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Abstract
Objective: This quasi-experimental
research was aimed at examining the effect of a
self -regulation program on attitude toward violence
and self-control behaviors of adolescent students.
Methods: The sample was students studying
in one government school in the deep south area,
southern Thailand, and selected using purposive
sampling. Thirty students were randomly assigned
into the experimental group, who received the
self-regulation program, and the other thirty
students were assigned into the control group.
Research instruments included questionnaires for
personal information, Attitude Toward Violence
Scale (ATVS), self-control questionnaire, and
self-regulation program. The intervention was

conducted six times, twice a week and each time
lasting 45-60 minutes. All research instruments
were content validated by three experts. The
reliability of the ATVS and self-control yielded
value as .80 and .95, respectively. Data were
analyzed using descriptive statistics including
frequency, percentage, mean, and standard
deviation, and inferential statistics including
chi-square test, paired t-test and, independent
t-test.
Results: The results revealed that a mean
score of attitude toward violence of the experimental
group after the program was significantly lower than
that before at p < .001 and a mean score of self control of the experimental group after the
program was significantly higher than that
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before at p < .001. Also, after the experiment,
a mean score of attitude toward violence of the
experimental group was significantly lower than
that of the control group at p < .001 and a mean
score of self-control of the experimental group
was significantly higher than that of the control
group at p < .001.
Conclusion: The self-regulation program
helps adolescent students to adjust negative
attitudes toward violence, to increase self-control
behaviors, and to solve violence problem
appropriately.
Keywords: Self- Regulation Program, Attitude
Toward Violence, Self-Control Behaviors
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองนี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเองต่อทัศนคติการใช้ความรุนแรงและ
พฤติกรรมการควบคุมตนเองในนักเรียนวัยรุ่น
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้
โดยคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีการ
จับฉลากกลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมการก�ำกับตนเอง เครื่องมือวิจัยได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ทัศนคติการใช้ความ
รุนแรง พฤติกรรมการควบคุมตนเองและโปรแกรม
การก�ำกับตนเอง ซึง่ ด�ำเนินกิจกรรม 2 ครัง้ /สัปดาห์
ทั้งหมด 6 ครั้ง และครั้งละ 45-60 นาที เครื่องมือ
วิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
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ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าความเทีย่ งของแบบประเมิน
ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการควบคุมตนเองเท่ากับ .80 และ .95
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติบรรยาย ได้แก่ การหาค่า
ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอ้างอิง ได้แก่ สถิติไคสแควร์ สถิติทีคู่และ
ทีอิสระ
ผลการศึ ก ษา: หลั งได้ รั บ โปรแกรมกลุ ่ ม
ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั ศ นคติ ต ่ อ การใช้ ค วาม
รุนแรงต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ < .001 และมี ค ะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมการควบคุมตนเองสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ < .001
อีกทั้งยังพบว่า หลังสิ้นสุดโปรแกรม กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติการใช้ความรุนแรงต�่ำกว่า
กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
< .001 และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ < .001
สรุป: โปรแกรมการก�ำกับตนเองช่วยปรับ
ทัศนคติทางลบต่อการใช้ความรุนแรงและเพิม่ การ
ควบคุมตนเองได้ และช่วยแก้ปัญหาการใช้ความ
รุนแรงของนักเรียนวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการก�ำกับตนเอง, ทัศนคติการ
ใช้ความรุนแรง, พฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ความส�ำคัญของปัญหา
การใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่
ส�ำคัญเป็นอย่างมากและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น โดยแสดงออกในลักษณะของการท�ำร้าย
ร่างกาย ท�ำลายทรัพย์สิน การท�ำร้ายทางเพศ หรือ
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การก่ออาชญากรรม ซึ่งแต่ละประเทศมีการใช้
ความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่กลุ่มวัยรุ่น
เป็ น กลุ ่ ม ที่ พ บการใช้ ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น
(ณัฎฐาภรณ์ โสกัณฑัต, 2557) อาจเป็นเพราะ
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของ
พัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และปัญญานั้น ส่งผลกระทบต่อจิตใจและ
การปรับตัว (จริยา ทรงพระ, นฤมล ศราธพันธุ์ และ
อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, 2558) และพบทั้งที่เป็น
ผูใ้ ช้ความรุนแรง และผูถ้ กู ใช้ความรุนแรง (ชมพูนทุ
นนทะค�ำจันทร์, 2557)
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากข่าวสารทาง
สื่ อ สารมวลชน ดั ง ปรากฏให้ เ ห็ น ทั้ ง นั ก เรี ย น
นักศึกษาที่มีการยกพวกตีกัน การก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท ก่อให้เกิดความเสียหาย และอันตรายทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น (นิภาพร บุญทวี, 2556) รูปแบบ
ของการใช้ความรุนแรงมีตั้งแต่ การใช้ถ้อยค�ำที่
รุนแรง ข่มขู่ การใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสม การใช้
