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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จด้านการเรี ยน มีคุณภาพ
ชี วิตที่ดี และเข้าสู่ งานอาชี พที่พึงประสงค์ เป็ นความปรารถนาสู งสุ ดของกระทรวงศึกษาธิ การและแผน
การศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559) แต่จากหลายปี ที่ผ่านมาที่ได้มีการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของเด็ ก และเยาวชนไทย พบว่า คุ ณภาพการศึ ก ษายัง ไม่ ดีเท่ า ที่ ค วร โดยในปี
พุ ท ธศัก ราช 2555 โครงการประเมิ น ผลนัก เรี ย นนานาชาติ (Programmer for International Student
Assessment) หรื อ PISA ด้านการอ่านมีนกั เรี ยนจานวนหนึ่ งในสามที่รู้จกั พยัญชนะและอ่านออก แต่ไม่
สามารถหาข้อมูลและ/หรื อระบุขอ้ ความสาคัญในข้อความที่ให้อ่านได้ จึงถือว่าเด็กนักเรี ยนดังกล่าวเป็ น
ผูไ้ ม่รู้หนังสื อแบบเบ็ดเสร็ จ (Functional Literacy) โดยที่การรู ้ หนังสื อแบบเบ็ดเสร็ จนี้ เป็ นตัวบ่งชี้ วดั ที่
สาคัญว่า นักเรี ยนมีทกั ษะที่สาคัญสาหรับการประกอบอาชี พที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความชานาญหรื อไม่ และ
เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีรายได้ต่าของประเทศเวียดนามกลับมีคะแนนเฉลี่ยสู ง
กว่านักเรี ยนไทยถึง 66 คะแนน ชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยเด็กนักเรี ยนอายุ 15 ปี ในประเทศเวียดนามมีความรู ้
ก้าวหน้ากว่านักเรี ยนไทยโดยเฉลี่ยคิดเป็ น 1.5 ปี การศึกษา 2558 (World Bank, 2015) ผลการสอบโอเน็ต
(O-net) ซึ่ งมีนกั เรี ยนไทยมีผลการเรี ยนต่าต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา จากคะแนนเต็ม 100
คน นักเรี ยนไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 44.8 ในขณะที่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ย 31.45 คะแนนเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าไม่มีการพัฒนาด้านการศึกษาจากที่เคยประเมินไว้ในปี 2554
แต่อย่างใด (NIETS, 2014)
นอกจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าแล้ว ปั ญหาสาคัญของเด็กนักเรี ยนไทยยังปรากฏในด้า น
อื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น การออกกลางคัน จากข้อมูลในช่วงปี พุทธศักราช 2553-2555 แม้อตั ราการออก
จากการศึกษากลางคันจะลดลงจากประมาณร้ อยละ 2.5 ของระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น และจาก
ประมาณร้อยละ 1.9 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหลื อน้อยกว่าร้ อยละ 1.0 ทั้งสองระดับดังกล่าว
แต่ก็ยงั ถือว่าเป็ นปั ญหาด้านการศึกษาของไทย ซึ่ งเหตุผลของที่ทาให้เด็กนักเรี ยนต้องออกจากการศึกษา
กลางคั น ได้ แ ก่ ก ารที่ ผู ้ ป กครองย้ า ยที่ อ ยู่ ปั ญหาครอบครั ว ความยากจน และการปรั บ ตั ว
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2558) การที่เด็กนักเรี ยนแต่งงานและมีครรภ์ก่อนวัยอันควรก็เป็ นสาเหตุหลักที่
ท าให้วยั รุ่ นหญิ ง ออกจากการศึ ก ษากลางคัน (ส านัก งานส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภาพและพิ ท กั ษ์เด็ ก เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ, 2556)
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วัย รุ่ นที่ ต้ งั ครรภ์และวัย รุ่ นหญิ ง ที่ มี บุ ตรก่ อนวัย อันควรนั้นมี อุป สรรคต่ อการศึ ก ษาต่ อ เป็ น
