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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แบบบูรณาการที่มีต่อการก ากับตนเองและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ จ านวน 2 
แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว 2) แบบวัดความสามารถใน
การก ากับตนเอง และ 3) โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบบูรณาการจ านวน 12 ครั้ง ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเที่ยงตรงของเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบเป็นอิสระ (t-test for Independent samples)  

ผลการวิจัยพบว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ภายหลังการเข้ารับโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
แบบบูรณาการ มีคะแนนความสามารถในการก ากับตนเองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวต่ ากว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเพ่ิมการก ากับตนเอง
ในเด็กและวัยรุ่นและสามารถลดพฤติกรรมความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ได้ ดังนั้น
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ จึงสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กรต่าง ๆ สถานรองรับเด็ก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นในความอุปการะเป็นผู้มีการก ากับตนเองที่ดี และลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของตนเอง 

ค าส าคัญ: โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ, การก ากับตนเอง, พฤติกรรมก้าวร้าว, 
เด็กและวัยรุ่น, สถานสงเคราะห์ 
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Abstract 
             This research is a quasi-experimental study. The purpose was to study the 
effect of an integrated group counseling program. The selected sample groups for this 
research were 86 children and adolescents from two welfare homes in Bangkok and 
Vicinity, age between 14 - 18 years. The tools used in consisted of 1) the questionnaire 
ability aggressive behavior questionnaire, 2) self-regulation ability assessment, and 3) an 
integrated group counseling program (12 sessions) with IOC between 66-1.00. The data 
wax analyzed by percentage, mean, standard deviation, and independent t-test.  

The result showed that the children and adolescents in welfare homes after 
participated in the integrated group counseling program had higher self-regulation 
scored and lower aggression scored than before participating at the level of 
significance of 01. 

It could be concluded that the program can increase self - regulation and reduce 
aggressive of behavior and adolescents. This program should, therefore, be implemented in 
various organizations, such as children's support center for Public organization for children 
and youths.  

Key.words: Integrated Group Counseling Program, Self - Regulation,  
Aggressive Behavior, Children and Adolescents, Welfare Homes 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ผลส ารวจของกรมสุขภาพจิตในปี 2559 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-17 ปี ประมาณ 4 ล้าน

กว่าคน พบว่า ร้อยละ 3.8 หรือประมาณ 1.5 แสนคนส่วนใหญ่เป็นชาย สาเหตุที่ท าให้เด็กก้าวร้าวมี
หลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญที่สุดก็คือครอบครัวและการเลี้ยงดู (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 
2561) และในสภาพสังคมปัจจุบัน ประเทศท่ีก าลังพัฒนามักประสบกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจ สภาวะเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ความเครียดและทัศนคติของคนที่เปลี่ยนไป โดยที่
ปัญหาต่าง ๆ มักมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเล็ก ๆ คือ ครอบครัวการเลี้ยงดูที่พ่อและแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก
ของตน ขาดการอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่ ท าให้เยาวชนของชาติในปัจจุบันขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
จะเป็น จึงเป็นเหตุให้เยาวชนเกิดปัญหาหลาย ๆ ประการ (ลักษณา พงษ์ภุมมา, 2561) ปัญหาใหญ่เกิด
จากการตั้งครรภ์ โดยไม่พร้อมจึงท าให้เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน รวมไปถึงเด็กก าพร้าและ
ครอบครัวยากจน ต้องเข้ารับการดูแล อุปการะในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (กรม
กิจการเด็กและเยาวชน, 2561) จากข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ พบว่า ข้อมูลสถิติการให้บริการในสถานรองรับเด็ก 30 แห่งทั่วประเทศ (ส ารวจ
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) มีจ านวน รวม 6,045 คน โดยมีสาเหตุที่เด็กต้องเข้ารับการ
อุปการะในสถานรองรับเด็ก กรณีเด็กมีปัญหาด้านความประพฤติ เช่น เกเร มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนีออก
จากบ้าน ลักขโมย เป็นต้น จ านวน 737 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.19) และเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรง 
จ านวน 776 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.83) และจากข้อมูลสถิติการให้บริการในสถานรองรับเด็ก 30 แห่งทั่ว
ประเทศ (ส ารวจตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2560) รวม 6,280 คน  โดยมีสาเหตุที่เด็กต้องเข้ารับการ



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)     31 
 

อุปการะในสถานรองรับเด็กท่ีมีปัญหาด้านความประพฤติ เช่น เกเร มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนีออกจาก
บ้าน ลักขโมยฯ จ านวน 1,325 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.09) และเด็กที่ถูกกระท าความรุนแรง จ านวน 
619 คน  (คิดเป็นร้อยละ 9.85) (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2561) 

สถานสงเคราะห์จึงเป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูเด็กท่ีประสบปัญหาทางสังคมซึ่งมีเด็กในความอุปการะ
จ านวนมาก และให้การอุปการะเด็กกลุ่มข้างต้น ซึ่งลักษณะทัว่ไปของเด็กกลุ่มนี้ มักมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
การก ากับตนเองต่ า โดยเด็กกลุ่มเหล่านี้ควรได้รับการให้ค าปรึกษา แก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู ตามกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะพฤติกรรมก้าวร้าวหากไม่ได้รับการ
แก้ไขย่อมส่งผลต่อเนื่องไปสู่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเด็กคนอ่ืน ๆ ในสถานรองรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 
ตลอดจนสังคมที่อยู่อาจจะไม่ปลอดภัย จึงเป็นที่มาและความส าคัญที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาและออกแบบ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ 

เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าวเกเร มีปัญหาทางด้านสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน (ภารดร ยิ่งยวด, อาภาพร เผ่าวัฒนา และนฤมล เอ้ือมณีกูล (2561) เมื่อเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์
ได้รับสิ่งเร้าที่กระตุ้นเร้าทางจิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเกิดขึ้น จนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ออกมา และเมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการฝึกก ากับตนเองเมื่อรู้สึก
โกรธหรือไม่พอใจ หรือฝึกก ากับตนเองต่อประสบการณ์ที่เคยท าให้ก้าวร้าวก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
ใหม่ข้ึน โดยจากงานวิจัยพบด้วยว่าการก ากับตนเองที่บกพร่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองต่ า (Ross, 
2007) ต้องพัฒนาการก ากับตนเองและการเข้าใจอารมณ์ตนเองของเด็กเพราะจะช่วยในการลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ (Brajsa-Zganec & Markovic, 2014) เช่นเดียวกับการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองสามารถช่วย
ปรับทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง เพ่ิมการควบคุมตนเองได้และช่วยแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของ
นักเรียนวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม (ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และวันดี สุทธิรังษี, 2562) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และคณะ (2557) ที่พบว่าการให้นักเรียนได้มีการส ารวจ
ตนเองซึ่งเป็นกระบวนการของการก ากับตนเอง วิเคราะห์ประสบการณ์ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวและ
การใช้ความรุนแรงร่วมกับการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ท าให้เกิดการลดการใช้ความรุนแรงและลด
พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive) ได้ในที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาการก ากับตนเอง (Self-
regulation) ในเด็กอายุระหว่าง 5 – 10 ปี เมื่อเด็กได้เข้ารับโปรแกรมเพ่ิมการก ากับตนเองแล้ว เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง (Wilson & Ray, 2018) จึงสรุปได้ว่าความก้าวร้าว เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงขับ
ภายใน เช่น แรงจูงใจ ความตั้งใจ และเจตนาที่จะท าร้าย หรือท าลายให้ตนเองหรือผู้อ่ืน ได้รับผลกระทบเกิด
ความเสียหายทั้งทางจิตใจ ร่างกาย โดยการกระท าจะมีทั้งด้าวยวาจา หรือด้วยท่าทางการกระท า เพ่ือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจเกิดจากการขาดการก ากับตนเอง  

นอกจากการประมวลข้อความรู้จากวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยได้เพ่ิมข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการไป
สัมภาษณ์เด็กและวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานสงเคราะห์แห่งหนึง พบว่า เด็กและวัยรุ่นกลุ่ม
ดังกล่าวมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุ่นแรง เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นตนเพียงเล็กน้อยก็จะแสดงอาการก้าวร้าว 
ชกต่อย ทะเลาะวิวาทออกมา บางรายใช้วิธีการดุด่า ต่อว่าท าให้เห็นว่าเด็กและวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว
ต้องการการพัฒนาการก ากับตนเอง และลดพฤติกรรมก้าวร้าวในตนเอง ตัวอย่างเช่น กรณีที่ 1 เล่าว่า 
บางครั้งตนจะไม่ค่อยยอมคน ชอบท้าทาย และมีประสบการณ์เคยชกต่อยกับเพ่ือนอยู่บ่อยครั้ง จนท าให้
ครูเรียกไปตักเตือน กรณีที่ 2 เล่าให้ฟังว่าตนเคยตะคอกใส่เพ่ือนในห้องเรียน อยากท าให้ทุกคนกลัว 
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เพราะรู้สึกว่าตนชอบโดนแกล้ง จะอ่อนแอไม่ได้ บางครั้งก็ขาดการยั้บยั้งช่างใจ ก ากับตนเองไม่ได้จึงแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวออกมาหากไม่ได้การพัฒนาตนเองก็คิดว่าน่าจะดีขึ้น กรณีที่ 3 เล่าว่าตนชอบถูกมองว่า
เป็นขาใหญ่ ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วย เพราะเป็นคนพูดจาเสียงดัง หากเด็กคนไหนมากวน  หรือว่าหยอก
ล้อตนจะตบศีรษะ หรือเตะเด็กคนนั้น หากเป็นเจ้าหน้าที่ ถ้าพูดจาไม่ดีกับตน ตนจะเดินหนีแล้วท าลาย
ข้าวของหรือปาข้าวของให้เกิดเสียงดัง ๆ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์ ท าให้สามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือการวัดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฏีการให้ค าปรึกษาในการวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วย 
ทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวเกสตัลท์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดสติ สามารถรับรู้
ตนเองเพ่ิมขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถก ากับและควบคุมตนเองได้ พัฒนาการก ากับตนเอง และ
ลดพฤติกรรมก้าวร้าวให้มปีระสิทธิภาพ โดยเน้นหลักของสติ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีการบูรณาการระหว่าง
ประสบการณ์ชีวิตในอดีตกับในปัจจุบันขณะ (Here And Now) และช่วยให้บุคคลรู้จักฝึกก ากับตนเองใน
การอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก ในขณะนั้น ๆ เมื่อรับรู้ตนเองว่าจะแสดงออกถึงความก้าวร้าว และการฝึกสติ
ตามแนวคิดของคาบัต-ซินน์ (Kabat-Zinn, 2013) มีการพัฒนาแนวคิดมาจากพุทธศาสนา น าหลักการฝึก
สมาธิ การฝึกระลึกรู้ลมหายใจการส ารวจความรู้สึก ทางกาย การฝึกโยคะเข้ามาดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต และในประเทศไทยมีการน าโปรแกรมการฝึกสติตามแนวคิดของคาบัต-ซินน์ (Kabat-Zinn, 
2013) มาใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับบุคคลทั่วไปโดยเทคนิคการฝึกสติ (Mindfulness practice) การฝึก
เจริญสติช่วยพัฒนาความใส่ใจ (Attention) ความเมตตา (Compassion) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
ซึ่งการใช้เทคนิคการฝึกสติ (Mindfulness practice) จะช่วยให้สามารถลดความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นได้
เป็นอย่างดี (Pirsig, 2017) และยังสามารถพัฒนาให้เกิดการก ากับตนเองในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย 
(Nyklíček, 2011) 

