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Background Anxiety or nervousness originated from anticipations is formed

in thoughts of each person that they would be in danger. This

causes him/her to feel inefficient, it is unnecessarily wasting of

mental health. In addition, anxiety is one of most the serious

obstacles to success in life or occupation achievement. Thus,

the studying of anxiety level  and other factors causing anxiety

to a juvenile delinquents preparing to discharge are necessary

in order to be a guideline in deducing and preventing the anxiety

is necessary. This helps the juvenile who are about to be

discharged can take normal steps in their future life   in society

and grow into complete their adulthood.

Objective To study anxiety over of living in the society in juvenile delinquents

preparing to be discharged from observation and protection

centers, and its related factors.
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Research Design Cross – sectional descriptive design.

Materials and Methods The researcher studies from 130 juvenile delinquents who were

preparing to be discharged from observation and protection

centers (Karuna House, Prane House, Aubegka House,

Karnjanapisek House) from October to December 2009.

The questionnaire is devised into 2 parts; 1) The general part;

2) anxiety estimation part.

Results A 84 juvenile delinquents were equal to 64.60 percent of 130

sample group and were in the moderate level of anxiety over.

The rudimentary analysis indicates factors related to anxiety

over living in society are the status of parents  which has

the statistical fundamental difference at the level of P < .05,

the mutual activities of friends which have the statistical

fundamental difference at the level of P < .01 and the relationship

between the juveniles and their parents has the statistical

fundamental difference at the level of P < .001.

Conclusions The result provides anxiety over of living in the society in

juvenile being prepared for discharge from observation and

protection centers is in the moderate level. There are factors

related to anxiety over outside living as follows; status of parent

(s), the relationship between the juveniles and their parents and

the mutual activities of friends.
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ความวติกกงัวลตอ่การใชช้วีติในสงัคมภายนอกของเยาวชนกระทำผดิ

ท่ีเตรยีมออกจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง

ดวงกมล สมบูรณ์พงศ์, ปริชวัน จันทร์ศิริ. ความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก

ของเยาวชนกระทำผิดที ่เตรียมออกจากสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง.

จุฬาลงกรณเ์วชสาร  2554 พ.ย. – ธ.ค.; 55(6): 635 - 47

เหตุผลของการทำวิจัย ความวิตกกังวลหรือความวุ่นวายใจ  เกิดข้ึนจากการคาดการล่วงหน้า

ว่าจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นแก่ตน  ซึ่งเกิดขึ้นจากความนึกคิด

ภายในตนเองของบุคคลนั้น  ทำให้บุคคลนั้นขาดประสิทธิภาพ

และเสยีสขุภาพจติโดยไมจ่ำเปน็  นอกจากนีค้วามวติกกงัวลยงัเปน็

อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการดำรงชีวิตหรือ

ในการประกอบอาชพีตา่ง ๆ  ดงันัน้  จึงควรจะศกึษาถงึระดบัความ

วติกกงัวลและปจัจัยตา่ง ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความวติกกงัวลของเยาวชน

กระทำผดิทีเ่ตรยีมออกจากสถานพนิจิฯ เพือ่เปน็แนวทางในการลด

และป้องกันความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น  เพื่อให้เยาวชนกระทำผิด

ที่เตรียมออกนั้นสามารถใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข

และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์สามารถที่จะก้าวเข้ามาพัฒนา

ประเทศไทยของเราได้ต่อไปในอนาคต

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกของ

เยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนกลาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลต่อการ

ใช้ชีวิตในสังคมภายนอกของเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจาก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

รูปแบบการวิจัย การวจัิยครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สิ่งตรวจและวิธีการทำวิจัย ทำการศึกษาจากเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง  (บ้านกรุณา, บ้านปราณี,

บ้านอุเบกขา  และบ้านกาญจนาภิเษก)  ในช่วงเดือนตุลาคม –

ธันวาคม  2552  จำนวน  130  คน  โดยใชแ้บบสอบถามทัง้หมด

2 ชุด  ได้แก่  1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  2) แบบสอบถาม

ความวติกกงัวลตอ่การใชชี้วติในสงัคมภายนอก
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ผลการศึกษา เยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนกลางม ีความวิตกกังวลต่อการใช้ช ีว ิตในสังคม

ภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ

64.60 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ความวติกกงัวลตอ่การใชชี้วติในสงัคมภายนอก  ไดแ้ก ่ สถานภาพ

