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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน
ผูกระทําความผิด เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูล จํานวน 5 คน คือ ผูที่เคยกระทําความผิดและ
ไดรบั การปลอยตัวแลว และเคยผานการฝกอบรมจากศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ไดแก ประเด็นการสัมภาษณและแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสราง ทีม่ คี า ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาเทากับ 0.60 - 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยดูจากขอมูลประวัตสิ ว นบุคคล ประวัตกิ ารพนโทษ ประวัตพิ ฤติกรรมการมารายงาน
ตัวหลังพนโทษ และประวัติการลดโทษ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งกําหนดประเด็น
การสัมภาษณเชิงลึกจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบลักษณะในเบื้องตน
ของทักษะชีวิตเหมาะสมในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว เปนการสะทอนถึงลักษณะของบุคคล
ที่มีทักษะชีวิตตามมุมมองของกลุมผูใหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา
ลักษณะของทักษะชีวติ ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการเห็นคุณคา
ในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ และดานการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลโดยการเตรียมความพรอมตนเองเปนสิ่งที่เยาวชนผูกระทําผิดพึงปฏิบัติและจําเปนตองฝกฝน
ทัง้ กายและใจใหเข็มแข็ง ไมนาํ ความผิดพลาดในอดีตมาทําลายตนเองและพรอมทีจ่ ะนําพาตนเองกลับสูส งั คม
โดยไมกระทําผิดอีก

คําสําคัญ
ทักษะชีวิตเยาวชนผูกระทําผิด การเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว

Abstract
This research is aimed to study on the characteristics of life skills in preparation for release
of juvenile delinquents. It was a qualitative research. The informants were 5 people, Those who
have committed an offense and have been released. He has also trained at the juvenile vocational
training centers in the Bangkok metropolitan region. By Purposive Sampling. The instrument for
data collection was the Interview form and semi-structured interviews. Which yielded the reliabilities
of 0.60-1.00. Data collection Based on personal history. History of acquittal History of post-censorship
behavior And history of punishment by In-Depth Interview, which defines in-depth interviews with
document analysis and related research. To determine the basics of appropriate life skills in
preparation release. It reflects the characteristics of people with life skills, from the perspective of
the informants. Research data were analyzed with content analysis. It was found that the
characteristics of life skills in preparation for release include 5 aspects of self-esteem, Social
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Responsibility, Negotiation, Coping with Emotions And Decision Making. Strong body and mind
are important to be trained for self-prepared of juvenile offenders which are to keep away from
mistake in the past and to ready to back to community and without to the offense.

Keywords
Life Skills, Juvenile Delinquents, Preparation for Release

บทนํา
ทักษะชีวิต (Life Skill) ถือเปนคุณลักษณะภายในที่ชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ
ในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคตเปนความสามารถในการ
แกปญหา เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การพัฒนาทักษะชีวิตจึง
มีวัตถุประสงคเพื่อให คนรูจักดูแลตนเอง ทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ ซึ่งสงผลใหมีสภาพการ
ดํารงชีวติ ทีม่ คี วามสุข และไมเปนภาระของสังคม รูจ กั การปรับตัวและพรอมเผชิญการเปลีย่ นแปลงทางสังคมได
องคการอนามัยโลก World Health Organization (WHO) (1994, 1) และ De Jong (1995, 93) ไดกลาวไววา
ทักษะชีวิตเปนสิ่งที่บุคคลจําเปนตองมีอยางยิ่ง เพื่อใชในการเผชิญชีวิตและความทาทายตางๆ ใหไดรับ
ความสําเร็จตอไป รวมถึง Nelson (1997, 7) ไดพดู ถึงทักษะชีวติ วาเปนสิง่ นํามาซึง่ ทางเลือกและความรับผิดชอบ
สวนบุคคล โดยบุคคลจะตองสรางทางเลือกที่ทําใหชีวิตของตนเองสมบูรณ และมีความสุขมากที่สุด
ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเปนสิ่งที่บุคคลควรยึดถือปฏิบัติ และยังมีสวนชวยใหเยาวชนคนรุนใหมสามารถนํา
ความรูในเรื่องตางๆ มาเชื่อมโยงกับทัศนคติของตนเองผานการคิดวิเคราะห การไตรตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้น
และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได โดยมีความจําเปนอยางมากในการนํามาใชเพื่อดูแลตนเองและ
ป อ งกั น ป ญ หาพฤติ ก รรมต า งๆ ในชี วิ ต เช น ป ญ หาการปรั บ ตั ว ป ญ หาพฤติ ก รรม ป ญ หายาเสพติ ด
ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รับมือกับ
ปญหาและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี
ทักษะชีวติ จึงเปนสิง่ สําคัญและมีความจําเปนทีค่ วรใหความสนใจและศึกษามากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในหลายๆ มิติ ทั้งนําไปใชปองกันและสงเสริมแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
ดังผลการศึกษาของ Thompson, Rudolph & Henderson (2004, 4) ที่ไดศึกษาปญหาพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนทีใ่ นป พ.ศ. 2545 พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมในขอหากออาชญากรรม
ถึงวันละ 180 คนถูกจับกุมในขอหายาเสพติดวันละ 367 คนและออกจากโรงเรียนกลางคันจํานวน 2,861 คน
ทั้งนี้ปญหาดังกลาวเปนผลมาจากครอบครัว และจากการที่เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการดําเนินชีวิต
อีกทั้ง Nelson (1997, 8) ไดกลาววาบุคคลที่มีทักษะชีวิต จะมีจิตใจที่เปนสุข (Mental Wellness) แตถาขาด
ทักษะชีวิตที่เหมาะสม จะไมสามารถเติมเต็มศักยภาพและความตองการของตนเองได สุดทายอาจนํามา
ซึ่งความเจ็บปวยทางจิตใจได ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถนําทักษะนี้ไปใช
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ในบริบทตางๆ เชน การดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน การอยูรวมกันในสังคม การสรางความสัมพันธอัน
ดี ร ะหว า งบุ ค คล การจั ด การป ญ หาความขั ด แย ง การปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
ก็จะถือไดวาเปนบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่เปนสุข
จากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดสง ผลกระทบตอเด็กและเยาวชนเปนอยางมากทัง้ การดําเนินชีวติ
ทามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไมเหมาะสมตางๆ รอบตัว และปญหา
ดานการปรับตัวปญหาดานอารมณและจิตใจปญหาความรุนแรงปญหายาเสพติดปญหาทางเพศ ฯลฯ
ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตในระดับตํ่าอาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จ
ในชีวิต มีปญหาเรื่องการปรับตัวและการดําเนินชีวิตในสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น Spiegler & Guevremont
(1998, 269) ไดกลาวไววา เด็กและวัยรุนที่ขาดทักษะทางสังคมและทักษะในการดําเนินชีวิตจะกอใหเกิด
ปญหาตางๆ เชนปญหาการปรับตัวไมเหมาะสม ปญหาการแยกตัวออกจากสังคม ปญหาผลการเรียนตํา่ และ
ปญหาพฤติกรรมเกเร ปจจุบันพบวา มีเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยที่มีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดกฎหมาย
เชน พฤติกรรมการลักขโมย การทํารายรางกาย พฤติกรรมเกีย่ วกับยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสม
เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินแลว ที่สําคัญยังสงผลเสีย
ไปยังทรัพยากรมนุษยของประเทศ ซึง่ เปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศไปในทิศทางทีด่ ใี นอนาคตอีกดวย
โดยเห็นไดจากในแตละปนั้นมีจํานวนการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการกระทําความผิดใหมและ
การกระทําผิดซํ้า จากสถิติคดีจํานวนเยาวชนผูกระทําความผิดจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามีจํานวนผูกระทําความผิดที่สูงขึ้น เชนในป พ.ศ. 2554
มีจํานวน 35,049 ราย และในป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 34,276 ราย ในป พ.ศ. 2556 มีจํานวนถึง 36,763 ราย
ในป พ.ศ. 2557 มีจาํ นวนถึง 36,537 ราย และในป พ.ศ. 2558 มีจาํ นวนถึง 33,121 ราย และยังพบวาเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวไปแลว มีสถิติการกลับมากระทําผิดซํ้าเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Office of Juvenile
Justice System Development, 2015) จากสถานการณนี้ทําใหสาธารณชนใหความสนใจและมีความกังวล
มากขึ้ น โดยรั ฐ บาลไทยได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของเยาวชนและได กํ า หนดไว ใ นนโยบายแห ง รั ฐ
ในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนแหงชาติ เพราะเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญของครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ นําประเทศใหเจริญรุงเรือง ปญหานี้จึงสําคัญเรงดวนในการแกไขเพื่อทันการพัฒนา
ประเทศตอไป (National Children and Youth Promotion Act, 2017)
จากสภาพปญหาการกระทําความผิดของเยาวชนที่ไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปน
อย า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาลั ก ษณะของทั ก ษะชี วิ ต ในเด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ความผิ ด เพื่ อ เป น แนวทาง
ในการเตรี ย มความพร อ มก อ นปล อ ยตั ว ซึ่ ง ลั ก ษณะเหล า นี้ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การนํ า ไปพั ฒ นาและ
เสริมสรางทักษะแกเยาวชนผูก ระทําผิดใหกลับคืนสูส งั คมได และมีทกั ษะชีวติ ทีด่ ี พรอมทีจ่ ะเผชิญกับทัศนคติ
ทางสังคมที่มีตอตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การสรางตัวตนทีม่ คี ณ