เทคนิคการฝึกสติ พัฒนาการก ากับตนเอง (Self-regulation) ในลักษณะการก ากับพฤติกรรมหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ (Guendelman, Medeiros, & Rampes, 2017) ตลอดจนเทคนิคการ
ฝึกสติมีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นในวัยรุ่น ดังนั้น ทักษะ
การฝึกสติ สามารถส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตด้วย (Hossein, Faezeh, Marya, & Zeinab, 
2016) โดยการใช้เทคนิคการฝึกสติในขั้นตอนการเริ่มกระบวนการให้การปรึกษา จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
สามารถจับความรู้สึกของร่างกาย มีสมาธิ จดจ่อ และรู้เท่าทันความคิดของตนเองได้ ท าให้ผู้รับการปรึกษา
เกิดความผ่อนคลาย และลดพฤติกรรมก้าวร้าวของตนใน ณ ขณะนั้นลงได้ และนอกจากจะใช้เทคนิคการ
ฝึกสติในขั้นตอนการท ากลุ่มแล้ว ยังมีการให้การบ้านเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาน าไปใช้ในกิจวัตรประจ าวัน
ด้วย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการเน้นพัฒนาการก ากับตนเอง ในเด็กที่มีความก้าวร้าวนั้น 
สามารถช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้ (Taylor & Mireault, 2008) โดยการให้ค าปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นฐาน (Mindfulness based counseling) ให้มีสติรู้ตัว สังเกตตนเอง (Self-observation) เป็น การ
ตัดสินตนเอง (Judgment process) ได้ และส่งเสริมการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ในทาง
ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเอ้ือให้เด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว ได้เกิดทักษะและมีสติในการพัฒนาการก ากับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของตนเองต่อไปในอนาคต  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่ ากระบวนการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้ทฤษฎีเกสตัลท์ และเทคนิคการฝึกสติ มีแนวโน้มที่ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว
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ได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์  ซึ่งสิ่งส าคัญ คือ ผู้ให้ค าปรึกษาต้อง
เอ้ืออ านวยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าถึงกระบวนการค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้
แบบน าตนเองขึ้นอยู่กับความเชื่อพ้ืนฐานในการก ากับตนเองของบุคคลซึ่งแสดงถึงความจริงของตนเอง
ผ่านการรับรู้ และปรับปรุงการติดต่อกับสภาพแวดล้อม โดยที่ผู้รับการปรึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการ
ค้นพบตัวเอง (self-discovery) พร้อมกับได้ประโยชน์จากการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมโดยผู้ให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งผู้รับการปรึกษาสามารถได้ประโยชน์จากการใช้เวลาชั่วโมงการให้ค าปรึกษา และการให้ข้อมูลทาง
จิตวิทยา (Psychoeducation) เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ และเพ่ิมการ
ก ากับตนเองขึ้น (Corey, 2017: 202, 226) จึงท าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีความรู้ที่ขาดอยู่ หรือยังไม่มีการ
น ามาปฏิบัติของการน าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์และเทคนิคการฝึกสติ มาช่วยให้เยาวชนที่เข้า
มารับการให้ค าปรึกษาสามารถเพ่ิมการก ากับตนเอง และลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้ เนื่องจากทั้งสอง
ทฤษฎีและเทคนิคนี้ต่างก็มุ่งเน้นให้ผู้มารับการให้ค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ ที่พึงประสงค์ 
และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระท านั้น ๆ อีกท้ังยังเป็นการให้เด็กและวัยรุ่นได้มองเห็นถึงลักษณะ
ส่วนเต็มของทางด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ผลคาดว่าที่จะได้รับต่อเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเปูาหมายในสถานสงเคราะห์ คือ เด็กได้พัฒนาการก ากับตนเองและลดพฤติกรรมก้าวร้าวใน
สถานสงเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อตัวเด็ก เช่น ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ถูกพักการเรียน ไม่โดนภาคฑัณฑ์ 
หรือไม่น าไปสู่ปัญหาความรุนแรงต่อเนื่องต่อไปในอนาคต พร้อมกับท าให้เด็กมีความสุขในการใช้ชีวิตใน
สังคม ตลอดจนส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีทัศนคติที่ดี อยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ทั้งที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีต่อการก ากับตนเองและ

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ 

สมมติฐานของการวิจัย 
            1. เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณา
การมีการก ากับตนเองสูงกว่าเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
            2. เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณา
การมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงกว่าเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร เด็กและวัยรุ่นชายที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ านวน 2 แห่ง จ านวน 86 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 2 แห่ง จ านวน 17 คน 
    2.1 กลุ่มควบคุม จากสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตปริมณฑล ได้รับการให้ค าปรึกษา

กลุ่มแบบสนทนาทั่วไป โดยไม่อิงทฤษฏีการให้ค าปรึกษาใด ๆ จ านวน 9 คน 
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    2.2 กลุ่มทดลอง จากสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการตามทฤษฏีเกสตัลท์และการฝึกสติ จ านวน 8 คน  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1 การก ากับตนเอง 
    3.2 พฤติกรรมก้าวร้าว 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการงานวิจัย 
    ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563 (3 เดือน) 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ   
    5.1 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หมายถึง การให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยบูรณาการ 