อวัยวะของร่างกายโดยการต่อยตี จนไปถึงการใช้
อาวุธในการท�ำร้ายคู่อริ การข่มขืน การท�ำลาย
ทรัพย์สินส่วนรวม ท�ำให้เกิดปัญหาการตายก่อน
วัยอันควร (ณัฎฐาภรณ์ โสกัณฑัต, 2557) การได้รบั
บาดเจ็บและการไร้ความสามารถซึ่งพฤติกรรม
เหล่ า นี้ แ สดงออกถึ ง การใช้ ค วามรุ น แรงทั้ ง สิ้ น
(รักขณาวรรณ เสาทอง, 2556) นอกจากนั้นยังเกิด
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ได้แก่ เกิดความ
เสียหายของทรัพย์สินสาธารณะ ความไม่สงบสุข
ในสังคม เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับสุขภาพเพิม่ ขึน้ และท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดน้อยลง
(วินกี าญจน์ คงสุวรรณ, วีณา คันฉ้อง, วันดี สุทธรังษี
และถนอมศรี อินทนนท์, 2557) โดยวัยรุ่นเรียนรู้
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วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยความรุนแรง
จนกลายเป็ น ทั ศ นคติ ท างบวกต่ อ การใช้ ค วาม
รุนแรง (ชนาธิป สุนทรภักดิ,์ 2559) ใช้กำ� ลังในการ
ตั ด สิ น ปั ญ หาแทนการใช้ เ หตุ ผ ล ส่ ง ผลให้
กลายเป็นคนต่อต้านสังคม ก้าวร้าว และกลายเป็น
อาชญากรในที่สุด (ฮาหมาด รบบากา, 2556)
ทั ศ นคติ ก ารใช้ ค วามรุ น แรงนั บ เป็ น
ปัจจัยส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสดง
พฤติ ก รรมรุ น แรงของวั ย รุ ่ น หากมี ทั ศ นคติ ที่
ไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยต่อการทะเลาะวิวาท
การกระท�ำผิด และการใช้ความรุนแรงก็จะเป็น
ปัจจัยที่จะปกป้องให้บุคคลไม่กระท�ำความรุนแรง
(ชนาธิป สุนทรภักดิ์, 2559) ดังนั้นการที่จะปรับ
ทัศนคติทางลบต่อความรุนแรง จะเป็นการปลูกฝัง
ทางด้านจิตใจให้ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหา และการก�ำกับตนเองก็จะเป็น
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมการ
แสดงออก ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมที่ดีขึ้น
การพัฒนาโปรแกรมการก�ำกับตนเองของ
นั ก เรี ย นวั ย รุ ่ น ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด การก� ำ กั บ
ตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1986) โดยเชื่อว่า
บุ ค คลสามารถกระท� ำ การบางสิ่ งบางอย่ า งเพื่ อ
ควบคุมความคิดความรู้สึกและการกระท�ำของ
ตนเองได้ หากตั้งเป้าหมายและการตัดสินใจเพื่อ
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม โดยผ่าน
การฝึกฝน การก�ำกับตนเองจะส่งผลต่อการปรับ
ทั ศ นคติ ท� ำ ให้ ส ามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน
การจัดการกับสถานการณ์ทจี่ ะน�ำไปสูก่ ารใช้ความ
รุนแรงและเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่
ที่ดีในอนาคต
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จากการทบทวนงานวิ จั ย ในประเทศไทย
พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับตนเองยังมีอยูน่ อ้ ย
ซึ่ ง อาจจะยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม กั บ ปั ญ หา และยั ง มี
ข้อจ�ำกัดในการน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
แต่ละบริบท ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาผลของโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเองต่อทัศนคติการใช้ความรุนแรงและ
พฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับทัศนคติที่ดี ป้องกันการ
ใช้ความรุนแรงและเพิ่มทักษะการก�ำกับตนเอง
ในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ก ารใช้ ค วาม
รุ น แรงและพฤติ ก รรมการควบคุ ม ตนเองของ
นักเรียนวัยรุน่ ระหว่างกลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเองและกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ก ารใช้ ค วาม
รุ น แรงและพฤติ ก รรมการควบคุ ม ตนเองของ
นักเรียนวัยรุ่นก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก รอบแนวคิ ด
การก�ำกับตนเอง (self-regulation) ของแบนดูรา
(Bandura, 1986) ทีเ่ ชือ่ ว่ามนุษย์มปี ญ
ั ญา มีความคิด
และมีความรู้สึก ซึ่งปัจจัยภายในเหล่านี้จะเป็นตัว
ก�ำหนดที่ส�ำคัญต่อการเกิดพฤติกรรมของบุคคล
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ซึ่งกระบวนการก�ำกับตนเอง 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การสังเกตตนเอง (self-observation) 2) การ
ตัดสินใจ (judgment process) และ 3) การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติการใช้
ความรุนแรง (จิดาภา อุดมเมฆ, และรุจริ า ดวงสงค์,
2555; รัตนา ดงบัง, 2550; สุพชิ ชา วงศ์จนั ทร์, 2557;
Dvorak & Day, 2014; Griffin et al., 2015) พบว่า
ทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กนั ระหว่าง ความรูส้ กึ และ
ความเชื่ อ หรื อ การรั บ รู ้ ที่ มี ต ่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดใน
ลักษณะทีช่ อบ หรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งนั้น น�ำมาเป็นตัวก�ำหนดแนวโน้มของบุคคล
ในการที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความรู ้ สึ ก และความคิ ด เห็ น ของตน ซึ่ ง แต่ ล ะ
องค์ประกอบมี 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านปัญญา (cognitive
component) 2) ด้านอารมณ์ความรู้สึก (affective
component) 3) ด้ า นพฤติ ก รรม (behavior
component)
ดังนัน้ การก�ำกับตนเองจึงน่าจะเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่จะช่วยให้เรียนรู้ และสามารถควบคุมตนเองได้
โดยการปรับทัศนคติและปลูกฝังค่านิยมทางด้านลบ
ต่อความรุนแรงนอกจากนั้นยังเสริมความรู้และ
เพิ่มพฤติกรรมในการควบคุมตนเอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้มคี วามคิด ทัศนคติความเชือ่
ความรู้สึกต่อความรุนแรงลดลง ดังแผนภาพที่ 1
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โปรแกรมการก�ำกับตนเอง
1. การปฐมนิเทศ : “รู้จักฉันรู้จักเธอ”
2. การส�ำรวจตนเอง : “เล่าสู่กันฟัง”
3. การก�ำหนดเป้าหมาย: “มากกว่ายิ่งกว่าเข้าใจ
4. เพิม่ ความตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำหนด
เป้าหมาย: “ไกลแค่ไหนคือใกล้”
5. เปรียบเทียบกับตนเองและในกลุ่ม: “เธอผู้ไม่แพ้”
6. สรุปการเรียนรู้: “รางวัลแด่เธอที่ตั้งใจ
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1. ทัศนคติการใช้ความรุนแรงของนักเรียน