ุ คาใหกบั ตนเองใหม และนําไปสูก ารแสดงพฤติกรรมเชิงบวก อันเปนประโยชนตอ ตนเอง
และบุคคลอื่นในสังคมตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
องคการอนามัยโลก (WHO, 1994, 1) กลาวไววา ทักษะชีวติ คือคุณลักษณะทีเ่ ปนทักษะภายใน
ที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต เปนความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหอยูรอดปลอดภัยและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทักษะชีวิตเพื่อใหคนรูจักดูแลตนเอง
ทัง้ ทางดานรางกายอารมณและจิตใจ ซึง่ จะสงผลใหคนมีสภาพการดํารงชีวติ ทีม่ คี วามสุขและสามารถดํารงตน
อยูในสังคมโดยไมเปนภาระของสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพโดยเนน
ความสําคัญของบุคคลใหรูจักการปรับตัวพรอมการเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้ง Nelson (1997,
7) ไดกลาววาทักษะชีวิตนํามาซึ่งความรับผิดชอบสวนบุคคลเมื่อบุคคลตองเปนผูรับผิดชอบในตัวเอง
บุ ค คลนั้ น ๆ ต อ งมี ก ระบวนการสร า งทางเลื อ กที่ จ ะทํ า ให ชี วิ ต ตนเองสมบู ร ณ แ ละมี ค วามสุ ข มากที่ สุ ด
ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเปนทักษะในการชวยเหลือตนเอง (Self-Helping Skills) เปนความสามารถในการ
จัดแจงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
องคการอนามัยโลก (WHO, 2001, 3) ไดกลาวถึงลักษณะองคประกอบของทักษะชีวติ ไวดงั นี้
ไดแก ดานความคิดสรางสรรค ดานความคิดวิเคราะหวิจารณ ดานการตระหนักรูในตน ดานการเขาใจผูอื่น
ดานการสรางสัมพันธภาพ ดานการสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการแกปญหา ดานการจัดการอารมณ
ดานความเครียด และในประเทศไทยไดมกี ารพัฒนาโดยเพิม่ ดานการเห็นคุณคาในตนเอง และดานความรับผิด
ชอบตอสังคมเพือ่ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยทีอ่ ยูใ นชวงเปลีย่ นผานและสับสนในดานเจตคติ
และในงานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดนาํ แนวคิดขององคการอนามัยโลกซึง่ ยังคงสอดคลองกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต
ทีป่ รับแนวคิดใหเขากับบริบทของเยาวชนไทยมากขึน้ และเพือ่ ใหมที ศิ ทางในการศึกษา จึงไดสงั เคราะหแนวคิด
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของและมีการศึกษาเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีพฤติกรรม
การกระทําความผิด เพื่อใหไดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของก็พบวา มีแนวโนมและทิศทางในการศึกษาที่แตกตางกัน
ออกไปทั้งการศึกษาในกลุมเยาวชนทั่วไปและในกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ดังเชน มารี (Marie, 1997)
ไดศึกษาทักษะชีวิตตอการควบคุมตนเองของผูอยูในสถานกักกันชายโดยใชการสอนพื้นฐานทักษะชีวิต
(Basic Life Skills Program) โดยมุงประเด็นที่ดานการควบคุมตนเอง ดานการควบคุมปญหา ดานการเพิ่ม
ความเชือ่ ในความสามารถแหงตนเพือ่ ใหเกิดทักษะชีวติ แกตนเองและ Mormai, Srichaikun & Suwannapun
(2014, 273-283) ไดศึกษาทักษะชีวิตในการปองกันการดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
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โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน จังหวัดสุรนิ ทร ซึง่ จากงานวิจยั พบวาลักษณะทักษะชีวติ ดานความภาคภูมใิ จในตนเอง
และความรับผิดชอบตอสังคมดานการตัดสินใจและการแกไขปญหาดานการสื่อสารและการปฏิสัมพันธกับ
ผูอ นื่ ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด สงผลตอการเสริมสรางทักษะชีวติ ใหแกนกั เรียน รวมถึงงาน
วิจัยของ Atthakomol (2006, 68) ไดศึกษาทักษะชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม พบวาการใชโปรแกรมฝกสงผลตอลักษณะทักษะชีวติ ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล การปฏิเสธตอรอง และการจัดการกับอารมณ
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยตางๆ สรุปไดวาลักษณะทักษะชีวิตที่เหมาะสมสําหรับ
เยาวชนกลุม ปกติ ไดแก ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิเสธ
ด า นการแก ไ ขป ญ หา ด า นการจั ด การกั บ อารมณ ด า นการสื่ อ สาร ด า นการป อ งกั น ความรุ น แรง
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ดานการจัดการ
ความเครียด
ส ว นทั ก ษะชี วิ ต สํ า หรั บ เยาวชนกลุ  ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งหรื อ กลุ  ม ที่ ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น ได แ ก
ดานการจัดการความเครียด ดานการเชื่อมโยงเรื่องราว ดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง
ดานการควบคุมปญหา ดานการเพิ่มความเชื่อในความสามารถแหงตน ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ ดานความไววางใจ ดานเจตคติตอตนเองและผูอื่น
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง

วิธีการวิจัย
1. การศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน
ผูกระทําผิดครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ (Minichiello, Aroni, Timewell &
Alexander, 1990, 43)