ตามแนวการให้ค าปรึกษาจากทฤษฏีเกสตัลท์และการฝึกสติบูรณาการร่วมกัน โดยมีจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง 
โดยรายละเอียด ดังนี้  

          ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ กิจกรรม “รู้จักฉัน – รู้จักเธอ” เป็นขั้นการสร้าง 
Rapport การสร้างความไว้วางใจ การแสดงพฤติกรรมใส่ใจ รวมถึงการเปิดประเด็นเข้าสู่กระบวนการกลุ่ม โดย
มีรายละเอียดการกิจกรรม คือ ให้สมาชิกกลุ่มวาดภาพตนเองลงในกระดาษ A4 แล้วให้แสดงภาพและให้คนใน
กลุ่มทายว่าบุคคลนี้เป็นคนนิสัย บุคลิก อย่างไร เมื่อทุกคนตอบครับแล้วก็จะให้ผู้วาดได้บอกว่าเพ่ือคนไหนที่
ทายนิสัยของตนเองได้ตรงมากที่สุด 

          ครั้งที่ 2 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติ การปล่อยวาง การยับยั้งชั่งใจ และการก าหนด
เปูาหมายในการก ากับตนเอง โดยให้สมาชิกกลุ่มทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมา, เรียนรู้ความหมายของสติ, ให้
ทุกคนพูดคุยทบทวนความรู้สึกในขณะนี้ ความคิด อารมณ์ ร่างกาย ใช้เทคนิค The Now ให้อยู่กับปัจุจุบัน 
ส ารวจความต้องการ และความรู้สึกของตนเองเป็นอย่างไร ค้าหาตนเองในเรื่องของความก้าวร้าว และเปลี่ยน
ความคิดระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม และให้ด าเนินการเขียนแบบประเมินการก ากับตนเองแบบค าถามปลายเปิด 
ครั้งที่ 1 โดยใช้เทคนิคการฝึกสังเกตตนเอง (Self – observation) ด้วยการฝึกการมีสติรับรู้สิ่งแวดล้อม ส ารวจ
สภาพแวดล้อมว่าเป็นอย่างไร ฝึกติให้อยู่กับตนเองด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ว่าร่างกายก าลังเป็นอย่างไร ตาม
มองเห็นอะไร จมูกได้กลิ่นอย่างไร อวัยวะในร่างกายเคลื่อนไหวอย่างไร และฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น 
กล้ามเนื้อมือ และกล้ามเนื้อฝุาเท้า พร้อมส ารวจความรู้สึกขณะฝึกสติในทุกขึ้นตอน  

          ครั้งที่ 3 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติการปล่อยวางการยับยั้งชั่งใจ และการก าหนด
เปูาหมายในการก ากับตนเอง (2) โดยฝึกให้ก ากับตนเอง ฝึกการเข้าใจตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด 
และพฤติกรรมของตนเอง ส ารวจและจัดการกับความรู้สึกที่ติดค้างกับตนเอง โดยใช้เทคนิค Self-
awareness แนะน าระฆังสติหรือสัญญาณเตือนให้มีสติ , การฝึกสติด้วยการเดิน, การกินอย่างมีสติ,    
การมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อได้ยินเสียงระฆังสติหรือสัญญาณเตือน ฝึกส ารวจตัวเองโดยวาดภาพตนเอง 
แล้วใส่ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ลงไปในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และให้การบ้าน โดยการฝึกกินอย่าง
มีสติวันละ 1 มื้อ, ฝึกท างานบ้านอย่างมีสติวันละ 1 อย่าง และนัดหมายครั้งถัดไป 

          ครั้งที่ 4 การให้ค าปรึกษาเพ่ือฝึกสมาธิเพ่ือความสงบของจิตใจ และสร้างความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน (1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ การฝึกตระหนักรู้กับตนเอง ด้วยวิธีไม่กังวลกับอนาคตที่ยัง
มาไม่ถึง ก าจัดและลดความรู้สึกเครียดที่ตนเองกังวลกับประสบการณ์ในอดีตหรือก าลังกังวลต่ออนาคต ใช้
เทคนิค Self–awareness การนั่งสมาธิ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สมาธิหลับตา 1 นาที 
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สมาธิลืมตา 1 นาที ลืมตารู้ลมหายใจเล็กน้อย รู้ในกิจกรรมทางกาย (สมาธิลืมตา ช่วยเปลี่ยนผ่านจิตจาก
สมาธิไปสู่สติ โดยจิตคุ้นชินกับการรู้ลมหายใจโดยไม่ต้องหลับตา) ขั้นที่ 2 สติตามการใช้งาน และขั้นที่ 3 
สติปล่อยวาง ซึ่งเป็นเทคนิคการฝึกสมาธิเพ่ือความสงบของจิตใจ และให้ท าใบงานรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเอง 
และกระตุ้นการควบคุมกระบวนคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกทางบวก  

          ครั้งที่ 5 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสมาธิเพ่ือความสงบของจิตใจ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน (2) การนั่งสมาธิ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สติพ้ืนฐาน  ขั้นที่ 2 สติตามการใช้
งาน และขั้นที่ 3 สติปล่อยวาง และใช้การสนทนากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่ตนเองและผู้อ่ืนที่เกิดข้ึน 

          ครั้งที่ 6 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติกับการปล่อยวาง การยับยั้งชั่งใจ และการ
ก าหนดเปูาหมายในการก ากับตนเอง (1) โดยเริ่มจากการฝึกการยับยั้งชั่งใจ ต่อสิ่งที่มายั่วยุ จากการ Role 
Play แสดงบทบาทสมมติ สามารถระบุเปูาหมายพฤติกรรมที่ตนเองต้องการก ากับ โดยให้จินตนาการ
เหตุการณ์ท่ีตนเคยถูกยั่วยุให้เกิดความก้าวร้าวขึ้น ไม่เร่งรีบแก้ปัญหา แต่ให้เรียนรู้อยู่กับตนเอง  

