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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง บริ ก ารปรึ ก ษาวัย รุ่ น ในภาวะวิก ฤต ในอาเภอแม่ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่
มีข้ นั ตอนดาเนินงานต่อไปนี้
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่ องมือการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
1. กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในอาเภอแม่ริม
จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 3 โรงเรี ยน คือ (1) โรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม (2) โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ (3) โรงเรี ยนบ้านแม่สา และ (4) โรงเรี ยนบ้านศาลา
2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาที่มีพฤติก รรมเสี่ ย งในโรงเรี ย นระดับมัธยมศึกษา ใน
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 โรงเรี ยน คือ (1) โรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม (2) โรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์เชียงใหม่ (3) โรงเรี ยนบ้านแม่สา และ (4) โรงเรี ยนบ้านริ มใต้
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในอาเภอแม่ริม
จัง หวัดเชี ย งใหม่ จานวน 4 โรงเรี ย น รวมทั้ง สิ้ น จานวน 12 คน ที่ ส มัค รใจเข้า ร่ วมโครงการ
ประกอบด้วย
1.1 โรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม จานวน 3 คน
1.2 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จานวน 3 คน
1.3 โรงเรี ยนบ้านแม่สา จานวน 3 คน
1.4 โรงเรี ยนบ้านศาลา จานวน 3 คน
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2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาที่ มีพฤติ ก รรมเสี่ ย งในโรงเรี ย นระดับมัธยมศึ กษา ใน
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น จานวน 24 คน ประกอบด้วย
2.1 โรงเรี ยนแม่ริมวิทยาคม จานวน 6 คน
2.2 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จานวน 6 คน
2.3 โรงเรี ยนบ้านแม่สา จานวน 6 คน
2.4 โรงเรี ยนบ้านศาลา จานวน 7 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การคัดเลือกแบบเจาะจง โดยครู ที่ปรึ กษาแต่ละคนพิจารณา
นักเรี ยนทีรับผิดชอบที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงในชั้นเรี ยนของตนเอง จานวน 1 - 2 คน
2. กำรสร้ ำงเครื่ องมือกำรวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดความเครี ยดของวัยรุ่ น (SPST-20)
2.2 แบบสารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC)
2.3 แบบสอบถามความต้องการการปรึ กษาในภาวะวิกฤต
2.4 แบบประเมินการฝึ กอบรมการให้การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต
แบบวัดควำมเครียดของวัยรุ่ น
แบบวัด ความเครี ย ดของวัย รุ่ น ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้ ใช้แ บบวัด ความเครี ย ดสวนปรุ ง
(Suanprung Stress Test) (SPST-20) ของ นพ.สุ วฒั น์ มหัตนิ รันดร์ กุล และคณะโรงพยาบาลสวน
ปรุ ง กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ในโครงการจัดทาโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการส ารวจ
สุ ขภาพจิตในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2545 คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ คอร์ นบาค (Cronbach’s alpha reliability
coefficient) มากกว่า 0.7 และยังคงสัมพันธ์กบั ค่า EMG อย่างมีนยั สาคัญ
แบบวัดความเครี ยดของสวนปรุ งมี 20 ข้อ (SPST-20) เป็ นแบบวัดความเครี ยดในภาพรวม
ที่ใช้วดั สภาวะทางอารมณ์ของวัยรุ่ นในระยะ 6 เดือนที่ผา่ นมา เพื่อประเมินสภาวะทางอารมณ์ ของ
วัยรุ่ นในสภาวะวิกฤต ลักษณะของแบบประเมินเป็ นแบบมาตรประเมินที่มี 5 อันดับ คือ รู ้สึกเครี ยด
มากที่สุด รู ้สึกเครี ยดมาก รู ้สึกเครี ยดปานกลาง รู ้สึกเครี ยดน้อย และไม่รู้สึกเครี ยด หรื อ 5 4 3 2 1
