวกคนรวยน่ะ โกงเขามาทั้งนั้น”   ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

19. ท่านคิดวา่การพนนัเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึง ไม่ควรถือเป็นเร่ืองผดิกฎหมาย  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

20. คนทาํผดิกฎหมายนั้น ไม่ไดถู้กจบัทุกคน  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

21. การขโมยของผูอ่ื้นสบายกวา่และถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดา  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

22. “ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป” ฉะนั้นจะทาํดีไปทาํไม  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

23. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ฉ.  เพือ่สนิทของท่าน                

1.   เพื่อนคนน้ีสูบบุหร่ี  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.   เพื่อนคนน้ีด่ืมเหลา้และเคยชวนท่านด่ืมดว้ย  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.   เพื่อนคนน้ีติดยาเสพติดดว้ย เช่น กญัชา  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.   เพื่อนคนน้ีเท่ียวกลางคืนและเคยชวนท่านเท่ียวดว้ย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.   เพื่อนคนน้ีเล่นการพนนั และเคยชวนท่านเล่นดว้ย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.   เพื่อนคนน้ีเล่นการพนนัมากกวา่ 2 อยา่ง และเล่นอยูบ่่อย ๆ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.   เพื่อนคนน้ีเคยขโมยของในบา้นตนเองไปขายเพื่อพาท่านเท่ียว  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.   เพื่อนคนน้ีชอบแกลง้คนอ่ืน ๆ ใหโ้มโหแลว้หวัเราะชอบใจ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9.   เพื่อคนน้ีโมโหร้าย  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

10. เพื่อนคนน้ีชอบเป็นหวัหนา้กลุ่ม (แก๊งค)์ มีคนเกรงกลวัมาก  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

11. เพื่อนคนน้ีชอบทาํลายของแลว้หวัเราะชอบใจ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

12. เพื่อนคนน้ีชอบแสดงอาํนาจบาตรใหญ่  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13. เพื่อนคนน้ีเคยหนีเท่ียวโดยไม่บอกทางบา้นเป็นวนั ๆ   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14. เพื่อนคนน้ีเคยถกูตาํรวจจบักมุและถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15. เพื่อนสนิทคนน้ีชอบหนีโรงเรียนเป็นประจาํ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ช.  เพือ่นสนิทในสถานฝึกอบรมคร้ังแรก (เป็นความรู้สึก)                

1.   อยูใ่นสถานฝึกอบรมคร้ังแรกทาํใหมี้เพื่อนมากข้ึน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

2.   ไม่มีคนในครอบครัวมาเยีย่มท่านเลยในขณะท่ีท่านอยูใ่นสถานฝึกอบรมคร้ัง

แรก 
 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

3.   พอ่/แม่มาเยีย่มท่านทุกวนัหรือมาเยีย่มท่านบ่อย ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

4.   นาน ๆ คร้ังพอ่/แม่จึงจะมาเยีย่มท่าน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

5.   อยูใ่นสถานฝึกอบรมสบายกวา่อยูท่ี่บา้น  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

6.   อยูใ่นสถานฝึกอบรมทาํใหมี้ความรู้กวา้งขวางข้ึน เร่ืองการกระทาํผดิ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

7.   อยูใ่นสถานฝึกอบรมไม่ตอ้งทาํงานกมี็ขา้วรับประทาน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.73 มีความสอดคลอ้ง 

8.   ออกไปจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรกท่านตั้งใจวา่จะไม่กระทาํผดิอีก  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.82 มีความสอดคลอ้ง 

9.   เพื่อน ๆ ในสถานฝึกอบรมสอนวธีิกระทาํผดิใหม่ ๆ ใหแ้ก่ท่าน  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10. สถานฝึกอบรมเป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.73 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. ท่านเคยคิดวา่ออกจากสถานท่ีฝึกอบรมจะทดลองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดม้า  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.73 มีความสอดคลอ้ง 

12. อยูใ่นสถานฝึกอบรมทั้งทีตอ้งหาความรู้ใหม่ ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.73 มีความสอดคลอ้ง 

13. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ซ.  เพือ่นสนิทที่สุดในสถานฝึกอบรม                

1.   เพื่อนคนน้ีทาํความผดิคร้ังแรก  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.   เพื่อนคนน้ีทาํความผดิมาแลว้มากกวา่ 1 คร้ัง  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.   เพื่อนคนน้ีเคยชวนท่านทาํความผดิในสถานฝึกอบรม (เช่น การแอบเล่นการ

พนนัหรือการแอบสูบบุหร่ี.........................เป็นตน้)  
 ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.   เพื่อนคนน้ีเคยชวนท่านใหห้ลบหนีออกจากสถานฝึกอบรม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.   เพื่อนคนน้ีสอนวธีิกระทาํผดิใหม่ ๆ ใหท่้าน   ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.   เพื่อนคนน้ีไม่มีใครมาเยีย่มเลยระหวา่งอยูใ่นสถานฝึกอบรม  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7    เพื่อนคนน้ีเคยชวนท่านแกลง้เพื่อนในสถานฝึกอบรม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.   เพื่อนคนน้ีแอบสูบบุหร่ีในสถานฝึกอบรม   ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9.   เพื่อนคนน้ีชอบชวนทะเลาะววิาทกบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ เสมอในสถานฝึกอบรม  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10.  เพื่อนคนน้ีชอบทาํลายของในสถานฝึกอบรมเสียหายและชอบใจ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

11.  เพื่อนคนน้ีพดูจาหยาบคายเสมอ ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

12. เพื่อนคนน้ีถูกทาํโทษในสถานฝึกอบรมเสมอ ๆ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ฌ.  10  สภาพการณ์หลงัการออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก                

1.    ครอบครัว ญาติพี่นอ้งของท่านใหอ้ภยัท่าน และดีใจท่ีท่านกลบับา้น  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติ1ด1 เร่ือง ปัจจยัและสาเหตุ การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด (ต่อ) 

รายการการประเมิน                       

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.   พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งของท่านชอบเยาะเยย้ ถากถางท่านอยูเ่สมอ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.90 มีความสอดคลอ้ง 

3.   พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งของท่านแสดงความรังเกียจท่านภายหลงัท่านออกจาก

สถานฝึกอบรม 

 ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.   ท่านคิดวา่ พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งของท่านไม่เขา้ใจท่านเลย  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.   เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น ไม่คบคา้สมาคมกบัท่านเหมือนเดิมภายหลงัท่ีท่าน

ออกจากสถานฝึกอบรมคร้ังแรก 
 ใช่  ไม่ใช่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.   พอ่/แม่ ญาติพี่นอ้งคอยจอ้งจบัผดิท่านเสมอ  ใช่  ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7.   ใคร ๆ กพ็ากนัวา่ ท่านเป็นเดก็เกเร, เดก็หลือขอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8.   เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียนคอยเยาะเยย้ถากถางท่านอยูเ่สมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9.   เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน ครู คอยจอ้งจบัผดิท่านเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10. ไม่มีใครเลยท่ีจะเช่ือวา่ท่านเป็นคนดีได ้  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

11. ท่านไม่ไดก้ลบัไปอยูก่บัครอบครัวอีก  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

12. ท่านยงัคงติดต่อกบัเพื่อนสนิทในสถานฝึกอบรมคนนั้นเสมอ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13. ท่านไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้รียนต่อ  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14. ท่านคิดวา่การกระทาํผดิซํ้ าเป็นเร่ืองธรรมดา  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15. ท่านคิดวา่ไม่มีใครใหโ้อกาสท่านกระทาํความดี  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................  ใช่    ไม่ใช่ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือการวิจัย  

(การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน) 
 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที ่1 
 แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที ่2 
 แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที ่3 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 557 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  
ด้านอาชญาวทิยา สังคมวทิยา จิตวทิยา สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์   
เพือ่ประกอบการพจิารณารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติด 

ของเด็กและเยาวชน 
(เกบ็ข้อมูลรอบทีห่น่ึง) 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ในขั้นตอนของการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ในประเด็นของความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความสอดคลอ้งและการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่ง 
หลงัจากท่ีท่านไดศึ้กษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว้ ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่าน
เพื่อยืนยนัรูปแบบการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ความเห็นของท่าน
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผูก้ระท าผดิ
เก่ียวกบัยาเสพติด ตลอดจนครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
 
แนวทางการสัมภาษณ์ 
 1. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
ท่านมีความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบท่ีน ามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
 2. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
ท่านมีความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบท่ีน ามาเป็นรูปแบบมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด  
 3. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
ท่านมีความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบท่ีน ามาเป็นรูปแบบมีความสอดคลอ้งมากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด  
 4. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
ท่านมีความคิดเห็นว่าองคป์ระกอบท่ีน ามาเป็นรูปแบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมากนอ้ย
เพียงใด เพราะเหตุใด  
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 ปริญญาโท สาขาวิ ชา.................................................................................. 
 ปริญญาเอก สาขาวิ ชา.................................................................................. 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…..................................................สาขาวิชา.......................... 
ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน (เศษตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปใหน้บัเป็นหน่ึงปี)......................ปี 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................. 
 
แบบแสดงความคิดเห็นดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

รายการองคป์ระกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความสอดคลอ้ง การน าไปใชป้ระโยชน ์

เหมาะ 
สม 

ไม่ 
เหมาะสม 

เหมาะ 
สม 

ไม่ 
เหมาะสม 

เหมาะ 
สม 

ไม่ 
เหมาะสม 

เหมาะ 
สม 

ไม่ 
เหมาะสม 

1.  เป้าประสงคข์องการป้องกนั         
2.  นโยบายการป้องกนั         
3.  กฎหมาย         
4.  การประเมินความเส่ียงและความ 
    จ  าเป็น 

        

5.  การตระหนกัรู้ในธรรมชาติของเดก็ 
     และวยัรุ่น 

        

6.  การคดักรองเดก็และเยาวชนท่ี 
     กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
     ออกจากโรคทางจิตเวช 

        

7.  การมีกิจกรรมและโปรแกรมการ 
     ป้องกนัต่าง ๆ 

        

8.  การใหค้  าปรึกษา         
9.  การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล         
10. การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนั         
11. การมีอาชีพของเดก็และเยาวชน         
12. การมีเครือข่าย         
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท่านมีความ 
คิดวา่องคป์ระกอบท่ีน ามา 
        เป็นรูปแบบมีความเหมาะสม มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
             
             
             
             
2. จากร่างรูปแบบการป้องกันการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท่านมี
ความคิดวา่องคป์ระกอบท่ีน ามา 
      เป็นรูปแบบมีความเป็นไปได ้มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
             
             
             
             
3. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท่านมีความ 
คิดวา่องคป์ระกอบท่ีน ามา 
 เป็นรูปแบบมีความสอดคลอ้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
             
             
             
             
 
4. จากร่างรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท่านมีความ 
คิดวา่องคป์ระกอบท่ีน ามา 
 เป็นรูปแบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
             
             
             
             



 560 

ประเด็นการพจิารณารับรองข้อเสนอ 
 

 1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้เสนอ มีความ
ครอบคลุมการปฏิบติั และ/หรือกิจกรรม การใชถ้อ้ยค า ส านวน การจดักลุ่มหรือล าดบัของขอ้เสนอ 
 2. ความเป็นไปได ้(feasibility) พิจารณาจากขอ้เสนอท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้โดย
การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบติัได้ ปลอดจากภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีปัจจัย
สนบัสนุน คือ การมีระเบียบ / ขอ้บงัคบั / กฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัได ้
 3. ความสอดคลอ้ง (congruity) พิจารณาความสอดคลอ้งกบันโยบายระดบัชาติ 
บริบทของสังคมและความสอดคลอ้งภายในองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เป้าประสงค ์นโยบาย กฎหมาย 
การประเมินความเส่ียงและความจ าเป็น การรู้จกัธรรมชาติของเด็กและวยัรุ่น การคดักรอง กิจกรรม
และโปรแกรมการป้องกนั การให้ค  าปรึกษาแนะน า การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล การมีความ
ตั้งใจจริงในการป้องกนั การมีอาชีพและการมีเครือข่าย 
 4. การน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง (utility) พิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดข้ึนต่อเด็ก / 
เยาวชน ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติโดยรวม 
 
ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี 
 
 

     นางกาญจนา  คุณารักษ ์
     นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษา) 

     รหสัประจ าตวั 53260806 
     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ฉบับที ่1 
เร่ือง 

การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติด : กรณศึีกษา 
สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีประมวลและ
ปรับปรุงจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (ดา้นอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ 
นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) ในรอบแรก 
 วตัถุประสงคข์องการสอบถามในคร้ังน้ี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของท่านไปใชใ้นการ
ประมวลสังเคราะห์ และก าหนดรูปแบบการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนใน 13 หัวขอ้ใหญ่ คือ เป้าประสงคข์องการป้องกนั  แผนการป้องกนั นโยบายการป้องกนั 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกัน การประเมินความเส่ียงในการกระท าผิดซ ้ า การตระหนักรู้ใน
ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันการกระท าผิดซ ้ า การคดักรองกิจกรรมและหรือ
โปรแกรมการป้องกนัต่าง ๆ การใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 
(เสพยา) และครอบครัว การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผลผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การมีความ
ตั้งใจมุ่งในการป้องกนัอยา่งจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั การท าใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้อาชีพ มีงานท า และสุดทา้ยการมีเครือข่ายท่ีจะให้ความช่วยเหลือในดา้น   
การเรียน การมีงานท า  การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอ่ืน ๆ และประกอบดว้ยบริบททั้งส่ี คือ ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา ดงัแผนภูมิ รูปแบบการป้องกนั 
การกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน GP-PLANSACTION MODEL ในตอนทา้ย  
ของแบบสอบถามฉบบัน้ี 
 ในการน้ี ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถามตาม
ความคิดเห็นของท่านลงในแบบสอบถามฉบบัน้ีดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ่ง โดยให้เป็นคะแนน 0-10  
ในแต่ละขอ้ของรายการองคป์ระกอบ 
 0  คะแนน  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นไม่เหมาะสม เป็นไปไม่ได ้
                 ไม่สอดคลอ้ง ไม่เป็นประโยชน์ 
 1  คะแนน หมายถึง   องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
    มีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
    เป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 
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                       10 คะแนน หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
   เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
 
เกณฑ์การพจิารณารับรอง ความเหมาะสม 
         ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และ 
         ความเป็นประโยชน์ 
 1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีน าเสนอมี
ความครอบคลุมในการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการ
ใชถ้อ้ยค า ส านวน การจดักลุ่ม หรือล าดบัของขอ้เสนอในแต่ละองคป์ระกอบ 
 2. ความเป็นไปได ้(feasibility) พิจารณาจากขอ้เสนอท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้โดย
การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบติัได้ ปลอดจากภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีปัจจัย
สนบัสนุน คือ การมีระเบียบ / ขอ้บงัคบั / กฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัได ้
 3. ความสอดคลอ้ง (congruity) พิจารณาจากความสอดคลอ้งของรูปแบบการป้องกนั
การกระท าผิดซ ้ ากบันโยบายระดบัชาติ บริบทของสังคม และความสอดคลอ้งภายในองคป์ระกอบ
แต่ละขอ้ ไดแ้ก่ การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจนในการป้องกนั การมีนโยบายการป้องกนั การมีกฎหมาย 
ท่ีเอ้ือต่อการป้องกนั การมีการประเมินความเส่ียงและความจ าเป็นในการป้องกนั การตระหนกัรู้ใน
ธรรมชาติของเด็กและวยัรุ่น การมีการคดักรองผูก้ระท าผิดออกจากโรคทางจิตเวช การมีกิจกรรม
และโปรแกรมต่าง ๆ ในการป้องกนั การให้ค  าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนผูก้ระท าผิด ตลอดจน
ครอบครัวของผูก้ระท าผดิ การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผลผูก้ระท าผดิ การมีความตั้งใจมุ่งในการ
ป้องกนัอยา่งจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั การท าใหเ้ด็กและเยาวชนผูก้ระท าผดิไดมี้อาชีพ 
และการมีเครือข่ายท่ีจะส่งต่อในเร่ืองของการศึกษา การมีงานท า การบ าบดั ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 4. การน าไปใช้ประโยชน์ (utility) ไดจ้ริง พิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดข้ึนต่อเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
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ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง วฒิุการศึกษา.............................................. 
      สาขาวิชา................................................... 
      ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน..........ปี 
2. อาย.ุ....................ปี 
3. ต าแหน่งงาน 
  ผ  ้้อ านวยการ / รองผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
  ผ  ้้อ านวยการ / รองผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นเมตตา 
 ผ  ้้อ านวยการ / รองผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา  
 ผ  ้้อ านวยการ / รองผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นมุฑิตา  
 ผ  ้้อ านวยการ / รองผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นอุเบกขา 

  ผ  ้้อ านวยการ / รองผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนหญิงบา้นปรานี 
  ผูพ้ิพากษาวิชาชีพศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  นกัอาชญาวิทยา 
 นกัสังคมสงเคราะห์  
 นกัจิตวิทยา / จิตแพทย ์
 นกัการศึกษา 
 ต ารวจ  
 อยัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 564 

ตอนที ่2  สอบถามความคดิเกีย่วกบัรูปแบบการป้องกนัการะท าผดิซ ้า 
          เกีย่วกบัยาเสพติดของแด็กและเยาวชนและบริบททีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบของรูปแบบ 
  บนพื้นฐานว่า ถา้ไม่มีการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน  ก็จะไม่มีการ
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเพสติดของเดก็และเยาวชนดว้ย ท่านเห็นว่ารูปแบบการป้องกนักระท าผดิซ ้ า
ของเด็กควรประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

เป้าประสงค์ของการป้องกนั (Goal)     
1 มีการก าหนดเป้าประสงค์ของการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า

เ ก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เป็นวาระแห่งชาติ) และ
จดัล าดบัความส าคญัไวใ้นล าดบัตน้ ๆ  

    

2 มีการก าหนดเป้าประสงค์ของการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เ ก่ียวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ  ( เ ป็นวาระแห่งชาติ)  และจัดล าดับ
ความส าคญัไวใ้นล าดบัตน้ ๆ  

    

3 มีการก าหนดเป้าประสงค์ของการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัเสพติดของเดก็และเยาวชนไวใ้นหน่วยงานการศึกษา
ระดับการศึกษา ขั้ นพื้นฐาน (ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6)  

    

4 เป้าประสงค์ของการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน คือ เพื่อลดจ านวนเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

แผนการป้องกัน (Plan) มีแผนการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติดของเดก็และเยาวชน (ในกรณีลกัษณะพฤติกรรมไม่รุนแรง) โดย 

    

1 แผนการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมหรือแกไ้ขปัญหา 

    

2 แผนการให้ก าลังใจ ในกรณีท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ ขาด
ก าลงัใจในปัญหาท่ีไม่ซบัซอ้นรุนแรง และสามารถจดัการกบั
ปัญหาของตนเองได ้หากมีก าลงัใจเพียงพอ 

    

3 แผนการพิจารณาทางเลือก ในกรณีไม่สามารถตดัสินใจใน
บางเร่ืองได ้เป็นการช่วยใหส้ามารถพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสียของ
การตดัสินใจ และช่วยให้เกิดความสบายใจในการตดัสินใจ
ใหม้ากท่ีสุด 

    

 

 

 



 565 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

มีแผน (plan) การป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเพสติดของเด็ก
และเยาวชน (ในกรณีลกัษณะพฤติกรรมรุนแรง) 

    

4 แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้
ชัดเจน โดยการส่งต่อให้คณะกรรมการสหวิชาชีพ ค้นหา
ขอ้มูลท่ีเป็นปมเหตุท่ีซับซ้อนดา้นจิตสังคม รวมถึงศกัยภาพ
ของผู ้กระท าผิดเ ก่ียวกับยาเสพติด ระดับเชาวน์ปัญญา 
บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ เจตคติ ความนึกคิดต่อปัญหา และ
ความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาของเด็ก เยาวชน ท่ีกระท า
ผิดและผู ้ปกครอง รวมถึงความร่วมมือในการป้องกัน 
ช่วยเหลือ แกไ้ข ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และแกไ้ขอุปสรรคท่ี
มีต่อการป้องกนัช่วยเหลือ โดยนกัวชิาชีพ 

    

มีจุดประสงคข์องแผนการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด
ของเดก็และเยาวชน 

    

5 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหาการเสพยาของตนเองและ
มีแนวทางในการปรับตนเองอยา่งเหมาะสม 

    

6 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขา้ใจพ่อแม่/ผูป้กครอง ยอมรับและ
ปฏิบติัต่อพอ่แม่/ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม 

    

7 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าประสงคใ์นการด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุข     
8 เพื่อฝึกทักษะท่ีจ าเป็นสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหาในการด าเนินชีวิตแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติด 

    

9 เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษาปัญหาการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบั
ยาเสพติดแก่เดก็เยาวชน พอ่แม่ ผูป้กครอง และญาติผูเ้ก่ียวขอ้ง 

    

10 เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งต่อความ
ช่วยเหลือเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

11 เพื่อติดตามและประเมินผลการดูแลช่วยเหลือเยาวชนท่ี
กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นระยะๆ 

    

นโยบายการป้องกนั (Policy)     
1 ครอบครัวอบอุ่น สงัคมเขม้แขง็     
2 เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้รับการ

เยียวยา บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ งทางกาย ทางจิต 
พฤติกรรมและอารมณ์ให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อยา่งปกติสุข “คืนเดก็และเยาวชนคนดีสู่สงัคม” 
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องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

3 หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนให้ความส าคญัอย่างสูงในการ
วางแผนและจัดท าโครงการ แก้ไข ฟ้ืนฟู เยียวยาเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

4 รัฐบาลจดัหาท  น บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอ
ในการให้บริการในการบ าบดั และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

5 รณรงค์ให้ ส่ือมวลชนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดท่ีมีต่อเดก็ เยาวชน ครอบครัว และ
โทษท่ีไดรั้บตามกฎหมาย 

    

6 ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนั     
7 รณรงค์ให้สังคมยอมรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบั

ยาเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สงัคม 
    

8 ฝึกอาชีพระยะสั้นและ/หรือระยะยาวใหก้บัผูเ้ลิกเสพยาแลว้     
9 มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอในการจ าแนกเด็กและ

เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดออกจากโรคทางจิตเวช 
    

10 เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัยาเสพติดแก่สาธารณชน
อยา่งกวา้งขวาง 

    

11 อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนั     
12 มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิของเดก็และเยาวชน     
13 เก็บรักษาเด็กและเยาวชนไวใ้นโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์

การศึกษาภาคบังคับ (ชั้ นมัธยมศึกษา  ปีท่ี 3) และ/หรือ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) 

    

14 บรรจุเน้ือหาวิชาเก่ียวกับยาเสพติดและการป้องกันไวใ้น
หลักสูตรแกนกลางในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6) ให้ได้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกชั้นปีตาม
ความยากง่าย 

    

15 บรรจุเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 10 ประการส าหรับเด็กและ
เยาวชนขององคก์ารอนามยัโลก (WHO:World Health Organization) 
คือ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์ความคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้าง
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ความตระหนกัรู้ในตน ความเห็นใจผูอ่ื้น 
การจดัการกบัอารมณ์ และการจดัการกบัความเครียด ไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6) ให้ได้เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกชั้นปี ตามความยากง่าย 
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องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

16 บรรจุเน้ือหาวิชาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธในสถานการณ์ท่ี
ถูกชวนไปกระท าในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์ (เสพยา) หรือ
เกิดผลกระทบในแง่ลบตามมา 

    

17 ก าหนดทิศทางของ ส่ือสารมวลชนในการรายงาน /
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีเป็นบวก
และแบบอยา่งท่ีดี 

    

18 ใช้กิจกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการกระท าผดิซ ้ าของเดก็และเยาวชน 

    

19 ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนัการ
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

    

การประชาสมัพนัธ์รูปแบบการป้องกนั     
1 ประชาสมัพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องค  การท่ีเก่ียวขอ้ง     
2 ประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน     
3 ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน     
4 ประชาสมัพนัธ์ในสงัคม     
5 ประชาสมัพนัธ์ในระดบัชาติ     
กฎหมาย (Law)     
1 พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546     
2 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง พ.ศ.2550     
3 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
    

การประเมนิความเส่ียง (Assessment)     
1 การประเมินครอบครัว     
2 การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม     
3 การประเมินภูมิหลงัทางการศึกษา     
4 การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด     
5 การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา/สารเสพติด     
6 การประเมินประวติัการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด/ปัจจยั

เส่ียงต่อการกระท าผดิซ ้ า 
    

7 การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต     
8 การประเมินความถ่ี ความบ่อยคร้ังในการเสพยา     
9 การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเด็กและเยาวชนเอง

ต่อครอบครัว ต่อชุมชน และต่อสงัคม 
    

10 การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการสงัเกต 

    

 



 568 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

11 การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการสัมภาษณ์ 
พดูคุย 

    

12 การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลจากแบบรายงาน
บนัทึกขอ้มูลพฤติกรรม 

    

13 การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากระเบียนสะสม 
ผลการเรียน การประเมินของครู/แพทย ์

    

14 การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากการใช้แบบ
ประเมิน SDQ (Strength and Difficulties Questionaire) 

    

15 การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลด้วยการศึกษา
เจาะลึกโดยคณะกรรมการสหวชิาชีพเป็นรายกรณี 

    

ธรรมชาติของวยัรุ่น อายุ 12-18 ปี (Adolecent Nuture)     
1 วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงหลายประการทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสงัคม 
    

2 สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลง (แตกเน้ือหนุ่มสาว) ท าใหว้ยัรุ่น
มีความวติกกงัวลในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

    

3 อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว แปรปรวน โกรธ
ง่าย ดีใจง่าย ไม่ค่อยมีเหตุผลมากนกั แสดงออกโดยขาดการ
กลัน่กรอง 

    

4 มีความตอ้งการเป็นอิสระ     
5 ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม     
6 อยากรู้ อยากลอง อยากเห็น อยากมีประสบการณ์ แปลกใหม่     
7 แสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเองว่าจะเป็นเหมือนใคร อย่างไร 

หากไดแ้บบอยา่งและการแนะแนวท่ีดีจากผูใ้หญ่ จะท าใหห้า
เอกลกัษณ์ในทางท่ีดีของตนได ้

    

8 มีมุมมองท่ีแตกต่างระหวา่งวยัรุ่นกบัผูใ้หญ่     
9 ผูใ้หญ่ควรเขา้ใจปัญหา-อุปสรรคในการส่ือสารกบัวยัรุ่น     
10 ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความส าเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น     
การคดักรอง (Screen)     
1 คดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดออกจาก

อาการและโรคทางจิตเวช โดยนกัจิตวทิยาและ/หรือจิตแพทย ์
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2 เม่ือคดักรองแลว้พบว่าเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพ
ติดมีอาการหรือโรคทางจิตเวชให้ส่งตวัเด็กและเยาวชนนั้น ๆ  ไป
รักษาอาการป่วยทางจิตเวชยงัโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมกบั
บ าบดัอาการติดยา แลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยอาศยั
กิจกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง  ๆ 

    

3 เม่ือคดักรองแลว้พบว่าเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยา
เสพติดไม่ไดมี้อาการป่วยทาง จิตเวช ให้ส่งตวัเด็กและเยาวชน
นั้นไปบ าบดัอาการติดยาเสพติดท่ีโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้
จึงแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยอาศยักิจกรรม และ/หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ  

    

กจิกรรม (Activity) และโปรแกรมการป้องกนั     
1 กิจกรรมทกัษะชีวติ 10 ประการ     
2 กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทาง

ศีลธรรม (MQ) และความฉลาดในการอดทน (AQ) 
    

3 กิจกรรมครอบครัวบ าบัด / ครอบครัวศึกษา / ครอบครัว
สมัพนัธ์ / ครอบครัวอบอุ่น 

    

4 กิจกรรมสร้างความส านึกในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้กบั
พอ่แม่ของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

5 โปรแกรมกฎหมายท่ีพ่อแม่และ / หรือผู ้ปกครองควรรู้
เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ีไดรั้บ 

    

6 กิจกรรมนิทรรศการ เ ร่ืองยาเสพติด การป้องกัน ทักษะ
ปฏิเสธการชกัชวน และบทลงโทษตามกฎหมาย 

    

7 กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยา
เสพติด และบทลงโทษตามกฏหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ ท่ีจะ
ตามมาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย โปสเตอร์ 
คทัเอา้ท ์สติกเกอร์ ติดตามสถานท่ีท่ีเด็กและเยาวชนจ านวนมาก
ไปปรากฏตวับ่อย ๆ  และกระจกหลงัของรถยนต ์

    

8 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้
ความสามารถและทกัษะในการพฒันาเด็กและเยาวชนใหรู้้จกั
โทษของยาเสพติด และบทลงโทษตามกฏหมาย ตลอดจน
ผลเสียท่ีจะตามมา และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

    

9 กิจกรรมการติว (tutor) ในวชิาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียน     
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10 กิจกรรมหลังเลิกเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
ปลดปล่อยศกัยภาพ (release potential) ท่ีตนมีอยูต่ามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ (กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเยอรมนั 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเกาหลี ฯลฯ) 

    

11 กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ      
12 กิจกรรมการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ (ทายปัญหาร้องเพลง เตน้ร า 

ดนตรี กีฬา) 
    

13 กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลิตผล (งานฝีมือ ร้อยดอกไม ้เยบ็ผา้ 
จกัสาน ป้ัน วาด ฯลฯ) ในช่วงเวลาส าคญั (key hour) ตั้งแต่เวลา 
14.00-20.00 น. 

