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Abstract 

Authentic self-esteem involves high self-esteem and low self-defensiveness. The researchers 

examined the evidence about violent behavior among children and adolescents, and found that 

most of the violent juvenile delinquents have a problem with authentic self-esteem. Learning how 

to enhance authentic self-esteem is the key to solve the adolescent problems. The purpose of the 

research was to study the perspective transformation process for enhancing authentic self-esteem 

among violent male juvenile delinquents. This study was a mixed methods research which 

included using the Multidimensional Self-Esteem Inventory (MSEI) with 343 male juvenile 

delinquents who were living in the Juvenile Vocational Training Centre for Boys in Thailand. This 

was followed by in-depth interviews with 20 key informants. The results showed that there were 

four stages of the perspective transformation process: the first stage was “distinction”, the second 

stage was “intention”, the third stage was “assertiveness” and the last stage was “development of 

perspectives”. In conclusion, the perspective transformation process for enhancing authentic self-

esteem is an essential part in fostering youths to learn about how to understand and change their 

self, however, it needs an effective implementation program.  
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บทคัดย่อ 
การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง คือ การเห็นคุณค่าในตนเองสูงอย่างมั่นคงและปกป้องตนเองต่่า นักวิจัยได้ตรวจสอบ
หลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นและพบว่า เยาวชนที่กระท่าผิดคดีความรุนแรงส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง การเรียนรู้วิธีเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง คือ กุญแจส่าคัญ 
ที่จะแก้ไขปัญหาวัยรุ่นดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท่าผิดคดีความรุนแรง การศึกษานี้เป็น
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีโดยการใช้แบบวัด Multidimensional Self-Esteem Inventory (MSEI) กับกลุ่ม
เยาวชนชายที่กระท่าผิดคดีความรุนแรงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ่านวน 343 คน และการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ่านวน 20 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การแยกแยะ ขั้นที่ 2 การสร้างเจตนารมณ์ ขั้นที่ 3 การกล้าเผชิญ และขั้นที่ 4 
การพัฒนาปริทรรศน์ กล่าวโดยสรุป คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ 
ในตนเองเป็นส่วนส่าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีท่าความเข้าใจ 
และเปลี่ยนแปลงตัวตน อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวจ่าเป็นต้องท่าให้เกิดการน่าไปใช้ที่มีประสิทธิผลด้วย 
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บทน า 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) เป็นความคิดและความรู้สึกเชิงประเมินค่าที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับ

การรับรู้ในความสามารถ (Competence) และความมีคุณค่า (Worthiness) ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้อันจะเป็น 
แรงขับภายในตัวบุคคลให้สามารถตัดสินใจและกระท่าสิ่งต่าง ๆ โดยผลของการกระท่าจะเป็นทางลบหรือบวก  
ก็ขึ้นอยู่กับผลของการเรียนรู้นั้น ๆ ดังนั้น การเห็นคุณค่าในตนเองก็คือความรู้สึกที่มีต่อตัวเองอันจะส่งผลต่อ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั้น โดยบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง มักจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ในตนเอง อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นที่แสดงออกมาภายนอกอาจไม่ได้มาจากความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอย่าง
แท้จริง ถ้าบุคคลนั้นก่าลังพยายามเสแสร้งหรือปกปิดความรู้สึกด้านลบหรือความอ่อนแอ (Weakness) ในตนเอง
(Branden, 2001) โดยความบกพร่องในการเห็นคุณค่าในตนเองนี้ เรียกว่า การเห็นคุณค่าเทียมในตนเอง (Pseudo 
Self-Esteem) หรือการเห็นคุณค่าในทางปกป้องตนเอง (Defensive Self-Esteem) ซึ่งเป็นการเปรียบการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงให้เทียบเท่าแค่ความรู้สึกดี ความทะนงตัว การหลงตนเอง และอุปนิสัยที่อาจน่า ไปสู่ความ
ก้าวร้าว อันถือเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง (Reasoner, 2000 cited in Scott, 2004) 
 จากแนวคิดของ Mruk (2006) ได้กล่าวว่า ลักษณะที่ส่าคัญของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง คือ มีการรับรู้
เป็นปกติถึงความสามารถที่ตนปฏิบัติได้จริง หรือกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถที่แท้จริง (Realistic Competence) 
ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะคิดและตัดสินใจกระท่าบางสิ่งบางอย่างได้เป็นผลจริง วัดได้พิสูจน์ได้ และ  
มีสาระส่าคัญ โดยมิใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อว่าตนสามารถท่าให้เกิดผลได้ แต่เป็นความรู้สึกเชื่อมั่นซึ่งเกิด  
จากความสามารถที่ตนได้แสดงออกมาอยู่เป็นประจ่าโดยไม่จ่าเป็นต้องดีเลิศหรือประสบผลส่าเร็จ แบ่งเป็น  
4 องค์ประกอบ คือ (1) ความสามารถ (Competence) ได้แก่ สามารถที่จะเข้าใจงานใหม่ ๆ สามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถท่าอะไรหลายอย่างได้ดี (2) อ่านาจภายในตน (Personal Power) ได้แก่ มีความเป็น
ผู้น่า กล้าแสดงความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนทั้งความคิดและพฤติกรรม (3) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
ได้แก่ มีวินัยในตนเอง มีความพยายาม มีการตั้งและการได้มาซึ่งเป้าหมาย มีสมาธิสูง สามารถควบคุมอารมณ์  
ต่าง ๆ และ (4) การท่างานของร่างกาย (Body Functioning) ได้แก่ ร่างกายท่างานสัมพันธ์กันดี คล่องแคล่ว
ว่องไว สภาพร่างกายแข็งแรง สนุกสนานกับการท่ากิจกรรมทางกายต่าง ๆ นอกจากนี้ บุคคลยังต้องมีความรู้สึกถึง
ความมีคุณค่าที่มั่นคง (Solid Worthiness) ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกในความมีคุณค่าของตนที่พยายามจะแสดงออก
มาตามความเป็นจริงในแบบที่น่าเคารพหรือน่าปรารถนาของความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เมื่อต้องเผชิญกับความ  
ท้าทายของชีวิต รวมทั้งมีความใส่ใจอย่างกระตือรือร้นต่อคุณค่าในทางบวกที่เป็นเนื้อแท้ แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ 
คือ (1) การเป็นที่รัก (Lovability) ได้แก่ รู้สึกได้รับความเอาใจใส่จากบุคคลอันเป็นที่รัก ได้รับการยอมรับ สามารถ
ไว้วางใจ รับและแสดงออกซ่ึงความรัก มีความพึงพอใจในสัมพันธภาพอันใกล้ชิด (2) การเป็นที่ชื่นชอบ (Likability) 
ได้แก่ เป็นบุคคลที่น่าชื่นชอบหรือเป็นที่รู้จัก เพ่ือนฝูงให้การยอมรับและเข้าไปร่วมอยู่ในทีม สามารถสนุกสนานกับ
เพ่ือน ๆ และเข้ากันได้ดีกับคนอ่ืน รวมถึงสร้างความประทับใจครั้งแรกได้ดี (3) รูปลักษณ์ทางกาย (Body 
Appearance) ได้แก่ การมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด พอใจในรูปร่างหน้าตา มีความน่าดึงดูดทางเพศ และดูแลตนเอง 
ได้ดี และ (4) ความพอใจตนเองในด้านศีลธรรม (Moral Self-Approval) ได้แก่ พอใจกับพฤติกรรมและค่านิยม 
