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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการควบคุมตนของผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลอง
ก่ อนและหลังใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนว และ (2) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการควบคุ มตนของผูต้ อ้ งขัง กลุ่ ม
ทดลองระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่างคือผูต้ อ้ งขังฝ่ ายควบคุมแดน 6 เรื อนจากลางบางขวาง
ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการควบคุมตนจากทะเบียนประวัติฝ่ายควบคุมแดน 6 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน
20 คน ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ นกับกลุ่มทดลองจานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว และ (2) แบบวัดความสามารถในการควบคุ มตน มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ภายหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองมีพฤติ กรรมการควบคุมตนสู งกว่า
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวหลังการทดลองกับระยะติดตามผลมีความสามารถในการควบคุมตนไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ ชุดกิจกรรมแนะแนว การควบคุมตน ผูต้ อ้ งขัง เรื อนจากลางบางขวาง
Abstract
The purposes of this research were (1) to compare self-control abilities of the experimental group
prisoners before and after using a guidance activities package; and (2) to compare self-control abilities of the
experimental group prisoners at the end of the experiment and during the follow up period. The research sample
consisted of 20 purposively selected prisoners under Control Section in Area 6 of Bang Kwang Central Prison
whose self-control behaviors as shown by their prison records were in the risky group. The researcher had these
20 prisoners in the experimental group use a guidance activities package, developed by the researcher, for six
periods each of which lasted for 50 minutes. The employed research instruments were (1) a guidance activities
package for self-control; and (2) a scale to assess self-control ability, with reliability coefficient of .90. Statistics
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employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research finding showed that (1)
after using the self-control guidance activities package, self-control behaviors of the experimental group prisoner
were significantly higher than their pre-experiment counterpart behaviors at the .01 level; and (2) self-control
abilities of the experimental group prisoners at the end of the experiment and during the follow up period were not
significantly different.
Keywords: Guidance activities package, Self-control, Prisoner, Bang Kwang Central Prison
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เรื อนจากลางบางขวางมีผตู ้ อ้ งขังอยู่ประมาณ 3,800 คน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็ นหน่วยงานราชทัณฑ์ที่มี
ระบบความมัน่ คงสู ง ควบคุมเฉพาะผูต้ อ้ งขังชายที่คดีเสร็ จเด็ดขาด หรื ออยู่ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา ที่มีกาหนดโทษ 15 ปี
ถึงประหารชี วิต รับผูต้ อ้ งขังจากเรื อนจา และทัณฑสถานทัว่ ประเทศ ภารกิจหลักของเรื อนจากลางบางขวางคื อ เน้น
การควบคุม ฝึ กอบรม แก้ไข พื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤตินิสยั ของผูต้ อ้ งขัง (http://www.bangkwang.go.th/index.php/)
ปั จจุบนั สภาพในเรื อนจากลางบางขวาง เมื่อมีผูต้ อ้ งขังที่มาจากต่างถิ่นมาใช้ชีวิตอยู่รวมกันทาให้ตอ้ งปรับ
สภาพในการใช้ชีวิตและความเป็ นอยู่ เพราะผูต้ อ้ งขังทุกคนต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกันไป ทาให้การสื่ อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพเป็ นไปค่อนข้างลาบาก การอยู่รวมกันโดยมีภูมิหลังต่างกันย่อมส่ งผลให้เกิดปั ญหาความขัดแย้ง
ทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ได้ต้ งั ใจ ทาให้เกิดความรู ้สึกไม่สบายใจในการดารงตนอยู่ในเรื อนจา สาเหตุของความขัดแย้งมา
จากหลายปั จจัยที่ ผตู ้ อ้ งขังต้องเผชิ ญ เช่น เรื่ องอาหาร การใช้สาธารณู ปโภคร่ วมกัน และความต้องการขั้นพื้ นฐาน
ดังนั้น เมื่อเกิดปั ญหาความขัดแย้งสิ่ งที่สาคัญที่ สุดคื อการควบคุมตนเองในการเผชิ ญความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะที่
สมบูรณ์และปกติเพื่อลดปั ญหาความรุ นแรงที่จะเกิดขึ้นตามมา ผลเสี ยของความขัดแย้งที่อาจจะส่ งผลเกิดเป็ นการ
ทะเลาะวิวาทจะทาให้ถูกลงโทษทางวินัยและถูกตัดสิ ทธิ ต่างๆ เช่น การสอบเลื่อนชั้น การพักการลงโทษ วันลดวัน
ต้องโทษรวมถึงการได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ผูต้ อ้ งขังจะเข้ามาอยู่ในเรื อนจากลางบางขวางด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่ งต้องมาอยูร่ วมกันในสิ่ งแวดล้อมใหม่
ที่ ค่อนข้างแออัดโดยใช้เวลาอยู่ในเรื อนจาเป็ นเวลานับแรมปี ลักษณะของสิ่ งแวดล้อมในเรื อนจาจึ งกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตของผูต้ อ้ งขังทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ขาดอิสระในการตอบสนองความต้องการทุกๆ ด้าน และอาจจะ
รู ้สึกไม่ภูมิใจ ขาดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ขาดสมาธิ ความจาตลอดจนไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมผูต้ อ้ งขังบางคนขาดการรับรู ้ความสัมพันธ์ของตนเองกับผูอ้ ื่น ไม่รับรู ้ความช่วยเหลือ
จากคนอื่นและไม่รับรู ้วา่ ตนสามารถเป็ นผูช้ ่วยเหลือคนอื่นในสังคมได้ ด้านสิ่ งแวดล้อม คือ สิ่ งแวดล้อมของเรื อนจา
ที่ตอ้ งมีการกักขังย่อมกระทบคุณภาพชี วิตในด้านความรู ้สึกไม่ปลอดภัย ความไม่มน่ั คงในชี วิต การควบคุมอารมณ์
ความคิดและพฤติกรรม เป็ นเรื่ องที่สาคัญสาหรับผูจ้ ะประสบความสุ ขและความสาเร็ จในชีวิต เพราะถ้าไม่รู้จกั การ
ควบคุมอารมณ์ เมื่อมีเหตุการณ์การขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถทาตนให้เหมาะสมและผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้น
ไปได้ (กรมสุ ขภาพจิต, 2547, น. 5-6)
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การลดความรุ นแรงในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างผูต้ อ้ งขังเป็ นสภาพที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
ในเรื อนจา แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั มีผตู ้ อ้ งขังจานวนไม่นอ้ ยที่ยงั แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเวลาเผชิ ญความขัดแย้ง
จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความเป็ นอยู่ของผูต้ อ้ งขังเรื อนจากลางบางขวางพบว่า ผูต้ อ้ งขังมี ความขัดแย้งในกลุ่ม
ผูต้ อ้ งขังเกี่ยวกับความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่ยอมกัน ไม่เข้าใจกัน เอาแต่ใจตนเอง โต้งเถียงอย่างไม่มีเหตุผล เช่น การ
โต้งเถียงเพื่อเอาชนะ ต่อว่ากันโดยใช้คาพูดที่รุนแรง พูดประชดประชัน และถึงขั้นทาร้ายร่ างกาย หรื อบางคนใช้วิธี
ยอมทาตามความต้องการของผูอ้ ื่นให้เกิดความสงบสุ ขเท่านั้น แต่ไม่ได้เห็นด้วยอย่างแท้จริ ง ย่อมเกิดความคับข้อง
ใจและกลายเป็ นความก้าวร้าวในที่สุด จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้นทาให้เห็นการขาดความสามารถให้การควบคุม
ตนทาให้เกิ ดปั ญหาในการใช้ชีวิตอยู่ในเรื อนจา จากรายงานการลงโทษผูต้ อ้ งขังกระทาผิดวินยั ในเรื อนกลางบาง
ขวางพบว่ามีการกระทาผิดวินยั ในเรื่ องต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท และทาร้ายร่ างกาย เป็ นต้น โดยมีผลการรายงาน
จากงานวินยั เรื อนจากลางบางขวาง (2558) พบว่าในปี พ.ศ.2556-2558 มีผตู ้ อ้ งขังกระทาผิดวินยั ดังกล่าวจานวน 86
คดี แสดงให้เห็นการกระทาผิดของผูต้ อ้ งขังซึ่ งเป็ นปัญหาส่ วนใหญ่ของผูต้ อ้ งขังที่ขาดการควบคุมตน
ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว เป็ นเครื่ องมื อทางการแนะแนวที่ ประกอบด้วยกิ จกรรมหลายๆ กิ จกรรมที่ นามา
รวมกันเข้าอย่างเป็ นระบบตามเป้ าหมายและขอบข่ายการแนะแนว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งการพัฒนาจิ ตหรื อ