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของทักษะชีวิตจากตําราเอกสาร
งานวิจยั จากนัน้ ทําการวิเคราะหเนือ้ หาเพือ่ ใหไดรา งของลักษณะทักษะชีวติ สําหรับเยาวชนทีก่ ระทําความผิด
1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพือ่ คนหาลักษณะของทักษะชีวติ ในการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยตัว จากผูใหขอมูลจํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งเปนบุคคลที่ตรงตามเกณฑในการคัดเลือก คือเปนผูที่เคยกระทําความผิดและไดรับการปลอยตัวแลว
อยางนอย 5 ป และไมกระทําความผิดซํ้าจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะตามเกณฑลักษณะการกระทําผิดซํ้า
ทีก่ ฎหมายกําหนด สามารถถายทอดเรือ่ งราว ประสบการณ มุมมอง ลักษณะทักษะตางๆ ทีต่ นใชเพือ่ กาวผาน
อุปสรรคหลังปลอยตัว
1.3 กําหนดประเด็นการสัมภาษณ และนําไปสรางกรอบการสัมภาษณเบือ้ งตน คําถามทีใ่ ชเปน
คําถามทีส่ ะทอนถึงคุณลักษณะของบุคคลทีม่ ที กั ษะชีวติ เพือ่ เตรียมความพรอมกอนปลอยตัว และนําขอมูลที่
ไดมาสรุปวิเคราะห เพื่อตรวจสอบลักษณะของทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว
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2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือผูที่เคยกระทําความผิดและไดรับการปลอยตัวแลว จํานวน 5 คน เปนผูที่เคย
กระทําความผิดและไดรบั การปลอยตัวแลวอยางนอย 5 ป และไมกระทําความผิดซํา้ จนกระทัง่ บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามเกณฑลักษณะการกระทําผิดซํ้าที่กฎหมายกําหนด โดยเคยกระทําความผิดในขอหาที่แตกตางกัน
เปนผูท สี่ ามารถใหขอ มูล สะทอนความคิดเห็นทีบ่ ง บอกถึงลักษณะของผูม ที กั ษะชีวติ ทีเ่ กีย่ วของในการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยตัว ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีขั้นตอนและเกณฑ
ในการคัดเลือกผูใหขอมูลดังตอไปนี้
2.1 ผู  วิ จั ย นั ด หมายผู  ใ ห ข  อ มู ล โดยผู  วิ จั ย จะทํ า การติ ด ต อ ขอสั ม ภาษณ ผู  ใ ห ข  อ มู ล ที่ มี
ความเต็มใจเปดเผยขอมูลและเรือ่ งราวของตนเอง จากนัน้ ก็ทาํ การนัดหมายวันเวลาทีจ่ ะทําการสัมภาษณเชิงลึก
2.2 ผูวิจัยสอบถามขอมูลสวนตัวเบื้องตน อธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย บทบาทของ
ผูใหขอมูลหลักที่เขารวมการวิจัยและขออนุญาตใหลงนามเอกสารยินยอมเขารวมเปนผูใหขอมูลหลัก
พรอมทั้งอธิบายเครื่องมือที่ใช ไดแก เครื่องบันทึกเสียงจํานวน 1 เครื่อง และแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก
(Podhisita, 2007)
2.3 ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ผูใ หขอ มูลเปนรายบุคคล โดยแตละคนจะดําเนินการสัมภาษณ
เชิงลึก จนกระทั่งขอมูลถึงจุดอิ่มตัว คือไมมีขอมูลหรือมุมมองอื่นๆ ใดเพิ่มเติมอีกแลว จึงยุติการสัมภาษณ
3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1 กําหนดประเด็นการสัมภาษณจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่นําไปสูการใหนิยาม
เบือ้ งตนและสรางกรอบการสัมภาษณ โดยนําลักษณะองคประกอบทีไ่ ดจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ในเบือ้ งตน
มาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม ดังนี้ไดแก 1) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับลักษณะและ
ความหมายของบุคคลทีม่ ที กั ษะชีวติ เชน ทานคิดวาอะไรเปนสิง่ สําคัญทีบ่ คุ คลควรมีเพือ่ ใชในการเตรียมตนเอง
กอนปลอยตัวและ 2) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดทักษะชีวิต เชน ทานคิด
วาปจจัยหรือลักษณะใดภายในตัวทานที่ทําใหทานสามารถกาวผานอุปสรรคในชีวิต และปจจัยหรือลักษณะ
ภายในตัวทานนั้นเปนอยางไร (Theerasorn, 2007, 65)
3.2 นํ า แบบสั ม ภาษณ แ ละแนวทางการถามเสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนือ้ หาขอคําถามและภาษาทีใ่ ชเมือ่ ไดขอ เสนอแนะทีค่ วรปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปแกไข
ตามขอเสนอแนะ
3.3 นําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา ดานจิตวิทยา ดานการวัดและ
การประเมิ น ผล และด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมจํ า นวน 5 คน ทํ า การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
และสมบูรณของประเด็นการสัมภาษณกอนนําไปใช พบวาประเด็นคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.60 - 1.00 และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง
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3.4 นัดหมายผูใหขอมูลลวงหนาตามวันเวลา โดยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูใหขอมูล
ดวยตัวเองทุกคน

4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ตามประเด็น ที่กําหนดในแบบสัมภาษณ (Patton, 2002, 143) โดยการจัดหมวดหมูของขอมูลตามลักษณะ
องคประกอบของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยของเยาวชนและถอดความแบบคําตอคํา
(Verbatim) ออกมาเปนบทสนทนาทีเ่ ปนตัวอักษรแลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง และตรวจสอบความถูกตอง
