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บทคัดย่อ

		 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญา: กรณีศึกษาผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุ่งศึกษาให้ทราบ
ถึงตัวแบบภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญาของผู้ให้ค�ำปรึกษาในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวม 18 คน ได้แก่ ผู้พิพากษา 5 คน ผู้ให้ค�ำ
ปรึกษา 7 คน และนักจิตวิทยา 6 คน โดยพื้นที่ท�ำการวิจัยได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ใกล้เคียง
		 ผลวิจัยพบว่าตัวแบบภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญาของผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 11 ด้านดังนี้
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณแห่งความรักความเข้าใจ มีเจตคติเชิงบวก มีความมั่นคงทางอารมณ์ ปรับบทบาท
ตนเองได้ดี มีประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย มีบุคลิกภาพแห่งศรัทธาและความไว้วางใจ มีทักษะการประยุกต์และ
บูรณาการ มีทักษะการสื่อสารเชิงจิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา การให้ค�ำปรึกษาที่มุ่งประสิทธิผล และ การเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำ การให้ค�ำปรึกษา และเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญา
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Abstract

		 Leadership and Counseling for Child and Juvenile Criminal Offenders: A Case Study of Counselors
in the Juvenile and Family Court in Samut Sakhon Province and Neighboring Provinces is a qualitative
research with the purpose to form a model of leadership and counseling for child and juvenile criminal
offender of counselors in the Juvenile and Family Court in Samut Sakhon Province and neighboring
provinces which consists of documentation analysis, in-depth interviews and group interviews. Data were
collected from 18 samples, including 5 judges, 7 counselors, and 6 psychologists. The research areas
were the Juvenile and Family Court in Samut Sakhon Province and the neighboring provinces.
		 The research found that a model of leadership and counseling for child and juvenile criminal
offender of counselors in the Juvenile and Family Court in Samut Sakhon Province and neighboring
provinces consisted of 11 elements being a good examples, have a spirit of love and understanding, have
positive attitudes, have emotional stability, have a good role-playing adjustment, have diverse experience and knowledge, have a personality of faith and trust, have the skills to apply and integrate, have
counseling psychology skills, effective-oriented counseling, and being a leader of change.
Key words: Leadership, Counseling and Child and Juvenile Criminal Offenders

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

		 กระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชนไทย
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อมีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494
และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในระยะต่อ
มา แนวคิ ด สากลในการปฏิ บั ติ ต ่ อ เด็ ก และเยาวชนใน
กระบวนการยุตธิ รรมได้เริม่ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ได้แก่กฎแห่งกรุงปักกิ่ง ที่ประกาศใช้ในปี
พ.ศ. 2528 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2532
ซึ่งส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ของไทยได้ พ ยายามน� ำ แนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ การแก้ ไ ข
บ�ำบัดฟื้นฟูและแนวคิดใหม่ในกระบวนการยุติธรรมทาง
เลือกมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดสากล
		 จากที่มาดังกล่าวจึงน�ำไปสู่การตราและบังคับใช้
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ท�ำการปรับปรุง
กระบวนการให้สอดคล้องกับแนวคิดสากลหลายประเด็น
โดยสิทธิต่างๆ ของเด็กและเยาวชนได้ถูกน�ำมาบัญญัติ
รับรองไว้อย่างครบถ้วนในพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ซึ่งก่อ
ให้เกิดมาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้ามาตรการ

ดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการด�ำเนินคดี โดยมาตรการ
ส�ำคัญที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ใน
การแก้ไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา ซึ่งเป็น
เครื่องมือใหม่ที่มุ่งเน้นการหาปัจจัยที่ท�ำให้เด็กหรือเยาวชน
กระท�ำความผิดและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งตัวเด็กหรือ
เยาวชนและเหตุปัจจัยอื่น เช่นความสัมพันธ์ในครอบครัว
ภาวการณ์เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ประพฤติตน
ในทางที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ และใช้วิธี
การที่เหมาะสมเป็นคนๆ ไป แม้เด็กจะได้กระท�ำความผิด
ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสขุ โดยเครือ่ งมือดังกล่าวประกอบด้วย
มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน
(มาตรา 69/1 และมาตรา 73) มาตรการพิเศษแทนการ
ด�ำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง (มาตรา 86) มาตรการ
พิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาในชั้นหลังฟ้อง (มาตรา 90 )
และมาตรการพิ เ ศษแทนการด� ำ เนิ น คดี อ าญาแทนการ
พิพากษา (มาตรา 132) โดยหัวใจของวิธพี จิ ารณาคดีทงั้ หมด
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จะเน้นไปที่การแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับ
ตนเป็นคนดีและไม่เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป (Aphiradee Phophrom, 2010)
		 จากหัวใจของวิธีพิจารณาคดีดังกล่าว ศูนย์ให้ค�ำ
ปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว จึงถูกจัดตั้งขึ้นให้เป็น
หน่วยงานหนึ่งในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ
ตามค�ำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ 72/2554
โดยมีแนวปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ที่ 3/2555 ข้อหนึ่งว่า ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและ
ประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว มีหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำด้านจิตวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางสังคม การจัดท�ำ
แผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้าง
ระบบเครือข่ายและส่งต่อผู้มีปัญหาทางสังคมและจิตเวชไป
ยังหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
สนับสนุนเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดและ
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชน
และครอบครัว ให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้
อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ และให้การฟื้นฟู
เบื้องต้นแก่ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศหรือคู่กรณีใน
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดตามที่
ก�ำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาหรือตามที่อธิบดี
ผู ้ พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว กลางเห็น สมควร
ทั้งนี้ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุมเพื่อ
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวทุกจังหวัดจะ
ประกอบด้วยโครงสร้างการท�ำงาน 4 ส่วนคือ (1) คณะที่
ปรึกษา (2) คณะท�ำงานเตรียมการและก�ำกับติดตามผล
(3) เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสาน
การประชุม และ(4) ผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสาน
การประชุม ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัว โดยวรรคสองให้พิจารณาจากบุคคลซึ่งมี
ประสบการณ์ชวี ติ ความรูด้ า้ นจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์
และมีทักษะในการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำทางจิตวิทยาหรือ
การประสานการประชุมหรือการไกล่เกลี่ยเยียวยาแก้ไข
เด็กและเยาวชน (Duangjai Nakhin Jaijanduen, 2012)
จากค�ำสั่งข้างต้นจะพบว่าผู้ให้ค�ำปรึกษา จะต้อง
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิต มีความรู้ทางด้านจิตวิทยา
ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
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รวมถึงมีทักษะในการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำทางจิตวิทยา
หรือการประสานการประชุม การไกล่เกลี่ย การเยียวยา
แก้ไขเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่เป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวให้ข้อมูลว่า
“ ในขณะนัน้ มีกฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจนว่าเราจะต้องมีการ
ตัง้ ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ปฏิบตั งิ านเชิงรุก โดยในการปฏิบตั ิ
งานจะต้องก�ำหนดต�ำแหน่งและเปิดรับนักจิตวิทยาเพิ่มขึ้น
แต่ในขณะที่เรามีการตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
ตอนนั้นเราไม่มีผู้ให้ค�ำปรึกษา ดังนั้นนโยบายในขณะนั้น
คือขอให้เราจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมา โดยมีแกนหลักคือตัวผู้
พิพากษากับนักจิตวิทยา และในเมือ่ เรายังไม่มผี ใู้ ห้คำ� ปรึกษา
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญจริ ง ๆ ในขณะนั้ น เราก็ เ ลยต้ อ งใช้ ผู ้
พิพากษาสมทบของเราที่คุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว โดยให้ไป
อบรมความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและการให้ค�ำปรึกษา เพราะ
ในขณะนั้นกฎหมายให้เราใช้ผู้พิพากษาสมทบไปพลางก่อน
จนกว่าจะเปิดรับสมัครและได้ผู้ให้ค�ำปรึกษาในลักษณะสห
วิชาชีพเข้ามา แต่ต่อมามันเป็นเรื่องยากพอสมควรที่นักสห
วิชาชีพสาขาอื่นๆ จะสมัครเข้ามาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา ดังนั้น
จึงไม่เคยเห็นศาลไหนประกาศรับสมัครเลย และจนถึงทุก
วันนี้ก็ยังคงเป็นท่านผู้พิพากษาสมทบที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้
อยู่ ”
		 จากที่มาและความส�ำคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ให้
ค�ำปรึกษาเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยไม่
กระท�ำความผิดซ�้ำตามเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว อย่างไรก็ตามหากพิจารณาข้อมูลจ�ำนวนและ
ร้ อ ยละของคดี เ ด็ ก และเยาวชนที่ เ ป็ น การกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 จากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะพบ
ว่าจ�ำนวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่เป็นการ
กระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คดี ที่ ถู ก ด� ำ เนิ น คดี โ ดย
สถานพินิจฯ ทั่วประเทศมีดังนี้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนคดีเด็ก
และเยาวชนที่ถูกจับกุมรวม (35,049, 34,276, 36,736,
36,537 และ33,121 คดี ตามล�ำดับ) ในขณะที่ร้อยละคดีที่
กระท�ำความผิดซ�้ำของเด็กและเยาวชนมีจ�ำนวน (ร้อยละ
15.86, 12.03, 18.63, 20.50 และ19.03 ตามล�ำดับ)
(Information Technology Center of the Department of Observation and Protection of Children
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and Youth. [Online]. Source: http://www.djop.
go.th /stat/statbetween2008-2011.
		 จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะพบได้ ว ่ า จ� ำ นวนเด็ ก และ
เยาวชนที่กระท�ำผิดซ�้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ.
2558 ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทั้งจ�ำนวนคดีและจ�ำนวน
ร้อยละ ซึ่งหมายถึงการยังไม่สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์
ด้านการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชน
และครอบครัว
		 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Saowanee Sanวแบบก
อนปรังบคับใช้กฎหมายกับการ
guanklin (2014) ที่พตับว่
าการบั
กระท�ำความผิดซ�ำ้ ของเด็กและเยาวชนยังไม่มคี วามเหมาะสม
ยังขาดประสิทธิภาพและกฎหมายยังส่งผลต่อการกระท�ำ
ความผิดซ�้ำของเด็กและเยาวชนอันเนื่องมาจากปัญหาใน
การใช้กฎหมาย รวมถึงผลการศึกษาของ Sumonthip
jitsawan and Piyaphon Thannikul (2017) ที่พบว่า
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประสบปัญหาในแต่ละ
ขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ ก ารจั บ กุ ม เด็ ก และ
เยาวชนไปจนถึงการด�ำเนินการบ�ำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชน ในขณะที่ผลการศึกษา Nannaphat Sirichatchawanwong, Siwa Jongjit, and Atchawawan Issaro
(2016) พบว่า มาตรการแทนการพิพากษาคดียังไม่สามารถ
ยับยั้งหรือท�ำให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

1. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา
2. แนวคิดและทฤษฎีการให้คําปรึกษาเด็กและ
เยาวชน

ได้ กล่าวได้ว่ามาตรการตามกฎหมายนั้นมีความสมบูรณ์แต่
ส่วนที่ควรปรับปรุงคือการน�ำกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ
ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดผลสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจของ
บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งต้องให้บุคลากรได้มีการประสาน
งานกับหน่วยงานอื่นด้วย
		 จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาองค์ประกอบภาวะ
ผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาของผู้ให้ค�ำพงษ
ปรึกษา
งผลให้
เทพทีจั่จนะส่ทสุ
วรรณ
เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท� ำ ความผิ ด ทางอาญาสามารถ
ตัวแบบหลั
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิ
ศทางทีงปรั่ถูกบต้องและไม่หวนกลับ
ไปกระท�ำความผิดซ�้ำ โดยผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและการให้
ค�ำปรึกษาของผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา รวมถึงเพือ่ เป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเพื่อแก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 เพื่อศึกษาตัวแบบภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษา
เด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญาของผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดใกล้เคียง

อภิรัตน กังสดารพร

ตั ว แบบภาวะผู้ นํ า และการให้ คํ า ปรึ ก ษาเด็ ก
และเยาวชนที่กระทําความผิดทางอาญาของ
ผู้ให้คําปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
สําหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามพระราช
บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์