แบบประเมินมีการแบ่งคะแนนความเครี ยดออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 0 – 23 คะแนนแสดงว่า มีความเครี ยดน้อย
คะแนนระหว่าง 24 – 41 คะแนนแสดงว่า มีความเครี ยดปานกลาง
คะแนนระหว่าง 41 – 61 คะแนนแสดงว่า มีความเครี ยดมาก
คะแนนระหว่าง 62 คะแนนขึ้นไป แสดงว่า มีความเครี ยดรุ นแรง
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แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (TYC)
แบบสารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ใช้สาหรับ
สารวจพฤติกรรมของเด็กโดยครู มี 2 ส่ วน คือ (สมทรง สุ วรรณเลิศ และวันชัย ไชยสิ ทธิ์ , 2540)
ส่ วนที่ 1 เป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลเบื้องต้นนของเด็ก ครู ผูต้ อบ และผูป้ กครอง ข้อมูล
ด้ า น ก า ร เ รี ย น แ ร ง จู ง ใ จ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง เ ด็ ก ที่ โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ อ า ร ม ณ์
ส่ วนที่ 2 เป็ นหัวข้อพฤติกรรมต่าง ๆ สาหรับครู ผูต้ อบแบบสารวจ ให้คะแนน 0, 1, 2 ตาม
ความมากน้อยที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 เดื อนที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 0, 1, 2
ดังนี้
คะแนน 0 = ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวเลย
คะแนน 1 = มีพฤติกรรมดังกล่าวเพียงเล็กน้อยหรื อเป็ นบางครั้ง
คะแนน 2 = มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างมากหรื อบ่อยครั้งมาก
แบบสารวจชุ ดนี้ มีหัวข้อพฤติกรรมให้ประเมินทั้งหมด 141 ข้อ โดยแปลจาก Teacher’s
Report Form (TRF) ของ T.M. Achenbach จานวน 120 ข้อ คือ ข้อ 1 – 55, 56 ก.-ช. และ ฌ., 57 3
105, 107-113, และ 135 ก., ข. และ ค. มี 8 ข้อ คื อ 106, 114-120 แปลจาก Achenbach Corners
Questionnaire (ACQ) ที่เหลืออีก 13 ข้อ คือ 121-132 และ 56 ซ. เป็ นปั ญหาที่ได้จากการศึกษาวิจยั
อาการนาที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่ นไทยที่ไปรับบริ การจากหน่วยงานจิตเวชและสุ ขภาพจิต (11,16)
แบบสารวจพฤติกรรมเด็กสาหรับครู มีค่าความเชื่ อมัน่ โดย Test – Retest Reliability ซึ่ ง
ให้ครู ตอบสารวจเพื่อประเมินพฤติกรรมของเด็กรายเดียวกันซ้ าจานวน 30 ราย ในระยะเวลาห่ างกัน
1 สัปดาห์ ได้ผลค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91 (p < 0.0001)
การหาความเชื่ อถือได้ของ Inter – Interviewer Reliability ซึ่ งให้ครู ที่รู้จกั ใกล้ชิดเด็กเป็ น
อย่างดี 15 คู่ ตอบแบบสารวจเพื่อประเมินพฤติกรรมเด็กรายเดียวกันโดยต่างคนต่างตอบ ได้ผลค่า
ความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.83 (p < 0.0001)
การคิดคะแนนคะแนนรวมของแบบสารวจพฤติกรรมเด็ก (Total Problem Scores) ได้จาก
การรวมคะแนนทุ ก ข้อ ที่ ผู ้ต อบประเมิ น พฤติ ก รรม และให้ ค ะแนนข้อ เหล่ า นั้น เป็ น 1 หรื อ 2
คะแนนรวมสู งสุ ดของแบบสารวจพฤติกรรมเด็กสาหรับครู คือ 282 คะแนน (ในกรณี ที่
ตอบแบบสารวจให้คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ 2)
การแปลผลแบบสารวจพฤติกรรมเด็ก
คะแนนรวมทั้ง หมดที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น พฤติ ก รรมตามแบบส ารวจ เมื่ อ น าไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้จากการศึกษาวิจยั ในเด็กและวัยรุ่ นปกติอายุ 611 และ 12-17 ปี จะทาให้ทราบว่าเด็กที่ได้รับการประเมินจัดว่าเป็ นเด็กปกติหรื อ อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงที่
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อาจอยู่ในภาวะวิกฤตที่มีพฤติกรรมและปั ญหาทางอารมณ์ ระดับใด จากเกณฑ์ที่แสดงในตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานของแบบสารวจพฤติกรรมเด็กอายุ 6-17 ปี
คะแนนรวมทั้งหมด
6 – 11 ปี
เด็กชาย
67 ขึ้นไป
58 - 66

