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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การบริ การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤต อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีขอ้ สรุ ป
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตตามแบบสารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) อยู่ใน
ระดับมีปัญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชาย และเพศหญิง
2. การศึกษาความเครี ยดของเด็กวัยรุ่ น พบว่า ความเครี ยดของเด็กวัยรุ่ นที่ อยู่ในภาวะ
วิกฤตโดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. พฤติกรรมและระดับความเครี ยดของเด็ดวัยรุ่ นที่ อยู่ในภาวะวิกฤ มี ความสัมพันธ์กนั
ทางบวก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
4. ทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตของครู ที่ปรึ กษาก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรมมีความแตกต่างกัน โดยทักษะการให้บริ การปรึ กษาฯหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากข้อค้นพบสามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การศึกษาปั ญหาพฤติกรรมของเด็ดวัยรุ่ นที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยใช้แบบสารวจพฤติกรรม
(TYC) พบว่า วัยรุ่ นอยู่ใ นระดับ มี ปั ญ หา (Clinical Range) ทั้ง เพศชาย และเพศหญิ ง ทั้ง นี้ อ าจจะเป็ น
เพราะว่า ครู ใ ห้บ ริ ก ารปรึ ก ษาวัย รุ่ นภาวะวิก ฤตของนัก เรี ย น หรื อครู ที่ ปรึ ก ษาแต่ ล ะคนเลื อกได้เลื อก
นักเรี ยนจานวน 2 คนที่มีปัญหาวิกฤตจากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองเพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่าง และได้รับ
การยืนยันจากการศึกษาครั้งนี้ ตัวอย่างของปั ญหาที่เห็นได้จากแบบสารวจพฤติกรรม คือ วัยรุ่ นมีลกั ษณะ
ถอยหนี (Withdraw) มีความวิตกกังวลและซึ มเศร้ า (Anxious/Depressed) มีพฤติกรรมเกเร (Delinquent
Behavior) และพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior) โดยมีพฤติกรรมในกลุ่มเหล่านี้ ถึงครึ่ งหนึ่ งหรื อ
เกินครึ่ งของจานวนพฤติกรรมที่อยูใ่ นกลุ่มปั ญหาเหล่านั้น (สมทรง สุ วรรณเลิศ และวันชัย ไชยสิ ทธิ์ , 2540,
หน้า 53)
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ผลการศึ กษาวิจยั สอดคล้องกับที่น ัก การศึก ษาได้แ ก่ สุ ธีรพันธุ์ กรลักษณ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่ าวว่า มนุ ษย์
ทุกคนที่เกิดมาย่อมประสบปั ญหานานัปการ ตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยไปจนกระทัง่ ถึงปั ญหาที่เป็ นวิกฤตของ
ชี วิต มนุ ษย์ถือว่าเป็ นทรั พยากรที่ มีคุณค่า และความสาคัญสู งสุ ดที่ จะทอดทิ้งมิ ได้ ดังนั้นการให้บริ การ
ปรึ กษา (Counseling Service) นับเป็ นหัวใจของการแก้ปัญหาให้คนพื้นจากทุกข์ในระดับหนึ่ งได้ และถือ
ได้ว่าเป็ นการให้บริ การที่สาคัญของการแนะแนว “ศิลปะในการช่ วยเหลื อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันให้คน้ พบ
รู ้จกั เข้าใจ ยอมรับและพัฒนาตนเอง การแสดงออกถึงความห่ วงใยเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตา
ปราณี การเกื้ อกูลช่ วยเหลื อ ความจริ งใจ การรับรู ้ ทุกข์ การร่ วมทุกข์ เป็ นที่ระบายทุกข์ การช่ วยเหลื อให้
มนุ ษ ย์ส ามารถพึ่ ง และช่ วยเหลื อตนเองได้ อี ก ทั้ง มาสโลว์ (Maslow) เชื่ อว่า คนเราจะมี ค วามต้องการ
พื้นฐานมากที่สุดเมื่อได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจในขั้นนั้น และจะเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้นไปได้อีก
ตามลาดับขั้น ได้แก่ 1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย
(Safety Needs) 3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 4) ความต้องการความภูมิใจ (Esteem Needs)
5) ความต้องการสมหวังในชีวติ (Self Actualization Needs) (วิญญู พูลศรี ,ประพันธ์ สุ ทธาวาส, บุญเลิศ คา
ปั น และญาณิ นท์ คุณา, 2559) ผลการวิจยั แตกต่างกับ ประดินนั ท์ อุปรมัย และลัดดาวรรณ ณ ระนอง
2553, หน้า 10-12) ได้สรุ ปเกี่ยวกับผูใ้ ห้การปรึ กษาควรมีคุณลักษณะส่ วนตัวทั้งด้านความรู ้ ได้แก่ มีความรู ้
รอบเกี่ยวกับแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่สามารถให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นแก่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ได้ ด้า นทัก ษะมี ท กั ษะในการให้การปรึ ก ษาทุ กขั้นตอน ทั้ง แบบเป็ นรายบุ ค คล แบบกลุ่ ม และปรึ กษา
