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บทที ่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 

 การวิจยั เร่ือง บริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤต อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ตอนท่ี 1  พฤติกรรมเด็กวยัรุ่นตามแบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) 
ตอนท่ี  2  ความเครียดของเด็กวยัรุ่น 
ตอนท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเด็ก (TYC) และความเครียดของเด็กวยัรุ่น 
ตอนท่ี 4  ความตอ้งการการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤต  
ตอนท่ี 5  ผลการฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษาเด็กวยัรุ่นในภาวะวิกฤตส าหรับครูท่ีปรึกษา 
              และครูแนะแนว 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                    X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
                    S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
                      t แทน ค่าสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ t – test 
  rxy แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
  * แทน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ** แทน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  % แทน ร้อยละ 
   TYC แทน แบบวดัพฤติกรรมเด็กวยัรุ่น (Thai Youth Checklist: TYC)  
            SPST-20 แทน แบบประเมินความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, SPST - 20)  
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ตอนที่ 1 พฤติกรรมเด็กวัยรุ่นตามแบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) 
 ผูว้ิจยัจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว  ้
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

          ตารางที่ 2   แสดงผลการส ารวจพฤติกรรมเด็กวยัรุ่นตามแบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC)  
 

เพศ n X  S.D. ระดับปัญหาพฤติกรรม 
ชาย 13 59.00 26.24 ระดบัมีปัญหา 
หญิง 12 59.25 31.37 ระดบัมีปัญหา  

รวม 25 59.12 28.20 ระดบัมีปัญหา  
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาของวยัรุ่นที่อยู ่ในภาวะวิกฤตตามแบบส ารวจ
พฤติกรรมเด็ก (TYC) นักเรียนจ านวน 25 คน อยู่ในระดบัมีปัญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่า 59.12 เม่ือพิจารณาเป็นราย พบว่า เพศชาย จ านวน 13 คน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 59.00 และเพศหญิง จ านวน 12 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 59.25 
 
ตอนที ่ 2 ความเครียดของเด็กวัยรุ่น 

           ตารางที่ 3 แสดงความเครียดของเด็กวยัรุ่นจากแบบวดัความเครียด (SPST-20) 
 

เพศ n X  S.D. ระดบัความเครียด 
ชาย 13 42.15 10.02 ความเครียดมาก 
หญิง 12 40.91 12.95 ความเครียดปานกลาง 
รวม 25 41.56 11.29 ความเครียดมาก 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว ่า  ในภาพรวมเด็กวยั รุ่นที่อยู ่ในภาวะวิกฤตจะมีระดบั
ความเครียดมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 41.56 โดยพบว่า เด็กวยั รุ่นชายจะมีความเครียดระด ับมาก          
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.15 ส่วนวยัรุ่นหญิงมีความเครียดระดบัปานกลาง 40.91 
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเด็ก (TYC) และความเครียดของเด็กวัยรุ่น 

           ตารางที่ 4 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมท่ีมีปัญหากบัความเครียดของเด็กวยัรุ่น 
 

 ปัญหาพฤติกรรม (TYC) ความเครียด (SPST-20) 
TYC        Person Correlation 
                Sig. (2-tailed) 
                n 

            1 
 
            25 

           .588** 
           .004 
            25         

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาพฤติกรรม 
(TYC) และความเครียด (Strain) โดยใช้แบบวดัความเครียด (SPST-20) ของวยัรุ่นชายและหญิง    
มีค่าเท่ากบั .558 ซ่ึงมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 แสดงว่า พฤติกรรมท่ีมีปัญหาของวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความเครียด 
 
ตอนที่ 4  ความต้องการการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤต (ตารางท่ี 4 – 7) 

           ตารางที่ 5  แสดงความตอ้งการการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤตของนักเรียน 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
   ตอ้งการไดรั้บการปรึกษามากท่ีสุด 19 61.3 
   ตอ้งการไดรั้บการปรึกษามาก 11 35.5 
   ตอ้งการไดรั้บการปรึกษานอ้ย - - 
   ไม่ตอ้งการไดรั้บการปรึกษา 1 3.2 

รวม 31 100.0 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ความตอ้งการได้รับการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤตของ
นักเรียนวยัรุ่น ระดบัมากถึงมากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.80 ในขณะที่นักเรียนที่ไม่
ตอ้งการได้รับการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤตมีเพียง 1 คน หรือร้อยละ 3.20 
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           ตารางที่ 6  แสดงบุคคลท่ีเด็กวยัรุ่นตอ้งการปรึกษาปัญหาในภาวะวิกฤตมากท่ีสุด 
 

รายการ อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 
พ่อแม่ 20 (64.5) 5 (16.1) 3 (9.7) 
ครูท่ีปรึกษา 3 (9.7) 10 (32.3) 6 (19.4) 
ครูแนะแนว 2 (6.5) 3 (9.7) 17 (54.8) 
เพื่อน 6 (19.4) 10 (32.3) 2 (6.5) 

 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีปัญหาวิกฤตเกิดข้ึนเด็กวยัรุ่นจะเลือกปรึกษาพ่อแม่
เ ป็นอนัดบัที่ 1 อนัดบัที่ 2 เลือกปรึกษาครูที ่ปรึกษาและเพื ่อน และอนัดบัที่ 3 เลือกปรึกษา             
ครูแนะแนว 