เด็กหญิง
66 ขึ้นไป
57 - 65

49 - 57

48 - 56

48 และ
47 และ
ต่ากว่า
ต่ากว่า
สาหรับเด็กชาย
Mean = 30, STD = 18
สาหรับเด็กหญิง
Mean = 19, STD = 18

12 – 17
เด็กชาย
44 ขึ้นไป
38 - 43

32 - 37

การแบ่งระดับปั ญหาพฤติกรรม
ปี
เด็กหญิง
45 ขึ้นไป
39 - 44

33 - 38

31 และ
32 และ
ต่ากว่า
ต่ากว่า
สาหรับเด็กชาย
Mean = 19, STD = 12
สาหรับเด็กหญิง
Mean = 20, STD = 12

ระดับมีปัญหา (Clinical range)
ระดับเสี่ ยงที่มีปัญหาปานกลาง
(High-risk : moderate problem
range)
ระดับเสี่ ยงที่มีปัญหาเล็กน้อย
(High – risk : mild problem
range)
ระดับปกติ (Normal range)

(สมทรง สุ วรรณเลิศ และ วันชัย ไชยสิ ทธิ์ , 2540, หน้า 11)
แบบสอบถำมควำมต้ องกำรกำรปรึกษำในภำวะวิกฤต
แบบสอบถามความต้องการการปรึ กษาในภาวะวิกฤต เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ด้วยตนเอง ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ คือ
1. ถ้าหากนักเรี ยนประสบปั ญหาที่รุนแรง เช่น เกิดความเจ็บป่ วยรุ นแรง ครอบครัวแยกทาง
กัน เรี ยนตกช้ าชั้น และต้องออกจากโรงเรี ยน เป็ นต้น นักเรี ยนต้องการได้รับคาปรึ กษาหรื อไม่
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นักเรี ยนสามารถเลือกตอบได้ 1ข้อ จากตัวเลือกต่อไปนี้
( ) ต้องการได้รับคาปรึ กษามากที่สุด
( ) ต้องการได้รับคาปรึ กษามาก
( ) ต้องการได้รับคาปรึ กษาน้อย
( ) ไม่ตอ้ งการได้รับคาปรึ กษา
2. ถ้าหากนักเรี ยนประสบปัญหารุ นแรงตามข้อ 1 นักเรี ยนคิดว่าจะไปปรึ กษาใครมากที่สุด
จากตัวเลือก 4 ข้อ ให้นกั เรี ยนใส่ ลาดับที่ตอ้ งการปรึ กษามากที่สุดถึงน้อยที่สุด หรื อลาดับที่ 1 ถึง 4
……… ปรึ กษาพ่อแม่
........... ปรึ กษาครู ที่ปรึ กษา
........... ปรึ กษาครู แนะแนว
............ ปรึ กษาเพื่อน
3. ปัญหาที่นกั เรี ยนต้องการได้รับคาปรึ กษามากที่สุด คือข้อใด ให้นกั เรี ยนใส่ ลาดับปัญหา
ที่ตอ้ งการได้รับคาปรึ กษามากที่สุด ลาดับที่ 1, 2, 3 …. จากตัวเลือก 5 ปั ญหาต่อไปนี้
……….ปัญหาด้านการเรี ยน
............ ปัญหาด้านครอบครัว
............ ปั ญหาส่ วนตัว (เช่น ความเจ็บป่ วย)
............ ปั ญหาความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (เช่น เพื่อนไม่เข้าใจ)
............ ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ).............................................................
4. กรณี นกั เรี ยนเกิดปั ญหาที่รุนแรงกับตนเอง แต่ไม่ไปขอปรึ กษาปั ญหากับผูอ้ ื่นนั้น
สาเหตุเป็ นเพราะข้อใดมากที่สุด
( ) นักเรี ยนไม่มีความกล้าที่จะไปขอการปรึ กษาปัญหากับผูอ้ ื่น
( ) นักเรี ยนไม่มนั่ ใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
( ) นักเรี ยนไม่เชื่ อว่าผูใ้ ห้การปรึ กษาจะช่วยได้จริ ง
( ) นักเรี ยนกลัวว่าจะถูกตาหนิ หรื อได้รับความอับอาย
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แบบประเมินกำรฝึ กอบรมกำรให้ กำรปรึกษำวัยรุ่ นในภำวะวิกฤต
แบบประเมินการฝึ กอบรมการให้การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต เป็ นแบบสารวจข้อมูล