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง มีการนาแบบคิด หลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม
แนะแนว โดยกระบวนการกลุ่มซึ่ งยึดผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิดการเรี ยนรู ้จากการร่ วมกิ จกรรม
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้เพื่อให้เป็ นคนที่มีคุณภาพของสังคมถือเป็ นสื่ อที่มีประโยชน์เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มป้ องกันและแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ ขั้นตอน รู ปแบบ วิธีการที่หลากหลายเพื่อการ
เรี ยนรู ้ ฝึ กทักษะ ประสบการณ์ ส่ งเสริ มกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบและแก้ไขปั ญหาที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ สภาพปั ญหา ความสนใจ ความต้องการทันสมัยตามยุค ครอบคลุมในการ
ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพทางการเรี ย นรู ้ ทางอาชี พ ส่ ว นตัว และสั ง คม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ หลัก การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2544) ที่ได้กาหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็ นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็ นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
กิ จกรรมแนะแนวต่ อการควบคุ มตนเป็ นชุ ดกิ จกรรมที่ ผูศ้ ึ กษาสร้างขึ้ นโดยศึ กษาและพัฒนาขึ้ นมาเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพฤติ กรรมผูต้ อ้ งขังให้มีความสามารถในการควบคุ มตนในใช้ชีวิตอยู่ในเรื อนจา โดย
มุ่งเน้นให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมรู ้จกั วิธีการควบคุมตนเองในการแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการขัดแย้ง โดยมีลาดับ
ขั้นตอนกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเข้าสู่กิจกรรม ขั้นดาเนินกิจกรรมและขั้นสรุ ปกิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับยุพิน
พุ่มหิ รัญ (2550, น. 57) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวต่อการควบคุมตนในพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบางเทียน กรุ งเทพมหานคร พบว่าหลังการใช้ชุด
กิ จกรรมแนะแนวต่ อ การควบคุ มตนเองนักเรี ยนกลุ่ มทดลองมี คะแนนการควบคุ มตนเองในพฤติ กรรมติ ด เกม
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผศู ้ ึ กษาเห็นความสาคัญของการควบคุ มตนเองที่ ใช้ชีวิตอยู่รวมกันใน
เรื อนจา จึงมีความสนใจทาการทดลองโดยใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวที่ มีต่อการควบคุมตน เพื่อศึกษาความสามารถ
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การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการควบคุ มตนเองให้ก้า วพ้นความขัด แย้งระหว่า งผูต้ ้องขังและใช้ชี วิ ต อยู่อย่างมี
ความสุ ขพร้อมที่จะกลับคืนเป็ นคนดีสู่สงั คมภายนอกต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการควบคุมตนของผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการควบคุมตนของผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองระยะหลังการทดลองกับระยะ
ติดตามผล
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว สามารถนามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การควบคุมตน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่

ชุดกิจกรรมแนะแนว

1. ด้านความคิด
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านพฤติกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
1. ผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองมีความสามารถในการควบคุมตนสูงขึ้นภายหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
2. ผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองมี ความสามารถในการควบคุ มตนระยะหลังการทดลองกับระยะติ ดตามผลไม่
แตกต่างกัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ชุ ดกิจกรรมแนะแนว หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการแนะแนวที่ ประกอบด้วยกิ จกรรมแนะแนวหลายๆ
