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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)

ศึกษาระดับการจัดการความโกรธของวัยรุ่น 2)

เปรียบเทียบระดับการจัดการความโกรธของวัยรุ่น

จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บุคลิกภาพ

A และ B  สัมพันธภาพในครอบครัวและอิทธิพล

ของตัวแบบทางสังคม 3) เปรียบเทียบระดับการ-

จัดการความโกรธของวัยรุ่นก่อนและหลังเข้าร่วม

การให้คำปรึกษากลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ-

ศึกษาคร้ังน้ีเป็นวัยรุ่นท่ีเข้าศูนย์ค้นหาสมรรถนะ

การคิด สำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย

จำนวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

ได้แก่  ผู้ท่ีมีคะแนนการจัดการความโกรธต้ังแต่

เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาจำนวน 8 คน  เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว

แบ่งออกเป็น  4 ตอน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

บุคลิกภาพแบบ A และ B สัมพันธภาพในครอบครัว

และอิทธิพลของตัวแบบทางสังคม 2) แบบสอบ-

ถามการจัดการความโกรธ  3) โปรแกรมการให้

คำปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการความโกรธ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t - test และ F - test 

 ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า

 1. วัยรุ่นมีการจัดการความโกรธท้ังโดยรวม

และรายด้าน ได้แก่ การรู้จักอารมณ์ของตนเอง

ขณะโกรธ การคิดทบทวนหาสาเหตุของความ-

โกรธ การหาแนวทางระงับความโกรธท่ีเหมาะสม

และวิธีการตอบสนองต่อความโกรธอยู่ในระดับ

ปานกลาง

 2. วัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพแบบ A (บุคคล

ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเร่งรีบ ชอบแข่งขันและ ก้าวร้าว

ถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกโกรธและก้าวร้าว

ได้ง่าย) และ B (บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีผ่อนคลาย
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ไม่รีบร้อน และไม่ชอบฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ใน

การทำงาน) สัมพันธภาพในครอบครัว และอิทธิพล

ของตัวแบบทางสังคมแตกต่างกันจะมีระดับการ

จัดการความโกรธแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ส่วนวัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนแตกต่างกันมีการจัดการความโกรธไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 3. หลังจากการเข้าโปรแกรมการให้คำ-

ปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการความโกรธ 

พบว่าวัยรุ่นมีการจัดการความโกรธทั้งโดยรวม

และรายด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

คำสำคัญ: การให้คำปรึกษากลุ่ม/ การจัดการ

                ความโกรธ/วัยรุ่น

Abstract

 The  purposes  of  this  research  were

1) to  study the anger coping level of adolescents

and 2) to compare  the  anger  coping level of

adolescents with academic  achievement, per-

sonality type  A and type B, family  relationship

and  influence  of social  model, and 3) to com-

pare the anger coping of adolescents before

and after  participating in the group counseling.

The sample group of the study was the 60 ado-

lescents entered the KM Drugs Abuse Institute

in Red Cross Volunteers Bureau of The Thai 

Red Cross Society. The experimental group

were 8 students whose the Anger Coping score

25 percentile and below. The  research  instru-

ments  were 1)  the Personal Data  Questionnaire

were  divided  into  4  parts ; academic  achieve-

ment, personality type A and type B, family

relationship  and  influence  of  social  model.

2)  the Anger Coping  Questionnaire. 3)  the 

Group  Counseling  Program  to Develop Anger 

Coping. The t - test and F- test were used  to

analyze  the  data.

 The results of the study were as follows: 

 1. The anger coping level of adolescents

as a whole and in the sub aspects: the self-emo-

tional coping when angry, the thinking of anger

causes, the seeking for suitable method to anger

coping and the method of respond to anger 

were in average level.

 2. The adolescents of different in per-

sonality type A and type B, family relationship

and influence of social model had significant

differents in anger coping at .01 level. While

the adolescents with differents in academic

achievement were non significant differents 

in anger coping.

 3. After participated the Group Coun-

seling Program to Develop Anger Coping, the

anger coping level of adolescents as a whole and

in the sub aspects were significant increasing

at .01 level.

KEY WORDS: GROUP COUNSELING/      

ANGER COPING/ ADOLESCENT

บทนำ

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญแก่

เยาวชนในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของ

ประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นจัดได้ว่า
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เป็นระยะที่สำคัญมากที่สุด  เนื่องจากเป็นวัยที่

เชื่อมต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเป็นวัยที่มี

พัฒนาการประจำวัยท่ีซับซ้อน  ซ่ึงต้องมีการปรับ-

ตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย อารมณ์

และสังคมโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์

นับว่าเป็นพัฒนาการที่มีความสำคัญ  เนื่องจาก

วัยรุ่นมีอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงง่าย  สับสน และมี

ความเข้มของอารมณ์สูงเป็นวัยที่มีการปรับตัว

ใหม่ในหลายด้าน  ประกอบกับสภาวะการเปล่ียน-

แปลงทางด้านร่างกายของ  การเข้าสู่วัยรุ่น  ทำให้

เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ไม่ปลอดภัย และทำให้

อารมณ์ท่ีแปรปรวนง่าย มีความรุนแรง  และขาด

การควบคุม  มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่าง-

เปิดเผย  ลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นท่ีมักส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และอารมณ์หนึ่งซึ่ง

