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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน

ผูกระทําความผิด เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูล จํานวน 5 คน คือ ผูที่เคยกระทําความผิดและ                    

ไดรบัการปลอยตัวแลว และเคยผานการฝกอบรมจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล                               

ไดแก ประเดน็การสมัภาษณและแบบสมัภาษณกึง่โครงสราง ทีม่คีาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาเทากบั 0.60 - 1.00 

การเกบ็รวบรวมขอมลู โดยดจูากขอมลูประวตัสิวนบคุคล ประวตักิารพนโทษ ประวตัพิฤตกิรรมการมารายงาน

ตัวหลังพนโทษ และประวัติการลดโทษ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งกําหนดประเด็น

การสัมภาษณเชิงลึกจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อตรวจสอบลักษณะในเบ้ืองตน                     

ของทักษะชีวิตเหมาะสมในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว เปนการสะทอนถึงลักษณะของบุคคล                              

ที่มีทักษะชีวิตตามมุมมองของกลุมผูใหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา

ลกัษณะของทกัษะชวีติในการเตรยีมความพรอมกอนปลอยตวั  ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการเห็นคุณคา

ในตนเอง ดานความรับผดิชอบตอสงัคม ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกบัอารมณ และดานการตัดสนิใจ

อยางมีเหตุผลโดยการเตรียมความพรอมตนเองเปนสิ่งที่เยาวชนผูกระทําผิดพึงปฏิบัติและจําเปนตองฝกฝน

ทัง้กายและใจใหเขม็แข็ง ไมนาํความผิดพลาดในอดีตมาทําลายตนเองและพรอมท่ีจะนําพาตนเองกลับสูสงัคม

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) ถือเปนคุณลักษณะภายในท่ีชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ                 

ในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคตเปนความสามารถในการ                        

แกปญหา เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การพัฒนาทักษะชีวิตจึง                             

มีวัตถุประสงคเพื่อให คนรูจักดูแลตนเอง ทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ ซึ่งสงผลใหมีสภาพการ                  

ดาํรงชีวติทีม่คีวามสุข และไมเปนภาระของสงัคม รูจกัการปรบัตวัและพรอมเผชิญการเปลีย่นแปลงทางสังคมได 

องคการอนามัยโลก  World Health Organization (WHO) (1994, 1)  และ De Jong (1995, 93) ไดกลาวไววา 

ทักษะชีวิตเปนสิ่งท่ีบุคคลจําเปนตองมีอยางย่ิง เพื่อใชในการเผชิญชีวิตและความทาทายตางๆ ใหไดรับ                     

ความสําเรจ็ตอไป รวมถงึ Nelson (1997, 7) ไดพดูถงึทกัษะชีวติวาเปนสิง่นาํมาซึง่ทางเลือกและความรับผิดชอบ

สวนบุคคล โดยบุคคลจะตองสรางทางเลือกท่ีทําใหชีวิตของตนเองสมบูรณ และมีความสุขมากท่ีสุด                                 

ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเปนสิ่งที่บุคคลควรยึดถือปฏิบัติ และยังมีสวนชวยใหเยาวชนคนรุนใหมสามารถนํา                       

ความรูในเร่ืองตางๆ มาเช่ือมโยงกับทัศนคติของตนเองผานการคิดวิเคราะห การไตรตรองถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน

และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได โดยมีความจําเปนอยางมากในการนํามาใชเพื่อดูแลตนเองและ              

ปองกันปญหาพฤติกรรมตางๆ ในชีวิตเชน ปญหาการปรับตัว ปญหาพฤติกรรม ปญหายาเสพติด                                 

ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รับมือกับ                     

ปญหาและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี 

 ทกัษะชีวติจึงเปนสิง่สําคญัและมีความจาํเปนทีค่วรใหความสนใจและศึกษามากข้ึนอกีท้ังยังสามารถ 

นําไปประยุกตใชไดในหลายๆ มิติ ทั้งนําไปใชปองกันและสงเสริมแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน

ดังผลการศึกษาของ  Thompson, Rudolph & Henderson (2004, 4) ที่ไดศึกษาปญหาพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนท่ีในป พ.ศ. 2545 พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กและเยาวชนถูกจับกมุในขอหากออาชญากรรม

ถึงวันละ 180 คนถูกจับกุมในขอหายาเสพติดวันละ 367 คนและออกจากโรงเรียนกลางคันจํานวน 2,861 คน

ทั้งน้ีปญหาดังกลาวเปนผลมาจากครอบครัว และจากการที่เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการดําเนินชีวิต                   

อีกทั้ง Nelson (1997, 8) ไดกลาววาบุคคลที่มีทักษะชีวิต จะมีจิตใจท่ีเปนสุข (Mental Wellness) แตถาขาด

ทักษะชีวิตที่เหมาะสม จะไมสามารถเติมเต็มศักยภาพและความตองการของตนเองได สุดทายอาจนํามา                        

ซึ่งความเจ็บปวยทางจิตใจได ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถนําทักษะนี้ไปใช                              
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ในบริบทตางๆ เชน  การดําเนินชีวิตประจําวัน  การทํางาน การอยูรวมกันในสังคม การสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาความขัดแยง การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม                                         

และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น                                   

ก็จะถือไดวาเปนบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่เปนสุข

 จากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดสงผลกระทบตอเดก็และเยาวชนเปนอยางมากทัง้การดาํเนนิชวีติ

ทามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบท่ีไมเหมาะสมตางๆ รอบตัว และปญหา