กิจกรรมที่มารวมกันเข้าอย่างเป็ นระบบ โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้จากตัวแบบและเทคนิ คบทบาทสมมติ เพื่อนามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมตนของกลุ่มทดลองจานวน 6 กิจกรรม

288 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการควบคุมตนของผูต้ อ้ งขังเรื อนจากลางบางขวาง

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การควบคุ มตน หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลในการระงับยับยั้งความคิ ด อารมณ์ ความรู ้ สึ กและ
พฤติ กรรมของตนเมื่อต้องเผชิ ญกับความขัดแย้งระหว่างตนเองบุคคลรอบข้าง หรื อเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึ ง
พอใจมากระทบกับตน การควบคุมตนในงานวิจยั ชิ้นนี้ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการคาดการณ์ไกลและเล็งเห็นผลดีและผลเสี ยที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง การรับรู ้อารมณ์ของตนเอง การรู ้จกั ตนเอง การมีสติ
และรู ้จกั ยั้งคิด สามารถงดหรื องดเว้นไม่กระทาพฤติกรรมที่รู้วา่ ไม่เหมาะสม
3) การที่บุคคลอดทนหรื อยังยั้งการกระทาบางอย่างเพื่อรอรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในทางที่พึงประสงค์
ผู้ต้องขัง หมายถึ ง บุ คคลที่ ตอ้ งคุ มขังอยู่ในเรื อนจาตามคาพิ พากษาของศาลสังกัด ฝ่ ายควบคุ มแดน 6
เรื อนจากลางบางขวาง จ.นนทบุรี ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการควบคุมตนจากทะเบียนประวัติฝ่ายควบคุมแดน 6
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ มีรูปแบบเป็ นการศึ กษาแบบกลุ่มเดี ยววัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group PretestProtest Design)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูต้ อ้ งขังชาย เรื อนจากลางบางขวาง ฝ่ ายควบคุม
แดน 6 จานวน 720 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูต้ อ้ งขังชาย เรื อนจากลางบางขวางฝ่ ายควบคุมแดน 6 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการควบคุมตนจากทะเบียนประวัติฝ่ายควบคุมแดน 6 จานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั รั้งนี้
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ทดลองในการวิจยั ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนว จานวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) หัวใจ
สัมพันธ์ 2) รู ้จกั ตนเอง 3) คุณค่าของชีวิต 4) ปรับอารมณ์ 5) การรู ้ตวั ควบคุมอารมณ์ตน และ 6) ปัจฉิ มนิเทศ
2.2 เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการควบคุมตน แบบมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีจานวน 30 ข้อ ซึ่ งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.26 ถึง 0.67 มีค่าความเที่ยง 0.90
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผูศ้ ึ กษาทดสอบก่ อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่า ง แล้ว ด าเนิ นการทดลองโดยใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนว ทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมทั้งสิ้ น 6 กิจกรรม เริ่ มเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
3.2 ทาการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยให้กลุ่มทดลองทาแบบวัดความสามารถในการ
ควบคุมตนหลังการทดลอง
3.3 นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัดทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้วยวิธีทางสถิติ
3.4 ระยะติ ดตามผล หลังการทดลองระยะติ ดตามผลเวลา 3 อาทิ ตย์ ผูศ้ ึ กษานาแบบวัดชุ ดเดี ยวกัน
ทดสอบหลังการทดลองของกลุ่มทดลองอีกครั้งและเก็บคะแนนเป็ นคะแนนระยะติดตามผล (Follow-Up) นาข้อมูล
ที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองระยะก่อนการทดลองกับระยหลังการทดลอง และ
ระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลด้วยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึ กษานาข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลของความสามารถในการควบคุมตนของกลุ่มทดลองก่ อนและหลังการ
ทดลองโดยภาพรวม โดยการทดสอบค่ าทีแบบไม่ เป็ นอิสระ
̅
𝒙
กลุ่มทดลอง
n
S.D.
