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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จดา้นการเรียน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และเขา้สู่งานอาชีพท่ีพึงประสงค ์เป็นความปรารถนาสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการและแผน 
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พุทธศกัราช 2555-2559) แต่จากหลายปีท่ีผ่านมาท่ีไดมี้การประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชนไทย พบว่า คุณภาพการศึกษายงัไม่ดีเท่าท่ีควร โดยในปี
พุทธศักราช  2555 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programmer for International Student 
Assessment) หรือ PISA ดา้นการอ่านมีนกัเรียนจ านวนหน่ึงในสามท่ีรู้จกัพยญัชนะและอ่านออก แต่ไม่
สามารถหาขอ้มูลและ/หรือระบุขอ้ความส าคญัในขอ้ความท่ีให้อ่านได ้จึงถือวา่เด็กนกัเรียนดงักล่าวเป็น
ผูไ้ม่รู้หนงัสือแบบเบ็ดเสร็จ (Functional Literacy) โดยท่ีการรู้หนงัสือแบบเบ็ดเสร็จน้ีเป็นตวับ่งช้ีวดัท่ี
ส าคญัวา่ นกัเรียนมีทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความช านาญหรือไม่ และ
เม่ือเทียบคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่าของประเทศเวยีดนามกลบัมีคะแนนเฉล่ียสูง
กวา่นกัเรียนไทยถึง 66 คะแนน ช้ีใหเ้ห็นวา่โดยเฉล่ียเด็กนกัเรียนอาย ุ15 ปี ในประเทศเวยีดนามมีความรู้
กา้วหนา้กวา่นกัเรียนไทยโดยเฉล่ียคิดเป็น 1.5 ปีการศึกษา 2558 (World Bank, 2015) ผลการสอบโอเน็ต 
(O-net) ซ่ึงมีนกัเรียนไทยมีผลการเรียนต ่าต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา จากคะแนนเต็ม 100 
คน นกัเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 44.8 ในขณะท่ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนน
เฉล่ีย 31.45 คะแนนเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ไม่มีการพฒันาดา้นการศึกษาจากท่ีเคยประเมินไวใ้นปี 2554 
แต่อยา่งใด (NIETS, 2014) 

นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าแลว้ ปัญหาส าคญัของเด็กนกัเรียนไทยยงัปรากฏในด้าน     
อ่ืน ๆ อีกหลายดา้น เช่น การออกกลางคนั จากขอ้มูลในช่วงปี พุทธศกัราช 2553-2555 แมอ้ตัราการออก
จากการศึกษากลางคนัจะลดลงจากประมาณร้อยละ 2.5 ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น และจาก
ประมาณร้อยละ 1.9 ของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1.0 ทั้งสองระดบัดงักล่าว 
แต่ก็ยงัถือวา่เป็นปัญหาดา้นการศึกษาของไทย ซ่ึงเหตุผลของท่ีท าใหเ้ด็กนกัเรียนตอ้งออกจากการศึกษา
กลางคัน  ได้แ ก่การ ท่ีผู ้ปกครองย้าย ท่ีอยู่  ปัญหาครอบครัว  ความยากจน และการปรับตัว 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) การท่ีเด็กนกัเรียนแต่งงานและมีครรภก่์อนวยัอนัควรก็เป็นสาเหตุหลกัท่ี
ท าให้วยัรุ่นหญิงออกจากการศึกษากลางคนั (ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็กเยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย,ุ 2556) 
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 วยัรุ่นท่ีตั้ งครรภ์และวยัรุ่นหญิงท่ีมีบุตรก่อนวยัอนัควรนั้นมีอุปสรรคต่อการศึกษาต่อเป็น     
อย่างมาก เช่น การตอ้งถูกให้ออกจากโรงเรียน การไม่ได้รับความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อ  จนจบ และการไดรั้บการตั้งป้อมรังเกียจจากเพื่อนในชั้นเรียน ครู และผูป้กครองของเพื่อน
นกัเรียนคนอ่ืน การตีตราจาสังคม เหล่าน้ีเป็นตน้ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อวยัรุ่นท่ีตั้งครรภ ์นอกจากน้ียงัมีปัญหา
ด้านสุขภาพของวยัรุ่นท่ีตั้ งครรภ์ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีวยัรุ่นท าแท้งด้วยวิธีการท่ีไม่ปลอดภยัและ       
เกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวติ (UNICEP Thailand, 2015)  