ดานการปรับตัวปญหาดานอารมณและจิตใจปญหาความรุนแรงปญหายาเสพติดปญหาทางเพศ  ฯลฯ                              

ที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  เด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตในระดับตํ่าอาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จ               

ในชีวิต มีปญหาเร่ืองการปรับตัวและการดําเนินชีวิตในสังคม ปญหาที่เกิดข้ึนนั้น Spiegler & Guevremont  

(1998, 269) ไดกลาวไววา เด็กและวัยรุนที่ขาดทักษะทางสังคมและทักษะในการดําเนินชีวิตจะกอใหเกิด

ปญหาตางๆ เชนปญหาการปรับตวัไมเหมาะสม   ปญหาการแยกตัวออกจากสังคม  ปญหาผลการเรียนต่ําและ

ปญหาพฤติกรรมเกเร ปจจุบันพบวา มีเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยท่ีมีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดกฎหมาย 

เชน พฤตกิรรมการลักขโมย การทํารายรางกาย พฤติกรรมเกีย่วกบัยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินแลว ที่สําคัญยังสงผลเสีย

ไปยังทรัพยากรมนุษยของประเทศ ซึง่เปนกาํลงัสาํคญัในการนําพาประเทศไปในทิศทางท่ีดใีนอนาคตอีกดวย 

โดยเห็นไดจากในแตละปนั้นมีจํานวนการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 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 มจีาํนวนถึง 36,537 ราย และในป พ.ศ. 2558 มจีาํนวนถึง 33,121 ราย และยงัพบวาเดก็และ

เยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวไปแลว มีสถิติการกลับมากระทําผิดซ้ําเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (Office of Juvenile 

Justice System Development, 2015) จากสถานการณนี้ทําใหสาธารณชนใหความสนใจและมีความกังวล

มากข้ึน โดยรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนและไดกําหนดไวในนโยบายแหงรัฐ                                   

ในการสนับสนุนและสงเสรมิการพฒันาเยาวชนแหงชาต ิเพราะเดก็และเยาวชนเปนกาํลงัสาํคญัของครอบครวั 

ชุมชน และประเทศชาติ  นําประเทศใหเจริญรุงเรือง ปญหาน้ีจึงสําคัญเรงดวนในการแกไขเพ่ือทันการพัฒนา

ประเทศตอไป (National Children and Youth Promotion Act, 2017)

 จากสภาพปญหาการกระทําความผิดของเยาวชนท่ีไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปน

อยางย่ิงในการศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด เพื่อเปนแนวทาง                                     

ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ซึ่งลักษณะเหลานี้มีความสําคัญตอการนําไปพัฒนาและ                                    

เสริมสรางทักษะแกเยาวชนผูกระทําผดิใหกลบัคนืสูสงัคมได และมีทกัษะชีวติทีด่ ีพรอมท่ีจะเผชิญกบัทศันคติ

ทางสังคมที่มีตอตนเอง  เกิดการยอมรับตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การสรางตวัตนทีม่คีณุคาใหกบัตนเองใหม และนาํไปสูการแสดงพฤตกิรรมเชงิบวก อนัเปนประโยชนตอตนเอง

และบุคคลอื่นในสังคมตอไป 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

  องคการอนามัยโลก  (WHO, 1994, 1) กลาวไววาทกัษะชวีติ คอืคณุลักษณะทีเ่ปนทกัษะภายใน

ที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและ                    

เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต เปนความสามารถในการแกปญหาท่ีตองเผชิญในชีวิตประจําวัน         

เพื่อใหอยูรอดปลอดภัยและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือใหคนรูจักดูแลตนเอง                

ทัง้ทางดานรางกายอารมณและจติใจ ซึง่จะสงผลใหคนมีสภาพการดํารงชีวติทีม่คีวามสุขและสามารถดํารงตน

อยูในสังคมโดยไมเปนภาระของสังคม เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพโดยเนน                       

ความสําคัญของบุคคลใหรูจักการปรับตัวพรอมการเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้ง Nelson (1997, 

7) ไดกลาววาทักษะชีวิตนํามาซึ่งความรับผิดชอบสวนบุคคลเมื่อบุคคลตองเปนผูรับผิดชอบในตัวเอง                        

บุคคลนั้นๆ ตองมีกระบวนการสรางทางเลือกที่จะทําใหชีวิตตนเองสมบูรณและมีความสุขมากที่สุด                                     

ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเปนทักษะในการชวยเหลือตนเอง (Self-Helping Skills) เปนความสามารถในการ                           

จัดแจงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ

  องคการอนามยัโลก  (WHO,  2001, 3) ไดกลาวถึงลกัษณะองคประกอบของทกัษะชวีติไวดงันี้ 

ไดแก ดานความคิดสรางสรรค ดานความคิดวิเคราะหวิจารณ ดานการตระหนักรูในตน ดานการเขาใจผูอื่น                             

ดานการสรางสัมพันธภาพ ดานการส่ือสาร ดานการตัดสินใจ ดานการแกปญหา ดานการจัดการอารมณ                  

ดานความเครียด และในประเทศไทยไดมกีารพัฒนาโดยเพ่ิมดานการเห็นคณุคาในตนเอง และดานความรับผิด

ชอบตอสงัคมเพือ่ใหเหมาะสมกบัสภาพสงัคมวฒันธรรมไทยทีอ่ยูในชวงเปลีย่นผานและสบัสนในดานเจตคติ                 

และในงานวจิยันีผู้วจิยัไดนาํแนวคดิขององคการอนามยัโลกซึง่ยงัคงสอดคลองกบัแนวคดิของกรมสขุภาพจติ