มักก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม และก่อให้เกิด

ความรุนแรงคือ ความโกรธ (หรรษา แก้วพูลปกรณ์,

2541, หน้า 1) 

 ดังน้ันความโกรธจึงเป็นอารมณ์ด้านลบ

ท่ีจำเป็นจะต้องเ รียนรู้วิธีการจัดการอย่าง

เหมาะสม (เทอดศักดิ์  เดชคง, 2544, หน้า 29)

การจัดการกับความโกรธจึงเป็นทักษะหนึ่งที่มี

ความสำคัญ เพราะในชีวิตจริงคนเราน้ันต้องเผชิญ

กับความขัดแย้งและคับข้องใจเกิดขึ้นในสังคม

เป็นธรรมดาอยู่แล้วการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้วิธี

จัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสมกับสถาน-

การณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความโกรธลดลง จึงเป็น

หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างมีความสุข  

 สปีลเบอร์เกอร์ (Fuqur and others, 1991,

หน้า 440; citing Spielberger, 1988) ได้กล่าวว่า

บุคคลเม่ือมีความโกรธจะแสดงออกได้ 3 ทางคือ

เก็บความรู้สึกไว้ในใจ (Anger In) แสดงความรู้สึก 

ออกไปตรง ๆ (Anger Out) และการควบคุม

ความรู้สึกโกรธ (Anger Control) โดยการจัดการ

ควบคุมความโกรธยังสามารถจำแนกได้เป็น

การควบคุมความโกรธท่ีอยู่ในใจ (Anger Control In)

และการควบคุมความโกรธที่แสดงออกทาง

พฤติกรรม (Anger Control Out) โดยท่ีบุคคลจะ

แสดงออกทางด้านใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

และสภาพแวดล้อม  การควบคุมความโกรธ

(Anger Control) หมายถึง เมื่อบุคคลเกิดความ-

รู้สึกโกรธแล้วพยายามที่จะควบคุมความโกรธ

ท่ีอยู่ในใจ และการแสดงความโกรธออกมา เช่น

พยายามควบคุมน้ำเสียงให้เป็นปกติ พยายามระงับ

อารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  พยายาม

ปรับอารมณ์ของตนเองให้เป็นปกติ  โดยพยายาม

คิดทบทวนหาสาเหตุของความโกรธและแนวทาง

ในการยุติท่ีเหมาะสม  ส่วนเบอร์นีย์ และครอมเรย์ 

(Burney & Kromrey, 2001, หน้า 454 - 455) ได้

กล่าวถึง การควบคุมความโกรธ หมายถึง ความ-

พยายามท่ีจะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมท่ีจะ

แสดงออก เม่ือบุคคลเกิดความโกรธ ได้แก่ การ-

ระงับอารมณ์ การแสดงความคิดความรู้สึกท่ีมีต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยถ้อยคำและกิริยาท่าทาง

ท่ีเป็นปกติ  การควบคุมน้ำเสียงให้เป็นปกติ  การ-

พูดกับบุคคลอื่นด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่ปกติ 

การคิดหาสาเหตุของความโกรธและหาแนวทาง

ในการยุติท่ีเหมาะสม ดังน้ันถ้าบุคคลเกิดความโกรธ

ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  การจัดการ

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับบุคคลน้ันคือการควบคุม

ความโกรธอย่างมีเหตุผล โดยการยอมรับสถาน-

การณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงออกใน

ระดับที่เหมาะสม
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 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สำนัก-

งานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย  ซึ่งก่อตั้งโดย

นายแพทย์พิชิต  สุวรรณประกร ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย 

ได้เริ่มโครงการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดใน

สถานศึกษาข้ึนและเล็งเห็นความสำคัญของการ-

ต้านยาเสพติดในโรงเรียน จึงเป็นท่ีมาของโครง-

การโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยา-

เสพติดข้ึนจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนท่ีได้รับมาตร-

ฐานโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานการต้านยาเสพติด

ท่ัวประเทศจำนวน 46 แห่ง ผนวกกับสำรวจข้อมูล

เบ้ืองต้น พบว่า วัยรุ่นท่ีเข้าศูนย์ค้นหาสมรรถนะ

การคิดของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

เป็นวัยรุ่นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น หนีเรียน (ปัญหา

ด้านการเรียน) ปัญหาครอบครัว  ก้าวร้าวรุนแรง

และสูบบุหร่ี โดยเป็นนักเรียนท่ีทางโรงเรียนใน

เขตกรุงเทพมหานครส่งมาเข้าศูนย์เพ่ือพัฒนาและ

ฟื้นฟูพฤติกรรมที่มีแนวโน้มไปสู่พฤติกรรมที่

ถาวร ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน

ท้ังร่างกายและจิตใจ  โดยประวัติของวัยรุ่นกลุ่ม-

เส่ียง คือ พ่อแม่หย่าร้างกัน บางคนอยู่กับพ่อเล้ียง

หรือแม่เลี้ยง และเป็นวัยรุ่นที่แสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวในชั้นเรียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ส่ง