วัยรุ่น
2. พฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียน
วัยรุ่น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
1. คะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรงของ
นักเรียนวัยรุน่ ในกลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมการก�ำกับ
ตนเองต�่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ
2. คะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรงของ
นักเรียนวัยรุน่ หลังได้รบั โปรแกรมการก�ำกับตนเอง
ต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ
3. คะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ของนักเรียนวัยรุ่นในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเองสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ
4. คะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ของนักเรียนวัยรุ่นหลังได้รับโปรแกรมการก�ำกับ
ตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบวัดสองกลุ่มก่อนและ
หลังการทดลอง (two groups pre - post test design)
ประชากร คือ นักเรียนวัยรุน่ ทีม่ อี ายุ 15-19 ปี
ที่ ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวัยรุ่นที่ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีอายุ 15-19 ปี โรงเรียน
รัฐบาลจังหวัดปัตตานี จ�ำนวน 60 คนโดยกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองศึกษาอยู่คนละโรงเรียน
ซึง่ เป็นโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 โดยมีนกั เรียน 1,500-2,499 คน
จ�ำนวน 2 โรงเรียน (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15, 2559) และใช้วิธีการคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
คุณสมบัติที่ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) สมัครใจ
และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 2) มีคะแนนพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองระดั บ ค่ อ นข้ า งน้ อ ยถึ ง น้ อ ยมาก (30-75
คะแนน) 3) มีคะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรง
ระดับปานกลางถึงระดับสูง (99-128 คะแนน)
การก�ำหนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการ
วิเคราะห์อำ� นาจการทดสอบ (power analysis) ของ
โพลิทและเบค (Polit & Beck, 2012) และก�ำหนด
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ .05 อ�ำนาจการทดสอบ
.80 ค�ำนวณขนาดอิทธิพล จากงานวิจัยของ รัตนา
ดงบัง (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมการก�ำกับ
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ตนเองต่อการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการควบคุม
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่น ค�ำนวณได้ขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 2.12 ซึง่ เป็นค่าขนาดอิทธิพลขนาด
ใหญ่ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก�ำหนดขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .80 และจากการเปิดตารางอ�ำนาจ
การทดสอบได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 25 คน
(Polit & Beck, 2012) รวมทั้งหมด 50 คน ผู้วิจัยได้
เพิม่ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 20 เพือ่ ป้องกันการสูญหาย
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง (ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จ ารุ , 2550)
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 60 คนโดยแบ่งเป็น
2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม
30 คน
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
วิจยั ด้านจริยธรรมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และคณะกรรมการโรงเรียน ผูว้ จิ ยั
ตระหนักถึงสิทธิและเคารพในความเป็นบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง การป้องกันผลเสียและปัญหาทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงข้อมูล ของการวิจัย
และเน้นชัดถึงการรักษาความลับ ซึง่ ในการรวบรวม
ข้อมูลไม่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่ วิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวมและข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เท่านั้นภายหลังการด�ำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย คือ
โปรแกรมการก�ำกับตนเองโดยพัฒนามาจากแนวคิด
การก�ำกับตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1986)
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ก�ำกับตนเอง (จิดาภา อุดมเมฆ, และรุจริ า ดวงสงค์,
2555; รัตนา ดงบัง, 2550; สุพชิ ชา วงศ์จนั ทร์, 2557;
Dvorak & Day, 2014; Griffin, Sara, & Acevedo,
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2015) ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน จากนั้นน�ำไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 12 คน โปรแกรมการก�ำกับตนเอง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 1) การปฐมนิเทศ 2) การ
ส�ำรวจตนเอง 3) การก�ำหนดเป้าหมาย 4) การเพิ่ม
ความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการก� ำ หนด
เป้าหมาย 5) การเปรียบเทียบการกระท�ำเพื่อก�ำกับ
พฤติกรรมรุนแรง และ 6) การสรุปการเรียนรู้และ
การให้แรงเสริม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
		 ส่ ว นที่ 1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล
		 ส่วนที่ 2) แบบสอบถามทัศนคติการใช้
ความรุนแรง ของ คงสุวรรณ และคณะ (Kongsuwan ,
Suttharangsee, Isalamalai & Weiss, 2012) ซึ่ง
ดัดแปลงมาจาก บิลฮาร์ท และคณะ (Billhart, Jay &
Whers, 1990) มีจำ� นวน 33 ข้อ ใช้ประเมินความรูส้ กึ
ความคิดเห็นของวัยรุน่ ทีม่ ตี อ่ ความรุนแรง ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า
4 ระดับ มีการให้คะแนนโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
ข้อความทางบวกต่อการใช้ความรุนแรง ให้คะแนน
ดังต่อไปนีจ้ าก 1-4 โดยที่ 1 คะแนนหมายถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง และ 4 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อความทางลบต่อการใช้ความรุนแรง แต่ละข้อให้