          ครั้งที่ 7 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติกับการปล่อยวาง และการยับยั้งชั่งใจ และการ
ก าหนดเปูาหมายในการก ากับตนเอง (2) โดยฝึกการยับยั้งชั่งใจ ต่อสิ่งที่มายั่วยุ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการก ากับตนเองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของตน โดยใช้ฝึกให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักรู้ต่อส่วนต่าง ๆ 
ผ่านการลงมือท า (Enactment) เทคนิคเก้าอ้ีว่างเปล่า (The empty chair technique) ด้วยเทคนิค 
Gestalt Group Counseling เรียนรู้การปล่อยวางอารมณ์ ความรู้สึก และสติกับความคิดและการปล่อยวาง 
ด้วยเทคนิค Mindfulness based counseling และสะท้อนความรู้สึก พฤติกรรม จากการเปรียบเทียบผล
ที่ได้รับจากการกระท าตามเปูาหมายที่วางไว้ 

          ครั้งที่ 8 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการเมตตาตัวเอง - ผู้อ่ืน การให้อภัย และการตัดสินใจ (1) 
ฝึกการเมตตาและฝึกการให้อภัย ขอให้รับรู้ลมหายใจ อย่างสงบและปล่อยวางและพูดกับตัวเองในใจว่า 
ตัวอย่าง “ขอให้เธอและฉันจงให้อภัยแก่กัน” “ขอให้เธอและฉันมีความสุข” จากนั้นให้จินตนาการถึงภาพ
บุคคลหรือสรรพชีวิตที่คุณรักข้ึนมาในใจ พร้อมกับพูดกับตัวเองในใจว่า ตัวอย่าง “ขอให้เธอและฉันมี
ความสุข” “ขอให้เธอและฉันมีความสงบ”จากนั้น ขอให้แผ่เมตตาแก่สรรพชีวิตทั้งปวงในโลกนี้ ซึ่งมีความ
ทุกข์เช่นเดียวกัน ด้วยสติที่รับรู้ลมหายใจไปด้วย และพูดกับตัวเองในใจไปด้วยว่า ตัวอย่าง “ขอให้สรรพชีวิต
ทั้งหลายมีความสุข” “ขอให้สรรพชีวิตทั้งหลายมีความสงบ” และก่อนปิดกลุ่มจะฝึกกระบวนการตัดสินใจ 
เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มตระหนัก และตัดสินใจเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการก ากับตนเอง 

           ครั้งที่ 9 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการเมตตาตัวเอง การเมตตาผู้อ่ืน การให้อภัย และการ
ตัดสินใจ (2) โดยให้ค าปรึกษาด้วยการฝึกการผ่อนคลายร่างกาย (Body Scan) โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง 
หลังจากนั้นฝึกเมตตาให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน ในสถานการณ์ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของตน ฝึกการ
ตระหนักรู้ต่ออารมณ์ ความรู้สึก (Stay with the feeling) และเทคนิคการแสดงพฤติกรรมที่ ถูกบอก/ก ากับ 
(Directed behavior) ตระหนึกถึงความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง รวมถึงการให้ค าปรึกษาเพ่ือเลือก
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเชิงบวก 

          ครั้งที่ 10 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เกิดเจริญงอกงามกับตัวฉัน (1) 
ฝึกการรู้ต่อความต้องการและทบทวนกระบวนการพัฒนาสติ การฝึกสมาธิ บอดี้สแกน การฝึกการแผ่
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เมตตา การฝึกสมาธิฝึกกินอย่างมีสติ และการมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อได้ยินเสียงระฆังสติหรือสัญญาณ
เตือน พร้อมทั้งชวนให้ประเมินพฤติกรรมและความเป็นไปที่จะก ากับตนเองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวได้
ส าเร็จ จนเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน  

          ครั้งที่ 11 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เกิดเจริญงอกงามกับตัวฉัน (2) 
การให้ค าปรึกษากลุ่มโดยเน้นตอกย้ ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเองในทางบวก 
เกิดการก ากับตนเองลดพฤติกรรมก้าวร้าว รายบุคคล และให้กลุ่มสะท้อนและตอกย้ าในลักษณะการ
ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

          ครั้งที่ 12 สรุป ยุติกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม และปิดกลุ่ม โดยใช้เทคนิคกรณี
ตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนการบ้านและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกการตะหนักรู้อยู่
กับปัจจุบันขณะ การฝึก Body scan การฝึกแผ่เมตตา การกินอย่างมีสติ การมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อได้
ยินเสียงระฆังหรือสัญญาณ เรียนรู้ความสมดุลของความภาคภูมิใจ ฝึกให้บอกเปูาหมายของตนเองได้ ให้
เรียนรู้ทัศนคติที่ดีในการก ากับและพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของตนเองมากเพ่ิมข้ึนผ่านกรณีการยกเคส
ตัวอย่างจากประสบการณ์ของแต่ละคน   