ทางศีลธรรม มีมาตรฐานทางศีลธรรมที่ชัดเจน และสามารถสร้างแบบอย่างท่ีดีงามให้กับผู้อื่นได้ 
 ส่าหรับกระบวนการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เ พ่ือ  
การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) โดยในแนวคิดของ Merzirow (1997) ได้อธิบายถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ (Perspective Transformation) ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในของบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับ 1) การเสนอความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ส่าหรับการเรียนรู้อย่างเข้าใจ (Understanding Learning) 
ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลง และ 2) การปรับปรุงการเห็นคุณค่าในตนเองให้ดีขึ้นและช่วย
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ค้นหาตัวตนที่แท้จริง (Authentic Self) (Tennant, 2000 cited in Ntiri and Stewart, 2010) ซึ่งนักวิจัยสามารถ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองได้ 
ประกอบด้วย 10 ขั้น ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่ท่าให้สับสน (2) ตรวจสอบตนเองด้วยความรู้สึกผิดหรือละอายใจ 
(3) ประเมินตนเองเชิงวิพากษ์ (4) ตระหนักในตนเอง (5) ส่ารวจทางเลือกของบทบาทใหม่ (6) วางแผนการกระท่า 
(7) พัฒนาความรู้และทักษะ (8) ทดลองบทบาทใหม่ (9) สร้างสมรรถนะและความเชื่อมั่นในตนเอง และ 
(10) การบูรณาการใหม่  
 จากการทบทวนแนวคิดข้างต้นจึงน่ามาสู่การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้าง  
การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากลุ่มของเยาวชนที่กระท่าผิดคดีความรุนแรง ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปริทรรศน์ 10 ขั้นของเมซิโรว์ เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ เนื่องจากในบริบทของเยาวชนที่กระท่าผิดคดี
ความรุนแรงมีความสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย โดยจากผลการศึกษาต่าง ๆ ในกลุ่มทะเลาะวิวาท (Bullies) 
กลุ่มผู้กระท่าความผิดในคดีเกี่ยวกับความรุนแรง และกลุ่มผู้ก่อกวนอ่ืน ๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะชื่นชม  
ยกย่องตนเองอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักตามสถานการณ์ที่น่าไปสู่การใช้ความรุนแรง คือ การคุกคามอัตตา (Ego 
Threat) (Baumeister et al., 1996) ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่ท่าให้เยาวชนที่กระท่าผิดมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น 
เกิดจากเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมักจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้กระท่าผิดเพ่ือต้องการเพ่ิมคุณค่าในตนเอง โดยกลุ่ม
ผู้กระท่าผิดจะชื่นชมและให้รางวัลส่าหรับความกล้าต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่าง  ๆ ท่าให้การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของเยาวชนเพ่ิมสูงขึ้น (Kaplan, 1975a cited in Scott, 2004) อีกทั้งการใช้ความรุนแรงในสังคมปัจจุบันยังคง
เป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง กล่าวคือ การกระท่าผิดของเด็กและเยาวชนถือเป็นปัญหาสังคมที่อารยประเทศท้ังหลาย
ให้ความส่าคัญ และในปัจจุบันการกระท่าความผิดดังกล่าวในประเทศไทยยังคงมีอัตราสูงและนับวันยิ่งทวี  
ความรุนแรงมากขึ้น โดยจะพบเห็นจากสื่อต่าง ๆ ที่มักปรากฏพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การทะเลาะวิวาท การท่าร้ายร่างกาย การยกพวกตีกัน การท่าลายทรัพย์สิน การก่อคดี
ข่มขืนไปจนถึงการก่อคดีฆาตกรรม ซึ่งจากข้อมูลสถิติคดีเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ ตั้งแต่ปี 2555-2557 
พบว่า คดีความรุนแรง (ได้แก่ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ) ยังคงมีอัตราสูง
อย่างน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ดี อัตราส่วนระหว่างเยาวชนชายและหญิงที่เข้ารับการฝึกอบรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
ยังถือว่าไม่แตกต่างกันมาก คือ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายประมาณร้อยละ 90 ของเยาวชนทั้งหมด (กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2555, 2556, 2557) ดังนั้น ผลจากการศึกษานี้จะท่าให้ทราบถึงธรรมชาติของปัญหา
และการเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง  เยาวชนที่กระท่าผิดคดี 
ความรุนแรง รวมถึงเยาวชนทั่วไปที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระท่าผิด ให้สามารถปรับ เปลี่ยนความคิด รู้จัก
ไตร่ตรอง ทบทวน และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองอย่างแท้จริง อันจะ
น่าไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ปรับเปลี่ยนมุมมองจากภายในที่ท่าให้เกิดความเชื่อมั่น
ในความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตน ตลอดจนตระหนักถึงความส่าคัญของการส่งเสริมศักยภาพในตัว
ของเยาวชนให้สามารถเข้าใจตนเองและปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือด่าเนินชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชาย  
ที่กระท่าผิดคดีความรุนแรง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้  
ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท่าผิดคดีความรุนแรง โดยใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ตามแนวคิด  
ของ Mezirow (1991, 1997) เป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มเยาวชนที่กระท่าผิดคดีความรุนแรงในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คดีที่สอดคล้องกับปัญหา 
ของการวิจัย ได้แก่ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 อย่างไรก็ดี ในการศึกษากลุ่มเยาวชนดังกล่าว จ่าเป็นต้องน่าแนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองมา
ช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองที่ปรากฏในตัวของเยาวชนด้วย โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 
แนวคิดที่มีการอธิบายได้ชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ แนวคิดของ Mruk (2006) ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง รวมถึงวิธีการวัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน และแนวคิดของ  Branden (1981, 1994, 
2001) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีอธิบายองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองในเชิงคุณลักษณะที่ชัดเจน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ที่ต่อเนื่องกัน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง มีวิธีด่าเนินการ ดังนี้ 
      1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ได้แก่ แนวคิด
ของ Branden และแนวคิดของ Mruk  
      1.2 สร้างข้อความโดยปรับปรุงเนื้อหาจากแบบวัดต้นฉบับ คือ Multidimensional 
Self-Esteem Inventory (MSEI) ของ O'Brien และ Epstein (1988) จ่านวน 116 ข้อ เพ่ือให้เหมาะสมกับ 
การน่าไปใช้ในบริบทของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ โดยเขียนข้อความที่เข้าใจง่ายและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ชัดเจน 
ในแต่ละองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ซึ่ งแบ่งเป็น 11 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การเห็นคุณค่า 
ในตนเองโดยรวม (2) ความสามารถ (3) การเป็นที่รัก (4) การเป็นที่ชื่นชอบ (5) อ่านาจภายในตน (6) การควบคุม
ตนเอง (7) การพอใจทางศีลธรรม (8) รูปลักษณ์ทางกาย (9) การท่างานของร่างกาย (10) การรวมอัตลักษณ์  
และ (11) การยกระดับในทางปกป้องตนเอง  