คะแนนดังต่อไปนีจ้ าก 1-4 โดยที่ 1 คะแนนหมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 4 คะแนนหมายถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ แบบสอบถามทัศนคตินผี้ า่ นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน
และหาความเที่ ย งของแบบสอบถามโดยใช้ ค ่ า
สัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
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alpha coefficient) ได้เท่ากับ .80
		 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามของ
ชนิธตา เกตุอ�ำไพ (2549) มีจ�ำนวน 30 ข้อประกอบ
ด้วยค�ำถามด้านการสังเกตตนเอง 10 ข้อ ด้านการ
ตัดสินการกระท�ำของตนเอง 10 ข้อ และด้าน
ปฏิกิริยาสะท้อนตนเอง 10 ข้อลักษณะของแบบ
สอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ
จาก 1-4 โดยทีข่ อ้ ความทางบวก 1 คะแนนหมายถึง
ไม่จริง และ 4 คะแนนหมายถึง จริงมากที่สุด และ
ข้อความทางลบ 1 คะแนนหมายถึง จริงมากที่สุด
และ 4 คะแนนหมายถึง ไม่จริง แบบสอบถามนี้
ได้ ผ ่ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความตรงเชิง
เนื้ อ หาเท่ า กับ .85 และหาความเที่ยงของแบบ
สอบถามโดยใช้คา่ สัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
		 1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้วิจัย
ทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะการก�ำกับตนเอง
		 1.2 ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอโครงร่ า งวิ จั ย เพื่ อ
ขออนุมัติการท�ำวิจัยจากคณะกรรมการประเมิน
งานวิ จั ย ด้ า นจริ ย ธรรม คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ท� ำ หนั ง สื อ ขอ
ความอนุเคราะห์ในการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ ถึง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่จะท�ำการวิจัย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัย และขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย
		 1.3 หลังจากได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว ผูว้ จิ ยั
เข้าพบอาจารย์ฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนวของ
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โรงเรียน เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
		 1.4 ผู้วิจัยท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้
		 1.5 ผูว้ จิ ยั แนะน�ำตนเองกับกลุม่ ตัวอย่าง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ การพิทกั ษ์สทิ ธิ
กลุม่ ตัวอย่าง การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยจาก
กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครอง ซึ่งในที่นี้คืออาจารย์
แนะแนวทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูป้ กครองให้ทำ� หน้าที่
แทน ลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
2. ขั้นด�ำเนินการทดลอง
		 2.1 การด� ำ เนิ น การในการจั ด การกั บ
กลุม่ ตัวอย่างในการป้องกันการปะปนกันโดยผูว้ จิ ยั
ได้จัดให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจากคนละ
โรงเรียน และได้มีการชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่ม
ควบคุมว่าผูว้ จิ ยั จะมาเยีย่ มทีโ่ รงเรียน จ�ำนวน 3 ครัง้
(เป็ น เพี ย งการเข้ า มาพู ด คุ ย แบบปกติ ) และมี
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ดังนี้
		 - กลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลตามปกติ
กรณีมีปัญหาให้ค�ำปรึกษาโดยอาจารย์แนะแนว
- กลุม่ ทดลอง เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
การก�ำกับตนเองซึ่งด�ำเนินกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม
จ�ำนวน 30 คน ในแต่ละครัง้ จ�ำนวน 3 สัปดาห์ๆ ละ
2 ครั้งๆ ละ 45-60 นาที ดังนี้ ครั้งที่ 1) “รู้จักฉัน
รูจ้ กั เธอ” เป็นการปฐมนิเทศการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียนและระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน ครั้งที่ 2) “เล่าสู่กันฟัง” เป็นกิจกรรมการ
ส� ำ รวจตนเองมุ ่ งเน้ นให้ กลุ ่ มตั ว อย่ า งได้ เ รี ย นรู ้
และมีประสบการณ์ในการส�ำรวจพฤติกรรมการ
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ควบคุมตนเองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน ครั้งที่ 3)
“มากกว่ายิง่ กว่าเข้าใจ”กิจกรรมการก�ำหนดเป้าหมาย
มุ ่ งเน้ น ให้ ไ ด้ เ รียนรู้และมีป ระสบการณ์ในการ
ก�ำหนดเป้าหมายเพือ่ ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ครัง้ ที่ 4) “ไกลแค่ไหนคือใกล้”กิจกรรมทีเ่ พิม่ ความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำหนดเป้าหมาย
ครั้งที่ 5) “เธอผู้ไม่แพ้”เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
เปรียบเทียบการกระท�ำของตนเองโดยเปรียบเทียบ
กับตนเองและในกลุ่มเพื่อก�ำกับพฤติกรรมรุนแรง
ที่สามารถท�ำได้จริง และ ครั้งที่ 6 ) “รางวัลแด่เธอ
ที่ตั้งใจ” การสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหมด
และการให้แรงเสริม
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คะแนนจาก
แบบสอบถามทัศนคติการใช้ความรุนแรง และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมตนเอง โดย
การประเมิน 2 ครั้ง คือ ในการคัดกรองครั้งแรก
เป็นข้อมูลก่อนการทดลอง และครั้งที่ 2 หลังจาก
เสร็จสิ้นโปรแกรม
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2. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย: จาก
การทดสอบการกระจายคะแนนทัศนคติการใช้
ความรุนแรงและคะแนนพฤติกรรมการควบคุม
ตนเอง ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมพบว่ามีการกระจายของข้อมูลเป็น
โค้งปกติ จึงวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
		 2.1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติ
การใช้ความรุนแรงและคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติทีคู่
		 2.2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติ
การใช้ความรุนแรง และคะแนนทัศนคติการใช้
ความรุนแรง ระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
การก� ำ กั บ ตนเองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการก�ำกับตนเอง ในช่วงก่อนและหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยใช้สถิติทีอิสระ