ครอบครัว และเจตคติ คือ แบ่งปั นความรับผิดชอบร่ วมกับผูร้ ับการปรึ กษาในฐานะผูร้ ่ วมให้ขอ้ มูลหรื อให้
แนวทางการคิ ด ไม่ใช่ รับผิดชอบในการตัดสิ นใจ นอกเหนื อจากคุ ณลักษณะของผูใ้ ห้ก ารปรึ ก ษาทั้ง
3 ด้าน ดังกล่าวมาแล้วนั้นยังมีเงื่ อนไขที่จาเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องมี โดยเฉพาะแก่ผูป้ ระสบภาวะวิกฤต
ควรจะต้องมี โดยเงื่อนไขที่จาเป็ นมี 3 ประการ และผูใ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับเงื่ อนไขนี้ คือ คาร์ ล โรเจอร์ ส
นักจิตวิทยาผูใ้ ห้กาเนิ ดทฤษฎีการปรึ กษาแบบผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นศูนย์กลาง เงื่อนไข 3 ประการจาเป็ นที่
ผู ้ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาต้อ งมี ได้แ ก่ 1. ความเข้า อกเข้า ใจ (Empathy Understanding) 2. ความจริ ง แท้
(Genuineness) และ 3. การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่ อนไข (Unconditional Positive Regard) (คมเพชร
ฉัตรศุภกุล และผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2547, หน้า 10-14) ส่ วนเพ็ญพักตร์ อุทิศ (2549, หน้า 132) ได้กล่าว
เกี่ ยวกับปั ญหาภาวะที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อบุ คคลเผชิ ญภยันตรายหรื อสถานการณ์ ที่เครี ยดรุ นแรงเกิ นกว่า กลไก
การแก้ปัญหาที่บุคคลเป็ นอยูเ่ ดิมจะสามารถจัดการได้ อาจส่ งผลให้บุคคลเกิดความวิตกกังวล กลัว รู ้สึกผิด
อับอาย ไร้ค่า หมดหวัง ไม่รับรู ้บุคคล กาลเวลา และสถานที่ หรื ออาจรู ้สึกโกรธขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับที่
สุ วนี เกี่ ย วกิ่ ง แก้ว (2554, หน้า 67) ได้ก ล่ า วเกี่ ย วกับ ภาวะวิก ฤตที่ ก่ อให้เกิ ดปั ญหาไว้คื อ ภาวะที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปจากความเป็ นอยู่ป กติ ท าให้มี ก ารสู ญเสี ย ความสมดุ ล ทางอารมณ์ ท าให้บุ ค คลต้องมี
การตัดสิ นใจใหม่ เพื่อปรับสมดุลทางจิตใจ อารมณ์ โดยการใช้กลไกการปรับสมดุลที่แตกต่างไปจากที่เคย
ใช้อยูเ่ ดิม ภาวะวิกฤตเป็ นภาวการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็ นภาวะที่เกิดขึ้นกับกระบวนการพัฒนาการ
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ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ภาวะวิกฤตเป็ นภาวการณ์ที่เกิดขึ้นชัว่ คราว ไม่ได้คงอยูต่ ลอดไป และเป็ น
ภาวการณ์ สาคัญในชี วิตของบุ คคล เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่จะทาให้บุคคลมีพฒั นาการขั้นสู งขึ้ นหรื อเป็ น
สาเหตุของการเกิดโรคจิตโรคประสาทได้ และในปี เดียวกัน อาไพรัตน์ อักษรพรหม (2554, หน้า 5-6) ได้
กล่าวเกี่ ยวกับภาวะวิกฤตอันอาจจะเป็ นปั ญหาที่ก่อให้เกิ ดภาวะทางอารมณ์ ที่ไม่สมดุ ลในช่ วงระยะเวลา
ชัว่ คราวของปั จเจกบุคคลที่กาลังเผชิ ญสิ่ งแวดล้อมหรื อเหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายสาหรับเขา เป็ นภาวะที่
ประกอบด้วยปั ญหาสาคัญซึ่ ง เขาไม่ส ามารถหลี ก เลี่ ยงและแก้ไขได้ การเผชิ ญภาวะวิกฤตจะส่ ง ผลต่ อ
สุ ขภาพจิตในอนาคตของปั จเจกบุคคล กล่าวคือ ปั จเจกบุคคลที่สามารถปรับตัวเผชิ ญภาวะวิกฤตได้ดีจะ
เติบโตงอกงามขึ้น มีทกั ษะและวุฒิภาวะในการเผชิ ญภาวะวิกฤตในอนาคต ส่ วนปั จเจกบุคคลที่ไม่สามารถ
ปรับตัวเผชิ ญภาวะวิกฤตได้ จะทาให้สภาพจิตใจเสื่ อมโทรมซึ่ งเป็ นอันตรายต่อการดาเนิ นชีวิตในระยะยาว
ประกอบกับที่มีนักการศึกษา นักวิจยั คื อ ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2560, หน้า 3) ได้กล่ าวถึ งภาวะวิกฤต
(Crisis) ไว้วา่ เป็ นการรับรู ้หรื อประสบการณ์ของเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่บุคคลประสบความทุกข์ยาก
อย่างยิ่งยวด เกิ นกว่าที่จะแก้ไขได้ดว้ ยกลไกการแก้ปัญหาแบบเดิ มตามปกติ และเป็ นสาเหตุให้เกิ ดความ
ผิดปกติ แก่ บุคคลทั้งด้านอารมณ์ ความรู ้ สึก ความคิ ด และพฤติ กรรม หรื ออาจเป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ จะทาให้
บุคคลมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมในขั้นสู งขึ้น
2. การศึก ษาความเครี ย ดของเด็ด วัย รุ่ น พบว่า ความเครี ย ดของเด็ด วัย รุ่ น ที่ อ ยู่ใ นภาวะ
วิกฤต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยวัยรุ่ นชายมี ความเครี ยดสู งกว่าวัยรุ่ นหญิ งเล็กน้อย ทั้งนี้ อาจจะ