    5.2 การก ากับตนเอง หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคคลในการควบคุม และปรับเปลี่ยน
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยบุคคจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนของตนเองอย่างตั้งใจและกระตือรือร้น มี
การก าหนดเปูาหมายวางแผนการเรียนรู้และการประเมินการกระท าตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการก ากับ
และควบคุมความคิด แรงจูงใจและพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย  3 
กระบวนการ ได้แก ่การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Johnson, Fieler, 
Jones, Wlasowicz and Mitchell,1997) 
                5.3 พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทางการกระท า (Physical 
Aggression) หรือค าพูด (Verbal Aggression) หรือทั้งทางร่างกายและค าพูด ที่แสดงออกต่อบุคคล 
สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุสิ่งของอ่ืนใด และความก้าวร้าวอาจเพิ่มระดับขึ้นเป็นความรุนแรงโดยมีเจตนากระท า
อันตรายโดยตรงต่อบุคคล สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุสิ่งของอ่ืนใดทั้งการกระท าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผลลัพธ์
อาจจะเกิดอันตรายหรือไม่ก็ตาม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1) พฤติกรรมก้าวร้าวด้านภาษาท่าทาง 
หมายถึง การแสดงออกของวัยรุ่นที่ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย ไม่สบายใจ เช่น การแสดงสีหน้าบึ้งตึง 
การท าร้ายตนเอง การชกต่อยการผลัก และการขว้างปาสิ่งของ 2) พฤติกรรมก้าวร้าวด้านภาษาถ้อยค า 
หมายถึง การใช้วาจาของวัยรุ่นที่ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย ไม่สบายใจ เช่น การพูดโต้เถียงด้วยความ
เกรี้ยวกราด การตะโกนตะคอก การพูดคา หยาบคาย การพูดข่มขู่ การพูดล้อเลียน การพูดเยาะเย้ย 
และการพูดประชดประชัน (Buss, 1961) 
               5.4 “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิภาวะด้วยการสมรส (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 2546) และ
จากต าราเวชศาสตร์วัยรุ่น แบ่งพัฒนาการของวัยรุ่น ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้น (อายุ 10 – 13 ปี) 
วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14 – 17 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (อายุ 18 – 21 ปี) ซึ่งวัยรุ่นตอนกลาง มีพัฒนาการ
การรู้คิดศีลธรรมและอารมณ์ คิดเป็นตรรกะและนามธรรมเริ่มมองเห็นผลระยะยาวแต่ยังตัดสินใจด้วย
อารมณ ์รู้สึกไม่อาจถูกท าลายได้ เริ่มสงสัยในความถูกผิด เริ่มเข้าใจผู้อ่ืน จะเป็นช่วงวัยที่สามารถ ที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการหลายด้านและพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นรอยต่อของความเป็นเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ มี
การปรับตัวไปพร้อมกับการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง ส ารวจตนเองมากขึ้น มีความคิดเป็นของ
ตนเอง อยากรู้อยากทดลอง อยากพ่ึงตนเองและต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รสวันต์ อารีมิตร และคณะ, 2559) ซึ่งเหมาะแก่
การให้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกของ
ตนเองในกลุ่มได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกใช้กลุ่มเปูาหมายที่มีอายุตั้งแต่ 14 – 18 ปี ท าให้ “เด็ก
และวัยรุ่น” หมายถึง เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี  
                 5.5 สถานสงเคราะห์ หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและอุปการะเด็กที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้ง ก าพร้า ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีการ
จัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ  ประกอบด้วย การให้บริการด้านปัจจัยสี่ การดูแลสุขภาพอานามัย การจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการตามวัย การบริการด้านจิตวิทยา การบริการด้านการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ 
การฝึกอาชีพ และการเตรียมความพร้อมเด็กเพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม 

การด าเนินการวิจยั 
การวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีผลต่อการก ากับตนเองและ

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์” เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental 
design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุ 14 – 18 ปี จ านวน 86 คน ที่อยู่ใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะห์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2 แห่ง เนื่องจากเพ่ือปูองกัน
การปนเปื้อนของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งไม่มีโอกาสไดพ้บกัน และทั้ง 2 หน่วยงาน มีจ านวนสถิติการรับเด็กที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเข้าไว้ในความอุปการะมากเป็น 2 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับสถานสงเคราะห์อ่ืนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2561) 

โดยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1) ผู้วิจัยศึกษานิยามศัพท์เฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าว การก ากับตนเอง การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ

บูรณาการ ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแนวเกสตัลท์ และทฤษฏีการฝึกสติ และออกแบบข้อค าถามส าหรับใช้
ในการส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเองและโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ตรวจพิจารณา เครื่องมือ และ
เลือกใช้ข้อค าถามที่มคี่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และหลังจากนั้นได้ท าการ
ทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มเปูาหมายที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นเด็กและวัยรุ่นชายอายุ 14 – 18 ป ี
ที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ วิเคราะห์ผลและท าการปรับแก้ไขข้อค าถาม โดยคัดข้อค าถามที่มีค่ า
ความเชื่อมั่น (Reliability Statistics) 0.80 ขึ้นไปเท่านั้นพร้อมพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการเพ่ิมเติม 

2) ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย  
มีอายุตั้งแต่ 14 –18 ปี สามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยได้ ไม่มีภาวะบกพร่องทางระดับสติปัญญาหรือไม่มี
โรคทางจิตเวช หรืออาการทางจิตบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ ไม่มีการเจ็บปุวย
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รุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) โดยการใช้แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าวในกลุ่มประชากรทั้ง 2 แห่ง 
ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน จากการแปลผล 
พบว่า ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความก้าวร้าวเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นไป จ านวน 8 คน และสถาน
สงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี จ านวน 53 คน จากการแปลผล พบว่า ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคะแนนความก้าวร้าวเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นไป จ านวน 9 คน จากกนั้นท าแบบวัดความสามารถ
ในการก ากับตนเองในทั้ง 2 กลุ่ม และพบว่าระดับความสามารถในการก ากับตนเองไม่แตกต่างกัน (อยู่ในช่วง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = มีการก ากับตนเองระดับปานกลาง) 