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยการ
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม
มาตรฐาน และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ ดังตารางที่ 1
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม
โดยใช้สถิติไคสแควร์
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติไคสแควร์ จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15 ปี
16 ปี
17 ปี
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
บิดามารดาอยู่ร่วมกัน
บิดามารดาแยกกันอยู่ หย่าร้าง
บิดา/มารดาเสียชีวิต
ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
จ�ำนวนพี่น้อง
1-3 คน
4 คนขึ้นไป
อาชีพของบิดา
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
อาชีพของมารดา
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
แม่บ้าน
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กลุ่มทดลอง (n = 30) กลุ่มควบคุม (n = 30)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
15 (50.0)
15 (50.0)
15 (50.0)
15 (50.0)
M=16.03, SD=0.72 M=15.97, SD=0.72
7 (23.33)
8 (26.67)
15 (50.0)
15 (50.0)
8 (26.67)
7 (23.33)
12 (40.0)
18 (60.0)
15 (50.0)
11 (36.67)
4 (13.33)
22 (73.33)
8 (26.67)
24 (80.0)
6 (20.0)
4 (13.33)
13 (43.33)
8 (26.67)
5 (16.67)
3 (10.0)
13 (43.33)
8 (26.66)
3 (10.0)
3 (10.00)