เป็ นเพราะว่า มนุ ษ ย์มี ล กั ษณะของความวิตกกัง วล โดยมี ค วามรู ้ สึ ก ว่า จะต้องพยายามต่อต้า นสิ่ ง ที่ จ ะ
มาทาลายการดารงอยู่ของตน มนุ ษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ ที่จะเผชิ ญกับความวิตกกังวลหรื อความรู ้ สึกผิด เพราะ
ความวิต กกัง วลเปรี ย บเสมื อ นเงื่ อ นไขในการดารงชี วิต นั่น เอง ทั้ง นี้ มี ผ ลงานการวิจ ยั ของขนิ ษ ฐา
แสนใจรัก ษ์ (2552, บทคัด ย่อ ) ได้ดาเนิ น การวิจ ยั เรื่ อ ง ในชัว่ วูบ ของการฆ่า ตัว ตาย : การศึ ก ษาเชิ ง
ปรากฏการณ์ วิทยาในผูท้ ี่ ผ่า นประสบการณ์ ก ารพยายามฆ่ า ตัวตาย การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
ศึกษาความคิด ความรู ้ สึกในขณะกระทาการใด ๆ เพื่อยุติการมี ชีวิตอยู่ และการผ่านพ้นช่ วงวิกฤตของ
ผูท้ ี่ ผ่า นประสบการณ์ ก ารพยายามฆ่า ตัวตาย ผลการวิจยั พบว่าความคิ ด ความรู ้ สึ ก ในขณะกระทาการ
ใด ๆ เพื่อยุติการมี ชี วิตอยู่ และการผ่านพ้นช่ วงวิกฤตของผูท้ ี่ ผ่า นประสบการณ์ ก ารพยายามฆ่า ตัว ตาย
ประกอบด้ว ย 3 ประเด็น หลัก คือ 1) การรับ รู ้ เ หตุก ารณ์ ต ามความเป็ นจริ ง 2) กระบวนการเยีย วยา
จิตใจ 3) การมองเห็ นคุ ณค่าของเหตุ การณ์ ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นเกี่ ยวกับสมาชิ กภายในครอบครั ว ผูใ้ ห้
การดู แ ลผู พ้ ยายามฆ่า ตัว ตาย ตลอดจนนัก จิ ต วิท ยาการปรึ ก ษาควรให้ค วามสนใจเป็ นพิเ ศษต่อ
แรงจู ง ใจในการฆ่า ตัวตาย และกระบวนการเยีย วยาจิตใจภายหลัง การพยายามฆ่า ตัวตาย นอกจากนี้
อาจพิจารณานาคาบสอนประจาศาสนาของผูพ้ ยายามฆ่ า ตัว ตายมาช่ วยให้ก ระบวนการเยีย วยาจิ ต ใจ
ภายหลังภาวะวิกฤตดี ยิ่งขึ้ น ในขณะเดี ยวกัน เฉลิ มเกี ยรติ ผิวนวล, 2552, หน้า 145) ได้กล่ าวถึ งกรณี
ของผูเ้ ป็ นโรคประสาท คือ ผูท้ ี่ พยายามเก็บกดพลังปรารถนาด้วยการไร้ ความคิ ด เหตุ ผล หากเขารู ้ จ กั
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ตนเองแล้วก็จะช่ วยให้เขาสามารถเบี่ ยงเบนมันไปสู่ ช่องทางอันเป็ นที่ ยอมรั บได้นั่นก็คือ การใช้กลไก
การป้ อ งกัน ตนเองที่ เ หมาะสมเป็ นที่ ย อมรั บ ในสัง คม เป็ นการกลัน่ กรองการยอมรั บ ความเป็ นจริ ง
และการซื่ อ สัต ย์ต่อ ตนเอง ซึ่ ง เป็ นเงื่ อ นไขสาคัญ ต่ อ การให้ก ารปรึ ก ษาตามแนวทฤษฎี จิ ต วิเ คราะห์
ซึ่ งฟรอยด์ (Freud) เรี ยกว่า “Transference Neurosis” ก็เพราะว่า พฤติกรรมเหล่านี้ เป็ นการแสดงซ้ าอย่าง
เดียวกับที่เคยประพฤติมาในเยาว์วยั สมัยแรก ๆ ฟรอยด์เรี ยกว่า เป็ นการระบายออกของความขัดแย้ง แต่
ในภายหลัง “Transference Neurosis” ใช้เป็ นการบาบัดหรื อการให้การปรึ กษาที่แท้จริ ง คือ ท่าทีของผูใ้ ห้
การปรึ กษา (ตัวแทนของบุคคลที่เคยเป็ นเหตุของความยุง่ ยากในเยาว์วยั ) ที่สงบแต่มีความเห็นใจและปราณี
ผูร้ ับการปรึ กษาจะทาให้ผูร้ ับการปรึ กษาได้คิด และฝึ กปฏิ กิริยาอย่างอื่นขึ้นมาแทนซึ่ งจะทาให้ผูร้ ั บการ
ปรึ กษาสามารถแสดงความรู ้สึกที่เก็บกดไว้ในอดีตออกมา แล้วสร้างความรู ้สึกใหม่เกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ
ที่ถูกเก็บกดเอาไว้ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องให้การยอมรับ ต้องมีลกั ษณะที่อบอุ่น และจะไม่มีการตัดสิ น
พฤติ ก รรมนั้น ๆ ว่า ถู ก หรื อ ผิ ด ดี ห รื อ เลว และใช้เ ทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในการให้ ก ารปรึ ก ษาและท้า ยที่ สุ ด
ผูร้ ับบริ การก็จะสามารถแยกแยะความขัดแย้งในจิตใต้สานึ กและพร้อมที่จะเผชิ ญกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั
อย่างมีสติ การที่ความเครี ยดของเด็ด วัยรุ่ นที่ อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับมาก จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผูใ้ ห้ก าร
ปรึ ก ษาจะต้อ งสร้ า งสัม พัน ธภาพที่ ดี ก บั ผู ร้ ั บ การปรึ ก ษาให้เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นเป็ นประการแรก จากนั้ น
จะต้องอาศัย เทคนิ ค การฟั ง ให้ม ากและการตี ความ โดยผูใ้ ห้ก ารปรึ ก ษาอาจเผชิ ญกับ การต่ อ ต้า นจาก
ผู ร้ ับ การปรึ ก ษา ซึ่ ง ผู ใ้ ห้ก ารปรึ ก ษาต้อ งแสดงความใส่ ใ จต่อ เรื่ อ งนี้ แ ละในขณะที่ ผู ร้ ั บ การปรึ ก ษา
กาลัง ระบายความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดออกมาอย่า งมากนั้น ผูใ้ ห้ก ารปรึ ก ษาจะต้องฟั ง อย่า งตั้ง ใจ คิ ดวิเคราะห์