3) ผู้วิจัยด าเนินการทดลองงานวิจัย โดยเข้าด าเนินการวิจัย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยสถานสงเคราะห์ฯ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ระยะทดลอง 10 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ครั้งละ 90 – 120 นาที และสถานสงเคราะห์ฯ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้รับการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบสนทนาทั่วไป ไม่ได้อิงทฤษฏีทางการให้ค าปรึกษา ใด ๆ ระยะทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ครั้งละ 90 – 120 นาท ี

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
           1. สร้างแบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเองและ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) จนได้แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว จ านวน 36 ข้อ แต่ละข้อมีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยการวัดผลคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มีความก้าวร้าวสูงมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มีความก้าวร้าว
สูง 2.51 - 3.50 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 = มีความก้าวร้าวต่ า และช่วงคะแนน1.00 - 1.50 = มี
ความก้าวร้าวต่ ามาก แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเอง จ านวน 31 ข้อ แต่ละข้อมีค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยการวัดผลคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงคะแนน
เฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มีการก ากับตนเองระดับมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มีการก ากับ
ตนเองระดับมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = มีการก ากับตนเองระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
1.51 - 2.50 = มีการก ากับตนเองระดับน้อย ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = มีการก ากับตนเองระดับ
น้อยที่สุด และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00   
           2. ด าเนินการน าเครื่องมือในการวิจัยในข้อ 1 ไปท าการทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ เด็กและวัยรุ่นชาย อายุ 14 – 18 ปี ในสถานสงเคราะห์
เด็กชายในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability statistics) ของ 
Cronbach's Alpha พบว่าแบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว เหลือข้อค าถาม 33 ข้อ และมีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.841 และ แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเอง เหลือข้อค าถามจ านวน 26 ข้อ 
และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.843  
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วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
        1. ขั้นเตรียมการ 
         2. ขั้นด าเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ 

2.1 ระยะก่อนการทดลอง: ผู้วิจัยท าการประเมินกลุ่มประชากรที่เป็นเด็กและวัยรุ่น
ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล 2 แห่ง ที่มีอายุ 14-18 ปี ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จากนั้นใช้แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าวแล้วแปล
ผลแบบส ารวจฯ เพ่ือคัดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าเกณฑ์ โดยคัดกลุ่มประชากรที่มีระดับคะแนน
พฤติกรรมความก้าวร้าวเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นไป (ระดับ 3.51 - 5.00 คะแนน) โดยเรียงตามล าดับคะแนน
สูงที่สุดลงมาตามล าดับ ให้ได้เด็กและวัยรุ่นจ านวน 16 คน โดยแบ่งออกเป็นสถานสงเคราะห์เด็กชายใน
เขต กทม. จ านวน 8 คน และสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตปริมณฑล จ านวน 9 คน แล้วท าการวัดแบบ
ประเมินการก ากับตนเอง ในทั้ง 2 กลุ่ม ผลพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ช่วงระดับคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวก่อน
เข้ารับโปรแกรม อยู่ในช่วงระดับสูง (ระดับ 3.51 - 5.00 คะแนน) ไม่แตกต่างกัน และระดับคะแนนการ
ก ากับตนเองก่อนเข้ารับโปรแกรมฯ อยู่ในช่วงระดับปานกลาง (ระดับ 2.51 - 3.50 คะแนน) ไม่แตกต่างกัน  

2.2 ระยะทดลอง: ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบ
บูรณาการกับกลุ่มทดลอง (experimental group) คือ เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขต 
กทม. จ านวน 8 คน และด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบสนทนาทั่วไปกับกลุ่มควบคุม (control group) 
คือ เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตปริมณฑล จ านวน 9 คน 

2.3 ระยะหลังการทดลอง: วัดผลโดยใช้แบบประเมินการก ากับตนเองแบบส ารวจ
พฤติกรรมความก้าวร้าว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติที่ใช้ คือ  
    1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของคะแนนการก ากับตนเองและ

คะแนนความก้าวร้าว ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric ด้วยวิธี 
Wilcoxon Signed Ranks Test  

2. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการก ากับตนเองและคะแนนความก้าวร้าว 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric 
ด้วยวิธี Mann - Whitney U Test 

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง : 
SWUEC/E/G-167/2563 
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ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีต่อการ

ก ากับตนเองและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ โดยมีสมมุติฐานของการวิจัย
ดังนี้ เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการมีการ
ก ากับตนเองสูงกว่าเด็กท่ีไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ และเด็กและวัยรุ่นใน 

สถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ลดลงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า จ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
33 คน และกลุ่มควบคุม 53 คน และจากการคัดกลุ่มประชากรเข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว พบว่า มีกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 9 คน รวมเป็น 17 คน  

โดยจ านวนร้อยละของกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 47.1 และร้อยละของกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อย
ละ 52.9 โดยที่กลุ่มทดลอง มีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 14.88 ปี (SD = 0.64) เด็กและวัยรุ่นอายุต่ าสุดในกลุ่มคือ 
อายุ 14 ปี เด็กและวัยรุ่นอายุสูงสุดในกลุ่มคือ อายุ 16 ปี ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.78 ปี 
(SD = 1.20) เด็กและวัยรุ่นอายุต่ าสุดในกลุ่มคือ อายุ 14 ปี เด็กและวัยรุ่นอายุสูงสุดในกลุ่มคือ 18 ปี  

ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนการก ากับตนเองและคะแนนความก้าวร้าว ก่อนและ 
หลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric ด้วยวิธี Wilcoxon Signed Ranks Test  