    

14 โปรแกรมเตรียมเด็กและเยาวชนสู่ความส าเร็จ โดยมีเวที
ประกวดแข่งขนัความสามารถด้านความรู้ ความถนัด และ
ความสามารถพิเศษ 

    

15 กิจกรรมการเยียวยาตนเองของเด็กและเยาวชนด้าน
บุคลิกภาพ ทกัษะ ความสามารถ และความพึงพอใจ 

    

16 กิจกรรมสนับสนุนความส าเ ร็จของเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนดว้ยการใหก้ าลงัใจ รางวลั และประกาศเกียรติคุณ 

    

17 กิจกรรมคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติด เพื่อใหค้รูอาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วามสนใจเป็น
พิเศษ 

    

18 ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการแจ้ง ข่าว  ติดตามความ
เคล่ือนไหวของเดก็และเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด 

    

19 โปรแกรมการประสานงานระหว่างครู ต ารวจ อยัการ ศาล
เยาวชนและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการดูแล ติดตามเด็กและเยาวชนเก่ียวกบัการป้องกนัการ
กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

20 โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนวในโรงเรียนเพื่อดูแล
เดก็และเยาวชนเป็นรายบุคคล 

    

21 โปรแกรมการส่งเสริมครูทุกคนในโรงเรียนใหมี้บทบาทเป็น
ผูใ้ห้การปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติด 

    

22 โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนในการ
ดูแลช่วยเหลือเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด 

    

23 โปรแกรมนักเรียนพี่เล้ียง โดยนักเรียนท่ีมีอายุมากกว่าให้
ค  าแนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
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24 มีสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะสังสรรคก์นั (place to hangout)     
25 โปรแกรมโรงเรียนในบา้น     
26 โปรแกรมการเยีย่มตามบา้นโดยครู     
27 โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชนอยา่งมีคุณภาพ     
28 โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง     
29 โปรแกรมท่ีครอบคลุมการจดัการกบัความโกรธ     
30 โปรแกรมการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้     
31 โปรแกรมสนับสนุนส่ือมวลชนให้ผลิตและพฒันาส่ือเชิง

สร้างสรรค์ในการป้องกนัการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด
ของเดก็และเยาวชน “ขจดัส่ือร้าย ขยายส่ือดี” 

    

32 โปรแกรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีบทบาทในการสร้าง
ส่ือท่ีดีงามเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

33 โปรแกรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้สร้างส่ือเปิดเผยความ
ในใจของตน 

    

34 โปรแกรมท่ีส่ือมวลชนน าเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมรายการวิทย ุ
โทรทศัน์ วิดิทศัน์ โดยอาศยัศิลปะเป็นส่ือในการป้องกนัการ
กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (สุนทรียสนทนา การแสดงละคร 
การโตว้าที การวาด การป้ัน การปาฐกถา ฯลฯ) 

    

35 โปรแกรมการเยียวยา รักษาบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
(FFT : Family Functional Therapy) 

    

36 กิจกรรมการฝึกอบรมทกัษะเชิงบวกให้แก่พ่อแม่ (TIPPS : 
Training in Positive Parenting Skills) 

    

37 โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างเด็กหรือเยาวชนกบั
ครอบครัว 

    

38 โปรแกรมการตั้งศูนยส์นบัสนุนครอบครัวในชุมชน     
39 โปรแกรมท่ีพกัอาศยัส าหรับการพกัฟ้ืน     
40 โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับเด็กและเยาวชนได้

พบปะสงัสรรคก์นั 
    

41 กิจกรรมการรายงานข่าวเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนไปในเชิง
บวก บนพื้นฐาน = ไม่มีเด็กเลว มีแต่เด็กท่ีตดัสินใจแยเ่ท่านั้น 
(There are no bad kids, only kids who make bad decision) 

    

42 กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโทษท่ีไดรั้บเม่ือกระท า
ผิดเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ยวิธีการต่าง ๆ (สติกเกอร์ติดทา้ยรถ 
คทัเอา้ทใ์นสถานท่ีท่ีมีเด็กและเยาวชนปรากฏตวับ่อย ๆ และ
จ านวนมาก 
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43 โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทางส าหรับเด็กและเยาวชนให้
มีความสัมพนัธ์กบัชุมชน พร้อมโอกาสในการฝึกงานและ
ท างาน 

    

44 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ดา้นการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติดใหแ้ก่เดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน 

    

45 กิจกรรมการประชุม/สัมมนา อาสาสมคัรและครอบครัวใน
ชุมชนดา้นการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

46 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ ทั้งในด้านวฒันธรรม
และดนตรี เพื่อหนัเหเดก็และเยาวชนผูก้ระท าผ  ดเก่ียวกบัยา
เสพติดไม่ใหก้ระท าผดิซ ้ าอีก 

    

47 กิจกรรมบรรพชาสามเณร     
48 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม     
49 กิจกรรมครอบครัวสมัพนัธ์     
50 โปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครัวใน

โรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
    

51 โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนผูรั้บการ
บ าบดัฟ้ืนฟกู่อนกลบัคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

    

52 กิจกรรมการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนั
ใหก้บัเดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน 

    

53 โปรแกรมเครือข่ายการติดตามและประเมินผลการบ าบัด
ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

54 โปรแกรมการปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาจิตของเด็กและเยาวชน
ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

55 โปรแกรมชุมชนบ าบดั (therapeutic community) กาย-จิต
บ าบดั (matrix program) เพื่อป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติด 

    

56 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวิต 10 ประการ ขององคก์าร
อนามยัโลก (การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างสัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคล ความตระหนกัรู้ในตน ความเห็นใจผูอ่ื้น กาจดัการกบั
อารมณ์ และการจดัการกบัความเครียด 

    

57 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยาแก่
ผูใ้หค้  าปรึกษา (นกัจิตวิทยา พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ผูพ้ิพากษา       
ผูพ้ิพากษาสมทบ 

    

58 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัการสร้างแรงจูงใจและแนวทาง
สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ ใหก้บัผูใ้หค้  าปรึกษา 
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องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

59 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นให้กบัเด็กและเยาวชน 
(ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ และทกัษะ
การแกไ้ขปัญหา) 

    

60 กิจกรรมต่ืนข้ึน-เผชิญความจริง” โดยให้เด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผิดเก่ียวกับยาเสพติดพูดถึงภาวะเส่ียงในการใช้ยาเสพติดใน
มุมมองของตนเอง รวมถึงการใหเ้ยาวชนท่ีมีอายมุากกวา่พูดคุยใน
เร่ืองเหล่าน้ีกบัเดก็และเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 

    

61 กิจกรรมคน้หาขอ้เท็จจริง วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุการกระท า
ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

    

62 กิจกรรมการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีพน้จากการควบคุม
ความประพฤติ และพน้จากศูนยฝึ์กอบรม 

    

63 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดก่อนปล่อยออกจากสถานฝึกอบรม (บา้น
เมตตา บา้นกรุณา บา้น   มุฑิตา บา้นอุเบกขา และบา้นปรานี) 

    

64 โปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติด เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

    

65 โปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแก่บิดา มารดา / ผูป้กครองของ
เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

66 โปรแกรมการประสานเครือข่ายกบัศูนยบ์  าบดั รักษา ฟ้ืนฟ ู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เพื่อส่งเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ดรั้บการบ าบดั รักษา และฟ้ืนฟ ู

    

67 โปรแกรมการพฒันาพระผูน้ าในชุมชนหรือเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดและการป้องกัน และโทษท่ีได้รับตาม
กฏหมาย ตลอดจนผลเสียท่ีจะไดรั้บอ่ืน ๆ  

    

การให้ค าปรึกษาแนะน า (Councelling)     
1 การให้ค  าปรึกษาแนะน าเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบั

ยาเสพติดเป็นรายบุคคล (individual) 
    

2 การให้ค  าปรึกษาแนะน าเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติดเป็นกลุ่ม (group) 

    

3 การให้ค  าปรึกษาแนะน าครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
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องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนน
ความ 
เหมาะส

ม 
0-10 

คะแน
น

ความ 
เป็นไป
ได ้
0-10 

คะแนน
ความ 

สอดคลอ้
ง 

0-10 

คะแนน
การน า 
ไปใช้
ประโยช

น์ 
0-10 

4 การใหค้  าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด่วนตดัสินใจจดัแผนแนวทางการแกไ้ขเด็กและเยาวชน
ผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด แต่ควรใชท้กัษะในการเจาะลึกขอ้มูลปัญหาเชิงลึกและให้
ก าลงัใจให้เด็กและเยาวชนวางแผนแกปั้ญหาดว้ยตวัเองก่อน จึงเสนอแนะแนวทางและให้
โอกาสเด็กและเยาวชนไดแ้สดงความคิดเห็นในขอ้เสนอแนะ นั้น ๆ และพิจารณาความ
เหมาะสม และให้เด็ก เยาวชนเลือกทางเลือกและวางแผนแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด
ด้วยตนเอง ภายใต้เง่ือนไขท่ีถูกต้อง เหมาะสม สามารถท าได้จริง มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จ และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง ไม่ใช่เร่ืองการบงัคบัใหป้ฏิบติั 

    

5 การให้ค  าปรึกษามีการสรุปและยติุ การสรุปเป็นการสรุปสาระท่ีไดจ้ากการให้ค  าปรึกษา 
รวมถึงการแสดงแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเด็กและเยาวชนผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
ตดัสินใจร่วมกบัผูใ้ห้การปรึกษาว่าจะน าไปปฏิบติัจริง และผูใ้ห้การปรึกษาเพิ่มเตามใน
ประเดน็ท่ีขาดหายไป พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด
นดัหมายวนั เวลา ท่ีจะพบคร้ังต่อไป และส่ิงท่ีส าคญั คือ การให้ก าลงัใจ และทกัษะการ
ป้องกนัตวัแก่เด็กและเยาวชน ผูรั้บการให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติัตามแผนการแกไ้ขท่ี
ตดัสินใจไวแ้ลว้ระหวา่งการปรึกษา 

    

การใหค้  าปรึกษา ผูใ้หค้  าปรึกษาจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ     
6 ทกัษะการให้ค  าปรึกษาดว้ยการฟัง การถาม การทวนความ การสะทอ้นความรู้สึก 

การเงียบ และการสรุปความ 
    

7 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจและการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ     
8 ทกัษะการใหข้อ้มูล     
การใหก้ารปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งการใหเ้ดก็และเยาวชนมีทกัษะ 3 ประการ     
9 ทกัษะการปฏิเสธ     
1
0 

ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์     

1
1 

ทกัษะการแกไ้ขปัญหา     

การส่งต่อ ติดตามและประเมนิผล ((Transfer, monitor and evaluation)     
1 ส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไปยงัศูนยเ์ครือข่ายครอบครัว

บ าบดั โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ส านกังานยติุธรรม 
    

2 ศูนยบ์  าบดั รักษา ฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด (ศูนยบ์ริการสาธารณสุขต่าง ๆ)     
3 ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต     

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนน
ความ 
เหมาะส

คะแน
น

ความ 

คะแนน
ความ 

สอดคลอ้

คะแนน
การน า 
ไปใช้



 575 

ม 
0-10 

เป็นไป
ได ้
0-10 

ง 
0-10 

ประโยช
น์ 

0-10 

4 โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยบ าบดั รักษา ฟ้ืนฟ ู ผูติ้ดยาเสพติด     
5 ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู

แลว้ วา่มีการเสพยาซ ้ าหรือไม่ 
    

6 ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
แลว้วา่มีงานท าหรือไม่ 

    

7 ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
แลว้วา่เรียนหนงัสือหรือไม่ 

    

8 ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
แลว้วา่เขา้ไปในสถานท่ีหรือทอ้งท่ีอ่ืนใดอนัอาจท าใหเ้ด็กและเยาวชนนั้นกระท าผิด
ซ ้ า 

    

9 ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
แล้ว ออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นหรือได้รับ
อนุญาตจากพอ่แม่ ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย 

    

1
0 

ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
แลว้ถึงการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ า 

    

1
1 

ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
แลว้ถึงความประพฤติอนัอาจน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าได ้

    

1
2 

ติดตามระยะเวลาการกระท าผดิซ ้ า     

วธีิการติดตามโดย     
1
3 

เยีย่มตามบา้น     

1
4 

โทรศพัทติ์ดตาม     

1
5 

ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์     

1
6 

ประสานงานกบัโรงเรียน (ส าหรับเดก็ท่ีเรียนหนงัสือ)     

1
7 

ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีเรียนหนงัสือน าผลการเรียนมาแสดง     

1
8 

สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีใหก้ารช่วยเหลือ     

1
9 

มีการประเมินผลการด าเนินการป้องกนัตามเป้าประสงค ์     

2
0 

ใช้การประเมินผลเป็นฐานด้วยการประเมินกระบวนการเพื่อการปรับรปุงแก้ไข 
(กิจกรรมต่าง ๆ) และการประเมินผลท่ีไดรั้บ (จ  านวนผูก้ระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติดลดลง) 
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2
1 

การประเมินไม่เพียงแต่เป็นการตดัสินวา่ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล (what is working) แต่
ควรแสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ท าไมผลถึงเป็นเช่นนั้น (why it is working)  

    

 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

22 ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนจากผูป้กครองชุมชน     
23 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กตามภูมิล  าเนา   

ท่ีอยูอ่าศยั เช่น สถานฝึกอบรม 
    

24 ประเมินจากพฤติกรรมเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด     
25 ประเมินผลการส่งต่อการติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด 
    

การมคีวามตั้งใจมุ่งในการป้องกนั (Intention)     
1 การตั้งใจอุทิศตนและเวลาของบุคคลในครอบครัว ในชุมชน 

และสังคมท่ีมีส่วนเ ก่ียวข้องกับแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู เด็ก 
เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดมิใหก้ระท าผดิซ ้ า 

    

2 การอดทนต่อความยากล าบากในการติดตามและประเมินผล
เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเพื่อมิใหก้ระท า
ผดิซ ้ า 

    

3 การอดทนต่อความยากล าบากในการประสานงานเครือข่าย
การส่งต่อเพื่อการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

4 การอดทนต่อการรบกวนของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดในการใหค้วามช่วยเหลือ 

    

การมอีาชีพ (Occupation)     
1 ทุกคนเกิดมาตอ้งท างาน มีอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัว     
2 เด็กและเยาวชนท่ีมีโอกาสท างานตามความถนัดในอาชีพมี

ความเส่ียงนอ้ยต่อการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 
    

3 เด็กและเยาวชนท่ีมีการวางแผนเก่ียวกบัอาชีพในอนาคตมี
ความเส่ียงนอ้ยต่อการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

4 เดก็และเยาวชนท่ีท างาน / มีอาชีพ มีโอกาสและเวลานอ้ยกวา่
ผูท่ี้ไม่ท างาน ในอนัท่ีจะกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

5 เดก็และเยาวชนท่ีท างาน / มีอาชีพ มีโอกาสและเวลานอ้ยท่ีจะ
คบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปกระท าผิดเก่ียวกบัยา
เสพติดได ้

    

การมเีครือข่าย (Network) 
             การมีกลุ่มองค์กรประชาชนหรือคณะกรรมการของชุมชน
หลายแห่งร่วมตวัเขา้ดว้ยกนั ท างานในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือ
ท างานอยา่งเดียวกนั ประเภทเดียวกนั เป้าหมายเดียวกนั มีความตั้งใจ
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ร่วมกันด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา การป้องกันการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 

 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความ 
เหมาะสม 
0-10 

คะแนนความ 
เป็นไปได ้
0-10 

คะแนนความ 
สอดคลอ้ง 

0-10 

คะแนนการน า 
ไปใชป้ระโยชน ์

0-10 

1 สร้างเครือข่ายทางสังคม โดยให้ชุมชนเป็นพื้นฐานในการ
ป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

2 สร้างเครือข่ายทางสังคม โดยใชชุ้มชนเป็นฐานในการแกไ้ข 
บ าบดัฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

3 สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยติุธรรม เพื่อ
แลกเปล่ียนการท างาน และประสานขอ้มูลเด็กและเยาวชน
ดา้นการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 

    

4 ดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

    

5 มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือประกาศภารกิจข้อตกลง
ร่วมกนั (MOU : Memorandum of Understanding) 

    

6 มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะในกลุ่มผูท้  างานร่วมกนั 
เพื่อการประสานนโยบายและกิจกรรม และในการเสนอ
ผลงาน 

    

7 มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน (บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการพฒันาชุมชน 
อาจเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผูแ้ทนองค์กร สมาชิกเครือข่าย
ชุมชน โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัว 

    

8 มีหน่วยงานองค์กรเครือข่าย เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง
พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลต่าง ๆ สภา
อุตสาหกรรมและหอการคา้ วดัต่าง ๆ โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเด็กพิเศษ สมาคมผูป้กครองและครู 
ครอบครัว สถานสงเคราะห์ มูลนิธิต่าง ๆ สถานบ าบดัต่าง ๆ ศาล
เยาวชนและครอบครัว ส านักงานอยัการ ส านักงานต ารวจ สถานี
ต ารวจ ศนูยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิสถาบนัพฒันา 
กระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว ศูนย์เครือข่าย
ครอบครัวบ าบดัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ศูนยบ์  าบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ด
ยาเสพติด ศูนย์ให้ค  าปรึกษาสุขภาพจิต และศูนย์ให้ค  าปรึกษา
แนะน าเพื่อแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
  
 ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 ขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่ง ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลและเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัขอเรียนย  ้าจริยธรรมของนักวิจยัว่า จะน าค าตอบของท่านไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น 
 

นางกาญจนา  คุณารักษ ์
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รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

(GP-PLANSACTION MODEL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการ
กระท าผิดซ ้ าฯ 

 
บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 

G :  Goal  ระบบสังคม 
P :  Plan    สังคมใหอ้ภยั สังคมยอมรับ 
P :  Policy   ค่านิยมในการท างานสุจริต ไม่เลือกงาน 
L :  Law   ค่านิยมในการเรียนอาชีพระดบักลาง / ฝึกอบรม ฝีมือแรงงาน 
A :  Assessment   ค่านิยมในความพอเพียง 
N :  Adolescent Nature   ครอบครัวอบอุ่น 
S :  Screen   เดก็และเยาวชนมีสถานท่ีรวมกลุ่มกนัในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
A :  Activity  ระบบการเมืองการปกครอง 
C :  Counselling and guidance    นโยบายรัฐบาลในการป้องกนั 
T :  Transfer, monitoring and evaluation   การเป็นตวัอยา่งท่ีดีของรัฐบาลในการป้องกนั 
I :   Intention   นโยบายการสร้างงานใหแ้ก่เยาวชนท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 
O : Occupation  ระบบเศรษฐกจิ 
N : Network   เดก็และเยาวชนมีงานท า มีรายได ้ใชเ้วลาวา่งในการท างาน 
  ระบบการศึกษา 
   เดก็และเยาวชนไดเ้รียนหนงัสือ ไดฝึ้กอาชีพ 
   เดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่งในการเรียน/การฝึกอาชีพ 

 GP-PLANSACTION 

MODEL 
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 ในงานการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเยาวชน ควรประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 
 G : Goal หมายถึง การมีเป้าหมายของการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน 
 P : Plan หมายถึง  การมีแผนในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน 
 P : Policy มีนโยบายในการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน 
 L : Law หมายถึง การมีกฎหมายท่ีเอ้ือและ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระท าผดิ
ซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 A : Assessment หมายถึง การมีการประเมินความเส่ียงของตวัเด็กและเยาวชนต่อการท่ี
จะกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด การประเมินครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเล่ียงท่ีจะ
ส่งผลต่อการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติด การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดของเด็กและ
เยาวชนท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติดและการประเมินชุมชน และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
 N : adolescent Nature หมายถึง การท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวกบังานป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติด ตอ้งมีความตระหนกัในธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่น 
 S : Screen หมายถึง การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด   
ออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ โดยนกัจิตวิทยาและหรือจิตแพทยก่์อนบ าบดัการติดยา และแกไ้ขดว้ย
โปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) เพื่อการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติดต่อไป 
 A : Activity หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) 
ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการบ าบดั เยยีวยา แกไ้ข และป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
 C : Counselling and guidance หมายถึง การใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบรายบุคคล
และกลุ่ม 
 T : Transfer, monitoring and evaluation หมายถึง การส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เพื่อเยยีวยา บ าบดัรักษาทางการแพทย ์หรือเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการ
แทรกแซง (intervention program) เยียวยาใหห้ลีกห่างจากยาเสพติดและเลิกเสพไดใ้นท่ีสุด ไปยงั
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ (โรงพยาบาล/โรงเรียน หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน กิจกรรม ชมรม
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ต่าง ๆ) ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวงัดูแล ประเมินผล และใชผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเพื่อปรับปรุง
การส่งต่อและโปรแกรมการแทรกแซง 
 I : Intention หมายถึง การท่ีผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าการกระท า
ผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความตั้งใจมุ่งมัน่อย่างจริงจงัท่ีจะอุทิศเวลาในการ
ท างานการป้องกนัฯ 
 O : Occupation หมายถึง การท าใหเ้ด็กและเยาวชนผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้
โอกาสในการฝึกงาน มีโอกาสไดท้ างาน จนประกอบอาชีพได ้มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
 N : Network หมายถึง การมีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการป้องกนัการ
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ฉบับที ่2 
(เกบ็ข้อมูลรอบทีส่าม) 

เร่ือง   
การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติด : กรณศึีกษา 

สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลรอบท่ีสาม เป็นแบบสอบถามท่ีประมวลและ
ปรับปรุงข้ึนจากแบบสอบถามในรอบท่ีสอง 
 วตัถุประสงคข์องการสอบถามคร้ังน้ี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของท่านไปประมวล 
สังเคราะห์ และก าหนดรูปแบบการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
ในช่ือว่า GP-PLANSACTION MODEL ซ่ึงประกอบดว้ย 13 หัวขอ้หลกั คือ Goal หมายถึง 
เป้าประสงคข์องการป้องกนั Plan หมายถึงแผนการป้องกนั Policy หมายถึง นโยบายการป้องกนั 
Law หมายถึง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั Assessment หมายถึง การประเมินความเส่ียงใน
การกระท าผิดซ ้ า  Adolescent Nature หมายถึง การตระหนกัรู้ถึงธรรมชาติของวยัรุ่น  Screen 
หมายถึง การคดักรอง Activity หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมการป้องกนัต่าง ๆ Counselling 
and guidance หมายถึง การให้ค  าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด     
(เสพยา) และครอบครัว Transfer monitoring and evaluation หมายถึง การส่งต่อ ติดตามและ
ประเมินผลเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Intention หมายถึง การมีความตั้งใจมุ่ง
ในการป้องกนัอยา่งจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือท างานกบัการป้องกนั Occupation หมายถึง การท า
ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิได ้มีอาชีพ มีงานท า และสุดทา้ย Network หมายถึง การมีเครือข่ายท่ี
จะให้ความช่วยเหลือในดา้นการเรียน การมีงานท า การบ าบดั รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอ่ืน ๆ
ประกอบดว้ย บริบททั้งส่ี คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง และระบบ
การศึกษา ดงัแผนภูมิรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนและ
สังเขปค าอธิบายประกอบในหนา้ถดัไป  
 การสอบถามในรอบท่ีสามน้ี เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ิจยัจึงใคร่ของความกรุณา
จากท่านอีกคร้ังหน่ึง เพื่อได้โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านลงใน
แบบสอบถามฉบบัน้ีดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 
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รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

(GP-PLANSACTION MODEL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการ
กระท าผิดซ ้ าฯ 

 
บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 

G :  Goal  ระบบสังคม 
P :  Plan    สังคมใหอ้ภยั สังคมยอมรับ 
P :  Policy   ค่านิยมในการท างานสุจริต ไม่เลือกงาน 
L :  Law   ค่านิยมในการเรียนอาชีพระดบักลาง / ฝึกอบรม ฝีมือแรงงาน 
A :  Assessment   ค่านิยมในความพอเพียง 
N :  Adolescent Nature   ครอบครัวอบอุ่น 
S :  Screen   เดก็และเยาวชนมีสถานท่ีรวมกลุ่มกนัในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
A :  Activity  ระบบการเมืองการปกครอง 
C :  Counselling and guidance    นโยบายรัฐบาลในการป้องกนั 
T :  Transfer, monitoring and evaluation   การเป็นตวัอยา่งท่ีดีของรัฐบาลในการป้องกนั 
I :   Intention   นโยบายการสร้างงานใหแ้ก่เยาวชนท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 
O : Occupation  ระบบเศรษฐกจิ 
N : Network   เดก็และเยาวชนมีงานท า มีรายได ้ใชเ้วลาวา่งในการท างาน 
  ระบบการศึกษา 
   เดก็และเยาวชนไดเ้รียนหนงัสือ ไดฝึ้กอาชีพ 
   เดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่งในการเรียน/การฝึกอาชีพ 

 GP-PLANSACTION 

MODEL 
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 ในงานการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเยาวชน ควรประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 
 G : Goal หมายถึง การมีเป้าหมายของการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด
ของเดก็และเยาวชน 
 P : Plan หมายถึง  การมีแผนในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน 
 P : Policy มีนโยบายในการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน 
 L : Law หมายถึง การมีกฎหมายท่ีเอ้ือและ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระท าผดิ
ซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 A : Assessment หมายถึง การมีการประเมินความเส่ียงของตวัเด็กและเยาวชนต่อการท่ี
จะกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด การประเมินครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเล่ียงท่ีจะ
ส่งผลต่อการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติด การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดของเด็กและ
เยาวชนท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติดและการประเมินชุมชน และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
 N : adolescent Nature หมายถึง การท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวกบังานป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติด ตอ้งมีความตระหนกัในธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่น 
 S : Screen หมายถึง การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด   
ออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ โดยนกัจิตวิทยาและหรือจิตแพทยก่์อนบ าบดัการติดยา และแกไ้ขดว้ย
โปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) เพื่อการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติดต่อไป 
 A : Activity หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) 
ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการบ าบดั เยยีวยา แกไ้ข และป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
 C : Counselling and guidance หมายถึง การให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบรายบุคคล
และกลุ่ม 
 T : Transfer, monitoring and evaluation หมายถึง การส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เพื่อเยยีวยา บ าบดัรักษาทางการแพทย ์หรือเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการ
แทรกแซง (intervention program) เยียวยาใหห้ลีกห่างจากยาเสพติดและเลิกเสพไดใ้นท่ีสุด ไปยงั
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ (โรงพยาบาล/โรงเรียน หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน กิจกรรม ชมรม
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ต่าง ๆ) ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวงัดูแล ประเมินผล และใชผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเพื่อปรับปรุง
การส่งต่อและโปรแกรมการแทรกแซง 
 I : Intention หมายถึง การท่ีผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าการกระท า
ผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความตั้งใจมุ่งมัน่อย่างจริงจงัท่ีจะอุทิศเวลาในการ
ท างานการป้องกนัฯ 
 O : Occupation หมายถึง การท าใหเ้ด็กและเยาวชนผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้
โอกาสในการฝึกงาน มีโอกาสไดท้ างาน จนประกอบอาชีพได ้มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
 N : Network หมายถึง การมีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการป้องกนัการ
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใหค้ะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน และกรุณาเขียนเหตุผลก ากบัในกรณี 
               ค  าตอบอยูน่อกช่องพิสยั ควอไทล ์(TR : Interquartile Range) ทั้งน้ีไม่ตอ้งเขียนเหตุผล 
               หากค าตอบของท่านอยูใ่นช่วงของพิสยัควอไทล ์ระดบัคะแนนและตวัอกัษรท่ีใช ้
               มีความหมาย ดงัน้ี 
 0  คะแนน  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นไม่เหมาะสม เป็นไปไม่ได ้
                 ไม่สอดคลอ้ง ไม่เป็นประโยชน์ 
 1  คะแนน หมายถึง   องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   มีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
   เป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 
 10 คะแนน หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบในขอ้นั้นมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
   เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
 Mdn หมายถึง ค่ามธัยฐาน (Median) ท่ีค  านวณไดจ้ากค าตอบของกลุ่ม 
   ผูเ้ช่ียวชาญรอบท่ี 2 
 Q1 หมายถึง ควอไทลท่ี์ 1 (lower quartile) ท่ีค  านวณไดจ้ากค าตอบของกลุ่ม 
   ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
 Q3 หมายถึง ควอไทลท่ี์ 3 (upper quartile) ท่ีค  านวณไดจ้ากค าตอบของกลุ่ม 
   ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
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 เดิม  หมายถึง คะแนนค าตอบเดิมของท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังแรก 
   เก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง  
   และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 ใหม่  หมายถึง คะแนนค าตอบใหม่ของท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
   หลงัจากท่ีท่านไดเ้ห็นค่ามธัยฐาน (Mdn) ค่าควอไทลท่ี์ 1 (Q1)  
   และควอไทลท่ี์ 3 (Q3) แลว้ดงัตวัอยา่ง 
 
ตวัอยา่ง 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

เหตุผลในการ 
คงค าตอบเดิม 

Q1 เหมาะ เป็น สอด น าไป 
Q3 สม ไป คลอ้ง ใช ้
เดิม  ได ้  ประ 
ใหม่    โยชน์ 

ก มีการก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท า Mdn 8 8 8 8 ไม่สอดคลอ้ง 
 ผดิซ ้ าของเดก็และเยาวชนไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจ Q1 7 7 7 7 และไม่เป็น 
 และสงัคมแห่งชาติ (เป็นวาระแห่งชาติ) และจดั Q3 10 10 10 10 ประโยชน์  
 ล าดบัความส าคญัไวใ้นล าดบัตน้ ๆ  เดิม 2 5 2 5 เพราะวา่..... 
  ใหม่ 8 9 2 5  

 

จากตวัอยา่งในขอ้ ก. 
 1. ค าตอบของท่านในรอบท่ี 2 เก่ียวกบัคะแนนความเหมาะสม คือ 2 และคะแนน
ความเป็นไปได ้คือ 5  ซ่ึงอยูน่อกพิสัย ควอไทล ์(7-10) ของค าตอบท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอบ และท่าน
ตอ้งการเปล่ียนแปลงค าตอบเป็น 8 และ 9 ซ่ึงอยู่ในช่วงของพิสัยควอไทล ์ไม่ต้องให้เหตุผลในการ
เปลีย่นแปลงค าตอบ 

 2. ค าตอบของท่านในรอบท่ี 2 เก่ียวกบัคะแนนความสอดคลอ้ง คือ 2 และคะแนน
การน าไปใชป้ระโยชน์ คือ 5 ซ่ึงอยู่นอกพิสัยควอไทล์ (7-10) ของค าตอบท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอบ 
และท่านยนืยนัในค าตอบเดิมต้องให้เหตุผลทุกคร้ัง ในการยนืยนัทีอ่ยู่นอกพสัิยควอไทล์ 
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