มาให้กับครูประจำโครงการต้านยาเสพย์ติดที่

โรงเรียน และจากการท่ีผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตวัยรุ่น

ในศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สำนักงานอาสา

กาชาด สภากาชาดไทย พบว่า วัยรุ่นเมื่อเกิด

ความไม่พอใจที่เพื่อนไม่ให้เล่นด้วยจะแสดง

อาการหงุดหงิดและพูดจาไม่สุภาพ  และหาก

ไม่ได้ทำในส่ิงท่ีตนเองต้องการก็จะโมโหโดยการ

แสดงออกทางสีหน้าไม่พอใจ  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึง

มีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการกับความโกรธ 

ของวัยรุ่นจำแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บุคลิกภาพ  สัมพันธภาพในครอบครัวและตัวแบบ

ทางสังคม  รวมท้ังช่วยวัยรุ่นกลุ่มน้ีให้รู้จักจัดการ

กับความโกรธที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีความ

ประสงค์ใช้การให้คำปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาการจัดการ

กับความโกรธของวัยรุ่น เพ่ือให้วัยรุ่นได้เรียนรู้วิธี

และการจัดการกับความโกรธได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ เนื่องจากการให้คำ

ปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาการจัดการกับความโกรธ

ของวัยรุ่น เป็นกระบวนการช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้

และเข้าใจอารมณ์โกรธของตนเอง  จากการปฏิ-

สัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและสมาชิกในกลุ่ม

โดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ความโกรธ หาแนว-

ทางป้องกันการแสดงความโกรธที่ไม่เหมาะสม

แก้ไขปัญหาร่วมกันและเรียนรู้วิธีการจัดการ

ความโกรธท่ีเหมาะสมโดยผู้ให้คำปรึกษา ให้วัยรุ่น

ทำแบบสอบถามการจัดการความโกรธ นำบุคคล

ที่มีคะแนนการจัดการกับความโกรธต่ำมารวม

กลุ่มกันและเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้สำรวจ

ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองใน

ปัจจุบันตามสภาพความเป็นจริง  โดยผู้ให้คำปรึกษา

ใช้เทคนิคต่าง  ๆในการให้คำปรึกษา  ได้แก่ การฟัง

การใช้คำถามปลายปิดและปลายเปิด   การสะท้อน

ความรู้สึก การให้ข้อมูล การทวนความ  การเผชิญ-

หน้า  การเงียบ การตีความหมาย การให้กำลังใจ

และการสรุปผล  เพื่อทราบถึงกระบวนการเกิด

ข้ึนของอารมณ์โกรธ พิจารณาวางแผนการปฏิบัติ

ใหม่  โดยมีขั้นตอนชัดเจนสามารถปรับเปลี่ยน

อารมณ์โกรธให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
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ศึกษาหาแนวทางท่ีจะช่วยวัยรุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด

ศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สำนักงานอาสากาชาด

สภากาชาดไทย  ให้ได้เรียนรู้วิธีการและจัดการ

กับความโกรธได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกับ 

ครอบครัว  เพ่ือน และบุคคลใกล้ชิด  ท้ังน้ีเพ่ือให้

วัยรุ่นสามารถแสดงออกทั้งทางด้านอารมณ์ 

ด้านร่างกายและวาจาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่ตนกำลังเผชิญได้อย่างถูกต้อง  และสามารถ

อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาระดับของการจัดการความ-

โกรธของวัยรุ่น

 2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับการจัดการ

ความโกรธของวัยรุ่น จำแนกตาม ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน บุคลิกภาพ A และ B สัมพันธภาพ

ในครอบครัว และอิทธิพลของตัวแบบทางสังคม

 3. เพื ่อเปรียบเทียบระดับการจัดการ

ความโกรธของวัยรุ่นก่อนและหลังเข้าร่วมการ

ให้คำปรึกษากลุ่ม

ขอบเขตการวิจัย

 ตอนท่ี 1 การศึกษาการจัดการกับความโกรธ

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็น

วัยรุ่นที่เข้าศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สำนัก-

งานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย จำนวน 60 คน 

 ตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการกับ               

ความโกรธ

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็น

วัยรุ่นที่เข้าศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สำนัก-

งานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย ที่มีคะแนน

 

การทำแบบสอบถามการจัดการความโกรธต่ำ

ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่  25 ลงมา  จำนวน 15 คน

จากน้ันสุ่มอย่างง่ายจำนวน 12 คน และผู้สมัครใจ

เข้าร่วมกลุ่มให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการ

ความโกรธจำนวน 8 คน  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

     ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือ  ดังน้ี

 1.) แบบสอบถามการจัดการความโกรธ

ของวัยรุ่น 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว

ได้แก่ เพศ ระดับช้ันเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบ

A และ B มีค่าความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha - Coefficient) เท่ากับ 0.83

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพใน

ครอบครัว มีค่าความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha - Coefficient) เท่ากับ 0.92

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามอิทธิพลของ

ตัวแบบทางสังคม มีค่าความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha - Coefficient)

เท่ากับ 0.87

 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามการจัดการความ-

โกรธมีค่าความเช่ือม่ัน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha - Coefficient) เท่ากับ 0.93