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแบบวัดการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง มีวิธีการ ดังนี้ 
2.1 ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างส่าหรับการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแบบวัด คือ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงด้วยการก่าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมโดย
แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ 2 คน 

2.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง คือ
แบบประเมินส่าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ่านวน 1 ฉบับต่อ 1 คน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index Of Congruence: IOC) 

2.3 ผู้วิจัยด่าเนินการประสานงานกับผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือขอความอนุเคราะห์ ใน  
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง และ 
ความครอบคลุมของนิยามองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง  
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2.4 เก็บรวบรวมแบบประเมินจนครบทั้ง 5 ฉบับแล้วน่ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง และน่าข้อความในแต่ละข้อมาปรับปรุงแก้ไขตามค่าแนะน่าของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงข้อความที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องต่่ากว่า 0.60 เมื่อได้แบบวัดที่แก้ไขจนสมบูรณ์แล้วจึงน่าไปทดลองเก็บข้อมูล (Try Out) 
จ่านวน 30 ชุด ก่อนน่าไปเก็บข้อมูลจริง 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์หาค่าความถี่  
ค่าเฉลี่ย และเปอร์เซ็นต์ไทล์ ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง
สูงออกมาก่อนท่าการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ส่าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นตอนต่อไป
โดยมีวิธีด่าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท่าหนังสือจากมหาวิทยาลัยและหนังสืออนุมัติ
จากกรมพินิจฯ เพ่ือขออนุญาตเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2 ก่าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ เด็กและเยาวชนที่กระท่าผิดคดีความรุนแรงจากศูนย์ฝึกฯ ได้แก่ 

คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลได้ตัดสินพิพากษาให้เข้ารับ
การฝึกและอบรมในศูนย์ฝึกฯ จ่านวน 920 คน (ข้อมูล ณ ปี 2555) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนชายที่เข้ารับการอบรมในศูนย์ฝึกฯ สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ไม่มีภาวะผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ และมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกฯ มากกว่า 3 เดือน
จ่านวน 286 คน ซึ่งได้จากการเปิดตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างส่าหรับศึกษาสัดส่วนของประชากร (P) ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% เมื่อยอมให้ความคลาดเคลื่อน (E) ของการประมาณค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ในระดับ ±5% ของค่า
สัดส่วนสูงสุด (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข, 2551) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเพ่ิมขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 20 รวมเป็นจ่านวน 343 คน เพ่ือความสมบูรณ์ของการเก็บข้อมูลและป้องกันการสูญเสีย  
ของการตอบแบบวัด จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากศูนย์ฝึกฯ จ่านวน 15 
แห่งทั่วประเทศ โดยเลือกตามจ่านวนที่เป็นไปตามขนาดของแต่ละศูนย์ฝึกฯ ซึ่งผู้วิจัยวัดจากสถิติจ่านวนเด็กและ
เยาวชนเฉลี่ยต่อวัน แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) จนครบจ่านวนที่ก่าหนดของแต่ละศูนย์ฝึกฯ
ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 จ่านวนเยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับที่ รายช่ือศูนย์ฝึกฯ 
จ านวนเด็กและ