เป้าประสงค์ (Goal)       
 ในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติดของเดก็ Mdn 9 8 8 8  
 และเยาวชนควรมกีารก าหนดเป้าประสงค์ ดงันี้ Q3 10 10 9 10  
1 ก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบั Q1 8 7 7.25 8  
 ยาเสพติดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ และสงัคมแห่งชาติ เดิม      
 และจดัความส าคญัไวใ้น ล าดบัตน้ ๆ เพื่อเป็นการป้องกนั ใหม่      
 เชิงรุก       
2. ก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบั Mdn 8.5 8 8 8  
 ยาเสพติดไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และจดั Q3 10 9 9.75 10  
 ความส าคญัไวใ้นล าดบัตน้ ๆ เพื่อเป็นการป้องกนัเชิงรุก Q1 8 7 7 7  
  เดิม      
  ใหม่      
3. ก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า Mdn 9 8 8 9  
 เก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นหน่วยงานการศึกษาระดบั Q3 10 9.75 9 10  
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยม Q1 7.25 7 7.25 7  
 ศึกษาปีท่ี 6) และจดัความส าคญัดไวใ้นล าดบัตน้ ๆ  เดิม      
 เพื่อการป้องกนัเชิงรุก ใหม่      
4. เป้าประสงคข์องการป้องกนัท่ีแทจ้ริง คือ เพื่อลดจ านวน Mdn 9 8 8 8.5  
 เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 9 9  
  Q1 8 8 8 7  
   เดิม      
  ใหม่      
 รวม       
แผนการป้องกนั (Plan) (ในกรณลีกัษณะพฤติกรรมไม่รุนแรง)      
1. มีแผนการใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจปรับเปล่ียน Mdn 9 8 8 8  
 พฤติกรรมหรือแกไ้ขปัญหาแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท า Q3 10 9 9.75 9  
 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ Q1 7 7 7 7  
  เดิม       
  ใหม่      
2. มีแผนการใหก้ าลงัใจแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9 8 9 8  
 เก่ียวกบัยาเสพติด (ท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ มีปัญหาท่ีไม่ Q3 10 9 9.75 9  
 ซบัซอ้น รุนแรง สามารถจดัการกบัปัญหาของตนได ้ Q1 7 7 7.25 7  
 ถา้มีก าลงัใจเพียงพอ) IR      
3. มีแผนการพิจารณาทางเลือกในกรณีท่ีเดก็และเยาวชนท่ี Mdn 9 8 8 8.5  
 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ไม่สามารถตดัสินใจใน Q3 9.75 9 9 9  
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 บางเร่ืองได ้เป็นการช่วยใหส้ามารถพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย Q1 7.25 7 7 7.25  
 ของการตดัสินใจและช่วยใหเ้กิดความสบายใจในการ เดิม      
 ตดัสินใจ ใหม่      
4. แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี (ในกรณีลกัษณะพฤติกรรม Mdn 9 8 8 8  
 รุนแรง) วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาใหช้ดัเจน โดยการ Q3 10 9 9 10  
 ส่งต่อใหค้ณะกรรมการสหวชิาชีพคน้หาขอ้มูลท่ีเป็น Q1 8 8 8 8  
 ปมเหตุท่ีซบัซอ้นดา้นจิตสงัคม ระดบัเชาวน์ปัญญา   เดิม      
 บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ เจตคติ ความนึกคิดต่อปัญหา ใหม่      
 และความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาของเดก็และเยาวชน       
 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดและผูป้กครองรวมถึงความ       
 ร่วมมือในการป้องกนัช่วยเหลือ แกไ้ข ปรับเปล่ียน       
 พฤติกรรมและแกไ้ขอุปสรรคท่ีมีต่อการป้องกนัช่วยเหลือ       
 โดยนกัวชิาชีพดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง       
 จุดประสงค์ของแผนการป้องกนั       

5. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหาการเสพยาของตนเอง Mdn 9 8 8 8  

 และมีแนวทางในการปรับตนเองอยา่งเหมาะสม Q3 10 9 9.75 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

6. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจพอ่แม่/ผูป้กครองยอมรับและ Mdn 9 8 8 8  

 ปฏิบติัต่อพอ่แม่/ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

7. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าหมายในการด าเนินชีวติ Mdn 9 8 8 8  

 อยา่งเป็นสุข Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

8. เพื่อฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็น Mdn 9 8 9 8  

 ปัญหาในการด าเนินชีวติแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Q3 10 9 9.75 10  

 เก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

5.  รณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ Mdn 9 8 8 8  

 เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดท่ีมีต่อเดก็ เยาวชน ครอบครัว Q3 10 9.75 9 9  

 และโทษท่ีไดรั้บตามกฏหมายอยา่งต่อเน่ือง Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

6. ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัการกระท า Mdn 10 8 9 9  

 ผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 7.25 8 8  

  IR      

  เดิม      

  ใหม่      

7. รณรงคใ์หส้งัคมยอมรับเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9 8 8 8  

 เก่ียวกบัยาเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สงัคม Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 6 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

8. ฝึกอาชีพระยะสั้นและ/หรือระยะยาวใหก้บัเดก็และ Mdn 9 8 8 9  

 เยาวชนผูเ้ลิกเสพยาแลว้ Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 8 6.25 8 7  

  เดิม      

  ใหม่      

9. มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอในการจ าแนก Mdn 9 7 8 8  

 เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8 9 9  

 ออกจากโรคทางจิตเวช Q1 7 6 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

10. เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 8 8  

 แก่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง Q3  10 9 9 10  

  Q1 7.25 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

11. อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า Mdn 9.5 7 8 8  

 เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน Q3 10 8.75 9.75 10  

  Q1 8 6 7 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

12. มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 8 8  

 ของเดก็และเยาวชน Q3 10 10 10 10  

  Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

13. เกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ Mdn 9 7 8 8  

 การศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษา Q3 10 8 8 9  

 ปีท่ี 3 และ/หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษา Q1 8 6 7 7  

 ปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เดิม      

  ใหม่      

14. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนัไวใ้น Mdn 9 8 8 8  

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  Q3  10 9 10 9.75  

 มธัยมศึกษาปีท่ี 6) ใหไ้ดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกชั้นปี Q1 8 8 8 7.25  

 ตามความยากง่าย เดิม      

  ใหม่      

15. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 10 ประการส าหรับ Mdn 10 8 8 8  

 เดก็และเยาวชนขององคก์ารอนามยัโลกไวใ้นหลกัสูตร Q3 10 9.75 10 10  

 การศึกษาขั้นพื้นฐานใหไ้ดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกชั้นปี Q1 9 8 8 8  

 (การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์ความคิด เดิม      

 อยา่งมีวจิารณญาณ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะ ใหม่      

 การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ความตระหนกัรู้ใน       

 ตน ความเห็นใจผูอ่ื้น การจดัการกบัอารมณ์และการจดัการ       

 กบัความเครียด) ตามความยากง่ายของแต่ละระดบัชั้นเรียน       

16. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธในกรณีท่ีถูก Mdn 9.5 8 9 8  

 ชกัชวนใหก้ระท าในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์  (เสพยา) Q3 10 9 10 10  

 หรือเกิดผลกระทบในแง่ลบตามมา Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

17. ก าหนดทิศทางของส่ือสารมวลชนในการรายงาน/ Mdn 9 8 8 8  

 ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปในทางท่ีเป็น Q3 10 9 9 9  

 บวกและเป็นแบบอยา่งท่ีดี Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      
  ใหม่      
18. ใชกิ้จกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกนั Mdn 9 8 8 8.5  

 และแกไ้ขปัญหาการกระท าผดิซ ้ าของเดก็และเยาวชน Q3 10 9 9 9.75  

  Q1 8 7 7.25 7  
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

  เดิม      

  ใหม่      

19. ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั Mdn 9 8 8 8.5  

 การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 6 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

20. ประชาสมัพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง Mdn 10 9 9 9  

  Q3 10 9 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

21. ประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน Mdn 10 8.5 9 9  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

22. ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน Mdn 10 9 9 9  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

23. ประชาสมัพนัธ์ในสงัคมทัว่ไป Mdn 10 8 9 8.5  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

24. ประชาสมัพนัธ์ระดบัชาติ Mdn 9.5 9 8 8  

  Q3 10 10 9 9  

  Q1 8 8 7.25 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (Law)       

1. พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 Mdn 10 8.5 9 9  

  Q3 10 10 10 10  
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

  Q1 9 8 8 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

2. พระราชบญัญติัผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง พ.ศ.2550 Mdn 9 9 8 8  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

3. พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณา Mdn 10 8 9 9  

 คดีเยวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การประเมนิความเส่ียง (Assessment)       

1. การประเมินครอบครัว Mdn 9 8.5 8 8.5  

  Q3 10 10 9.75 10  

  Q1 8 8 7 8  

  เดิม      

  ใหม่      

2. การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม Mdn 9 8 8 9  

  Q3 10 9 10 10  

  Q1 8.25 7.25 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

3. การประเมินภูมิหลงัทางการศึกษา Mdn 9 8 8 8  

  Q3  10 9 9.75 9  

  Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

4. การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด Mdn 10 8 9 8.5  

  Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

5. การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา/สารเสพติด Mdn 10 8 9 9  

  Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 8.25 7.25 8 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

6. การประเมินประวติัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด/ Mdn 10 8 9 8.5  

 ปัจจยัเส่ียงต่อการกระท าผดิซ ้ า Q3 10 9 10 10  

  Q1 8 7 8 7  

  เดิม      

  ใหม่      

7. การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต (ท่ีอาจเป็นสภาพ Mdn 9 8 9 9  

 ท่ีบีบคั้น ท าใหต้อ้งหนัเขา้หายาเสพติด) Q3 10 9 10 10  

  Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

8. การประเมินความถ่ี ความบ่อยคร้ังในการเสพยา (จะท าให ้ Mdn 9 8 9 9  

 ทราบถึงความเส่ียงของการกระท าผดิซ ้ าและหาทาง Q3 10 9 10 10  

 ป้องกนั) Q1 8 8 8 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

9. การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเดก็และเยาวชนท่ี Mdn 9 8 9 9  

 มีต่อครอบครัว ต่อชุมชนและต่อสงัคม (ท่ีอาจเป็นสภาพ Q3 10 9 10 10  

 ท่ีบีบคั้นท าใหต้อ้งหนัเขา้หายาเสพติด) Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

10. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 9 8 8  

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลดว้ยการสงัเกต Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

11. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 8 9 8.5  

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการ Q3 10 9 9.75 9.75  

 สมัภาษณ์ พดูคุย Q1 8.25 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

12. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 8 8 8  

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลจากแบบ Q3 10 9 9 9  

 รายงานบนัทึกขอ้มลูพฤติกรรม Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

13. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 8.5 8 8 8  

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากระเบียน Q3 10 9 9 9  

 สะสมผลการเรียนการประเมินของครู/แพทย ์ Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

14. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 8.5 8.5 8 8  

 และเยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากการใช ้ Q3 9 9 9 9  

 แบบประเมิน SDQ (Strength and Difficulties  Q1 7 7 7 7  

 Questionaire) เดิม      

  ใหม่      

15. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 9 8.5 9  

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการศึกษา Q3 10 10 9 9.75  

 เจาะลึกโดยคณะกรรมการสหวชิาชีพเป็นรายกรณี Q1  8 8 7 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

ธรรมชาติของวยัรุ่น (adolescent Nature)       

 ผู้ทีท่ างานเกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพติดของเดก็และ       

 เยาวชนต้องรู้จักธรรมชาติของวยัรุ่น เช่น       

1. วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงหลายประการทั้งทางร่างกาย Mdn 10 8 9 9  

 จิตใจ อารมณ์ และสงัคม Q3 10 9 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

2. สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงท าใหว้ยัรุ่นมีความวติกกงัวล Mdn 9 8 8.5 8.5  

 ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน Q3 10 9.75 9 9  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

3. อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว Mdn 9 9 9 9  

 แปรปรวน โกรธง่าย ดีใจง่าย ไม่ค่อยมีเหตุผลแสดงออก Q3 10 10 9.75 9.75  

 โดยขาดการกลัน่กรอง Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

4. วยัรุ่นมีความตอ้งการเป็นอิสระ Mdn 9 9 9 9  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8.25 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

5. วยัรุ่นตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม Mdn 9.5 9 9 9  

  Q3  10 10 10 10  

  Q1  9 8 8.25 8  

  เดิม      

  ใหม่      

6. วยัรุ่นอยากรู้ อยากลอง อยากเห็น อยากมีประสบการณ์ Mdn 9 8 9   

 แปลกใหม่ Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

7. วยัรุ่นแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง หากไดแ้บบอยา่ง Mdn 9 9 8.5 9  

 และการแนะแนวท่ีดี จะท าใหห้าเอกลกัษณ์ในทางท่ีดี Q3 10 10 9 9  

 ของตนได ้ Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

8. วยัรุ่นมีมุมมองท่ีแตกต่างกบัผูใ้หญ่ Mdn 9 8 9 9  

  Q3 10 10 9.75 9.75  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

9. ผูท้  างานการป้องกนัฯ ควรเขา้ใจปัญหา-อุปสรรคในการ Mdn 9 8 9 9  

 ส่ือสารกบัวยัรุ่น Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

10. ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความส าเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น Mdn 9 8 8.5 9  

  Q3 10 9 10 10  

  Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การคดักรอง (Sereen)       

1. คดักรองเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 9 9 9  

 ออกจากอาการและโรคทางจิตเวชโดยนกัจิตวทิยา และ/ Q3 10 9 9.75 10  

 หรือจิตแพทย ์ Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

2. เม่ือคดักรองแลว้ พบวา่ มีอาการหรือโรคทางจิตเวช Mdn 9 9 9 9  

 ใหส่้งตวัเดก็หรือเยาวชนนั้นไปรักษาอาการป่วยทางจิตเวช Q3 10 9 9   

 พร้อมกบับ าบดัอาการติดยา แลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียน Q1 8.25 8 8 10  

 พฤติกรรมโดยอาศยักิจกรรม และ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เดิม    8  

  ใหม่      

3. เม่ือคดักรองแลว้ พบวา่ เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9 9 9 9  

 เก่ียวกบัยาเสพติดไม่ไดมี้อาการป่วยทางจิตเวช Q3 10 9.75 9.75 10  

 ใหส่้งตวัเดก็และเยาวชนนั้นไปบ าบดัอาการติดยาเสพติด Q1 9 8 8 8  

 ยงัโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียน เดิม      

 พฤติกรรม  โดยอาศยักิจกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ ใหม่      

 รวม       

กจิกรรม (Activity) และโปรแกรมการป้องกนั       

1. กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 10  Mdn 9 9 9 9  

 ประการ Q3 10 9 10 10  

  Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

2. กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  Mdn 9 9 9 9  

 ความฉลาดทางศีลธรรม (MQ) และ Q3 10 9 10 10  

 ความฉลาดในการอดทน (AQ) Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

3. กิจกรรมครอบครัวบ าบดั/ครอบครัวศึกษา/ครอบครัว Mdn 9.5 9 9 9  

 สมัพนัธ์/ครอบครัวอบอุ่น Q3 10 9 10 10  

  Q1 9 8 8.25 8.25  

  เดิม      

  ใหม่      

4. กิจกรรมเสริมสร้างความส านึกในหนา้ท่ีและความ Mdn 9 8 9 9  

 รับผดิชอบใหก้บัพ่อแม่/ผูป้กครองเดก็และเยาวชน Q3 10 9 10 10  

 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8.25 7.25 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

5. โปรแกรมการอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีพอ่แม่และ/ Mdn 9 9 8.5 8.5  

 หรือผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ีจะไดรั้บ  Q3 10 9.75 9 10  

  Q1 8 7 8 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

6. กิจกรรมนิทรรศการ เร่ือง ยาเสพติด การป้องกนั Mdn 9 8 9 9  

 ทกัษะการปฏิเสธ การชกัชวน และบทลงโทษตาม Q3 10 9 10 10  

 กฎหมาย Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

7. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัยาเสพติดและบท Mdn 9 8 8 8  

 ลงโทษตามกฎหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาทาง Q3 9.75 9 9 9  

 โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เสียงตามสายโปสเตอร์ คทัเอาท ์ Q1 7 8 7 7  

 สติกเกอร์ ตามสถานท่ีท่ีเดก็และเยาวชนจ านวนมากไป เดิม      

 ปรากฎตวับ่อยและท่ีกระจกรถยนตด์า้นหลงั ใหม่      

8. กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัการ Mdn 9 7.5 9 9  

 ป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ใหมี้ความรู้ Q3 10 8 9 10  

 ความสามารถและทกัษะในการพฒันาเดก็และเยาวชน Q1 8 6.25 8 8  

 ใหรู้้จกัโทษของยาเสพติด บทลงโทษตามกฎหมาย เดิม      

 ผลเสียท่ีจะตามมาและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ใหม่      

9. กิจกรรมติว (tutor) ในวชิาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียนตามความ Mdn 8 8 8 8  

 ถนดั ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อเกบ็เดก็ไวใ้นโรงเรียน Q3 9 9 8 8  

 แทนท่ีจะไปมัว่สุมกนัในสถานท่ีอนัไม่เหมาะสม Q1 7 7 7 6.25  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

10. กิจกรรมหลงัเลิกเรียนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชน Mdn 9 8 8 9  

 ไดป้ลดปล่อยศกัยภาพ (release potential) ท่ีตนมีอยู ่ Q3 10 9.75 9.75 10  

 ตามความถนดัความสามารถและความสนใจ (กิจกรรม Q1 8 7.25 8 8  

  ค่ายภาษาองักฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เดิม      

 ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเยอรมนั ฝร่ังเศส เกาหลี ฯลฯ ใหม่      

11. กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ Mdn 9 8 8 8  

  Q3 10 9 9.75 10  

  Q1  8 7 7.25 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

12. กิจกรรมการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ (ทายปัญหา ร้องเพลง Mdn 9 8 8.5 8  

 เตน้ร า ดนตรี กีฬา) Q3 10 9 9 10  

  Q1 7 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

13. กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลผลิต (งานฝีมือ ร้อยดอกไม ้ Mdn 8 8 8 8  

 เยบ็ผา้ จกัสาน ป้ัน วาด เพน้ท ์ในช่วงเวลาส าคญั Q3 10 9 9 10  

  (Key hour) ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. Q1 7 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

14. โปรแกรมเตรียมเดก็และเยาวชนสู่ความส าเร็จ โดยมีเวที Mdn 9 9 8 8  

 ประกวดแข่งขนัความสามารถ ดา้นความรู้ ความถนดั Q3 9.75 10 9 9  

 และความสามารถพิเศษ Q1 8 8 7 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

15. กิจกรรมการฝึกอบรมการเยยีวยาตนเองของเดก็และ Mdn 9 8 8 9  

 เยาวชนดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะ ความสามารถและความ Q3 10 9 10 10  

 พึงพอใจ Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

16. กิจกรรมสนบัสนุนความส าเร็จของเดก็และเยาวชนใน Mdn 9 8 8.5 9  

 โรงเรียนดว้ยการใหก้ าลงัใจ รางวลัและประกาศเกียรติคุณ Q3 10 9 9.75 9  

  Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 



 599 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

17. กิจกรรมคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้ง Mdn 9 7.5 8.5 9  

 กบัยาเสพติดเพื่อใหค้รู อาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วาม Q3 10 9 9 9.75  

 สนใจกบัเดก็และเยาวชนนั้น ๆ เป็นพิเศษ Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

18. ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนในการแจง้ข่าวติดตามความ Mdn 9 8 8 9  

 เคล่ือนไหวของเดก็และเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด Q3  10 9 9.75 9.75  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

19. โปรแกรมการประสานงานระหวา่ง ครู ต ารวจ อยัการ Mdn 9 9 8 8  

 ศาลเยาวชน และครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานและ Q3 10 9 9.75 9.75  

 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแล ติดตามเดก็และเยาวชนเก่ียวกบั Q1 8 7 7 7  

 การป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เดิม      

  ใหม่      

20. โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนวในโรงเรียน Mdn 9 8 9 9  

 เพื่อดูแลเดก็และเยาวชนเป็นรายบุคคลในการป้องกนั Q3 10 9.75 9.75 10  

 การกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ Q1 8 8 7.25 7  

 และเยาวชนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง) เดิม      

  ใหม่      

21. โปรแกรมการส่งเสริมครูทุกคนในโรงเรียนใหมี้บทบาท Mdn 9.5 8 9 9  

 เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา แนะแนวเก่ียวกบัการป้องกนั Q3 10 8 10 10  

 การกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหก้บัเดก็และเยาวชน Q1 8 7 8 8  

 ท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง เดิม      

  ใหม่      

22. โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนใน Mdn 9 8 8 8  

 การดูแลช่วยเหลือเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด Q3 10 8 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

23. โปรแกรมนกัเรียนพี่เล้ียง โดยนกัเรียนท่ีมีอายมุากกวา่ Mdn 8 7 8 8  

 และมีพฤติกรรมท่ีดีคอยช่วยใหค้  าแนะน าปรึกษา  Q3 9 8 9 9  

 ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ Q1 7 6 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 



 600 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

24. จดัหาสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะสงัสรรคก์นั Mdn 7.5 7.5 7 7  

  (place to hangout) ในทิศทางท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็น Q3 9 9 8 8.75  

 ประโยชน ์ Q1 7 6.25 6.25 6  

  เดิม      

  ใหม่      

25. โปรแกรม ร.ร.ในบา้น (พอ่แม่/ญาติ และหรือผูป้กครอง Mdn 9 8 8 8.5  

 ท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้บรม แนะน า สัง่สอนและเป็นแบบอยา่ง Q3 10 8.75 9 9  

 ท่ีดี) Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

26. โปรแกรมการเยีย่มตามบา้นโดยครู ส าหรับเดก็และ Mdn 9 7.5 8 8  

 เยาวชนท่ีครูและ/หรือโรงเรียนประเมินแลว้า่มีโอกาสท่ีจะ Q3 10 8.75 9 9  

 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 8 7  

  เดิม      

  ใหม่      

27. โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชนอยา่งมีคุณภาพ Mdn 9 8 8 8  

  Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

28. โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง Mdn 9 8 8 8  

  Q3 10 9.75 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

29. โปรแกรมท่ีครอบคลุมการจดัการกบัความโกรธ Mdn 9 8 9 8.5  

  Q3  10 9 10 10  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

30. โปรแกรมการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ Mdn 9 8 8 8.5  

  Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 



 601 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

31. โปรแกรมสนบัสนุนส่ือมวลชนใหผ้ลิตและพฒันาส่ือ Mdn 9 8 9 9  

 เชิงสร้างสรรคใ์นการป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบั Q1 8 7 7 8  

 ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนในลกัษณะของ Q3 10 8.75 9 9  

 “ขจดัส่ือร้าย ขยายส่ือดี” เดิม      

  ใหม่      

32. โปรแกรมส่งเสริมเดก็และเยาวชนใหมี้บทบาทในการ Mdn 9 8 8 8.5  

 สร้างส่ือท่ีดีงามเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

33. โปรแกรมส่งเสริมเดก็และเยาวชนใหส้ร้างส่ือเปิดเผย Mdn 9 8 8 8  

 ความในใจของตนในการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8.75 9 9  

 (จะท าใหชุ้มชน/สงัคมในการรับรู้ความในใจของเดก็ Q1 8 7.25 7 7  

 และเยาวชนและหาทางป้องกนั เดิม      

  ใหม่      

34. โปรแกรมท่ีส่ือมวลชนน าเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมรายการ Mdn 9 8 8 9  

 วทิย ุโทรทศัน์ วดิิทศัน์ โดยอาศยัศิลปะเป็นส่ือในการ Q3 10 9 9 9.75  

 ป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (สุนทรี สนทนา Q1 8 7 8 7.25  

 และแสดงละคร การโตว้าที การวาด การป้ัน การปฐกถา) เดิม      

  ใหม่      

35. โปรแกรมการเยยีวยา รักษาบทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว Mdn 9 8 9 9  

  (FFT:Family Functional Therapy) Q3 10 9 10 9.75  

  Q1 8.25 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

36. กิจกรรมฝึกอบรมทกัษะเชิงบวกใหแ้ก่พอ่แม่/ผูป้กครอง Mdn 9.5 8 9 9  

 (TIPPS : Training in Positive Parenting Skills) Q3 10 9 10 10  

  Q1 9 6.25 7.25 8  

  เดิม      

  ใหม่      

37. โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งเดก็หรือเยาวชน Mdn 9 8 8 8  

 กบัครอบครัว Q3  10 8 10 9  

  Q1 8 6.25 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 



 602 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

38. โปรแกรมการตั้งศูนยส์นบัสนุนครอบครัวในชุมชน Mdn 9 8 8 8  

  Q3 9 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

39. โปรแกรมท่ีพกัอาศยัส าหรับการพกัฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด Mdn 9 8 8 8  

  Q3 10 8 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

40. โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็และ Mdn 8 8 8 8  

 เยาวชนไดพ้บปะสงัสรรคก์นั Q3 10 9 9 9  

  Q1 7 7.25 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

41. กิจกรรมการรายงานข่าวเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปใน Mdn 9 8 8 8  

 เชิงบวกบนพื้นฐาน “ไม่มีเดก็เลวมีแต่เดก็ท่ีตดัสินใจพลาด Q3 9 9.75 9 9  

 เท่านั้น (there is no bad kids, only kids who make bad Q1 7.25 7 7 7  

 decision) เพื่อการเป็นแบบอยา่งท่ีดี) เดิม      

  ใหม่      

42. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโทษท่ีท่ีไดรั้บ Mdn 9 8 8 8  

 เม่ือกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ยวธีิการต่าง ๆ Q3 10 9.75 9.75 10  

 (สติกเกอร์ติดทา้ยรถ คทัเอา้ทใ์นสถานท่ี ๆ มีเดก็และ Q1 8 7.25 7 7  

 เยาวชนปรากฎตวับ่อย ๆ และมีจ านวนมาก) เดิม      

  ใหม่      

43. โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทางส าหรับเดก็และเยาวชน Mdn 9 8 8.5 9  

 ใหมี้ความสมัพนัธ์กบัชุมชนพร้อมโอกาสในการฝึกงาน Q3 10 9 9.75 10  

 และท างาน Q1 8.25 7 7.25 8  

  เดิม      

  ใหม่      

44. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ดา้นการป้องกนัการกระท า Mdn 9 8.5 8 8  

 ผดิซ ้ าใหแ้ก่เดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8 8 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 



 603 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

45. กิจกรรมการประชุ สมัมนาอาสาสมคัรและครอบครัว Mdn 9 9 9 9  

 ในชุมชนดา้นการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบั Q3 10 9 10 10  

 ยาเสพติด Q1 8.25 7.25 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

46. กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการดา้นต่าง ๆ ทั้งใน Mdn 9 8 8 8.5  

 ดา้นวฒันธรรมและดนตรี เพื่อหนัเหเดก็และ Q3 10 9 9 9  

 เยาวชนไม่ใหก้ระท าผดิซ ้ าอีก Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

47. กิจกรรมบรรพชาสามเณร เพื่อกล่อมเกลาจิตใจเดก็และ Mdn 9 8 8 8  

 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 10 9 9  

  Q1 8 8 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

48. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม Mdn 10 7.5 8.5 9  

  Q3 10 9 10 10  

  Q1 8 7 8 7  

  เดิม      

  ใหม่      

49. กิจกรรมครอบครัวสมัพนัธ์ Mdn 9 8 8 8  

  Q3 10 9.75 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

50. โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็/เยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9 9 8 8.5  

 เก่ียวกบัยาเสพติดและครอบครัวของโรงพยาบาลทั้งใน Q3 10 10 10 10  

 รูปแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

51. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนผูรั้บการ Mdn 9 8 9 9  

 บ าบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัการเสพยาก่อนกลบัคืนสู่ครอบครัว  Q3 10 9 10 10  

 ชุมชนและสงัคม Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      



 604 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

52. กิจกรรมการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดและการ Mdn 9 8 8.5 9  

 ป้องกนัใหก้บัเดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน Q3 10 9.75 9.75 9.75  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

53. โปรแกรมเครือข่ายการติดตามและประเมินผล การบ าบดั Mdn 9 8 8 8  

 ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8.75 9.75 9.75  

  Q1 8 7 8 7  

  เดิม      

  ใหม่      

54. โปรแกรมการปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาจิตของ Mdn 8 8 8 8  

 เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 10 9 9.75  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

55. โปรแกรมชุมชนบ าบดั (therapeutic community)  Mdn 9 8 8.5 9  

 กาย-จิตบ าบดั (matrix program) เพื่อป้องกนัการกระท าผิด Q1 8 7 7.25 8  

 ซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 10 10  

  เดิม      

  ใหม่      

56. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวติ 10 ประการ Mdn 9 8 8 8  

 ขององคก์ารอนามยัโลก Q3 10 9 9.75 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

57. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการใหค้  าปรึกษา Mdn 9 9 8 8.5  

 เชิงจิตวทิยาใหแ้ก่ผูใ้หค้  าปรึกษา (นกัจิตวทิยา Q3 10 10 9.75 10  

 พอ่/แม่/ผูป้กครอง ครู ผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษา Q1 7.25 8 7 7  

 สมทบ) เดิม      

  ใหม่      

58. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการสร้างแรงจูงใจและ Mdn 10 8 9 9  

 แนวทางสนบัสนุนใหก้ าลงัใจใหก้บัผูใ้หค้  าปรึกษา Q3 10 9 10 10  

  Q1 8.25 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

60. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นใหแ้ก่เยาวชน Mdn 9 8 8.5 8.5  

 (ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และ Q3 10 9 10 10  

 ทกัษะการแกไ้ขปัญหา) Q1 8 7.25 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

60. กิจกรรม “ต่ืนข้ึน – เผชิญความจริง” โดยใหเ้ดก็ท่ีกระท า Mdn 9.5 7.5 9 9  

 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดพดูถึงภาวะเส่ียงในการใชย้าเสพติด Q3 10 9 9.75 10  

 ในมุมมองของตนเอง รวมถึงการป้องกนัและการให ้ Q1 8 7 8 7.25  

 เยาวชนท่ีมีอายมุากกวา่พดูคุยในเร่ืองเหล่าน้ีกบัเดก็ เดิม      

 และเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ ใหม่      

61. กิจกรรมคน้หาขอ้เทจ็จริง วเิคราะห์ปัญหา Mdn 9 8.5 8 8  

 สาเหตุการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดของ Q3 10 10 10 10  

 เดก็และเยาวชน Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

62. กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์เดก็และ Mdn 9.5 8.5 9 8  

 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีพน้จากการควบคุม Q3 10 9 10 10  

 ความประพฤติและพน้จากสถานฝึกอบรมเดก็และเยาวชน Q1 8 7.25 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

63. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9.5 8 9 9  

 เก่ียวกบัยาเสพติดก่อนปล่อยออกจากสถานฝึกอบรม Q3 10 9 10 10  

 (บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา Q1 8 7.25 8 8  

 และบา้นปรานี ฯลฯ) เดิม      

  ใหม่      

64. โปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9.5 8 9 9  

 เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม Q3 10 9 10 10  

  Q1 8.25 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

65. โปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแก่บิดามารดา/ผูป้กครอง Mdn 9 8 9 9  

 ของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3  10 9 10 10  

  Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

66. โปรแกรมการประสานเครือข่ายกบัศนูยบ์  าบดั รักษา Mdn 9 9 8 8  

 ฟ้ืนฟ ูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เพื่อส่งเดก็และเยาวชน Q3 10 9.75 9 9  

 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ดรั้บการบ าบดั รักษา Q1 8 8 7 7  

 และฟ้ืนฟ ู เดิม      

  ใหม่      

67. โปรแกรมการพฒันาพระผูน้ าในชุมชนหรือพระผูเ้ผยแพร่ Mdn 9 8 9 9  

 ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด การป้องกนัโทษท่ีไดรั้บ Q3 10 9 10 10  

 ตามกฎหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การให้ค าปรึกษาแนะน า (Counseling)       

1. การใหค้  าปรึกษาแนะน าเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9 9 8.5 9  

 เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นรายบุคคล (individual) Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 8 8 8 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

2. การใหค้  าปรึกษาแนะน าเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 9 9 9 9  