ดวยการฟงเทปบันทึกการสัมภาษณเชิงลึกซํา้ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ (Phukong & Soadmanee, 2006,
60-68)

ผลการวิจัย
ลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)
เปนสิง่ ทีบ่ คุ คลมองตนเองในแงมมุ ตางๆ ซึง่ อาจทําใหบคุ คลเกิดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง สามารถ
กระตุนใหตนเองมีความเขมแข็งและมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
การใชชวี ิตอยางมีจุดมุงหมาย นําประสบการณมาปรับใชกับชีวิต และการใหโอกาสตนเองในการเริ่มตนใหม
และการมองวาตนเองสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตไดอีก ดังคํากลาวของผูใหขอมูล ดังนี้
“รูวาตัวเองมียังมีครอบครัว ตองทําเพื่อครอบครัว...ยืนไดดวยตัวเอง ตองสูกับปญหา
ไมตองขอเงินพอแม ทํางานไดเปนหลักแหลง” (นายกัน, นามสมมติ)
“...แตผมก็ไมไดซํ้าเติมตัวเอง ผมก็ทําใหตัวเองดีขึ้น...เก็บคําพูดที่เราไดยินเขานินทา
มาผลักดันตัวเอง...อยูที่ตัวเราเองที่ทําไดเทานั้นครับ” (นายปราบ, นามสมมติ)
“ประสบการณที่ผานมาก็สอนใหเรารูวา เราเสียใจนะ เราลม เราทอแทนะ แตเราไมถอยครับ
แตเราจะสูกับมัน เราจะเอาชนะมัน เราตองเอาชนะมันใหไดอะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
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2. ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมถื อ เป น ลั ก ษณะความคิ ด ที่ บุ ค คลใช กํ า กั บ ตนเองโดยเริ่ ม จาก
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน ทั้งการทํางานและการปฏิบัติตน ไมทําในสิ่งที่ผิด ไมกลับไปยุงเกี่ยวกับ
สิ่งไมดีตางๆ และไมทําใหครอบครัวหรือคนในสังคมเดือดรอน อีกทั้งการชวยดูแลชุมชนที่ตนอาศัยอยู
ซึ่งการไดชวยเหลือผูอื่นถือเปนการปองกันตนเองจากอบายมุขตางๆ ไดเปนอยางดี ดังคํากลาวของผูให
ขอมูล ดังนี้
“ก็เวลาชวยคนอื่นอยางงี้ครับ ยกตัวอยางเชน เห็นคนนํ้ามันหมด เราก็ชวยเขาได พาเขา
ไปเติมนํ้ามันงี้ เจอคนเข็นรถขางทางก็ถามเขาวาเปนอะไรไหมอยางงี้ เราก็ชวยเขาได
เห็นคนรถลมเราก็โทรแจง อะไรอยางงี้ บางทีแคสิ่งเล็กๆ เราก็ชวยสังคมได...ความรูสึก
มันไดชวยคน มันมีความสุขอะ ตางจากการกระทําความผิด” (นายปราบ, นามสมมติ)
“ผมฝนวา ถาผมติดทีมชาติขึ้นมาแบบนี้ ผมวาชุมชน ผมวาสังคมมันก็จะดี ที่ผมอยูที่บาน
ผมตอนเนี่ยมันจะตองเปลี่ยนไป ผมก็อยากจะเปนสวนหนึ่งอะครับที่ชวยสงเสริมสังคม
จัดตั้งทีมในชุมชน จากชุมชนเล็กๆ ก็คอยๆ ขยายไปตําบลอําเภอ จังหวัด ไปเรื่อยๆ ครับ
ก็อยากจะเปนอยางนั้นนะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
“อยางที่รานผม บางคนติดยาเนี่ย บอกเลิกนะๆ ใหมาทํางาน สุดทายใหทิป ใหรถใช ใหผอนรถ
ไมมีก็ไมหัก เหมือนกับวาเราเขาใจ วาเด็กแบบนี้ไมมีใครใหทํางานแต เราให
บางคนลักของ ติดยา...ไดบุญเลยครับหมายถึงวาไดตอบแทนสังคมบาง
ตรงนี้ผมชอบมากเลย จนวันตาย จุดเปลี่ยนตรงนี้ ถาผมมีโอกาสผมเอาแนนอนเลย”
(นายพบ, นามสมมติ)
3. ดานการปฏิเสธตอรอง (Negotiation)
เป น การที่ บุ ค คลใช วิ ธี บ อกกล า วด ว ยเหตุ ผ ลถึ ง การปฏิ เ สธ การหลี ก เลี่ ย งในสิ่ ง ที่ ไ ม ดี
โดยใชการสื่อสารกับผูอื่นที่มาชักชวนแบบตรงๆ ใชการเจรจาพูดคุยแบบเปนมิตร อาจใชวิธีการบอกปด
หรืออางเหตุผลกับผูอื่น และการรูจักพิจารณาวาการชักชวนแบบไหนที่เสี่ยงและอันตราย รูวิธีออกหางจาก
กลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ ที่เอื้อตอการกลับไปกระทําสิ่งไมดี ดังคํากลาว
ของผูใหขอมูล ดังนี้
“ยังไงเพื่อนที่เขาเคยเสพยากับเรา เพื่อนที่ไมดี เราก็บอกเขาอะครับ เราก็คุยกับเขา
หาเหตุผลไปบอก...วาเออเราไมเลนแลวนะ ...ก็บอกกับเขาไปตรงๆ เลยวา เราไมอยากยุง แลว
เราไมเอาแลว เราพอแลวนะ เราเลิก” (นายบอย, นามสมมติ)
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“ผมก็ตอตาน แลวก็ไมเอาครับ ถึงขั้นแบบวาหนีไปอยูที่อื่นเลยครับ เพื่อจะไมใหเพื่อนมาเจอ
มันมีวิธีของมันอยู...ผมก็ตองหนีอะครับ ตองไปอยูที่อื่นหนีสิ่งที่มันไมดี
แตถามวามีคนมาชวนไหม มันก็มี แตก็นอยนะ เปนตัวเรามากกวา”
(นายบอย, นามสมมติ)
“ก็หลีกเลี่ยง จะไมเจอสิ่งไมดี ออกหางจากเพื่อนกลุมไมดี กลุมเดิมๆ ไมพบไมเจอ ที่ระวัง
คือ สิ่งแวดลอมเกาๆ ออกไปเจอสิ่งแวดลอมเกาๆ เพื่อนเกาๆ สถานที่เกาๆ ก็เปนกลุมเสี่ยง
ที่จะกลับมาอีกเหมือนเดิม” (นายไผ, นามสมมติ)
4. ดานการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotions)
การทีบ่ คุ คลรูจ กั จัดการอารมณของตนเอง โดยการทําความเขาใจอารมณทเี่ กิดขึน้ อยางรอบคอบ
รูจักที่จะควบคุมอารมณจากสถานการณหรือสิ่งเราที่เขามายั่วยุ รูจักการหักหามใจ ไมใชอารมณใน
การแกไขปญหา รูว า สิง่ เหลานัน้ ทําใหตนเองเกิดอารมณอยางไร โดยนึกถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หากตนแสดงอารมณ
ที่ไมเหมาะสมออกไป และการยับยั้งการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมาะสม โดยทํากิจกรรมเพื่อใหตนเอง
ผอนคลายจากอารมณนั้นๆ เชน การพูดคุยปรึกษาผูอื่น การบอกเลาความรูสึกซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรม
ตางๆ เชน การเลนกีฬา ดนตรี การพักผอน การพึ่งพาหลักธรรมะหรือการทํางานที่ตนเองรัก ดังคํากลาวของ
ผูใหขอมูล ดังนี้