ทีป่รบัแนวคิดใหเขากบับรบิทของเยาวชนไทยมากข้ึน และเพือ่ใหมทีศิทางในการศึกษา จงึไดสงัเคราะหแนวคิด

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของและมีการศึกษาเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีพฤติกรรม                             

การกระทําความผิด เพื่อใหไดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต 

  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของก็พบวา มีแนวโนมและทิศทางในการศึกษาท่ีแตกตางกัน

ออกไปทั้งการศึกษาในกลุมเยาวชนทั่วไปและในกลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมเส่ียง ดังเชน มารี (Marie,  1997) 

ไดศึกษาทักษะชีวิตตอการควบคุมตนเองของผูอยูในสถานกักกันชายโดยใชการสอนพ้ืนฐานทักษะชีวิต                   

(Basic Life Skills Program) โดยมุงประเด็นที่ดานการควบคุมตนเอง ดานการควบคุมปญหา ดานการเพิ่ม        

ความเช่ือในความสามารถแหงตนเพ่ือใหเกดิทกัษะชีวติแกตนเองและ  Mormai, Srichaikun & Suwannapun 

(2014, 273-283) ไดศึกษาทักษะชีวิตในการปองกันการดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
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โรงเรยีนวรีวัฒนโยธนิ  จงัหวดัสรุนิทร ซึง่จากงานวจิยัพบวาลักษณะทกัษะชวีติ ดานความภาคภมูใิจในตนเอง 

และความรับผิดชอบตอสังคมดานการตัดสินใจและการแกไขปญหาดานการส่ือสารและการปฏิสัมพันธกับ              

ผูอืน่  ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด สงผลตอการเสรมิสรางทกัษะชวีติใหแกนกัเรยีน รวมถงึงาน

วิจัยของ  Atthakomol (2006, 68) ไดศึกษาทักษะชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ                    

เยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม พบวาการใชโปรแกรมฝกสงผลตอลกัษณะทกัษะชวีติไดแก  การเห็นคณุคาในตนเอง

การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  การปฏิเสธตอรอง และการจัดการกับอารมณ  

 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยตางๆ สรุปไดวาลักษณะทักษะชีวิตที่เหมาะสมสําหรับ

เยาวชนกลุมปกต ิไดแก ดานการเห็นคณุคาในตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการตัดสนิใจ ดานการปฏิเสธ 

ดานการแกไขปญหา ดานการจัดการกับอารมณ ดานการสื่อสาร ดานการปองกันความรุนแรง                                               

ดานความภาคภูมิใจในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ดานการจัดการ

ความเครียด

 สวนทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนกลุมที่มีพฤติกรรมเส่ียงหรือกลุมที่กระทําความผิดนั้น ไดแก                              

ดานการจัดการความเครียด ดานการเชื่อมโยงเร่ืองราว ดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง                            

ดานการควบคุมปญหา ดานการเพิ่มความเชื่อในความสามารถแหงตน ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล                       

ดานการปฏิเสธตอรอง ดานการจัดการกับอารมณ ดานความไววางใจ ดานเจตคติตอตนเองและผูอื่น                        

ดานความภาคภูมิใจในตนเอง 

วิธีการวิจัย
 1. การศึกษาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน                      

ผูกระทําผิดครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ มรีายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้(Minichiello, Aroni, Timewell & 

Alexander, 1990, 43)

   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของทักษะชีวิตจากตําราเอกสาร

งานวิจยั จากนัน้ทาํการวเิคราะหเนือ้หาเพือ่ใหไดรางของลกัษณะทกัษะชวีติสําหรบัเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ

  1.2 การสมัภาษณเชงิลกึ (In-Depth Interview) เพือ่คนหาลกัษณะของทักษะชวีติในการเตรียม

ความพรอมกอนปลอยตัว จากผูใหขอมูลจํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                

ซึ่งเปนบุคคลท่ีตรงตามเกณฑในการคัดเลือก คือเปนผูที่เคยกระทําความผิดและไดรับการปลอยตัวแลว                  

อยางนอย 5 ป และไมกระทําความผิดซํ้าจนกระท่ังบรรลุนิติภาวะตามเกณฑลักษณะการกระทําผิดซํ้า                              

ทีก่ฎหมายกําหนด สามารถถายทอดเรือ่งราว ประสบการณ มมุมอง ลกัษณะทักษะตางๆ ทีต่นใชเพ่ือกาวผาน

อุปสรรคหลังปลอยตัว 

  1.3 กาํหนดประเด็นการสมัภาษณ และนาํไปสรางกรอบการสัมภาษณเบือ้งตน คาํถามท่ีใชเปน

คาํถามท่ีสะทอนถงึคณุลกัษณะของบคุคลทีม่ทีกัษะชวีติเพือ่เตรยีมความพรอมกอนปลอยตวั และนาํขอมลูที่

ไดมาสรุปวิเคราะห เพื่อตรวจสอบลักษณะของทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว 
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 2.   กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยาง คือผูที่เคยกระทําความผิดและไดรับการปลอยตัวแลว จํานวน 5 คน เปนผูที่เคย

กระทาํความผดิและไดรบัการปลอยตวัแลวอยางนอย 5 ป และไมกระทาํความผดิซํา้จนกระทัง่บรรลนุติภิาวะ

ตามเกณฑลักษณะการกระทําผิดซํ้าที่กฎหมายกําหนด โดยเคยกระทําความผิดในขอหาท่ีแตกตางกัน                        

เปนผูทีส่ามารถใหขอมลู สะทอนความคิดเหน็ทีบ่งบอกถงึลักษณะของผูมทีกัษะชีวติทีเ่กีย่วของในการเตรียม