ของบิดามารดา  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดบั  P < .05  กิจกรรมทีท่ำรว่มกนักบักลุ่มเพือ่นในชมุชน  มีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำคญัทางสถติท่ีิระดบั  P < .01  และความ

สัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคญัทางสถติิท่ีระดบั  P < .001

สรุป ได้พบความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกของเยาวชน

กระทำผิดที ่เตรียมออกจากสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชนกลางอยู่ในระดับปานกลาง และพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก ได้แก่ สถานภาพ

ของบิดามารดา ความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และ

กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนในชุมชน

คำสำคัญ ความวิตกกังวล, เยาวชนกระทำผิด, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนกลาง
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ความวติกกงัวลตอ่การใชช้วีติในสงัคมภายนอกของเยาวชนกระทำผดิ

ท่ีเตรยีมออกจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง

เมื ่อเด็กและเยาวชนกระทำการท ี ่ถ ือว ่าเป็น

ความผิดตามกฎหมายจะต้องได้รับการพิจารณาตาม

กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เมื่อเด็กและ

เยาวชนถูกฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาล

จังหวัดแผนกคดเียาวชนและครอบครวัแล้ว  อาจขอประกนั

ตัวต่อศาลได้อีกครั้งถ้าไม่ได้ประกันก็จะต้องถูกควบคุมไว้

ท่ีสถานพนิิจฯ ต่อไป  และหากถา้ศาลพจิารณาแลว้เหน็วา่

ถ้าเด็กและเยาวชนกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมจะ

เป็นโทษแก่เด็ก  ก็จะใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดย

การส่งตัวเข้ารับการศึกษา  หรือฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรม

ของสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนตอ่ไป ( 1 )

ในปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนของชาติจำนวน

ไม่นอ้ยทีก่ระทำผดิกฎหมาย  โดยยนืยนัไดจ้ากขอ้มูลสถติิ

คดีของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและถูกส่งตัวมาฝึก

อบรม  ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.

2545 – 2551  ซ่ึงมีจำนวน  35,285  ราย  29,915  ราย

33,308  ราย  36,080  ราย  48,218  ราย  51,128  ราย

และ 46,981  ราย  ตามลำดับ ( 2 ) เมื่อเด็กและเยาวชน

เหล่านี้ถูกส่งตัวเข้ามายังศูนย์ฝึกและอบรมแล้ว  จะได้รับ

การควบคมุดแูล  ฟืน้ฟ ู  และแกไ้ข  โดยมุง่เนน้ทีจ่ะแกไ้ข

ให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดและกระทำความผิด ให้รู ้

สำนึกและกลับตนเป็นคนดี  พร้อมกับมีโอกาสที่จะได้รับ

การศกึษาเลา่เรยีนทัง้วชิาสามญั  และวชิาชพีแขนงตา่ง ๆ

เพื่อจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

รวมทัง้ยงัมกีารอบรมเรือ่งศลีธรรมจรรยา  ฝึกระเบยีบวนิยั

และการฟื้นฟูทางด้านจิตใจให้ด้วย เพื่อให้เด็กเหล่านี้

สามารถปรับปรุงตนเองและสามารถที่จะออกมาอยู่ร่วม

กับผู ้อื ่นในสังคมภายนอกด้วยความพร้อมทั ้งร่างกาย

และจิตใจ  สติปัญญา และความรู้ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ

แต่ภายหลังจากที่เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

แต่ละรุ่นได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมภายนอกไปแล้วนั้น

พบว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยหันกลับไปกระทำ

ความผิดซ้ำและถูกส่งตัวกลับเข้ามายังศูนย์ฝึกและอบรมอีก

จากข้อมูลของ  เตรียมใจ  จาริยะศิลป์  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรี  ได้ปฏิบัติงานช่วย

เหลือผู้ติดยาเสพติด  โดยวิธีการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม

และเปน็รายบคุคล  ปัญหาการตดิยาเสพตดิซ้ำหลงัจากได้

รับการบำบัดรักษา  การถอนพิษยาเรียบร้อยแล้วเป็นปัญหา

ที่สำคัญที่สุด มีผู้ต้องขังจำนวนมากที่ต้องขังในคดีเดิม

หลายครั้ง  และจากการที่  เตรียมใจ  จาริยะศิลป์  ได้

สัมภาษณผู้์ตอ้งขงัทีต่อ้งขงัมากกวา่  1  ครัง้  ถงึสาเหตขุอง

การกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ  เป็นเหตุให้ต้องกลับมาต้อง

โทษซ้ำอีก  พบว่าหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วไม่ได้รับการ