“ก็รับผิดชอบอารมณตัวเอง ไมใหอารมณตัวเองรอน และก็ตองปรับอารมณตัวเองใหเย็นขึ้น
ใหเรานึกถึงในสิ่งที่เราตองทําในอนาคต ถาเราทําอารมณรอนไป ทําในสิ่งที่ไมดีไป
เราก็ตองคิดถึงอนาคตไวดวย วาอนาคตเรามันตองไมใชแบบนี้ มันอาจจะเปลี่ยนเสนทาง
ในชีวิตเราไปเลยก็ได” (นายปราบ, นามสมมติ)
“ก็ควบคุมอารมณตัวเองใหได เห็นสิ่งที่อยากได เราตองคิดในใจแลววาตองทํางานเก็บตังค
เพื่อสิ่งๆ นี้ ไมไปเอาของเขา...เราตองควบคุมอารมณความยากได”
(นายไผ, นามสมมติ)
“ไดพูดคุยมันดี…มันไมเครียดครับ...ไดคยุ กันไมคอยกดดันเทาไหร แตพอมีเพื่อนคุยก็
รูส กึ ผอนคลายลง…ก็มเี พือ่ น แลวก็ครู พูดคุยใหเราไมเครียด…สวนมากยามวางผมจะไปเลนบอล
เลนกีฬา อานหนังสือ นอน…ก็ไมตองอะไรมากมาย ผมก็เปนคนงายๆ คุยเกง เขากับคนไดงาย”
(นายกัน, นามสมมติ)
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5. ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (Decision Making)
การตัดสินใจอยางมีเหตุผลเปนการทีบ่ คุ คลรูว า สิง่ ไหนดีไมดี การเรียนรูว า อะไรควรทํา ไมควรทํา
การไมทาํ ใหผอู นื่ เดือดรอน โดยกอนทําสิง่ ใดก็ตอ งพิจารณาถึงความถูกตองเหมาะสม นึกถึงผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
กับตนเองและคนรอบขาง เรียนรูวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเอง มีความเขมแข็ง
ในการตอสูก บั สิง่ ตางๆ โดยนําประสบการณมาใชเพือ่ หาทางออกใหกบั ตนเอง และนํามาใชพจิ ารณาสิง่ ตางๆ
อยางรอบคอบ ซึ่งสิ่งสําคัญคือการรูวาตนเองตองทําอะไร มีหนาอะไร และใหโอกาสตนเองไดทําสิ่งที่ดี
การใหคํามั่นสัญญากับตนเองวาจะไมทําสิ่งผิด เพื่อเปนการนําพาชีวิตตนเองไปสูอนาคตที่ดี ดังคํากลาวของ
ผูใหขอมูล ดังนี้
“ไมยุงกับสิ่งที่ไมดีอะครับ...แลวก็ทําแตสิ่งที่ดีๆ ทําในสิ่งที่เราถนัด ทําในสิ่งที่เรารัก
ถาเราเริ่มจากการทําดีอะครับ ทุกอยางมันก็จะดีไปหมดเลย โลกเราก็จะนาอยูขึ้น ก็จะไมมี
อาชญากรรม ผมวามันก็จะลดนอยลง ถาเราทําแตสิ่งที่ถูกที่ควร...สําคัญมากครับ
เพราะผมอยากเปนคนดีอะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
“รูวาอะไรผิดอะไรถูก ดีไมดี รูวาอะไรทําแลวไมดีกับเราก็อยาไปทํา เพื่อนคบไดแตอยาไป
ตามพยายามแยกแยะ อยาตามเพื่อนทุกอยาง และเตือนๆ กันบาง”
(นายกัน, นามสมมติ)
“ความดี ยังไงเราก็ตองทํา ถาเราไปเจอโอกาสแลวเราก็ตองทําใหได ความดีมันหาไมยากครับ
แตความชั่วเราทําไดแปบเดียวแหละ เราคิดจะทําเราทําไดอยูแลว มันทําไมยากหรอกความดี
ไดมองอะไรชัดขึน้ ความถูกตองกับความผิด อันไหนผิดมันก็ตอ งผิด มันกําหนดไวแลววามันตองผิด”
(นายปราบ, นามสมมติ)
“ไดทาํ งาน...มีเงินเปนของตัวเอง เราจะซื้อในสิ่งที่เราตองการก็ได เราจะไดไมตอง
หนึ่งความคิดเราจะไดไมตองคิดไปเอาของใคร เรามัวแตทํางาน สอง เรามีเงินเปนของตัวเอง
เราจะซื้อของที่เราตองการได” (นายไผ, นามสมมติ)

อภิปรายผลการวิจัย
การทีเ่ ยาวชนหนึง่ คนจะไดรบั อิสรภาพออกมาสูโ ลกภายนอกนัน้ การเตรียมความพรอมตนเองจึงเปน
สิ่งที่เยาวชนผูกระทําความผิดพึงปฏิบัติ และหนวยงานที่ใหการควบคุมดูแลก็ตองตระหนักและหามาตรการ
มาชวยเหลืออยางเรงดวน โดยเยาวชนจําเปนตองฝกฝนทัง้ กายและใจของตนใหเข็มแข็ง ไมนาํ ความผิดพลาด
ในอดีตมาทําลายชีวติ ทีเ่ หลือของตนเอง และพรอมทีจ่ ะนําพาตนเองกลับสูส งั คม พรอมทีจ่ ะออกไปเผชิญโลก
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ภายนอกอยางหนักแนน โดยไมไหวเอนตามสิ่งยั่วยุตอไป ดังนั้น ทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอน
ปลอยตัว ที่เยาวชนควรมีและยึดปฏิบัติทั้งในดานการเห็นคุณคาในตนเองที่จําเปนตองสรางความเชื่อมั่น
และศรัทธาในตนเองมีความรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนกระทํารูจักที่จะปฏิเสธผูอื่นอยางสมเหตุสมผล และ
การควบคุมจัดการกับอารมณของตนเองไมใหหวั่นไหวไปตามสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการกระทําผิดซึ่งตอง
ใชการพินิจพิเคราะหและไตรตรองสิ่งที่เขามาอยางมีเหตุผลมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเยาวชนมีทักษะในชีวิต
ของตนเองไดดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ เทียบเคียงไดกบั อาทีนา และนารเกจ (Atena & Narges, 2014, 38) ทีศ่ กึ ษาทักษะชีวติ
ของวัยรุนชายที่กระทําผิดในกรุงคาราจ ประเทศอิหราน พบวา ประกอบดวย ดานการควบคุมอารมณ
ดานการตัดสินใจแกปญ
 หา ดานการจัดการความเครียด โดยใชการฝกทักษะชีวติ ทีม่ งุ ดานอารมณของผูก ระทําผิด
ซึง่ ตรงกับสิง่ ทีผ่ วู จิ ยั คนพบวาทักษะชีวติ ทีเ่ ยาวชนควรมีคอื การควบคุมจัดการอารมณตนเอง และการตัดสินใจ
แกไขปญหาอยางมีเหตุมีผล และเทียบเคียงไดกับชาเรม Shahram, Farah. Zara, Yashar & Mehdi
(2014,311-315) ที่ศึกษาทักษะชีวิตสําหรับนักโทษที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป วาประกอบดวย ทักษะดาน
ความรับผิดชอบ โดยใชกจิ กรรมการเสริมสรางความรับผิดชอบของนักโทษ และมารีน (Marie, 1997) ไดศกึ ษา
ทักษะชีวติ ของผูท อี่ ยูใ นสถานกักกันชาย พบวา สิง่ สําคัญคือ ทักษะดานการควบคุมอารมณดา นการแกปญ
 หา
ดานการเห็นคุณคาในตนเอง โดยมุงเนนการพัฒนาการควบคุมตนเองการควบคุมปญหาและความเชื่อใน