ความพรอมกอนปลอยตัว ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีขั้นตอนและเกณฑ                

ในการคัดเลือกผูใหขอมูลดังตอไปนี้ 

  2.1 ผู วิจัยนัดหมายผู ใหขอมูล โดยผู วิจัยจะทําการติดตอขอสัมภาษณผู ใหขอมูลที่มี                           

ความเตม็ใจเปดเผยขอมลูและเรือ่งราวของตนเอง จากนัน้กท็าํการนดัหมายวนัเวลาทีจ่ะทาํการสัมภาษณเชงิลกึ

  2.2 ผูวิจัยสอบถามขอมูลสวนตัวเบื้องตน อธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย บทบาทของ                        

ผูใหขอมูลหลักที่เขารวมการวิจัยและขออนุญาตใหลงนามเอกสารยินยอมเขารวมเปนผูใหขอมูลหลัก                        

พรอมทั้งอธิบายเครื่องมือที่ใช ไดแก เครื่องบันทึกเสียงจํานวน 1 เคร่ือง และแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก 

(Podhisita, 2007)

  2.3  ดาํเนินการสมัภาษณเชงิลกึ  ผูใหขอมลูเปนรายบคุคล โดยแตละคนจะดาํเนนิการสมัภาษณ

เชิงลึก จนกระทั่งขอมูลถึงจุดอ่ิมตัว คือไมมีขอมูลหรือมุมมองอ่ืนๆ ใดเพ่ิมเติมอีกแลว จึงยุติการสัมภาษณ 

 3. เครื่องมือในการวิจัย

  3.1  กําหนดประเด็นการสัมภาษณจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่นําไปสูการใหนิยาม

เบือ้งตนและสรางกรอบการสมัภาษณ โดยนาํลกัษณะองคประกอบทีไ่ดจากการศกึษาเอกสารงานวจิยัในเบือ้งตน

มาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม ดังน้ีไดแก  1) ประเด็นคําถามเก่ียวกับลักษณะและ                      

ความหมายของบคุคลทีม่ทีกัษะชวีติ เชน ทานคิดวาอะไรเปนสิง่สาํคญัทีบ่คุคลควรมเีพือ่ใชในการเตรยีมตนเอง

กอนปลอยตัวและ  2) ประเด็นคําถามเก่ียวกับกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีทําใหเกิดทักษะชีวิต เชน ทานคิด

วาปจจัยหรือลักษณะใดภายในตัวทานที่ทําใหทานสามารถกาวผานอุปสรรคในชีวิต และปจจัยหรือลักษณะ

ภายในตัวทานนั้นเปนอยางไร (Theerasorn, 2007, 65)

  3.2 นําแบบสัมภาษณและแนวทางการถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ                          

ความเหมาะสมของเน้ือหาขอคาํถามและภาษาท่ีใชเมือ่ไดขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแกไขแลวจงึนําไปแกไข

ตามขอเสนอแนะ

  3.3  นําแบบสัมภาษณไปใหผู เชี่ยวชาญดานการศึกษา ดานจิตวิทยา ดานการวัดและ                           

การประเมินผล และดานกระบวนการยุติธรรมจํานวน 5 คน ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา                                    

โดยการหาคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือพจิารณาความเหมาะสม                     

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)  ออกมาเปนบทสนทนาทีเ่ปนตวัอกัษรแลวนาํเสนอขอมูลเปนความเรยีง และตรวจสอบความถกูตอง

ดวยการฟงเทปบันทกึการสัมภาษณเชงิลกึซํา้เพือ่ใหไดขอมลูทีถ่กูตองทีส่ดุ (Phukong & Soadmanee, 2006, 

60-68)

ผลการวิจัย
 ลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 

 1. ดานการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)

  เปนสิง่ทีบ่คุคลมองตนเองในแงมมุตางๆ ซึง่อาจทําใหบคุคลเกิดความเช่ือม่ันในตัวเอง สามารถ

กระตุนใหตนเองมีความเขมแข็งและมั่นใจที่จะเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น โดยใหความสําคัญกับ

การใชชวีิตอยางมีจุดมุงหมาย นําประสบการณมาปรับใชกับชีวิต และการใหโอกาสตนเองในการเร่ิมตนใหม 

และการมองวาตนเองสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตไดอีก ดังคํากลาวของผูใหขอมูล ดังนี้

  “รูวาตัวเองมียังมีครอบครัว ตองทําเพื่อครอบครัว...ยืนไดดวยตัวเอง ตองสูกับปญหา 

            ไมตองขอเงินพอแม ทํางานไดเปนหลักแหลง” (นายกัน, นามสมมติ)

  “...แตผมก็ไมไดซํ้าเติมตัวเอง ผมก็ทําใหตัวเองดีขึ้น...เก็บคําพูดที่เราไดยินเขานินทา 

  มาผลักดันตัวเอง...อยูที่ตัวเราเองท่ีทําไดเทานั้นครับ” (นายปราบ, นามสมมติ)

  “ประสบการณที่ผานมาก็สอนใหเรารูวา เราเสียใจนะ เราลม เราทอแทนะ แตเราไมถอยครับ 

  แตเราจะสูกับมัน เราจะเอาชนะมัน เราตองเอาชนะมันใหไดอะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)
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 2.  ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)

  ความรับผิดชอบตอสังคมถือเปนลักษณะความคิดที่บุคคลใชกํากับตนเองโดยเร่ิมจาก                                

ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน ทั้งการทํางานและการปฏิบัติตน ไมทําในสิ่งที่ผิด ไมกลับไปยุงเกี่ยวกับ                  