 เป็นกลุ่ม (group) Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

3. การใหค้  าปรึกษาแนะน าครอบครัวของเดก็และเยาวชน Mdn 10 9 9 9  

 ท่ีกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

4. การใหค้  าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด่วนตดัสินใจในการ Mdn 9 9 9 9  

 วางแผนแนวทางการแกไ้ข แต่ใชท้กัษะในการเจาะลึก Q3 10 10 10 10  

 ขอ้มูลปัญหาเชิงลึก ใหก้ าลงัใจใหเ้ดก็และเยาวชนวางแผน Q1 9 8 8 8  

 แกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อนจึงค่อยเสนอแนะแนวทางและ เดิม      

 ใหเ้ยาวชนเลือกทางเลือก และวางแผนแนวทางการ ใหม่      

 แกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดดว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม       

 สามารถท าไดจ้ริง มีโอกาสประสบความส าเร็จและมีความ       

 ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเองไม่ใช่เร่ืองการบงัคบั       
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

5. การใหค้  าปรึกษามีการสรุปและยติุและส่ิงท่ีส าคญั คือ Mdn 10 9 9 9  

 การใหก้ าลงัใจแก่เดก็และเยาวชนผูรั้บการใหค้  าปรึกษา Q3 10 9.75 10 10  

 ในการปฏิบติัตามแผนการแกไ้ขท่ีตดัสินใจไวแ้ลว้ Q1 8 8 8 8  

 ระหวา่งการปรึกษา เดิม      

  ใหม่      

 การให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องมทีกัษะ       

6. ทกัษะการใหค้  าปรึกษาดว้ยการฟัง การถาม การทวนความ Mdn 9.5 9 9 9  

 การสะทอ้นความรู้สึก การเงียบและการสรุปความ Q3 10 10 10 10  

  Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

7. ทกัษะการสร้างแรงจูงใจและการสนบัสนุน Mdn 9 9 9 9  

 ใหก้ าลงัใจ Q3 10 10 10 10  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

8. ทกัษะการใหข้อ้มูล  Mdn 9 9 9 9  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 การให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้เดก็และเยาวชน       

 มทีกัษะ 3 ประการ       

9. ทกัษะการปฏิเสธ Mdn 9 9 9 9  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

10. ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ Mdn      

  Q3      

  Q1      

  เดิม      

  ใหม่      

11. ทกัษะการแกปั้ญหา Mdn 9 9 9 9  

  Q3 10 10 10 10  

  Q1 9 7 8 8  
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การส่งต่อ ติดตามและประเมนิผล (Transfer, monitor and evaluation     

1. ส่งต่อเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 9  

 (เสพยา) ไปยงัศูนยเ์ครือข่ายครอบครัวบ าบดั โรงพยาบาล Q3 10 9.75 10 10  

 เฉลิมพระเกียรติ ส านกังานยติุธรรม (ในกรณีท่ีอยูใ่กลบ้า้น Q1 8 7 7.25 8  

 และมีความสะดวก) เดิม      

  ใหม่      

2. ศูนยบ์  าบดัฟ้ืนฟติูดยาเสพติด (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข Mdn 9 8 8 8.5  

 ต่าง ๆ ) Q3 10 9 9 9.75  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

3. ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต Mdn 9 8 8 8  

  Q3 10 9 9 9  

  Q1 7 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

4. โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยบ าบดั รักษา ฟ้ืนฟ ู Mdn 9 8 8 8  

 ผูติ้ดยาเสพติด Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

5. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 8.5  

 ท่ีผา่นการบ าบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่มีการเสพยาซ ้ า Q3 10 9 10 9.75  

 หรือไม่ Q1 8.25 7 7.25 8  

  เดิม      

  ใหม่      

6. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 9  

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่มีงานท าหรือไม่ Q3 10 8.75 9.75 9  

  Q1 8.25 7 7 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

7. การติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 9  

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่เรียนหนงัสือหรือไม่ Q3 10 9 9.75 9  

  Q1 8.25 7 7 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

8. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 7 9 9  

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่เขา้ไปในสถานท่ี Q3 10 8 9.75 10  

 หรือทอ้งท่ีอ่ืนใดอนัอาจท าใหเ้ดก็และเยาวชนนั้น Q1 8 7 7.25 7.25  

 กระท าผดิซ ้ า เดิม      

  ใหม่      

9. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดท่ี Mdn 9 7 8.5 8.5  

 ผา่นการบ าบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั Q3 10 8 9 9  

 ในเวลากลางคืน ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นหรือไดรั้บอนุญาตจาก Q1 8 7 7 7  

 พอ่แม่ ผูป้กครองหรือบุคคล ซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู ่ เดิม      

  ใหม่      

10. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9.5 7 8.5 9  

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงการคบหาสมาคม Q3 10 8 9.75 10  

 กบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบั Q1 8 7 7 7  

 ยาเสพติด เดิม      

  ใหม่      

11. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 8 8  

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงความประพฤติ Q3 10 9 9 10  

 อนัอาจน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดได ้ Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

12. ติดตามระยะเวลาการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเพติด Mdn 8.5 8 8 8  

  Q3 10 9 9 9.75  

  Q1 7.25 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 วธีิการติดตามโดย       

13. เยีย่มตามบา้น Mdn 9 8 9 9  

  Q3 10 9 9 10  

  Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

14. โทรศพัทติ์ดตาม Mdn 8 8 8 8  

  Q3 9.75 8 9 9  

  Q1 7.25 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

15. ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ Mdn 8 8 8 7.5  

  Q3 9 9 8.75 9  

  Q1 7 7 6 6  

  เดิม      

  ใหม่      

16. ประสานงานกบัโรงเรียนส าหรับเดก็ท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่ง Mdn 9 8 8.5 9  

 เรียนหนงัสือ Q3 10 9 9.75 10  

  Q1 8 8 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

17. ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีอยูร่ะห่างเรียนหนงัสือน าผลการเรียน Mdn 8 8 8 8  

 มาแสดง Q3 10 8 9 9.75  

  Q1 8 7 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

18. สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีใหก้าร Mdn 9 8 8 8  

 ช่วยเหลือ Q3 10 9.75 9 9  

  Q1 8 7.25 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

19. มีการประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัตาม Mdn 9 8 8 8.5  

 เป้าประสงค ์ Q3 10 9 9.75 10  

  Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

20. ใชก้ารประเมินผลเป็นฐานดว้ยการประเมินกระบวนการ Mdn 9 9 8 8  

 เพื่อการปรับปรุง แกไ้ข (กิจกรรมต่าง ๆ) และการ Q3 10 9 9 9  

 ประเมินผลท่ีไดรั้บ (จ  านวนผูก้ระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบั Q1 8 8 8 8  

 ยาเสพติดลดลง) เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

21. การประเมินไม่เป็นแต่เพียงตดัสินวา่ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล Mdn 9 8 8 9  

 แต่ควรแสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ท าไมผลจึงเป็นเช่นนั้น Q3 10 9 10 10  

  Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

22. ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนจาก Mdn 9 8 8 8  

 ผูป้กครองและชุมชน Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7 7.25  

  เดิม      

  ใหม่      

23. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็และเยาวชน Mdn 9 8 8 8  

 ตามภูมิล  าเนาท่ีอยูอ่าศยั เช่น สถานฝึกอบรม Q3 10 9 9 9  

  Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

24. ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบั Mdn 9 8 9 8.5  

 ยาเสพติด (เสพยา) Q3 10 9.75 9 9.75  

  Q1 8 7 7.25 7  

  เดิม      

  ใหม่      

25. ประเมินผลการส่งต่อติดตามเดก็และเยาวชนท่ี Mdn 9 8 8 8  

 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8.75 9.75 9.75  

  Q1 8 8 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การมคีวามตั้งใจมุ่งในการป้องกนั (Intention)       

1. การตั้งใจอุทิศตนและเวลาของผูท้  างานการป้องกนัของ Mdn 9 8 8 8  

 บุคคลในครอบครัวในชุมชนและสงัคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง Q3 10 8.75 9.75 9  

 กบัการแกไ้ข บ าบดัฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Q1 8 7 8 8  

 เก่ียวกบัยาเสพติดมิใหก้ระท าผดิซ ้ า เดิม      

  ใหม่      

2. การอดทนต่อความยากล าบากในการติดตามและ Mdn 9 8 8 8  

 ประเมินผลเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบั Q3 10 9 9 9  

 ยาเสพติดเพือ่มิใหก้ระท าผดิซ ้ า Q1 8 7 8 8  
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

  เดิม      

  ใหม่      

3. การอดทนต่อความยากล าบากในการประสานงาน Mdn 9 8 8 8  

 เครือข่าย การส่งต่อเพื่อการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟเูดก็ Q3 10 9 9 9  

 และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

4. การอดทนต่อการรบกวนของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ Mdn 8 8 8 8  

 เก่ียวกบัยาเสพติดในการใหค้วามช่วยเหลือ Q3 10 10 9 9  

  Q1 8 7.25 7 7  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การมอีาชีพ (Occupation)       

1. ผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัการป้องกนัฯ พอ่แม่/ผูป้กครองพยายาม Mdn 10 8 9 9  

 ใหค้วามคิดแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิฯ วา่ Q3 10 9.75 10 10  

 “ทุกคนเกิดมาตอ้งท างาน มีอาชีพเล้ียงตนเองและ Q1 9 7.25 8 8  

 ครอบครัว” เดิม      

  ใหม่      

2. เดก็และเยาวชนท่ีมีโอกาสท างานตามความชอบ Mdn 9.5 9 9 9  

 ความสนใจ ความถนดั มีความเส่ียงนอ้ยต่อการ Q3 10 9.75 10 10  

 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8.25 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

3. เดก็และเยาวชนท่ีมีการวางแผนเก่ียวกบัอาชีพ Mdn 9 9 9 9  

 ในอนาคต มีความเส่ียงนอ้ยต่อการกระท าผดิ Q3 10 10 10 10  

 เก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

4. เดก็และเยาวชนท่ีท างาน/มีอาชีพ มีโอกาส และเวลา Mdn 9 8.5 9 9  

 นอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่ท างาน ในอนัท่ีจะกระท าผดิเก่ียวกบั Q3 10 10 10 10  

 ยาเสพติด Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

5. เดก็และเยาวชนท่ีท างาน/มีอาชีพ มีโอกาสและเวลานอ้ย Mdn 9 8.5 9 9  

 ท่ีจะคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปกระท าผดิ Q3 10 10 10 10  

 เก่ียวกบัยาเสพติดได ้ Q1 8 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

 รวม       

การมเีครือข่าย (Network)       

1. สร้างเครือข่ายทางสงัคม โดยใหชุ้มชนเป็นฐานในการ Mdn 10 8 9 9  

 ป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

2. สร้างเครือข่ายทางสงัคมโดยใชชุ้มชนเป็นฐานในการ Mdn 9.5 8 9 9  

 แกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบั Q3 10 9 10 10  

 ยาเสพติด Q1 8 7 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

3. สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยติุธรรม Mdn 9 8 9 9  

 เพื่อแลกเปล่ียนการท างานและประสานขอ้มูลเดก็และ Q3 10 9 10 10  

 เยาวชนดา้นการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบั Q1 9 8 8 8  

 ยาเสพติด เดิม      

  ใหม่      

4. ดึงชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า Mdn 9.5 9 9 9  

 เก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9.75 10 10  

  Q1 9 8 8 8  

  เดิม      

  ใหม่      

5. มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือประกาศภารกิจขอ้ตกลง Mdn 9 8.5 9 9  

 ร่วมกนั (MOU : Memorandum Of Understanding) Q3 10 10 9 9.75  

 ระหวา่งหน่วยงานเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า Q1 8 7 8 8  

 เก่ียวกบัยาเสพติด เดิม      

  ใหม่      

6. มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะในกลุ่มผูท้  างาน Mdn 9 8 9 9  

 ร่วมกนั เพื่อการประสานนโยบาย ประสานกิจกรรม  Q3 10 9 10 10  

 และการประเมินผล Q1 8 7 8 8  
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

Mdn คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
เหตุผลใน

การ 
คงค าตอบ

เดิม 

Q1 เหมาะ เป็นไป สอด น าไปใช ้
Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน ์
เดิม       
ใหม่ (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

  เดิม      

  ใหม่      

7. มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน (บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมี Mdn 9 8 8 8  

 ความรับผดิชอบ มีความรู้ มีประสบการณ์ดา้นการพฒันา Q3 10 9.75 9 9  

  ชุมชน อาจเป็นปราชญช์าวบา้น ผูแ้ทนองคก์ร สมาชิก Q1 7 8 7 7  

 เครือข่ายชุมชน)   เดิม      

  ใหม่      

8. มีหน่วยงานองคก์รเครือข่าย เช่น กระทรวงแรงงาน Mdn 9 8 9 9  

 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ Q3 10 9.75 10 10  

 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล Q1 8 8 8 8  

 กรุงเทพมหานคร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เดิม      

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลต่าง ๆ ใหม่      

 สภาอุตสาหกรรมและหอการคา้ วดัต่าง ๆ โรงเรียนทัว่ไป       

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเดก็พิเศษ สมาคม       

 ผูป้กครองและครู ครอบครัวสถานสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ       

 สถานบ าบดัต่าง ๆ ศาลเยาวชนและครอบครัว ส านกังาน       

 อยัการ สถานีต ารวจศูนยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติด        

 เครือข่ายครอบครัวบ าบดัเพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ฯลฯ       

 รวม       

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้ขอ้มูลและเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
ของเรียนย  ้าจริยธรรมของนกัวิจยัวา่จะน าค าตอบของท่านไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 

 

  นางกาญจนา  คุณารักษ ์

  นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษา) 
  รหสัประจ าตวั 53260806 
  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที ่3 เพือ่การรับรองรูปแบบ 
การป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

 (เกบ็ข้อมูลรอบทีส่ี่) 
เร่ือง   

การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติด : กรณศึีกษา 
สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
 

 
 
 

 
 

โดย 
นางกาญจนา  คุณารักษ์ 

 
 
 
 
 

 
 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ระดับดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวชิาพฒันศึกษา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 



 616 

แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseur) เพือ่การรับรองรูปแบบการป้องกนั 
การกระท าผดิซ ้าของเด็กและเยาวชน 

จากการวจิัยเร่ือง 
การพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติด : กรณศึีกษา 

สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
ค าช้ีแจง 
 ก. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลรอบท่ีส่ี เป็นแบบสอบถามท่ีประมวลและ
ปรับปรุงข้ึนจากแบบสอบถามในรอบท่ีสาม 
  วตัถุประสงคข์องการสอบถามคร้ังน้ี เพื่อรองรับรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิ
ซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีพฒันาข้ึนในช่ือว่า GP-PLANSACTION MODEL       
ซ่ึงประกอบดว้ย 13 หัวขอ้หลกั คือ Goal หมายถึง เป้าประสงคข์องการป้องกนั Plan หมายถึง
แผนการป้องกนั Policy หมายถึง นโยบายการป้องกนั Law หมายถึง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ป้องกนั Assessment หมายถึง การประเมินความเส่ียงในการกระท าผิดซ ้ า  adolescent Nature 
หมายถึงความเขา้ใจในธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่น  Screen หมายถึง การคดักรองเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดออกจากโรคทางจิตเวช Activity หมายถึง กิจกรรมหรือ
โปรแกรมการป้องกนัต่าง ๆ Counselling and guidance หมายถึง การให้ค  าปรึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติด (เสพยา) และแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้น ๆ 
Transfer หมายถึง การส่งต่อ ติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติด Intention หมายถึง การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนัอย่างจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือท างาน
กบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน Occupation หมายถึง การท า
ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้งานท า มีรายได ้มีอาชีพ และสุดทา้ย Network 
หมายถึง การมีเครือข่าย/การสร้างเครือข่ายท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดในดา้นการเรียน การมีงานท า การบ าบดั รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประกอบดว้ย
บริบททั้งส่ี คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคม และระบบการศึกษา ดงั
รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชนในหนา้ถดัไป 
 ข. โปรดให้คะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ลงในช่อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชฯ 
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(GP-PLANSACTION MODEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการ
กระท าผิดซ ้ าฯ 

 
บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 

G :  Goal  ระบบสังคม 
P :  Plan    สังคมใหอ้ภยั สังคมยอมรับ 
P :  Policy   ค่านิยมในการท างานสุจริต ไม่เลือกงาน 
L :  Law   ค่านิยมในการเรียนอาชีพระดบักลาง / ฝึกอบรม ฝีมือแรงงาน 
A :  Assessment   ค่านิยมในความพอเพียง 
N :  Adolescent Nature   ครอบครัวอบอุ่น 
S :  Screen   เดก็และเยาวชนมีสถานท่ีรวมกลุ่มกนัในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
A :  Activity  ระบบการเมืองการปกครอง 
C :  Counselling and guidance    นโยบายรัฐบาลในการป้องกนั 
T :  Transfer, monitoring and evaluation   การเป็นตวัอยา่งท่ีดีของรัฐบาลในการป้องกนั 
I :   Intention   นโยบายการสร้างงานใหแ้ก่เยาวชนท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 
O : Occupation  ระบบเศรษฐกจิ 
N : Network   เดก็และเยาวชนมีงานท า มีรายได ้ใชเ้วลาวา่งในการท างาน 
  ระบบการศึกษา 
   เดก็และเยาวชนไดเ้รียนหนงัสือ ไดฝึ้กอาชีพ 
   เดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่งในการเรียน/การฝึกอาชีพ 

 

 GP-PLANSACTION 

MODEL 



 618 

 ในงานการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเยาวชน ควรประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 
 G : Goal หมายถึง การมีเป้าหมายของการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน 
 P : Plan หมายถึง  การมีแผนในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน 
 P : Policy มีนโยบายในการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน 
 L : Law หมายถึง การมีกฎหมายท่ีเอ้ือและ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการกระท าผดิ
ซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 A : Assessment หมายถึง การมีการประเมินความเส่ียงของตวัเด็กและเยาวชนต่อการท่ี
จะกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด การประเมินครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเล่ียงท่ีจะ
ส่งผลต่อการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติด การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ดของเด็กและ
เยาวชนท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับยาเสพติดและการประเมินชุมชน และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
 N : adolescent Nature หมายถึง การท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวกบังานป้องกนัการกระท าผิดซ ้ า
เก่ียวกบัยาเสพติด ตอ้งมีความตระหนกัในธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่น 
 S : Screen หมายถึง การคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด   
ออกจากโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ โดยนกัจิตวิทยาและหรือจิตแพทยก่์อนบ าบดัการติดยา และแกไ้ขดว้ย
โปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) เพื่อการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพ
ติดต่อไป 
 A : Activity หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมการแทรกแซง (intervention program) 
ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการบ าบดั เยยีวยา แกไ้ข และป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด 
 C : Counselling and guidance หมายถึง การใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนท่ี
กระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบรายบุคคล
และกลุ่ม 
 T : Transfer, monitoring and evaluation หมายถึง การส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผดิเก่ียวกบัยาเสพติด เพื่อเยยีวยา บ าบดัรักษาทางการแพทย ์หรือเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการ
แทรกแซง (intervention program) เยียวยาใหห้ลีกห่างจากยาเสพติดและเลิกเสพไดใ้นท่ีสุด ไปยงั
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ (โรงพยาบาล/โรงเรียน หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน กิจกรรม ชมรม
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ต่าง ๆ) ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวงัดูแล ประเมินผล และใชผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเพื่อปรับปรุง
การส่งต่อและโปรแกรมการแทรกแซง 
 I : Intention หมายถึง การท่ีผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าการกระท า
ผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มีความตั้งใจมุ่งมัน่อย่างจริงจงัท่ีจะอุทิศเวลาในการ
ท างานการป้องกนัฯ 
 O : Occupation หมายถึง การท าใหเ้ด็กและเยาวชนผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดมี้
โอกาสในการฝึกงาน มีโอกาสไดท้ างาน จนประกอบอาชีพได ้มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
 N : Network หมายถึง การมีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการป้องกนัการ
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี ้
 5  หมายถึง  องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ 
  เดก็และเยาวชนในขอ้นั้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 
  สอดคลอ้ง และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 4  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ 
    เดก็และเยาวชนในขอ้นั้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 
    สอดคลอ้ง และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ 
    เดก็และเยาวชนในขอ้นั้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 
    สอดคลอ้ง และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ 
    เดก็และเยาวชนในขอ้นั้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 
    สอดคลอ้ง และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัน้อย 
 1  หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของ 
    เดก็และเยาวชนในขอ้นั้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความ 
    สอดคลอ้ง และเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 ค. เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการน าไปใชป้ระโยชน์    
มีดงัน้ี 
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  1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีน าเสนอมี
ความครอบคลุมในการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการ
ใชถ้อ้ยค า ส านวน การจดักลุ่ม หรือล าดบัของขอ้เสนอในแต่ละองคป์ระกอบ 
  2. ความเป็นไปได ้(feasibility) พิจารณาจากขอ้เสนอท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้
โดยการมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบติัได ้ปลอดจากภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีปัจจยั
สนบัสนุน คือ การมีระเบียบ / ขอ้บงัคบั / กฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัได ้
  3. ความสอดคลอ้ง (congruity) พิจารณาจากความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
ป้องกันการกระท าผิดซ ้ ากับนโยบายระดับชาติ บริบทของสังคม และความสอดคลอ้งภายใน
องคป์ระกอบแต่ละขอ้ ไดแ้ก่ การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจนในการป้องกนั การมีนโยบายการป้องกนั 
การมีกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการป้องกนั การมีการประเมินความเส่ียงและความจ าเป็นในการป้องกนั การ
ตระหนกัรู้ในธรรมชาติของเดก็และวยัรุ่น การมีการคดักรองผูก้ระท าผดิออกจากโรคทางจิตเวช การ
มีกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ ในการป้องกนั การให้ค  าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนผูก้ระท าผิด 
ตลอดจนครอบครัวของผูก้ระท าผดิ การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผลผูก้ระท าผดิ การมีความตั้งใจ
มุ่งในการป้องกนัอยา่งจริงจงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั การท าให้เด็กและเยาวชนผูก้ระท าผิด
ได้มีอาชีพและการมีเครือข่ายท่ีจะส่งต่อในเร่ืองของการศึกษา การมีงานท า การบ าบัด ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
  4. การน าไปใชป้ระโยชน์ (utility) ไดจ้ริง พิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดข้ึนต่อเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
 ค. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนท่ีหน่ึง เป็นสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตอนท่ีสอง เป็นการสอบถามความคิดเห็นในการรับรองรูปแบบการป้องกนัการ
กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (GP-PLANSACTION MODEL)  
 
ตอนทีห่น่ึง  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 
   ชาย   หญิง                         
 2. อาย.ุ.........................ปี 
 3. วฒิุการศึกษา................................................. 
 4. ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชน................................................ 
 5. ต าแหน่งงานปัจจุบนั......................................................................... 
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ตอนที่สอง  การพิจารณารับรองรูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และ 
                      เยาวชน 

ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

เป้าประสงค์ (Goal)      
 ในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้าเกีย่วกบัยาเสพติด      
 ของเดก็และเยาวชนควรมกีารก าหนดเป้าประสงค์ ดงันี ้      
1 ก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท า      
 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ       
 และสงัคมแห่งชาติและจดัความส าคญัไวใ้น       
 ล าดบัตน้ ๆ เพื่อเป็นการป้องกนัเชิงรุก      
2. ก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท า      
 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา      
 แห่งชาติ และจดัความส าคญัไวใ้นล าดบัตน้ ๆ       
 เพื่อเป็นการป้องกนัเชิงรุก      
3. ก าหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า      
 เก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นหน่วยงานการศึกษาระดบั      
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้น      
 มธัยมศึกษาปีท่ี 6) และจดัความส าคญัไวใ้นล าดบัตน้ ๆ       
 เพื่อการป้องกนัเชิงรุก      
4. เป้าประสงคข์องการป้องกนัท่ีแทจ้ริง คือ เพื่อลด      
 จ านวนเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด      
 แผนการป้องกนั (Plan) (ในกรณลีกัษณะพฤติกรรมไม่รุนแรง)     
1. มีแผนการใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจปรับเปล่ียน      
 พฤติกรรมหรือแกไ้ขปัญหาแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท า      
 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้      
2. มีแผนการใหก้ าลงัใจแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      
 เก่ียวกบัยาเสพติด (ท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ มีปัญหาท่ีไม่      
 ซบัซอ้น รุนแรง สามารถจดัการกบัปัญหาของตนได ้      
 ถา้มีก าลงัใจเพียงพอ)      
3. มีแผนการพิจารณาทางเลือกในกรณีท่ีเดก็และเยาวชนท่ี      
 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ไม่สามารถตดัสินใจใน      
 บางเร่ืองได ้เป็นการช่วยใหส้ามารถพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย      
 ของการตดัสินใจและช่วยใหเ้กิดความสบายใจในการ      
 ตดัสินใจ      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

4. แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี (ในกรณีลกัษณะ      
 พฤติกรรมรุนแรง) วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาใหช้ดัเจน       
 โดยการส่งต่อใหค้ณะกรรมการสหวชิาชีพคน้หาขอ้มูลท่ี      
 เป็นปมเหตุท่ีซบัซอ้นดา้นจิตสงัคม ระดบัเชาวน์ปัญญา        
 บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ เจตคติ ความนึกคิดต่อปัญหา      
 และความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาของเดก็และเยาวชน      
 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดและผูป้กครองรวมถึงความ      
 ร่วมมือในการป้องกนัช่วยเหลือ แกไ้ข ปรับเปล่ียน      
 พฤติกรรมและแกไ้ขอุปสรรคท่ีมีต่อการป้องกนัช่วยเหลือ      
 โดยนกัวชิาชีพดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      
 จุดประสงค์ของแผนการป้องกนั      

5. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหาการเสพยาของตนเอง      

 และมีแนวทางในการปรับตนเองอยา่งเหมาะสม      
6. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจพอ่แม่/ผูป้กครองยอมรับและ      

 ปฏิบติัต่อพอ่แม่/ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม      
7. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าหมายในการด าเนินชีวติ      

 อยา่งเป็นสุข      
8. เพื่อฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็น      

 ปัญหาในการด าเนินชีวติแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      
 เก่ียวกบัยาเสพติด      

9. เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษาปัญหาการป้องกนัการกระท า      

 ผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดแก่เดก็ เยาวชน พอ่แม่/ผูป้กครอง       
 และญาติท่ีเก่ียวขอ้ง      

10. เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งต่อ      

 ความช่วยเหลือเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพ
ติด 

     

11. เพื่อติดตามและประเมินผลการดูแลช่วยเหลือเดก็และ      

 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นระยะ ๆ      
นโยบายการป้องกนั (Policy)      

1. ครอบครัวอบอุ่นสงัคมเขม้แขง็      

2. เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดรั้บ      

 การเยยีวยา บ าบดั และฟ้ืนฟสูมรรถภาพทั้งทางกาย      
 ทางจิต พฤติกรรมและอารมณ์ใหส้ามารถด ารงตนอยูใ่น      

 สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข “คืนเดก็และเยาวชนคนดีสู่สงัคม”      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

3. หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล      

 ยาเสพติดใหค้วามส าคญัอยา่งสูงในการวางแผนและจดัท า      
 โครงการแกไ้ข ฟ้ืนฟ ูเยยีวยาเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติด      

4. รัฐบาลจดัหาทุน บุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอ      

 ในการใหบ้ริการการบ าบดัและฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน      
 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

5.  รณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ      

 เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดท่ีมีต่อเดก็ เยาวชน ครอบครัว      
 และโทษท่ีไดรั้บตามกฏหมายอยา่งต่อเน่ือง      

6. ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัการกระท า      

 ผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน      
7. รณรงคใ์หส้งัคมยอมรับเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สงัคม      
8. ฝึกอาชีพระยะสั้นและ/หรือระยะยาวใหก้บัเดก็และ      

 เยาวชนผูเ้ลิกเสพยาแลว้      
9. มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอในการจ าแนกเดก็และ      

 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดออกจากโรคทาง      
 จิตเวช      

10. เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัยาเสพติด      

 แก่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง      
11. อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า      

 เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน      
12. มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ของเดก็และเยาวชน      
13. เกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑ ์      

 การศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –มธัยมศึกษา      
 ปีท่ี 3 และ/หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษา      

 ปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6      

14. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนัไวใ้น      

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -       
 มธัยมศึกษาปีท่ี 6) ใหไ้ดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกชั้นปีตาม      

 ความยากง่าย      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

15. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 10  ประการ ส าหรับ      

 เดก็และเยาวชนขององคก์ารอนามยัโลกไวใ้นหลกัสูตร      
 การศึกษาขั้นพื้นฐานใหไ้ดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกชั้นปี      

 (การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์ความคิด      

 อยา่งมีวจิารณญาณ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ       

 ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ความ      

 ตระหนกัรู้ในตน ความเห็นใจผูอ่ื้น การจดัการกบัอารมณ์       

 และการจดัการกบัความเครียด) ตามความยากง่ายของ          

 แต่ละระดบัชั้นเรียน      

16. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธในกรณีท่ีถูก      

 ชกัชวนใหก้ระท าในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์ (เสพยา) หรือ      
 เกิดผลกระทบในแง่ลบตามมา      

17. ก าหนดทิศทางของส่ือสารมวลชนในการรายงาน/การ      

 ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปในทางท่ีเป็น      
 บวกและเป็นแบบอยา่งท่ีดี      

18. ใชกิ้จกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกนั      

 และแกไ้ขปัญหาการกระท าผดิซ ้ าของเดก็และเยาวชน      
19. ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั      

 การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน      
20 ประชาสมัพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง      

21. ประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน      

22. ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน      

23. ประชาสมัพนัธ์ในสงัคมทัว่ไป      

24. ประชาสมัพนัธ์ในระดบัชาติ      

กฎหมาย (Law) ทีเ่กีย่วข้อง      
1. พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546      

2. พระราชบญัญติัผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง พ.ศ.2550      

3. พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณา      

 คดีเยวชนและครอบครัว พ.ศ.2553      
การประเมนิความเส่ียง (Assessment)      

1. การประเมินครอบครัว      

2. การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม      

3. การประเมินภูมิหลงัทางการศึกษา      

4. การประเมินเพื่อนและบุคคลใกลชิ้ด      

5. การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา/สารเสพติด      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

6. การประเมินประวติัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด/      

 ปัจจยัเส่ียงต่อการกระท าผดิซ ้ า      
7. การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต (ท่ีอาจเป็นสภาพท่ี      

 บีบคั้น ท าใหต้อ้งหนัเขา้หายาเสพติด)      
8. การประเมินความถ่ี ความบ่อยคร้ังในการเสพยา (จะท าให ้      

 ทราบถึงความเส่ียงของการกระท าผดิซ ้ าและหาทาง      
 ป้องกนั)      

9. การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเดก็และเยาวชนท่ี      

 มีต่อครอบครัว ต่อชุมชนและต่อสงัคม (ท่ีอาจเป็นสภาพท่ี      
 บีบคั้นท าใหต้อ้งหนัเขา้หายาเสพติด)      

10. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ      

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลดว้ยการสงัเกต      
11. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ      

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการ      
 สมัภาษณ์ พดูคุย      

12. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ      

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลจากแบบ      
 รายงานบนัทึกขอ้มลูพฤติกรรม      

13. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ      

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากระเบียน      
 สะสม ผลการเรียน การประเมินของครู/แพทย ์      

14. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ      

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากการใชแ้บบ      
 ประเมิน SDQ (Strength and Difficulties Questionaire)      

15. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ      

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการศึกษา      
 เจาะลึกโดยคณะกรรมการสหวชิาชีพเป็นรายกรณี      

ธรรมชาติของวยัรุ่น (adolescent Nature)      

 ผู้ทีท่ างานเกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพติดของเดก็และ      

 เยาวชนต้องรู้จักธรรมชาติของวยัรุ่น เช่น      
1. วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงหลายประการทั้งทางร่างกาย      

 จิตใจ อารมณ์ และสงัคม      

2. สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงท าใหว้ยัรุ่นมีความวติกกงัวล      

 ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

3. อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว      

 แปรปรวน โกรธง่าย ดีใจง่าย ไม่ค่อยมีเหตุผลแสดงออก      
 โดยขาดการกลัน่กรอง      

4. วยัรุ่นมีความตอ้งการเป็นอิสระ      

5. วยัรุ่นตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม      

6. วยัรุ่นอยากรู้ อยากลอง อยากเห็น อยากมีประสบการณ์      

 แปลกใหม่      
7. วยัรุ่นแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง หากไดแ้บบอยา่งและ      

 การแนะแนวท่ีดี จะท าใหห้าเอกลกัษณ์ในทางท่ีดีของ      
 ตนได ้      

8. วยัรุ่นมีมุมมองท่ีแตกต่างกบัผูใ้หญ่      

9. ผูท้  างานการป้องกนัฯ ควรเขา้ใจปัญหา-อุปสรรคในการ      

 ส่ือสารกบัวยัรุ่น      
10. ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความส าเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น      

การคดักรอง (Sereen)      

1. คดักรองเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ออกจากอาการและโรคทางจิตเวชโดยนกัจิตวทิยา และ/      
 หรือจิตแพทย ์      

2. เม่ือคดักรองแลว้ พบวา่ มีอาการหรือโรคทางจิตเวชใหส่้ง      

 ตวัเดก็หรือเยาวชนนั้นไปรักษาอาการป่วยทางจิตเวช      
 พร้อมกบับ าบดัอาการติดยา แลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียน      

 พฤติกรรมโดยอาศยักิจกรรม และ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ      

3. เม่ือคดักรองแลว้ พบวา่ เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดไม่ไดมี้อาการป่วยทางจิตเวช      
 ใหส่้งตวัเดก็และเยาวชนนั้นไปบ าบดัอาการติดยาเสพติด      

 ยงัโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียน      

 พฤติกรรมโดยอาศยักิจกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ      

กจิกรรม (Activity) และโปรแกรมการป้องกนั      

1. กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 10       

 ประการ      
2. กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทาง      

 ศีลธรรม (MQ) และความฉลาดในการอดทน (AQ)      
3. กิจกรรมครอบครัวบ าบดั/ครอบครัวศึกษา/ครอบครัว      

 สมัพนัธ์/ครอบครัวอบอุ่น      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

4. กิจกรรมเสริมสร้างความส านึกในหนา้ท่ีและความ      

 รับผดิชอบใหก้บัพ่อแม่/ผูป้กครองของเดก็และเยาวชน      
 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

5. โปรแกรมการอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีพอ่แม่และ/      

 หรือผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ีจะไดรั้บ      
6. กิจกรรมนิทรรศการ เร่ือง ยาเสพติด การป้องกนั  ทกัษะ      

 การปฏิเสธการชกัชวน และบทลงโทษตามกฎหมาย      
7. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัยาเสพติดและบท      

 ลงโทษตามกฎหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมา      
 ทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เสียงตามสาย โปสเตอร์      

 คทัเอาท ์สติกเกอร์ ตามสถานท่ีท่ีเดก็และเยาวชน      

 จ านวนมากไปปรากฎตวับ่อยและท่ีกระจกรถยนต ์      

 ดา้นหลงั      

8. กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัการ      

 ป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหมี้ความรู้      
 ความสามารถและทกัษะในการพฒันาเดก็และเยาวชน      

 ใหรู้้จกัโทษของยาเสพติด บทลงโทษตามกฎหมาย      

 ผลเสียท่ีจะตามมาและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี      

9. กิจกรรมติว (tutor) ในวชิาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียนตามความ      

 ถนดั ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อเกบ็เดก็ไวใ้นโรงเรียน      
 แทนท่ีจะไปมัว่สุมกนัในสถานท่ีอนัไม่เหมาะสม      

10. กิจกรรมหลงัเลิกเรียนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชน      

 ไดป้ลดปล่อยศกัยภาพ (release potential) ท่ีตนมีอยูต่าม      
 ความถนดัความสามารถและความสนใจ (กิจกรรมค่าย      

 ภาษาองักฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์      

 ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเยอรมนั ฝร่ังเศส เกาหลี ฯลฯ)      

11. กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ      

12. กิจกรรมการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ (ทายปัญหา ร้องเพลง      

 เตน้ร า ดนตรี กีฬา)      
13. กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลผลิต (งานฝีมือ ร้อยดอกไม ้      

 เยบ็ผา้ จกัสาน ป้ัน วาด เพน้ท ์ในช่วงเวลาส าคญั      
  (Key hour) ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.      

14. โปรแกรมการเตรียมเดก็และเยาวชนสู่ความส าเร็จ โดยมี      

 เวทีประกวดแข่งขนัความสามารถ ดา้นความรู้ ความถนดั      
 และความสามารถพิเศษ      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

15. กิจกรรมการฝึกอบรมการเยยีวยาตนเองของเดก็และ      

 เยาวชนดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะ ความสามารถและความ      
 พึงพอใจ      

16. กิจกรรมสนบัสนุนความส าเร็จของเดก็และเยาวชนใน      

 โรงเรียนดว้ยการใหก้ าลงัใจ รางวลัและประกาศเกียรติคุณ      
17. กิจกรรมคดักรองเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้ง      

 กบัยาเสพติดเพื่อใหค้รู อาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วาม      
 สนใจกบัเดก็และเยาวชนนั้น ๆ เป็นพิเศษ      

18. ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนในการแจง้ข่าวติดตามความ      

 เคล่ือนไหวของเดก็และเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด      
19. โปรแกรมการประสานงานระหวา่ง ครู ต ารวจ อยัการ      

 ศาลเยาวชน และครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานและ      
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแล ติดตามเดก็และเยาวชนเก่ียวกบั      

 การป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

20. โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนวในโรงเรียน      

 เพื่อดูแลเดก็และเยาวชนเป็นรายบุคคลในการป้องกนั      
 การกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็      

 และเยาวชฃนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง)      

21. โปรแกรมการส่งเสริมครูทุกคนในโรงเรียนใหมี้บทบาท      

 เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา แนะแนวเก่ียวกบัการป้องกนัการ      
 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหก้บัเดก็และเยาวชนท่ีอยู ่      

 ในภาวะเส่ียง      

22. โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนใน      

 การดูแลช่วยเหลือเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด      
23. โปรแกรมนกัเรียนพี่เล้ียง โดยนกัเรียนท่ีมีอายมุากกวา่      

 และมีพฤติกรรมท่ีดีคอยช่วยใหค้  าแนะน าปรึกษา       
 ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่      

24. จดัหาสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะสงัสรรคก์นั      

  (place to hangout) ในทิศทางท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็น      
 ประโยชน ์      

25. โปรแกรม ร.ร.ในบา้น (พอ่แม่/ญาติ และหรือผูป้กครอง      

 ท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้บรม แนะน า สัง่สอนและเป็นแบบอยา่ง      
 ท่ีดี)      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

26. โปรแกรมการเยีย่มตามบา้นโดยครู ส าหรับเดก็และ      

 เยาวชนท่ีครูและ/หรือโรงเรียนประเมินแลว้วา่มีโอกาส      
 ท่ีจะกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

27. โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชนอยา่งมีคุณภาพ      

28. โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง      

29. โปรแกรมท่ีครอบคลุมการจดัการกบัความโกรธ      

30. โปรแกรมการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้      

31. โปรแกรมสนบัสนุนส่ือมวลชนใหผ้ลิตและพฒันาส่ือ      

 เชิงสร้างสรรคใ์นการป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบั      
 ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนในลกัษณะของ      

 “ขจดัส่ือร้าย ขยายส่ือดี”      

32. โปรแกรมส่งเสริมเดก็และเยาวชนใหมี้บทบาทในการ      

 สร้างส่ือท่ีดีงามเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด      
33. โปรแกรมส่งเสริมเดก็และเยาวชนใหส้ร้างส่ือเปิดเผย      

 ความในใจของตนในการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      
 (ท าใหชุ้มชน/สงัคมในการรับรู้ความในใจของเดก็      

 และเยาวชนและหาทางป้องกนั)      

34. โปรแกรมท่ีส่ือมวลชนน าเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมรายการ      

 วทิย ุโทรทศัน์ วดิิทศัน์ โดยอาศยัศิลปะเป็นส่ือในการ      
 ป้องกนัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (สุนทรีย สนทนา      

 และแสดงละคร การโตว้าที การวาด การป้ัน การปาฐกถา)      

35. โปรแกรมการเยยีวยา รักษาบทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว      

  (FFT:Family Functional Therapy)      
36. กิจกรรมฝึกอบรมทกัษะเชิงบวกใหแ้ก่พอ่แม่/ผูป้กครอง      

 (TIPPS : Training in Positive Parenting Skills)      
37. โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งเดก็หรือเยาวชน      

 กบัครอบครัว      
38. โปรแกรมการตั้งศูนยส์นบัสนุนครอบครัวในชุมชน      

39. โปรแกรมท่ีพกัอาศยัส าหรับการพกัฟ้ืนผูติ้ดยาเสพติด      

40. โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็      

 และเยาวชนไดพ้บปะสงัสรรคก์นั      
41. กิจกรรมการรายงานข่าวเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปใน      

 เชิงบวกบนพื้นฐาน “ไม่มีเดก็เลวมีแต่เดก็ท่ีตดัสินใจพลาด      
 เท่านั้น (there are no bad kids, only kids who make bad      

 decision) เพื่อการเป็นแบบอยา่งท่ีดี      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

42. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโทษท่ีไดรั้บ เม่ือ      

 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ยวธีิการต่าง ๆ       
 (สติกเกอร์ติดทา้ยรถ คทัเอา้ทใ์นสถานท่ี ๆ มีเดก็และ      

 เยาวชนปรากฏตวับ่อย ๆ และมีจ านวนมาก)      

43. โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทางส าหรับเดก็และเยาวชน      

 ใหมี้ความสมัพนัธ์กบัชุมชนพร้อมกบัโอกาสในการ      
 ฝึกงานและท างาน      

44. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ดา้นการป้องกนัการกระท า      

 ผดิซ ้ าใหแ้ก่เดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน      
45. กิจกรรมการประชุม สมัมนาอาสาสมคัรและครอบครัว      

 ในชุมชนดา้นการป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบั      
 ยาเสพติด      

46. กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้น      

 วฒันธรรมและดนตรี เพื่อหนัเหเดก็และเยาวชนไม่ให ้      
 กระท าผดิซ ้ าอีก      

47. กิจกรรมบรรพชาสามเณร เพื่อกล่อมเกลาจิตใจเดก็และ      

 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      
48. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม      

49 กิจกรรมครอบครัวสมัพนัธ์      

50. โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็/เยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดและครอบครัวของโรงพยาบาลทั้งใน      
 รูปแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก      

51. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนผูรั้บการ      

 บ าบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัการเสพยาก่อนกลบัคืนสู่ครอบครัว       
 ชุมชนและสงัคม      

52. กิจกรรมการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดและการ      

 ป้องกนัใหก้บัเดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน      
53. โปรแกรมเครือข่ายการติดตามและประเมินผล การบ าบดั      

 ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      
54. โปรแกรมการปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาจิตของเดก็และ      

 และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      
55. โปรแกรมชุมชนบ าบดั (therapeutic community) กาย-จิต      

 บ าบดั (matrix program) เพื่อป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า      
 เก่ียวกบัยาเสพติด      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

56. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวติ 10 ประการ      

 ขององคก์ารอนามยัโลก      
57. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการใหค้  าปรึกษาเชิง      

 จิตวทิยาใหแ้ก่ผูใ้หค้  าปรึกษา (นกัจิตวทิยา พอ่/แม่/      
 ผูป้กครอง ครู  ผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษาสมทบ)      

58. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการสร้างแรงจูงใจและ      

 แนวทางสนบัสนุนใหก้ าลงัใจใหก้บัผูใ้หก้ารปรึกษา      
59. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นใหก้บัเดก็และ      

 เยาวชน (ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์      
 และทกัษะการแกไ้ขปัญหา)      

60. กิจกรรม “ต่ืนข้ึน – เผชิญความจริง”  โดยใหเ้ดก็ท่ีกระท า      

 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดพดูถึงภาวะเส่ียงในการใชย้าเสพติด      
 ในมุมมองของตนเอง รวมถึงการป้องกนัและการให ้      

 เยาวชนท่ีมีอายมุากกวา่พดูคุยในเร่ืองเหล่าน้ีกบัเดก็และ      

 เยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่      

61. กิจกรรมคน้หาขอ้เทจ็จริง วเิคราะห์ปัญหา สาเหตุการ      

 กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน      
62. กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์เดก็และ      

 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีพน้จากการ      
 ควบคุมความประพฤติและพน้จากสถานฝึกอบรมเดก็และ      

 เยาวชน      

63. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดก่อนปล่อยออกจากสถานฝึกอบรม      
 (บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา      

 และบา้นปรานี ฯลฯ)      

64. โปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม      
65. โปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแก่บิดามารดา/ผูป้กครอง      

 ของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      
66. โปรแกรมการประสานเครือข่ายกบัศนูยบ์  าบดัรักษา ฟ้ืนฟ ู      

 สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เพื่อส่งเดก็และเยาวชนท่ีกระท า      
 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ดรั้บการบ าบดั รักษาและฟ้ืนฟ ู      

67. โปรแกรมการพฒันาพระผูน้ าในชุมชนหรือพระผูเ้ผยแพร่      

 ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนัและโทษท่ีไดรั้บ      
 ตามกฎหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

การให้ค าปรึกษาแนะน า (Counselling)      
1. การใหค้  าปรึกษาแนะน าเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นรายบุคคล (individual)      
2. การใหค้  าปรึกษาแนะน าเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เป็นกลุ่ม (group)      
3. การใหค้  าปรึกษาแนะน าครอบครัวของเดก็และเยาวชน      

 ท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      
4. การใหค้  าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด่วนตดัสินใจในการ      

 วางแผนแนวทางการแกไ้ข แต่ใชท้กัษะในการเจาะลึก      
 ขอ้มูลปัญหาเชิงลึก ใหก้ าลงัใจใหเ้ดก็และเยาวชนวางแผน      

 แกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อนจึงค่อยเสนอแนะแนวทางและ      

 ใหเ้ยาวชนเลือกทางเลือก และวางแผนแนวทางการ      

 แกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดดว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม      

 สามารถท าไดจ้ริง มีโอกาสประสบความส าเร็จและมีความ      

 ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเองไม่ใช่เร่ืองการบงัคบั      

5. การใหค้  าปรึกษามีการสรุปและยติุและส่ิงท่ีส าคญั คือ      

 การใหก้ าลงัใจแก่เดก็และเยาวชนผูรั้บการใหค้  าปรึกษา      
 ในการปฏิบติัตามแผนการแกไ้ขท่ีตดัสินใจไวแ้ลว้      

 ระหวา่งการปรึกษา      

 การให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องมทีกัษะ      

6. ทกัษะการใหค้  าปรึกษาดว้ยการฟัง การถาม การทวนความ      

 การสะทอ้นความรู้สึก การเงียบและการสรุปความ      
7. ทกัษะการสร้างแรงจูงใจและการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ      

8. ทกัษะการใหข้อ้มูล       

 การให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้เดก็และเยาวชน      

 มทีกัษะ 3 ประการ      

9. ทกัษะการปฏิเสธ      

10. ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์      

11. ทกัษะการแกไ้ขปัญหา      

การส่งต่อ ตดิตามและประเมนิ (Transfer, monitor and evaluation)    

1. ส่งต่อเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 (เสพยา) ไปยงัศูนยเ์ครือข่ายครอบครัวบ าบดั โรงพยาบาล      
 เฉลิมพระเกียรติ ส านกังานยติุธรรม (ในกรณีท่ีอยูใ่กลบ้า้น      

 และมีความสะดวก)      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

2. ศูนยบ์  าบดัฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข      

 ต่าง ๆ )      
3. ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต      

4. โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยบ าบดั รักษา ฟ้ืนฟ ู      

 ผูติ้ดยาเสพติด      
5. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่มีการเสพยาซ ้ าหรือไม่      
6. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่มีงานท าหรือไม่      
7. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่เรียนหนงัสือหรือไม่      
8. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่เขา้ไปในสถานท่ี      
 หรือทอ้งท่ีอ่ืนใดอนัอาจท าใหเ้ดก็และเยาวชนนั้น      

 กระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดอีก      

9. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงการออกนอกสถานท่ี      
 อยูอ่าศยัในเวลากลางคืน ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นหรือไดรั้บ      

 อนุญาตจากพอ่แม่ ผูป้กครองหรือบุคคล ซ่ึงเดก็หรือ      

 เยาวชนอาศยัอยู ่      

10. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงการคบหาสมาคม      
 กบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบั      

 ยาเสพติด      

11. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 ท่ีผา่นการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงความประพฤติ      
 อนัอาจน าไปสู่การกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดได ้      

12. ติดตามระยะเวลาของการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

 วธีิการติดตามโดย      
13. เยีย่มตามบา้น      

14. โทรศพัทติ์ดตาม      

15. ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์      

16. ประสานงานกบัโรงเรียนส าหรับเดก็ท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่ง      

 เรียนหนงัสือ      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

17. ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีอยูใ่นระหวา่งเรียนหนงัสือน าผล      

 การเรียนมาแสดง      
18. สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีใหก้ารช่วยเหลือ      

19. ประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัตามเป้าประสงค ์      

20. ใชก้ารประเมินผลเป็นฐานดว้ยการประเมินกระบวนการ      

 เพื่อการปรับปรุง แกไ้ข (กิจกรรมต่าง ๆ) และการประเมิน      
 ผลท่ีไดรั้บ (จ านวนผูก้ระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดลดลง)      

21. การประเมินไม่เป็นแต่เพียงตดัสินวา่ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล      

 แต่ควรแสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ท าไมผลจึงเป็นเช่นนั้น      
22. ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนจากผูป้กครองและ      

 จากชุมชน      
23. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็และเยาวชน      

 ตามภูมิล  าเนาท่ีอยูอ่าศยั เช่น สถานฝึกอบรม      
24. ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบั      

 ยาเสพติด (เสพยา)      
25. ประเมินผลการส่งต่อติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติด      

การมคีวามตั้งใจมุ่งในการป้องกนั (Intention)      
1. การตั้งใจอุทิศตนและเวลาของผูท้  างานการป้องกนัของ      

 บุคคลในครอบครัวในชุมชนและสงัคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง      
 กบัการแกไ้ข บ าบดัฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดมิใหก้ระท าผดิซ ้ า      

2. การอดทนต่อความยากล าบากในการติดตามและ      

 ประเมินผลเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบั      
 ยาเสพติดเพือ่มิใหก้ระท าผดิซ ้ า      

3. การอดทนต่อความยากล าบากในการประสานงาน      

 เครือข่าย การส่งต่อเพื่อการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟเูดก็และ      
 เยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด      

4. การอดทนต่อการรบกวนของเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิ      

 เก่ียวกบัยาเสพติดในการใหค้วามช่วยเหลือ      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

การมอีาชีพ (Occupation)      
1. ผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยา 

เสพติดของเดก็และเยาวชน พอ่แม่/ผูป้กครองพยายามให ้
     

 ความคิดแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด       
 วา่ “ทุกคนเกิดมาตอ้งท างาน มีอาชีพเล้ียงตนเองและ      

 ครอบครัว”      

2. เดก็และเยาวชนท่ีมีโอกาสท างานตามความชอบ ความ      

 สนใจ ความถนดั มีความเส่ียงนอ้ยต่อการกระท าผดิซ ้ า      
 เก่ียวกบัยาเสพติด      

3. เดก็และเยาวชนท่ีมีการวางแผนเก่ียวกบัอาชีพในอนาคต      

 มีความเส่ียงนอ้ยต่อการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด      
4. เดก็และเยาวชนท่ีท างาน/มีอาชีพ มีโอกาส และเวลานอ้ย      

 กวา่ผูท่ี้ไม่ท างาน ในอนัท่ีจะกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด      
5. เดก็และเยาวชนท่ีท างาน/มีอาชีพ มีโอกาสและเวลานอ้ย      

 ท่ีจะคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปกระท าผดิ      
 เก่ียวกบัยาเสพติดได ้      

การมเีครือข่าย (Network)      
1. สร้างเครือข่ายทางสงัคม โดยใหชุ้มชนเป็นฐานในการ      

 ป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด      
2. สร้างเครือข่ายทางสงัคมโดยใชชุ้มชนเป็นฐานในการ      

 แกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชนท่ีกระท าผดิเก่ียวกบั      
 ยาเสพติด      

3. สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยติุธรรม      

 เพื่อแลกเปล่ียนการท างานและประสานขอ้มูลเดก็และ      
 เยาวชนดา้นการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด      

4. ดึงชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า      

 เก่ียวกบัยาเสพติด      
5. มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือประกาศภารกิจขอ้ตกลง      

 ร่วมกนั (MOU : Memorandum of Understanding)      
 ระหวา่งหน่วยงานเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า      

 เก่ียวกบัยาเสพติด      

6. มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะในกลุ่มผูท้  างาน      

 ร่วมกนั เพื่อการประสานนโยบาย ประสานกิจกรรม      
 และการประเมินผล      
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ขอ้ 
ท่ี 

รูปแบบการป้องกนัการกระท าผดิซ ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ความ ความ ความ การน าไปใช ้

เหมาะสม เป็นไปได ้ สอดคลอ้ง ประโยชน ์
1 – 5   1 – 5  1 – 5  1 – 5  

7. มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน (บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมี      

 ความรับผดิชอบ มีความรู้ มีประสบการณ์ดา้นการพฒันา
ชุมชน อาจเป็นปราชญช์าวบา้น ผูแ้ทนองคก์ร สมาชิก 

     

 เครือข่ายชุมชน)      

8. มีหน่วยงานองคก์รเครือข่าย เช่น กระทรวงแรงงาน      

 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์      
 กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  เทศบาล      

 กรุงเทพมหานคร  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั      

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โรงพยาบาลต่าง ๆ        

 สภาอุตสาหกรรมและหอการคา้  วดัต่าง ๆ  โรงเรียน      

 ทัว่ไป  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเดก็พิเศษ       

 สมาคมผูป้กครองและครู ครอบครัว  สถานสงเคราะห์       
 มูลนิธิต่าง ๆ  สถานบ าบดัต่าง ๆ  ศาลเยาวชนและ      

 ครอบครัว  ส านกังานอยัการ  สถานีต ารวจ  ศูนยป้์องกนั       

 และปราบปรามยาเสพติด  ศูนยเ์ครือข่ายครอบครัวบ าบดั      

 เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ศูนยบ์  าบดัรักษาฟ้ืนฟผููติ้ดยา      

 เสพติด  ศูนยใ์หค้  าปรึกษาสุขภาพจิต  ฯลฯ      

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

 ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลและเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัขอ
เรียนย  ้าจริยธรรมของนกัวิจยัวา่จะน าค าตอบของท่านไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 

 

                                                                      นางกาญจนา  คุณารักษ ์

 นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษา) 
 รหสัประจ าตวั 53260806 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

(แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการป้องกนั 
การกระทาํผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพติดของเด็กและเยาวชน) 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 
เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน (แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม) 

ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

1 นางสาวสุพรรณี  เกิดทบัทิม  การพฒันาเดก็และเยาวชน ศาลเยาวชนและ 

  ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยา ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เสพติดในประเทศอาเซียน และ  

 เร่ืองการหาทุนนาํมาใชใ้นงานสังคม ยโุรป   

 สงเคราะห์ United way International  ผูพิ้พากษาสมทบ  

 San Francisco, Virgiaia U.S.A.  ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และ  

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) เกียรตินิยม เยาวชน 26 ปีข้ึนไป   

 อนัดบั 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง  

 ทุนมูลนิธิเอเซียอบรม ประเทศไทยเก่ียวกบัเร่ืองการ  

  สงเคราะห์เดก็และครอบครัว  

   ปัจจุบนัเป็นผูพิ้พากษาสมทบ  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

2 ดร.ปฤกา  พรหมเลิศ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จใน ศาลเยาวชนและ 

  ปร.ด. (สังคมวทิยา)  การบริหารงานสงเคราะห์ชุมชน :  ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ศึกษาเฉพาะกรณีการหารายไดข้อง  

  M.B.A. (International Marketing) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ  

 Chulalongkorn University (SASIN) ไทย  

  ร.บ. (บริหารงานคลงั) เกียรตินิยม  ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชน  

 อนัดบั 1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และครอบครัวกลาง  

   นายกเหล่ากาชาด จงัหวดัลพบุรี  

   ประธานแม่บา้นมหาดไทย  

  จงัหวดัลพบุรี  

   นายกสมาคมส่งเสริมวฒันธรรม  

  หญิง ลพบุรี  

   ผูใ้หค้าํปรึกษา ศนูยใ์หค้าํปรึกษา  

  และประสานการประชุม ศาล  

  เยาวชนและครอบครัวกลาง  

   ผูใ้หค้าํปรึกษาศนูยใ์หค้าํปรึกษา  

  เยาวชนในภาวะวกิฤติ โรงพยาบาล  

  ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

   คณะทาํงานเพ่ือส่งเสริมและ  

  ประสานงานการศึกษาสาํหรับเดก็  

  และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ  

   คณะทาํงานการดาํเนินงานตาม  

  ขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นการ  

  แพทยแ์ละจิตวทิยาเยาวชนและ  

  ครอบครัวระหวา่งศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลางกบักรมสุภาพจิต  

3 นางวงเดือน  เกษมทรัพยเ์กษสุระ ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและ ศาลเยาวชนและ 

  รป.ม. (ผงัเมือง) ครอบครัวกลาง ครอบครัวกลาง 

 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์   

  ร.บ.(นิติศาสตร์)   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

4 รองศาสตราจารย ์  นกัอาชญาวทิยาและ คณะสังคมศาสตร์ 

 ดร.ศรีสมบติั  โชคประจกัษช์ดั นกัทณัฑวทิยา มนุษยศาสตร์ 

  Ph.D. (Public Policy) George Nation  ประธานหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต มหาวยิาลยัมหิดล 

 University สาขาวชิาอาชญาวทิยาการบริหาร  

  สค.ม. (อาชญาวทิยาและงาน งานยติุธรรมและสังคม   

 ยติุธรรม) มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล  

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

5 นางอรสา  แจ่มเวหา ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

 สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)  ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

6 รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  เขียววชิยั  รองอธิการบดี มหาวทิยาลยั ภาควชิาพ้ืนฐานทางการ 

  ค.ด. (อุดมศึกษา)  ศิลปากร ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  ค.ม. (พลศึกษา)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  รองศาสตราจารย ์ภาควชิา  

  ค.บ. (พลศึกษา)  พ้ืนฐานทางการศึกษา  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ประสบการณ์การทาํงานกวา่   

  25 ปี  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

ผู้เช่ียวชาญด้านสถิตวิจิัย   

7 รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ คุณารักษ ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 

  Ph.D (Educ. Adm.) Kansas  มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัอีสเทอร์น 

 University, U.S.A.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เอเซีย 

  M.Sc. (Edue. Adm.) Emporia State พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 University, U.S.A.  หวัหนา้ภาควชิาบริหารการ  

  กศ.บ. (ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์) ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

  Cert. in Applied Research Project มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 Planning and Management, SEAMEO/  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  

 Regional INNOTECH Center มหาวทิยาลยัอิสเทอร์นเอเซีย  

 Philippines  ผูส้อนวชิาเก่ียวกบัสถิติวจิยั  

  ทางสังคมศาสตร์ระดบับณัฑิต  

  ศึกษา  

   ประสบการณ์การทาํงานกวา่   

  30 ปี  

ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา   

8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิา ภาควชิาหลกัสูตรและ 

 ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา การสอนภาษาไทย ภาควชิา การสอน  

  Ph.D. (Education) University of หลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

 Tasmania, Australia  สาขาวชิาท่ีชาํนาญการ การ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) พฒันาวชิาชีพครู การศึกษาภาษา   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร   

  ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกียรตินิยม การพฒันาเคร่ืองมือการประเมิน  

 อนัดบั 2 เพ่ือการเรียนรู้  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่อบแบบสอบถาม (เกบ็รวบรวมข้อมูลรอบทีห่น่ึง) 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบแบบสมัภาษณ์ (เกบ็ขอ้มูลรอบท่ีหน่ึง) (แบบสมัภาษณ์) 

ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

1 รองศาสตราจารย ์  นกัอาชญาวทิยาและ คณะสังคมศาสตร์ 

 ดร.ศรีสมบติั  โชคประจกัษช์ดั นกัทณัฑวทิยา มนุษยศาสตร์ 

  Ph.D. (Public Policy) George Nation  ประธานหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต มหาวยิาลยัมหิดล 

 University สาขาวชิาอาชญาวทิยาการบริหาร  

  สค.ม. (อาชญาวทิยาและงาน งานยติุธรรมและสังคม   

 ยติุธรรม) มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล  

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

2 รองศาสตราจารยส์มเกียรติ  ตนัสกลุ  รองศาสตาจารย ์ คณะสังคมศาสตร์  

  สค.ม. (สังคมศึกษา) คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

3 รองศาสตราจารยป์กรณ์  คุณารักษ ์  รองศาสตราจารย ์ คณะสังคมศาสตร์ 

  สค.ม. (สังคมวทิยา) คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ราชวทิยาลยั วทิยาเขต 

   ขอนแก่น 

4 ดร.ปฤกา  พรหมเลิศ  ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชน ศาลเยาวชนและ 

  ปร.ด. (สังคมวทิยา)  และครอบครัวกลาง ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  นายกเหล่ากาชาด จงัหวดัลพบุรี  

  M.B.A. (International Marketing)  ประธานแม่บา้นมหาดไทย  

 Chulalongkorn University (SASIN) จงัหวดัลพบุรี  

  ร.บ. (บริหารงานคลงั) เกียรตินิยม  นายกสมาคมส่งเสริมวฒันธรรม  

 อนัดบั 1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หญิง ลพบุรี  

   ผูใ้หค้าํปรึกษา ศนูยใ์หค้าํปรึกษา  

  และประสานการประชุม ศาล  

  เยาวชนและครอบครัวกลาง  

   ผูใ้หค้าํปรึกษาศนูยใ์หค้าํปรึกษา  

  เยาวชนในภาวะวกิฤติ โรงพยาบาล  

  ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  

   คณะทาํงานเพ่ือส่งเสริมและ  

  ประสานงานการศึกษาสาํหรับเดก็  

  และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

   คณะทาํงานการดาํเนินงานตาม  

  ขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นการ  

  แพทยแ์ละจิตวทิยาเยาวชนและ  

  ครอบครัวระหวา่งศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลางกบักรมสุภาพจิต  

5 นางสาวสุพรรณี  เกิดทบัทิม  การพฒันาเดก็และเยาวชน ศาลเยาวชนและ 

  ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยา ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เสพติดในประเทศอาเซียน และ  

 เร่ืองการหาทุนนาํมาใชใ้นงานสังคม ยโุรป   

 สงเคราะห์ United way International  ผูพิ้พากษาสมทบ  

 San Francisco, Virgiaia U.S.A.  ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และ  

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) เกียรตินิยม เยาวชน 26 ปีข้ึนไป   

 อนัดบั 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง  

 ทุนมูลนิธิเอเซียอบรม ประเทศไทยเก่ียวกบัเร่ืองการ  

  สงเคราะห์เดก็และครอบครัว  

   ปัจจุบนัเป็นผูพิ้พากษาสมทบ  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

6 นางอรสา  แจ่มเวหา ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

 สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)  ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

7 นางสาวรุ่งรัตน์  สุวนาคกลุ  นกัจิตวทิยาชาํนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและ 

 วท.ม. (จิตวทิยาคลินิก) ศนูยแ์รกรับเดก็และเยาวชนชาย ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัมหิดล บา้นเมตตา  

 วท.ป. (จิตวทิยาคลินิก)  นกัจิตวทิยาชาํนาญการพิเศษ  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

 น.บ.(นิติศาสตร์)   

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

8 นางสาวพชัชณฏัฐ ์ อิสโร  นกัจิตวทิยาชาํนาญการศนูยฝึ์ก ศนูยฝึ์กอบรมเยาวชน 

           (จิตวทิยาคลินิกและชุมชน) และอบรมเยาวชนหญิงบา้นปรานี หญิงบา้นปรานี สถาน 

 มหาวทิยาลยั ประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็ 12 ปี พินิจและคุม้ครองเดก็ 

   และเยาวชน 
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

9 นางสุดาพร  ชุตินธรานนท ์ ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

  การจดัการภาครัฐและเอกชน  ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาองคก์าร ครอบครัวกลาง 

 มหาบณัฑิต (MPPM) และพฒันาบุคลากร  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยลยัศรี  

  MINI MASTER OF  ศรีปทุม  

  MANAGEMENT (MMM.)  วทิยากรรับเชิญดา้นงานบริการ  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และการพฒันาบุคลากร  

  DIPCOMA IN HOTEL/  ผูจ้ดัการบริษทัจดันาํเท่ียวใน  

 RESTAURANT MANAGEMENT ประเทศและต่างประเทศ  

 INTERNATIONAL CORRES   ปัจจุบนัผูพ้ิพากษาสมทบศาล  

 PONDENCE SCHOOLS SCRANTON, เยาวชนและครอบครัวกลาง  

 PENNSYLVANIA U.S.A.   