เยาวชนเฉลี่ยต่อวัน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 

ตามขนาดของศูนย์ฝึกฯ 
1 ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา 472 (472×343) ÷ 5,632  =  28 
2 ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา 147 (147×343) ÷ 5,632  =  9 
3 ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา 164 (164×343) ÷ 5,632  =  10 
4 ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร 54 (54×343) ÷ 5,632  =  3 
5 ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง 264 (264×343) ÷ 5,632  =  16 
6 ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ระยอง 565 (565×343) ÷ 5,632  =  34 
7 ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี 549 (549×343) ÷ 5,632  =  33 
8 ศูนย์ฝึกฯ เขต 3 นครราชสีมา 309 (309×343) ÷ 5,632  =  19 
9 ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น 467 (467×343) ÷ 5,632  =  28 
10 ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 อุบลราชธานี 470 (470×343) ÷ 5,632  =  29 
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ล าดับที่ รายช่ือศูนย์ฝึกฯ 
จ านวนเด็กและ

เยาวชนเฉลี่ยต่อวัน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 

ตามขนาดของศูนย์ฝึกฯ 
11 ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ 721 (721×343) ÷ 5,632  =  44 
12 ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 470 (470×343) ÷ 5,632  =  29 
13 ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี 488 (488×343) ÷ 5,632  =  30 
14 ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 สงขลา 449 (449×343) ÷ 5,632  =  27 
15 ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี 43 (43×343) ÷ 5,632  =  3 

รวม 5,632 343 
 

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน่าแบบวัดการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจากศูนย์ฝึกฯ ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ 

3.4 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยค่านวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เพ่ือคัดกรองกลุ่มที่มีคะแนนการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองสูงออกมาก่อนท่าการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ในขั้นตอนต่อไป 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ก่าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants) ซึ่งผู้วิจัยได้ท่าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เป็นเยาวชนชายที่มีคะแนนสูงจากแบบวัดการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง โดยก่าหนดกลุ่มคะแนนที่อยู่สูงกว่าระดับ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป จากนั้น น่ารายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่คัดกรองได้ซึ่งควรมีจ่านวนที่มากพอ ไปให้เจ้าหน้าที่
ประจ่าศูนย์ฝึกฯ ที่ดูแลรับผิดชอบได้ท่าการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ่านวน 12-20 คน ตามเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นจ่านวนที่เหมาะสมส่าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (วรรณดี สุทธินรากร, 2556) อย่างไรก็ดี ในขณะด่าเนินการ
เก็บข้อมูล ถ้ามีจ่านวนผู้ให้ข้อมูลที่ถูกคัดเลือกมากกว่า 20 คน ผู้วิจัยจะคัดเลือกรายชื่อ 20 คนแรกที่ผู้วิจัยมีความ
สะดวกในการลงพ้ืนที่และสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การเดินทาง การติดต่อประสานงาน 
การได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกฯ เป็นต้น  
   ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาภาคสนาม มีข้ันตอน ดังนี้ 
     5.1 ขั้นก่อนลงสนาม ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยและหนังสืออนุมัติจาก 
กรมพินิจฯ รวมทั้งหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือติดต่อกับศูนย์ฝึกฯ ในการขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่ถูกคัดเลือกโดยก่าหนดประเด็นค่าถามตามแนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ของเมซิโรว์ 10 ขั้น 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยมีประเด็นค่าถามหลัก ดังนี้ 
     1) ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณ
ซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวเอง 
     2) คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น/คุณคิดเห็นอย่างไร/เหตุการณ์นั้น
เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความมุ่งหวังในชีวิตอย่างไร 
     3) การเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของคุณเกิดขึ้นได้อย่างไร/
อะไรเป็นสิ่งที่มาช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
     4)  คุณมองเห็นใครบ้างหรือไม่ที่มีประสบการณ์คล้าย  ๆ กัน แล้ว เขา
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร 
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     5) สิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ในตัวคุณ มีอะไรบ้าง ช่วยอธิบาย 
     6)  คุณมีการวางแผนที่ จะท่ าอะไรบ้ างหลั งจากที่ รู้ ว่ าตนเองต้องการ 
จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง 
     7) คุณมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างไร/คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง
หลังจากที่ได้ลงมือท่าเพ่ือจะเป็นคนใหม่ 
     8) คุณได้ลงมือท่าอะไรใหม่ ๆ บ้าง/คุณได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากสังคมหรือ
คนรอบข้าง 
     9) คุณมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือเ พ่ือน  ๆ บ้างหรือไม่ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
     10) คุณรู้สึกอย่างไรกับการได้ เปลี่ยนแปลงตนเอง/คุณมีมุมมองในชีวิต 
ที่เปลี่ยนไปอย่างไร 
 5.2 ขั้นลงสนาม เริ่มจากแนะน่าตัวเพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล 
พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และให้ค่าสัญญาว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะไม่เปิดเผย 
รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการจดบันทึก และจะท่าลายเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะแสดงตัวตน
อย่างเปิดเผย (Overt) ว่าเป็นนักวิจัย ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกสบายในการขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และไม่มีปัญหา
ยุ่งยากด้านจริยธรรมในการวิจัย จากนั้นจึงท่าการสัมภาษณ์โดยใช้เวลาในแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือแยก
เป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสมควบคู่กับการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ  
แบบสามเส้า (Triangulation) รวมไปถึงในบางกรณีที่ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนิทสนมกับผู้ให้
ข้อมูล เช่น เพ่ือนในกลุ่ม ครู นักจิตวิทยา เป็นต้น โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ( Informal Interview) 
 เป็นการถามอย่างไม่เป็นทางการในบางประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งไม่
จ่าเป็นต้องมีการนัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า ภายหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ในแต่ละวันผู้วิจัยต้องรีบท่าการจดบันทึก
ประเด็นที่น่าสนใจเพื่อช่วยเตือนความจ่าและรวบรวมความคิดในเรื่องที่สัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน 
  ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะเริ่มกระท่าไปพร้อมกับกระบวนการเก็บข้อมูล
และจะไม่ปล่อยข้อมูลกองทิ้งไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับข้อมูลดิบและลดทอนข้อมูลไม่ให้มีมากจนเกินไป ส่าหรับ  
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลดิบที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดย
ผ่านการวิเคราะห์ความหมายทางภาษาโดยตรงและวิเคราะห์ความหมายทางความรู้สึก (นิศา ชูโต , 2545) ทั้งนี้
ประเด็นค่าถามต่าง ๆ จะช่วยให้เยาวชนอธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ตามขั้นตอน 10 ขั้นของเมซิโรว์ได้อย่าง
ชัดเจน อันน่ามาสู่การวิเคราะห์ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของเยาวชน อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะไม่เน้นการตั้ง
ค่าถามตามประเด็นที่ตั้งไว้ทั้ง 10 ขั้นเพราะอาจเป็นการชี้น่าและไม่สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้  
แต่ผู้วิจัยจะเน้นการถามแบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เพ่ือให้เยาวชนแสดงความคิดอย่างเป็นอิสระและสะท้อน
วิธีการเรียนรู้ที่ชัดเจนในบางสถานการณ์ออกมาด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนของหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
(สธญ ภู่คง และอ้อมเดือน สดมณี, 2551) 
  6.1 จัดระบบข้อมูล จากข้อมูลที่เก็บมาจากภาคสนามนั้นมักจะไม่อยู่ในรูปที่พร้อม 
จะน่าไปใช้วิเคราะห์ต่อไป ผู้วิจัยได้น่ามาจัดรูปให้เหมาะสมก่อน โดยการถอดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ  
ท่าการบันทึกข้อมูลที่ได้มาเพ่ือน่ามาสร้างรหัสในขั้นตอนต่อไป 
  6.2 สร้างรหัสการแสดงข้อมูลและเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยเริ่มจาก
การลงรหัสข้อมูล ซึ่งหลังจากถอดข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาซึ่งจะอยู่ในรูปของบทสัมภาษณ์หรือรายละเอียด 
จากการบันทึกการสังเกตแล้ว ผู้วิจัยจะให้รหัสกับข้อความที่ปรากฏ ทั้งนี้การให้รหัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถ
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พิจารณาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ จากนั้นมีการจัดแสดงข้อมูลในรูปต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย ซึ่ง
จะช่วยให้การวิ เคราะห์มีความเที่ ย งตรง จากนั้นท่าการ เชื่ อมโยงหาความสัม พันธ์ ของข้อมูล โดย  
ที่ผู้วิจัยจะต้องค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือใช้อ้างอิงหรือ
อธิบายความต่อไป 
  6.3 แปลความ สร้างข้อสรุปและพิสูจน์ข้อสรุป ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท่าการแปล
ความหมายของข้อมูลซึ่งผู้วิจัยต้องเข้าใจความหมายข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือให้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบ  
ต่าง ๆ สามารถน่าไปอธิบายหรือน่าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ โดยจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ท่าการลงรหัสไว้แล้วผู้วิจัย
จะน่าข้อมูลที่มีรหัสเดียวกันมาท่าการวิเคราะห์ ตีความ และแปลความหมาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ  
ของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองเพ่ือคัดกรองกลุ่มเยาวชนที่มีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของแนวคิด
ทฤษฎี ซึ่งจากเกณฑ์การประเมินตามแนวคิดของ Mruk ได้ระบุว่า บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง คือ บุคคล
ที่มีการประเมินค่าตนเองในด้านความสามารถที่แท้จริงและด้านความมีคุณค่าที่มั่นคงอยู่ในระดับสูงทั้งสองด้าน 
ดังนั้น ถ้าเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้งสองด้านนี้อยู่ในเกณฑ์สูงแล้ว ถือได้ว่าเยาวชนมีการเห็นคุณค่าแท้  
ในตนเอง แต่อย่างไรก็ดี จากเกณฑ์ของแบบวัด MSEI ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าบุคคลใดมีคะแนนรวมด้าน 
การยกระดับในทางปกป้องตนเองอยู่ ในเกณฑ์สูง แสดงว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะประเมินค่าตนเอง 
ในองค์ประกอบอ่ืน ๆ สูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้น ถ้าเยาวชนมีคะแนนรวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเอง  
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สูงแล้ว ถือได้ว่าเยาวชนมีแนวโน้มที่จะประเมินค่าตนเองในองค์ประกอบอื่น ๆ ตามความเป็นจริง 
  จากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ก่าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 เกณฑ์ 
คือ เกณฑ์แรก เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มสูง หรือมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 
ขึ้นไปทั้งด้านความสามารถที่แท้จริงและด้านความมีคุณค่าที่มั่นคง ส่วนเกณฑ์ที่สอง เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีคะแนน
รวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่ไม่อยู่เกณฑ์สูง และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มสูงหรือมีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไปในด้านความสามารถที่แท้จริงหรือด้านความมีคุณค่าที่มั่นคง ด้านใด 
ด้านหนึ่ง ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนเฉลี่ย ณ ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ในด้านความสามารถ 
ที่แท้จริงและด้านความมีคุณค่าที่มั่นคงของเยาวชนทั้งหมด 343 คน เท่ากับ 48 และ 51 ตามล่าดับ โดยมีเยาวชน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป ทั้งสองด้าน จ่านวน 58 คน แบ่งเป็นเยาวชนที่มีคะแนน
รวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สูงและอยู่ในเกณฑ์สูง จ่านวน 9 คน และ 49 คน 
ตามล่าดับ ส่าหรับเยาวชนที่มีคะแนนรวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป ในด้านความสามารถที่แท้จริงด้านเดียว มีจ่านวน 7 คน ส่วนเยาวชน 
ที่มีคะแนนรวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 75ขึ้นไป ในด้านความมีคุณค่าที่มั่นคงด้านเดียว มีจ่านวน 6 คน ดังนั้น สรุปได้ว่า เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์ 
การคัดกรองซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะน่าส่งต่อศูนย์ฝึกฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่าหรับการสัมภาษณ์
อีกครั้งมีจ่านวนทั้งหมด 71 คน ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 จ่านวนเยาวชนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป ในด้านความสามารถที่แท้จริงและ
ด้านความมีคุณค่าที่ม่ันคง จ่าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง 