 2.) โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อ

พัฒนาการจัดการความโกรธ  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 

ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1.ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังศูนย์ค้นหา

สมรรถนะการคิด สำนักงานอาสากาชาด สภา-

กาชาดไทย เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของวัยรุ่นจาก ผู้อำนวย-

การสภากาชาดไทย

 2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

 3.  ผู ้วิจัยนำผลตอบแบบสอบถามมา

รวบรวมตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4. ทำการทดลองให้คำปรึกษากลุ่ม

วิธีการดำเนินการทดลอง

 ผู้วิจัยดำเนินการทดลอง โดยใช้แบบแผน

การวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design

ตามแบบแผนการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นก่อนการทดลอง  ทำการทดสอบ

ก่อนการทดลอง โดยการให้กลุ่มทดลองตอบ

แบบสอบถามเรื่องการจัดการกับความโกรธ

แล้วเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)

 2. ขั ้นทดลอง ผู ้วิจัยดำเนินการดังนี้ 

กลุ่มทดลองผู้วิจัยใช้การเข้าร่วมตามโปรแกรม

ที่สร้างขึ้นทั้งหมด 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 50 นาที

       3. ขั้นหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองให้วัยรุ่นกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถาม

เรื่องการจัดการกับความโกรธอีกครั้งหนึ่งแล้ว

เก็บไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

 4. นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้ง

สองคร้ัง ของวัยรุ่นกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้วิธีการทางสถิติ

 

ผลการวิจัย

 1. วัยรุ่นท่ีเข้าศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มีการจัด

การความโกรธทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 

การรู้จักอารมณ์ของตนเองขณะโกรธ การคิด

ทบทวนหาสาเหตุของความโกรธ การหาแนวทาง

ระงับความโกรธท่ีเหมาะสมและวิธีการตอบสนอง

ต่อความโกรธอยู่ในระดับปานกลาง

 2. วัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพแบบ A และ B 

สัมพันธภาพในครอบครัว และอิทธิพลของตัวแบบ

ทางสังคมแตกต่างกันจะมีการจัดการความโกรธ

แตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ส่วนวัยรุ่นท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน

มีการจัดการความโกรธไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ

 3. หลังจากการเข้าโปรแกรมการให้คำ

ปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการความโกรธ

พบว่า วัยรุ่นมีการจัดการความโกรธทั้งโดยรวม

และรายด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

อภิปรายผล

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของ

การจัดการกับความโกรธของวัยรุ่น  ที่เข้าศูนย์

ค้นหาสมรรถนะการคิด  สำนักงานอาสากาชาด

สภากาชาดไทย  ปรากฏผลดังนี้

 1.  การศึกษาระดับการจัดการความโกรธ

ของวัยรุ่น  ที่เข้าศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด

สำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย  พบว่า

วัยรุ่นมีการจัดการความโกรธทั้งโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับปานกลางท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า

กลุ่มวัยรุ่นที่ผู้วิจัยศึกษานั้นเป็นนักเรียนที่กำลัง
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ศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - มัธยม

ศึกษาปีท่ี 2 (มีอายุอยู่ระหว่าง 11 - 15 ปี)  ซ่ึงเป็น

รอยต่อจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นจะมีผลต่อการเปล่ียน-

แปลงท้ังทางด้านร่างกายและด้านอารมณ์  ซ่ึงใน

ช่วงอายุน้ีวัยรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงของอารมณ์

อยู่ตลอดเวลา  เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้น

ทำให้รู้สึกโกรธ  ก็จะเป็นยากมากที่จะจัดการ

ความโกรธน้ันให้สงบลงได้  และการท่ีจะเข้าใจ

ในการจัดการความโกรธน้ันก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนัก

เน่ืองจากมีความซับซ้อนเก่ียวข้องกับการปฏิสัมพันธ์

ของท้ังความคิด  ความรู้สึก และพฤติกรรม  ดังน้ัน

การท่ีบุคคลจะเข้าใจถึงปัจจัยอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความโกรธน้ัน  ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจสาเหตุ

ของความโกรธเบ้ืองต้นในการท่ีจะใช้ในการจัด

การความโกรธได้  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ

แอนเดอสัน (อรัญญา  งามระยับ, 2532: 17 - 18;

อ้างอิงจาก Anderson: 1978) ได้สรุปพัฒนาการ

ข้ันต่างๆ ของมนุษย์ท่ีจะเกิดจากการรับรู้เก่ียวกับ

ความโกรธ ตลอดจนการตอบสนองต่อความโกรธ

ตามข้ันพัฒนาการต่างๆ ในช่วงวัยรุ่น จะมีสาเหตุ

และการตอบสนองใหม่ๆ ต่อความโกรธ เขาจะ

โกรธเม่ือรู้สึกว่าถูกทำลายความนับถือ  หรือความ-

ภาคภูมิใจในตนเอง (Self - Esteem) เช่น การถูก

เยาะเย้ยถากถาง ถูกล้อเลียน ถูกปฏิเสธจากผู้อื่น

ความล้มเหลว ถูกหลอกลวง ได้รับความไม่ยุติธรรม

เป็นต้น ส่วนการตอบสนองน้ันในช่วงวัยรุ่นหรือ

หลังวัยรุ่น การตอบสนองต่อความโกรธจะเป็น

การตอบสนองด้วยคำพูด

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน การรู้จักอารมณ์

ของตนเองขณะโกรธ  คิดทบทวนหาสาเหตุของ

ความโกรธ  หาแนวทางระงับความโกรธท่ีเหมาะสม

และวิธีการตอบสนองต่อความโกรธ  พบว่า วัยรุ่น

มีการจัดการกับความโกรธเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง  ด้วยเช่นกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า