x2

p

0.000

1.000

0.133

.936

0.000

1.000

2.492

.288

0.000

1.000

1.676

.484

1.484

.830

3.284

.772

12 (40.0)
18 (60.0)
19 (63.34)
8 (26.67)
3 (10.00)
22 (73.33)
8 (26.67)
27 (90.0)
3 (10.0)
5 (16.67)
10 (33.33)
7 (23.33)
8 (26.67)
2 (6.67)
10 (33.33)
9 (30.0)
4 (13.33)
5 (16.67)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มทดลอง (n = 30) กลุ่มควบคุม (n = 30)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ข้อมูลทั่วไป
การศึกษาของบิดา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
การศึกษาของมารดา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
การพบเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
เคย
ไม่เคย
การพบเห็นการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
เคย
ไม่เคย

8 (26.67)
17 (56.67)
5 (16.66)

x2

p

7.319

.062

5 (16.67)
12 (40.0)
13 (43.33)
9.177

2 (6.67)
8 (26.67)
15 (50.0)
5 (16.67)

1 (3.33)
3 (10.0)
15 (50.0)
11 (36.67)

12 (40.0)
18 (60.0)

1.669

.196

2.783

.095

17 (56.67)
13 (43.33)

22 (73.33)
8 (26.67)

จากตาราง 1 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป
ของกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ ส ถิ ติ
ไคสแควร์ พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p > .05) ในเรื่องของเพศ อายุ

.057

27 (90.0)
3 (10.0)

ศาสนา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ลักษณะ
ของครอบครัว จ�ำนวนพีน่ อ้ ง อาชีพของบิดามารดา
การศึกษาของบิดามารดา การพบเห็นความรุนแรง
ในครอบครัวและโรงเรียน

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรงและคะแนน
พฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการก�ำกับตนเอง โดยใช้สถิติทีอิสระ
ตัวแปร
ทัศนคติการใช้ความรุนแรง
พฤติกรรมควบคุมตนเอง
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ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
กลุ่มทดลอง (n = 30)
กลุ่มควบคุม (n = 30)
M
SD
M
SD
115.17
14.09
110.80
12.230
68.43
5.38
69.20
3.80

t

p

.893
.638

.376
.527
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ทัศนคติตอ่
การใช้ความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน่ กลุม่ ควบคุม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการก�ำกับตนเอง (M = 115.17,
SD = 14.09) และกลุ่มทดลอง (M = 110.80, SD =
12.768) ไม่แตกต่างกัน (t = .893, p = .376) และพบว่า

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมตนเองของ
นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มควบคุมก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
การก�ำกับตนเอง (M = 68.43, SD = 5.38) และกลุ่ม
ทดลอง (M = 69.20, SD = 3.80) ไม่แตกต่างกัน
(t = .638, p = .527)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรงและคะแนน
พฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังสิ้นสุดโปรแกรมการก�ำกับตนเอง โดยใช้สถิติทีอิสระ
ตัวแปร
ทัศนคติการใช้ความรุนแรง
พฤติกรรมควบคุมตนเอง

หลังสิ้นสุดโปรแกรม
กลุ่มทดลอง (n = 30)
กลุ่มควบคุม (n = 30)
M
SD
M
SD
75.63
5.77
101.90
11.56
103.30
14.17
70.33
4.96

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
คะแนนเฉลี่ ย ทั ศ นคติ ก ารใช้ ค วามรุ น แรงของ
นักเรียนวัยรุน่ กลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมการ
ก�ำกับตนเอง (M = 75.63, SD = 5.77) ต�่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ (M = 101.90,
SD = 11.56) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = -12.934,

t

p

-12.934
-12.027

.000
.000

p = .000) และพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองหลัง
ได้รบั โปรแกรมการก�ำกับตนเอง (M = 103.30, SD =
14.17) สูงกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ
(M = 70.33, SD = 4.96) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(t = -12.027, p = .000)

ตารางที่ 4 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรงและคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น ในกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติทีคู่
ตัวแปร
ทัศนคติการใช้ความรุนแรง
พฤติกรรมควบคุมตนเอง