df
t
ก่อนการทดลอง
20
81.05
16.04
19
7.5**
หลังการทดลอง
20
94.40
9.70
**p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า หลังจากผูต้ อ้ งขังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น ผูต้ อ้ งขังมีความสามารถ
ในการควบคุมตนสู งขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการควบคุมตน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลของความสามารถในการควบคุมตนของกลุ่มทดลองก่ อนและหลังการทดลอง
ในด้ านความคิด โดยการทดสอบค่ าทีแบบไม่ เป็ นอิสระ
̅
𝒙
กลุ่มทดลอง
n
S.D.
df
t
ก่อนการทดลอง
20
27.80
6.13
19
6.49**
หลังการทดลอง
20
32.65
3.34
**p < .01
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบผลของความสามารถในการควบคุมตนด้านความคิ ดของกกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังจากผูต้ อ้ งขังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่สร้างขึ้น ผูต้ อ้ งขังมีความสามารถ
ควบคุมตนด้านความคิดสู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการควบคุมตนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลของความสามารถในการควบคุมตนของกลุ่มทดลองก่ อนและหลังการทดลอง
ในด้ านอารมณ์ โดยการทดสอบค่ าทีแบบไม่ เป็ นอิสระ
̅
𝒙
กลุ่มทดลอง
n
S.D.
df
t
ก่อนการทดลอง
20
27.80
7.01
19
4.93**
หลังการทดลอง
20
32.00
4.42
**p < .01
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบผลของความสามารถในการควบคุ มตนด้านอารมณ์ ของกลุ่ ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังจากผูต้ อ้ งขังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่สร้างขึ้น ผูต้ อ้ งขังมีความสามารถ
ในการควบคุมตนด้านอารมณ์สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลของความสามารถในการควบคุมตนของกลุ่มทดลองก่ อนและหลังการทดลอง
ในด้ านพฤติกรรม โดยการทดสอบค่ าทีแบบไม่ เป็ นอิสระ
𝐱̅
กลุ่มทดลอง
n
S.D.
df
t
ก่อนการทดลอง
20
25.60
4.63
19
5.02**
หลังการทดลอง
20
29.95
4.48
**p < .01
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบผลของความสามารถในการควบคุมตนด้านพฤติ กรรมของกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังจากผูต้ อ้ งขังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการควบคุมตนที่ผศู ้ ึกษา
สร้างขึ้น ผูต้ อ้ งขังมีความสามารถควบคุมตนด้านพฤติกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างคะแนนหลังการใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มตี ่ อความ
สามารถการควบคุมตนของกลุ่มทดลองระหว่ างหลังการทดลองและระยะติดตามผล
̅
𝒙
กลุ่มทดลอง
n
S.D.