และตัด สิ น ใจว่า จะตี ค วามออกไปอย่า งไรจึ ง จะเหมาะสม หลัก สาคัญ และการตี ค วามก็ คื อ ผู ใ้ ห้ก าร
ปรึ กษาจะจับประเด็ นหรื อสาระที่ ซ่ อนอยู่ใ นจิ ตไร้ สานึ กของผูร้ ั บการปรึ กษาให้ไ ด้ ซึ่ งอาจซ่ อนอยู่ใ น
ความหมายของความฝั น หรื อ จากการเชื่ อ มโยงอย่า งเสรี ห รื อ การระบายความรู ้ สึ ก อย่า งอิ ส ระ และ
ผู ใ้ ห้ก ารปรึ ก ษาจะต้อ งมี ค วามไวต่ อ ความรู ้ สึ ก ของผู ร้ ั บ การปรึ ก ษาด้ว ย ซึ่ ง มีผ ลงานการวิจ ยั ของ
อัจจิมา อาภานันท์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง ประสบการณ์ ทางจิตใจในการเข้าร่ วมกลุ่ม
การปรึ กษาเชิ งจิตวิทยาที่มีศิลปะเป็ นสื่ อ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ ทางจิตใจในการเข้าร่ วม
กลุ่มการปรึ กษาเชิ งจิตวิทยาที่มีศิลปะเป็ นสื่ อโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็ยินดีที่จะเปิ ดเผยตัวเองมากขึ้น และข้อมูลที่
ได้ทาให้เห็ นว่าการนาการทางานศิลปะมาใช้ร่วมด้วยในกลุ่มมีส่วนช่ วยเอื้อกระบวนการกลุ่มโดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับการช่วยลดความประหม่า ความรู ้สึกระแวดระวังในช่วงต้นของกลุ่มและประเด็นเกี่ยวกับ
การเอื้ อให้เกิ ดการเปิ ดเผยตนเอง รวมไปถึ งประโยชน์ของการทางานศิลปะเพื่อแสดงความคิดอารมณ์
ความรู ้สึก ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย สบายใจ ซึ่ งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลตนเองของผูท้ ี่มีแนวโน้ม
ภาวะวิก ฤตทางอารมณ์ และในปี ถัดมามี ผลงานการวิจยั ของ วนิ ดา นิ ล วณิ ชย์ (2558, บทคัดย่อ) ได้
ดาเนิ นงานวิจยั เรื่ อง ผลของการให้บริ การปรึ กษาแบบกลุ่ มเพื่อลดพฤติ กรรมหนี เรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมวัดดุ สิตาราม กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1. หลังการทดลอง
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พฤติ ก รรมหนี เรี ย นของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ บริ ก ารปรึ ก ษากลุ่ ม แบบบู รณาการลดลง 2. หลังการทดลอง
พฤติกรรมหนีเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองลดลงต่ากว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม
3. ปั ญ หาพฤติก รรมและระดับ ความเครี ย ดของ เด็ด ว ยั รุ ่ น ที ่ อ ยู ่ใ นภาวะวิก ฤตมี
ความสัมพันธ์ กนั ทางบวก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า วัยรุ่ นเป็ นวัย
ที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตที่คาดหวังไม่ได้ (Unanticipated Crisis) โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสาเหตุ ทา
ให้เกิ ดภาวะวิกฤตได้น้ นั มี ผลกระทบกระเทื อนต่อความรู ้ สึกของบุคคลนั้น เช่ น อุบตั ิเหตุ การผ่าตัดการ
เจ็บป่ วยที่รักษาหายยากหรื อไม่หาย เช่น ป่ วยเป็ นเอดส์ หรื อมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ภาวะสู ญเสี ย การหย่าร้าง
การเปลี่ยนงานของบิดามารดา การตกงาน การถู กลักพา การถู กข่มขืน การถู กลอบทาร้ าย การถู กปล้นจี้
การถูกฟ้องร้องเป็ นคดี รวมถึงการประสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ สึ นามิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม
ภูเขาไฟระเบิด จึงเป็ นสาเหตุให้เป็ นปั ญหาความเครี ยดของวัยรุ่ น ซึ่ ง กาญจนา เดชคุม้ (2541, บทคัดย่อ)
ได้ด าเนิ น การวิจ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความเครี ย ดของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในภาวะวิก ฤตทาง
เศรษฐกิจ การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครี ยด สาเหตุของความเครี ยด และเปรี ยบเทียบ
ความเครี ยดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุ งเทพมหานครตามตัว
แปรเพศ และรายได้ของครอบครัว ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีความเครี ยดโดยรวมอยูใ่ นระดับสู งกว่า
ปกติเล็กน้อย 2) นักเรี ยนหญิงมีความเครี ยดมากกว่านักเรี ยนชาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 3)
นักเรี ยนที่ครอบครัวมีรายได้ต่างกัน มีความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
นักเรี ยนที่มีรายได้ของครอบครัวต่ามีความเครี ยดมากกว่านักเรี ยนที่มีรายได้ของครอบครัวสู ง 4) สาเหตุที่
ทาให้นกั เรี ยนมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยมีดงั ต่อไปนี้ คือ 1) เวลาในการ
