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ปี ทีง่ านวิจัยเสร็จ : พ.ศ. 2561
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านบริ การปรึ กษาของวัยรุ่ น
ที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต 2) เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตให้แก่ครู ผใู ้ ห้บริ การ
ปรึ ก ษา กลุ่ ม ตัวอย่า งได้แก่ ครู ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม โรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษาในอาเภอแม่ริม จัง หวัดเชี ย งใหม่
ปี การศึกษา 2560 จานวน 4 โรงเรี ยน รวมจานวน 12 คน นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ มี
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง โดยมี วิ ธี ก ารคัด เลื อ กแบบเจาะจงโดยแต่ ล ะคนพิ จ ารณานัก เรี ย นที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงในชั้นเรี ยนของตนเอง จานวน 2 -3 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 25 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบ
สารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และแบบวัดความเครี ยดของวัยรุ่ น (SPST-20) แบบสอบถามความต้องการ
การปรึ กษา และแบบประเมินการฝึ กอบรม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการฝึ ก (t-test)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั ญหาพฤติกรรมของวัยรุ่ น (TYC) ในอยู่ในระดับอยู่ใ นระดับ มี ปั ญ หา (Clinical Range)
ทั้งวัยรุ่ นชาย และวัยรุ่ นหญิง (เฉลี่ย 59.00 และ 59.25)
2. ระดับความเครี ยดของวัยรุ่ น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.56
3. ปัญหาพฤติกรรม (TYC) และระดับความเครี ยดของวัยรุ่ นมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (p < .01)
4. ความต้องการได้รับการปรึ กษาปั ญหาในภาวะวิกฤตของวัยรุ่ นอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 96.80 เมื่อมีปัญหาในภาวะวิกฤตวัยรุ่ นเลือกที่จะปรึ กษาพ่อแม่เป็ นอันดับที่ 1 เลือกปรึ กษา
ครู ที่ปรึ กษาและเพื่อนเป็ นอันดับที่ 2 และ เลือกปรึ กษาครู แนะแนวเป็ นอันดับที่ 3
5. ทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต หลังการฝึ กอบรมของครู ที่ปรึ กษาสู ง
กว่าก่อนการฝึ กอบรมทุกทักษะ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)
--------------------------คาสาคัญ: บริ การปรึ กษา, ทักษะการให้การปรึ กษา, วัยรุ่ น, ภาวะวิกฤต
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ABSTRACT
This research objectives were: 1) To study the problems and the needs of counseling for the
adolescents in critical situation, 2) To develop the advisors counseling skills for adolescents in critical
situation. The subjects included of 12 advisors from 4 secondary schools in Mae Rim District and their
25 risky behavior students in Academic year 2017. Each advisors purposive selected two to three risky
students in one’s own classroom. The instruments were Thai Youth Checklist (TYC), Suanprung Stress
Test-20 (SPST-20), the survey of needs of counseling in critical situation, and the evaluation form for
counseling training. The data were analyzed by frequency, mean, standard deviation, percentage, Pearson
Correlation and the t-test. The results were as follow:
1) The behavior problems of the adolescents according to TYC were in clinical range in both
male and female (means = 59.00, 59.25).
2) The level of stress of the adolescents was high in average (mean = 41.56).
3) There was a positive relationship between the behavior problems and the stress of the
adolescents at .01 level of significance.
4) The adolescents needed a high to highest level of counseling in critical situation in overall
with 96.80 %. When being in crisis, the adolescents chose to consult with their parents first, advisors
and peers second, and guidance teacher third.
5) All advisors’ counseling skills for adolescents in critical situation after the training were
significantly higher than those before the training at .01 level of significance.
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