ก่อนทดลอง (n=30)
M
SD
110.80
12.230
69.20
3.80

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นกลุ่มควบคุมก่อนได้
รับการทดลอง (M = 110.80, SD = 12.230) และ
หลังได้รับการทดลอง (M =101.90, SD = 11.56)
ไม่แตกต่างกัน (t = .767, p = .323) และพบว่าคะแนน
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หลังทดลอง (n=30)
M
SD
101.90
11.56
70.33
4.964

t

p
.767
.334

.323
.071

พฤติกรรมการควบคุมตนเองของวัยรุน่ กลุม่ ควบคุม
ก่อนการทดลอง (M = 69.20, SD = 3.80) และหลัง
การทดลอง (M = 70.33, SD = 4.964) ไม่แตกต่างกัน
(t =.334, p = .071)
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ตารางที่ 5 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรงและคะแนนพฤติกรรม
การควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
ก�ำกับตนเอง โดยใช้สถิติทีคู่
ตัวแปร
ทัศนคติการใช้ความรุนแรง
พฤติกรรมควบคุมตนเอง

ก่อนทดลอง (n = 30)
M
SD
115.17
14.09
68.43
5.38

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นกลุ่มทดลองหลัง
นักเรียนได้รบั โปรแกรมการก�ำกับตนเอง (M = 75.63,
SD = 5.77) ต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ (M =115.17,
SD = 14.09) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = -14.671,
p = .000) และพบว่าคะแนนพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองของวัยรุ่นกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรม
การก�ำกับตนเอง (M = 68.43, SD = 5.38) สูงกว่า
ก่อนได้รบั โปรแกรมการก�ำกับตนเอง (M = 103.30,
SD = 14.17) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = -13.277,
p = .000)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการก�ำกับ
ตนเองต่อทัศนคติการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรม
การควบคุมตนเองของวัยรุ่น ผลการวิจัยครั้งนี้
สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
จากสมมติฐาน ข้อที่ 1 และ 2 ผลการศึกษา
พบว่าหลังสิน้ สุดโปรแกรมคะแนนทัศนคติการใช้
ความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่น ในกลุ่มที่เข้าร่วม
โปรแกรมการก� ำ กั บ ตนเองต�่ ำ กว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้
เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ
ในกลุม่ ทดลองคะแนนทัศนคติการใช้ความรุนแรง
ของนักเรียนวัยรุ่น หลังได้รับโปรแกรมการก�ำกับ
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หลังทดลอง (n = 30)
M
SD
75.63
5.77
103.30
14.17