 
เกณฑ์การคัดกรอง 

จ านวนเยาวชนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป 
ด้านความสามารถที่แท้จริง 
ด้านเดียว (ค่าเฉลี่ย = 48) 

ด้านความมีคุณค่าที่ม่ันคง
ด้านเดียว (ค่าเฉลี่ย = 51) 

ทั้งสองด้าน 

การยกระดับ
ในทางปกป้อง
ตนเองไม่อยู่ใน
เกณฑ์สูง 

7 6 9 

การยกระดับ
ในทางปกป้อง
ตนเองอยู่ในเกณฑ์
สูง 

(22) (22) 49 

รวม 
7 6 58 

71 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ่านวนเยาวชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 หลังจากผู้วิจัยได้จ่านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 71 คน แล้วจึงน่ารายชื่อไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจ่าศูนย์ 
ฝึกฯ เพื่อท่าการคัดเลือกเยาวชนที่จะสัมภาษณ์จ่านวน 12–20 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 
    1) ใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ไม่ต่่ากว่า 1 ปี และเหลือระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 3 เดือน  
    2) มีความยินดีและเต็มใจในการให้สัมภาษณ์ 
    3) มีการปรับเปลี่ยนตัวตนในเชิงบวกและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง 
    4) ไม่มีภาวะผิดปกติทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สัมภาษณ์  
 ผลการคัดเลือกสรุปว่า ผู้วิจัยได้จ่านวนผู้ให้สัมภาษณ์ครบทั้งหมด 20 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มที่มีคะแนนรวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่ ไม่อยู่ ในเกณฑ์สู งและมีคะแนนเฉลี่ย  
ตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไปทั้งด้านความสามารถที่แท้จริงและด้านความมีคุณค่าที่มั่นคง จ่านวน 4 คน 
2) กลุ่มที่มีคะแนนรวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไปในด้านความสามารถที่แท้จริงหรือด้านความมีคุณค่าที่มั่นคง ด้านใดด้านหนึ่ง 
ด้านเดียว จ่านวน 6 คน และ 3) กลุ่มที่มีคะแนนรวมด้านการยกระดับในทางปกป้องตนเองที่อยู่ในเกณฑ์สูง 
และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไปทั้งสองด้าน จ่านวน 10 คน 
 ในการวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง เป็นการวิเคราะห์
ประสบการณ์ของเยาวชนโดยล่าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ จนกระทั่งปัจจุบันว่า เยาวชน  
มีกระบวนการเรียนรู้ที่ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร และน่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองได้อย่างไร
โดยใช้แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ 10 ขั้นของเมซิโรว์ มาเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งผล
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้  
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 ช่วงที่ 1 การเปลี่ยนแปลงช่วงต้น เยาวชนที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ครั้งแรกมักจะรู้สึกอึดอัด ไม่มีอิสรภาพ 
เพราะถูกบีบบังคับด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกฯ หลายคนจึงคิดอยากจะหนีหรือย้ายออกไปอยู่ศูนย์อ่ืน 
ถ้ารู้สึกกดดันมาก ๆ  
  “อยู่ 3 เดือนแรกคิดอยากจะออกอย่างเดียว ตอนนั้นเข้ามาที่ศูนย์ก็เครียด ไม่เจอเพ่ือน...ไม่เคยห่างบ้าน
ไกล ท าให้คิดมาก อยากหนี” (เยาวชนหมายเลข 10) 
  จนกระทั่งเยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนความคิดจากความต้องการอิสรภาพตามอ่าเภอใจไปสู่
ความต้องการได้รับการปล่อยตัว ซึ่งส่งผลให้เยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการหลบหนีไปสู่การเผชิญกับ  
ความเป็นจริง สรุปได้เป็น 5 ขั้นดังนี้ 
  1) ภาวะวิกฤตที่ท่าให้สับสน เป็นการเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท่าให้เยาวชนเกิดความลังเลระหว่าง  
การหลบหนีกับการเผชิญกับความเป็นจริง เช่น เห็นพ่อแม่ร้องไห้ เห็นว่าพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้งเรา 
  “ตอนนั้นสงสารพ่อแม่ คิดว่าไม่น่าท าเลย พ่อแม่ร้องไห้. ..เข้าศูนย์แรก ๆ ผมกลัวว่าจะไม่มีใครมาเยี่ยม 
คิดว่าเขาจะทิ้งเลย แต่เขาก็มา และก็ไม่ด่าด้วย ผมก็ดีใจ” (เยาวชนหมายเลข 15)  
  2) การตรวจสอบตนเองด้วยความรู้สึกผิดหรือละอายใจ เป็นการทบทวนตนเองเก่ียวกับสิ่งที่เคยท่าผิดหรือ
ท่าให้คนในครอบครัวเสียใจแล้วท่าให้รู้สึกผิด 
  “ตอนนั้นเสียใจว่าไม่น่าท าเลย พ่อแม่บอกว่า ท าไมถึงท าแบบนี้ การที่เราไปท าคนอ่ืน เราก็ต้องโดนแบบนี้
ผมเห็นเขาเสียใจผมก็เสียใจ” (เยาวชนหมายเลข 13)  
  3) การตระหนักในตนเอง เป็นการเห็นแบบอย่างของคนที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วท่าให้เกิดแรงบันดาลใจ
และตระหนักรู้ว่าตนเองต้องการอะไร 
  “เห็นคนอ่ืนเขาได้ปล่อยตัวไว ๆ เพราะเขาท าตัวดี ผมก็เลยอยากปล่อยตัวอย่างเขาบ้าง ก็เลยเปลี่ยน 
ตัวเองให้อยู่ตามกฎระเบียบของศูนย์ฝึก” (เยาวชนหมายเลข 7) 
  4) การวางแผนการกระท่า เป็นการวางแผนว่าจะต้องท่าอย่างไรเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ เช่น ท่าตาม
กฎระเบียบ ปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนไปท่าผิด 
  “คิดไปคิดมาก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับที่นั่น...เลยเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ตามกฎระเบียบของศูนย์...ถ้าเราได้เลื่อน
ชั้นดีกว่านี้ เราก็จะสามารถปล่อยก่อนได้” (เยาวชนหมายเลข 7) 
  5) การบูรณาการใหม่ เป็นพฤติกรรมที่เกิดในชีวิตประจ่าวัน เมื่อเยาวชนเลือกที่จะท่าตามกฎระเบียบแล้ว 
เยาวชนก็จะสามารถท่าได้ทันที 
  “ตอนนั้นได้ขึ้นมาเกรด 2 ผมก็คิดว่าผมอยากปล่อยเร็ว ๆ ไม่อยากเกม ถ้าเกมแล้วจะโดนตัดเกรด ก็มี
เพ่ือนชวนดูดยา แต่ก็ไม่ดูด” (เยาวชนหมายเลข 17) 
 ช่วงที่ 2 การเปลี่ยนแปลงช่วงกลาง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท่าให้เยาวชนเริ่มส่ารวจข้อบกพร่อง 
ของตนเองและต้องการที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การรอปล่อยตัวเท่านั้น โดยก่อนที่จะเกิด  
การเรียนรู้ในขั้นนี้ เยาวชนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอปล่อยตัวและอาจท่าผิดกฎระเบียบเล็กน้อย  
เป็นบางครั้ง หรืออาจท่าผิดร้ายแรงจนต้องถูกตัดเกรดและไปเริ่มต้นใหม่ 
  “เขาก็มาชวนไปดูดยา สักลาย ตอนแรกยังไม่ได้ไป กลัวไม่ได้ออก. ..ตอนหลังก็มาสักลายเพราะเห็นเพ่ือน
ท าอยู่ แล้วก็เล่นการพนัน ก็เลยเกม ขึ้นซอย โดนอดออกข้างนอก 6 เดือน เกรดตกจาก 1 เหลือ 4 ตอนนั้นก็รู้สึก
กลัว ไม่อยากข้ึนซอยอีก” (เยาวชนหมายเลข 11) 
  การกลับมาสู่ภาวะความเครียดของเยาวชนเปรียบเสมือนการกลับมาสู่วงจรการเรียนรู้ใหม่ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกเพียงแต่เยาวชนจะมีความต้องการปรับปรุงแก้ไขตนเองเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง  
มีกระบวนการที่ละเอียดมากขึ้น สรุปเป็น 7 ขั้น ดังนี้ 
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  1) ภาวะวิกฤตที่ท่าให้สับสน เป็นการกลับมาเผชิญกับภาวะนี้อีกครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว ท่าให้มีการพูดคุยแบบเปิดใจอันน่ามาสู่การทบทวนตนเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด คิดถึง
เป้าหมายในอนาคต และพัฒนาตนเองมากขึ้น 
  “ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไร อยู่ ๆ ไป รอปล่อยอย่างเดียว พอจบหัตถกรรมก็มาช่างยนต์ ผมเกมยาตั้ง 
ตกไปเกรด 5 ก็เฉย ๆ จนพ่อถามว่า จะท าตัวแบบนี้อีกนานไหม และเขาก็ร้องไห้” (เยาวชนหมายเลข 16) 
  2) การตรวจสอบตนเองด้วยความรู้สึกผิดหรือละอายใจ ในขั้นนี้เยาวชนจะมีความรู้สึกผิดมากขึ้น 
เนื่องจากท่าให้พ่อแม่ผิดหวังเป็นครั้งที่สอง 
  “เหตุการณ์ครั้งที ่2 ท าให้รู้สึกเข็ด รู้สึกแย่ ทั้งกับตัวเองและครอบครัว พ่อกับแม่บ่น แต่ไม่มีถ้อยค าที่ท าให้
เราเสียใจ ท าให้เรารู้สึกดี ที่เขาไม่ดุด่า” (เยาวชนหมายเลข 9) 