สอบของโรงเรี ยนใกล้เคียงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2) ครอบครัวมีหนี้ สินเพิ่มมากขึ้น 3) ต้องสอบเข้า
มหาวิทยาลัยปิ ดให้ได้เพื่อจะได้มีโอกาสที่ดีในการหางาน 4) ผูน้ าครอบครัวขาดสภาพคล่องทางการเงิ นใน
การประกอบอาชีพ 5) บ้านหรื อทรัพย์สินในบ้านถูกนาไปจานองกับธนาคาร 6) ไม่เข้าใจบทเรี ยน 7) ผูน้ า
ครอบครัวประสบปั ญหาการประกอบอาชี พขาดทุน 8) บิดามารดาไม่มีเงิ นจ่ายค่าเช่ าบ้านหรื อผ่อนบ้าน
ดังนั้นมนุ ษย์ทุกเพศที่เป็ นวัยรุ่ นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งลดความวิตกกังวล ซึ่ งโดยลาพังในตัวของกลไกการ
ป้ องกันตนเองไม่ถือว่าเป็ นสิ่ งผิดปกติ เนื่ องจากเป็ นการปรั บตัวของอี โก้ เพื่อให้จิตใจกลับสู่ สมดุ ลซึ่ ง
มาโนช หล่อตระกูล (2542, หน้า 31, อ้างถึงใน Corey, 2013, pp. 61-62) ได้กล่าวถึง กลไกการป้ องกันทาง
จิตที่สาคัญ ได้แก่ 1) การเก็บกด (Repression) เป็ นการเก็บกดความคิ ด ความรู ้ สึก หรื อความต้องการที่
ตนเองยอมรับไม่ได้ไว้ในระดับจิตใต้สานึ ก เช่น เด็กต้องการลืมความรู ้สึกเป็ นศัตรู ซ่ ึ งตนมีต่อพ่อในสมัย
เมื่อยังอยูใ่ นวาระแห่ งปมออดิปุส ใช้วธิ ี เก็บกดจนลืมความหลังครั้งนั้นเสี ยสิ้ น เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วจะ
จาเหตุการณ์สมัยเด็กไม่ได้เลย 2) การปฏิเสธ (Denial) เป็ นกลไกการป้ องกันตนเองที่ทาหน้าที่คล้าย ๆ การ
เก็บกด เป็ นการหลีกเลี่ยงกรรับรู ้ความเป็ นจริ งที่ทนรับไม่ได้ โดยการปฏิเสธการรับรู ้ เช่น หญิงบางคนซึ่ ง
สามีเสี ยชีวติ ในสงคราม ตนเองไม่สามารถยอมรับความจริ งนี้ได้ จะแสดงออกโดยเชื่ อว่าสามีไม่ตาย แต่ยงั
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ไม่กลับมาเพราะสงครามยังไม่สิ้นสุ ด 3) การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction Formation) เป็ นการ
กระทาในสิ่ งที่ตรงข้ามกับแรงขับที่อยูภ่ ายในส่ วนลึกของจิตใจที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของบุคคล เช่น แม่เลี้ยง
บางคนผูแ้ สดงความรักเอาใจใส่ ลูกเป็ นอย่างมาก หรื อคอยติดตามปกป้ องลู กมิให้ลูกพบความยากลาบาก
ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้วส่ วนลึกในจิตใจนั้นมีความชังลู กเป็ นอย่างยิ่ง 4) การโทษผูอ้ ื่น (Projection) เป็ นการโยน
ความรู ้สึกหรื อความต้องการที่ตนเองยอมรับไม่ได้ ให้เป็ นของผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น เช่น นักกีฬาที่แข่งขันแล้ว
พ่ายแพ้ และไม่ยอมรับความจริ งก็จะรู ้ สึกว่าเพราะคนดู ส่งเสี ยงดังเกิ นไปทาให้ไม่มีสมาธิ 5) การแทนที่
(Displacement) เป็ นกลไกที่ช่วยลดความวิตกกังวล โดยการเปลี่ยนเป้ าหมายที่ตนเองเกิดความรู ้สึกไปยังที่
อื่น ซึ่ งมีผลเสี ยต่อตนเองน้อยกว่า เช่น เมื่อถูกหัวหน้าในที่ทางานตาหนิ รู ้สึกโกรธแต่ทาอะไรไม่ได้แล้วไป
ฉุ นเฉี ยวกับลู กหลานที่บา้ น 6) การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) เป็ นการหาเหตุผลที่ตนเอง
รู ้สึกว่าดีเป็ นที่ยอมรับของสังคมมาแทนเหตุผลที่แท้จริ งของพฤติกรรม บางอย่างที่กระทาลงไปเพื่อป้ องกัน
การเสี ยหน้าหรื อความรู ้สึกอับอายจากผูค้ น เข้าทานอง "องุ่นเปรี้ ยว" เมื่อไม่สามารถทาสิ่ งใดได้ดงั ใจก็อา้ ง
ว่าสิ่ งนั้นไม่ดี ไม่มีค่าควรแก่ความพยายาม หรื อ “มะนาวหวาน” เมื่อได้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาก็อา้ งว่าสิ่ ง
นั้นดี ยิ่ง 7) การทดแทน (Sublimation) เป็ นการเปลี่ยนความรู ้สึกหรื อแรงผลักดันให้เป็ นรู ปแบบที่สังคม
ยอมรับ เช่น นายดาชอบความรุ นแรงก้าวร้าว และหาทางออกโดยไปเป็ นนักมวยกลไกการป้ องกันตัวเอง
วิธีน้ ี ฟรอยด์มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ว่า บรรดาศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงได้ระบายความรู ้สึกหรื อทดแทน
พลังขับทางก้าวร้าว หรื อแรงขับทางเพศให้ออกมาในรู ปแบบของผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ 8) การถดถอย
(Regression) หมายถึ ง บุ คคลแสดงพฤติ กรรมถอยกลับไปสู่ การพัฒนาขั้นต้นๆ เมื่ อเผชิ ญกับความวิตก
กังวล โดยแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ เช่ นเด็กที่ ตกใจกลัวต่ อการเข้า โรงเรี ยนใหม่ ๆ
อาจจะย้อนกลับไปแสดงพฤติกรรมอย่างเด็กเล็ก ๆ เช่น ร้องไห้เกาะติดกับมารดา ดูดนิ้วมือ หลบซ่อน หรื อ