		 1. เด็กหรือเยาวชนผู้กระท�ำความผิด หมายถึง
บุคคลที่กระท�ำความผิดทางอาญาที่มีอายุตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนด
ไว้ว่า เด็กคือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 10 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน
15 ปีบริบรู ณ์ และเยาวชนคือบุคคลทีอ่ ายุเกิน 15 ปีบริบรู ณ์
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
		 2. ผู้ให้ค�ำปรึกษา หมายถึง บุคคลที่ให้บริการการ
ปรึกษาหรือให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุม
ในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุมเพื่อ
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วย
งานในศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งได้แก่นักจิตวิทยา
ประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัวและผู้พิพากษาสมทบ
ของศาลเยาวชนและครอบครั ว ซึ่ ง ผ่ า นการอบรมหรื อ มี
ประสบการณ์ความรู้และความสามารถด้านจิตวิทยาเด็ก
และวัยรุ่นและการให้การปรึกษาแนะแนวทางจิตวิทยา
		 3. การให้ค�ำปรึกษา หมายถึง กระบวนการที่มุ่งให้
ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว
โดยการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ สนั บ สนุ น เด็ ก หรื อ
เยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดและเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้
สามารถอยูก่ บั ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสขุ ไม่หวน
กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
		 4. การแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู หมายถึง มาตรการที่
ก�ำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือ
เยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติ
สุข เช่นการรับค�ำปรึกษาแนะน�ำ การเข้าร่วมกิจกรรม
บ�ำบัด การเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก การศึกษา การฝึก
อาชีพหรือวิชาชีพ
		 5. ภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาที่พึงประสงค์
หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ของผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ท�ำให้เด็ก
หรือเยาวชนผูก้ ระท�ำความผิดทางอาญาทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการ
ให้ค�ำปรึกษาของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสาน
การประชุมเพือ่ แก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว
เกิ ด ความศรั ท ธาและแรงบั น ดาลใจและเต็ ม ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด้านความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรม เพือ่ ให้สามารถกลับไปอยูก่ บั ครอบครัวและชุมชน
ได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
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ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

		 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
ด้านภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาและได้สรุปผลการ
สังเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
		 1. ภาวะผู้น�ำ มีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ด้านได้แก่
คุณลักษณะเฉพาะ ทักษะในงาน และบุคลิกภาพที่สร้าง
แรงบันดาลใจ โดยภาวะผู้น�ำด้านคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่
การเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความส�ำเร็จสูง มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดึงดูดใจ เป็นต้นแบบที่ดีและมี
ความมัน่ คงทางอารมณ์รวมถึงเป็นผูม้ จี ติ สาธารณะ ในขณะ
ที่ภาวะผู้น�ำด้านทักษะในงาน ได้แก่การมีทักษะการมอบ
หมายงาน โดยมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถให้แก่
ผู้ตามรวมถึงสนับสนุนการท�ำงานของผู้ตาม รวมถึงมีทักษะ
การตั้งเป้าหมายและถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติที่ดีและ
เหมาะสมให้แก่ผู้ตามได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง
และต้องอุทิศตนเพื่อผูกพันกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ร่วมกันกับผู้
ตาม มีทักษะในการกระตุ้นปลุกเร้าจิตวิญญาณของผู้ตาม
ให้มีชีวิตชีวา และมีทักษะการกระตุ้นทางปัญญา โดยจะ
ต้องกระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และกระตุน้
ให้หาวิธีการใหม่ๆ มาแก้ปัญหาด้วยตนเองและสนับสนุน
และให้ก�ำลังใจแก่ผู้ตามในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ต้องมีทักษะการส่งเสริมให้ผู้ตามเปลี่ยนกรอบ
แนวคิดเดิมเพื่อให้สามารถมองปัญหาในวิถีทางใหม่ๆ อย่าง
มีเหตุผล และมีทักษะในการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจ
ทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง รวมถึงต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร โดยผู้น�ำจะต้อง
ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางโดยการปฏิสัมพันธ์และให้
ความสนใจในการสื่อสารปัญหาต่างๆ จากผู้ตาม รวมถึง
ต้องไม่วิจารณ์ความคิดเห็นของผู้ตาม ถึงแม้ว่าจะเป็นความ
คิดที่ไม่ตรงกับความคิดของตนก็ตาม ในขณะที่ภาวะผู้น�ำ
ด้านบุคลิกภาพทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่การแสดงออกถึง
ความคาดหวังในตัวผูต้ าม การยกย่องชมเชยผลการปฏิบตั ิ
งานที่ดีขึ้นของผู้ตาม การประพฤติตนให้เป็นที่ไว้วางใจของ
ผู้ตาม การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นว่าผู้ตามจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงการแสดงออกถึงเจตคติที่ดีที่มีผู้
ตาม การดูแลเอาใจใส่ในปัญหาและความต้องการต่างๆ ของ
ผูต้ ามเป็นรายบุคคล การสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ และ
การสนับสนุนโอกาสผูต้ ามได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทายความ
สามารถแต่ต้องค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความต้องการของ
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ผูต้ ามเป็นส�ำคัญ (Bass, 1988; Conger and Kanungo,
1988; Bass and Avolio, 1994; Leithwood and Jantzi,
1996)
1. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา
		 2. กระบวนการให้
ค�ำปรึกการให้
ษาเชิคงําปรึ
ทฤษฎี
2. แนวคิดและทฤษฎี
กษาเด็กจากการ
และ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เยาวชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ พบ
ว่าเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดส่วนใหญ่จะมีปัญหา
รุมเร้าหลายด้านทั้งปัญหาด้านความคิด ความรู้สึกและ
ปัญหาด้านพฤติกรรม ซึง่ วิธกี ารให้คำ� ปรึกษาเพือ่ แก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้เกิดประสิทธิผลนั้น ไม่
มาตรการพิเศษแทนการดํ
อาจใช้แนวทางตามทฤษฎี
ใดทฤษฎีาหเนินึน่งคดีเป็อนาญา
การเฉพาะ
สํ
า
หรั
บ
เด็
ก
และเยาวชนไทย
ตามพระราช
นอกจากนี้การน�ำเทคนิควิธีการต่างๆ ผู้วิจัยพบว่าในแต่ละ
บัญเญัทคนิ
ติศาลเยาวชนและครอบครั
และวิ
ธี ่คล้าย
ทฤษฎีจะมีการใช้
ควิธีการในการให้ค�ำวปรึ
กษาที
พิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครั
ว พ.ศ.2553
กัน ซึง่ จากผลการสั
งเคราะห์
พบว่ากระบวนการให้
คำ� ปรึกษา
เชิงทฤษฎีประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญดังนี้