สิ่งไมดีตางๆ และไมทําใหครอบครัวหรือคนในสังคมเดือดรอน อีกทั้งการชวยดูแลชุมชนท่ีตนอาศัยอยู                           

ซึ่งการไดชวยเหลือผูอื่นถือเปนการปองกันตนเองจากอบายมุขตางๆ ไดเปนอยางดี ดังคํากลาวของผูให                           

ขอมลู ดงันี้

  “ก็เวลาชวยคนอื่นอยางงี้ครับ ยกตวัอยางเชน เห็นคนนํ้ามันหมด เราก็ชวยเขาได พาเขา   

  ไปเติมน้ํามันงี้ เจอคนเข็นรถขางทางก็ถามเขาวาเปนอะไรไหมอยางงี้ เราก็ชวยเขาได 

  เห็นคนรถลมเราก็โทรแจง อะไรอยางงี้ บางทีแคสิ่งเล็กๆ เราก็ชวยสังคมได...ความรูสึก

  มันไดชวยคน มันมีความสุขอะ ตางจากการกระทําความผิด” (นายปราบ, นามสมมติ)

  “ผมฝนวา ถาผมติดทีมชาติขึ้นมาแบบนี้ ผมวาชุมชน ผมวาสังคมมันก็จะดี ที่ผมอยูที่บาน   

  ผมตอนเน่ียมันจะตองเปล่ียนไป ผมก็อยากจะเปนสวนหน่ึงอะครับที่ชวยสงเสริมสังคม 

  จัดตั้งทีมในชุมชน จากชุมชนเล็กๆ ก็คอยๆ ขยายไปตําบลอําเภอ จังหวัด ไปเร่ือยๆ ครับ 

  ก็อยากจะเปนอยางนั้นนะครับ” (นายบอย, นามสมมติ)

  “อยางที่รานผม บางคนติดยาเนี่ย บอกเลิกนะๆ ใหมาทํางาน สุดทายใหทิป ใหรถใช ใหผอนรถ 

  ไมมีก็ไมหัก เหมือนกับวาเราเขาใจ วาเด็กแบบนี้ไมมีใครใหทํางานแต  เราให 

  บางคนลักของ ติดยา...ไดบุญเลยครับหมายถึงวาไดตอบแทนสังคมบาง 

               ตรงนี้ผมชอบมากเลย จนวันตาย จุดเปลี่ยนตรงน้ี ถาผมมีโอกาสผมเอาแนนอนเลย”

               (นายพบ, นามสมมติ)

 3. ดานการปฏิเสธตอรอง (Negotiation)

  เปนการที่บุคคลใชวิธีบอกกลาวดวยเหตุผลถึงการปฏิเสธ การหลีกเล่ียงในสิ่งที่ไม 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 ออกหางจากเพ่ือนกลุมไมดี กลุมเดิมๆ ไมพบไมเจอ ที่ระวัง

  คือ สิ่งแวดลอมเกาๆ ออกไปเจอสิ่งแวดลอมเกาๆ เพื่อนเกาๆ สถานท่ีเกาๆ ก็เปนกลุมเส่ียง

  ที่จะกลับมาอีกเหมือนเดิม” (นายไผ, นามสมมติ)

 4.  ดานการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotions) 

  การท่ีบคุคลรูจกัจดัการอารมณของตนเอง โดยการทําความเขาใจอารมณทีเ่กดิข้ึนอยางรอบคอบ 

รู จักที่จะควบคุมอารมณจากสถานการณหรือส่ิงเราที่เขามายั่วยุ รู จักการหักหามใจ ไมใชอารมณใน                                

การแกไขปญหา รูวาสิง่เหลานัน้ทาํใหตนเองเกิดอารมณอยางไร โดยนึกถงึสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้หากตนแสดงอารมณ                                 

ที่ไมเหมาะสมออกไป และการยับยั้งการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมาะสม โดยทํากิจกรรมเพื่อใหตนเอง

ผอนคลายจากอารมณนั้นๆ เชน การพูดคุยปรึกษาผูอื่น การบอกเลาความรูสึกซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรม

ตางๆ เชน การเลนกีฬา ดนตรี การพักผอน การพ่ึงพาหลักธรรมะหรือการทํางานที่ตนเองรัก ดังคํากลาวของ       

ผูใหขอมูล ดังนี้

  “ก็รับผิดชอบอารมณตัวเอง ไมใหอารมณตัวเองรอน และก็ตองปรับอารมณตัวเองใหเย็นขึ้น 

  ใหเรานึกถึงในส่ิงที่เราตองทําในอนาคต ถาเราทําอารมณรอนไป ทําในสิ่งที่ไมดีไป 

  เราก็ตองคิดถึงอนาคตไวดวย วาอนาคตเรามันตองไมใชแบบนี้ มันอาจจะเปล่ียนเสนทาง

  ในชีวิตเราไปเลยก็ได” (นายปราบ, นามสมมติ)

  “ก็ควบคุมอารมณตัวเองใหได เห็นสิ่งที่อยากได เราตองคิดในใจแลววาตองทํางานเก็บตังค 

  เพื่อสิ่งๆ นี้ ไมไปเอาของเขา...เราตองควบคุมอารมณความยากได”

           (นายไผ, นามสมมติ)

  “ไดพูดคุยมันดี…มันไมเครียดครับ...ไดคยุกันไมคอยกดดันเทาไหร แตพอมีเพื่อนคุยก็

  รูสกึผอนคลายลง…กม็เีพ่ือน แลวกค็รู พดูคุยใหเราไมเครียด…สวนมากยามวางผมจะไปเลนบอล

  เลนกีฬา อานหนังสือ นอน…ก็ไมตองอะไรมากมาย ผมก็เปนคนงายๆ คุยเกง เขากับคนไดงาย” 