ขอ้มูลจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยประเทศไทย
ก าลงัประสบปัญหาระลอกใหม่จากกรณีท่ีมีเยาวชนติดเช้ือเอชไอวีและเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
เพิ่มสูงข้ึน โดยร้อยละ 70 ของผูติ้ดเช้ือรายใหม่ของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อยูใ่นกลุ่มประชากรอายุ
ระหว่าง 15 -24 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับชาย เยาวชนท่ีขายบริการทางเพศ และ
เยาวชนท่ีใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยการ
สนบัสนุนจากยูนิเซฟ วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการติดเช้ือเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของเยาวชน ตลอดจนทบทวนนโยบายและบริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ส าหรับเยาวชนกลุ่มน้ีโดยเก็บขอ้มูลจากเยาวชนประมาณ 2,000 คนในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย 
สาวประเภทสอง เยาวชนหญิงท่ีขายบริการทางเพศ แรงงานต่างดา้ว และเยาวชนท่ีใชย้าเสพติดชนิดฉีด
เขา้เส้นในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนเป็นกลุ่ม      
ท่ีเส่ียงมากกว่าในการติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อ่ืน ๆ เน่ืองจากมกัขาดทกัษะใน  
การควบคุมสถานการณ์เส่ียง ประกอบกบัการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการใชส้ารเสพติด (ยนิูเซฟ, 2557) 

ภาวะของการติดยาเสพติดวยัรุ่นก็เป็นท่ีน่าห่วงอยา่งยิ่งในสังคมไทย ยิ่งไปกวา่นั้นยงัพบวา่เด็ก
วยัรุ่นไทยท่ีติดยาเสพติดยงัมีอายุน้อยลงดว้ย อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวถึงปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนไทยปัจจุบันว่า สถานการณ์น่าเป็นห่วง เน่ืองจากเร่ิมใช้ยาเสพติดอายุน้อยลง ตลอดจนมี
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกนัมากข้ึน มีการน าสารต่าง ๆ ท่ีหาไดง่้ายมา
ผสมกนัเพื่อให้ออกฤทธ์ิเหมือนสารเสพติด โดยมองว่าไม่เป็นอนัตราย ซ่ึงในความเป็นจริงสารผสม
ดงักล่าวมีฤทธ์ิเสพติดทั้งส้ิน จากรายงานการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ท่ีมีอาการ
ทางจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 พบว่า ผู ้ป่วยติดยามีอาการทางจิต เข้ารับการบ าบัดรักษา               
ในโรงพยาบาลสังกดักรมสุขภาพจิตทัว่ประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 3,912 ราย ในจ านวนน้ี มากกวา่ 1 ใน 3 
หรือ ประมาณ 1,517 ราย เป็นเด็กและเยาวชน ช่วงอาย ุ12-24 ปี  เด็กและเยาวชนไทยท่ีเขา้ไปยุง่เก่ียวกบั
ยาเสพติดหรือไม่นั้นอาจสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของพวกเขา เช่น ใชเ้งินส้ินเปลืองผิดปกติ
อย่างเห็นไดช้ดั สุขภาพร่างกายซูบผอมหรือมีความผิดปกติ ฉุนเฉียวง่าย อารมณ์แปรปรวน เอาแต่ใจ   
เร่ิมมีนิสัยโกหก ลกัขโมย หรือชอบเก็บตวั ไม่สุงสิงกบัใคร ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั พบอุปกรณ์การเสพ เช่น กระดาษฟรอยด ์ไฟแช็ค ติดต่อกบัคนแปลกหนา้ เป็นตน้ (focus, 2016) 
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นอกจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี วยัรุ่นยงัมีพฤติกรรมเส่ียงอ่ืน ๆ อีกหลายประการ วยัรุ่น
นบัเป็นกลุ่มเส่ียงของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โดยเฉพาะเอดส์ วยัรุ่นชายส่วนมากเคยเขา้ใช้บริการ
ผูห้ญิงคา้ประเวณี โดยมีเพียง 6 ใน 10 คน ไม่ใช้ถุงยาง วยัรุ่นชายเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก ตั้งแต่อายุ   
15 ปี วยัรุ่นหญิงในเมืองร้อยละ 50 มีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน และร้อยละ 66 มีเพศสัมพนัธ์กับ        
เพื่อนชาย โดยไม่ใช้ถุงยาง และไม่กลา้พูดคุยเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ อย่างปลอดภยักบัคู่ของตน จึงมี
ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนสมรส น าไปสู่การท าแทง้อย่างผิดกฎหมาย เยาวชนในเมืองมีปัญหาพฤติกรรม
มากกว่าในชนบท อาทิ การแสดงออกท่ีรุนแรง ร้อยละ 12.7 หวาดกลวั ร้อยละ 7.3 ปัญหาสุขภาพจิต 
ร้อยละ 37.9 ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองการเรียน อารมณ์ นิสัย โรคระบบประสาท สมอง พบปัญหาการฆ่าตวัตายสูง
ในอายุ 15-24 ปี และวยัรุ่นหญิงเม่ือเกิดความวิตกกงัวล มกัปรากฏอาการอุปาทาน อาละวาด เด็กและ
เยาวชนท าผิดคดีอาญา  ปีละ 4,000 ราย ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา คดียาเสพติดเพิ่มข้ึน 6 เท่า คดีปลน้ทรัพย์
เพิ่มข้ึน 5 เท่า ข่มขืนเพิ่มข้ึน 2 เท่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะกดดนั ในครอบครัว เพื่อนชกัจูง ปัญหา
เศรษฐกิจ ประมาทเลินเล่อ และปัจจยัเสริมคือ การด่ืมสุรา เสพยา เท่ียวในสถานเริงรมย ์เล่นการพนนั 
และครอบครองอาวธุมีคม (กรมอนามยั, 2560)  

