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บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นบริการปรึกษาของวยัรุ่น
ท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤต 2) เพื่อพฒันาทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตใหแ้ก่ครูผูใ้หบ้ริการ
ปรึกษา กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ครูท่ีปรึกษากลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในอ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่            
ปีการศึกษา 2560  จ  านวน 4 โรงเรียน  รวมจ านวน 12 คน นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียง โดยมีวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยแต่ละคนพิจารณานักเรียนท่ีรับผิดชอบท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงในชั้นเรียนของตนเอง จ านวน 2 -3 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบ
ส ารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และแบบวดัความเครียดของวยัรุ่น (SPST-20) แบบสอบถามความตอ้งการ
การปรึกษา และแบบประเมินการฝึกอบรม สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ท าการทดสอบเปรียบเทียบก่อนและหลงัการฝึก (t-test) 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาพฤติกรรมของวยัรุ่น (TYC) ในอยู่ในระดบัอยู่ในระดบัมีปัญหา (Clinical Range) 
ทั้งวยัรุ่นชาย และวยัรุ่นหญิง (เฉล่ีย 59.00 และ 59.25)  

2. ระดบัความเครียดของวยัรุ่น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 41.56 
3. ปัญหาพฤติกรรม (TYC) และระดบัความเครียดของวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 (p < .01) 
4. ความตอ้งการไดรั้บการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤตของวยัรุ่นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 96.80 เม่ือมีปัญหาในภาวะวกิฤตวยัรุ่นเลือกท่ีจะปรึกษาพ่อแม่เป็นอนัดบัท่ี 1 เลือกปรึกษา
ครูท่ีปรึกษาและเพื่อนเป็นอนัดบัท่ี 2 และ เลือกปรึกษาครูแนะแนวเป็นอนัดบัท่ี 3 

5. ทกัษะการให้บริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤต หลงัการฝึกอบรมของครูท่ีปรึกษาสูง
กวา่ก่อนการฝึกอบรมทุกทกัษะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) 
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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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