  รัฐศาสตร์บณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

10 นางวงเดือน  เกษมทรัพยเ์กษสุระ ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและ ศาลเยาวชนและ 

  รป.ม. (ผงัเมือง) ครอบครัวกลาง ครอบครัวกลาง 

 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์   

  ร.บ.(นิติศาสตร์)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

11 อาจารย ์ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท ์  งานสังคมสงเคราะห์และ บณัฑิตมหาวทิยาลยั 

  ปร.ด. (อาชญาวทิยาการบริหารงาน สวสัดิการสังคม 20 ปี ไดรั้บรางวลั มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ยติุธรรมและสังคม) มหาวทิยาลยัมหิดล นกัสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สวนดุสิต 

  ศศ.ม. (เทคโนโลยสีังคม)   งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา  

 มหาวทิยาลยัเกริก เสพติดทั้งในประเทศและ  

  ค.บ. (ภาษาองักฤษ/ฝร่ังเศส) ต่างประเทศ 10 ปี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  บริหารหลกัสูตรสาขาอาชญาวทิยา  

  และการบริหารงานยติุธรรมและสังคม   

  5 ปี  

   วจิยั เร่ืองปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผล  

  ต่อการติดยาเสพติดซํ้ า  

   วจิยั เร่ืองครอบครัวปัจจยัปกป้อง  

  หรือผลกัดนัปัญหายาเสพติดของ  

  วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่อบแบบสอบถาม ฉบบัที ่1 และ 2 

(เกบ็ข้อมูลรอบที ่สองและสาม) 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหข้อ้มูลในการวิจยั (เกบ็ขอ้มูลรอบท่ี 2-3) 
 

ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

ผู้อาํนวยการ รองผู้อาํนวยการสถานพนิิจและ   

คุ้มครองเดก็และเยาวชน   

1 นางทศันาวไิล  ไกรนารา ผูอ้าํนวยการสถานพินิจและ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 น.บ. (นิติศาสตร์)  คุม้ครองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

2 นายเลอพงษ ์ ป่ินทอง  พนกังานคุมประพฤติชาํนาญ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 น.บ. (นิติศาสตร์)  การพิเศษ เดก็และเยาวชน 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสถานพินิจ กรุงเทพมหานคร 

  และคุม้ครองเดก็และเยาวชน  

  กรุงเทพมหานคร  

3 นายนิพนธ์  เพชรพลอย ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 ค.บ. (สังคมศึกษา  สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ เดก็และเยาวชน 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย เยาวชน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

4 นายศิโรฒ   ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 น.บ. (นิติศาสตร์)  สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ เดก็และเยาวชน 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เยาวชน กรุงเทพมหานคร/หวัหนา้ กรุงเทพมหานคร 

  ส่วนคดีอาญา  

5 นายมณฑล  ปัญจพล ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการศนูย ์ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 กศ.บ. (สังคมศึกษา) ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชาย เดก็และเยาวชน 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ บา้นเมตตา สถานพินิจและ กรุงเทพมหานคร 

 (ประสานมิตร) คุม้ครองเดก็และเยาวชน  

  กรุงเทพมหานคร  

6 นางแววตา  เคหะสวา่งวงศ ์ ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 น.บ. (นิติศาสตร์) สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ เดก็และเยาวชน 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เยาวชน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจและคุม้ครอง   

เดก็และเยาวชน   

7 นางสาวพนมพร  ขวญัยนื พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 รป.ป. (รัฐประศาสนศาสตร์) และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

ผู้อาํนวยการ รองผู้อาํนวยการสถานพนิิจและ   

8 นางเพญ็ศรี  วเิศษสุข พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 (จิตวทิยาการบริการใหค้าํปรึกษาและ และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

 แนะแนว) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

9 น.ส.เสาวณีย ์ ชูอินทร์ พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 น.บ. (นิติศาสตร์) และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

10 น.ส.ชมภนุูช  กระเวน พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 น.บ. (นิติศาสตร์) และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

11 น.ส.คาํเพชร  วงศภ์กัดี พนกังานคุมประพฤติสถานพินิจ สถานพินิจและคุม้ครอง 

 ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

ผูพิ้พากษาวชิาชีพ   

12 นางยิง่ลกัษณ์  สุขวสิิฏฐ  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดับุรีรัมย ์ ศาลเยาวชนและ 

 น.ม. (อาชญาวทิยาและกระบวนการ  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดันครปฐม ครอบครัวกลาง 

 ยติุธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  หวัหนา้ศาลแขวงจงัหวดัลาํปาง  

 น.บ. (นิติศาสตร์)   หวัหนา้ศาลแขวงดุสิต  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ปัจจุบนัผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะ  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

13 นางกนกพร    

 น.ม. (อาญาระหวา่งประเทศ)  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดั ศาลเยาวชนและ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นครศรีธรรมราช แผนกคดีเยาวชน ครอบครัวกลาง 

 น.บ. (นิติศาสตร์) และครอบครัว  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัพิจิต  

   ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดั  

  สมุทรปราการ  

   รองเลขานุการศาลอุทธรณ์  

14 นายไชยวฒิุ  หวงัอาษา  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัสุโขทยั ศาลเยาวชนและ 

 เนติบณัฑิต (นบท.) เนติฯ  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดั ครอบครัวกลาง 

 นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง นครสวรรค ์  

   ผูพิ้พากษาศาลชั้นตน้ ประจาํ  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

  กอง ผูช่้วยผูพิ้พากษาศาลฎีกา  

   ผูพิ้พากษาศาลแรงงานกลาง  

   ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลาง  

ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว   

กลาง   

15 นางอารี  สุขประเสริฐ ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)  ครอบครัวกลาง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

16 ดร.ปฤกา  พรหมเลิศ  ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชน ศาลเยาวชนและ 

  ปร.ด. (สังคมวทิยา)  และครอบครัวกลาง ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  นายกเหล่ากาชาด จงัหวดัลพบุรี  

  M.B.A. (International Marketing)  ประธานแม่บา้นมหาดไทย  

 Chulalongkorn University (SASIN) จงัหวดัลพบุรี  

  ร.บ. (บริหารงานคลงั) เกียรตินิยม  นายกสมาคมส่งเสริมวฒันธรรม  

 อนัดบั 1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หญิง ลพบุรี  

   ผูใ้หค้าํปรึกษา ศนูยใ์หค้าํปรึกษา  

  และประสานการประชุม ศาล  

  เยาวชนและครอบครัวกลาง  

   ผูใ้หค้าํปรึกษาศนูยใ์หค้าํปรึกษา  

  เยาวชนในภาวะวกิฤติ โรงพยาบาล  

  ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  

   คณะทาํงานเพ่ือส่งเสริมและ  

  ประสานงานการศึกษาสาํหรับเดก็  

  และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ  

   คณะทาํงานการดาํเนินงานตาม  

  ขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นการ  

  แพทยแ์ละจิตวทิยาเยาวชนและ  

  ครอบครัวระหวา่งศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลางกบักรมสุภาพจิต  

17 นางสุขมุาลย ์ โชควฒันรัตน์ ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

   ครอบครัวกลาง 
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

18 นางสุดาพร  ชุตินธรานนท ์ ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

  การจดัการภาครัฐและเอกชน  ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาองคก์าร ครอบครัวกลาง 

 มหาบณัฑิต (MPPM) และพฒันาบุคลากร  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยลยั  

  MINI MASTER OF ศรีปทุม  

  MANAGEMENT (MMM.)  วทิยากรรับเชิญดา้นงานบริการ  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และการพฒันาบุคลากร  

  DIPCOMA IN HOTEL/  ผูจ้ดัการบริษทัจดันาํเท่ียวใน  

 RESTAURANT MANAGEMENT ประเทศและต่างประเทศ  

 INTERNATIONAL CORRES    

 PONDENCE SCHOOLS SCRANTON,   

 PENNSYLVANIA U.S.A.   

  รัฐศาสตร์บณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

19 นางอรสา  แจ่มเวหา ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 

 สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)  ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

20 นางสาวพิมพช์นก  จาํเริญ นกัสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล โรงพยาบาลตุลาการ 

 สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 

 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สาํนกังานศาลยติุธรรม 

21 นางสาวปทุม  อ่ิมกมลไมตรี นกัสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล โรงพยาบาลตุลาการ 

 ศศ.บ. (สังคมสงเคราะห์)  ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ 

 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สาํนกังานศาลยติุธรรม 

นกัจิตวทิยาจิตแพทย ์   

22 นายแพทยส์มชาติ  สุทธิกาญจน์  เช่ียวชาญจิตแพทยเ์ดก็และวยัรุ่น โรงพยาบาลตุลาการ 

 พ.บ., ว.ว.จิตเวชเดก็และวยัรุ่น  เฉลิมพระเกียรติ 

   สาํนกังานศาลยติุธรรม 

    โรงพยาบาลเดก็ 

   เจา้พระยา 

23 นางสาวรุ่งรัตน์  สุวนาคกลุ  นกัจิตวทิยาชาํนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและ 

 วท.ม. (จิตวทิยาคลินิก) ศนูยแ์รกรับเดก็และเยาวชนชาย ครอบครัวกลาง 

 มหาวทิยาลยัมหิดล บา้นเมตตา  

 



 650 

ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

 วท.ป. (จิตวทิยาคลินิก)  นกัจิตวทิยาชาํนาญการพิเศษ  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  

 น.บ.(นิติศาสตร์)   

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

24 นางสาวจารุณี  แซ่ตั้ง นกัจิตวทิยาชาํนาญการพิเศษ  ศนูยฝึ์กและอบรมเดก็ 

 ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยติุธรรม) ศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนชาย และเยาวชนาชายบา้น 

 มหาวทิยาลยัมหิดล  บา้นกรุณา กรุณา 

  วท.บ. (จิตวทิยา)   

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

25 ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าควชิา คณะศึกษาศาสตร์ 

 ดร.สมทรัพย ์ สุขอนนัต ์ จิตวทิยาและการแนะแนว  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 Ph.D (Child Clinical Psychology)  คณะศึกษาศาสตร์  

 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 (Fulbright) Selton Hall University,   ความเช่ียวชาญดา้นจิตวทิยา  

 U.S.A. พฒันาการ, Learning disabilities :   

  กศ.ม. (จิตวทิยาพฒันาการ)  LP), ความผดิปกติทางจิตใจและ  

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พฤติกรรมเดก็และวยัรุ่น, จิตวทิยา  

  ศศ.บ. (จิตวทิยา)  อปกติม, ความรุนแรงในครอบครัว  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และสังคม  

นกัการเมือง   

26 นางฝนทิพย ์ บุญครองสุข ผูพิ้พากษาสมทบนกัการศึกษา ศาลเยาวชนและ 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยั  ครอบครัวกลาง 

 ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร   

27 นางพรศรี  ทองสมจิตร  ผูต้รวจราชการระดบั 9  ศาลเยาวชนและ 

  ค.ม.(บริหารการศึกษา) สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ครอบครัวกลาง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชน  

  กศ.บ. (การมธัยมศึกษา) เกียรตินิยม และครอบครัวกลาง  

 อนัดบั 2 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

 ประทุมวนั   

28 นางสมจิตต ์ จุฑารัตน์  ผูพิ้พากษาสมทบนกัการศึกษา ศาลเยาวชนและ 

  ค.ม. (บริหารการศึกษา)  รองคณบดีฝ่ายวจิยัและพฒันา ครอบครัวกลาง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะศิลปศาสตร์ มหาวยิาลยั  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

  อ.บ. (ภาษาไทย/องักฤษ/ฝร่ังเศส/ ราชมงคล  

 ประวติัศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  หวัหนา้คณะวชิาสังคมศาสตร์  

  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ราชมงคล  

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

29 รองศาสตราจารย ์  นกัอาชญาวทิยาและ คณะสังคมศาสตร์ 

 ดร.ศรีสมบติั  โชคประจกัษช์ดั นกัทณัฑวทิยา มนุษยศาสตร์ 

  Ph.D. (Public Policy) George Nation  ประธานหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต มหาวยิาลยัมหิดล 

 University สาขาวชิาอาชญาวทิยาการบริหาร  

  สค.ม. (อาชญาวทิยาและงาน งานยติุธรรมและสังคม   

 ยติุธรรม) มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล  

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

ตาํรวจ   

30 พนัตาํรวจเอกอภิชาติ  เรือนทิพย ์ รองผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูร กองบงัคบัการ 

 รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) ตาํรวจภธูร จงัหวดัราชบุรี ตาํรวจภธูร 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  จงัหวดัราชบุรี 

31 พนัตาํรวจโทศุภศกัด์ิ  โปรียานนท ์ สารวตัรงานสายตรวจ 4 กองกาํกบั กองบงัคบัการตาํรวจ 

  ศศ.ม.(การบริหารงานยติุธรรม) การ 1 กองบงัคบัการตาํรวจจราจร จราจร ถนนวภิาวดี 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  แขวงลาดยาว 

  รป.บ (การบริหารงานยติุธรรม)  เขตจตุจกัร  

 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจสามพราน  กรุงเทพมหานคร 

อยัการ   

32 นางธีราพร  ติษยาธิคม อยัการสาํนกังานอยัการสูงสุด สาํนกังานอยัการสูงสุด 

  นบ. (กฎหมายเอกชน)   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

  LL.M. (กฎหมายมหาชน) (Queen   

 Marry University of London)   

33 นางศิรินาถ  ฉตัรชุติมากร  อยัการสาํนกังานคดีเยาวชนและ  

  น.บ.ท. เนติบณัฑิตยสภา ครอบครัว 1,2 กรุงเทพมหานคร  

  น.บ. (นิติศาสตร์)  อยัการจงัหวดัสมุทรปราการ  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  อยัการจงัหวดันครราชสีมา  

   อยัการจงัหวดัสมุทรสงคราม  

   ปัจจุบนัอยัการจงัหวดัพิจิตร  

34 อาจารย ์ดร.จรัสพงศ ์ คลงักรณ์  อยัการจงัหวดันครศรีธรรมราช สาขาวิชา 

  Ph.D. (Potical Science) Sardar Patel  อยัการจงัหวดัชยัภมิู รัฐประศาสนศาสตร์ 

 University, India  อยัการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บณัฑิตวทิยาลยั 

  รป.ม. (บริหารงานยติุธรรม)  อยัการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร มหาวทิยาลยัอีสเทร์ิน 

 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ศาลอาญา เอเซีย 

  น.บ.ท. เนติบณัฑิตยสภา  อยัการอาวโุส   

  น.บ. (นิติศาสตร์) สาํนกังานอยัการสูงสุด  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  อาจารยม์หาวทิยาลยัอีสเทร์ิน  

  เอเซีย  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและรับรองรูปแบบการป้องกนั 

 (แบบสอบถามฉบับที ่3) 
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

1 ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท ์  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัขอนแก่น ศาลเยาวชนและ 

   S.J.D; M.C.L. George Washington  ผูอ้าํนวยการกองวชิาการ ครอบครัวกลาง 

 University สาํนกังานส่งเสริมงานตุลาการ  

  LL.M.Havard Law School  ผูพิ้พากษาศาลแพง่  

  ประกาศนียบตัรการป้องกนัและ  ผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะในศาล  

 ปราบปรามอาชญากรรมระหวา่ง แพง่  

 ประเทศ UNAFEI  เลขานุการศาลฎีกา  

  ประกาศนียบตัรจิตวทิยาความมัน่คง  ผูช่้วยผูพ้ิพากษาศาลฎีกา  

  ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณา  ผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะในศาล  

 จกัร อุทธรณ์  

  วฒิุบตัรการบริหารกระบวนการ  ประธานแผนกผูบ้ริโภคในศาล  

 ยติุธรรมชั้นสูง อุทธรณ์ ภาค 2  

  นบ.ท.สาํนกัอบรมกฎหมายแห่ง  ประธานแผนกคดีเยาวชนและ  

 เนติบณัฑิตยสภา ครอบครัวในศาลอุทธรณ์  

  น.บ.(นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดบั 1 ปัจจุบนัอธิบดีผูพิ้พากษาศาล  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เยาวชนและครอบครัวกลาง  

2 นายอริยะ  นาวินธรรม  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัแพร่ ศาลเยาวชนและ 

  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ครอบครัว จงัหวดัระยอง  

  นบท. เนติบณัฑิตสภา  ผูพิ้พากษาจงัหวดัระยอง  

  น.บ. (นิติศาสตร์)  ผูช่้วยผูพิ้พากษาศาลอุทธรณ์  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ภาค 3  

  ประกาศนียบตัร   ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลเยาวชน  

 “กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม” และครอบครัวจงัหวดันครสวรรค ์  

 มหาวทิยาลยัคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น  ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาล  

  ประกาศนียบตัร  จงัหวดันนทบุรี  

 “กฎหมายภาษีอาการ”  ผูพิ้พากษาจงัหวดัชลบุรี  

 Duke University U.S.A.  ผูช่้วยผูพ้ิพากษาศาลอุทรณ์  

  ภาค 2  

   รองอธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชน  

  และครอบครัวกลาง  

   ผูพิ้พากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

   ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองอธิบดี  

  ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลาง  

3 นายธวชัชยั  ไทยเขียว  รองอธิบดีกรมพินิจและคุม้ครอง กรมพินิจและคุม้ครอง 

  สค.ม.(อาชญาวทิยาและกระบวนการ เดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน 

 ยติุธรรม บริการงานยติุธรรม  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม 

 มหาวทิยาลยัมหิดล  ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและ  

  กศ.บ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ แผน สาํนกังานปลดักระทรวง  

  หลกัสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบั ยติุธรรม  

 สูง  รางวลัโลห์ประกาศเกียรติคุณ  

  หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลย ี ดา้นการบาํบดั ฟ้ืนฟแูละพฒันาผู ้  

 สารสนเทศระดบัสูง ติดยาเสพติดจากสาํนกันายก  

  หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการ รัฐมนตรี  

 ยติุธรรม ระดบัสูง สาํนกังาน  รางวลับุคคลผูมี้ผลงานดา้น  

 ศาลยติุธรรม บริหารจดัการและพฒันานโยบาย  

  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพยาเสพติด   

 สาํนกังาน ก.พ. “ธญัญารักษอ์วอร์ดยอดเยีย่ม  

  หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการ ประจาํปี 2554 สถาบนัธญัญารักษ ์  

 เลือกตั้งระดบัสูง กรมการแพทย ์กระทรวง  

  หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราช สาธารณสุข  

 อาณาจกัร (วปอ.)  ปัจจุบนั อธิบดีกรมพินิจและ  

  คุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวง  

  ยติุธรรม  

4 นายศุภวทิย ์ ตั้งตรงจิตร  เลขานุการคณะกรรมการ ศาลภาษีอากรกลาง ชั้น  

  LL.M. (Law) Southern Methodist ปรับปรุงกฎหมายจดัตั้งศาลเยาวชน 13 อาคารศาลแพง่ 

 University Dallas, Texas U.A.S. และครอบครัว และวธีิพิจารณาคดี ถนนรัชดา แขวงลาดยาว 

  LL.M. (Law) Universtity of  เยาวชนและครอบครัว (ส่วนของ เขตจตุจกัร 

 Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A. สาํนกังานศาลยติุธรรม พ.ศ.2545)  

  หลกัสูตรการฝึกอบรม Parenting  ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ  

 Program จากกรมสุขภาพจิต ครอบครัวกลาง  

   ปัจจุบนัหวัหนา้คณะในศาลภาษี  

  อาการกลาง ชั้น 13 อาคารศาลแพง่  
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ช่ือ – สกลุ/วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน/ประสบการณ์ 
สถานท่ีทาํงาน/สถานท่ี

ติดต่อ 

5 นางชลีรินย ์เภาพฒันาอมรศกัด์ิ  นิติกร 4 กองบงัคบัคดี สาขา ศาลอาญากรุงเทพใต ้

  LL.M., Harvard  Law school, USA. กฎหมายลม้ละลาย  

  LL.M. (International Law)   ผูช่้วยผูพิ้พากษา  

 Washington College of Law, USA.  ผูพิ้พากษาศาลจงัหวดัชุมพร  

  นบ.ท.ม สาํนกัอบรมกฎหมายแห่ง  ผูพิ้พากษาประจาํสาํนกัประธาน  

 เนิติบณัฑิตยสภา ศาลฎีกา (กาํกบัดูแลงานกิจการ  

  น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมดี ต่างประเทศ กองสารนิเทศและ  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สวสัดิการ สาํนกังานคณะกรรมการ  

  บริหารศาลยติุธรรม  

   ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ  

  ครอบครัวกลาง  

   ปัจจุบนั ผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะ  

  ในศาลอาญากรุงเทพใต ้  

6 นางอภิรดี  โพธ์ิพร้อม  รองอธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชน ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 

  และครอบครัวกลาง  

   ผูพิ้พากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 4  

7 ดร.ขตัติยา  รัตนดิลก หวัหนา้ส่วนงานวจิยัและพฒันา กรมพินิจและคุม้ครอง 

  ระบบงานยติุธรรม กรมพินิจและ เดก็และเยาวชนอาคาร 

  คุม้ครองเดก็และเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ 80  

   พรรษา ชั้น 5 

8. นายแพทย ์ประยกุต ์ เสรีเสถียร  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 โรงพยาบาลเฉลิม 

  กรมสุขภาพจิต กระทรวง พระเกียรติ สาํนกังาน 

  สาธารณสุข ศาลยติุธรรม 

   ท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญพิเศษทาง  

  การแพทย ์สาํนกังานศาลยติุธรรม  

   โรงพยาบาลตุลาการเฉลิม  

  พระเกียรติ สาํนกังานศาลยติุธรรม  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค่ามัธยฐาน ควอไทล์ที ่3 ควอไทล์ที ่1 และค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

เป้าประสงค์ (Goal)      

 ในการป้องกนัการกระทําผดิซ้ําเกีย่วกบัยาเสพตดิของเดก็      

 และเยาวชนควรมกีารกาํหนดเป้าประสงค์ ดังนี ้      

1 กาํหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระทาํผดิเก่ียวกบั Mdn 9 8 8 8 

 ยาเสพติดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ และสังคมแห่งชาติ Q3 10 10 9 10 

 และจดัความสาํคญัไวใ้น ลาํดบัตน้ ๆ เพ่ือเป็นการป้องกนั Q1 8 7 7.25 8 

 เชิงรุก IR 2.00 3.00 1.75 2.00 

2. กาํหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระทาํผดิเก่ียวกบั Mdn 8.5 8 8 8 

 ยาเสพติดไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และจดั Q3 10 9 9.75 10 

 ความสาํคญัไวใ้นลาํดบัตน้ ๆ เพ่ือเป็นการป้องกนัเชิงรุก Q1 8 7 7 7 

   IR 2.00 2.00 2.75 3.00 

3. กาํหนดเป้าประสงคข์องการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า Mdn 9 8 8 9 

 เก่ียวกบัยาเสพติดไวใ้นหน่วยงานการศึกษาระดบั Q3 10 9.75 9 10 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยม Q1 7.25 7 7.25 7 

 ศึกษาปีท่ี 6) และจดัความสาํคญัดไวใ้นลาํดบัตน้ ๆ  IR 2.75 2.75 1.75 3.00 

 เพ่ือการป้องกนัเชิงรุก       

4. เป้าประสงคข์องการป้องกนัท่ีแทจ้ริง คือ เพ่ือลดจาํนวน Mdn 9 8 8 8.5 

 เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 8 8 7 

   IR 2.00 1.00 1.00 2.00 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 8.00 

 Q3 10.00 9.25 9.00 10.00 

 Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

 IR 2.00 2.25 2.00 3.00 

แผนการป้องกนั (Plan) (ในกรณลีกัษณะพฤติกรรมไม่รุนแรง)     

1. มีแผนการใหข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจปรับเปล่ียน Mdn 9 8 8 8 

 พฤติกรรมหรือแกไ้ขปัญหาแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํ Q3 10 9 9.75 9 

 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ Q1 7 7 7 7 

  IR 3.00 2.00 2.75 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

2. มีแผนการใหก้าํลงัใจแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Mdn 9 8 9 8 

 เก่ียวกบัยาเสพติด (ท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ มีปัญหาท่ีไม่ Q3 10 9 9.75 9 

 ซบัซอ้น รุนแรง สามารถจดัการกบัปัญหาของตนได ้ Q1 7 7 7.25 7 

 ถา้มีกาํลงัใจเพียงพอ) IR 3.00 2.00 1.50 2.00 

3. มีแผนการพิจารณาทางเลือกในกรณีท่ีเดก็และเยาวชนท่ี Mdn 9 8 8 8.5 

 กระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ไม่สามารถตดัสินใจใน Q3 9.75 9 9 9 

 บางเร่ืองได ้เป็นการช่วยใหส้ามารถพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย Q1 7.25 7 7 7.25 

 ของการตดัสินใจและช่วยใหเ้กิดความสบายใจในการ IR 1.50 2.00 2.00 1.75 

 ตดัสินใจ       

4. แผนการใชก้ารศึกษารายกรณี (ในกรณีลกัษณะพฤติกรรม Mdn 9 8 8 8 

 รุนแรง) วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาใหช้ดัเจน โดยการ Q3 10 9 9 10 

 ส่งต่อใหค้ณะกรรมการสหวชิาชีพคน้หาขอ้มูลท่ีเป็น Q1 8 8 8 8 

 ปมเหตุท่ีซบัซอ้นดา้นจิตสังคม ระดบัเชาวน์ปัญญา   IR 2.00 1.00 1.00 2.00 

 บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ เจตคติ ความนึกคิดต่อปัญหา       

 และความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาของเดก็และเยาวชน      

 ท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและผูป้กครองรวมถึงความ      

 ร่วมมือในการป้องกนัช่วยเหลือ แกไ้ข ปรับเปล่ียน      

 พฤติกรรมและแกไ้ขอุปสรรคท่ีมีต่อการป้องกนัช่วยเหลือ      

 โดยนกัวิชาชีพดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      

 จุดประสงค์ของแผนการป้องกนั      

5. เพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจปัญหาการเสพยาของตนเอง Mdn 9 8 8 8 

 และมีแนวทางในการปรับตนเองอยา่งเหมาะสม Q3 10 9 9.75 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.75 2.00 

6. เพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจพอ่แม่/ผูป้กครองยอมรับและ Mdn 9 8 8 8 

 ปฏิบติัต่อพอ่แม่/ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

7. เพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนมีเป้าหมายในการดาํเนินชีวติ Mdn 9 8 8 8 

 อยา่งเป็นสุข Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 1.00 1.00 

8. เพ่ือฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็น Mdn 9 8 9 8 

 ปัญหาในการดาํเนินชีวติแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Q3 10 9 9.75 10 

 เก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.75 3.00 

9. เพ่ือใหค้าํแนะนาํปรึกษาปัญหาการป้องกนัการกระทาํ Mdn 9 8 8 8 

 ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดแก่เดก็ เยาวชน พอ่แม่/ผูป้กครอง  Q3 10 9.75 10 10 

 และญาติท่ีเก่ียวขอ้ง Q1 8 7 7.25 8 

  IR 2.00 2.75 2.75 2.00 

10. เพ่ือประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งต่อ Mdn 9 8 8 8 

 ความช่วยเหลือเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบั Q3 10 9 9 9 

 ยาเสพติด Q1 8 7 8 7 

  IR 2.00 2.00 1.00 2.00 

11. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดูแลช่วยเหลือเดก็และ Mdn 9 8.5 8 8 

 เยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นระยะ ๆ  Q3 10 10 9.75 9 

  Q1 8 7 8 7 

  IR 2.00 3.00 1.75 2.00 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 8.00 

 Q3 10.00 9.00 9.00 9.00 

 Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

 IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

นโยบายการป้องกนั (Policy)      

1. ครอบครัวอบอุ่นสังคมเขม้แขง็ Mdn 10 8 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 7 7.25 8 

  IR 1.00 3.00 2.75 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

2. เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดรั้บ Mdn 10 8 9 8.5 

 การเยยีวยา บาํบดั และฟ้ืนฟสูมรรถภาพทั้งทางกาย Q3 10 10 10 10 

 ทางจิต พฤติกรรมและอารมณ์ใหส้ามารถดาํรงตนอยูใ่น Q1 9 7 7.25 7 

 สังคมไดอ้ยา่งปกติสุข “คืนเดก็และเยาวชนคนดีสู่สังคม” IR 1.00 3.00 2.75 3.00 

3. หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล Mdn 9 8 8 8 

 ยาเสพติดใหค้วามสาํคญัอยา่งสูงในการวางแผนและจดัทาํ Q3 10 9 9 9 

 โครงการแกไ้ขฟ้ืนฟ ูเยยีวยาเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด Q1 8 7 7 7 

 เก่ียวกบัยาเสพติด IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

4. รัฐบาลจดัหาทุน บุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอ Mdn 9.5 7.5 8 8 

 ในการใหบ้ริการในการบาํบดัและฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน Q3 10 8.75 9 9 

 ท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8.25 6.25 7 7 

  IR 1.75 1.50 2.00 2.00 

5.  รณรงคใ์หส่ื้อมวลชนประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ Mdn 9 8 8 8 

 เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดท่ีมีต่อเดก็ เยาวชน ครอบครัว Q3 10 9.75 9 9 

 และโทษท่ีไดรั้บตามกฏหมายอยา่งต่อเน่ือง Q1 8 7 7 7 

   IR 2.00 2.75 2.00 2.00 

6. ใชค้รอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการป้องกนัการกระทาํ Mdn 10 8 9 9 

 ผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 7.25 8 8 

  IR 1.00 2.75 2.00 2.00 

7. รณรงคใ์หส้ังคมยอมรับเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Mdn 9 8 8 8 

 เก่ียวกบัยาเสพติดใหก้ลบัคืนสู่สังคม Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 6 7 7 

   IR 2.00 3.00 2.00 2.00 

8. ฝึกอาชีพระยะสั้นและ/หรือระยะยาวใหก้บัเดก็และ Mdn 9 8 8 9 

 เยาวชนผูเ้ลิกเสพยาแลว้ Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 8 6.25 8 7 

  IR 2.00 2.50 2.00 3.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

9. มีบุคลากรท่ีสามารถและเพียงพอในการจาํแนก Mdn 9 7 8 8 

 เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8 9 9 

 ออกจากโรคทางจิตเวช Q1 7 6 7 7 

   IR 3.00 2.00 2.00 2.00 

10. เผยแพร่ขอ้มูลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 8 8 

 แก่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง Q3  10 9 9 10 

  Q1 7.25 7 7 7 

   IR 2.75 2.00 2.00 3.00 

11. อาศยัเครือข่ายชุมชนในการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ า Mdn 9.5 7 8 8 

 เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน Q3 10 8.75 9.75 10 

  Q1 8 6 7 7.25 

   IR 2.00 2.75 2.75 2.75 

12. มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 8 8 

 ของเดก็และเยาวชน Q3 10 10 10 10 

  Q1 8.25 8 8 8 

   IR 1.75 2.00 2.00 2.00 

13. เกบ็รักษาเดก็และเยาวชนไวใ้นโรงเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ Mdn 9 7 8 8 

 การศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษา Q3 10 8 8 9 

 ปีท่ี 3 และ/หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษา Q1 8 6 7 7 

 ปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 IR 2.00 2.00 1.00 2.00 

14. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัยาเสพติดและการป้องกนัไวใ้น Mdn 9 8 8 8 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  Q3  10 9 10 9.75 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 6) ใหไ้ดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกชั้นปี Q1 8 8 8 7.25 

 ตามความยากง่าย IR 2.00 1.00 2.00 1.50 

15. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 10 ประการสาํหรับ Mdn 10 8 8 8 

 เดก็และเยาวชนขององคก์ารอนามยัโลกไวใ้นหลกัสูตร Q3 10 9.75 10 10 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหไ้ดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกชั้นปี Q1 9 8 8 8 

 (การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์ความคิด IR 1.00 1.75 2.00 2.00 

 อยา่งมีวจิารณญาณ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะ       

 



 663 

ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ความตระหนกัรู้ใน      

 ตน ความเห็นใจผูอ่ื้น การจดัการกบัอารมณ์และการจดัการ      

 กบัความเครียด) ตามความยากง่ายของแต่ละระดบัชั้นเรียน      

16. บรรจุเน้ือหาวชิาเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธในกรณีท่ีถกู Mdn 9.5 8 9 8 

 ชกัชวนใหก้ระทาํในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์  (เสพยา) Q3 10 9 10 10 

 หรือเกิดผลกระทบในแง่ลบตามมา Q1 8.25 8 8 8 

  IR 1.75 1.00 2.00 2.00 

17. กาํหนดทิศทางของส่ือสารมวลชนในการรายงาน/ Mdn 9 8 8 8 

 ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปในทางท่ีเป็น Q3 10 9 9 9 

 บวกและเป็นแบบอยา่งท่ีดี Q1 8 7 7.25 7 

  IR 2.00 2.00 1.75 2.00 

18. ใชกิ้จกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือการป้องกนั Mdn 9 8 8 8.5 

 และแกไ้ขปัญหาการกระทาํผดิซํ้ าของเดก็และเยาวชน Q3 10 9 9 9.75 

  Q1 8 7 7.25 7 

  IR 2.00 2.00 1.75 2.75 

19. ประสานงานกบัหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกนั Mdn 9 8 8 8.5 

 การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 6 7 7 

  IR 2.00 3.00 2.00 2.00 

20. ประชาสัมพนัธ์ผา่นหน่วยงาน/องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง Mdn 10 9 9 9 

  Q3 10 9 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 1.00 2.00 2.00 

21. ประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียน Mdn 10 8.5 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

22. ประชาสัมพนัธ์ในชุมชน Mdn 10 9 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

23. ประชาสัมพนัธ์ในสังคมทัว่ไป Mdn 10 8 9 8.5 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

24. ประชาสัมพนัธ์ระดบัชาติ Mdn 9.5 9 8 8 

  Q3 10 10 9 9 

  Q1 8 8 7.25 8 

  IR 2.00 2.00 1.75 1.00 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 9.00 

 Q3 10.00 9.00 10.00 10.00 

 Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

 IR 2.00 2.00 3.00 3.00 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (Law)      

1. พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 Mdn 10 8.5 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 7.25 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.75 

2. พระราชบญัญติัผูถ้กูกระทาํดว้ยความรุนแรง พ.ศ.2550 Mdn 9 9 8 8 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8 7.25 7 

  IR 2.00 2.00 2.75 3.00 

3. พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา Mdn 10 8 9 9 

 คดีเยวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 1.75 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 รวม Mdn 9.50 9.00 9.00 9.00 

  Q3 10.00 9.00 10.00 10.00 

  Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

   IR 2.00 2.00 3.00 3.00 

การประเมินความเส่ียง (Assessment)      

1. การประเมินครอบครัว Mdn 9 8.5 8 8.5 

  Q3 10 10 9.75 10 

  Q1 8 8 7 8 

   IR 2.00 2.00 2.75 2.00 

2. การประเมินชุมชนและสภาพแวดลอ้ม Mdn 9 8 8 9 

  Q3 10 9 10 10 

  Q1 8.25 7.25 8 8 

   IR 1.75 1.75 2.00 2.00 

3. การประเมินภมิูหลงัทางการศึกษา Mdn 9 8 8 8 

  Q3  10 9 9.75 9 

  Q1 8 7 7.25 7 

  IR 2.00 2.00 1.50 2.00 

4. การประเมินเพ่ือนและบุคคลใกลชิ้ด Mdn 10 8 9 8.5 

  Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 8.25 8 8 8 

   IR 1.75 1.75 2.00 2.00 

5. การประเมินประวติัการเก่ียวขอ้งกบัยา/สารเสพติด Mdn 10 8 9 9 

  Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 8.25 7.25 8 7.25 

  IR 1.75 1.50 2.00 2.75 

6. การประเมินประวติัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด/ Mdn 10 8 9 8.5 

 ปัจจยัเส่ียงต่อการกระทาํผิดซํ้ า Q3 10 9 10 10 

  Q1 8 7 8 7 

   IR 2.00 2.00 2.00 3.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

7. การประเมินสภาวะทางกายและทางจิต (ท่ีอาจเป็นสภาพ Mdn 9 8 9 9 

 ท่ีบีบคั้น ทาํใหต้อ้งหนัเขา้หายาเสพติด) Q3 10 9 10 10 

  Q1 8 7 7.25 7 

   IR 2.00 2.00 2.75 3.00 

8. การประเมินความถ่ี ความบ่อยคร้ังในการเสพยา (จะทาํให ้ Mdn 9 8 9 9 

 ทราบถึงความเส่ียงของการกระทาํผดิซํ้ าและหาทาง Q3 10 9 10 10 

 ป้องกนั) Q1 8 8 8 7.25 

   IR 2.00 1.00 2.00 2.75 

9. การประเมินผลกระทบของปัญหาต่อตวัเดก็และเยาวชนท่ี Mdn 9 8 9 9 

 มีต่อครอบครัว ต่อชุมชนและต่อสังคม (ท่ีอาจเป็นสภาพ Q3 10 9 10 10 

 ท่ีบีบคั้นทาํใหต้อ้งหนัเขา้หายาเสพติด) Q1 8 7 8 8 

   IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

10. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 9 8 8 

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลดว้ยการสังเกต Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

   IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

11. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 8 9 8.5 

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการ Q3 10 9 9.75 9.75 

 สัมภาษณ์ พดูคุย Q1 8.25 7 8 8 

   IR 1.75 2.00 1.75 1.75 

12. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 8 8 8 

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยา เป็นรายบุคคลจากแบบ Q3 10 9 9 9 

 รายงานบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรม Q1 8 7 7.25 7 

   IR 2.00 2.00 1.75 2.00 

13. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 8.5 8 8 8 

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากระเบียน Q3 10 9 9 9 

 สะสมผลการเรียนการประเมินของครู/แพทย ์ Q1 8 7 7 7 

   IR 2.00 2.00 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

14. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 8.5 8.5 8 8 

 และเยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลจากการใช ้ Q3 9 9 9 9 

 แบบประเมิน SDQ (Strength and Difficulties  Q1 7 7 7 7 

 Questionaire) IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

15. การประเมินความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมเดก็และ Mdn 9 9 8.5 9 

 เยาวชนท่ีเกิดจากการเสพยาเป็นรายบุคคลดว้ยการศึกษา Q3 10 10 9 9.75 

 เจาะลึกโดยคณะกรรมการสหวชิาชีพเป็นรายกรณี Q1  8 8 7 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 1.75 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 8.00 

 Q3 10.00 9.00 9.00 10.00 

 Q1  8.00 7.00 7.00 7.00 

 IR 2.00 2.00 2.00 3.00 

ธรรมชาติของวยัรุ่น (adolescent Nature)      

 ผู้ทีท่าํงานเกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพตดิของเดก็และ      

 เยาวชนต้องรู้จักธรรมชาตขิองวัยรุ่น เช่น      

1. วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงหลายประการทั้งทางร่างกาย Mdn 10 8 9 9 

 จิตใจ อารมณ์ และสังคม Q3 10 9 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 1.00 2.00 2.00 

2. สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงทาํใหว้ยัรุ่นมีความวิตกกงัวล Mdn 9 8 8.5 8.5 

 ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน Q3 10 9.75 9 9 

  Q1 8 8 8 8 

   IR 2.00 1.75 1.00 1.00 

3. อารมณ์ในวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว Mdn 9 9 9 9 

 แปรปรวน โกรธง่าย ดีใจง่าย ไม่ค่อยมีเหตุผลแสดงออก Q3 10 10 9.75 9.75 

 โดยขาดการกลัน่กรอง Q1 8 8 8 8 

   IR 2.00 2.00 1.75 1.75 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

4. วยัรุ่นมีความตอ้งการเป็นอิสระ Mdn 9 9 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8.25 8 8 

  IR 2.00 1.75 2.00 2.00 

5. วยัรุ่นตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม Mdn 9.5 9 9 9 

  Q3  10 10 10 10 

  Q1  9 8 8.25 8 

   IR 1.00 2.00 1.75 2.00 

6. วยัรุ่นอยากรู้ อยากลอง อยากเห็น อยากมีประสบการณ์ Mdn 9 8 9  

 แปลกใหม่ Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 8.25 8 8 8 

  IR 1.75 1.75 2.00 2.00 

7. วยัรุ่นแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง หากไดแ้บบอยา่ง Mdn 9 9 8.5 9 

 และการแนะแนวท่ีดี จะทาํใหห้าเอกลกัษณ์ในทางท่ีดี Q3 10 10 9 9 

 ของตนได ้ Q1 8 8 8 8 

   IR 2.00 2.00 1.00 1.00 

8. วยัรุ่นมีมุมมองท่ีแตกต่างกบัผูใ้หญ่ Mdn 9 8 9 9 

  Q3 10 10 9.75 9.75 

  Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 1.75 1.75 

9. ผูท้าํงานการป้องกนัฯ ควรเขา้ใจปัญหา-อุปสรรคในการ Mdn 9 8 9 9 

 ส่ือสารกบัวยัรุ่น Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

10. ผูใ้หญ่ควรใชปั้จจยัความสาํเร็จในการส่ือสารกบัวยัรุ่น Mdn 9 8 8.5 9 

  Q3 10 9 10 10 

  Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

 
 



 669 

ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 

รวม 

Mdn 9.00 9.00 9.00 9.00 

 Q3 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Q1 8.00 8.00 8.00 8.00 

 IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

การคดักรอง (Sereen)      

1. คดักรองเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 9 9 9 

 ออกจากอาการและโรคทางจิตเวชโดยนกัจิตวทิยา และ/ Q3 10 9 9.75 10 

 หรือจิตแพทย ์ Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 1.00 1.75 2.00 

2. เม่ือคดักรองแลว้ พบวา่ มีอาการหรือโรคทางจิตเวชใหส่้ง Mdn 9 9 9 9 

 ตวัเดก็หรือเยาวชนนั้นไปรักษาอาการป่วยทางจิตเวช Q3 10 9 9 10 

 พร้อมกบับาํบดัอาการติดยา แลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียน Q1 8.25 8 8 8 

 พฤติกรรมโดยอาศยักิจกรรม และ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ IR 1.75 1.00 1.00 2.00 

3. เม่ือคดักรองแลว้ พบวา่ เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Mdn 9 9 9 9 

 เก่ียวกบัยาเสพติดไม่ไดมี้อาการป่วยทางจิตเวช Q3 10 9.75 9.75 10 

 ใหส่้งตวัเดก็และเยาวชนนั้นไปบาํบดัอาการติดยาเสพติด Q1 9 8 8 8 

 ยงัโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงแกไ้ขปรับเปล่ียน IR 1.00 1.75 1.75 2.00 

 พฤติกรรม  โดยอาศยักิจกรรมและ/หรือโปรแกรมต่าง ๆ       

 

รวม 

Mdn 9.00 9.00 9.00 9.00 

 Q3 10.00 9.00 9.00 10.00 

 Q1 8.00 8.00 8.00 8.00 

 IR 2.00 1.00 1.00 2.00 

กจิกรรม (Activity) และโปรแกรมการป้องกนั      

1. กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 10  Mdn 9 9 9 9 

 ประการ Q3 10 9 10 10 

  Q1 8.25 8 8 8 

  IR 1.75 1.00 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

2. กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  Mdn 9 9 9 9 

 ความฉลาดทางศีลธรรม (MQ) และ Q3 10 9 10 10 

 ความฉลาดในการอดทน (AQ) Q1 8 8 8 8 

   IR 2.00 1.00 2.00 2.00 

3. กิจกรรมครอบครัวบาํบดั/ครอบครัวศึกษา/ครอบครัว Mdn 9.5 9 9 9 

 สัมพนัธ์/ครอบครัวอบอุ่น Q3 10 9 10 10 

  Q1 9 8 8.25 8.25 

  IR 1.00 1.00 1.75 1.75 

4. กิจกรรมเสริมสร้างความสาํนึกในหนา้ท่ีและความ Mdn 9 8 9 9 

 รับผดิชอบใหก้บัพอ่แม่/ผูป้กครองเดก็และเยาวชน Q3 10 9 10 10 

 ท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8.25 7.25 8 8 

  IR 1.75 1.75 2.00 2.00 

5. โปรแกรมการอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีพอ่แม่และ/ Mdn 9 9 8.5 8.5 

 หรือผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและโทษท่ีจะไดรั้บ  Q3 10 9.75 9 10 

  Q1 8 7 8 7.25 

  IR 2.00 1.75 1.00 2.75 

6. กิจกรรมนิทรรศการ เร่ือง ยาเสพติด การป้องกนั Mdn 9 8 9 9 

 ทกัษะการปฏิเสธ การชกัชวน และบทลงโทษตาม Q3 10 9 10 10 

 กฎหมาย Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 3.00 3.00 

7. กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัยาเสพติดและบทลง Mdn 9 8 8 8 

 โทษตามกฎหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาทาง Q3 9.75 9 9 9 

 โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เสียงตามสายโปสเตอร์ คทัเอาท ์ Q1 7 8 7 7 

 สติกเกอร์ ตามสถานท่ีท่ีเดก็และเยาวชนจาํนวนมากไป IR 2.75 1.00 2.00 2.00 

 ปรากฎตวับ่อยและท่ีกระจกรถยนตด์า้นหลงั       
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Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

8. กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัการ Mdn 9 7.5 9 9 

 ป้องกนัการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ใหมี้ความรู้ Q3 10 8 9 10 

 ความสามารถและทกัษะในการพฒันาเดก็และเยาวชน Q1 8 6.25 8 8 

 ใหรู้้จกัโทษของยาเสพติด บทลงโทษตามกฎหมาย IR 2.00 1.75 1.00 2.00 

 ผลเสียท่ีจะตามมาและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี       

9. กิจกรรมติว (tutor) ในวิชาต่าง ๆ หลงัเลิกเรียนตามความ Mdn 8 8 8 8 

 ถนดั ความสนใจของผูเ้รียน เพ่ือเกบ็เดก็ไวใ้นโรงเรียน Q3 9 9 8 8 

 แทนท่ีจะไปมัว่สุมกนัในสถานท่ีอนัไม่เหมาะสม Q1 7 7 7 6.25 

  IR 2.00 2.00 1.00 1.75 

10. กิจกรรมหลงัเลิกเรียนเพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชน Mdn 9 8 8 9 

 ไดป้ลดปล่อยศกัยภาพ (release potential) ท่ีตนมีอยู ่ Q3 10 9.75 9.75 10 

 ตามความถนดัความสามารถและความสนใจ (กิจกรรม Q1 8 7.25 8 8 

  ค่ายภาษาองักฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ IR 2.00 2.50 1.75 2.00 

 ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเยอรมนั ฝร่ังเศส เกาหลี ฯลฯ       

11. กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการต่าง ๆ Mdn 9 8 8 8 

  Q3 10 9 9.75 10 

  Q1  8 7 7.25 7.25 

  IR 2.00 2.00 1.50 2.75 

12. กิจกรรมการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ (ทายปัญหา ร้องเพลง Mdn 9 8 8.5 8 

 เตน้รํา ดนตรี กีฬา) Q3 10 9 9 10 

  Q1 7 7 7 7 

  IR 3.00 2.00 2.00 3.00 

13. กิจกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีผลผลิต (งานฝีมือ ร้อยดอกไม ้ Mdn 8 8 8 8 

 เยบ็ผา้ จกัสาน ป้ัน วาด เพน้ท ์ในช่วงเวลาสาํคญั Q3 10 9 9 10 

  (Key hour) ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. Q1 7 7 7 7 

  IR 3.00 2.00 2.00 3.00 
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Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

14. โปรแกรมเตรียมเดก็และเยาวชนสู่ความสาํเร็จ โดยมีเวที Mdn 9 9 8 8 

 ประกวดแข่งขนัความสามารถ ดา้นความรู้ ความถนดั Q3 9.75 10 9 9 

 และความสามารถพิเศษ Q1 8 8 7 7.25 

  IR 1.75 2.00 2.00 1.75 

15. กิจกรรมการฝึกอบรมการเยยีวยาตนเองของเดก็และ Mdn 9 8 8 9 

 เยาวชนดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะ ความสามารถและความ Q3 10 9 10 10 

 พึงพอใจ Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

16. กิจกรรมสนบัสนุนความสาํเร็จของเดก็และเยาวชนใน Mdn 9 8 8.5 9 

 โรงเรียนดว้ยการใหก้าํลงัใจ รางวลัและประกาศเกียรติคุณ Q3 10 9 9.75 9 

  Q1 8 7 7.25 7 

  IR 2.00 2.00 1.75 2.00 

17. กิจกรรมคดักรองเดก็และเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้ง Mdn 9 7.5 8.5 9 

 กบัยาเสพติดเพ่ือใหค้รู อาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วาม Q3 10 9 9 9.75 

 สนใจกบัเดก็และเยาวชนนั้น ๆ เป็นพิเศษ Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.75 

18. ร่วมกบัเครือข่ายชุมชนในการแจง้ข่าวติดตามความ Mdn 9 8 8 9 

 เคล่ือนไหวของเดก็และเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด Q3  10 9 9.75 9.75 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.75 2.75 

19. โปรแกรมการประสานงานระหวา่ง ครู ตาํรวจ อยัการ Mdn 9 9 8 8 

 ศาลเยาวชน และครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานและ Q3 10 9 9.75 9.75 

 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแล ติดตามเดก็และเยาวชนเก่ียวกบั Q1 8 7 7 7 

 การป้องกนัการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด IR 2.00 2.00 2.75 2.75 

20. โปรแกรมการพฒันาระบบงานแนะแนวในโรงเรียน Mdn 9 8 9 9 

 เพ่ือดูแลเดก็และเยาวชนเป็นรายบุคคลในการป้องกนั Q3 10 9.75 9.75 10 

 การกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ Q1 8 8 7.25 7 

 และเยาวชนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง) IR 2.00 1.75 1.50 3.00 
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Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

21. โปรแกรมการส่งเสริมครูทุกคนในโรงเรียนใหมี้บทบาท Mdn 9.5 8 9 9 

 เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะแนวเก่ียวกบัการป้องกนั Q3 10 8 10 10 

 การกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหก้บัเดก็และเยาวชน Q1 8 7 8 8 

 ท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง IR 2.00 1.00 2.00 2.00 

22. โปรแกรมส่งเสริมพลงัเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนใน Mdn 9 8 8 8 

 การดูแลช่วยเหลือเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด Q3 10 8 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 1.00 2.00 2.00 

23. โปรแกรมนกัเรียนพ่ีเล้ียง โดยนกัเรียนท่ีมีอายมุากกวา่ Mdn 8 7 8 8 

 และมีพฤติกรรมท่ีดีคอยช่วยใหค้าํแนะนาํปรึกษา  Q3 9 8 9 9 

 ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ Q1 7 6 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

24. จดัหาสถานท่ีใหเ้ดก็และเยาวชนพบปะสังสรรคก์นั Mdn 7.5 7.5 7 7 

  (place to hangout) ในทิศทางท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็น Q3 9 9 8 8.75 

 ประโยชน์ Q1 7 6.25 6.25 6 

  IR 2.00 2.75 1.75 2.75 

25. โปรแกรม ร.ร.ในบา้น (พอ่แม่/ญาติ และหรือผูป้กครอง Mdn 9 8 8 8.5 

 ทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้บรม แนะนาํ สั่งสอนและเป็นแบบอยา่ง Q3 10 8.75 9 9 

 ท่ีดี) Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 1.75 2.00 2.00 

26. โปรแกรมการเยีย่มตามบา้นโดยครู สาํหรับเดก็และ Mdn 9 7.5 8 8 

 เยาวชนท่ีครูและ/หรือโรงเรียนประเมินแลว้า่มีโอกาสท่ีจะ Q3 10 8.75 9 9 

 กระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 8 7 

   IR 2.00 1.75 1.00 2.00 

27. โปรแกรมการดูแลเดก็และเยาวชนอยา่งมีคุณภาพ Mdn 9 8 8 8 

  Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

   IR 2.00 2.00 2.00 2.00 
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Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

28. โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาการทางสมอง Mdn 9 8 8 8 

  Q3 10 9.75 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.75 2.00 2.00 

29. โปรแกรมท่ีครอบคลุมการจดัการกบัความโกรธ Mdn 9 8 9 8.5 

  Q3  10 9 10 10 

  Q1 8 7 7 7 

   IR 2.00 2.00 3.00 3.00 

30. โปรแกรมการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ Mdn 9 8 8 8.5 

  Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

31. โปรแกรมสนบัสนุนส่ือมวลชนใหผ้ลิตและพฒันาส่ือ Mdn 9 8 9 9 

 เชิงสร้างสรรคใ์นการป้องกนัการกระทาํผิดเก่ียวกบั Q1 8 7 7 8 

 ยาเสพติดของเดก็และเยาวชนในลกัษณะของ Q3 10 8.75 9 9 

 “ขจดัส่ือร้าย ขยายส่ือดี” IR 2.00 1.75 2.00 1.00 

32. โปรแกรมส่งเสริมเดก็และเยาวชนใหมี้บทบาทในการ Mdn 9 8 8 8.5 

 สร้างส่ือท่ีดีงามเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

33. โปรแกรมส่งเสริมเดก็และเยาวชนใหส้ร้างส่ือเปิดเผย Mdn 9 8 8 8 

 ความในใจของตนในการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8.75 9 9 

 (จะทาํใหชุ้มชน/สังคมในการรับรู้ความในใจของเดก็ Q1 8 7.25 7 7 

 และเยาวชนและหาทางป้องกนั IR 2.00 1.50 2.00 2.00 

34. โปรแกรมท่ีส่ือมวลชนนาํเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมรายการ Mdn 9 8 8 9 

 วทิย ุโทรทศัน์ วิดิทศัน์ โดยอาศยัศิลปะเป็นส่ือในการ Q3 10 9 9 9.75 

 ป้องกนัการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (สุนทรี สนทนา Q1 8 7 8 7.25 

 และแสดงละคร การโตว้าที การวาด การป้ัน การปฐกถา) IR 2.00 2.00 1.00 1.50 
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IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

35. โปรแกรมการเยยีวยา รักษาบทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว Mdn 9 8 9 9 

  (FFT:Family Functional Therapy) Q3 10 9 10 9.75 

  Q1 8.25 7 8 8 

  IR 1.75 2.00 2.00 1.75 

36. กิจกรรมฝึกอบรมทกัษะเชิงบวกใหแ้ก่พอ่แม่/ผูป้กครอง Mdn 9.5 8 9 9 

 (TIPPS : Training in Positive Parenting Skills) Q3 10 9 10 10 

  Q1 9 6.25 7.25 8 

  IR 3.00 2.75 2.75 2.00 

37. โปรแกรมการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งเดก็หรือเยาวชน Mdn 9 8 8 8 

 กบัครอบครัว Q3  10 8 10 9 

  Q1 8 6.25 7 7 

  IR 2.00 1.75 3.00 2.00 

38. โปรแกรมการตั้งศนูยส์นบัสนุนครอบครัวในชุมชน Mdn 9 8 8 8 

  Q3 9 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

39. โปรแกรมท่ีพกัอาศยัสาํหรับการพกัฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด Mdn 9 8 8 8 

  Q3 10 8 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 1.00 2.00 2.00 

40. โปรแกรมการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับเดก็ Mdn 8 8 8 8 

 และเยาวชนไดพ้บปะสังสรรคก์นั Q3 10 9 9 9 

  Q1 7 7.25 7 7 

  IR 3.00 1.75 2.00 2.00 

41. กิจกรรมการรายงานข่าวเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนไปใน Mdn 9 8 8 8 

 เชิงบวกบนพ้ืนฐาน “ไม่มีเดก็เลวมีแต่เดก็ท่ีตดัสินใจพลาด Q3 9 9.75 9 9 

 เท่านั้น (there is no bad kids, only kids who make bad Q1 7.25 7 7 7 

 decision) เพ่ือการเป็นแบบอยา่งท่ีดี) IR 1.75 2.75 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

42. กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโทษท่ีท่ีไดรั้บ Mdn 9 8 8 8 

 เม่ือกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ยวธีิการต่าง ๆ Q3 10 9.75 9.75 10 

 (สติกเกอร์ติดทา้ยรถ คทัเอา้ทใ์นสถานท่ี ๆ มีเดก็และ Q1 8 7.25 7 7 

 เยาวชนปรากฎตวับ่อย ๆ และมีจาํนวนมาก) IR 2.00 1.50 2.75 3.00 

43. โปรแกรมการสร้างสรรคแ์นวทางสาํหรับเดก็และเยาวชน Mdn 9 8 8.5 9 

 ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัชุมชนพร้อมโอกาสในการฝึกงาน Q3 10 9 9.75 10 

 และทาํงาน Q1 8.25 7 7.25 8 

  IR 1.75 2.00 1.50 2.00 

44. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ดา้นการป้องกนัการกระทาํ Mdn 9 8.5 8 8 

 ผดิซํ้ าใหแ้ก่เดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8 8 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 3.00 

45. กิจกรรมการประชุ สัมมนาอาสาสมคัรและครอบครัว Mdn 9 9 9 9 

 ในชุมชนดา้นการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั Q3 10 9 10 10 

 ยาเสพติด Q1 8.25 7.25 8 8 

  IR 1.75 1.75 2.00 2.00 

46. กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการดา้นต่าง ๆ ทั้งใน Mdn 9 8 8 8.5 

 ดา้นวฒันธรรมและดนตรี เพ่ือหนัเหเดก็และ Q3 10 9 9 9 

 เยาวชนไม่ใหก้ระทาํผิดซํ้ าอีก Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

47. กิจกรรมบรรพชาสามเณร เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจเดก็และ Mdn 9 8 8 8 

 เยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 10 9 9 

  Q1 8 8 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

48. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม Mdn 10 7.5 8.5 9 

  Q3 10 9 10 10 

  Q1 8 7 8 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 3.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

49. กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ Mdn 9 8 8 8 

  Q3 10 9.75 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.75 2.00 2.00 

50. โปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเดก็/เยาวชนท่ีกระทาํผิด Mdn 9 9 8 8.5 