  (นายกัน, นามสมมติ)
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 5. ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (Decision Making)

  การตดัสินใจอยางมเีหตุผลเปนการท่ีบคุคลรูวาสิง่ไหนดีไมด ีการเรยีนรูวาอะไรควรทํา   ไมควรทาํ                  

การไมทาํใหผูอืน่เดอืดรอน โดยกอนทาํสิง่ใดกต็องพจิารณาถึงความถูกตองเหมาะสม นกึถงึผลเสียท่ีจะเกดิขึน้

กับตนเองและคนรอบขาง เรียนรูวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของตนเอง มีความเขมแข็ง                                

ในการตอสูกบัสิง่ตางๆ โดยนําประสบการณมาใชเพ่ือหาทางออกใหกบัตนเอง และนํามาใชพจิารณาส่ิงตางๆ 

อยางรอบคอบ ซึ่งสิ่งสําคัญคือการรูวาตนเองตองทําอะไร มีหนาอะไร และใหโอกาสตนเองไดทําสิ่งที่ดี                        

การใหคําม่ันสัญญากับตนเองวาจะไมทําสิ่งผิด เพื่อเปนการนําพาชีวิตตนเองไปสูอนาคตที่ดี ดังคํากลาวของ

ผูใหขอมูล ดังนี้ 

  “ไมยุงกับสิ่งที่ไมดีอะครับ...แลวก็ทําแตสิ่งที่ดีๆ ทําในสิ่งที่เราถนัด ทําในสิ่งที่เรารัก 

  ถาเราเริ่มจากการทําดีอะครับ ทุกอยางมันกจ็ะดีไปหมดเลย โลกเราก็จะนาอยูขึ้น ก็จะไมมี

  อาชญากรรม ผมวามันก็จะลดนอยลง ถาเราทําแตสิ่งที่ถูกที่ควร...สําคัญมากครับ 

  เพราะผมอยากเปนคนดีอะครับ”  (นายบอย, นามสมมติ)

  “รูวาอะไรผิดอะไรถูก ดีไมดี รูวาอะไรทําแลวไมดีกับเราก็อยาไปทํา เพื่อนคบไดแตอยาไป

  ตามพยายามแยกแยะ อยาตามเพ่ือนทุกอยาง และเตือนๆ กันบาง” 

  (นายกัน, นามสมมติ)

  “ความดี ยังไงเราก็ตองทํา ถาเราไปเจอโอกาสแลวเราก็ตองทําใหได ความดีมันหาไมยากครับ 

  แตความช่ัวเราทําไดแปบเดียวแหละ เราคิดจะทําเราทําไดอยูแลว มันทําไมยากหรอกความดี 

  ไดมองอะไรชดัขึน้ ความถูกตองกบัความผดิ อนัไหนผิดมนักต็องผดิ มนักาํหนดไวแลววามนัตองผดิ”

  (นายปราบ, นามสมมติ)

  “ไดทาํงาน...มีเงินเปนของตัวเอง เราจะซ้ือในส่ิงที่เราตองการก็ได เราจะไดไมตอง 

  หนึ่งความคิดเราจะไดไมตองคิดไปเอาของใคร เรามัวแตทํางาน สอง เรามีเงินเปนของตัวเอง 

  เราจะซ้ือของที่เราตองการได” (นายไผ, นามสมมติ)

อภิปรายผลการวิจัย
 การทีเ่ยาวชนหนึง่คนจะไดรบัอิสรภาพออกมาสูโลกภายนอกนัน้ การเตรยีมความพรอมตนเองจงึเปน

สิ่งที่เยาวชนผูกระทําความผิดพึงปฏิบัติ และหนวยงานท่ีใหการควบคุมดูแลก็ตองตระหนักและหามาตรการ

มาชวยเหลอือยางเรงดวน โดยเยาวชนจําเปนตองฝกฝนทัง้กายและใจของตนใหเข็มแข็ง ไมนาํความผิดพลาด

ในอดีตมาทําลายชวีติท่ีเหลอืของตนเอง และพรอมท่ีจะนําพาตนเองกลับสูสงัคม พรอมท่ีจะออกไปเผชิญโลก
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ภายนอกอยางหนักแนน โดยไมไหวเอนตามส่ิงยั่วยุตอไป ดังน้ัน ทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอน

ปลอยตัว ที่เยาวชนควรมีและยึดปฏิบัติทั้งในดานการเห็นคุณคาในตนเองที่จําเปนตองสรางความเชื่อมั่น                   

และศรัทธาในตนเองมีความรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนกระทํารูจักที่จะปฏิเสธผูอื่นอยางสมเหตุสมผล และ                   

การควบคุมจัดการกับอารมณของตนเองไมใหหวั่นไหวไปตามสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการกระทําผิดซึ่งตอง

ใชการพินิจพิเคราะหและไตรตรองส่ิงที่เขามาอยางมีเหตุผลมากข้ึน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเยาวชนมีทักษะในชีวิต

ของตนเองไดดยีิง่ขึน้ ซึง่เทยีบเคียงไดกบัอาทนีาและนารเกจ  (Atena & Narges, 2014, 38) ทีศ่กึษาทกัษะชวีติ

ของวัยรุนชายท่ีกระทําผิดในกรุงคาราจ ประเทศอิหราน พบวา ประกอบดวย ดานการควบคุมอารมณ                            