วัยรุ่นเม่ือเกิดความโกรธข้ึนจะไม่สามารถควบคุม

ตนเองได้  ข้ันตอนของการพัฒนาการรู้จักอารมณ์

ของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เริ่มจาก “การรู้ตัว” 

หรือท่ีเรียกว่า “การมีสติ” ในเร่ืองของการเกิดอารมณ์ 

สาเหตุการแสดงอารมณ์และผลย้อนกลับ  ตลอดจน

รู้ตัวในเร่ืองของความคิดเก่ียวกับอารมณ์  ซ่ึงเป็น

ไปตามแนวคิดของ ซาโลเวย์  (Goleman, 1995:

42 - 44; citing Salovey, 1988)  กล่าวว่า องค์ประกอบ

ที่สำคัญของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ไว้ 5

ด้าน แต่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ มี 2 ด้านแรก

เท่านั้น  ได้แก่ ด้านการรู้จักอารมณ์ตนเองและ

การจัดการ (บริหาร) อารมณ์ตนเอง  เพราะการรู้จัก

อารมณ์ของตนเองเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่

สำคัญที่จะนำไปสู่การควบคุมอารมณ์และการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมต่อไป  เม่ือรู้จักอารมณ์ของ

ตนเองแล้ว ค่อยคิดทบทวนหาสาเหตุของความโกรธ

จากน้ันค่อยหาแนวทางระงับความโกรธท่ีเหมาะสม

แล้วหาวิธีการตอบสนองต่อความโกรธ โดยการ

ควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

กับบุคคล  สถานที่ เวลาและเหตุการณ์  ซึ่งเป็น

ไปตาม  อวยชัย  โรจนนิรันดร์กิจ (2547: Online)

ได้กล่าวถึง  การควบคุมเมื่อมีอารมณ์โกรธเกิด

ข้ึนไว้ว่าทำความรู้ตัว  รู้จักกับอารมณ์โกรธ  เม่ือ-

มีอารมณ์โกรธเกิดขึ้น ยอมรับว่าตนเองกำลังมี

อารมณ์โกรธ ถ้ารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ให้เลี่ยง

ออกจากสถานการณ์ท่ีทำให้โกรธ  จากน้ันพิจารณา

ถึงโทษของอารมณ์โกรธ  พิจารณาหาสาเหตุ

ของอารมณ์โกรธและแก้ไข  เพื่อให้เห็นถึงข้อ

เท็จจริงท่ีทำให้เกิดอารมณ์โกรธ  ตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาและวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
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ได้อีก 

 2.  การเปรียบเทียบระดับการจัดการ

ความโกรธของวัยรุ่น จำแนกตาม ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน บุคลิกภาพ AและB สัมพันธภาพ

ในครอบครัวและอิทธิพลของตัวแบบทางสังคม

 เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนไม่

แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะว่า กลุ่มวัยรุ่น

ท่ีผู้วิจัยศึกษาเป็นนักเรียนอยู่ในระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (มีอายุอยู่

ระหว่าง 11 - 15 ปี) ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อจากความ

เป็นเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  ในช่วงนี้อายุถือว่าอยู่ใน

ช่วงของวัยรุ่นและความโกรธบางครั้งก็เกิดขึ้น

โดยที่ผู้กำลังโกรธอาจจะไม่ทราบล่วงหน้าได้ 

ซ่ึงไรท์ (รุ่งนภา  ป้องเกียรติชัย, 2542: 5 ; อ้างอิง

จาก Wright, 1988: 77 - 100) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็น