อย่างมาก เช่ น การต้องถู กให้ออกจากโรงเรี ยน การไม่ได้รับความช่ วยเหลื อที่ จาเป็ นเพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อ จนจบ และการได้รับการตั้งป้ อมรังเกี ยจจากเพื่อนในชั้นเรี ยน ครู และผูป้ กครองของเพื่อน
นักเรี ยนคนอื่น การตีตราจาสังคม เหล่านี้เป็ นต้นซึ่ งไม่เป็ นผลดีต่อวัยรุ่ นที่ต้ งั ครรภ์ นอกจากนี้ยงั มีปัญหา
ด้า นสุ ข ภาพของวัย รุ่ นที่ ต้ งั ครรภ์ซ่ ึ ง เป็ นผลมาจากการที่ วยั รุ่ นท าแท้ง ด้วยวิธี การที่ ไ ม่ป ลอดภัยและ
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตรายถึงชีวติ (UNICEP Thailand, 2015)
ข้อมูลจากกองทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ชี้ ให้เห็ นว่าประเทศไทยประเทศไทย
กาลังประสบปั ญหาระลอกใหม่จากกรณี ที่มีเยาวชนติดเชื้ อเอชไอวีและเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพิ่มสู งขึ้น โดยร้อยละ 70 ของผูต้ ิดเชื้ อรายใหม่ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยูใ่ นกลุ่มประชากรอายุ
ระหว่าง 15 -24 ปี โดยเฉพาะในกลุ่ มชายที่ มี เพศสัม พันธ์ ก ับชาย เยาวชนที่ ขายบริ การทางเพศ และ
เยาวชนที่ ใ ช้ย าเสพติ ด ชนิ ด ฉี ด เข้า เส้ น และจากการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ด้ว ยการ
สนับสนุนจากยูนิเซฟ วิเคราะห์สถานการณ์ และปั จจัยที่มีผลต่อการติดเชื้ อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงของเยาวชน ตลอดจนทบทวนนโยบายและบริ การต่าง ๆ ที่มีอยู่
สาหรับเยาวชนกลุ่มนี้ โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนประมาณ 2,000 คนในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย
สาวประเภทสอง เยาวชนหญิงที่ขายบริ การทางเพศ แรงงานต่างด้าว และเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดชนิ ดฉี ด
เข้าเส้นในกรุ งเทพมหานคร เชี ยงใหม่ สงขลา และอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนเป็ นกลุ่ม
ที่เสี่ ยงมากกว่าในการติดเชื้ อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เนื่ องจากมักขาดทักษะใน
การควบคุมสถานการณ์เสี่ ยง ประกอบกับการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด (ยูนิเซฟ, 2557)
ภาวะของการติดยาเสพติดวัยรุ่ นก็เป็ นที่น่าห่ วงอย่างยิง่ ในสังคมไทย ยิง่ ไปกว่านั้นยังพบว่าเด็ก
วัยรุ่ นไทยที่ติดยาเสพติดยังมีอายุน้อยลงด้วย อธิ บดีกรมสุ ขภาพจิตกล่าวถึ งปั ญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนไทยปั จ จุ บ ัน ว่า สถานการณ์ น่ า เป็ นห่ ว ง เนื่ อ งจากเริ่ ม ใช้ย าเสพติ ด อายุ น้อ ยลง ตลอดจนมี
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิ ดร่ วมกันมากขึ้น มีการนาสารต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายมา
ผสมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์ เหมื อนสารเสพติ ด โดยมองว่าไม่เป็ นอันตราย ซึ่ งในความเป็ นจริ งสารผสม
ดังกล่าวมีฤทธิ์ เสพติดทั้งสิ้ น จากรายงานการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ที่มีอาการ
ทางจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2558 พบว่ า ผู ้ป่ วยติ ด ยามี อ าการทางจิ ต เข้า รั บ การบ าบัด รั ก ษา
ในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุ ขภาพจิตทัว่ ประเทศ จานวนทั้งสิ้ น 3,912 ราย ในจานวนนี้ มากกว่า 1 ใน 3