ดานการตัดสนิใจแกปญหา ดานการจัดการความเครียด โดยใชการฝกทกัษะชีวติทีมุ่งดานอารมณของผูกระทาํผดิ 

ซ่ึงตรงกบัสิง่ทีผู่วจิยัคนพบวาทกัษะชีวติทีเ่ยาวชนควรมีคอื การควบคุมจดัการอารมณตนเอง และการตดัสินใจ

แกไขปญหาอยางมีเหตุมีผล และเทียบเคียงไดกับชาเรม Shahram, Farah. Zara, Yashar & Mehdi  

(2014,311-315) ที่ศึกษาทักษะชีวิตสําหรับนักโทษที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป วาประกอบดวย ทักษะดาน                            

ความรบัผดิชอบ โดยใชกจิกรรมการเสรมิสรางความรบัผดิชอบของนกัโทษ และมารนี (Marie, 1997) ไดศกึษา

ทกัษะชีวติของผูทีอ่ยูในสถานกกักนัชาย พบวา สิง่สาํคัญคอื ทกัษะดานการควบคมุอารมณดานการแกปญหา

ดานการเห็นคุณคาในตนเอง โดยมุงเนนการพัฒนาการควบคุมตนเองการควบคุมปญหาและความเช่ือใน

ความสามารถแหงตน ซึง่ใชการสอนพ้ืนฐานทักษะชีวติ  จะเห็นไดวาส่ิงท่ีคนพบมีสวนในการเสริมสรางพัฒนา

เยาวชนผูกระทําผิดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะชีวิตที่เยาวชนควรมีตามงานวิจัยของมารีน ยังคงมุงเนน

ที่ดานจัดการอารมณตนเอง และการแกไขปญหาและการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเทียบเคียงไดกับ                                     

การฝกทักษะชีวิตของ  Atthakomol (2006, 68) ที่ศึกษาโปรแกรมการฝกทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน                                  

ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม โดยมีลักษณะองคประกอบทักษะชีวิต ไดแก      

ดานการเหน็คณุคาในตนเอง  ดานการตดัสนิใจอยางมเีหตผุล  ดานการปฏเิสธตอรอง  ดานการจดัการกบัอารมณ 

จากผลการศึกษาของบุษกร อรรถโกมล กพ็บวา ทกัษะทีจ่าํเปนของเยาวชนท่ีกระทาํความผิดนัน้ ตองประกอบดวย

การที่เยาวชนการเห็นคุณคาในตนเอง รู จักท่ีจะปฏิเสธผู อื่น ควบคุมจัดการอารมณตนเองใหไดและ                        

ควรรูจกัตดัสนิใจแกไขปญหาอยางรอบคอบ  สวนงานวจิยัของ Mangrulkar, Whitman & Posner (2001, 22) 

ก็ไดศึกษาเก่ียวกับลักษณะองคประกอบท่ีใชในการพัฒนาทักษะในเด็กและวัยรุน ซึ่งประกอบดวยทักษะ                 

การปฏเิสธและเจรจาตอรอง การแกปญหา และการตดัสินใจ การเผชญิทางอารมณโดยเทยีบเคยีงกบัการพฒันา

ทักษะชีวิตสําหรับวัยรุนไทยท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของ  Mormai, Srichai & Suwannapun (2014, 273-283)                              

ทีไ่ดศกึษาในกลุมนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง จากการเขารวมโปรแกรมเสรมิสรางทกัษะชีวติ

ในการปองกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ทักษะที่สําคัญในการเสริมสรางใหกับนักเรียนมี 5 ดาน                 

ไดแก   ดานความภูมิใจในตนเอง  ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการตัดสินใจ และการแกไขปญหา                      

ดานการสือ่สารและการปฏสิมัพนัธกบัผูอืน่ ดานการจดัอารมณและความเครยีด ดงันัน้ลักษณะของทกัษะชวีติ                             

ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนผูกระทําผิด ประกอบดวย 5 ดาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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 ดานการเห็นคณุคาในตนเอง คอื การท่ีเยาวชนคิดวาตนเองมีความสําคญั เปนทีย่อมรบัทัง้ตอตนเอง

และผูอื่น โดยรับรู และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 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 ซึ่งสามารถส่ือออกมาไดในรูปแบบ         

คําพูดและการกระทํา

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ การท่ีเยาวชนทําตนใหเปนประโยชน ไมเปนภาระ และการให               

ความชวยเหลือผูอื่น การใหโอกาสผูอื่น การเปนสวนหนึ่งในการทําส่ิงดีและประโยชนตอสังคม พรอมทั้ง                    

การรวมสรางสรรคและพัฒนาสังคมท่ีตนอาศัยอยูใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ    

Department of Mental Health (2000, 70) ทีก่ลาววา ความรบัผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงความเอาใจใส 

ตั้งใจทํางานในหนาที่ของตนท่ีไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจและขยันขันแข็งเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ

 ดานการปฏิเสธตอรอง เปนความสามารถของเยาวชนในการส่ือสารพูดคุย การพยายามเจรจากับ                 

ผูอื่น การบอกปฏิเสธ การหลบหลีกไมพบเจอและออกหางจากเพื่อนกลุมเส่ียง การไมหลงใหลและตอตาน              

คําชักจูง หรือการหาวิธีตางๆ เพื่อนําตนเองออกจากสถานการณที่ไมเหมาะสม และไมกระทําในสิ่งที่ตนเห็น

วาไมถูกตอง ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Palakawong Na Ayutthaya (2004, 27) ที่กลาววา การปฏิเสธ