ความสามารถแหงตน ซึง่ ใชการสอนพืน้ ฐานทักษะชีวติ จะเห็นไดวา สิง่ ทีค่ น พบมีสว นในการเสริมสรางพัฒนา
เยาวชนผูกระทําผิดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะชีวิตที่เยาวชนควรมีตามงานวิจัยของมารีน ยังคงมุงเนน
ที่ ด  า นจั ด การอารมณ ต นเอง และการแก ไ ขป ญ หาและการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ซึ่ ง เที ย บเคี ย งได กั บ
การฝกทักษะชีวิตของ Atthakomol (2006, 68) ที่ศึกษาโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม โดยมีลักษณะองคประกอบทักษะชีวิต ไดแก
ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ
จากผลการศึกษาของบุษกร อรรถโกมล ก็พบวา ทักษะทีจ่ าํ เปนของเยาวชนทีก่ ระทําความผิดนัน้ ตองประกอบดวย
การที่ เ ยาวชนการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง รู  จั ก ที่ จ ะปฏิ เ สธผู  อื่ น ควบคุ ม จั ด การอารมณ ต นเองให ไ ด แ ละ
ควรรูจ กั ตัดสินใจแกไขปญหาอยางรอบคอบ สวนงานวิจยั ของ Mangrulkar, Whitman & Posner (2001, 22)
ก็ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบที่ใชในการพัฒนาทักษะในเด็กและวัยรุน ซึ่งประกอบดวยทักษะ
การปฏิเสธและเจรจาตอรอง การแกปญ
 หา และการตัดสินใจ การเผชิญทางอารมณโดยเทียบเคียงกับการพัฒนา
ทักษะชีวิตสําหรับวัยรุนไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของ Mormai, Srichai & Suwannapun (2014, 273-283)
ทีไ่ ดศกึ ษาในกลุม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง จากการเขารวมโปรแกรมเสริมสรางทักษะชีวติ
ในการปองกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ทักษะที่สําคัญในการเสริมสรางใหกับนักเรียนมี 5 ดาน
ไดแก ดานความภูมิใจในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการตัดสินใจ และการแกไขปญหา
ดานการสือ่ สารและการปฏิสมั พันธกบั ผูอ นื่ ดานการจัดอารมณและความเครียด ดังนัน้ ลักษณะของทักษะชีวติ
ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนผูกระทําผิด ประกอบดวย 5 ดาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ดานการเห็นคุณคาในตนเอง คือ การทีเ่ ยาวชนคิดวาตนเองมีความสําคัญ เปนทีย่ อมรับทัง้ ตอตนเอง
และผูอื่น โดยรับรูและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การใหโอกาสตนเองไดทําสิ่งตางๆ อีกทั้งมี
ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหทําในสิ่งที่ดีและเปนประโยชน มีการวางแผนเปาหมายชีวิต
อยางชัดเจน มีความแนวแนในการผลักดันตนเองใหกาวไปขางหนา ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Maslow
(2000, 55) ที่กลาววา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับความตองการความรักและการเปนเจาของ
ประกอบดวย ความนับถือตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และหากไดรับการพัฒนา ก็จะเขาสูขั้นบรรลุสัจจะ
แหงตนเอง และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Boonwong (2008, 14) ที่กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง
เปนความรูสึกที่เกิดจากการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการทําอะไรใหประสบความสําเร็จ
การมีคุณคาเปนที่ยอมรับตอตนเองและคนอื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสามารถสื่อออกมาไดในรูปแบบ
คําพูดและการกระทํา
ดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ การที่เยาวชนทําตนใหเปนประโยชน ไมเปนภาระ และการให
ความชวยเหลือผูอื่น การใหโอกาสผูอื่น การเปนสวนหนึ่งในการทําสิ่งดีและประโยชนตอสังคม พรอมทั้ง
การรวมสรางสรรคและพัฒนาสังคมที่ตนอาศัยอยูใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ
Department of Mental Health (2000, 70) ทีก่ ลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงความเอาใจใส
ตั้งใจทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจและขยันขันแข็งเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ดานการปฏิเสธตอรอง เปนความสามารถของเยาวชนในการสื่อสารพูดคุย การพยายามเจรจากับ
ผูอื่น การบอกปฏิเสธ การหลบหลีกไมพบเจอและออกหางจากเพื่อนกลุมเสี่ยง การไมหลงใหลและตอตาน
คําชักจูง หรือการหาวิธีตางๆ เพื่อนําตนเองออกจากสถานการณที่ไมเหมาะสม และไมกระทําในสิ่งที่ตนเห็น
วาไมถูกตอง ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Palakawong Na Ayutthaya (2004, 27) ที่กลาววา การปฏิเสธ
ตอรองเปนความสามารถของบุคคลในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนจากเพื่อนและหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้
ได อ ย า งเหมาะสมและไม เ สี ย สั ม พั น ธภาพที่ จ ะช ว ยหลี ก เลี่ ย งการมี ภ าวะเสี่ ย ง ตลอดจนพฤติ ก รรม
ที่ไมพึงประสงค
ดานการจัดการกับอารมณ คือ ความสามารถของเยาวชนในการรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น
โดยคํานึงถึงผลเสียทีต่ ามมาจากการแสดงอารมณ การไตรตรองอารมณ รูว ธิ กี ารอยูร ว มกับอารมณของตนเอง
การควบคุมและการสกัดกัน้ อารมณทไี่ มเหมาะสม การระบายอารมณทถี่ กู วิธี และการแสวงหาหลักยึดเหนีย่ ว