หรื อ ประมาณ 1,517 ราย เป็ นเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 12-24 ปี เด็กและเยาวชนไทยที่เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรื อไม่น้ นั อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพวกเขา เช่น ใช้เงินสิ้ นเปลืองผิดปกติ
อย่างเห็ นได้ชดั สุ ขภาพร่ างกายซู บผอมหรื อมีความผิดปกติ ฉุ นเฉี ยวง่าย อารมณ์ แปรปรวน เอาแต่ใจ
เริ่ มมีนิสัยโกหก ลักขโมย หรื อชอบเก็บตัว ไม่สุงสิ งกับใคร ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม
รอบตัว พบอุปกรณ์การเสพ เช่น กระดาษฟรอยด์ ไฟแช็ค ติดต่อกับคนแปลกหน้า เป็ นต้น (focus, 2016)
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นอกจากปั ญหาที่ กล่ าวมาข้างต้นนี้ วัยรุ่ นยังมี พฤติ กรรมเสี่ ยงอื่ น ๆ อี กหลายประการ วัยรุ่ น
นับเป็ นกลุ่มเสี่ ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเอดส์ วัยรุ่ นชายส่ วนมากเคยเข้าใช้บริ การ
ผูห้ ญิงค้าประเวณี โดยมีเพียง 6 ใน 10 คน ไม่ใช้ถุงยาง วัยรุ่ นชายเริ่ มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ตั้งแต่อายุ
15 ปี วัย รุ่ น หญิ ง ในเมื อ งร้ อ ยละ 50 มี เ พศสั ม พัน ธ์ ก่ อ นแต่ ง งาน และร้ อ ยละ 66 มี เ พศสั ม พัน ธ์ ก ับ
เพื่อนชาย โดยไม่ใช้ถุงยาง และไม่กล้าพูดคุ ยเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ อย่างปลอดภัยกับคู่ของตน จึงมี
ปั ญหาตั้งครรภ์ก่ อนสมรส นาไปสู่ การทาแท้ง อย่า งผิดกฎหมาย เยาวชนในเมื องมี ปัญหาพฤติ ก รรม
มากกว่าในชนบท อาทิ การแสดงออกที่ รุนแรง ร้ อยละ 12.7 หวาดกลัว ร้อยละ 7.3 ปั ญหาสุ ขภาพจิต
ร้อยละ 37.9 ซึ่งมักเป็ นเรื่ องการเรี ยน อารมณ์ นิสัย โรคระบบประสาท สมอง พบปั ญหาการฆ่าตัวตายสู ง
ในอายุ 15-24 ปี และวัยรุ่ นหญิงเมื่อเกิ ดความวิตกกังวล มักปรากฏอาการอุปาทาน อาละวาด เด็กและ
เยาวชนทาผิดคดีอาญา ปี ละ 4,000 ราย ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา คดียาเสพติดเพิ่มขึ้น 6 เท่า คดีปล้นทรัพย์
เพิ่มขึ้น 5 เท่า ข่มขืนเพิ่มขึ้น 2 เท่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะกดดัน ในครอบครัว เพื่อนชักจูง ปั ญหา
เศรษฐกิ จ ประมาทเลิ นเล่อ และปั จจัยเสริ มคือ การดื่ มสุ รา เสพยา เที่ยวในสถานเริ งรมย์ เล่นการพนัน
และครอบครองอาวุธมีคม (กรมอนามัย, 2560)
ปั ญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนาไปสู่ ปัญหาวิกฤตในเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
สร้างความวิตกกังวลให้แก่พ่อแม่ผปู ้ กครอง ครู ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงสังคมโดยรวมด้วย ซึ่งภาวะ
วิกฤตในวัยรุ่ นนั้นอาจแสดงโดยการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหลายประการ เช่ น การติดยา การสา
ส่ อนทางเพศ ผลการเรี ยนเลวลง มีปัญหาทางกฎหมาย การเกเร การเข้ากับเพื่อนลาบาก การตั้งครรภ์
นอกสมรส กามโรค การทาแท้ง การติดสุ รา และการหนี ออกจากบ้าน ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) แสดงถึงความเป็ นห่วงในเยาวชนและวัยรุ่ นที่
เข้าเกี่ ยวข้องกับความเสื่ อมถอยทางวัฒนธรรมทางสังคมซึ่ งเห็นได้จากการที่สังคมให้คุณค่าและความ
นิ ยมกับความสนุ กสนาน ฟุ้งเฟ้ อ การละเลยเรื่ องระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเคารพ
เกรงใจต่อผูอ้ าวุโสกว่า ติดการสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านทางสังคมออนไลน์ ติดเกม อินเตอร์เน็ต และมี
การใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสม การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และสื่ อทางสังคมมีภาพของการใช้ความ
รุ นแรงและความไม่เหมาะสมทางเพศ ซึ่ งขาดการกากับควบคุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้เยาวชนมี
พฤติกรรม ก้าวร้าวและพฤติกรรม เสี่ ยงต่อการก่ออาชญากรรม และปั ญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเพิ่มสู งขึ้ น
การปล่อยปละละเลยให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในแหล่งชุ มชน และเข้าไปในบริ เวณใกล้เคียง
สถานศึกษา รวมทั้งปั ญหาคนไทยเข้าสู่ วงจรการเล่นการพนันมากขึ้น เช่ น การเล่นหวย การเล่นพนัน
ฟุตบอล (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564)
สถานการณ์ดงั กล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่ นในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมุ่งไปทางที่เป็ น
ปั ญหาในการดาเนิ นชี วิตที่มีประสิ ทธิ ภาพในสังคม เช่ น วัยรุ่ นในปั จจุบนั ประสบปั ญหาวิกฤติชีวิตใน
หลายลักษณะ ที่ทาให้วยั รุ่ นอยูใ่ นภาวะเสี่ ยง ปั ญหาวิกฤติของวัยรุ่ นที่สาคัญ เช่น ปั ญหาโรคเอดส์ และ
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การมีความคิดเรื่ องเพศสัมพันธ์แบบผิด ๆ ปั ญหาสุ ขภาพจิต ปั ญหาด้านสุ ขภาพกาย และปั ญหาจาก
อุบตั ิเหตุทางรถจักรยานยนต์ที่ทาให้สูญเสี ยอวัยวะร่ างกาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ส่ วนปั ญหาโรค
เอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์แบบผิด ๆ พบการติดเชื้ อเอชไอวี ที่ทาให้วยั รุ่ นไทยติดเชื้ อเอดส์ มากขึ้ น
โดยสาเหตุ มาจากมี สื่อที่ กระตุ น้ เด็กให้มีเพศสัมพันธ์ กนั ง่ ายและมากขึ้ น ทั้งผ่านทางโทรศัพท์มือถื อ
อิ นเตอร์ เน็ ต และจากภาวการณ์ ที่ เด็ก ในโรงเรี ย น และมหาวิท ยาลัย อยู่ก ันเป็ นคู่ ปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต
เนื่องจากเป็ นการดาเนินชี วิตทางสังคมของเด็กซึ่ งเพื่อนเข้ามามีบทบาทสาคัญมาก ซึ่ งการใช้ชีวติ ด้วยกัน
ที่อาจชักจูงวัยรุ่ นไปทากิจกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์ ทาให้ขาดโอกาสในการเรี ยนรู ้ และเกิดความเครี ยด
ในวัยรุ่ น จนหันเหไปอยูก่ บั กลุ่มที่สร้างปั ญหาให้กบั สังคมได้
ทั้งนี้ แนวโน้มที่เป็ นดัชนี วดั บุคคลตกอยู่ในภาวะวิกฤต พบว่า 1) บุคคลนั้นไม่สามารถดารง
รักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไว้ได้ 2) บุคคลนั้นมีประวัติหนึ่ งครั้งหรื อมากกว่าของอาการผิดปกติ
ทางจิต 3) บุคคลนั้นมักจะรู ้สึกเครี ยด และถูกรุ มเร้าจากปั ญหาต่าง ๆ อยูเ่ สมอ 4) บุคคลนั้นดูเหมือนจะ
ขาดความสามารถที่จะขาดความสามารถที่จะเข้าถึ งระบบการสนับสนุ นการช่ วยเหลื อทางสังคม เช่ น
ครอบครัว เพื่อนและกลุ่มต่าง ๆ 5) บุคคลนั้นมีประวัติการเกิดภาวะวิกฤตรุ นแรงมาก่อนและยังไม่ได้รับ
การรักษาแก้ไขให้หายขาด 6) บุคคลนั้นดูเหมือนจะยึดมัน่ อยูใ่ นวิธีการเผชิ ญปั ญหาที่ลม้ เหลวแบบเดิ ม
ซ้ า ๆ และมี ความยากลาบากที่ จะเรี ยนรู ้ 7) บุ คคลนั้นมี การแสดงออกถึ งการเห็ นคุ ณค่ าในตนเองต่ า
8) บุคคลนั้นมักมีบุคลิกภาพที่กา้ วร้าวรุ นแรง โกรธง่าย 9) บุคคลนั้นมีประสบการณ์ถึงความเศร้าโศกที่