ช่วงท่ีเร่ิมเข้าสู่วัยหนุ่มสาว (Puberty) ซ่ึงในระยะ

น้ีมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วและ

จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง ซ่ึงจะปรากฏลักษณะ

แสดงความเป็นเพศชายและเพศหญิงที่ชัดเจน

ทำให้มีการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์เกิดข้ึน

ดังน้ันจึงทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวัยรุ่น

ไม่ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไม่ส่งผลต่อการจัดการ

ความโกรธของวัยรุ่น  เพราะความโกรธเป็นสภาพ

อารมณ์หนึ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เด็ก แต่การ

ตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อความโกรธน้ันเปล่ียน-

แปลงไปตามพัฒนาการในแต่ละวัย

 เมื่อพิจารณาบุคลิกภาพแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นน้ี

เป็นเพราะว่าบุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของ

แต่ละบุคคลไม่มีใครท่ีเหมือนกันทุกอย่าง ถึงแม้

ว่าว่าบุคคลน้ันจะมีคู่แฝดก็ตามก็ยังคงมีลักษณะ

บางอย่างท่ีไม่เหมือนกัน  อัลพอร์ท (จรรยา  เกษศรีสังข์,

2537: 11 - 15 ; อ้างอิงจาก Allport, 1967) กล่าวว่า

บุคลิกภาพเป็นระบบการเคล่ือนไหวของอินทรีย์

ท่ีอยู่ภายในจิตใจบุคคลและเป็นตัวกำหนดลักษณะ

นิสัย (Traits)  ประจำตัวของบุคคลนั้นทั้งหมด 

เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

ท่ีแสดงออกอยู่เป็นประจำในสถานการณ์เฉพาะ-

อย่าง  ซึ่งอาจแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรม

และความคิดก็ได้ ในท่ีน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาบุคลิกภาพ

โดยแบ่งออกเป็น บุคลิกภาพแบบเอและบี แสดง

ถึงบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซ่ึงผลการ

วิจัยพบว่าบุคลิกภาพส่งผลให้วัยรุ่นมีการจัดการ

กับความโกรธแตกต่างกัน  วัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพ

แบบ A จะทำอะไรด้วยความรีบร้อน ชอบแข่ง

กับเวลา เป็นคนชอบแข่งขันและทำอะไรด้วย

ความกระตือรือร้นจึงทำให้มีความสามารถใน

การจัดการกับความโกรธสูงกว่าวัยรุ่นท่ีมีบุคลิก

ภาพแบบ B  เพราะวัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพแบบ B 

จะใจเย็นไม่รีบร้อน ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ไม่ค่อยชอบทำงานในเวลาท่ีต้องเร่งรีบ ผลการวิจัย

นี้สอดคล้องของ อายแซงค์ (Eysenck. 1970:

114 - 131) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

ทางครอบครัวที่มีผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก โดย

ศึกษาเด็กชายอายุ 11 - 12 ปี ใช้แบบสำรวจ

บุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นแล้วหาความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลิกภาพกับขนาดครอบครัว อาชีพของ

พ่อแม่ ลำดับการเกิด  และความสนใจของพ่อแม่

ที่มีต่อเด็ก ผลของการศึกษาพบว่า  พ่อแม่ที่มี

ระดับอาชีพสูงจำนวนมากเป็นพ่อแม่ของเด็กที่

แสดงตัวและอารมณ์มั่นคง  ส่วนในด้านความ

สนใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูก พบว่า เด็กผู้หญิงได้

รับความสนใจจากพ่อแม่มากกว่าเด็กผู้ชาย  และ
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การท่ีเด็กได้รับความสนใจจากพ่อแม่น้ันมีความ

สัมพันธ์กับบุคลิกภาพด้านการแสดงตัวของเด็กด้วย

 เม่ือพิจารณาสัมพันธภาพในครอบครัว

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ซ่ึงสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลอย่างสำคัญ

ต่อพฤติกรรมของบุคคลและการอยู่ร่วมกันใน

สังคม  ถ้าครอบครัวสมบูรณ์ด้วยระเบียบและ

คุณธรรมอันดีทุกประการแล้ว  สมาชิกแต่ละคน

ก็จะอยู่ในสภาพสมาชิกท่ีดีของสังคมท่ีใหญ่ข้ึน

ตามลำดับ  ถ้าสัมพันธภาพในครอบครัวดีก็จะ

ส่งผลให้วัยรุ่นรู้จักจัดการความโกรธได้ดีด้วย 

ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ อัมเบอร์สัน (จงกลนี 

ตุ้ยเจริญ. 2540: 34; อ้างอิงจาก Umberson.1992:

664 - 674) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างครอบครัว

เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสำคัญต่อสังคม  สัมพันธภาพ

ท่ีใกล้ชิดท่ีแสดงออกในลักษณะการควบคุมดูแล

จะเปรียบเสมือน  การให้กำลังใจและไม่มีผลต่อ

ปัญหาด้านจิตใจและสมาชิกในครอบครัว ผลการ

วิจัยน้ีสอดคล้องกับ ออร์ (Orr. 1978: 78) พบว่า

เด็กวัยรุ่นท่ีมีการปรับตัวในด้านมโนภาพแห่งตน

และความมั่นคงในอารมณ์ดีเมื่อมีสัมพันธภาพ

ในครอบครัวดีด้วย

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแบบทาง

สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่

กำลังสับสนในบทบาทของตนเองและต้องการ

ต้นแบบท่ีตนเองช่ืนชมไม่ว่าส่ิงน้ันจะเป็นบุคคล

หรือตัวแบบท่ีเป็นส่ือ เช่น   ตัวละคร  ดารา หรือ

นักร้องก็ตาม  ถ้าวัยรุ่นช่ืนชอบก็จะต้องการท่ีจะ

เลียนแบบบุคคลหรือตัวแบบที่เป็นสื่อเหล่านั้น

ได้โดยง่าย  วัยรุ่นจะเรียนรู้จากตัวแบบที่ตนเอง

ให้ความสนใจและจดจำประเภทของพฤติกรรม

ท่ีสังเกตรวมกับแรงจูงใจตลอดจนความสามารถ

ในการทำพฤติกรรมซ้ำๆ ตามอย่างตัวแบบนั้น

ซ่ึงสอดคล้องกับ เบิร์น (Berns. 1997: 74; citing

Bandura.1989) กล่าวว่า บุคคลจะเรียนรู้จาก

ตัวแบบได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการให้

ความสนใจ  ระดับสติปัญญา  ความสามารถใน

การจดจำประเภทของพฤติกรรมที่สังเกต  แรง-

จูงใจ  ความสามารถในการทำพฤติกรรมซ้ำอย่าง

ตัวแบบ  ซึ่งถ้าตัวแบนั้นเป็นตัวแบบที่ดีวัยรุ่นก็

จะเลียนแบบพฤติกรรมดีๆ เหล่านั้นไปด้วย แต่

ในทางตรงกันข้ามถ้าตัวแบบที่วัยรุ่นให้  ความ

สนใจและช่ืนชอบเกิดเป็นตัวแบบท่ีไม่ดีหรือไม่

เหมาะสมก็อาจจะทำให้วัยรุ่นเกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรมท่ีผิดๆ ไปด้วย ดังน้ันตัวแบบทางสังคม

ท่ีดีก็ช่วยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมท่ีดีและรู้จักควบคุม

อารมณ์ได้ดีไปด้วย ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ

มาดูเอล มาร์ติเนส พอนส์ (ญาดา หลาวเพ็ชร, 

2544: 72; citing Manuel  Martinez - Pons. 1998:

22 - 23) ได้ศึกษาบทบาทของบิดามารดาที่มีผล

ต่อปรีชาเชิงอารมณ์ของเด็กนักเรียน  โดยพฤติกรรม

ของบิดามารดาประกอบด้วยพฤติกรรมด้านต่างๆ

4 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านการเป็นตัวแบบ  การ

สนับสนุนส่งเสริม การฝึกหัดให้คำแนะนำและ

การให้รางวัล  พบว่า พฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ของ

บิดามารดาสามารถทำนายปรีชาเชิงอารมณ์ของ

บุตรได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.  หลังจากการเข้าโปรแกรมการให้

คำปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการความโกรธ 

พบว่า วัยรุ่นมีการจัดการความโกรธโดยรวมเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนการจัดการกับความโกรธ

เป็นรายด้านของวัยรุ่นก่อนและหลังการ เข้า
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โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อจัดการ

ความโกรธ  พบว่า นักเรียนมีคะแนนการรู้จัก

อารมณ์ของตนเองขณะโกรธ  การคิดทบทวน

หาสาเหตุของความโกรธ  การหาแนวทางระงับ

ความโกรธท่ีเหมาะสม และวิธีการตอบสนองต่อ

ความโกรธ  เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวัยรุ่น มีการ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากการร่วมกันแสดง  ความคิดเห็น

ในการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อจัดการความโกรธ

ในแต่ละคร้ังอย่างสมัครใจและยินดีท่ีจะร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายเพื่อหา

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม

ตลอดจนสมาชิกทุกคนยังเคารพกฎของกลุ่มที่

ร่วมกันเสนอไว้ในคร้ังแรกของการเข้าร่วมกลุ่ม

ให้คำปรึกษาด้วยวัยรุ่นแต่ละคนจะได้เรียนรู้

แนวทางการจัดการความโกรธของบุคคลอ่ืนใน

กลุ่มและสามารถเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของ

ตนเองและสมาชิกคนอ่ืนได้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงบรรยา-

กาศของการเข้าร่วมกลุ่มการให้คำปรึกษาทำให้

สมาชิกรู้สึกอบอุ่นและกล้าท่ีเปิดใจพูดคุยได้อย่าง

อิสระ รู้สึกสบายใจ  จึงทำให้วัยรุ่นมีการจัดการ

ความโกรธของตนเองในด้านการรู้จักอารมณ์

ของตนเองขณะโกรธ การคิดทบทวนหาสาเหตุ

ของความโกรธ  การหาแนวทางระงับความโกรธ

ท่ีเหมาะสมและวิธีการตอบสนองต่อความโกรธ

ได้ดีขึ้น  โดยวัยรุ่นสามารถเผชิญกับความโกรธ

ได้อย่างเหมาะสม  สามารถรู้วิธีที่เข้าทำความ

เข้าใจกับอารมณ์ของตนเองขณะโกรธได้  พร้อมท้ัง

คิดทบทวนถึงส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของความโกรธน้ัน

ตลอดจนสามารถหาแนวทางระงับความโกรธท่ี

เหมาะสมในแบบของตนเองได้  และทราบว่า

ตนเองมี วิธีการตอบสนองต่อความโกรธ น้ันออกไป

อย่างไรโดยไม่ส่งผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

 ซึ่งเป็นไปตามที่ ธรรมรงค์ น้อยคูณ 

(สากล ค้าภูมิ, 2548: 13 ; อ้างอิงจาก ธรรมรงค์ 

น้อยคูณ, 2535) กล่าวถึงวิธีการจัดการกับความ

โกรธในข้อแรกว่าต้องศึกษาความโกรธท่ีเกิดข้ึน

ว่ามีสาเหตุมาจากส่ิงใด  แล้วพิจารณาว่าจะโกรธ

หรือไม่  การเล่นบทบาทสมมติโดยหาเพื่อน

สักคนมาแสดงบทบาท เม่ือมีใครสักคนมาทำให้

โกรธก็ให้เพื่อนแสดงเป็นบุคคลนั้นอย่างจริงจัง

ท้ังปฏิกิริยาและการตอบโต้แล้วเปล่ียนบทสลับกัน

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา ชาญวิชัย

(2546: 73 - 76) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของ

กิจกรรมกลุ่มและการให้คำปรึกษากลุ่มแบบ

เกสตอลท์ที่มีต่อวิธีการเผชิญความโกรธของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจันทร์หุ่น-

บำเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่มมีวิธีการเผชิญความโกรธดีข้ึน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียน

ที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบเกสตอลท์  มีวิธี

การเผชิญความโกรธดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังสองกลุ่มมีวิธีการเผชิญความ-

โกรธไม่แตกต่างกัน  และงานวิจัยของนิกเคอร์สัน

(Nickerson, 2003: Online) ได้ทำการศึกษาผล

ของการใช้โปรแกรมการฝึกจัดการกับความโกรธ

เพ่ือเปล่ียนทัศนคติท่ีมีต่อความโกรธและลดการ

แสดงออกของความโกรธโดยใช้การปรับพฤติ-

กรรมทางปัญญา  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียน

ท่ีเข้าร่วมการฝึกการจัดการกับความโกรธมีความ

แตกต่างกับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกการ

จัดการกับความโกรธ
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. จากการทำวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้แบบ-

สอบถามการจัดการกับความโกรธของวัยรุ่น

ซึ่งในการนำแบบสอบถามไปใช้นั้น ควรที่จะ

พิจารณาถึง

     1.1 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัย

ในคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นท่ีเข้าศูนย์ค้นหา

สมรรถนะการคิด สำนักงานอาสากาชาด สภา-

กาชาดไทย ดังน้ันการนำแบบสอบถามการจัดการ

ความโกรธของวัยรุ่นไปใช้กับวัยรุ่นท่ีอยู่ในแถบ

ภูมิภาคอื่น หรือเขตอื่น จึงควรมีการหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามใหม่

     1.2  ผู้ท่ีต้องนำแบบสอบถามการจัดการ

ความโกรธของวัยรุ่นไปใช้ ควรศึกษาวิธีใช้จาก

คู่มือการดำเนินการใช้การจัดการ  ความโกรธ

ของวัยรุ่นให้เข้าใจ และมีการทดลองทำแบบ-

ทดสอบด้วยตนเองก่อน เพ่ือให้มีความเข้าใจมากข้ึน

     1.3 ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ซึ่งควรคำนึงถึงจำนวนวัยรุ่นและผู้ดำเนินการ

ควบคุมแบบสอบถามให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เพื่อที่จะได้มีการอธิบายรายละเอียดและวิธีการ

ทำแบบสอบถามให้กลุ่มวัยรุ่นอื่นๆ เข้าใจได้

อย่างทั่วถึงตรงกันและมีความถูกต้อง

     1.4 แบบสอบถามการจัดการความ-

โกรธของวัยรุ่น เป็นเพียงข้อบ่งช้ีเบ้ืองต้นเท่าน้ัน

ดังน้ันเพ่ือให้การทำแบบสอบถามมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน จ่ึงอาจมีการพิจารณาร่วมกับการสังเกต

ของบุคคลใกล้ชิด ผู้ปกครองหรือจากแบบวัด

การจัดการความโกรธอื่นๆ ประกอบด้วย 

 2. จากการวิจัยคร้ังน้ี ทำให้ได้โปรแกรม

การให้คำปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาการจัดการความ-

โกรธ ซ่ึงผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรม

ในรูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มนั้น สามารถ

จัดการความโกรธของวัยรุ่นให้ลดลงได้ ดังนั้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวของวัยรุ่นเอง จึงสามารถนำ

ไปเป็นแนวทางหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลด

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการความโกรธของวัยรุ่น

ให้น้อยลงพร้อมกับให้มีการจัดการเกี่ยวกับ

ความโกรธให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย

 และสำหรับผู้ที่จะนำโปรแกรมการให้

คำปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการกับ ความ-

โกรธไปใช้  ควรจะมีการศึกษาเรื่องการจัดการ

เก่ียวกับความโกรธของวัยรุ่น  และศึกษาเก่ียวกับ

โปรแกรมด้วย

 ข้อเสนอแนะท่ัวไปในการวิจัยคร้ังต่อไป

 1. ควรมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจัดการความโกรธของวัยรุ่น จาก

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่กว่าน้ี เพ่ือพัฒนาแบบ-

สอบถามการจัดการความโกรธของวัยรุ่นต่อไป

  2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การจัดการความโกรธ เช่น สภาพแวดล้อมใน

ครอบครัว พฤติกรรม หรือสังคมเพื่อน เป็นต้น

 3. ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ เช่น

ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อศึกษาความคงทน

ของการจัดการความโกรธของวัยรุ่นให้มีการ-

จัดการที่ดียิ่งขึ้น 
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