  3) การประเมินตนเองเชิงวิพากษ์ คือ ตั้งค่าถามกับตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่กระท่าแล้วรู้สึกผิด ค่าถามเหล่านี้
เป็นสิ่งส่าคัญที่จะน่ามาสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองและคิดถึงเป้าหมายในอนาคตมากขึ้น 
  “อยู่ในนี้มันคิดได้ ถ้าเราออกไปยังท าเหมือนเดิมก็จะไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง แม่กับยายเขาก็จะกระตุ้นให้
เราคิด เขาจะพูดว่า แม่กับยายก็แก่แล้ว ถ้าไม่มีแม่แล้วใครจะอยู่กับลูก ให้หัดคิดถึงอนาคตไว้ ถ้าแม่ กับยายตาย 
จะหาเลี้ยงตัวเองยังไง” (เยาวชนหมายเลข 10) 
  4) การตระหนักในตนเอง สามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งการได้เห็น การได้ยินได้ฟัง และการได้พูดคุย เช่น 
การได้เห็นคนที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วกลับไปมีอนาคตที่ดี การได้พูดคุยแบบเปิดใจกับเพ่ือน ครู หรือคนที่มี
อุดมการณ์ที่ดีและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ 
  “คนที่มีประสบการณ์ส าเร็จข้างนอก เขาเข้ามาแชร์ประสบการณ์ เขาเคยล าบาก เขามีวันนี้เพราะเขา
เรียน เขาอดทน และก็มีคนที่เขาเคยติดมาก่อนแล้วเขาก็มาสอนอีกที” (เยาวชนหมายเลข 18) 
  5) การวางแผนการกระท่า จากการสัมภาษณ์ พบว่า เยาวชนมีการวางแผนการกระท่าที่แตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของแต่ละคนว่ามีความตั้งใจอยากจะท่าอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงตนเองหรือ  
การสร้างอนาคต 
  “กลับบ้านไปคราวหน้า ผมตั้งใจจะไปกราบปู่ บอกว่าขอโทษที่เคยท าผิด สงสารปู่ แล้วก็อยากบวชให้พ่อ” 
(เยาวชนหมายเลข 3) 
  6) การพัฒนาความรู้และทักษะ เป็นความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เยาวชนอยากจะพัฒนาหรืออาชีพ
ที่เยาวชนอยากท่า ซึ่งไม่จ่าเป็นต้องดีเลิศ สูงศักดิ์ หรือมีหน้ามีตาในสังคม แต่จะเป็นสิ่งที่เยาวชนประเมินตนเองว่า
ท่าได้จริง ไม่ไกลเกินความสามารถ ท่าแล้วมีความสุข และไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝัน 
  “ตอนนี้เรียนช่าง สามารถเชื่อมได้ รู้สึกมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น ตั้งใจอยากเรียนให้จบ  ม.3” (เยาวชน
หมายเลข 3) 
  7) การบูรณาการใหม่ เกิดขึ้นหลังจากเยาวชนพัฒนาความรู้และความสามารถจนมีความเข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้ว เป็นการน่าสิ่งที่ตระหนักรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ่าวัน 
  “กลับไปบ้านเมื่อก่อนพ่อแม่ใช้อะไรก็ท ายาก ตอนนี้พ่อแม่ใช้อะไรก็ไป” (เยาวชนหมายเลข 5) 
 ช่วงที่ 3 การเปลี่ยนแปลงช่วงปลาย เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง โดยเป็น
ความต้องการแก้ไขตนเองที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความซื่อตรงต่อตนเอง เยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้มาถึง
ช่วงนี้ เวลาจะท่าอะไรก็จะเริ่มมีสติและนึกถึงคนในครอบครัวมากขึ้น มีความรู้สึกผิดและสงสารพ่อแม่มากขึ้น
พยายามท่าความดี ช่วยงานครู ท่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกฯ และหาโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง 
แต่ตราบใดที่เยาวชนยังไม่มีเจตนารมณ์หรือค่ามั่นสัญญาที่ชัดเจนกับใคร การเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้  
ในตนเองก็จะยังไม่เกิดขึ้น และแม้ว่าเจตนารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่ถ้าเยาวชนไม่แสดงความรับผิดชอบ 
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ต่อเจตนารมณ์และไม่มีความซื่อตรงต่อตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง  ก็จะไม่
บรรลุผลเช่นเดียวกัน เช่น การปกปิดความจริง 
  “คิดว่าถ้าต่อไปลูกผมโต ผมจะไม่บอกเขาถึงเรื่องนี้ เรื่องในนี้ อยากให้เขามองผมในมุมดี ๆ ตอนนี้ผม 
ก็บอกเขาว่า ป๊าไปเรียนอยู่ หนูก็ต้องเรียนนะ” (เยาวชนหมายเลข 12) 
  ส่าหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลาย เยาวชนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ละเอียดมากขึ้นและแสดงออกมา
อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยจะน่าเสนอกรณีตัวอย่างของเยาวชนหมายเลข 16 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและ
เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกัน สรุปเป็น 8 ขั้นดังนี ้
  1) ภาวะวิฤตที่ท่าให้สับสน เป็นการเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากเยาวชนได้ให้ค่ามั่นสัญญาไว้
กับใครแล้ว แต่ไม่สามารถท่าตามในสิ่งที่พูดได้หรือท่าไม่ส่าเร็จ ภาวะนี้อาจเรียกอีกอย่างว่าเป็นภาวะกลืนไม่เข้า  
คายไม่ออก 
  “ผมเกมยาตั้ง ตกไปเกรด 5 ก็เฉย ๆ จนพ่อถามว่า จะท าตัวแบบนี้อีกนานไหม และเขาก็ร้องไห้ ตอนนั้น
ผมก็พูดไม่ออก” (เยาวชนหมายเลข 16) 
  2) การตรวจสอบตนเองด้วยความรู้สึกผิดหรือละอายใจ เป็นการแสดงความรู้สึกผิดออกมาอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความรู้สึกผิดต่อตนเอง เช่น การกล่าวโทษตนเอง หรือต่าหนิตนเอง 
  “ตอนนั้นผมผิดเองที่ยอมเพ่ือน ท าตามที่เพ่ือนขอ ไม่กล้าปฏิเสธเพ่ือนตั้งแต่แรก และไม่คิดว่าจะมาโดน
จับได้ ผมก็บอกเขาว่าเป็นความผิดของผมเอง” (เยาวชนหมายเลข 16) 
  3) การประเมินตนเองเชิงวิพากษ์ คือ การตั้งค่าถามกับตนเองด้วยความรู้สึกผิดทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่ไม่
สามารถท่าในสิ่งที่ตนได้ให้ค่าม่ันสัญญาไว้ 
  “ก่อนหน้านั้นผมบอกพ่อว่า อีก 2-3 เดือน ผมจะได้กลับไปเยี่ยมบ้าน...ตอนนั้นผมรู้สึกผิด เห็นเขาร้องไห้ 
ท าให้เขาผิดหวัง และก็กลับมาคิดว่า ผมถามตัวเองว่า กูจะท าแบบนี้อีกนานไหม อยากเริ่มใหม่” (เยาวชนหมายเลข 
16) 
  4) การตระหนักในตนเอง เกิดจากการได้พูดคุยกับครูหรือเพ่ือน ๆ ในศูนย์ฝึกฯ เกี่ยวกับเจตนารมณ์ 
ของเยาวชน จนเยาวชนเห็นความส่าคัญและเกิดความต้องการที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์นั้น 
  “ครูเป็นคนที่ดี ใส่ใจเด็กมาก เมื่อก่อนเขาบอกว่า ท าไมไม่ท าคะแนน ผมบอกว่า เดี๋ยวเขาก็ปล่อยผม  
ผมไม่ท าหรอก เขาคงไม่จับผมไปจนตายหรอก ครูบอกว่าท าไมคิดอย่างนั้น ถ้าได้ท าคะแนนก็จะได้ออกไปเที่ยว  
ข้างนอก มีสิทธิ มีบวช ศาลจะให้เด็กบวชก่อนปล่อย 6 เดือนไปบวช เกรด 1 จะมีสิทธิหมด ครูเขาก็พูดประจ า ใส่หู
ทุกวัน” (เยาวชนหมายเลข 16) 
  5) การวางแผนการกระท่า เป็นการสร้างเจตนารมณ์ใหม่ของเยาวชน เจตนารมณ์คือความตั้งใจ 
ที่จะกระท่าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือแก้ไขในสิ่งที่ตนเคยผิดค่าพูดไว้หรือไม่ได้แสดงความจริงใจออกมา ดังตัวอย่างเช่น 
หลังจากคุยกับครูเกี่ยวกับเรื่องท่าคะแนน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยให้ความส่าคัญกับการท่าคะแนนเลย เมื่อเยาวชนคุย
กับครูเสร็จแล้วจึงกลับไปทบทวนตนเองจนวันหนึ่งกลับมาบอกครูว่าจะท่าคะแนน ดังค่าพูดที่ว่า “…อยู่มาวันนึง 
ผมเลยมาบอกครูว่า เดี๋ยวผมจะท่าคะแนน...” (เยาวชนหมายเลข 16) 
  6) การพัฒนาความรู้และทักษะ เป็นการน่าเจตนารมณ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ หรือในหลากหลาย
บทบาทให้มากที่สุดเท่าที่จะท่าได้ ทั้งนี้เพ่ือเรียนรู้วิธีปฏิบัติหรือแนวทางในการบรรลุเจตนารมณ์ ตลอดจนเพ่ิม
ความรู้และทักษะของตนให้มากขึ้น 
  “เช้ามาผมก็ท าคะแนนหมด ได้คะแนน ไม่ได้คะแนน ผมก็ท าหมด ไปขอเขาช่วยกวาดหน่วย ถูโต๊ะ เช็คชื่อ 
เข้าเรียน พอหมดเวลาเรียน ผมก็ไปหาท าคะแนน ช่วยเขาล้างแก้ว เช็ดกระจก” (เยาวชนหมายเลข 16) 
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  7) การสร้างสมรรถนะและความเชื่อมั่นในตนเอง คือการท่าเจตนารมณ์ซ้่า  ๆ จนเป็นกิจวัตร ซึ่งถือเป็น
กระบวนการส่าคัญที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง ดังที่เยาวชนได้เล่าว่า “ทีนี้คะแนนก็เริ่มขึ้นมาเกรด 4 ใช้
เวลาเดือนกว่า ผมก็คิดว่า เราก็ท าได้ และผมก็ท ามาตลอด พอย้ายมาช่างไม้มาได้อาทิตย์นึง ผมก็ได้ขึ้นมาเกรด 3 