ยาวนาน ไร้ความหวัง หงุดหงิด ฉุ นเฉี ยวง่าย หลับยาก และเบื่ออาหาร/อยากอาหารมากกว่าปกติ เป็ นต้น
10) บุคคลนั้นมีประวัติครอบครัว ชี วิตสมรสที่ไม่ปกติสุข 11) บุคคลนั้นมีประวัติการติดสิ่ งเสพติด เช่น
แอลกอฮอล์ บุหรี่ หรื อการพนัน เป็ นต้น และ 12) บุ คคลนั้นมี ประวัติการมี อาชี พที่ ไม่แน่ นอน และ
ว่างงานมานานหรื อทางานแค่ ช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ (Richard K. James, 2005: อ้างถึ งใน ลัดดาวรรณ
ณ ระนอง, 2560, หน้า 4)
ดังนั้นการพัฒนาวัยรุ่ นให้เป็ นคนดี และไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่ มเสี่ ยง จึ งเป็ นเรื่ องที่ สาคัญและ
จาเป็ น โดยปัจจุบนั วิถีชีวติ ของวัยรุ่ นกาลังเผชิ ญกับบริ โภคนิยม (การใช้ของแพง) การเที่ยวเตร่ ยามค่าคืน
อีกทั้งปั ญหายาเสพติด ย่อหย่อนในความรับผิดชอบ และเกิ ดแก๊งวัยรุ่ นในเชี ยงใหม่ (ญาณิ นท์ คุณา,
2556, หน้า 5) ซึ่ งสภาพการณ์ ดัง กล่ า วเป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ เยาวชน ซึ่ งเป็ นอนาคตของชาติ
ในขณะเดียวกันก็เป็ นกลุ่มเสี่ ยงในการสร้างปั ญหาด้านความประพฤติและการกระทาความผิดโดยเฉพาะ
เยาวชนชายที่ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน โดยดัชนี ที่แสดงว่า สังคมล้มเหลวอย่างมาก ในการพัฒนาจริ ยธรรม
ของเยาวชน คื อ ความรุ นแรง โดยพบว่า วัยรุ่ นเพศชายก่ ออาชญากรรมรุ นแรงมากกว่า วัย รุ่ น หญิ ง
สาหรับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ วูร์ม (Vroom) เชื่ อว่าเมื่อบุคคลคาดหวังผลจาก
การกระทาของตน เขาจะเลือกกระทาตามคุณค่าของผลที่จะเกิดขึ้นนัน่ คือ แรงจูงใจเกิดจากคุณค่าของ
สิ่ งล่อใจ (Incentive) เช่ น รางวัล เงิ นทอง หรื อสิ่ งตอบแทนอื่น ๆ ที่เขาจะได้รับ และทฤษฎี ลาดับขั้น
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ความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ซึ่ ง มาสโลว์ (Maslow) เชื่ อว่า คนเราจะมี ความต้องการ
พื้นฐานมากที่สุด เมื่อได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจในขั้นนั้น และจะเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้น ไปได้
อีกตามลาดับขั้น ได้แก่ 1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย
(Safety Needs) 3) ความต้อ งการทางสังคม (Social Needs) 4) ความต้อ งการความภู มิ ใ จ (Esteem
Needs) 5) ความต้องการสมหวังในชี วิต (Self Actualization Needs) จะเห็ นได้ว่า ธรรมชาติ ของการ
สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนจากที่ผา่ นมาคณะผูว้ ิจยั ขอสรุ ปเกี่ยวกับการที่ผสู ้ อนควรดาเนินการ 7 ประการ
คือ 1) จัดการเรี ยนการสอนที่มีความสุ ขตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยน 2) เอาใจใส่ เด็กทุกคนโดยไม่เลือกที่รัก
มักที่ชงั 3) ให้ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 4) ให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เลือกเรี ยนตามความสนใจ 5)
จัดบทเรี ยนให้สนุก 6) สิ่ งที่เรี ยนสามารถนาไปใช้ได้จริ งในชีวิตประจาวัน และ 7) ให้กาลังใจ และไม่ทา
ให้ผูเ้ รี ยนกลัวความล้มเหลว (วิญญู พูลศรี , ประพันธ์ สุ ทธาวาส, บุญเลิ ศ คาปั น และญาณิ นท์ คุ ณา,
2558)
จากปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั มี ความตระหนักถึ งปฏิ กิริยาที่ วยั รุ่ นแสดงออกจากความคิด