           ตารางที่ 7  แสดงปัญหาท่ีเด็กวยัรุ่นตอ้งการได้รับปรึกษาในภาวะวิกฤตมากท่ีสุด 
 

รายการ อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 
ปัญหาด้านการเรียน 23 (74.2) 5 (16.1) 2 (6.5) 
ปัญหาด้านครอบครัว 3 (9.7) 10 (32.3) 8 (25.8) 
ปัญหาส่วนตวั 5 (16.1) 8 (25.8) 10 (32.3) 
ปัญหาด้านความสัมพนัธ์ - 5 (15.1) 7 (22.6) 

 จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาในภาวะวิกฤตท่ีเด็กวยัรุ่นตอ้งการได้รับการปรึกษา
มากที่สุดอนัดบั 1 ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียน อนัดบัที่ 2 ปัญหาในภาวะวิกฤตที่นักเรียนตอ้งการ
การปรึกษามากที่สุดได ้แก่ปัญหาด ้านครอบครัว  ส่วนอนัดบัที่ 3 ปัญหาที่น ัก เ รียนตอ้งการ           
การปรึกษามากท่ีสุดในภาวะวิกฤต คือ ปัญหาส่วนตวั 

           ตารางที่ 8  แสดงเหตุผลท่ีนักเรียนไม่ไปขอรับการปรึกษาปัญหาวิกฤตกบัผูอ่ื้น 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียนไม่มีความกลา้ท่ีจะไปขอการปรึกษาปัญหากบัผูอ่ื้น   9 29.0 
นกัเรียนไม่มัน่ใจวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือ 10 32.3 
นกัเรียนไม่วา่เช่ือวา่ผูใ้หก้ารปรึกษาจะช่วยไดจ้ริง   4 12.9 
นกัเรียนกลวัจะถูกต าหนิ หรือไดรั้บความอบัอาย   8 25.8 

รวม 31 100.0 
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 จะตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า เหตุผลที่นักเรียนไม่ไปขอรับการปรึกษาปัญหาในภาวะ
วิกฤตกบัผูอื้่นมากที่สุด คือ น ักเรียนไม่มัน่ใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 32.3 
รองลงมาคือ นักเรียนไม่มีความกล้าที่จะไปขอการปรึกษาปัญหากบัผูอ่ื้น และนักเรียนกลวัจะถูก
ต าหนิ หรือได้รับความอบัอาย คิดเป็นร้อยละ 29.00 และ 25.8 ตามล าดบั  
 
ตอนที่ 5 ผลการฝึกอบรมการให้ค าปรึกษาเด็กวัยรุ่นในภาวะวิกฤตส าหรับครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 

ตารางที ่ 9  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวเิคราะห์ทกัษะการใหบ้ริการ
ปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตก่อนและหลงัการฝึกอบรมของครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 
 
 

รายการบริการปรึกษา ระยะเวลาฝึกอบรม n X  S.D. 

       การน าเขา้สู่การสนทนา ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.50 
4.17 

1.087 
.718 

       การฟัง ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.67 
4.17 

.888 

.718 
       การใหข้อ้มูล ก่อนการฝึกอบรม 

หลงัการฝึกอบรม 
12 2.42 

4.08 
.900 
.900 

       การสะทอ้นความรู้สึก ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.58 
4.25 

.996 

.965 
       การตีความ ก่อนการฝึกอบรม 

หลงัการฝึกอบรม 
12 2.50 

4.08 
.905 
.900 

       การสรุป ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.75 
4.08 

1.138 
.996 

       การสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.92 
4.50 

1.084 
.674 

       การเผชิญหนา้ ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.83 
4.42 

1.030 
.793 

       การทา้ทาย ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.67 
4.08 

1.073 
.900 

       การตกลงร่วมใจกนัและการ  
       ยนืยนัในขอ้ตกลง 

ก่อนการฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรม 

12 2.75 
4.17 

1.138 
.937 
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 จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของทกัษะการให้บริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะ
วิกฤตให้แก่ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนวก่อนและหลงัการฝึกอบรมมีความแตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ีย
ของกระบวนการใหก้ารปรึกษาฯ หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการใหก้ารปรึกษาในทุกคู่ 

ตารางที่  10  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียกระบวนการให้การปรึกษา   
วยัรุ่นในภาวะวกิฤตก่อนและหลงัการฝึกของครูท่ีปรึกษาและครูแนะแนว 

 
 

รายการเปรียบเทียบ t df. Sig. (2-tailed) 
       การน าเขา้สู่การสนทนา 8.864** 11 .000 
       การฟัง 6.514** 11 .000 
       การใหข้อ้มูล 8.864** 11 .000 
       การสะทอ้นความรู้สึก 11.726** 11 .000 
       การตีความ 10.652** 11 .000 
       การสรุป 7.091** 11 .000 
       การสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ 8.204** 11 .000 
       การเผชิญหนา้ 10.652** 11 .000 
       การทา้ทาย 9.530** 11 .000 
การตกลงร่วมใจกนัและการยนืยนัในขอ้ตกลง 7.340** 11 .000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตารางท่ี 10 แสดงให ้เห็นว ่า  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
กระบวนการให้การปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) ทุกรายการเปรียบเทียบของครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 