และก็ท าคะแนนปกติ ไม่เกม ไม่อะไร จนมาเกรด 2 ได้ประมาณ 2 เดือน” (เยาวชนหมายเลข 16) นอกจากนี้ 
ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองยังเกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุน ความไว้วางใจ และความเอาใจใส่จากบุคคล 
ที่เยาวชนได้ให้ค่ามั่นสัญญา  
  “ครูเป็นคนดี เวลาเด็กเข้าไปคุยอะไร เขาจะวางงานเลย พอเราท าคะแนนได้ เขาก็จะชมเรา ครูบางคน  
ไม่สนใจว่าเราจะท าหรือไม่ท า ไม่เคยพูดให้เราไปท าคะแนนด้วยซ้ า ผมไม่เคยเจอครูดีแบบนี้” (เยาวชนหมายเลข 
16) 
  8) การบูรณาการใหม่ หมายถึง เยาวชนสามารถน่าบทบาทใหม่ของตนมาใช้ในชีวิตประจ่าวันจนกลายเป็น
อุปนิสัยใหม่ ซึ่งจากการสังเกตและการสัมภาษณ์เยาวชนหมายเลข 16 จะพบว่า เยาวชนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน เช่น ช่วยงานครู ช่วยงานเพ่ือนที่หอนอนจนเป็นเด็กยอด (เด็กที่เป็นผู้ดูแลหอนอน) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ 
แบบไม่เป็นทางการกับครูก็พบว่า เมื่อก่อนเยาวชนเป็นคนที่ชอบอยู่เฉย ๆ ชอบอยู่คนเดียว ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือ
ใครหรือช่วยงานอะไรในศูนย์ฝึกฯ แต่ปัจจุบันนี้จะชอบเข้ามาช่วยเหลือครูอยู่บ่อย  ๆ ช่วยยกของบ้าง ท่าความ
สะอาดบ้าง โดยที่ไม่ได้มาขอคะแนนหรือขออะไรตอบแทน ดังที่เยาวชนได้เล่าว่า “พอเห็นเขายกของหรือท าอะไร 
เราก็อยากไปช่วย บางทีเขาจะเขียนคะแนนให้ ผมก็บอกไม่เป็นไร นิดเดียวเอง” (เยาวชนหมายเลข 16) นอกจากนี้ 
ยังพบว่า เยาวชนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ รักษาเวลา รักษาค่าพูด ซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนเมื่อเวลาผู้วิจัย 
นัดเยาวชนมาพูดคุย เยาวชนจะมาก่อนเวลานัดและรอผู้วิจัยทุกครั้ง ครั้งหนึ่งเยาวชนสารภาพว่า ตนได้รับปาก
ช่วยเหลือเพ่ือนลักลอบเอาของผิดกฎเข้ามาในศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเป็นภาวะจ่ายอมที่เยาวชนโทษใครไม่ได้เพราะได้
หลงเชื่อเพ่ือนและยอมท่าตามที่เพ่ือนขอร้องไปแล้ว เมื่อเยาวชนถูกจับได้ เยาวชนจึงคิดว่าปัญหานี้ตนเองต้อง
รับผิดชอบ เยาวชนจึงขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่สาวเรื่องไปถึงเ พ่ือนคนนั้น ดังที่เยาวชนเล่าว่า 
“มันเหมือนเป็นภาวะจ ายอม เพราะบางครั้งพูดอะไรไปมันก็ยิ่งท าให้เกิดปัญหามากขึ้น สู้อดทนรับผิดให้มันจบ ๆ 
ดีกว่า” (เยาวชนหมายเลข 16) 
 จากผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงช่วงปลาย 
จะเห็นว่า ลักษณะของกระบวนการมีความละเอียดและมีขั้นตอนมากขึ้นตามล่าดับ แสดงให้เห็นถึงการมีปริทรรศน์
ที่กว้างมากขึ้นเช่นกัน โดยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงจะมีจุดเปลี่ยนหรือจุดเริ่มต้นที่ท่าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปริทรรศน์ ซึ่งก็คือ ภาวะวิกฤตที่ท่าให้สับสน และมีจุดสิ้นสุดที่การบูรณาการใหม่ แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่เยาวชนจะ
พบกับจุดเปลี่ยนได้นั้น จะต้องมีการตรวจสอบปริทรรศน์ของตนเองในช่วงนั้นว่าเป็นอย่างไร ปริทรรศน์ในที่นี้ 
จะประกอบด้วย ความรู้สึก ความต้องการ เจตคติและการกระท่า ทั้งนี้ ผลของการเรียนรู้ในแต่ละช่วงจะท่าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความต้องการซึ่งถือเป็นหัวใจของปริทรรศน์ เริ่มจากขั้นต่่าสุดไปจนถึงสูงสุด  คือ อิสรภาพตาม
อ่าเภอใจ การได้รับการปล่อยตัว (อิสรภาพตามกฎเกณฑ์) การแก้ไขตนเอง และการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
โดยเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละช่วงแบ่งได้เป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเผชิญกับความเป็นจริง ขั้นที่ 2 
การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และขั้นที่ 3 การแสดงความรับผิดชอบและการตรวจสอบความซื่อตรงต่อตนเอง
นอกจากนี้ ตราบใดที่เยาวชนยังไม่บรรลุผลการเรียนรู้ในช่วงใดก็ตาม เยาวชนก็จะใช้ชีวิตอยู่ในวงจรของปริทรรศน์
ในช่วงนั้นไปเรื่อย ๆ กล่าวคือ ถ้าเยาวชนยังไม่เกิดการเรียนรู้ในช่วงต้น เยาวชนก็จะใช้ชีวิตเพ่ือการหลบหนีอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากยังมีความต้องการอิสรภาพเพียงอย่างเดียว หรือถ้าเยาวชนยังไม่เกิดการเรียนรู้ในช่วงกลาง 
เยาวชนก็จะใช้ชีวิตวันต่อวันอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากยังมีความต้องการรอปล่อยตัวเพียงอย่างเดียว หรือถ้าเยาวชน
ยังไม่เกิดการเรียนรู้ในช่วงปลาย เยาวชนก็จะใช้ชีวิตเพ่ือครอบครัวและอนาคตอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจาก 
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มีความต้องการแก้ไขตนเองเพ่ิมเข้ามาเท่านั้น แต่ยังไม่มีความต้องการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง  หรือยังไม่ม ี
ความรับผิดชอบและความซื่อตรงต่อตนเองมากพอ 
 จากค่าอธิบายข้างต้น สามารถสรุปออกมาเป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะเหมือนเกลียว 
4 ชั้น มีการเชื่อมต่อกันขึ้นไป 3 ช่วง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงปลาย โดยมีรอบฐาน
ขยายกว้างขึ้นตามล่าดับ ซึ่งเกลียวชั้นบนสุดจะแสดงถึงภาพฉายของกระบวนการเรียนรู้ในช่วงสุดท้าย อย่างไรก็ดี 
กระบวนการเรียนรู้ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิต ิคือ มิติด้านกระบวนการเรียนรู้
และมิติด้านเป้าหมายการเรียนรู้ กล่าวคือ ในมิติด้านกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ 
(แนวนอน) ประกอบด้วย 9 ขั้น ได้แก่ 1) ตรวจสอบปริทรรศน์ของตนเอง 2) ภาวะวิกฤตที่ท่าให้สับสน 
3) ตรวจสอบความรู้สึกของตนเอง 4) ประเมินตนเองเชิงวิพากษ์ 5) ตระหนักถึงความต้องการของตนเอง 
6) วางแผนการกระท่า 7) พัฒนาความรู้และทักษะ 8) สร้างสมรรถนะและความเชื่อมั่นในตนเอง และ 9) การ 
บูรณาการใหม่ ส่วนในมิติด้านเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นระดับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง  (แนวตั้ง) 
ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 1) เผชิญกับความเป็นจริง 2) ใช้ชีวิตอย่างมีเป้ามาย และ 3) แสดงความรับผิดชอบ
และตรวจสอบความซื่อตรงต่อตนเอง ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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 จากรูปแบบของกระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของเยาวชนชายที่กระท่าคดีความรุนแรงทั้ง 20 คน ผู้วิจัยจึงสรุปออกมาเป็นรูปแบบ 
ที่เรียกว่า “กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง” โดยแบ่งเป็น 4 ขั้น 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 “การแยกแยะ” หมายถึง การสะท้อนความคิดภายในตนเองจนมองเห็นความจริงบางอย่างที่ท่าให้
สามารถได้ข้อสรุปแยกออกมาจากสิ่งที่ตนเคยคิดอยู่หรือคิดไปเอง ประกอบด้วย  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปริทรรศน์ตั้งแต่ขั้นที่ 1-5 เริ่มจากขั้นแรก เป็นการตรวจสอบปริทรรศน์ของตนเอง ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการ และการกระท่าที่เก่ียวกับองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองทั้งด้านความสามารถและด้าน
ความมีคุณค่า ขั้นที่สอง เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกต่าง ๆ ในขั้นที่แล้วจะท่าให้เยาวชนเกิดภาวะวิกฤตที่ท่า
ให้สับสนเนื่องจากเป็นการเปิดปริทรรศน์ใหม่เข้ามา ขั้นที่สาม เป็นการตรวจสอบความรู้สึกผิดหรือละอายใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนกระท่าผิด เข้าใจผิด หรือคิดไปเอง ขั้นที่สี่  เป็นการถามตนเองเพ่ือสะท้อนผลของการแยกแยะ
ระหว่างความคิดเดิมกับความคิดใหม่ และขั้นที่ห้าเป็นการตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนที่เกิดจาก 
ความคิดใหม่ 
 ขั้นที่ 2 “การสร้างเจตนารมณ์” หมายถึง การน่าข้อสรุปที่ได้มาสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยการให้ค่ามั่น