อารมณ์ ความรู ้ สึกที่วิตกกังวลและจากความเครี ยดสะสมนั้น ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ และอาจจะเกิด
การเจ็บป่ วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ (Albert R., Roberts & Kenneth R.Yeager; 2009, pp.366-369: : อ้างถึงใน
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, 2560, หน้า 6) ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาของวัยรุ่ นนอกจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้ความ
ดูแลเอาใจใส่ ไว้รุ่นแล้ว การสร้างความตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ให้แก่วยั รุ่ นนับเป็ นหนทางที่จะทา
ให้วยั รุ่ นหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงได้ การสร้างความตระหนักให้แก่วยั รุ่ นสามารถใช้การพูดคุยสนทนาใน
ลักษณะการให้บริ การปรึ กษาเชิ งวิชาชี พจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝนทักษะการให้บริ การ
ปรึ กษา ทาให้วยั รุ่ นเข้าใจตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้ดีข้ ึน และมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของ
ตนเอง หรื อการป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองได้ นอกจากนี้ เกณฑ์ทวั่ ไปที่เป็ นเป้ าหมายที่ยอมรับ
ว่า มีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาของวัยรุ่ นก็คือ ผูร้ ับการปรึ กษาเพื่อลดความทุกข์ลงไป และให้ดีข้ ึน
ในระดับจิตสานึ ก มีการตระหนักรู ้มากขึ้น ตลอดจนลดความต้องการที่จะพึ่งพาคนอื่นให้นอ้ ยลง พึ่งพา
ตนเองมากขึ้น และประการสาคัญประสบความสาเร็ จในชี วิตส่ วนตัวและสังคม สามารถเผชิ ญกับความ
ทุกข์ความสุ ขได้ (ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, 2560, หน้า 20-21)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11
(พุทธศักราช2555-2559) เป็ นแนวทางให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องได้พฒั นาคุ ณภาพการ
แนะแนวและการประเมินงานแนะแนว ซึ่ งคนทัว่ ไปอาจเข้าใจว่า งานแนะแนวเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นใน
โรงเรี ยนเพื่อให้บริ การเฉพาะกับนักเรี ยนเท่านั้น แท้จริ งแล้วงานแนะแนวนั้นมี ความสาคัญต่อบุ คคล
อื่น ๆ อย่างกว้างขวางและมี ความสาคัญต่อสถานศึ กษาหรื อองค์กร (ของผูร้ ั บบริ การ) ประกอบด้วย
1) การแนะแนว เป็ นกลไกของสถานศึกษาหรื อองค์กรในการส่ งเสริ มพัฒนา ป้ องกัน และช่วยเหลือให้
สมาชิ ก แก้ปั ญหาได้อย่า งเหมาะสม 2) ช่ วยลดปั ญหาและความขัดแย้ง ในสถานศึ ก ษา หรื อองค์ก ร
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เนื่องจากสมาชิกมีวุฒิภาวะ ที่ดีมีปัญหาด้านต่าง ๆ ลดลง และ 3) ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสถานศึกษา
หรื อองค์ ก รในการพั ฒ นาสมาชิ ก หรื อบุ ค คล เพราะสมาชิ ก มี คุ ณ ภาพที่ ดี ย่ อ มมี ผ ลงานดี
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2554) ส่ วน “การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา” เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผคู ้ น
ที่มีปัญหาทางจิตใจ หรื อปั ญหาทางกาย ซึ่ งมีผลกระทบเนื่ องมาจากสภาวะทางจิตใจได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับ
ตัวของตน สิ่ ง แวดล้อมและวิธีที่ ตนจะแสดงบทบาทได้อย่า งเหมาะสม และเรี ย นรู ้ วิธี ก ารในการมี
ความสั ม พันธ์ ก ับผูอ้ ื่ นได้อย่า งราบรื่ น กระบวนการดัง กล่ า วช่ วยให้บุ ค คลสามารถตั้ง เป้ าหมายเพื่อ
ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาของตนที่เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และส่ วนตัว สังคมได้ (Hansen, Rossberg and
Cramer, 1994; อ้างในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช: 2554: หน้า 30) ดังนั้นเพื่อป้ องกันก่อนที่ปัญหา
จะเกิ ดขึ้น หรื อป้ องกันไม่ให้สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาเกิ ดขึ้นซ้ าอีก โดยที่นกั แนะแนว /ครู ที่ทาหน้าที่
แนะแนวที่มีความรู ้ทางการแนะแนวเชิงจิตวิทยาด้วยแล้ว ซึ่ งจะทาให้สามารถแก้ปัญหาให้ลดลงได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และส่ วนรวม จะได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และเดิ นข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤต
ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้น ไปได้ โดยใช้บ ริ ก ารปรึ ก ษาวัย รุ่ น ในภาวะวิ ก ฤต อ าเภอแม่ ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่
เพื่อนาไปสู่ การแก้ไขภาวะวิกฤตของวัยรุ่ นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านบริ การปรึ กษาของวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต
2. เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต ให้แก่ครู ผใู ้ ห้บริ การ
ปรึ กษา
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
กรอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ น
ในภาวะวิกฤต อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
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สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. ปั ญหาของวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลดลงจากการให้บริ การ
ปรึ กษาของครู ผใู ้ ห้บริ การปรึ กษา
2. ทักษะการให้บริ การปรึ กษาของครู ผใู ้ ห้บริ การปรึ กษามีการพัฒนาที่เพิม่ ขึ้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
โครงการวิจยั นี้ ดาเนินการบริ การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต ในอาเภอแม่ ริม จังหวัด
เชี ยงใหม่
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ภำวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ ที่ไม่เพียงแต่สร้ างความเจ็บปวดทางด้าน
จิตใจต่อบุคคลเท่านั้น แต่ยงั หมายถึ งการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่
ก่ อให้เกิ ดอุ ป สรรคที่ เข้ามาในชี วิต ตลอดจนความหายนะตามธรรมชาติ ข องวัยรุ่ น ในอาเภอแม่ริ ม
จังหวัดเชี ยงใหม่
ปั ญหำ หมายถึ ง ปั ญหาโรคเอดส์ และการมี ความคิ ดเรื่ อ งเพศสั มพันธ์ แ บบผิด ๆ ปั ญหา
สุ ขภาพจิต ปั ญหาด้านสุ ขภาพกาย ปั ญหาจากอุบตั ิเหตุทางรถจักรยานยนต์ ปั ญหาด้านสุ ขภาพของวัยรุ่ น
มาจากการใช้สารเสพติ ดและเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ การกิ นอาหารที่ เกิ นพอดี การควบคุ ม และขาด
การออกกาลังกาย ของวัยรุ่ นในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
ควำมต้ องกำร หมายถึง ความต้องการการปรึ กษาของวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต ซึ่ งวัดได้จาก
แบบสอบถามความต้องการการปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤตที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
บริ กำรปรึ กษำวัยรุ่ นในภำวะวิกฤติ หมายถึง การให้การปรึ กษาปั ญหาของวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะ
วิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการต่าง ๆ ของการให้การปรึ กษา ได้แก่ การนาเข้าสู่ การสนทนา การฟัง
การให้ขอ้ มูล การสะท้อนความรู ้สึก การตีความ การสรุ ป การสนับสนุ นให้กาลังใจ การเผชิ ญหน้า การ
ท้าทาย และการตกลงร่ วมใจกันและการยืนยันในข้อตกลง ซึ่ งผูใ้ ห้คาปรึ กษาที่ได้รับการฝึ กฝนมาเป็ น
อย่างดีสามารถดาเนินการกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทักษะกำรให้ กำรปรึกษำ หมายถึง ทักษะในกระบวนการต่าง ๆ ของการให้การปรึ กษา ได้แก่
การนาเข้าสู่ การสนทนา การฟัง การให้ขอ้ มูล การสะท้อนความรู ้สึก การตีความ การสรุ ป การสนับสนุน
ให้กาลังใจ การเผชิญหน้า การท้าทาย และการตกลงร่ วมใจกันและการยืนยันในข้อตกลง
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วัยรุ่ น หมายถึง นักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษา คือ 1) โรงเรี ยนแม่ริม
วิทยาคม 2) โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชี ยงใหม่ 3) โรงเรี ยนบ้านศาลา และโรงเรี ยนบ้านแม่สา โดยงาน
วิจยั นี้ ตอ้ งการศึกษาเฉพาะวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต เช่น ติดยาเสพติด การพนัน ภาวะเสี่ ยงทางเพศ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง ภาวะซึ มเศร้า และการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในอาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ปี การศึกษา 2560
ครู ผ้ ู ใ ห้ บ ริ ก ำรปรึ ก ษำ หมายถึ ง ผู ท้ ี่ มี ท ัก ษะในการแก้ไ ขปั ญ หาของวัย รุ่ น ตลอดจนผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ความดูแลเอาใจใส่ และผูท้ ี่สร้างความตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ จนทาให้วยั รุ่ นมีหนทาง
ที่จะทาให้หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงได้ โดยใช้การพูดคุยสนทนาในลักษณะการให้การปรึ กษา (Counseling)
โดยงานวิจยั นี้ เป็ นทั้งนักแนะแนว /ครู ที่ทาหน้าที่แนะแนวที่มีความรู ้ ทางการแนะแนวเชิ งจิตวิทยาที่มี
การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ได้แก่ 1) โรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม 2) โรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3) โรงเรี ยนบ้านศาลา และโรงเรี ยนบ้านแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
ปี การศึกษา 2560
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤตได้รับการเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั ในชุมชนมากยิง่ ขึ้น
2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจเกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น และร่ วมมือกันแก้ไข
ปั ญหาของวัยรุ่ นมากขึ้น
3. ชุมชนมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้นจากการกระทาความผิดของวัยรุ่ น
4. ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ นมีทกั ษะในการให้บริ การปรึ กษาและการช่วยเหลือ
วัยรุ่ นที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5. สามารถพัฒนาทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต ให้แก่ครู ผใู ้ ห้บริ การ
ปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