ยอมรับจากสังคมภายนอก  รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากผู้

อ่ืน  เพราะเคยตอ้งโทษในเรอืนจำมากอ่น  เป็นเสมอืนตรา

บาปทีต่ดิตวัไปตลอดชวีติ  ทำใหเ้กดิความวติกกงัวล  ไม่มี

กำลังใจที่จะสู้กับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมภายนอก  จึงเป็น

สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหก้ลบัไปใช้ยาเสพตดิซำ้อกี ( 3 )  มีผู้ตอ้งขงั

จำนวนมากมีความวิตกกังวลว่าภายหลังจากพ้นโทษ

อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ  กลัวว่าจะไม่เป็นที่ไว้วางใจ

ถูกรังเกียจเหยียดหยามเป็นที่อับอายจากบุคคลอื่น  ได้แก่

เพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  นายจ้าง  บุคคลในสังคม

รวมทัง้ครอบครวั  ญาตพ่ีิน้อง ( 4 )

ความวิตกกังวลหรือความวุ่นวายใจ  เกิดขึ้นจาก

การคาดการล่วงหน้าว่า จะมีสิ ่งที ่เป็นอันตรายเกิดขึ ้น

แกต่น  ซ่ึงเกดิขึน้จากความนกึคดิภายในตนเองของบคุคล

นั้น  ทำให้บุคคลนั้นขาดประสิทธิภาพและเสียสุขภาพจิต

โดยไมจ่ำเปน็(5)   นอกจากนีค้วามวติกกงัวลยงัเปน็อุปสรรค

สำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการดำรงชีวิตหรือ

ในการประกอบอาชพีต่าง ๆ   ดังน้ัน จึงควรจะศึกษาถึงระดับ

ความวิตกกังวลและปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความวิตก

กังวลของเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ

เพื่อเป็นแนวทางในการลดและป้องกันความวิตกกังวล

ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้เยาวชนกระทำผดิท่ีเตรียมออกนัน้สามารถ

ใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข  และเติบโตขึ้น

เป็นผู ้ใหญ่ที ่สมบูรณ์สามารถที ่จะก้าวเข้ามาพัฒนา

ประเทศไทยของเราได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตในสังคม
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ภายนอกของเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

การดำเนนิการวจิยั

กลุม่ตวัอยา่ง คอื

เยาวชนกระทำผิดทั ้งหมดที ่เตร ียมออกจาก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง  ซึ่งกำลัง

อยูใ่นชว่งการเตรยีมความพรอ้มกอ่นปลอ่ย  (ช่วง 3 เดอืน

สุดทา้ยกอ่นไดรั้บการปลอ่ยตวั)  มีสตสัิมปชัญญะสมบรูณ์

ดี  สามารถตอบคำถามได้ และอยู่ในความควบคุมของ

สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนกลาง  ของศูนย์ฝึก

และอบรมเดก็และเยาวชนทัง้ 4 แหง่  โดยมจีำนวนเยาวชน

ที ่เตร ียมออกประมาณ 150  คน ซึ ่งจำแนกได้ดังนี ้

บ้านกรุณาจำนวน  80 คน บ้านปราณีจำนวน 30  คน

บ้านอุเบกขาจำนวน 30 คน และบ้านกาญจนาภิเษก

จำนวน  20 คน (ยอดรวมเยาวชนกระทำผิดที ่เตรียม

ออกในชว่งเดอืนเมษายน  2552)

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ด้านบุคล  ด้าน

ครอบครวั  ดา้นสงัคม  และฐานความผดิ

2. แบบสอบถามความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิต

ในสังคมภายนอก ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามความวิตก

กังวลมาจาก เผด็จ หริ ่งรอด (2538)  ซึ ่งนำมาใช้ใน

ผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบดัพิเศษบางเขน  กรุงเทพมหานคร

ซึ ่งได้ผ่านผู ้เชี ่ยวชาญทางจิตวิทยา 4 ท่านตรวจสอบ

ความเหมาะสมทั ้งด้านเนื ้อหา ข้อคำถามและภาษา

จากน้ันนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วจำนวน  41  ข้อ

ไปทดลองใช ้(Try out)  กบัผู้ตอ้งขงัคดมีียาเสพตดิใหโ้ทษ

ไว้ในครอบครองเพือ่เสพเพศชายอายรุะหวา่ง 25 – 30  ปี

ต้องโทษครั้งแรก  มีโทษระหว่าง 12 – 18  เดือน  เป็นผู้

ตอ้งขงัชัน้กลางและเหลอืเวลาตอ้งขงัระหวา่ง 3 – 6  เดอืน

ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษธัญญบุรี  คลอง  5 อำเภอ

ธัญญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  100  คน  แล้วมา

ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์กำหนด  เพื ่อหาค่าอำนาจ

จำแนกโดยใช้เทคนิค 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด  หาคา่คะแนนรายขอ้ของกลุม่สูง – กลุ่มตำ่  แล้ว

เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามแต่ละข้อ  โดย

ใช้วิธีการทางสถติิ  (t - test)  แล้วเลอืกขอ้ซ่ึงมีค่า t ท่ีมีค่า

ระหวา่ง 2.09 – 20  ได้จำนวน  40  ข้อ  จากนัน้นำแบบ

สอบถามจำนวน  40  ข้อ  มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้

สัมประสิทธิอั์ลฟา  (alpha - coefficient)  ของครอนบาค

(cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความ

วติกกงัวลในการดำรงชวีติภายหลงัพน้โทษเทา่กบั .93

โดยข้อคำถามทุกข้อมีคำตอบให้เลือก 5  ระดับ

ซ่ึงกำหนดคะแนนในแตล่ะระดับดังน้ี  มากท่ีสุด (5 คะแนน),

มาก (4 คะแนน), ปานกลาง (3 คะแนน), น้อย (2 คะแนน),

น้อยทีสุ่ด (1 คะแนน)  เม่ือได้คะแนนครบทกุขอ้  จากนัน้

นำคะแนนทุกข้อมารวมกัน  ซึ่งคะแนนรวมที่ได้จะอยู่

ระหว่าง 40 – 200  คะแนน แปลค่าคะแนนตาม

distributions  โดยคะแนนยิง่มากยิง่กงัวล  ใช้เกณฑต์าม

การกระจายของขอ้มูล  โดยใชค้า่เฉลีย่ (Mean ) ± 1 SD

จากนั้นจึงนำคะแนนมาแปลผลดังนี้

คะแนนท่ีได้ต่ำกว่าค่าเฉล่ีย (Mean) - 1 SD แปลว่า

มีความวติกกงัวลระดบัตำ่

คะแนนที่ได้เท่ากับค่าเฉลี่ย (Mean) ± 1 SD

แปลวา่ มีความวติกกงัวลระดบัปานกลาง

คะแนนที่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย (Mean) + 1 SD

แปลวา่ มีความวติกกงัวลระดบัสูง

การวเิคราะหข้์อมลู

นำข้อมูลที ่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง จากนัน้นำมาลงรหสั และตรวจสอบความสมบรูณ์

ของข้อมูลอีกครั้ง จึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

SPSS (Statistical Pack for Social Science) โดยวิเคราะห์

ตามลำดบัดงันี้

1. ใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)

เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่

คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
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ท่ีเตรยีมออกจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง

2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

เพือ่ทดสอบความสมัพนัธข์องปจัจัยตา่ง ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ระดับความวิตกกังวลของเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออก

สถิติท่ีใช้คือ t – test  และ One way ANOVA

ผลการวิจัย

ลักษณะข้อมูลด้านตัวบุคคล  ครอบครัว  สังคม

และประวัติการทำผิดกฎหมาย

จากกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 130 คน  พบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย  มีระดับการศึกษาที่เคยได้สูงสุดอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่วนใหญ่เคยใช้สารเสพติด

มาก่อน  และเคยเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนในชุมชน  โดย

กิจกรรมที ่ร ่วมกันทำกับเพื ่อนในชุมชนส่วนใหญ่ คือ

กิจกรรมอ่ืน ๆ   เช่น  แข่งรถ  ดูหนัง  ร้องคาราโอเกะ   เข้าค่าย

ชุมชน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

อาศัยอยู่กับบิดา/มารดาก่อนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ

และส่วนใหญ่มักจะเลือกปรึกษากับบิดา/มารดาเวลาเกิด

ปัญหา  ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองแบบใกล้ชิดอบอุ่น สถานภาพของบิดามารดา

ส่วนใหญ ่ คือสมรส  รองลงมา  คือ แยกกนัอยู ่ ด้านรายได้

ของครอบครัวส่วนใหญ่อยู ่ในระดับพอใช้  เหลือเก็บ

สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สารเสพติดมาก่อน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย พบว่าส่วนใหญ่

เป็นการกระทำความผิดครั้งแรก โดยส่วนใหญ่เป็นความ

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นการกระทำผิดเพียงผู้เดียว

(ตารางที ่1)