จิตใจ ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดขององคอนามัยโลก (WHO, 1994, 5) ที่กลาววาการจัดการกับอารมณ
เปนการเขาใจภาวะอารมณของตนเองและผูอ นื่ วามีผลตอพฤติกรรมซึง่ ทําใหสามารถตอบสนองตอภาวะตางๆ
ทางอารมณไดอยางเหมาะสม และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Department of Mental Health (1998, 12)
ที่กลาววา การจัดการกับอารมณเปนความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสมและสามารถทีจ่ ะรูส าเหตุของความเครียด รูว ธิ กี ารควบคุมระดับของความเครียด รูว ธิ ผี อ นคลาย
และหลีกเลี่ยงสาเหตุ พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค และ Kantree (2016, 248)
ไดกลาววา ถานักเรียนหรือวัยรุนมีทักษะดานการจัดการกับอารมณและความเครียด จะทําใหวัยรุนมี
ความผอนคลายทางอารมณและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี
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ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล เปนความสามารถของเยาวชนในการแกไขปญหาและหาทางออก
ใหตนเอง โดยการวิเคราะหขอดีขอเสียจากแนวทางตางๆ การรูวาสิ่งไหนควรทําไมควรทํา การคิดพิจารณา
 หา
อยางรอบคอบในเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ การนึกถึงอนาคต นึกถึงบุคคลทีม่ คี วามสําคัญในชีวติ การหาทางแกปญ
เปนขัน้ ตอน และแสวงหาทางออกทีเ่ หมาะสม ซึง่ เทียบเคียงไดกบั แนวคิดของ Department of Mental Health
(2000, 65) ที่ ก ล า วว า การตั ด สิ น ใจอย า งมี เ หตุ ผ ล เป น ความสามารถในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
ไดอยางสรางสรรค ซึง่ ถาบุคคลตัดสินใจกระทําสิง่ ใดทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ เขาจะตองประเมินทางเลือกทีแ่ ตกตาง
และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกเหลานั้น และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Lalitpasan (2008, 23) ที่กลาววา
การตัดสินใจเปนการคิดเพื่อตัดสินใจเลือกพฤติกรรมหรือวิธีการในการแกปญหาเพียงพฤติกรรมหรือ
วิ ธี ก ารเดี ย วเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ห ลั ง จากที่ ไ ด ร วบรวมข อ มู ล และวิ ธี ก ารต า งๆ
ไวมากเพียงพอแลว การตัดสินใจมีองคประกอบดังนี้ คือผูตัดสินใจปญหาหรืออุปสรรค ทางเลือกของ
วิธดี าํ เนินการหรือทางเลือกของแนวทางปฏิบตั ใิ นการแกปญ
 หาใหบรรลุเปาหมายทีต่ อ งการ และสภาพแวดลอม
ในขณะตัดสินใจ

สรุป
ลักษณะของทักษะชีวติ ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนผูก ระทําผิด ประกอบดวย
5 ด า น ได แ ก ด า นการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ด า นการปฏิ เ สธต อ รอง
ดานการจัดการกับอารมณ และดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของการวิจยั
เรื่องการพัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษากลุมและเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว
ของเยาวชนผู  ก ระทํ า ผิ ด ในศู น ย ฝ  ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
(ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร)
ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน
ผูกระทําผิดนั้น มีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทลักษณะและประสบการณที่แตกตางจากเยาวชนทั่วไป
ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หนวยงานนําแนวคิดทักษะชีวิตที่ไดไปสรางความเขาใจใหแกผูรับผิดชอบดูแลเยาวชน
เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว โดยการเนนใหความสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผูกระทําผิดตามทักษะชีวิตที่ไดจากผลการวิจัย
1.2 หน ว ยงานภาครั ฐ นํ า แนวทางทั ก ษะชี วิ ต ที่ ไ ด ไ ปกํ า หนดสิ่ ง ที่ ค วรพั ฒ นาให ต รงกั บ
การเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานมุทิตาศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานสิรินธร) และศูนยฝกอื่นๆ
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2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
2.1 ผู  ที่ นํ า ประเด็ น ลั ก ษณะทั ก ษะชี วิ ต ในการเตรี ย มความพร อ มก อ นปล อ ยตั ว ไปใช
ควรประเมินกอน วาเยาวชนมีความตองการเสริมสรางทักษะชีวิตดานใดเพราะแตละคนมีความจําเปน
ที่ตองพัฒนาตางกัน
2.2 ผูท าํ หนาทีใ่ นการดูแลเยาวชนควรนําลักษณะของทักษะชีวติ ไปกําหนดวิธเี สริมสรางทักษะชีวติ
ตามดานตางๆ โดยใชรวมกับกิจกรรมที่มีอยู เพื่อใหเฉพาะเจาะจงกับความตองการของเยาวชนในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
บานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร) และศูนยฝกอื่นๆ
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาและหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอม
กอนปลอยตัวของเยาวชนผูกระทําผิด
3.2 ควรศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนใน
เขตภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีสภาพปญหาและความตองการที่จะเสริมสรางพัฒนาแตกตางกัน
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