ค�ำปรึกษาต่อไป ในขณะที่ผู้พิพากษาสมทบที่ได้รับมอบ
อภิรัตน กังสดารพร
หมายให้เป็นผู้ค�ำปรึกษาจะท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา
(Counseling) ด้วยการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพ
จิตตัและการปรั
ในลักษณะรายบุ
คลและเป็
ว แบบภาวะผูบ้ตันํ วา และการให้
คํ า ปรึ กคษาเด็
ก นกลุ่ม ให้
แก่และเยาวชนที
เด็กหรือเยาวชนที
่กระท�ดำทางอาญาของ
ความผิดและครอบครัวของ
่กระทําความผิ
เด็กผู้ใหรื
่กระท�ำความผิด
ห้คอําเยาวชนที
ปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครั
ว
		
ทั
้
ง
นี
้
ค
วามแตกต่
า
งของการให้
ค
�
ำ
ปรึกษาและการ
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง
บ�ำบัดจิตหรือจิตบ�ำบัดจะมีความแตกต่างกันดังนี้ กล่าวคือ
การให้ค�ำปรึกษา (Counseling) จะเป็นการพยายามแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นของเด็กหรือเยาวชนปกติที่มีสภาพจิตใจใน
ระดับของความมีสติสัมปชัญญะ (Conscious) โดยใช้เวลา
ในการให้ค�ำปรึกษาไม่ยาวนานนัก ในขณะที่การบ�ำบัดจิต
(Psychotherapy) จะเป็นการปรับและสร้างพฤติกรรมของ
เด็กหรือเยาวชนที่มีความผิดปกติทางจิตเวชหรือผู้ที่มีภาวะ

ขั้นการเตรียมตัว

ขั้นการสร้าง
สัมพันธภาพ

ขั้นรวบรวมข้อมูล

ขั้นวางแผนและ
กําหนดเป้าหมาย

ขั้นติดตามและ
ประเมินผล

ขั้นยุติการให้
คําปรึกษา

ขั้นวิเคราะห์ปัญหา

ภาพ 2 กระบวนการให้ค�ำปรึกษาเชิงทฤษฎี
		 3. ผู้ให้ค�ำปรึกษาเชิงทฤษฎี จากการศึกษาพบว่าผู้
ให้ค�ำปรึกษาในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการ
ประชุมฯ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจะประกอบด้วยนัก
จิตวิทยาประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัวและผู้พิพากษา
สมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งผ่านการอบรม
หรือมีประสบการณ์ความรู้และความสามารถด้านจิตวิทยา
เด็กและวัยรุ่นและการให้การปรึกษาแนะแนวทางจิตวิทยา
โดยนักจิตวิทยาประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัวมีหน้าที่
ในการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินและตรวจวินิจฉัย
ทางจิตวิทยาเพื่อส่งต่อ (Refer) เด็กหรือเยาวชนผู้กระท�ำ
ความผิดที่มีปัญหาการเบี่ยงเบนทางจิตที่รุนแรงเพื่อรับการ
แก้ไขด้วยการบ�ำบัดจิต (Psychotherapy) จากแพทย์หรือ
จิตแพทย์รวมถึงส่งต่อให้ผู้พิพากษาสมทบที่ท�ำหน้าที่ผู้ให้

การเบี่ยงเบนทางจิตใจที่มากกว่าปกติขึ้นมาใหม่ โดยมุ่งไป
ทีก่ ารวิเคราะห์สภาพจิตใจในระดับจิตไร้สำ� นึก (Unconscious)
ซึ่งการรักษาต้องใช้วิธีการประคับประคอง ดังนั้นจึงใช้เวลา
ในการรักษายาวนาน
		 กล่าวโดยสรุป คือ ผู้พิพากษาสมทบในฐานะผู้ให้ค�ำ
ปรึกษา (Counselor) มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการให้ค�ำ
ปรึกษาแนะน�ำ แก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูดา้ นจิตวิทยาและสิง่ แวดล้อม
ทางสังคม การจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน
การสร้างระบบเครือข่ายและการส่งต่อเด็กหรือเยาวชนที่มี
ปัญหาทางสังคมไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม และการให้ค�ำ
ปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือให้การสนับสนุนเด็ก
หรือเยาวชน การให้ค�ำปรึกษาด้านครอบครัวเพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัวทั้งระหว่างบิดาและมารดาและ
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ระหว่ า งบิ ด ามารดากั บ บุ ต รตลอดจนการท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านสุขภาพจิต จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นและแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขบ�ำบัดปัญหาการกระท�ำความผิด
ของเด็กหรือเยาวชนทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
และการด�ำเนินการอื่นใดตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาหรือตามที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวเห็นสมควรนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมเพื่อที่สามารถใช้รองรับกระบวนการแก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยอาจจัดกลุ่มตามลักษณะของการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส าเหตุ แ ละต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผลอย่ า งต่ อ
เนื่องจนสิ้นสุดแผน
		 4. ภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาเชิงทฤษฎี จาก
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าองค์
ประกอบภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาเชิงทฤษฎีมีดังนี้
(1) เป็นบุคคลแบบอย่าง ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องเป็นบุคคล
แบบอย่างที่มีชีวิตสมบูรณ์ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นต้น
แบบของผู้มีเอกลักษณ์แห่งความส�ำเร็จ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะ
สร้างแรงบันดาลใจและศรัทธาให้กับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวผู้ให้ค�ำปรึกษา (2) มี
ประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ผู้ให้ค�ำปรึกษา
ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูง รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้
ความช�ำนาญและความเชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษาเด็ก
เยาวชนและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อการไวต่อการรับรู้
ความรูส้ กึ และการวิเคราะห์เรือ่ งราวต่างๆ และการวางแผน
ในการปรั บ เปลี่ยนความคิด และพฤติก รรมของเด็ ก หรื อ
เยาวชนที่กระท�ำความผิด (3) มีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อ
สร้างสัมพันธภาพทีม่ ปี ระสิทธิผล ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาต้องมีทกั ษะ
การสื่อสารทั้งการฟัง การพูดและการแสดงออกที่ดีและ
เป็นกันเอง ที่จะท�ำให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้รับรู้ถึง
ความจริงใจและความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ที่จะ
พยายามช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
เด็กหรือเยาวชนระบายสิ่งที่คั่งค้างในใจออกมา รวมถึงต้อง
มีทักษะในการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้เด็กหรือเยาวชน
ตระหนักรู้ในต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น (4) มีทักษะทาง
อารมณ์ที่พึงประสงค์ ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องมีความอดทน อด
กลั้นที่จะเผชิญกับการรับฟังเรื่องราวที่เกิดจากความคิดที่
เบี่ยงเบนไร้เหตุผลของเด็กหรือเยาวชน รวมถึงต้องมีความ
เข้าใจ เห็นใจในปัญหาที่เกิดขึ้น มีมุมมองเชิงบวกต่อเขา
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ต้องยอมรับและเอาใจใส่ในปัญหาของเขา รวมถึงมีศรัทธา
และความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดีด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องมี
เจตคติที่ดีต่อเด็กหรือเยาวชน ไม่ตัดสินพฤติกรรมของเขา
ว่าผิดหรือถูก ดีหรือเลว และ (5) มีทักษะด้านจิตวิทยาการ
ให้ปรึกษาที่พึงประสงค์ ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องมีทักษะในการ
วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ได้ดี รวมถึงต้องสามารถแสดงบท
บาทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ให้ค�ำปรึกษา แต่ต้องแสดงบทบาทหลาก
หลายที่สามารถจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัวได้ นอกจากนี้ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะต้องมีทักษะ
ด้านจิตวิทยาการให้คำ� ปรึกษาและการจูงใจ รวมถึงสามารถ
ใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาที่หลากหลาย ที่สามารถดึงเด็ก
หรือเยาวชน ให้กลับมาอยู่กับสภาวะปัจจุบัน “ที่นี่และ
เดี๋ยวนี้” ได้ รวมถึงสามารถเปลี่ยนความคิดของเด็กหรือ
เยาวชน จากการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้หันกลับมา
พึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้เด็กหรือเยาวชน เป็นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและเกิดการพัฒนาตนเองทั้ง
ด้านการคิด การตัดสินใจและพฤติกรรม ช่วยให้เด็กหรือ
เยาวชนมีความกระจ่างชัดในการมองโลก ค้นหาความหมาย
ชีวิต รู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต รวมถึงกระตุ้นให้เด็กหรือ
เยาวชน ตระหนักรูใ้ นตนเองและสามารถค้นหาสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ในตนเองเช่นรู้ถึงความสามารถของตนเอง สามารถวาง
เป้าหมายอนาคตและแนวทางไปสู่เป้าหมายได้ สามารถ
คาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตน ยอมรับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วและพร้อมจะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ที่เป็นปัญหาและพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมใหม่ทพี่ งึ ประสงค์ นอกจากนีผ้ ใู้ ห้คำ� ปรึกษา
ต้องสามารถสร้างสภาพการเรียนรู้ใหม่ รวมถึงสอนและ
แนะน� ำ ให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนส� ำ รวจตนเองเพื่ อ ก� ำ หนด
ทิศทางและวางแผนและให้มีความรับผิดชอบในการด�ำเนิน
ชีวิตในอนาคต