df
t
ระยะหลังการทดลอง
20
94.70
9.69
19
0.87
ระยะติดตามผล
20
95.25
8.37

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลของความสามารถในการควบคุมตน ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าผูต้ อ้ งขังมีความสามารถในการควบคุมตนไม่แตกต่างกัน
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สรุ ปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
1. ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ผูต้ อ้ งขังมีความสามารถควบคุมตนสู งกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาการควบคุมตนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ที่ เป็ นเช่ นนี้
เพราะผูต้ อ้ งขังได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ได้ทากิจกรรมร่ วมกัน ได้พฒั นาความสามารถที่มีต่อการควบคุม
ตนเอง โดยได้เรี ยนรู ้จากกิ จกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการควบคุมตนเองในการเผชิ ญความขัดแย้ง
ตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คื อ ด้านความคิ ด ด้านอารมณ์ และด้านพฤติ กรรมสอดคล้องกับจิ นตนา บัวเผียน
(2550, น. 68) ได้ศึกษาผลการฝึ กเพื่ อพัฒนาความเชื่ อในการควบคุ มสาเหตุ และผลจากการกระทาของตนของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นที่ มีจิตลักษณะแตกต่างกันด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนว ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนวัยรุ่ นที่ ได้รับการฝึ ก
ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสุ กญั ญา เสมอมาศ (2550, น. 73) ที่ศึกษาผล
การฝึ กเพื่อพัฒนาการควบคุมตนเพื่อบรรลุเป้ าหมายของนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีจิตลักษณะแตกต่างกันโดยใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ ได้รับการฝึ กด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเพื่อบรรลุเป้ าหมายมีการ
ควบคุมตนเองเพื่อบรรลุเป้ าหมายและเห็นคุณค่าของการควบคุมตนเพื่อบรรลุเป้ าหมายสู งกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้รับ
การฝึ กด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเองเพื่อบรรลุเป้ าหมาย แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเป็ นเครื่ องมือทางการ
แนะแนวที่ ประกอบด้วยกิ จกรรมแนะแนวหลายๆ กิ จกรรมที่ นามารวมกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ต้องการพัฒนาความสามารถที่มีต่อการควบคุมตนเมื่อเผชิญความขัดแย้งของผูต้ อ้ งขังได้ผลเป็ นอย่างดี
2. ระยะหลังการทดลองและระยะติ ดตามผลผูต้ อ้ งขังกลุ่มทดลองมีความสามารถในการควบคุ มตนไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั ข้อนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากชุดกิ จกรรมแนะแนวเป็ นชุด
กิจกรรมที่มีคุณภาพสามารถเพิ่มและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออกของผูต้ อ้ งขังในการควบคุมตนได้และมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึ งนับได้ว่าเป็ นอีกชุ ดกิ จกรรมหนึ่ งที่ มีการสร้างขึ้ นและใช้ได้ผลดี โดยครอบคลุมทั้งด้านความคิด
ด้านอารมณ์ และพฤติ กรรมตลอดทั้งสร้ า งองค์ความรู ้ แ ละกระบวนการที่ ส่งเสริ มหรื อกระตุ ้นให้ผูต้ ้องขัง กลุ่ ม
ทดลองได้พฒั นาการควบคุมตนได้อย่างถูกต้องและตรงกับความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้เทคนิ ค วิธีการทางการ
แนะแนวที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนามาใช้ในแต่ละกิจกรรมในทุกกิจกรรมจะกระตุน้ ให้ผตู ้ อ้ งขังมีส่วนร่ วมในการทา
กิ จ กรรมและให้ ม องถึ ง ผลเสี ย ที่ จ ะตามมาในการขาดการควบคุ ม ตนในการใช้ชี วิ ต อยู่ ใ นเรื อนจ า ดัง นั้ น
ความสามารถในการควบคุมตนของกลุ่มทดลองในระยะติดตามผลจึงไม่แตกต่างกันกับระยะหลังการทดลอง ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ การวิ จัย ของมยุรี วิสู ตรศัย (2547, น. 73) ซึ่ งได้ศึ กษาผลการใช้ชุด กิ จกรรมแนะแนวที่ มีต่ อการ
ตระหนักรู ้ในตนเอง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีการ
ตระหนักรู ้ในตนเอง ในระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูว้ ิจยั ควรใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมหลังจากที่ได้รับการพัฒนาด้วยชุด
กิจกรรมแนะแนว
2. ผูว้ ิจยั ควรมีการนาวิธีการศึกษาครั้งไปใช้พฒั นาคุณธรรมและจริ ยธรรมด้านอื่นๆ ของผูต้ อ้ งขัง เช่น ด้าน
ความซื่ อสัตย์ ความมีน้ าใจ ความมีวินยั ในตนเอง และความรับผิดชอบ เป็ นต้น
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3. ผูว้ ิจยั ควรศึ กษาปั จจัยเชิ งเหตุสมทบอื่นๆ ที่ มีผลต่อการพัฒนาพฤติ กรรมการควบคุมตนแล้วนาปั จจัย
สาคัญที่พบมาจัดทาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผูต้ อ้ งขังต่อไป
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