ตอรองเปนความสามารถของบุคคลในการปฏิเสธเม่ือถูกชักชวนจากเพ่ือนและหาทางออกเม่ือถูกเซาซ้ี                            

ไดอยางเหมาะสมและไมเสียสัมพันธภาพที่จะชวยหลีกเลี่ยงการมีภาวะเสี่ยง ตลอดจนพฤติกรรม                                           

ที่ไมพึงประสงค

 ดานการจัดการกับอารมณ คือ ความสามารถของเยาวชนในการรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น                   

โดยคํานงึถงึผลเสยีทีต่ามมาจากการแสดงอารมณ การไตรตรองอารมณ รูวธิกีารอยูรวมกบัอารมณของตนเอง 

การควบคมุและการสกดักัน้อารมณทีไ่มเหมาะสม การระบายอารมณทีถ่กูวธิ ีและการแสวงหาหลักยดึเหนีย่ว

จิตใจ ซึ่งเทียบเคียงไดกับแนวคิดขององคอนามัยโลก (WHO, 1994, 5) ที่กลาววาการจัดการกับอารมณ 

เปนการเขาใจภาวะอารมณของตนเองและผูอืน่วามีผลตอพฤติกรรมซ่ึงทําใหสามารถตอบสนองตอภาวะตางๆ

ทางอารมณไดอยางเหมาะสม และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Department of Mental Health (1998, 12) 

ที่กลาววา การจัดการกับอารมณเปนความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณที่เกิดขึ้นได                     

อยางเหมาะสมและสามารถท่ีจะรูสาเหตุของความเครียด  รูวธิกีารควบคุมระดับของความเครียด รูวธิผีอนคลาย

และหลีกเลี่ยงสาเหตุ  พรอมทั้งเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค และ Kantree (2016, 248)                                        

ไดกลาววา ถานักเรียนหรือวัยรุ นมีทักษะดานการจัดการกับอารมณและความเครียด จะทําใหวัยรุ นมี                              

ความผอนคลายทางอารมณและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี
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 ดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล เปนความสามารถของเยาวชนในการแกไขปญหาและหาทางออก

ใหตนเอง โดยการวิเคราะหขอดีขอเสียจากแนวทางตางๆ การรูวาส่ิงไหนควรทําไมควรทํา การคิดพิจารณา

อยางรอบคอบในเร่ืองราวทีเ่กิดขึน้ การนกึถงึอนาคต นกึถงึบคุคลทีม่คีวามสาํคญัในชวีติ การหาทางแกปญหา

เปนขัน้ตอน และแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสม ซึง่เทียบเคียงไดกบัแนวคดิของ Department of Mental Health 

(2000, 65) ที่กลาววา การตัดสินใจอยางมีเหตุผล เปนความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับชีวิต                                       

ไดอยางสรางสรรค ซึง่ถาบคุคลตัดสนิใจกระทําสิง่ใดท่ีเกีย่วกับสขุภาพ เขาจะตองประเมินทางเลือกทีแ่ตกตาง

และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกเหลานั้น และเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ Lalitpasan (2008, 23) ที่กลาววา 

การตัดสินใจเปนการคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกพฤติกรรมหรือวิธีการในการแกปญหาเพียงพฤติกรรมหรือ                                     

วิธีการเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวหลังจากที่ไดรวบรวมขอมูลและวิธีการตางๆ                                 

ไวมากเพียงพอแลว การตัดสินใจมีองคประกอบดังนี้ คือผูตัดสินใจปญหาหรืออุปสรรค ทางเลือกของ                                        

วธิดีาํเนนิการหรอืทางเลอืกของแนวทางปฏบิตัใินการแกปญหาใหบรรลเุปาหมายทีต่องการ และสภาพแวดลอม                       

ในขณะตัดสินใจ

สรุป
 ลกัษณะของทักษะชีวติในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตวัของเยาวชนผูกระทําผิด ประกอบดวย 

5  ดาน ไดแก ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิเสธตอรอง                                      

ดานการจดัการกบัอารมณ  และดานการตดัสนิใจอยางมีเหตผุล ซึง่การวจิยัในครัง้นีเ้ปนสวนหนึง่ของการวจิยั 

เรื่องการพัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษากลุมและเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว  

ของเยาวชนผูกระทําผิดในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                   

(ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานมุทิตา                              

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานสิรินธร) 

ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะของทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชน                

ผูกระทําผิดนั้น มีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทลักษณะและประสบการณที่แตกตางจากเยาวชนท่ัวไป                 

ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 หนวยงานนําแนวคิดทักษะชีวิตที่ไดไปสรางความเขาใจใหแกผูรับผิดชอบดูแลเยาวชน 

เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว โดยการเนนใหความสําคัญใน

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผูกระทําผิดตามทักษะชีวิตที่ไดจากผลการวิจัย

  1.2  หนวยงานภาครัฐนําแนวทางทักษะชีวิตที่ไดไปกําหนดสิ่งที่ควรพัฒนาใหตรงกับ                             

การเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล (ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย                     

บานมุทิตาศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บานสิรินธร) และศูนยฝกอื่นๆ
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 2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  2.1 ผู ที่นําประเด็นลักษณะทักษะชีวิตในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวไปใช                                

ควรประเมินกอน วาเยาวชนมีความตองการเสริมสรางทักษะชีวิตดานใดเพราะแตละคนมีความจําเปน                             

ที่ตองพัฒนาตางกัน

  2.2 ผูทาํหนาทีใ่นการดแูลเยาวชนควรนาํลกัษณะของทกัษะชวีติไปกาํหนดวธิเีสรมิสรางทกัษะชวีติ 

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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