 เก่ียวกบัยาเสพติดและครอบครัวของโรงพยาบาลทั้งใน Q3 10 10 10 10 

 รูปแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอก Q1 8 7 7.25 7 

  IR 2.00 3.00 2.75 3.00 

51. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนผูรั้บการ Mdn 9 8 9 9 

 บาํบดัฟ้ืนฟเูก่ียวกบัการเสพยาก่อนกลบัคืนสู่ครอบครัว  Q3 10 9 10 10 

 ชุมชนและสังคม Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

52. กิจกรรมการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัยาเสพติดและการ Mdn 9 8 8.5 9 

 ป้องกนัใหก้บัเดก็ เยาวชน ครอบครัวและชุมชน Q3 10 9.75 9.75 9.75 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.75 2.75 2.75 

53. โปรแกรมเครือขา่ยการติดตามและประเมินผล การบาํบดั Mdn 9 8 8 8 

 ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8.75 9.75 9.75 

  Q1 8 7 8 7 

  IR 2.00 1.75 1.75 2.75 

54. โปรแกรมการปฏิบติัธรรมเพ่ือพฒันาจิตของ Mdn 8 8 8 8 

 เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 10 9 9.75 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 3.00 2.00 2.75 

55. โปรแกรมชุมชนบาํบดั (therapeutic community)  Mdn 9 8 8.5 9 

 กาย-จิตบาํบดั (matrix program) เพ่ือป้องกนัการกระทาํผิด Q3 10 9 10 10 

 ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 7.25 8 

   IR 2.00 2.00 2.75 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

56. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะชีวติ 10 ประการ Mdn 9 8 8 8 

 ขององคก์ารอนามยัโลก Q3 10 9 9.75 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.75 2.00 

57. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการใหค้าํปรึกษา Mdn 9 9 8 8.5 

 เชิงจิตวทิยาใหแ้ก่ผูใ้หค้าํปรึกษา (นกัจิตวทิยา Q3 10 10 9.75 10 

 พอ่/แม่/ผูป้กครอง ครู ผูพ้ิพากษา ผูพิ้พากษา Q1 7.25 8 7 7 

 สมทบ) IR 2.75 2.00 2.75 3.00 

58. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะการสร้างแรงจูงใจและ Mdn 10 8 9 9 

 แนวทางสนบัสนุนใหก้าํลงัใจใหก้บัผูใ้หค้าํปรึกษา Q3 10 9 10 10 

  Q1 8.25 7 8 8 

  IR 1.75 2.00 2.00 2.00 

60. โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะท่ีจาํเป็นใหแ้ก่เยาวชน Mdn 9 8 8.5 8.5 

 (ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และ Q3 10 9 10 10 

 ทกัษะการแกไ้ขปัญหา) Q1 8 7.25 8 8 

  IR 2.00 1.75 2.00 2.00 

60. กิจกรรม “ต่ืนข้ึน – เผชิญความจริง” โดยใหเ้ดก็ท่ีกระทาํ Mdn 9.5 7.5 9 9 

 ผดิเก่ียวกบัยาเสพติดพดูถึงภาวะเส่ียงในการใชย้าเสพติด Q3 10 9 9.75 10 

 ในมุมมองของตนเอง รวมถึงการป้องกนัและการให ้ Q1 8 7 8 7.25 

 เยาวชนท่ีมีอายมุากกวา่พดูคุยในเร่ืองเหล่าน้ีกบัเดก็ IR 2.00 2.00 1.75 2.75 

 และเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่       

61. กิจกรรมคน้หาขอ้เทจ็จริง วเิคราะห์ปัญหา Mdn 9 8.5 8 8 

 สาเหตุการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดของ Q3 10 10 10 10 

 เดก็และเยาวชน Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 3.00 3.00 3.00 

62. กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์เดก็และ Mdn 9.5 8.5 9 8 

 เยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีพน้จากการควบคุม Q3 10 9 10 10 

 ความประพฤติและพน้จากสถานฝึกอบรมเดก็และเยาวชน Q1 8 7.25 8 8 

  IR 2.00 1.75 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

63. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Mdn 9.5 8 9 9 

 เก่ียวกบัยาเสพติดก่อนปล่อยออกจากสถานฝึกอบรม Q3 10 9 10 10 

 (บา้นเมตตา บา้นกรุณา บา้นมุฑิตา บา้นอุเบกขา Q1 8 7.25 8 8 

 และบา้นปรานี ฯลฯ) IR 2.00 2.75 2.00 2.00 

64. โปรแกรมการใหค้าํปรึกษาแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด Mdn 9.5 8 9 9 

 เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม Q3 10 9 10 10 

  Q1 8.25 7 8 8 

   IR 1.75 2.00 2.00 2.00 

65. โปรแกรมการใหค้าํปรึกษาแก่บิดามารดา/ผูป้กครอง Mdn 9 8 9 9 

 ของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q3  10 9 10 10 

  Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

66. โปรแกรมการประสานเครือข่ายกบัศนูยบ์าํบดั รักษา Mdn 9 9 8 8 

 ฟ้ืนฟ ูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เพ่ือส่งเดก็และเยาวชน Q3 10 9.75 9 9 

 ท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ดรั้บการบาํบดั รักษา Q1 8 8 7 7 

 และฟ้ืนฟ ู IR 2.00 1.75 2.00 2.00 

67. โปรแกรมการพฒันาพระผูน้าํในชุมชนหรือพระผูเ้ผยแพร่ Mdn 9 8 9 9 

 ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด การป้องกนัโทษท่ีไดรั้บ Q3 10 9 10 10 

 ตามกฎหมาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 1.00 2.00 2.00 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 9.00 

 Q3 10.00 9.00 9.00 10.00 

 Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

 IR 2.00 2.00 2.00 3.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

การให้คาํปรึกษาแนะนํา (Counseling)      

1. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Mdn 9 9 8.5 9 

 เก่ียวกบัยาเสพติดเป็นรายบุคคล (individual) Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 8 8 8 7.25 

  IR 2.00 1.75 2.00 2.75 

2. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Mdn 9 9 9 9 

 เป็นกลุ่ม (group) Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

3. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํครอบครัวของเดก็และเยาวชน Mdn 10 9 9 9 

 ท่ีกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

4. การใหค้าํปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด่วนตดัสินใจในการ Mdn 9 9 9 9 

 วางแผนแนวทางการแกไ้ข แต่ใชท้กัษะในการเจาะลึก Q3 10 10 10 10 

 ขอ้มูลปัญหาเชิงลึก ใหก้าํลงัใจใหเ้ดก็และเยาวชนวางแผน Q1 9 8 8 8 

 แกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อนจึงค่อยเสนอแนะแนวทางและ IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

 ใหเ้ยาวชนเลือกทางเลือก และวางแผนแนวทางการ       

 แกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดดว้ยตนเองอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม      

 สามารถทาํไดจ้ริง มีโอกาสประสบความสาํเร็จและมีความ      

 ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเองไม่ใช่เร่ืองการบงัคบั      

5. การใหค้าํปรึกษามีการสรุปและยติุและส่ิงท่ีสาํคญั คือ Mdn 10 9 9 9 

 การใหก้าํลงัใจแก่เดก็และเยาวชนผูรั้บการใหค้าํปรึกษา Q3 10 9.75 10 10 

 ในการปฏิบติัตามแผนการแกไ้ขท่ีตดัสินใจไวแ้ลว้ Q1 8 8 8 8 

 ระหวา่งการปรึกษา IR 2.00 1.75 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 การให้คาํปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษาจําเป็นต้องมทีกัษะ      

6. ทกัษะการใหค้าํปรึกษาดว้ยการฟัง การถาม การทวนความ Mdn 9.5 9 9 9 

 การสะทอ้นความรู้สึก การเงียบและการสรุปความ Q3 10 10 10 10 

  Q1 8.25 8 8 8 

  IR 1.75 2.00 2.00 2.00 

7. ทกัษะการสร้างแรงจูงใจและการสนบัสนุน Mdn 9 9 9 9 

 ใหก้าํลงัใจ Q3 10 10 10 10 

  Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

8. ทกัษะการใหข้อ้มูล  Mdn 9 9 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

 การให้คาํปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษาต้องให้เดก็และเยาวชน      

 มทีกัษะ 3 ประการ      

9. ทกัษะการปฏิเสธ Mdn 9 9 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

   IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

10. ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ Mdn 9 9 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

11. ทกัษะการแกปั้ญหา Mdn 9 9 9 9 

  Q3 10 10 10 10 

  Q1 9 7 8 8 

   IR 1.00 3.00 2.00 2.00 

 
 
 



 682 

ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 

รวม 

Mdn 9.00 9.00 9.00 9.00 

 Q3 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Q1 9.00 8.00 8.00 8.00 

 IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

การส่งต่อ ติดตามและประเมินผล (Transfer, monitor and evaluation)    

1. ส่งต่อเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 9 

 (เสพยา) ไปยงัศูนยเ์ครือข่ายครอบครัวบาํบดั โรงพยาบาล Q3 10 9.75 10 10 

 เฉลิมพระเกียรติ สาํนกังานยติุธรรม (ในกรณีท่ีอยูใ่กลบ้า้น Q1 8 7 7.25 8 

 และมีความสะดวก) IR 2.00 2.75 2.75 2.00 

2. ศนูยบ์าํบดัฟ้ืนฟติูดยาเสพติด (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข Mdn 9 8 8 8.5 

 ต่าง ๆ ) Q3 10 9 9 9.75 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.75 

3. ศนูยใ์หค้าํปรึกษาสุขภาพจิต Mdn 9 8 8 8 

  Q3 10 9 9 9 

  Q1 7 7 7 7 

  IR 3.00 2.00 2.00 2.00 

4. โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยบาํบดั รักษา ฟ้ืนฟ ู Mdn 9 8 8 8 

 ผูติ้ดยาเสพติด Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

5. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 8.5 

 ท่ีผา่นการบาํบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่มีการเสพยาซํ้ า Q3 10 9 10 9.75 

 หรือไม่ Q1 8.25 7 7.25 8 

  IR 1.75 2.00 2.75 1.75 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

6. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 9 

 ท่ีผา่นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่มีงานทาํหรือไม่ Q3 10 8.75 9.75 9 

  Q1 8.25 7 7 7.25 

  IR 1.75 1.75 2.75 1.75 

7. การติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 9 9 

 ท่ีผา่นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่เรียนหนงัสือหรือไม่ Q3 10 9 9.75 9 

  Q1 8.25 7 7 7.25 

  IR 1.75 2.00 2.75 1.75 

8. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 7 9 9 

 ท่ีผา่นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้วา่เขา้ไปในสถานท่ี Q3 10 8 9.75 10 

 หรือทอ้งท่ีอ่ืนใดอนัอาจทาํใหเ้ดก็และเยาวชนนั้น Q1 8 7 7.25 7.25 

 กระทาํผิดซํ้ า IR 2.00 1.00 1.50 2.75 

9. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดท่ี Mdn 9 7 8.5 8.5 

 ผา่นการบาํบดัแกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั Q3 10 8 9 9 

 ในเวลากลางคืน ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นหรือไดรั้บอนุญาตจาก Q1 8 7 7 7 

 พอ่แม่ ผูป้กครองหรือบุคคล ซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู ่ IR 2.00 1.00 2.00 2.00 

10. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9.5 7 8.5 9 

 ท่ีผา่นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงการคบหาสมาคม Q3 10 8 9.75 10 

 กบับุคคลท่ีอาจชกันาํไปสู่การกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั Q1 8 7 7 7 

 ยาเสพติด IR 2.00 1.00 2.75 3.00 

11. ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติด Mdn 9 8 8 8 

 ท่ีผา่นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟแูลว้ถึงความประพฤติ Q3 10 9 9 10 

 อนัอาจนาํไปสู่การกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดได ้ Q1 8 7 7 7 

  IR 2.00 2.00 2.00 3.00 

12. ติดตามระยะเวลาการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเพติด Mdn 8.5 8 8 8 

  Q3 10 9 9 9.75 

  Q1 7.25 7 7 7 

  IR 2.75 2.00 2.00 2.75 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 วธีิการตดิตามโดย      

13. เยีย่มตามบา้น Mdn 9 8 9 9 

  Q3 10 9 9 10 

  Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 1.00 2.00 

14. โทรศพัทติ์ดตาม Mdn 8 8 8 8 

  Q3 9.75 8 9 9 

  Q1 7.25 7 7 7 

  RI 1.50 1.00 2.00 2.00 

15. ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ Mdn 8 8 8 7.5 

  Q3 9 9 8.75 9 

  Q1 7 7 6 6 

  RI 2.00 2.00 2.75 3.00 

16. ประสานงานกบัโรงเรียนสาํหรับเดก็ท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่ง Mdn 9 8 8.5 9 

 เรียนหนงัสือ Q3 10 9 9.75 10 

  Q1 8 8 7 7 

  RI 2.00 1.00 2.75 3.00 

17. ใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีอยูร่ะห่างเรียนหนงัสือนาํผลการเรียน Mdn 8 8 8 8 

 มาแสดง Q3 10 8 9 9.75 

  Q1 8 7 7 7 

  RI 2.00 1.00 2.00 2.75 

18. สอบถามจากเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีใหก้าร Mdn 9 8 8 8 

 ช่วยเหลือ Q3 10 9.75 9 9 

  Q1 8 7.25 7.25 7 

  RI 2.00 1.50 1.75 2.00 

19. มีการประเมินผลการดาํเนินงานป้องกนัตาม Mdn 9 8 8 8.5 

 เป้าประสงค ์ Q3 10 9 9.75 10 

  Q1 8 8 8 8 

  RI 2.00 1.00 1.75 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

20. ใชก้ารประเมินผลเป็นฐานดว้ยการประเมินกระบวนการ Mdn 9 9 8 8 

 เพ่ือการปรับปรุง แกไ้ข (กิจกรรมต่าง ๆ) และการ Q3 10 9 9 9 

 ประเมินผลท่ีไดรั้บ (จาํนวนผูก้ระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบั Q1 8 8 8 8 

 ยาเสพติดลดลง) RI 2.00 1.00 1.00 1.00 

21. การประเมินไม่เป็นแต่เพียงตดัสินวา่ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล Mdn 9 8 8 9 

 แต่ควรแสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ทาํไมผลจึงเป็นเช่นนั้น Q3 10 9 10 10 

  Q1 8 7 8 8 

  RI 2.00 2.00 2.00 2.00 

22. ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนจาก Mdn 9 8 8 8 

 ผูป้กครองและชุมชน Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7 7.25 

  RI 2.00 2.00 2.00 1.75 

23. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็และเยาวชน Mdn 9 8 8 8 

 ตามภมิูลาํเนาท่ีอยูอ่าศยั เช่น สถานฝึกอบรม Q3 10 9 9 9 

  Q1 8 7 7.25 7 

  RI 2.00 2.00 1.75 2.00 

24. ประเมินพฤติกรรมเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบั Mdn 9 8 9 8.5 

 ยาเสพติด (เสพยา) Q3 10 9.75 9 9.75 

  Q1 8 7 7.25 7 

  RI 2.00 2.75 1.75 2.75 

25. ประเมินผลการส่งต่อติดตามเดก็และเยาวชนท่ี Mdn 9 8 8 8 

 กระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 8.75 9.75 9.75 

  Q1 8 8 7 7 

  RI 2.00 0.75 2.75 2.75 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 8.00 

 Q3 10.00 9.00 9.00 10.00 

 Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

 RI 2.00 2.00 2.00 3.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

การมีความตั้งใจมุ่งในการป้องกนั (Intention)      

1. การตั้งใจอุทิศตนและเวลาของผูท้าํงานการป้องกนัของ Mdn 9 8 8 8 

 บุคคลในครอบครัวในชุมชนและสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง Q3 10 8.75 9.75 9 

 กบัการแกไ้ข บาํบดัฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ Q1 8 7 8 8 

 เก่ียวกบัยาเสพติดมิใหก้ระทาํผดิซํ้ า IR 2.00 1.75 1.75 1.00 

2. การอดทนต่อความยากลาํบากในการติดตามและ Mdn 9 8 8 8 

 ประเมินผลเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบั Q3 10 9 9 9 

 ยาเสพติดเพ่ือมิใหก้ระทาํผิดซํ้ า Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 1.00 1.00 

3. การอดทนต่อความยากลาํบากในการประสานงาน Mdn 9 8 8 8 

 เครือข่าย การส่งต่อเพ่ือการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็ Q3 10 9 9 9 

 และเยาวชนท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 1.00 1.00 

4. การอดทนต่อการรบกวนของเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด Mdn 8 8 8 8 

 เก่ียวกบัยาเสพติดในการใหค้วามช่วยเหลือ Q3 10 10 9 9 

  Q1 8 7.25 7 7 

  IR 2.00 2.75 2.00 2.00 

 

รวม 

Mdn 9.00 8.00 8.00 8.00 

 Q3 10.00 9.00 9.00 9.00 

 Q1 8.00 7.00 8.00 8.00 

 RI 2.00 2.00 1.00 1.00 

การมีอาชีพ (Occupation)      

1. ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการป้องกนัฯ พอ่แม่/ผูป้กครองพยายาม Mdn 10 8 9 9 

 ใหค้วามคิดแก่เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดฯ วา่ Q3 10 9.75 10 10 

 “ทุกคนเกิดมาตอ้งทาํงาน มีอาชีพเล้ียงตนเองและ Q1 9 7.25 8 8 

 ครอบครัว” IR 1.00 1.75 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

2. เดก็และเยาวชนท่ีมีโอกาสทาํงานตามความชอบ Mdn 9.5 9 9 9 

 ความสนใจ ความถนดั มีความเส่ียงนอ้ยต่อการ Q3 10 9.75 10 10 

 กระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8.25 8 8 8 

  IR 1.75 1.75 2.00 2.00 

3. เดก็และเยาวชนท่ีมีการวางแผนเก่ียวกบัอาชีพ Mdn 9 9 9 9 

 ในอนาคต มีความเส่ียงนอ้ยต่อการกระทาํผิด Q3 10 10 10 10 

 เก่ียวกบัยาเสพติด Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

4. เดก็และเยาวชนท่ีทาํงาน/มีอาชีพ มีโอกาส และเวลา Mdn 9 8.5 9 9 

 นอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่ทาํงาน ในอนัท่ีจะกระทาํผิดเก่ียวกบั Q3 10 10 10 10 

 ยาเสพติด Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 2.00 2.00 2.00 

5. เดก็และเยาวชนท่ีทาํงาน/มีอาชีพ มีโอกาสและเวลานอ้ย Mdn 9 8.5 9 9 

 ท่ีจะคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกันาํไปกระทาํผดิ Q3 10 10 10 10 

 เก่ียวกบัยาเสพติดได ้ Q1 8 8 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

รวม 

Mdn 9.00 9.00 9.00 9.00 

 Q3 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Q1 8.00 8.00 8.00 8.00 

 RI 2.00 2.00 2.00 2.00 

การมีเครือข่าย (Network)      

1. สร้างเครือข่ายทางสังคม โดยใหชุ้มชนเป็นฐานในการ Mdn 10 8 9 9 

 ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 1.00 2.00 2.00 

2. สร้างเครือข่ายทางสังคมโดยใชชุ้มชนเป็นฐานในการ Mdn 9.5 8 9 9 

 แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบั Q3 10 9 10 10 

 ยาเสพติด Q1 8 7 8 8 

  IR 2.00 2.00 2.00 2.00 
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

3. สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยติุธรรม Mdn 9 8 9 9 

 เพ่ือแลกเปล่ียนการทาํงานและประสานขอ้มูลเดก็และ Q3 10 9 10 10 

 เยาวชนดา้นการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบั Q1 9 8 8 8 

 ยาเสพติด IR 1.00 1.00 2.00 2.00 

4. ดึงชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า Mdn 9.5 9 9 9 

 เก่ียวกบัยาเสพติด Q3 10 9.75 10 10 

  Q1 9 8 8 8 

  IR 1.00 1.75 2.00 2.00 

5. มีการลงนามบนัทึกความร่วมมือประกาศภารกิจขอ้ตกลง Mdn 9 8.5 9 9 

 ร่วมกนั (MOU : Memorandum Of Understanding) Q3 10 10 9 9.75 

 ระหวา่งหน่วยงานเก่ียวกบัการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า Q1 8 7 8 8 

 เก่ียวกบัยาเสพติด IR 2.00 3.00 1.00 1.75 

6. มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะในกลุ่มผูท้าํงาน Mdn 9 8 9 9 

 ร่วมกนั เพ่ือการประสานนโยบาย ประสานกิจกรรม  Q3 10 9 10 10 

 และการประเมินผล Q1 8 7 8 8 

   IR     

7. มีอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน (บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมี Mdn 9 8 8 8 

 ความรับผดิชอบ มีความรู้ มีประสบการณ์ดา้นการพฒันา Q3 10 9.75 9 9 

  ชุมชน อาจเป็นปราชญช์าวบา้น ผูแ้ทนองคก์ร สมาชิก Q1 7 8 7 7 

 เครือข่ายชุมชน)   IR     

8. มีหน่วยงานองคก์รเครือข่าย เช่น กระทรวงแรงงาน Mdn 9 8 9 9 

 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ Q3 10 9.75 10 10 

 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล Q1 8 8 8 8 

 กรุงเทพมหานคร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั IR     

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โรงพยาบาลต่าง ๆ       

 สภาอุตสาหกรรมและหอการคา้ วดัต่าง ๆ โรงเรียนทัว่ไป      

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเดก็พิเศษ สมาคม      

 ผูป้กครองและครู ครอบครัวสถานสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ      

 สถานบาํบดัต่าง ๆ ศาลเยาวชนและครอบครัว สาํนกังาน      
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ขอ้ 

ท่ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ า 

เก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

Mdn เหมาะ เป็นไป สอด นาํไปใช ้

Q3 สม ได ้ คลอ้ง ประโยชน์ 

Q1       

IR (เตม็ 10) (เตม็ 10) (เตม็ 10)  (เตม็ 10) 

 อยัการ สถานีตาํรวจศนูยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติด       

 เครือข่ายครอบครัวบาํบดัเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ฯลฯ      

 

รวม 

Mdn 9.00 9.00 9.00 9.00 

 Q3 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Q1 8.00 7.00 8.00 8.00 

 IR 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

รวมทุกองคป์ระกอบ 

Mdn 9.00 8.00 8.00 9.00 

 Q3 10.00 9.00 10.00 10.00 

 Q1 8.00 7.00 7.00 7.00 

 IR 2.00 2.00 3.00 3.00 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ สกลุ  นางกาญจนา  คุณารักษ ์
วนั เดือน ปี เกดิ 23 สิงหาคม 2485 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  222 บา้นมณัฑนา ถนนฉิมพลี 14/2 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กทม.10170 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.2507 ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาล ผดุงครรภ ์และอนามยั  
   จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั โรงพยาบาลหญิง  

   กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลยับรมราชชนนี กรุงเทพฯ) 
 พ.ศ.2511 อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 พ.ศ.2513 Certificate of Academic Achievement (General Education 

   Development) จาก State of Kansas Department of Education  

   U.S.A. 

 พ.ศ.2516 Bachelor of Science (Biology/Psychology) จาก The College of  

   Emporia, Emporia Kansas 

 พ.ศ.2517 Master of Science (Curriculum and Instruction) จาก Emporia  

   State University (Formerly Emporia Kansas State Teachers College),  

   Kansas, U.S.A. 

 พ.ศ.2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาศึกษา  

   ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ทุนทีไ่ด้รับ 

 - ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย     

จากโรงพยาบาลหญิงกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา 4 ปี 

 - ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข จากโรงพยาบาลหญิง 

กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา 1 ปี 
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 - ทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย์ไทยกับต่างประเทศ (ในฐานะอาจารย์)       

ช่ือทุน University Mobility in Asia and Pacific : UMAP ณ The University of Sydney, N.S.W., 

Australia ระยะเวลา 4 เดือน 

 - ทุนสนับสนุนการวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (สกว.) เร่ือง  

การวิเคราะห์ความซํ้าซอ้นของหลกัสูตรคณะวิชาในมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - ทุนสนับสนุนการวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) 

เร่ือง การปฏิบติัรูปการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย 

 - ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากสาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (สกว.) เร่ือง 

การประเมินผลการดาํเนินการศึกษาจงัหวดัราชบุรี 

 

ตําแหน่งและงานในปัจจุบัน 

 - ศาสตราจารยพ์ิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - คณะกรรมการ กลัน่กรองหลกัสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   

 - กรรมการฝ่ายการศึกษา สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 - สมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 - ผู ้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู ้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - ผูอ่้านผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยั

ต่างๆ 

 - ผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาบทความวิจยั 

 - ผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา 

 - บรรณาธิการผูท้รงคุณวฒิุอาวโุสวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั 

 - ศาสตราจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัศิลปากร (พ.ศ.2550-ปัจจุบนั) 

 - ศาสตราจารยพ์ิเศษประจาํมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี (พ.ศ.2554-ปัจจุบนั) 

 

ประวตัิการรับราชการ 

 พ.ศ.2507-2511 พยาบาลจตัวา อนัดบั3 โรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข 
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 พ.ศ.2511-2512 พยาบาลตรี โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข (ในคร้ังนั้นสอบเล่ือนระดบัจากพยาบาลจตัวา เป็น พยาบาลตรี ไดเ้ป็นลาํดบัท่ี1   

ทัว่ประเทศของกระทรวงสาธารณสุข) และช่วยราชการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 

(โรงพยาบาลหญิง) ทาํหนา้ท่ีเป็น Clinical Instructor ประจาํแผนกสูติกรรม (หอ้งคลอด) 

 พ.ศ.2512-2518 ลาออกจากราชการ ไปประกอบอาชีพพยาบาล ณ มลรัฐแคนซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Newman Memorial County Hospital, Emporia, Kansas, U.S.A.) 

 พ.ศ.2518-2521 อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ.2521-2527 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ.2527-2545 รองศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 ประสบการณ์ด้านการพยาบาล 

 พ.ศ.2507-2508 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจาํแผนก (คนไขใ้น:IPD) ตา หู คอ จมูก 

(E.E.N.T) โรงพยาบาลหญิง กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ.2508-2509 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจาํแผนก (คนไขน้อก:OPD) ตา หู คอ 

จมูก โรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ.2510-2512 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจาํแผนกสูติกรรม (ห้องคลอด) ทาํหนา้ท่ี 

Clinical instructor ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพยาบาล และอาจารยพ์ยาบาล ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้าธิต 

(demonstrate) การทาํคลอด ให้แก่นักเรียนพยาบาล และช่วยควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พยาบาลในการทาํคลอด และการบริบาลทารก แรกคลอด 

 พ.ศ.2512-2515 เป็นพยาบาล (graduated nurse) ประจาํแผนกเด็ก (Pediatric) และ

แผนกคนชรา (Elm Unit) ในโรงพยาบาล Newman Memorial County Hospital Emporia, 

Kansas, U.S.A. 

 

ประสบการณ์ด้านความเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยั 

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 - กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก ลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลายวาระ) 

 - กรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (หลายวาระ) 
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 - คณะกรรมการ บณัฑิตศึกษา ประจาํคณะศึกษาศาสตร์ (หลายวาระ) 

 - คณะกรรมการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ(หลายวาระ) 

 - คณะกรรมการอาํนวยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 - คณะกรรมการอาํนวยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 - คณะกรรมการปฏิบติังานพฒันาประสบการณ์วิชาชีพ 

 - คณะกรรมการจดัทาํโครงการเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาภาคพิเศษ 

 - คณะกรรมการดาํเนินงานหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาโครงการพิเศษประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ (หลายวาระ) 

 - คณะกรรมการร่างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 

 - คณะกรรมการร่างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 

 - ประธานสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ (หลายวาระ) 

 - ผูต้รวจสอบคุณภาพของทบวงมหาวิทยาลยัตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบติัใน

การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 - ผูป้ระเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) 

 - อาจารยพ์ิเศษบรรยายในรายวิชา Ed.513 ระบบการจดัการศึกษา ให้กบันกัศึกษา

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

 - อาจารยพ์ิเศษบรรยายในรายวิชา ME.604 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศ ให้กบันักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลยั    

โปลีเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 - เป็นประธานในพิธีวนัแม่แห่งชาติ และบรรยายในหัวขอ้ “การเล้ียงลูกในยุคโลกา     

ภิวตัน์” ให้กบัผูป้กครองนักเรียนพร้อมมอบเกียรติบตัรให้กบัแม่ดีเด่น และนักเรียนดีเด่นในดา้น

ต่างๆ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 - เป็นวิทยากรบรรยายในหวัขอ้ หลกัการพฒันาหลกัสูตรในการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

โครงการพฒันาหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานหลักการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ         

คนพิการ: จดัโดยวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - เป็นวิทยากรบรรยายในหวัขอ้ “ครูกบัหลกัสูตรสถานศึกษา ในโครงการค่ายปลูกฝัง

คุณลกัษณะนิสัยความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู สาํหรับนิสิต/นกัศึกษา” โครงการ

ส่งเสริมสภาพจิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
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 - เป็นผู ้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับ

บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาพฒันศึกษา และสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 - เป็นอาจารยพ์เิศษสอน (หลกัสูตรนานาชาติ)รายวิชา Learning Toward The Goods 

of Life ระดบัปริญญา บณัฑิต มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 - เป็นวิทยากรใหก้บักรมการศาสนา 

 

ผลงานทางวชิาการ 

 - เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การมธัยมศึกษา 128 หนา้ 

 - เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลกัสูตร 128 หนา้ 

 - เอกสารคาํสอนรายวิชา มนุษยสมัพนัธ์ 260 หนา้ 

 - หนงัสือ/ตาํรา หลกัสูตรและการพฒันา 563  หนา้  

 - หนงัสือ/ตาํรา การออกแบบการเรียนการสอน 534 หนา้ 

 - หนงัสือ/ตาํรา พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร 874 หนา้ 

- งานวิจยั “การวิเคราะห์นโยบายคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร”  

(วิจยัร่วม) 

 - งานวิจยั “การประเมินผลการดาํเนินงานการศึกษาของจงัหวดัราชบุรี”  

 - งานวิจยั “การปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย” (วิจยัร่วม : หวัหนา้

โครงการ) 

 - งานวิจยั “การสงัเคราะห์งานวิจยัเด่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษา” (วิจยัร่วม) 

 - งานวิจยั “การสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษา” (วิจยัร่วม) 

 - การสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา 

(วิจยัร่วม) 

 - การสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาในระดบัประถมศึกษา  

 (วิจยัร่วม) 

 

ผลงานสอน 

 ระดบัปริญญาเอก 

 472 517 Instructional System Design and Instructional Technology 
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 464 525 Philosophy and Knowledge in Development Education 

 464 505 Educational Management for Country Development 

 ระดบัปริญญาโท 

 462 421 Foundations of Curriculum Development 

 462 403 Practicum in Curriculum Development 

 462 413 Practicum in Instructional Supervision 

 461 410 Instructional Design 

 462 416 Science Curriculum and Teaching 

 HE 604 International comparative Education Management 

 Ed. 513 Educational Management System 

 ระดบัปริญญาตรี 

 462 202 Methods of Teaching  

 … Learning Toward the Goals of Life (หลกัสูตรนานาชาติ) 
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