สัญญากับใครบางคนว่าจะท่าอะไรหลังจากรู้ความต้องการของตนเองและรู้ว่าจะต้องท่าอย่างไร ประกอบด้วย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ตั้งแต่ขั้นที่ 6-7 เริ่มจากขั้นที่หก เป็นการสร้างวิธีการปฏิบัติของตน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดจากการแยกแยะ และขั้นที่เจ็ด  เป็นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาทักษะของตนเอง 
 ขั้นที่ 3 “การกล้าเผชิญ” หมายถึง การลงมือกระท่าตามเจตนารมณ์ตามแนวทางที่เหมาะสม และกระท่า 
ซ่้า ๆ จนกลายเป็นอุปนิสัยของตน ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ตั้งแต่ขั้นที่ 8-9 เริ่มจากขั้นที่
แปด เป็นการปฏิบัติซ้่า ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ชัดเจนและเหมาะสม และขั้นที่เก้า  เป็นการปฏิบัติ 
ในชีวิตประจ่าวันด้วยความรู้สึกเชื่อม่ันเป็นปกติ 
 ขั้นที่ 4 “การพัฒนาปริทรรศน์” หมายถึง การท่าซ้่ากระบวนการใน 3 ขั้นแรก คือ การแยกแยะ การสร้าง
เจตนารมณ์ และการกล้าเผชิญ จนกระทั่งเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น แต่การเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
แท้ในตนเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเยาวชนได้คิดทบทวนตนเอง สร้างเจตนารมณ์ของการเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
แท้ในตนเอง และกระท่าตามเจตนารมณ์ซ้่า  ๆ เป็นประจ่าจนสามารถเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ภายในตน 
โดยมีเป้าหมาย 3 ระดับ คือ 
    4.1 การเผชิญกับความเป็นจริง หมายถึง การเลือกที่จะยอมรับความคิดใหม่และตัดสินใจเลือกทางเดิน
ใหม่ที่สอดรับกับความเป็นจริง โดยเจตนารมณ์ในระดับแรกนี้จะเกี่ยวกับการยอมรับความจริงหรือยึดถือความจริง
เป็นศูนย์กลาง 
    4.2 การใช้ชีวิตอย่างมี เป้าหมาย หมายถึง การตั้งเป้าหมายในชีวิตจากการเลือกทางเดินใหม่  
โดยเจตนารมณ์ในระดับที่สองนี้จะเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายของวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุ งหรือเพ่ิมวิธี 
การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
    4.3 การแสดงความรับผิดชอบและตรวจสอบความซื่อตรงต่อตนเอง หมายถึง การแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์ โดยเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการเคารพตนเองและ
การกล้าเปิดเผยความจริง โดยเจตนารมณ์ในระดับที่สามนี้จะเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในการท่าเจตนารมณ์ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ซื่อตรงต่อตนเอง รวมถึงการปรับวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 
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 จากค่าอธิบายข้างต้นสามารถแสดงเป็นรูปแบบของกระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริ มสร้าง 
การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท่าผิดคดีความรุนแรงได้เป็นภาพประกอบ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท่าผิด
คดีความรุนแรง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองที่น่าไปสู่ความรู้สึกเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถ
ของตนเองอย่างแท้จริง เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองโดยไม่จ่า เป็นต้องดีเลิศหรือประสบ
ความส่าเร็จ แต่สามารถที่จะควบคุมการคิด การพูด และการกระท่าของตนได้อย่างเป็นอิสระโดยมาพร้อมกับความ
รับผิดชอบต่อตนเองและการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง ตลอดจนมีความตระหนักในตนเองที่จะกลับมาใช้
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ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่จะก้าวเดินต่อไปในสังคมอย่างเข้มแข็ง กระบวนการดังกล่าวนี้ แบ่งเป็น 4 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นแยกแยะ ขั้นสร้างเจตนารมณ์ ขั้นกล้าเผชิญ และขั้นพัฒนาปริทรรศน์ โดยในขั้นแยกแยะถือเป็นกระบวนการ  
ขั้นแรกที่ส่าคัญมากเพราะเยาวชนจะได้คิดทบทวนตนเองอย่างเข้มข้น รวมไปถึงการกล้าที่จะท่าในสิ่งที่ได้ไตร่ตรอง
อย่างถี่ถ้วนแล้ว ผลส่าเร็จของกระบวนการอาจไม่ถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนหรือมีอะไรที่โดดเด่นแตกต่าง  
จากเยาวชนทั่วไป ในทางกลับกัน ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนเหล่านี้กลับไม่พยายามสร้างความโดดเด่นแต่จะใช้ชีวิตตาม
ความเป็นจริงโดยอยู่ร่วมกับบริบทและสภาพแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืนและมีความหมายตามล่าดับขั้น 
องการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง 3 ระดับ คือ การเผชิญกับความเป็นจริง การใช้ชีวิตอย่างมี
เป้าหมาย และการแสดงความรับผิดชอบและตรวจสอบความซื่อตรงต่อตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะส่าคัญของการเห็น
คุณค่าแท้ในตนเองตามแนวคิดของ  Branden (1981, 1994, 2001) นอกจากนี้ ลักษณะของกระบวนการ 
ยังมีความหมายสอดคล้องกับแนวคิดของ Mruk (2006) ที่กล่าวถึงวิธีการอย่างหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางความคิด (Cognitive Restructuring) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดทบทวนตนเองเพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิด 
ความรู้สึก และการกระท่าในทางลบที่น่าไปสู่การเห็นคุณค่าแท้ในตนเองได้ รวมถึงการกระท่าซ้่า  ๆ ยังเป็นส่วน
ส่าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่มั่นคงต่อการรับรู้ความสามารถในตนเองและรู้สึกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง
ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ 
ในตนเองของเยาวชนชายที่กระท่าผิดคดีความรุนแรง ยังมีขอบเขตการศึกษาอยู่ในวงจ่ากัด อีกทั้งยังไม่มี  
ความชัดเจนในทางปฏิบัติส่าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะขั้นตอนการแยกแยะซึ่งเป็นกระบวนการภายใน  
ตัวบุคคล และการสร้างเจตนารมณ์ซึ่งต้องมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน ประกอบกับเนื้อหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าแท้ในตนเองก็ยังมีความคลุมเครือและเข้าใจยากในการแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ จึงจ่าเป็นต้องถูกพัฒนาต่อยอดให้เกิดการน่าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ อันเนื่อ งด้วย
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นรูปแบบทางการศึกษานอกระบบหรือแนวทาง  
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนโดย  
การน่าไปบูรณาการร่วมกับแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือให้เยาวชนที่ได้รับ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและพัฒนาตนเองให้ผ่านพ้นอุปสรรค
ต่าง ๆ ในสังคมยุคปัจจุบันได้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองในบริบท
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่กระท่าผิดคดีอ่ืน ๆ หรือกลุ่มเยาวชนที่กว้างขึ้นเพ่ือทดสอบความ
น่าเชื่อถือของกระบวนการดังกล่าว 
 2. ควรมีการน่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองไปพัฒนาเป็น
รูปแบบทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา หรือการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้แนวทางจากกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้มี  
ความหลากหลายเหมาะกับเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ 
 3. ควรศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองในหลาย ๆ บริบทเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย
องค์ความรู้ในการศึกษาตัวแปรดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น 
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