แสดงอาการเกาะติดกับครู ผสู ้ อนต่อเมื่อเขารู ้สึกว่าปลอดภัย จึงจะหันกลับมาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ได้ตามปกติ 9) การหันเข้าหาตนเอง (Introjection) กลไกนี้ประกอบด้วย การรับหรื อการซึ มซับค่านิยมหรื อ
มาตรฐานการกระทาของบุคคลมาเป็ นของตนเอง เช่น เด็กที่ถูกกระทารุ นแรงในครอบครัวในวัยเด็ก เมื่อ
เติบโตขึ้นก็ได้แสดงพฤติกรรมรุ นแรงที่เคยได้รับมากับบุคคลอื่นต่อไปเป็ นวงจรของเด็กที่ถูกทาของพ่อแม่
หรื อ ค่ า นิ ย มของผู อ้ ื่ น และยอมกระท าตามผู ใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษา แนะน าค่ า นิ ย มและการกระท าที่ ถู ก ต้อง
เหมาะสมเสี ยใหม่ 10) การเลียนแบบ (Identification) เป็ นการเลี ยนแบบอย่างโดยอัตโนมัติให้เหมื อนกับ
บุคคลหรื อสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่ตนชื่ นชอบโดยไม่รู้ตวั เช่ น ไว้หนวดหรื อไว้ทรงผมแบบเดี ยวกับผูน้ า
หรื อดาราที่ตนชื่นชม 11) การชดเชย (Compensation) เป็ นกลไกการป้ องกันตนเอง ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อเสริ ม
ความไม่สมบูรณ์ของตนเองในด้านร่ างกาย บุคลิกภาพ หรื อสติปัญญา โดยเสริ มสร้างด้านอื่นของตนขึ้นมา
แทน เช่น คนตัวเล็ก ก็มกั ชดเชยด้วยการพูดเสี ยงดัง และวางตัวเป็ นผูน้ าอยูเ่ สมอ ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง
กับ ผลการศึ ก ษาของ Shart, 2012, pp. 214-216; Corey, 2013, pp. 200-201 ได้ส รุ ป ทรรศนะเกี่ ย วกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง ไว้คือ 1) มนุษย์เป็ นคนดี
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มี ความสามารถ มี เหตุ ผล มี ศกั ดิ์ ศรี เชื่ อถื อ และไว้วางใจได้ 2) มนุ ษย์มีความอิสระ มีความเป็ นตัวเอง
มีความพร้ อมที่จะนาตนเองเปลี่ ยนแปลงตนเองอย่างสร้ างสรรค์ สามารถดารงชี วิตในสังคมอย่างอิ สระ
และสามารถที่จะเลื อกสิ่ งต่าง ๆ ในชี วิตให้กบั ตนเอง 3) มนุ ษย์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพไปในทิ ศทางที่ เหมาะสมกับ ความสามารถของตนไปสู่ การรู ้ จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง 4) มนุ ษย์
ต้องการการยอมรั บ ความรั ก และความเอื้ ออาทรจากบุ คคลอื่ น และต้องการได้รับการนับถื อยกย่อง 5)
มนุ ษย์อาจเกิ ดความวิตกกังวลได้ หากไม่มีความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่มีความมัน่ ใจ ขาดวุฒิภาวะ มีความ
นึ กคิดเกี่ยวกับตนเอง และประสบการณ์ไม่สอดคล้องกัน และมีความรู ้สึกว่าตนเองไร้ค่า ซึ่ ง Corey, 1996,
p. 203; Nelson-Jones, 1998, pp. 36 – 39 ได้กล่าวถึง บทบาทของผูใ้ ห้การปรึ กษา พบว่า โดยพื้นฐานแล้ว
ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะใช้ตวั เองเป็ นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลง (Counselor uses Himself as an Instrument
of Change) ในการพบกับผูร้ ั บการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะไม่แสดงท่าทางบทบาทว่า เป็ นผูใ้ ห้ก าร
ปรึ กษา “Role is to Without Role) แต่จะสร้างบรรยากาศของการให้การปรึ กษา เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
เจริ ญงอกงาม ตลอดจน ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องแสดงออกด้วยความจริ งใจในการให้การปรึ กษา และโดย
ส่ ว นตัว ของผู ้ใ ห้ ก ารปรึ ก ษา ก็ จ ะต้อ งมี ภ าวะของการมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตนเองสอดคล้ อ งกับ
ประสบการณ์ แ ห่ ง ตน (Congruence) และสามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ได้ ส มบู ร ณ์ (Fully
Functioning Person) ซึ่ งจะช่ วยให้ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถโต้ตอบและมีปฏิ สัมพันธ์ผูร้ ับการปรึ กษา ใน
ฐานะที่เป็ นบุคคลคนหนึ่ งไม่ใช่เฉพาะการแสดงบทบาทการเป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษาเท่านั้น คุณสมบัติดงั กล่าว
ของผูใ้ ห้การปรึ กษาจะเอื้อประโยชน์ต่อการให้การปรึ กษาที่จะช่ วยให้ผูร้ ับบริ การรู ้ จกั และเข้าใจโลกของ
ตนเองอย่างแท้จริ งและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตให้เจริ ญงอกงามขึ้น
4. การพัฒนาทักษะการให้บริ การปรึ กษาวัยรุ่ นที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตโดยครู ผใู ้ ห้บริ การปรึ กษา
พบว่า หลังการฝึ ก อบรมมีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าก่อนการให้การปรึ กษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า ครู ที่ให้การศึกษามีท้ งั ที่เป็ นครู ที่ปรึ กษา และครู แนะแนว ซึ่ งสมัครใจ