ขอบเขตของการวิจัย

		 ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การแบ่ ง ขอบเขตการวิ จั ย ออกเป็ น
ขอบเขตด้านเนือ้ หา ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
และขอบเขตด้านระยะเวลาที่ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
		 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้ (1) แนวคิดการให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุม ประกอบด้วย
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การศึกษากระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ไทย มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา ศูนย์ให้ค�ำ
ปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุมฯ และประสิทธิผล
ของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุมฯ
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค�ำปรึกษาในศาลเยาวชน
และครอบครัว (2) แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น�ำ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น�ำ ทฤษฎีภาวะผู้น�ำ
เชิงบารมี ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� แบบแลกเปลีย่ นและทฤษฎีภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ด้าน
ได้แก่คุณลักษณะเฉพาะ ทักษะในงาน และบุคลิกภาพที่
สร้างแรงบันดาลใจ (3) แนวคิดและทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษา
ต่างๆ ประกอบด้วยทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษาเชิงบุคคลเป็นศูนย์กลาง
รวมถึงทฤษฎีจิตบ�ำบัดเกสตอลต์ ทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษา
แบบอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษาตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษาแบบจิตบ�ำบัด
ที่เน้นความจริง นอกจากนี้ได้ท�ำการศึกษากระบวนการให้
ค�ำปรึกษาเชิงระบบ และคุณสมบัติและทักษะของผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการให้ค�ำปรึกษา และ (4) ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนไทย ภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษา
		 2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โดย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง คื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการให้ค�ำปรึกษาในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและ
ประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี
กลุ่มตัวอย่างรวม 18 คน ดังนี้ (1) ผู้พิพากษาในศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้
เคียงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมศูนย์
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว จ�ำนวน 5 คน (2)
นั ก จิ ต วิ ท ยาประจ� ำ ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง จ�ำนวน 6 คน และ (3) ผู้
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสานการประชุมประจ�ำศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้
เคียง จ�ำนวน 7 คน
		 3. ขอบเขตด้ า นระยะเวลาที่ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย
โครงการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะยะเวลาในการด� ำ เนิ น การวิ จั ย
รวม 18 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2561 โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลรวม 6
เดือน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

		 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดระเบียบวิธีวิจัยโดย
การใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกระบวน
การในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสนทนา
		 ส�ำหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เจาะลึกและแบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้น�ำ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งสองลักษณะจากผู้ให้ข้อมูล
หลักทั้งสามกลุ่มมาท�ำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
โดยด�ำเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร โดยใช้กระบวนการและวิธี
การวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes)
ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึง
น�ำประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยก
ออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย
(Categories) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่เริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
		 นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่ (1)
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา
สถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลที่
มีความแตกต่างด้านเวลา สถานที่ หรือตัวบุคคล ข้อมูลที่ได้
จะเหมือนเดิมหรือไม่ (2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย
โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ และ (3) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 ผู้วิจัยได้ท�ำการสังเคราะห์ผลการศึกษาภาวะผู้น�ำ

การวิเคราะหขอ มูล
ซึ่ง เป น กระบวนการวิ เ คราะห ที่ เ ริ่ ม ต น จากการ
ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหผลการศึกษา
วิเคราะหภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอย
ภาวะผูนําและการให
คําปรึ
กษาเชิ
งทฤษฎี
ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณJournal
ภาพ of the Association of Researchers
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Januray
- April
2019 และการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักมาดําเนินการสรุปและ
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การตรวจสอบ
ประเทศรวม
คดีและมีการจ�
ำหน่ายคดี
ค� ำ ปรึ กเษาเชิ
ง ทฤษฎี
ม ภาษณ์ ผาู ้ ใ ห้ อาญาทั
อภิป่วรายผล
พบว29,384
าตัวแบบภาวะผู
นําและการให
ข อและการให้
มู ล และการวิ
คราะห
ข อแมูละการสั
ล แบบสามเส
ข้อมูลหลักมาด�ำเนินการสรุปและอภิปรายผล พบว่าตัว เพียง 1,336 คดี ในขณะที่ปี พ.ศ. 2560 มีสถิติคดีอาญาทั่ว
คําปรึกษาเด็
กและเยาวชนที
ระทํ
าความผิ
ดทาง
(triangulation)
ไดแก (1)คการตรวจสอบสามเส
า ่ ประเทศรวม
20,580
คดีและมีการจ�ำ่กหน่
ายคดี
ถึง 11,241
แบบภาวะผู ้ น� ำ และการให้
� ำ ปรึ ก ษาเด็ ก และเยาวชนที
คดีอาญาของผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษาในศาลเยาวชนและ
้ ใ ห้ คสถานที
� ำ ปรึ ก ษาในศาล
ดากระท�
นขอมูำ ความผิ
ล โดยพิด ทางอาญาของผู
จารณาแหลงเวลา
่ และ
สถิ ติ ดั งวกล่จั างวชี
ห็ น ถึทงรสาครและจั
ประสิ ท ธิ ผ ลของศาล
เยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาครและจั ง หวั ด 		ครอบครั
หวั้ ใ ห้ดเสมุ
ง หวั ด
แหล
งบุคคลที่แตกตางกัน กลาวคือ ถาขอมูลที่มี
เยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศในการน�ำเครื่องมือต่างๆ
ใกล้เคียง ดังนี้
ใกลเคียง ดังนี้
ความแตกต า งด า นเวลา สถานที่ หรื อตั ว บุค คล

ภาพ 3 ตัวแบบภาวะผู้น�ำและการให้ค�ำปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญา
ภาพ
ตัวแบบภาวะผูนําและการใหคําปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดทางอาญา
		 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ตามแนวคิดมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญามาใช้
จนถึง พ.ศ. 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศมี 63 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิดอยูใ่ นกระบวนการ
การน�ำมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญามาใช้กับ ยุติธรรมสั้นที่สุด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาประสิทธิผล
เด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ด้ า นการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ และ
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจ�ำนวนจ�ำเลยที่ใช้มาตรการพิเศษ ประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
แทนการด�ำเนินคดีอาญาทั่วประเทศเพียง 588 คน ในขณะ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการแก้ ไ ขบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู เ ด็ ก และ
ที่ปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีจ�ำนวนจ�ำเลยที่ใช้มาตรการพิเศษ เยาวชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือ
แทนการด�ำเนินคดีอาญาทั่วประเทศสูงถึง 11,827 คน ซึ่ง เยาวชนที่กระท�ำความผิดให้สามารถอยู่กับครอบครัวและ
สอดคล้องกับสถิติการจ�ำหน่ายคดีของศาลเยาวชนและ ชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ พบว่า
ครอบครัวทั่วประเทศที่พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีสถิติคดี ยังไม่สามารถบรรลุถึงประสิทธิผลได้ โดยสามารถพิจารณา
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ได้จากสถิติจ�ำนวนและร้อยละของคดีท่ีเด็กและเยาวชน
กระท�ำผิดซ�้ำเมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมส่งสถานพินิจฯ
ทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2559 ซึ่งพบว่า
จ�ำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนกระท�ำผิดซ�้ำไม่ได้มีการลดลง
ตามสถิติการใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา
แต่ ใ นทางกลั บ กั น หากพิ จ ารณาร้ อ ยละคดี ข องเด็ ก และ
เยาวชนที่กระท�ำผิดซ�้ำกลับพบว่ามีร้อยละคดีที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 12.92 ในปีพ.ศ. 2550 มาเป็นร้อยละ
20.02 ในปี พ.ศ. 2560
		 ในขณะที่ ข ้ อ ค้ น พบด้ า นปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
กระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดใกล้เคียง พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงกระท�ำความผิด
แบ่งออกเป็น 2 ด้านดังนี้ ด้านแรกคือปัจจัยด้านครอบครัว
ได้แก่ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาการเลี้ยงดู รวมถึงปัญหา
ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ในขณะที่ด้านที่สองคือปัจจัย
ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่การอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่เสี่ยงต่อการกระท�ำความผิด และการอยู่ในสภาพสังคมที่
เอือ้ ต่อการกระท�ำความผิดได้งา่ ย ได้แก่ การรับรูก้ ระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชน คนในสังคมขาด
ความระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง รวมถึงการหา
ได้ง่ายของสิ่งที่จะน�ำไปใช้ในการกระท�ำความผิด และการ
ตรวจตรากวดขันของเจ้าพนักงานต�ำรวจมีไม่เพียงพอ ซึ่ง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาทั้ ง สองด้ า นส่ ง ผลให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนเกิ ด ปั ญ หาด้ า นจิ ต ใจและไม่ ไ ด้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ตนเองทั้งด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในทางที่ถูก
ต้อง เด็กและเยาวชนจึงใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมาย ขาดแรง
จูงใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและน�ำไปสู่
การกระท�ำความผิด
		 ในขณะเดี ย วกั น พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
กระบวนการให้ค�ำปรึกษาในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาฯ จังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การด�ำเนินงานของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสาน
การประชุมดังนี้
		 ปัญหาด้านสมรรถนะของผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา จากผลการ
ศึกษาพบว่าเป็นเรื่องยากที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะ
เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก สหวิ ช าชี พ เข้ า มาเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษา
เนื่องจากผลการศึกษาคุณสมบัติผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ผู้วิจัยสรุป
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาและนักจิตวิทยาพบว่า ต้อง

เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษามืออาชีพที่มีทั้งความรู้ ความสามารถที่
หลากหลาย มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นและทุ่มเท
เพื่อสังคม และอื่นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สูงมาก ดังนั้นทุกวัน
นี้ จึ ง ต้ อ งให้ ผู ้ พิ พ ากษาสมทบซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ด ้ า น
ครอบครัวและมีความทุ่มเทเพื่อสังคมและผ่านการอบรม
ความรู ้ และทั ก ษะด้ า นจิ ต วิ ท ยาการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเข้ า ไป
ปฏิบัติงานในการเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา อย่างไรก็ตามจากผล
การศึกษาผู้วิจัยค้นพบว่า ผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ปฏิบัติงานใน
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครและจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งยั ง ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เนื่องจากการผล
การสัมภาษณ์ผู้ให้ค�ำปรึกษาเพื่อประเมินเพื่อนร่วมงานที่
ปฏิบัติหน้าที่การให้ค�ำปรึกษาจากการสังเกตของผู้ให้ค�ำ
ปรึกษา และผลการประเมินตนเองของผู้ให้ค�ำปรึกษาพบ
ว่าผู้ให้ค�ำปรึกษาขาดสมรรถนะด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1)
สมรรถนะความรู้ด้านจิตวิทยาการให้ปรึกษาวัยรุ่นและ
ครอบครัว ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้ค�ำปรึกษาขาดทักษะในการสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจ และ
ทักษะการกระตุ้นความคิดให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึง
เป็นเผด็จการทางความคิดโดยตัดสินเด็กและมอบหมาย
งานให้เด็กและเยาวชนจากมุมมองของตน และการคาด
หวังผลสัมฤทธิ์มากเกินไปจนท�ำให้เด็กหรือเยาวชนเกิด
ความเครียดและกดดัน (2) ขาดความรู้ด้านจิตวิทยาการ
สื่อสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้ค�ำปรึกษาแสดงออกถึงบุคลิกภาพ
และการสื่ อ สารที่ ไ ม่ เ หมาะสมรวมถึ ง ขาดทั ก ษะการตั้ ง
ค�ำถามที่เหมาะสมจึงท�ำให้ผู้ให้ค�ำปรึกษาไม่เข้าใจเด็กและ
เยาวชนได้ดีพอ นอกจากนี้พบว่าผู้ให้ค�ำปรึกษาขาดทักษะ
การฟั ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั บ
ประเด็นส�ำคัญรวมถึงขาดทักษะการพูด ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาไม่สามารถค้นหาปัญหาของเด็กเยาวชนที่แท้จริงได้
(3) มีประสบการณ์การให้ค�ำปรึกษาไม่มากพอ (4) ขาด
ความทุ่มเทในงาน (5) ขาดเจตคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน
และต่องานการให้คำ� ปรึกษา (6) ขาดความเข้าใจในบทบาท
ของผู้ให้ค�ำปรึกษา และ (7) ขาดทักษะการเขียนรายงาน
ผลการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน
		 ปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมในการให้
ค�ำปรึกษา จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ค�ำปรึกษาพบว่าสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการให้คำ� ปรึกษามีดงั นี้ (1) สภาพ
แวดล้อมรอบตัวเด็กที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง (2) ผู้
ปกครองขาดความเข้าใจที่ดีและเหมาะสมในการดูแลเด็ก
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และเยาวชน (3) ขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนของเด็ก
และเยาวชน (4) เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองไม่พูดความ
จริงเนื่องจากกลัวจะส่งผลถึงคดี (5) ผู้ปกครองไม่มีเวลาใน
การดูแลเด็กและเยาวชน (6) ผูป้ กครองไม่ยอมเปลีย่ นแปลง
ตนเอง และ (7) ห้องให้ค�ำปรึกษาไม่เหมาะสมกับการให้ค�ำ
ปรึกษา
		 ในขณะที่ ผ ลการสั ม ภาษณ์ นั ก จิ ต วิ ท ยาพบว่ า
อุปสรรคส�ำคัญในการให้ค�ำปรึกษามีดังนี้ (1) ปัญหาด้าน
การจัดโครงสร้างของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาฯ ที่ขาดบุคลากรที่
จะเข้ามาด�ำเนินการสนับสนุนการท�ำงานของนักจิตวิทยา
ซึ่งในแต่ละศาลจะมีนักจิตวิทยาประจ�ำศาลเพียงคนเดียว
ท�ำงานทั้งระบบ ตั้งแต่คัดกรองทางจิต ให้ค�ำปรึกษาและส่ง
ต่อเด็ก เยาวชนให้กบั ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของงานทั้งในด้านการคัดกรองการให้ค�ำปรึกษาและการส่ง
ต่อ และ (2) ปัญหาความขัดแย้งของปรัชญาการท�ำงาน
ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นการท�ำงานเชิงรับ
กับการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นงานเชิงรุก ส่งผลให้
บุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ในเชิงรับมากกว่าไม่เข้าใจปรัชญาการท�ำงานของศูนย์ให้
ค�ำปรึกษาฯ โดยนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นต้องกันว่าควร
แยกโครงสร้างการท�ำงานและบุคลากรของหน่วยงานเชิง
รับและหน่วยงานเชิงรุกออกจากกัน เพื่อให้การท�ำงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้พบว่าในการยุติการให้ค�ำปรึกษาเด็ก
และเยาวชนที่กระท�ำความผิด จะเกิดขึ้นจากดุลยพินิจของ
ผู้พิพากษาเจ้าของส�ำนวนที่ใช้ดุลยพินิจจากการรับรายงาน
ความเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูที่ได้
รับจากการบอกเล่าของนักจิตวิทยาและเอกสารรายงาน
ความเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้ค�ำปรึกษา ซึ่งผลการศึกษาผู้
วิจัยพบว่าในการใช้ดุลยพินิจจะมีปัจจัยเข้ามาสอดแทรก
ตลอดเวลาเช่น ปัจจัยด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นต้น
		 ผลการสังเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการให้ค�ำ
ปรึกษาที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยพบว่าเด็กและ
เยาวชนที่ ผ ่ า นกระบวนการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาควรได้ รั บ การ
แก้ไข บ�ำบัด ฟื้นฟู โดยมีตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลของ
กระบวนการให้ค�ำปรึกษาฯ ดังนี้ (1) ยอมรับและส�ำนึกผิด
และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนเองได้ท�ำผิดพลาดไป (2) มีความ
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รับผิดชอบต่อผลการกระท�ำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษผู้
อื่น (3) สามารถแยกแยะความคิดและพฤติกรรมที่ถูกหรือ
ผิดได้ (4) รู้ถึงสาเหตุปัญหาที่ท�ำให้ตนเองกระท�ำความผิด
และมีความมุ่งมั่นจะแก้ไข (5) ค้นพบตนเองและมีความ
ภูมใิ จในคุณค่าและความสามารถของตนเอง (6) มีเป้าหมาย
และแรงบันดาลใจและมีก�ำลังใจในการปรับเปลี่ยนตนเอง
(7) มีวิธีการที่จะแก้ไขตนเองที่ถูกต้องและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ (8) มีแนวทางการด�ำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ความส�ำเร็จ (9)
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาชีวิตตนเองให้ไปในทิศทางที่ถูก
ต้อง เช่นการเรียน การท�ำงาน (10) รู้จักเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น (11) มีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่
เหมาะสม (12) มีความคิดและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดี
งามตามค่านิยมของสังคม (13) มีความคิดเชิงบวกต่อตนเอง
และผู้อื่น (14) สามารถด�ำเนินชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง (15)
มีทัศนคติและค่านิยมในการใช้ชีวิตที่ดีงามและเหมาะสม
กับตนเอง (16) มีทักษะทางสังคมที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี (17) มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่ง
ที่ดีและถูกต้อง (18) รู้จักการให้และรับความรักกับคนรอบ
ข้าง (19) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว และ (20)
ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนเข้าใจปัญหาและพร้อมจะ
ดูแลเอาใจอย่างเต็มที่

สรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดใกล้เคียง ควรเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา โดยผ่านการศึกษาดูงาน
การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและครอบครัว เทคนิคการให้
ค�ำปรึกษา รวมถึงด้านภาวะผู้น�ำและกระบวนการให้ค�ำ
ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาเป็นผูท้ มี่ ที ฤษฎีจดั และปฏิบตั เิ ป็น รวมถึงเพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานการให้ค�ำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลตามเจตนารมณ์ ข องศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 2. ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาฯ ในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจัดหวัดใกล้เคียง ควรจัด
ท�ำและเผยแพร่คู่มือความรู้ด้านการปฏิบัติงานการให้ค�ำ
ปรึกษาและจัดท�ำและเผยแพร่เอกสารการจัดการความรู้
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จากประสบการณ์การให้ค�ำปรึกษาที่เป็นเลิศของผู้ให้ค�ำ
ปรึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3. ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้
เคียง ควรมีการจัดโครงการเชิงรุกทีเ่ ป็นการสร้างความเข้าใจ
ด้านการเลี้ยงดูและดูแลเด็กและเยาวชนให้กับพ่อแม่และ
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่องและ
เร่งด่วน และ 4. องค์กรทางการเมืองและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ควร
เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการขจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น
แหล่งมัว่ สุมในจังหวัด รวมถึงจัดระเบียบสถานบันเทิง ตรวจ
ตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและระมัดระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
		 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดสมุทรสาคร
และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งควรจั ด บรรยากาศในห้ อ งให้ ค� ำ
ปรึกษาฯ ให้เป็นบรรยากาศทีเ่ หมาะสมกับการให้คำ� ปรึกษา
เช่นท�ำให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวมีความรูส้ กึ อบอุน่ เป็น
กันเองและไว้วางใจได้ว่าการให้ค�ำปรึกษาฯ เป็นการแนะน�ำ
ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสิน 2.
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ใกล้เคียง ควรเร่งท�ำความเข้าใจในบทบาทการท�ำงานเชิง
รุกให้กับบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งหมด ได้

เกิดความเข้าใจร่วมกันในเจตนารมณ์ของการท�ำงานเชิงรุก
ที่มุ่งแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ซึ่งแตกต่างกับการท�ำงานเชิงรับที่
มุ่งเน้นการตัดสิน 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ควรจัดโครงสร้างการ
ท�ำงานในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาให้มีโครงสร้างบุคลากรเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ท�ำงานเชิงรุกของนักจิตวิทยาและผู้ให้ค�ำปรึกษา และ 4.
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ใกล้เคียง ควรก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของการให้ค�ำ
ปรึกษาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจยุติการให้ค�ำปรึกษา
โดยน�ำเอาตัวชี้วัดที่ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาไปทดแทนการใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาเพื่อยุติการให้ค�ำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่กระท�ำความผิด
เกิดการเปลีย่ นแปลงตนเองรอบด้าน สามารถกลับไปใช้ชวี ติ
อยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุข โดยไม่เกิดการ
กระท�ำผิดซ�้ำ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
		 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ควรน�ำไปศึกษาวิจัยกับศาล
เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดอื่นๆ และ 2. ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน
ไทยที่น�ำไปสู่การกระท�ำความผิดทางอาญา เพื่อให้แก้ให้
การแก้ไข บ�ำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Journal of the Association of Researchers

Vol.24 No.1 Januray - April 2019

57

References

Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio. (1994). Improving Organization Effectiveness Through Transformational Leadership. California: Sage Publications, 1994.
Bernard M. Bass. (1988). Improving Perspective on Charismatic leadership. in Charismatic Leadership,
eds. Jay A. Conger, Rabindra N. et al. San Francisco: Jossey-Bass
Conger, J. A., Kanungo, R. N. (1988). Charismatic leadership: The elusive factor in organizational effectiveness. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1988.
Leithwood, K. and Jantzi, D. (1996). Toward an explanation of variation in teacher’s perceptions of
Transformational School Leadership. Education Administration Quarterly.

Translated Thai Reference

Aphiradee Phophrom. (2010). 8 years of waiting for the advancement of the Rule of Law. Family Court
and Juvenile and Family Procedure Act B.E. 2010. [Online]. Source: YuthithamParithat Journal.
Electronic Library of the Judiciary: http://www.library.coj.go.th/Info/48021?c=281785513 (In
Thai).
Duangjai Nakhin Jaijanduen. (2012). Roles Of Psychologists And Counselors And Facilitators In The
Meeting With Development Of The Counseling And Coordination Of The Meeting For The Rehabilitation Of Children, Youth And Family. Bangkok: Juristic Official Development Institute, Office
of the Judiciary. (In Thai).
Information Technology Center of the Department of Observation and Protection of Children and
Youth. Percentage of Repeated Offense Cases Prosecuted By Detention Centers across the
Country. [Online]. Source: http://www.djop.go.th/stat/statbetween2008-2011 (In Thai).
Nannaphat Sirichatchawanwong, Siwa Jongjit, and Atchawawan Issaro. (2016). The Use Of Substitute
Measure For Criminal Cases In The Case Of Children And Youth Criminal Offender: A Case Study
Of Children And Youth In The Jurisdiction Of Songkhla Juvenile And Family Court In 2014 – 2016.
7th Hat Yai National and International Conference at Hat Yai University, Hat Yai Province, 23 June
2016, page 322-335. (In Thai).
Saowanee Sanguanklin. (2014). Law Enforcement against Repeated Offenses of Children and Youth.
Mahidol University: Publish place is unknown. (In Thai).
Sumonthip jitsawan and Piyaphon Thannikul. (2017). Evaluating the Performance of the Judicial
Process under Family Court and Juvenile and Family Procedure Act. (In Thai).