*p < .05  
จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แบบบูรณาการมีคะแนนการก ากับตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .05 และมีคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวต ่ากว่าก่อนเข้าร่วม โปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .05     

 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ทั้งหมด 

n (คน) ร้อยละ
ของ n 

อายุต่ าสุด อายุสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
(อายุ) 

SD 

1. กลุ่มทดลอง 33 8 47.1 14 16 14.88 0.64 
2. กลุ่มควบคุม 53 9 52.9 14 18 15.78 1.20 
รวม 86 17 100 - 

Group ตัวแปร 
ก่อน หลัง Wilcoxon 

Signed 
Rank 

P - Value 
x   Mdn IQR SD x   Mdn IQR SD 

กลุ่มทดลอง 
พฤติกรรมความก้าวร้าว 3.99 3.92 0.82 0.41 3.26 3.25 0.38 0.21 - 2.521 0.012 

การก ากับตนเอง 3.06 3.23 0.72 0.43 3.82 3.90 0.58 0.37 - 2.524 0.012 

กลุ่มควบคุม 
พฤติกรรมความก้าวร้าว 3.98 3.90 0.58 0.32 3.98 3.88 0.40 0.26 - 0.178 0.858 

การก ากับตนเอง 2.81 2.80 0.70 0.38 2.73 2.65 0.38 0.32 - 0.773 0.440 
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ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการก ากับตนเองและคะแนนความก้าวร้าว ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric ด้วยวิธี 
Mann - Whitney U Test 

**p < .01 

จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการมีระดับคะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเอง หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
ของการก ากับตนเอง มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และเด็กและวัยรุ่นในสถาน
สงเคราะห์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการมีระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
ก้าวร้าว หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมก้าวร้าว น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานสามารถอธิบายได้ว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ

บูรณาการ จากทฤษฏีการให้ค าปรึกษาตามแนวเกสตัสท์และการฝึกเจริญสติ ส่งผลทางบวกต่อการ
ก ากับตนเอง และสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์ (2557) ที่พบว่าการให้นักเรียนได้มีการส ารวจตนเอง ซึ่ง
เป็นกระบวนการของการก ากับตนเอง วิเคราะห์ประสบการณ์ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวและการใช้
ความรุนแรง ผลที่เกิดขึ้นจะจูงใจในการดูแลพฤติกรรมตนเองร่วมกับการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก จนท า
ให้เกิดการลดการใช้ความรุนแรงและลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ในที่สุดและสอดคล้องกับงานของขวัญทิพย์ 
ปทุมธนรักษ์ (2553) ได้ศึกษาผลการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความก้าวร้าวของนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3 โดยนักเรียนที่มีคะแนนความก้าวร้าวสูง ในกลุ่มตัวอย่างหลังเข้ารับการให้ค าปรึกษาดังกล่าว พบว่า
มีระดับคะแนนความก้าวร้าวลดลงเช่นกัน และสอดคล้องกับงานของ Guendelman, Medeiros, & Rampes 
(2017) ที่ศึกษาการพัฒนาการก ากับตนเอง พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของบุคคลได้ 
โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฏีเกสตัลท์และการฝึกสติ ซึ่งผลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานของ Pirsig (2017) ซึ่งพบว่าการใช้เทคนิคการฝึกสติ (Mindfulness practice) จะช่วยให้
สามารถลดความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี และจากงานของ Azita Amirfakhraei (2014) 
พบว่า Gestal group therapy มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 

 
ตัวแปร 

Intervention (n = 8) Control (n = 9) Mann – Whitney 
U (ค่าเฉลี่ยของ Rank) 

 
P - Value 

x   Mdn SD x   Mdn SD 
พฤติกรรมความก้าวร้าว ก่อน  
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.99 3.92 0.41 3.98 3.90 0.32 33.500 0.815 

พฤติกรรมความก้าวร้าว หลัง  
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.26 3.25 0.21 3.98 3.88 0.26 0.000 0.000 

การก ากับตนเอง ก่อน 
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.06 3.23 0.43 2.81 2.80 0.38 22.000 0.200 

การก ากับตนเอง หลัง 
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.82 3.90 0.37 2.73 2.65 0.32 1.000 0.000 



42     วารสารจติวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)      
 

ดังนั้น จึงสรุปผลการวิจัยได้ว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ สามารถก ากับตนเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว สามารถใช้สติก าหนดรู้ใน
ปัจจุบัน และสามารถจัดการความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ยังอยู่ในสภาวะเดิม ๆ และไม่ได้มีการฝึกฝนใด ๆ ส่วนข้อจ ากัดของ
งานวิจัยในครั้งนี้ การด าเนินการวิจัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และค าสั่งปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ท าให้กระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่มต้องมี
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การระมัดระวังการออกภาษาท่าทางหรือภาษากาย
ทางบวกที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้ค าปรึกษาในระหว่างให้ค าปรึกษากลุ่มด้วย  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. การพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 

เนื่องจากผู้ดูแลเด็ก คือ คนส าคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก อีกทั้งสามารถเป็นตัวแบบให้กับเด็กได้ จึง
เสนอแนะงานวจัยในครั้งต่อไป ควรเน้นกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก เพ่ือให้
เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง และสามารถมีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
ก้าวร้าวในสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นเร้ามากมาย  

2. การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือการก ากับตนเองในการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับ
เด็กและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
           ในการวิจัยครั้งต่อไปควรการพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ โดย
พัฒนาให้ใช้กับกลุ่มเปูาหมายหลากหลายกลุ่มของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์มากขึ้น เช่น การ
ปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น การก ากับตนเองในเด็กที่มีภาวะทางจิตเวช เป็นต้น 
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