เข้าร่ วมโครงการฝี กอบรม ทั้งนี้ พ้ืนฐานด้า นการให้การปรึ กษาของครู ท้ งั 2 กลุ่ มนี้ อาจจะมี ไม่เ ท่ า กัน
ตลอดจนการประยุกต์ใ ช้ทฤษฎี สาหรับการเรี ยนการสอนที่ เลื อกใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ก็อาจจะมี
ไม่เพียงพอ จึงได้มีการจัดฝึ กอบรมให้การปรึ กษาครั้งนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับที่ลดั ดาวรรณ ณ ระนอง (2560,
หน้า 69-70) ได้สรุ ปเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ไว้ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค
(Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ 2) ทฤษฎีการวางเงื่ อนไขด้วยการกระทา (Operant Conditioning
Theory) ของสกินเนอร์ 3) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์เชื่ อมโยง (Thorndike's Connectionism Theory)
ของธอร์นไดค์ 4) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง (Contiguous Conditioning) ของกัทธรี 5) ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้แบบเสริ มแรง (Hull's Systematic Behavior Theory) ของฮัลล์ (Hull) 6) ทฤษฎีกฎการเรี ยนรู ้หลักการ
เรี ยนรู ้ ของทฤษฎี กลุ่ม (Gestalt Theory) ของเกสตัลท์ (Gestalt) 7) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสนาม ( Lewin's
Field Theory) ของเลวิน (Lewin) 8) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แบบเครื่ องหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน
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(Tolman) 9) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางปั ญญาสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูร่า (Bandura) ทาการ
อบรมเพื่ อพัฒ นาทัก ษะการให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาวัย รุ่ นที่ อยู่ใ นภาวะวิก ฤต สอดคล้องกับ วิธี ก ารส่ ง เสริ ม
แรงจูงใจในการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี พครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ฟาร์ อิ ส เทอร์ น จัง หวัด เชี ย งใหม่ (วิ ญ ญู พู ล ศรี , ประพัน ธ์ สุ ท ธาวาส, บุ ญ เลิ ศ ค าปั น
และญาณิ นท์ คุณา, 2559) ผลการวิจยั พบว่า การแข่งขันระหว่างหมู่ต่อหมู่ (กลุ่มคละเก่ง ปานกลาง อ่อน)
ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกด้านการเพียรพยายาม (Persistence) และการจูงใจสาหรับนักเรี ยน เช่น มีกาลังใจใน
การทางานยิง่ ขึ้น จะส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะการให้บริ การปรึ กษาเป็ นอย่างดี ผลการวิจยั พบว่า การสร้าง
บรรยากาศให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน โดยใช้วิธี Time Out เพื่อช่ วยให้เด็กฝึ กการควบคุมตนเอง จาก
ประเด็นดังกล่าว พบว่า มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้สาหรับการเรี ยนการสอนมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฎี
การวางเงื่ อนไขแบบการกระท าของสกิ น เนอร์ รองลงมาคื อ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แบบวางเงื่ อ นไขแบบ
คลาสสิ ค และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์ นไดค์ (มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น จังหวัด
เชี ยงใหม่, 2558) ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับที่ ประดินนั ท์ อุปรมัย และลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2553,
หน้า 10-12) สังเคราะห์ได้วา่ ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรมีบทบาททั้งก่อนการให้การปรึ กษา ระหว่างการให้การ
ปรึ กษา และหลังจากการให้การปรึ กษา ได้แก่ เตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระเบียนสะสมอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้สะดวกใช้ประโยชน์ประกอบการให้บริ การปรึ กษา ตลอดจนเป็ นนักฟั งที่ดี และประสานงานกับ
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องในฐานะที่ เป็ นผูห้ นึ่ ง ในคณะที่ จะให้ค วามช่ วยเหลื อแก่ ผูร้ ั บ การปรึ ก ษา เพราะการ
ช่ วยเหลื อแก่ ผูร้ ั บการปรึ กษานั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาไม่สามารถดาเนิ นการได้โดยลาพังผูเ้ ดี ยว เพื่อให้ผูร้ ั บ
การปรึ กษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่ ง ทองเลียน แฉขุนทด (2556, บทคัดย่อ) ได้ดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง
การประเมินโครงการช่วยเหลือนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาระดับประถมศึกษา
ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า 1) การประเมินด้าน
บริ บ ท พบว่ า โครงการช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากภาวะวิ ก ฤตทางการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี คณะกรรมการการศึกษา
การศาสนา และวัฒนธรรมอาเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศ.ข.) และนักเรี ยน
ที่ ไ ด้รับ ทุ นการศึ ก ษา โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และสรุ ป ได้ว่า ไม่ ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น
2) การประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น พบว่า โครงการช่วยเหลือนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
การศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กัด ส านัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด อุ บ ลราชธานี
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมอาเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศ.ข.) และนักเรี ยนที่ ได้รับทุ นการศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสรุ ปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 3) การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โครงการช่วยเหลื อนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมอาเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(กศ.ข.) และนักเรี ยนที่ ได้รับทุ นการศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสรุ ปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 4) การประเมินด้านผลผลิต พบว่า โครงการช่วยเหลือนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ทางการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัดอุ บ ลราชธานี
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมอาเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กศ.ข.) และนักเรี ยนที่ได้รับทุน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรมีการจัดบริ การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤตให้ได้รับการเผยแพร่ เพื่อที่จะได้เป็ นที่รู้จกั ใน
สถานศึกษา และชุมชนมากยิง่ ขึ้น
2. ชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรที่จะหันมาให้ความสนใจเกี่ ยวกับปั ญหาของเด็ก วัยรุ่ น
และร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาของวัยรุ่ นมากขึ้น ตลอดจนมีการประสานงานและร่ วมมือกันทางานเกี่ ยวกับ
ปั ญหาวัยรุ่ นมากขึ้น
3. ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ นควรมีทกั ษะในการให้บริ การปรึ กษาและการช่วยเหลือ
วัยรุ่ นที่มีปัญหาในภาวะวิกฤตได้อย่างประสิ ทธิภาพ
4. เด็กและเยาวชนที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตควรได้รับการเอาใจใส่ เป็ นพิเศษจากพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน องค์กร ชุมชน ต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ทนั ท่วงที และเพื่อป้ องกันปั ญหาด้าน
ต่าง ๆ ที่อาจจะตามมา
5. หน่วยงาน เช่น สถานพินิจเด็กและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรหันมาสนใจเกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น และร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาของ
วัยรุ่ นมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการจัดฝึ กอบรมการบริ การปรึ กษาวัยรุ่ นในภาวะวิกฤตให้กบั ครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ควรมีการสนับสนุ นให้ครู ที่ปรึ กษาและครู แนะแนวได้รับบริ การฝึ กทักษะอย่างต่อเนื่ องจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้การปรึ กษา
3. ควรมีการสนับสนุ นให้มีงานวิ จยั ด้านการแนะแนว และการให้การปรึ กษาเชิ งจิตวิทยา แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงและภาวะวิกฤต ให้มากขึ้น
ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อป้ องกันปั ญหา และหาทางออกที่มีประสิ ทธิ ภาพให้กบั เด็กและเยาวชนที่ประสบปั ญหา
ในภาวะวิกฤต
5. ควรมีการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตต่าง ๆ
เพื่อหาแบบแผนในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ