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถน าไปสู่ปัญหาวกิฤตในเด็กและเยาวชนได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
สร้างความวิตกกงัวลให้แก่พ่อแม่ผูป้กครอง ครู ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงสังคมโดยรวมดว้ย ซ่ึงภาวะ
วิกฤตในวยัรุ่นนั้นอาจแสดงโดยการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมหลายประการ เช่น การติดยา การส า
ส่อนทางเพศ ผลการเรียนเลวลง มีปัญหาทางกฎหมาย การเกเร การเขา้กบัเพื่อนล าบาก การตั้งครรภ์       
นอกสมรส กามโรค การท าแทง้ การติดสุรา และการหนีออกจากบา้น ทั้งน้ีแผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พุทธศกัราช 2560-2564) แสดงถึงความเป็นห่วงในเยาวชนและวยัรุ่นท่ี
เขา้เก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทางวฒันธรรมทางสังคมซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีสังคมให้คุณค่าและความ
นิยมกบัความสนุกสนาน ฟุ้งเฟ้อ การละเลยเร่ืองระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเคารพ
เกรงใจต่อผูอ้าวโุสกวา่ ติดการสร้างอตัลกัษณ์ส่วนตวัผา่นทางสังคมออนไลน์ ติดเกม อินเตอร์เน็ต และมี
การใช้ภาษาไทยท่ีไม่เหมาะสม การเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร และส่ือทางสังคมมีภาพของการใช้ความ
รุนแรงและความไม่เหมาะสมทางเพศ ซ่ึงขาดการก ากบัควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เยาวชนมี
พฤติกรรม กา้วร้าวและพฤติกรรม เส่ียงต่อการก่ออาชญากรรม และปัญหาตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเพิ่มสูงข้ึน 
การปล่อยปละละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งชุมชน และเขา้ไปในบริเวณใกลเ้คียง
สถานศึกษา รวมทั้งปัญหาคนไทยเขา้สู่วงจรการเล่นการพนนัมากข้ึน เช่น การเล่นหวย การเล่นพนนั
ฟุตบอล (แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12  (พุทธศกัราช 2560-2564)  

สถานการณ์ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อวยัรุ่นในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางท่ีเป็น
ปัญหาในการด าเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพในสังคม เช่น วยัรุ่นในปัจจุบนัประสบปัญหาวิกฤติชีวิตใน
หลายลกัษณะ ท่ีท าให้วยัรุ่นอยูใ่นภาวะเส่ียง ปัญหาวิกฤติของวยัรุ่นท่ีส าคญั เช่น ปัญหาโรคเอดส์ และ
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การมีความคิดเร่ืองเพศสัมพนัธ์แบบผิด ๆ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้านสุขภาพกาย และปัญหาจาก
อุบติัเหตุทางรถจกัรยานยนตท่ี์ท าใหสู้ญเสียอวยัวะร่างกาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ส่วนปัญหาโรค
เอดส์  และการมีเพศสัมพนัธ์แบบผิด ๆ พบการติดเช้ือเอชไอวี ท่ีท  าให้วยัรุ่นไทยติดเช้ือเอดส์มากข้ึน 
โดยสาเหตุมาจากมีส่ือท่ีกระตุน้เด็กให้มีเพศสัมพนัธ์กนัง่ายและมากข้ึน ทั้งผ่านทางโทรศพัท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต และจากภาวการณ์ท่ีเด็กในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอยู่กันเป็นคู่ ปัญหาสุขภาพจิต 
เน่ืองจากเป็นการด าเนินชีวิตทางสังคมของเด็กซ่ึงเพื่อนเขา้มามีบทบาทส าคญัมาก ซ่ึงการใชชี้วติดว้ยกนั 
ท่ีอาจชกัจูงวยัรุ่นไปท ากิจกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์ ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และเกิดความเครียด
ในวยัรุ่น จนหนัเหไปอยูก่บักลุ่มท่ีสร้างปัญหาใหก้บัสังคมได ้ 

ทั้งน้ีแนวโน้มท่ีเป็นดชันีวดับุคคลตกอยู่ในภาวะวิกฤต พบว่า 1) บุคคลนั้นไม่สามารถด ารง
รักษาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลไวไ้ด ้2) บุคคลนั้นมีประวติัหน่ึงคร้ังหรือมากกว่าของอาการผิดปกติ
ทางจิต 3) บุคคลนั้นมกัจะรู้สึกเครียด และถูกรุมเร้าจากปัญหาต่าง ๆ อยูเ่สมอ 4) บุคคลนั้นดูเหมือนจะ
ขาดความสามารถท่ีจะขาดความสามารถท่ีจะเขา้ถึงระบบการสนบัสนุนการช่วยเหลือทางสังคม เช่น 
ครอบครัว เพื่อนและกลุ่มต่าง ๆ 5) บุคคลนั้นมีประวติัการเกิดภาวะวกิฤตรุนแรงมาก่อนและยงัไม่ไดรั้บ
การรักษาแกไ้ขให้หายขาด 6) บุคคลนั้นดูเหมือนจะยึดมัน่อยูใ่นวิธีการเผชิญปัญหาท่ีลม้เหลวแบบเดิม   
ซ ้ า ๆ และมีความยากล าบากท่ีจะเรียนรู้ 7) บุคคลนั้นมีการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า        
8) บุคคลนั้นมกัมีบุคลิกภาพท่ีกา้วร้าวรุนแรง โกรธง่าย 9) บุคคลนั้นมีประสบการณ์ถึงความเศร้าโศกท่ี
ยาวนาน ไร้ความหวงั หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย หลบัยาก และเบ่ืออาหาร/อยากอาหารมากกวา่ปกติ เป็นตน้ 
10) บุคคลนั้นมีประวติัครอบครัว ชีวิตสมรสท่ีไม่ปกติสุข 11) บุคคลนั้นมีประวติัการติดส่ิงเสพติด เช่น 
แอลกอฮอล์ บุหร่ี หรือการพนัน เป็นตน้ และ 12) บุคคลนั้นมีประวติัการมีอาชีพท่ีไม่แน่นอน และ
ว่างงานมานานหรือท างานแค่ช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ (Richard K. James, 2005: อา้งถึงใน ลดัดาวรรณ       
ณ ระนอง, 2560, หนา้ 4) 

   ดงันั้นการพฒันาวยัรุ่นให้เป็นคนดี และไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและ
จ าเป็น โดยปัจจุบนัวถีิชีวติของวยัรุ่นก าลงัเผชิญกบับริโภคนิยม (การใชข้องแพง) การเท่ียวเตร่ยามค ่าคืน 
อีกทั้งปัญหายาเสพติด ย่อหย่อนในความรับผิดชอบ และเกิดแก๊งวยัรุ่นในเชียงใหม่ (ญาณินท์  คุณา, 
2556, หน้า 5) ซ่ึงสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเยาวชน ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ                   
ในขณะเดียวกนัก็เป็นกลุ่มเส่ียงในการสร้างปัญหาดา้นความประพฤติและการกระท าความผิดโดยเฉพาะ
เยาวชนชายท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียน โดยดชันีท่ีแสดงวา่ สังคมลม้เหลวอยา่งมาก ในการพฒันาจริยธรรม
ของเยาวชน   คือ ความรุนแรง โดยพบว่า วยัรุ่นเพศชายก่ออาชญากรรมรุนแรงมากกว่าวยัรุ่นหญิง 
ส าหรับทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy  Theory) ของ วูร์ม (Vroom) เช่ือวา่เม่ือบุคคลคาดหวงัผลจาก
การกระท าของตน  เขาจะเลือกกระท าตามคุณค่าของผลท่ีจะเกิดข้ึนนัน่คือ แรงจูงใจเกิดจากคุณค่าของ
ส่ิงล่อใจ (Incentive) เช่น  รางวลั  เงินทอง หรือส่ิงตอบแทนอ่ืน ๆ  ท่ีเขาจะไดรั้บ และทฤษฎีล าดบัขั้น
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ความตอ้งการ (Hierarchy of Needs Theory) ซ่ึง มาสโลว ์(Maslow) เช่ือว่า คนเราจะมีความต้องการ
พื้นฐานมากท่ีสุด  เม่ือไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจในขั้นนั้น และจะเกิดแรงจูงใจท่ีสูงข้ึน ไปได้
อีกตามล าดบัขั้น ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs)  2) ความตอ้งการความปลอดภยั 
(Safety  Needs)  3) ความต้องการทางสังคม (Social  Needs) 4) ความต้องการความภูมิใจ (Esteem 
Needs)  5) ความตอ้งการสมหวงัในชีวิต (Self Actualization Needs) จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติของการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนจากท่ีผา่นมาคณะผูว้ิจยัขอสรุปเก่ียวกบัการท่ีผูส้อนควรด าเนินการ 7 ประการ 
คือ 1) จดัการเรียนการสอนท่ีมีความสุขตามธรรมชาติของผูเ้รียน 2) เอาใจใส่เด็กทุกคนโดยไม่เลือกท่ีรัก 
มกัท่ีชงั 3) ให้ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 4) ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ 5) 
จดับทเรียนใหส้นุก 6) ส่ิงท่ีเรียนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั และ 7) ใหก้ าลงัใจ และไม่ท า
ให้ผูเ้รียนกลวัความล้มเหลว (วิญญู  พูลศรี , ประพนัธ์ สุทธาวาส, บุญเลิศ ค าปัน และญาณินท์ คุณา, 
2558) 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความตระหนักถึงปฏิกิริยาท่ีวยัรุ่นแสดงออกจากความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีวิตกกงัวลและจากความเครียดสะสมนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจจะเกิด
การเจ็บป่วยดว้ยโรคภยัต่าง ๆ (Albert R., Roberts & Kenneth R.Yeager; 2009, pp.366-369: : อา้งถึงใน 
ลดัดาวรรณ ณ ระนอง, 2560, หน้า 6) ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาของวยัรุ่นนอกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความ
ดูแลเอาใจใส่ไวรุ่้นแลว้ การสร้างความตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ให้แก่วยัรุ่นนบัเป็นหนทางท่ีจะท า
ให้วยัรุ่นหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงได ้ การสร้างความตระหนกัให้แก่วยัรุ่นสามารถใชก้ารพูดคุยสนทนาใน
ลกัษณะการให้บริการปรึกษาเชิงวิชาชีพจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้ได้รับการฝึกฝนทกัษะการให้บริการ
ปรึกษา ท าให้วยัรุ่นเขา้ใจตนเอง สามารถควบคุมตนเองไดดี้ข้ึน และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของ
ตนเอง หรือการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนแก่ตนเองได ้นอกจากน้ีเกณฑ์ทัว่ไปท่ีเป็นเป้าหมายท่ียอมรับ
วา่ มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาของวยัรุ่นก็คือ ผูรั้บการปรึกษาเพื่อลดความทุกขล์งไป และให้ดีข้ึน
ในระดบัจิตส านึก มีการตระหนกัรู้มากข้ึน ตลอดจนลดความตอ้งการท่ีจะพึ่งพาคนอ่ืนใหน้อ้ยลง พึ่งพา
ตนเองมากข้ึน และประการส าคญัประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตวัและสังคม สามารถเผชิญกบัความ
ทุกขค์วามสุขได ้(ลดัดาวรรณ   ณ ระนอง, 2560, หนา้ 20-21)     

แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  11 
(พุทธศกัราช2555-2559) เป็นแนวทางให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้ฒันาคุณภาพการ
แนะแนวและการประเมินงานแนะแนว ซ่ึงคนทัว่ไปอาจเขา้ใจวา่ งานแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนใน
โรงเรียนเพื่อให้บริการเฉพาะกบันกัเรียนเท่านั้น แทจ้ริงแลว้งานแนะแนวนั้นมีความส าคญัต่อบุคคล      
อ่ืน ๆ อย่างกวา้งขวางและมีความส าคญัต่อสถานศึกษาหรือองค์กร (ของผูรั้บบริการ) ประกอบด้วย        
1) การแนะแนว   เป็นกลไกของสถานศึกษาหรือองคก์รในการส่งเสริมพฒันา ป้องกนั และช่วยเหลือให้
สมาชิกแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 2) ช่วยลดปัญหาและความขดัแยง้ในสถานศึกษา หรือองค์กร
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เน่ืองจากสมาชิกมีวุฒิภาวะ ท่ีดีมีปัญหาดา้นต่าง ๆ ลดลง และ 3) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
หรือองค์กรในการพัฒนาสมาชิกหรือบุคคล เพราะสมาชิก มี คุณภาพ ท่ี ดี  ย่อมมีผลงาน ดี  
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554) ส่วน “การปรึกษาเชิงจิตวทิยา” เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูค้น
ท่ีมีปัญหาทางจิตใจ หรือปัญหาทางกาย  ซ่ึงมีผลกระทบเน่ืองมาจากสภาวะทางจิตใจไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
ตวัของตน ส่ิงแวดล้อมและวิธีท่ีตนจะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้ วิธีการในการมี
ความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นได้อย่างราบร่ืน กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บุคคลสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อ
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาของตนท่ีเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ และส่วนตวั สังคมได ้(Hansen, Rossberg and 
Cramer, 1994; อา้งในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช: 2554: หนา้ 30)  ดงันั้นเพื่อป้องกนัก่อนท่ีปัญหา
จะเกิดข้ึน หรือป้องกนัไม่ให้สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึนซ ้ าอีก โดยท่ีนกัแนะแนว /ครูท่ีท าหน้าท่ี
แนะแนวท่ีมีความรู้ทางการแนะแนวเชิงจิตวิทยาดว้ยแลว้ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถแกปั้ญหาใหล้ดลงไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม จะไดช่้วยบรรเทาความวิตกกงัวล และเดินขา้มผา่นช่วงเวลาวิกฤต
ต่าง ๆ เหล่านั้นไปได้ โดยใช้บริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤต อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่              
เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขภาวะวกิฤตของวยัรุ่นต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นบริการปรึกษาของวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤต 
2. เพื่อพฒันาทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤต ใหแ้ก่ครูผูใ้หบ้ริการ

ปรึกษา 
 
กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 กรอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
  

 
 
 
 
 
  

บริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวกิฤต 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาวยัรุ่น 
ในภาวะวกิฤต อ าเภอแม่ริม  

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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สมมติฐำนของกำรวจัิย 
1. ปัญหาของวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ลดลงจากการใหบ้ริการ

ปรึกษาของครูผูใ้หบ้ริการปรึกษา 
2. ทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาของครูผูใ้หบ้ริการปรึกษามีการพฒันาท่ีเพิ่มข้ึน 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

โครงการวจิยัน้ีด าเนินการบริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤต ในอ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ภำวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดทางด้าน
จิตใจต่อบุคคลเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดอุปสรรคท่ีเข้ามาในชีวิต ตลอดจนความหายนะตามธรรมชาติของวยัรุ่นในอ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัญหำ หมายถึง ปัญหาโรคเอดส์ และการมีความคิดเร่ืองเพศสัมพนัธ์แบบผิด ๆ ปัญหา
สุขภาพจิต ปัญหาดา้นสุขภาพกาย ปัญหาจากอุบติัเหตุทางรถจกัรยานยนต ์ปัญหาดา้นสุขภาพของวยัรุ่น
มาจากการใช้สารเสพติดและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การกินอาหารท่ีเกินพอดี การควบคุม และขาด       
การออกก าลงักาย ของวยัรุ่นในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ควำมต้องกำร  หมายถึง ความตอ้งการการปรึกษาของวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤต ซ่ึงวดัไดจ้าก
แบบสอบถามความตอ้งการการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวกิฤตท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

บริกำรปรึกษำวัยรุ่นในภำวะวิกฤติ หมายถึง การให้การปรึกษาปัญหาของวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะ
วกิฤติ ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการต่าง ๆ ของการใหก้ารปรึกษา ไดแ้ก่ การน าเขา้สู่การสนทนา การฟัง 
การให้ขอ้มูล การสะทอ้นความรู้สึก การตีความ การสรุป การสนบัสนุนให้ก าลงัใจ การเผชิญหนา้ การ
ทา้ทาย และการตกลงร่วมใจกนัและการยืนยนัในขอ้ตกลง ซ่ึงผูใ้ห้ค  าปรึกษาท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาเป็น
อยา่งดีสามารถด าเนินการกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทักษะกำรให้กำรปรึกษำ หมายถึง ทกัษะในกระบวนการต่าง ๆ ของการให้การปรึกษา ไดแ้ก่ 
การน าเขา้สู่การสนทนา การฟัง การใหข้อ้มูล การสะทอ้นความรู้สึก การตีความ การสรุป การสนบัสนุน
ใหก้ าลงัใจ การเผชิญหนา้ การทา้ทาย และการตกลงร่วมใจกนัและการยนืยนัในขอ้ตกลง 

 
 



8 
 

วยัรุ่น หมายถึง นกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา คือ 1) โรงเรียนแม่ริม 
วิทยาคม 2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3) โรงเรียนบา้นศาลา และโรงเรียนบา้นแม่สา  โดยงาน 
วิจยัน้ีตอ้งการศึกษาเฉพาะวยัรุ่นที่อยูใ่นภาวะวิกฤต เช่น ติดยาเสพติด การพนนั ภาวะเส่ียงทางเพศ 
พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง ภาวะซึมเศร้า และการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในอ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 

ครูผู้ให้บริกำรปรึกษำ  หมายถึง ผูท่ี้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาของวยัรุ่น ตลอดจนผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหค้วามดูแลเอาใจใส่ และผูท่ี้สร้างความตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ จนท าใหว้ยัรุ่นมีหนทาง
ท่ีจะท าให้หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงได ้โดยใชก้ารพูดคุยสนทนาในลกัษณะการให้การปรึกษา (Counseling) 
โดยงานวิจยัน้ีเป็นทั้งนกัแนะแนว /ครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวท่ีมีความรู้ทางการแนะแนวเชิงจิตวิทยาท่ีมี
การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา ได้แก่ 1) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 2) โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3) โรงเรียนบา้นศาลา และโรงเรียนบา้นแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2560           
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. บริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวกิฤตไดรั้บการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัในชุมชนมากยิง่ข้ึน 
 2. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหนัมาสนใจเก่ียวกบัปัญหาของวยัรุ่น และร่วมมือกนัแกไ้ข
ปัญหาของวยัรุ่นมากข้ึน 
 3. ชุมชนมีความปลอดภยัมากยิง่ข้ึนจากการกระท าความผิดของวยัรุ่น 
 4. ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่นมีทกัษะในการให้บริการปรึกษาและการช่วยเหลือ
วยัรุ่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. สามารถพฒันาทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤต ใหแ้ก่ครูผูใ้หบ้ริการ
ปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 