t

p

-14.671
-13.227

.000
.000

ตนเองต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่แตกต่างกันเกิดจากการเรียนรู้
ของบุคคล และท�ำให้มีความคิดความรู้สึกหรือ
ความเชื่ อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระบวนการก�ำกับตนเองประกอบ
ด้วย 3 กระบวนการคือ 1) เรียนรูว้ า่ อะไรเกิดขึน้ กับ
ตนเอง 2) การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และ 3) การแสดงปฏิกริ ยิ าต่อ
ตนเอง บุคคลจะแสดงปฏิกริ ยิ าทางบวกต่อตนเอง
เพื่อเสริมแรงตนเอง นอกจากนี้การก�ำกับตนเอง
ช่วยพัฒนาวัยรุ่นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การ
ปรั บ ทั ศ นคติ ที่ เ ป็ น บวกต่ อ การใช้ ค วามรุ น แรง
เพื่ อ การลดปั ญ หาการใช้ ค วามรุ น แรงในวั ย รุ ่ น
ดั ง นั้ น การที่ จ ะปรั บ ทั ศ นคติ ท างลบต่ อ ความ
รุนแรงจะเป็นการปลูกฝังทางด้านจิตใจ (ชนาธิป
สุนทรภักดิ,์ 2559) รวมไปถึงการเพิม่ ความสามารถ
ในการก�ำกับตนเองเพื่อให้มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม ในการจั ด การ
กับสถานการณ์ที่จะน�ำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา ดงบัง, 2550)
จากสมมติฐาน ข้อที่ 3 และ 4 สามารถสรุป
ได้ว่า หลังสิ้นสุดโปรแกรมคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่นในกลุ่มทีเ่ ข้าร่วม
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โปรแกรมการก� ำ กั บ ตนเองสู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้
เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ
ในกลุม่ ทดลองคะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
หลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโปรแกรม
การก�ำกับตนเองเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจจากการที่ได้รับ
ประสบการณ์จากความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากความ
สามารถและความพยายามของตนเอง ส่งผลให้เกิด
ทั ศ นคติ ท างลบต่ อ ความรุ น แรงและสามารถ
แสดงออกทางพฤติกรรมได้เหมาะสม กิจกรรมที่
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การปฐมนิเทศและการสร้างสัมพันธภาพ
ท�ำให้ผ่อนคลาย กล้าแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ กับ ชมพูนุท
นนทะค�ำจันทร์ (2557) ที่พบว่าการที่ผู้วิจัยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การเรียนรู้ จะท�ำให้กลุ่มทดลองเกิดความไว้วางใจ
กล้าเปิดเผยข้อมูล และมีแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. การส�ำรวจตนเอง ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
และมี ป ระสบการณ์ ใ นการส� ำ รวจพฤติ ก รรม
รุนแรงของตนเอง เกิดการตระหนักรู้เท่าทันถึง
อารมณ์ท�ำให้สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงทีสอดคล้องกับการศึกษา
ของ คณิตา จันทวาส (2558) ที่พบว่าพฤติกรรมใด
ก็ตามทีบ่ คุ คลเห็นว่ามีคณ
ุ ค่าต่อตนเองเกิดประโยชน์
ต่อตนเองก็จะให้ความสนใจในการสังเกต เพือ่ น�ำมา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น
3. การก�ำหนดเป้าหมาย ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
และมีประสบการณ์ในการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของตนเอง
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สอดคล้องกับ สุพชิ ชา วงจันทร์ (2557) ทีพ่ บว่าการ
กระท�ำตามเป้าหมาย ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายด้วย
ความสามารถของตนเอง จะเกิดความภาคภูมิใจ
และตัดสินใจที่จะลงมือกระท�ำอย่างต่อเนื่อง
4. การเพิ่มความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการก�ำหนดเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง จะส่งผลให้มีแรงจูงใจ มีความพยายาม
ที่ จ ะกระท� ำ ให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของ สาลิ นี จงใจสุ ร ธรรม, น� ำ ชั ย
ศุภฤกษ์ชัยสกุล, และวินัย ด�ำสุวรรณ (2558) ที่
พบว่าในการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถ
กระท�ำได้จริง และเมื่อได้รับการส่งเสริมความรู้
ทักษะต่างๆ และรูว้ า่ จะเกิดประโยชน์กบั ตนเองก็จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การควบคุ ม ตนเอง ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
5. การเปรียบเทียบการกระท�ำเพื่อก�ำกับ
พฤติกรรมรุนแรง จากการน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กับเพื่อนในกลุ่มที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกัน เพื่อ
ประเมินความสามารถของตนเองในกลุม่ เช่นเดียว
กับการศึกษาของรัตนา ดงบัง (2550) ที่พบว่าการ
ตัดสินใจที่จะกระท�ำให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายนั้น
เมื่อได้เรียนรู้ว่าความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
ความตั้งใจ ความพยายามของตนเอง ก็จะกระท�ำ
พฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องและหากท�ำไม่ได้ตาม
เป้าหมายก็จะได้เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนที่ท�ำส�ำเร็จ
น�ำมาเป็นบทเรียนให้กับตนเองต่อไป
6. การสรุปการเรียนรู้และการให้แรงเสริม
มุ่งเน้นให้มีสิ่งจูงใจส�ำหรับการกระท�ำพฤติกรรม
ของตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ วินกี าญจน์
คงสุวรรณ, วีณา คันฉ้อง, วันดี สุทธรังษี, และ
ถนอมศรี อินทนนท์ (2557) ทีพ่ บว่าการให้นกั เรียน
ได้มีการส�ำรวจตนเอง วิเคราะห์ประสบการณ์
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ตนเองเกีย่ วกับพฤติกรรมก้าวร้าวและการใช้ความ
รุนแรง ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยจูงใจในการดูแลตนเอง
ร่วมกับการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก จะส่งผลต่อ
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า โปรแกรมการก�ำกับ
ตนเองท�ำให้นกั เรียนวัยรุน่ ได้รบั ประสบการณ์ตรง
ในการเรี ย นรู ้ ก ารควบคุ ม ตนเอง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
นักเรียนวัยรุ่นสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้
เกิดความคิด ทัศนคติความเชื่อ ความรู้สึกต่อความ
รุนแรงลดลงเพื่อลดการใช้ความรุนแรงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
		 1.1 สามารถน�ำไปพัฒนารูปแบบการ
พยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มวัยรุ่นมี
ทัศนคติทางลบต่อการใช้ความรุนแรงและสามารถ
ก�ำกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของตนเองได้
2. ด้านการศึกษา
		 2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาติ ด ตามผลอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน เพือ่ ประเมิน
ความคงอยู่ของทัศนคติการใช้ความรุนแรงและ
พฤติกรรมการควบคุมตนเอง
		 2.2 ควรศึ ก ษาในกลุ ่ ม นั ก เรี ย นวั ย รุ ่ น
ที่อยู่ในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการใช้ความ
รุนแรง เช่น กลุม่ วัยรุน่ ทีศ่ กึ ษานอกระบบการศึกษา
กลุ่มนักเรียนอาชีวะ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทกุ ท่านทีไ่ ด้ถา่ ยทอด
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ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ คุณค่า
และประโยชน์ อั น เกิ ด จากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย
ขอมอบแด่ บุ พ การี คณาจารย์ และผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน
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