ตารางท่ี 1. ขอ้มูลดา้นตวับุคคล  ครอบครวั  สังคม  และประวตักิารทำผดิกฎหมาย

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน)       ร้อยละ (%)

   n = 130

เพศ

ชาย 113 86.90

หญิง 17 13.10

ระดับการศึกษาสูงสุดที่เคยได้รับ

ประถมศึกษา 51 39.20

มัธยมศึกษาตอนต้น 62 47.70

มัธยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 17 13.10

เคยใช้สารเสพติด 121 93.10

เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนในชุมชน 117 90

กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนในชุมชน

เล่นกีฬา/ดนตรี 24 20.50

เสพยา/การพนัน 3 2.60

นั่งคุย/เที่ยว 31 26.50

อ่ืน ๆ (เชน่  แขง่รถ  ดหูนงั  ร้องคาราโอเกะ) 59 50.40

การอยู่อาศัยก่อนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ

อยู่กับบิดา/มารดา 92 70.77

อยู่กับญาติ/พี่น้อง 24 18.46

อยู่กับแฟน/สามี/ภรรยา/เพื่อน 14 10.77
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ตารางที ่1. ขอ้มูลดา้นตวับคุคล  ครอบครวั  สังคม  และประวตักิารทำผดิกฎหมาย (ตอ่)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน)       ร้อยละ (%)

   n = 130

บุคคลที่ปรึกษาเวลาเกิดปัญหา

บิดา/มารดา 63 48.40

ญาติ/พี่น้อง 37 28.50

เพื่อน 30 23.10

ความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ใกล้ชิดอบอุ่นดี 87 66.90

ใกล้ชิดแต่ขัดแย้งกัน 22 16.90

ห่างเหิน 21 16.20

สถานภาพของบิดามารดา

คู่ 52 40

แยกกันอยู่ 46 35.40

หย่า 11 8.50

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 21 16.20

รายได้ของครอบครัว

พอใช ้ เหลอืเกบ็ 90 69.20

พอใช้ไม่เหลือเก็บ 28 21.50

ไม่พอใช้มีหนี้สิน 12 9.20

สมาชิกในครอบครัวไม่เคยใช้สารเสพติด 68 52.30

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายที่ต้องโทษ

ทำผิดกฎหมายครั้งแรก 81 62.30

ทำผิดกฎหมายครั้งรอง 49 37.70

(ทำผิดนอกเหนือจากครั้งแรก)

คดีปัจจุบันที่ทำผิดกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 38 29.20

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต 9 6.90

ความผิดเกี่ยวกับเพศ 9 6.90

ความผิดเกี่ยวยาเสพติด 70 53.80

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประเทศ 1 0.80

อ่ืน ๆ 3 2.30

การร่วมกันกระทำผิดกฎหมาย

ไม่มีผู้กระทำผิดร่วม 74 56.90

มีผู้กระทำผิดร่วม 56 43.10
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ท่ีเตรยีมออกจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง

ระดับความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก

จากการศึกษาพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีความ

วิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีความ

วิตกกังวลอยู ่ในระดับต่ำ และระดับสูง  ตามลำดับ

(ตารางที ่ 2)

จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนความ

วิตกกังวล ข้อมูลที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  P < .001  คือ ความสัมพันธ์กับบิดา

มารดาหรอืผู้ปกครอง  โดยเยาวชนกระทำผดิทีเ่ตรยีมออก

จากสถานพินิจฯ ที่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองที่ต่างกัน  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคญัทางสถิติท่ีระดบั  P < .001  ซ่ึงเยาวชนกระทำผดิที่

เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที่มีความสัมพันธ์กับบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองแบบห่างเหิน  มีคะแนนเฉลี่ยของ

ความวติกกงัวลสงูกวา่ความสมัพนัธแ์บบอืน่ ๆ  รองลงมา

คือ  แบบใกลชิ้ดแตขั่ดแยง้

ข้อมูลที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดบั  P < .01  คือ  กิจกรรมทีท่ำรว่มกนักบัเพือ่น

ในชุมชน  โดยเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถาน

พินิจฯ ที่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนในชุมชุนที่ต่างกัน

พบว่ามีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ

P < .01  ซ่ึงเยาวชนกระทำผดิท่ีเตรียมออกจากสถานพนิิจฯ

ท่ีเสพยา/เล่นการพนนั  มีคะแนนเฉลีย่ของความวติกกงัวล

สูงกวา่กจิกรรมอืน่ ๆ  รองลงมาคอื  นัง่คยุ/เทีย่ว

ข้อมูลที ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั  P < .05  คือ  สถานภาพของบดิามารดา

โดยเยาวชนกระทำผิดที ่ เตร ียมออกจากสถานพินิจฯ

ที่บิดามารดามีสถานภาพที่แตกต่างกัน  พบว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  P < .05

ซึ ่งเยาวชนกระทำผิดที ่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที ่

บิดามารดามีสถานภาพหย่า  มีคะแนนเฉลี่ยของความ

วติกกงัวลสงูกวา่สถานภาพอืน่ ๆ รองลงมาคอื  แยกกนัอยู่

(ตารางที ่3)

จากตารางที ่ 4  พบวา่เยาวชนกระทำผดิทีเ่ตรยีม

ออกจากสถานพินิจฯ ที่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองใกล้ชิดอบอุ่นดี  มีความวิตกกังวลแตกต่างจาก

เยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที่มีความ

สัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองห่างเหินอย่างมีนัย

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั P < .05

จากตารางที ่ 5  พบวา่เยาวชนกระทำผดิทีเ่ตรยีม

ออกจากสถานพินิจฯ ที่เล่นกีฬา/ดนตรี  มีความวิตกกังวล

แตกต่างจากเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถาน

พินิจฯ ที่นั ่งคุย/เที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

P < .05

ตารางที ่2.  ระดบัความวติกกงัวลตอ่การใชชี้วติในสงัคมภายนอก

ระดับความวิตกกังวล จำนวน (คน)       ร้อยละ (%)

   n = 130

ความวิตกกังวลสูง 21 16.2

ความวิตกกังวลปานกลาง 84 64.6

ความวิตกกังวลต่ำ 25 19.2

คา่เฉลีย่ =  100.87     ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน =  31     คะแนนตำ่สดุ = 40     คะแนนสงูสดุ = 172
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ตารางที ่3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกกับปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งทดสอบโดยใชวิ้ธี One way ANOVA

ปัจจัยส่วนบุคคล                              จำนวน (คน) Mean S.D. F P

                                                                      n =130

สถานภาพของบิดามารดา

คู่ 52 95.17 26.90 2.996 .033*

แยกกันอยู่ 46 109.72 31.33

หย่า 11 109.82 38.80

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 21 90.90 31.32

ความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ใกล้ชิดและอบอุ่นดี 87 94.07 30.02 7.292 .001***

ใกล้ชิดแต่ขัดแย้ง 22 110.95 29.47

ห่างเหิน 21 118.48 27.82

กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนในชุมชน

เล่นกีฬา/ดนตรี 24 84.54 26.53 4.452 .005**

เสพยา/การพนัน 3 119.00 32.17

นั่งคุย/เที่ยว 31 112.68 33.76

อ่ืน ๆ 59 102.03 28.34

*P < .05     **P < .01     ***P < .001

ตารางที ่4. การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของคะแนนความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคม

ภายนอกกับปัจจัยด้านครอบครัว  เรื่องความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยวิธี

ของ  Scheffe (Post Hoc Analysis)

                                                                 95% Confidence

                                                Mean          Std.       Interval

ปัจจัย                         (I)                (J) Difference Error Sig Lower Upper

                                                                   ( I – J)

ความสมัพนัธก์บั   ใกลชิ้ดอบอุน่ดี ใกล้ชิดขัดแย้ง -16.8856 7.06168 .061 -34.3767 .6055

บิดามารดา/ผู้ปกครอง ห่างเหิน -24.4072* 7.19463 .004 -44.2276 -6.5868

* The mean difference is significant at the .05 level.
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ความวติกกงัวลตอ่การใชช้วีติในสงัคมภายนอกของเยาวชนกระทำผดิ

ท่ีเตรยีมออกจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง

วิจารณ์

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภาย

นอกของเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง จำนวน  130  คน

ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจาก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ส่วนใหญ่

มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับ

การวจัิยกอ่นหนา้ทีศึ่กษาเกีย่วกบัความเครยีดของเยาวชน

ในสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด

เชียงใหม ่  และพบวา่  ส่วนใหญมี่ความเครยีดอยูใ่นระดบั

ปานกลาง(6) นอกจากนี ้ย ังพบว่าเยาวชนกระทำผิดที ่

เตรียมออกจากสถานพินิจฯที่เป็นเพศหญิง  มีความวิตก

กงัวลสงูกวา่เพศชาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจัิยกอ่นหนา้ที่

พบว่าเพศมีความสำคัญต่อความวิตกกังวล  เด็กหญิงมี

ความวิตกกังวลสูงกว่าเด็กชาย  และเด็กหญิงมีความ

วิตกกังวลมากกว่าเด็กชายในเรื่องความเด่นในสังคมและ

ไม่เป็นที่สนใจของบุคคลอื่น  ส่วนเด็กชายกังวลในเรื่อง

งานมากกวา่เรือ่งอืน่( 7 )

ในด้านครอบครัว  พบว่าสถานภาพของบิดามารดา

มีความสมัพนัธก์บัความวติกกงัวล  โดยเยาวชนกระทำผดิ

ที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที่บิดามารดามีสถานภาพ

หย่า  มีความวิตกกังวลสูงกว่าสถานภาพอื่น ๆ  ซึ่งการที่

บิดามารดาหย่าร้างกัน  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กใน

หลาย ๆ ด้าน  เช่น  เดก็ขาดความรกั  ขาดการดแูลเอาใจ

ใส่  ขาดทีป่รึกษา  และบางคนอาจจะมคีวามคดิทีว่่าตนเอง

มีปมด้อย  จึงอาจส่งผลถึงจิตใจ ก่อให้เกิดความรู้สึกใน

ทางลบต่าง ๆ ขึ้น  และอาจรวมถึงความวิตกกังวลด้วย

ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าที่พบว่าความวิตกกังวล

เกิดจากการขาดความรักความอบอุ ่นทางจิตใจตั ้งแต่

วัยทารก  การขาดการสนองตอบทางจิตใจในวัยแรก ๆ

ของชีวิตจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลได้ง่าย

ในภายหลงั  นอกจากนี ้ ปัญหาความแตกรา้วในครอบครวั

จะถูกถ่ายทอดไปยังเด็ก  จึงทำให้เด็กเกิดความวิตกกังวล

ขึ้นได้ (8 ) เรื่องความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล

โดยเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที่มี

ความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองแบบห่างเหิน

มีความวติกกงัวลสงูกวา่ความสมัพนัธแ์บบอืน่ ๆ  ซ่ึงความ

สัมพันธ์แบบห่างเหินทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้รับความรัก

ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่อย่างที่พวกเขาควรจะได้

ไม่มีการปฏิสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดสนิทสนมภายใน

ครอบครวั  เมือ่เกดิปญัหาตา่ง ๆ ขึน้  ก็ขาดทีพ่ึ่งทีป่รึกษา

ตารางที ่5. การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของคะแนนความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคม

ภายนอกกับปัจจัยด้านสังคม  เรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนในชุมชน โดยวิธีของ

Scheffe  (Post Hoc Analysis)

                                                                 95% Confidence

                                                Mean           Std.       Interval

ปัจจัย                     (I)                  (J) Difference    Error Sig Lower  Upper

                                                                   ( I – J)

กจิกรรมทีท่ำ    เล่นกฬีา/ดนตรี เสพยา/การพนัน -34.4583 18.12957 .312 -85.9117 16.9950

ร่วมกับเพื่อน นั่งคุย/เที่ยว -28.1358* 8.04946 .009 -50.9808 -5.2907

อ่ืน ๆ -17.492       7.16769 .120 -37.8348  2.8503

* The mean difference is significant at the .05 level.
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หรือผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ  จึงทำให้เกิด

ความวิตกกังวลได้มากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับตัวแปรบุคคลที่

ปรึกษาเวลาเกิดปัญหา ที ่พบว่าเยาวชนกระทำผิดที ่

เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที่มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเวลา

เกดิปญัหา  มีความวติกกงัวลสงูกวา่กลุม่อ่ืน ๆ แตเ่ยาวชน

กระทำผดิทีมี่มารดาเปน็ทีป่รึกษาเวลาเกดิปญัหา  มีความ

วติกกงัวลนอ้ยกวา่กลุม่อ่ืน ๆ  เพราะครอบครวัเปน็ทัง้กลุม่

และสถาบันที่สำคัญที่สุด  เป็นช่วงเวลาที่บุคลิกภาพของ

คนเรากำลงัก่อรูปและพัฒนาข้ึนมา  ความใกล้ชิดสนิทสนม

และโอกาสที่ติดต่อสัมพันธ์กันได้สืบเนื่องต่อมาจนกระทั่ง

ถึงวัยรุ่น  ครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญมากเป็นพิเศษใน

การพัฒนาแบบแผนความประพฤติที่เด็กแสดงออกมาให้

ปรากฏแกสั่งคม ( 9 )

ในด้านสังคม  พบว่ากิจกรรมท่ีทำร่วมกันกับเพ่ือน

ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล  โดยเยาวชน

กระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ ที่เสพยา/เล่น

การพนนั  มีความวติกกังวลสูงกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ   ท่ีเยาวชน

กลุ่มนี้มีความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มอื่น  อาจเนื่องมาจาก

การตดิสารเสพตดินัน้เมือ่ติดแลว้เปน็เรือ่งยากทีจ่ะเลิกเสพ

ได้  และเมือ่เยาวชนกลุม่น้ีออกจากสถานพนิิจฯ  และกลบั

ไปสู่สังคมและส่ิงแวดล้อมแบบเดิม  พบเจอกับกลุ่มเพ่ือน ๆ

กลุ่มเดิม  ก็อาจเป็นไปได้ที่เยาวชนกลุ่มนี้จะถูกชักชวน

ให้เสพอีกครั ้งและอาจจะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีก

จึงทำให้เยาวชนกลุ่มนี้เกิดความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่ม

อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าที่พบว่า  ชุมชน

ละแวกบ้านที่ไม่ดี เป็นแหล่งชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วย

ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพตดิ  เป็นตน้  เม่ือเดก็

พ้นโทษกลบัมาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดมิอีก  การหวนกลบั

ไปสู่สิ ่งแวดล้อมเก่า ๆ การคบเพื่อนเก่าที่มีปัญหาการ

ทำให้เกิดหวนกลับไประลึกความหลังเก่า ๆ  บวกกับเด็ก

ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง  จึงกลับไปมั ่วสุมเหมือนที ่

เคยทำมา หรือถูกเพื่อนเก่าชักจูงจึงหวนกลับไปกระทำ

ความผดิอกี  โดยเฉพาะเยาวชนทีต่ดิยาเสพตดิโอกาสทีจ่ะ

กลับมาคบเพื่อนเก่าและหวนมาเสพยาเสพติดจึงมีโอกาส

มาก (10 )

ข้อเสนอแนะ

1. เยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางมีความวิตกกังวลต่อ

การใช้ชีวิตในสังคมภายนอกระดับปานกลาง  ซึ่งหาก

ปล่อยทิง้ไว ้  อาจทำใหเ้ยาวชนกระทำผดิทีเ่ตรยีมออกจาก

สถานพินิจฯมีปัญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่รุนแรงมาก

ขึ้น  ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตา่ง ๆ  ครอบครวั สังคม  และรวมถงึตวัของเยาวชนกระทำ

ผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯ เอง  ควรให้ความสำคัญ

กับเรื่องนี้  ในการหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  เพื่อ

ลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น  และเพื่อป้องกันปัญหาอื่น ๆ

ทีอ่าจเกดิตามมา  เชน่  อาจจะเพิม่การทดสอบความวติก

กังวลกับเยาวชนที่เตรียมออกจากสถานพินิจฯทุกคนเข้า

มาอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  เพื่อดู

ระดับความวิตกกังวล  และมีการพูดคุย  ให้การปรึกษา

และความช่วยเหลือโดยตรงกับเยาวชนที่เตรียมออกจาก

สถานพินิจฯที่มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง –

ระดบัสูง

2. ด้านครอบครัว  มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วย

ลดความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกของ

เยาวชนกระทำผดิท่ีเตรียมออกจากสถานพนิิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนกลางลงได้อย่างมาก  โดยอาจจะเริ่มด้วย

การเชื่อมั่นในตัวพวกเขา  และให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่

ของพวกเขา  พร้อมทั้งให้กำลังใจ  และความช่วยเหลือ

สนับสนุนในเรือ่งตา่ง ๆ ท่ีพวกเขาตอ้งการ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก  และศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ทุกท่านที ่ให้ความ

อนุเคราะหช่์วยเหลอืในการประสานงาน และ อำนวยความ

สะดวกในการเก็บข้อมูล  และขอขอบคุณน้อง ๆ เยาวชน

ทุกท่านที่ยินดีสละเวลาให้ข้อมูลแก่งานวิจัยนี้  งานวิจัยนี้
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ความวติกกงัวลตอ่การใชช้วีติในสงัคมภายนอกของเยาวชนกระทำผดิ

ท่ีเตรยีมออกจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง

ได้ร ับสนับสนุนเง ินทุนวิจ ัยจากทุนสนับสนุนการทำ
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