ของครู ที่เข้ารับการฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั สร้างแบบสารวจข้อมูลนี้ ดว้ ยตนเอง แบบสารวจ มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสารวจความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต และตอน
ที่ 2 เป็ นแบบสารวจกระบวนการการให้การปรึ กษา
ตอนที่ 1 แบบส ารวจความรู ้ ความเข้าใจของครู ประกอบด้วย (1) ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต (2) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึ กษา และ (3) ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต
ในแบบประเมินกาหนดให้ครู ที่ปรึ กษาตอบความรู ้ ความเข้าใจแต่ละข้อ ก่อน และหลัง
การฝึ กอบรม โดยแต่ละข้อกาหนดการประเมินเป็ นแบบมาตรประเมิน (Rating Scale) 5 อันดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หรื อ 5 4 3 2 1
ตอนที่ 2 แบบสารวจกระบวนการการให้การปรึ กษา เป็ นแบบสารวจที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นด้วย
ตนเอง เป็ นแบบสารวจกระบวนการให้การปรึ กษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ การนาเข้าสู่ การสนทนา การฟัง
การให้ขอ้ มูล การสะท้อนความรู ้สึก การตีความ การสรุ ป และการสนับสนุนให้กาลังใจ
ในแบบประเมินกาหนดให้ครู ที่ปรึ กษาสารวจทักษะการให้การปรึ กษาทั้ง 7 ขั้นตอน ก่อน
และหลังการฝึ กอบรม โดยแต่ละขั้นตอนกาหนดการประเมินเป็ นแบบมาตรประเมิน (Rating Scale)
5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หรื อ 5 4 3 2 1
การหาประสิ ท ธิ ภาพของแบบประเมิ นการฝึ กอบรมการให้ การปรึ ก ษาวัยรุ่ นในภาวะ
วิกฤต ทาโดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 คนประเมินความสอดคล้องของเนื้ อหาและวัตถุ ประสงค์
ของแบบประเมิน (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง IOC เท่ากับ .92, .97
3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ผูว้ ิจยั ขอให้ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงแต่ละคน สารวจพฤติกรรมเสี่ ยงของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละคนเลือกไว้ จานวน 2 คน โดยใช้แบบสารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC)
3.2 ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงแต่ละคน ให้นกั เรี ยนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงจานวน 2
คน ตามข้อ 3.1 ทาแบบวัดความเครี ยดของวัยรุ่ น (SPST-20)
3.3 ให้ครู ที่ปรึ กษาเข้ารับการฝึ กอบรมทักษะการให้คาปรึ กษาเด็กนักเรี ยนที่อยู่ในภาวะ
วิกฤต จานวน 2 วัน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการให้คาปรึ กษาเด็กในภาวะวิกฤต
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3.4 ให้ครู ทาแบบประเมินการฝึ กอบรมการให้การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต ก่อนและ
หลังการฝึ กอบรม
3.5 ให้ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงตามข้อ 3.1 สารวจและประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง
ของนักเรี ยนในระยะติดตามผล โดยใช้แบบสารวจพฤติกรรมเด็ก และแบบวัดความเครี ยดของวัยรุ่ น
4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน และทดสอบก่อนและหลังการฝึ ก (t-test)

