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บทที ่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง การบริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤต อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้สรุป 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 
สรุปผลการวจัิย  
 1. พฤติกรรมของเด็กวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตตามแบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) อยู่ใน
ระดบัมีปัญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชาย และเพศหญิง  
 2. การศึกษาความเครียดของเด็กวยัรุ่น พบว่า ความเครียดของเด็กวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะ
วิกฤตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. พฤติกรรมและระดบัความเครียดของเด็ดวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะวิกฤ มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตของครูท่ีปรึกษาก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกนั โดยทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาฯหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผล  

  จากขอ้คน้พบสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  การศึกษาปัญหาพฤติกรรมของเด็ดวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต โดยใช้แบบส ารวจพฤติกรรม 
(TYC) พบว่า วยัรุ่นอยู่ในระดับมีปัญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะว่าครูให้บริการปรึกษาวยัรุ่นภาวะวิกฤตของนักเรียน หรือครูท่ีปรึกษาแต่ละคนเลือกได้เลือก
นกัเรียนจ านวน 2 คนท่ีมีปัญหาวิกฤตจากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองเพื่อเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และไดรั้บ
การยืนยนัจากการศึกษาคร้ังน้ี ตวัอยา่งของปัญหาท่ีเห็นไดจ้ากแบบส ารวจพฤติกรรม คือ วยัรุ่นมีลกัษณะ
ถอยหนี (Withdraw) มีความวิตกกงัวลและซึมเศร้า (Anxious/Depressed) มีพฤติกรรมเกเร (Delinquent 
Behavior) และพฤติกรรมกา้วร้าว (Aggressive Behavior) โดยมีพฤติกรรมในกลุ่มเหล่าน้ีถึงคร่ึงหน่ึงหรือ
เกินคร่ึงของจ านวนพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกลุ่มปัญหาเหล่านั้น (สมทรง สุวรรณเลิศ และวนัชยั ไชยสิทธ์ิ, 2540, 
หนา้ 53) 
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ผลการศึกษาวิจยัสอดคล้องกบัที่นักการศึกษาได้แก่ สุธีรพนัธ์ุ กรลกัษณ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า มนุษย ์     
ทุกคนท่ีเกิดมายอ่มประสบปัญหานานปัการ ตั้งแต่ปัญหาเล็กนอ้ยไปจนกระทัง่ถึงปัญหาท่ีเป็นวิกฤตของ
ชีวิต มนุษยถื์อว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และความส าคญัสูงสุดท่ีจะทอดทิ้งมิได้ ดงันั้นการให้บริการ
ปรึกษา (Counseling Service) นบัเป็นหวัใจของการแกปั้ญหาให้คนพื้นจากทุกข์ในระดบัหน่ึงได ้และถือ
ไดว้่าเป็นการให้บริการท่ีส าคญัของการแนะแนว “ศิลปะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัให้คน้พบ 
รู้จกั เขา้ใจ ยอมรับและพฒันาตนเอง การแสดงออกถึงความห่วงใยเอ้ืออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตา
ปราณี การเก้ือกูลช่วยเหลือ ความจริงใจ การรับรู้ทุกข์ การร่วมทุกข์ เป็นท่ีระบายทุกข์ การช่วยเหลือให้
มนุษย์สามารถพึ่ งและช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้ง มาสโลว์ (Maslow) เช่ือว่า คนเราจะมีความต้องการ
พื้นฐานมากท่ีสุดเม่ือไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจในขั้นนั้น และจะเกิดแรงจูงใจท่ีสูงข้ึนไปได้อีก
ตามล าดบัขั้น ได้แก่ 1) ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs)  2) ความตอ้งการความปลอดภยั 
(Safety  Needs)  3) ความตอ้งการทางสังคม (Social  Needs) 4) ความตอ้งการความภูมิใจ (Esteem Needs)  
5) ความตอ้งการสมหวงัในชีวติ (Self Actualization Needs) (วญิญู  พูลศรี,ประพนัธ์ สุทธาวาส, บุญเลิศ ค า
ปัน และญาณินท์ คุณา, 2559)  ผลการวิจยัแตกต่างกบั ประดินนัท์  อุปรมยั และลดัดาวรรณ  ณ ระนอง  
2553, หนา้ 10-12) ไดส้รุปเก่ียวกบัผูใ้หก้ารปรึกษาควรมีคุณลกัษณะส่วนตวัทั้งดา้นความรู้ ไดแ้ก่ มีความรู้
รอบเก่ียวกบัแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ผูรั้บการปรึกษา
ได้ ด้านทกัษะมีทกัษะในการให้การปรึกษาทุกขั้นตอน ทั้งแบบเป็นรายบุคคล แบบกลุ่มและปรึกษา
ครอบครัว และเจตคติ คือ แบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกบัผูรั้บการปรึกษาในฐานะผูร่้วมให้ขอ้มูลหรือให้
แนวทางการคิด  ไม่ใช่รับผิดชอบในการตดัสินใจ  นอกเหนือจากคุณลกัษณะของผูใ้ห้การปรึกษาทั้ง          
3 ดา้น  ดงักล่าวมาแลว้นั้นยงัมีเง่ือนไขท่ีจ าเป็นผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งมี โดยเฉพาะแก่ผูป้ระสบภาวะวิกฤต
ควรจะตอ้งมี โดยเง่ือนไขท่ีจ าเป็นมี 3 ประการ  และผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัเง่ือนไขน้ี  คือ  คาร์ล  โรเจอร์ส  
นกัจิตวิทยาผูใ้ห้ก าเนิดทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  เง่ือนไข 3 ประการจ าเป็นท่ี
ผู ้ให้การปรึกษาต้องมี  ได้แก่    1. ความเข้าอกเข้าใจ  (Empathy  Understanding)  2.  ความจริงแท้  
(Genuineness)  และ  3.  การมองทางบวกอยา่งไม่มีเง่ือนไข  (Unconditional  Positive  Regard) (คมเพชร  
ฉตัรศุภกุล และผอ่งพรรณ  เกิดพิทกัษ ์(2547, หนา้ 10-14) ส่วนเพญ็พกัตร์  อุทิศ (2549, หนา้ 132) ไดก้ล่าว
เก่ียวกบัปัญหาภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญภยนัตรายหรือสถานการณ์ท่ีเครียดรุนแรงเกินกว่ากลไก      
การแกปั้ญหาท่ีบุคคลเป็นอยูเ่ดิมจะสามารถจดัการได ้อาจส่งผลใหบุ้คคลเกิดความวติกกงัวล กลวั รู้สึกผดิ 
อบัอาย ไร้ค่า หมดหวงั ไม่รับรู้บุคคล กาลเวลา และสถานท่ี หรืออาจรู้สึกโกรธข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี
สุวนี เก่ียวก่ิงแก้ว (2554, หน้า 67) ได้กล่าวเก่ียวกับภาวะวิกฤตท่ีก่อให้เกิดปัญหาไวคื้อ ภาวะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากความเป็นอยู่ปกติ ท าให้มีการสูญเสียความสมดุลทางอารมณ์ ท าให้บุคคลต้องมี        
การตดัสินใจใหม่ เพื่อปรับสมดุลทางจิตใจ อารมณ์ โดยการใชก้ลไกการปรับสมดุลท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคย
ใชอ้ยูเ่ดิม ภาวะวิกฤตเป็นภาวการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการพฒันาการ
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ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ภาวะวกิฤตเป็นภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว ไม่ไดค้งอยูต่ลอดไป และเป็น
ภาวการณ์ส าคญัในชีวิตของบุคคล เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้บุคคลมีพฒันาการขั้นสูงข้ึนหรือเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคจิตโรคประสาทได ้และในปีเดียวกนั อ าไพรัตน์  อกัษรพรหม (2554, หนา้ 5-6) ได้
กล่าวเก่ียวกบัภาวะวิกฤตอนัอาจจะเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่สมดุลในช่วงระยะเวลา
ชัว่คราวของปัจเจกบุคคลท่ีก าลงัเผชิญส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตรายส าหรับเขา เป็นภาวะท่ี
ประกอบด้วยปัญหาส าคญัซ่ึงเขาไม่สามารถหลีกเล่ียงและแก้ไขได้ การเผชิญภาวะวิกฤตจะส่งผลต่อ
สุขภาพจิตในอนาคตของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลท่ีสามารถปรับตวัเผชิญภาวะวิกฤตไดดี้จะ
เติบโตงอกงามข้ึน มีทกัษะและวฒิุภาวะในการเผชิญภาวะวกิฤตในอนาคต ส่วนปัจเจกบุคคลท่ีไม่สามารถ
ปรับตวัเผชิญภาวะวกิฤตได ้จะท าใหส้ภาพจิตใจเส่ือมโทรมซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการด าเนินชีวิตในระยะยาว 
ประกอบกบัท่ีมีนักการศึกษา นักวิจยั คือ ลดัดาวรรณ ณ ระนอง (2560, หน้า 3) ได้กล่าวถึงภาวะวิกฤต 
(Crisis) ไวว้า่เป็นการรับรู้หรือประสบการณ์ของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีบุคคลประสบความทุกขย์าก
อย่างยิ่งยวด เกินกว่าท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยกลไกการแกปั้ญหาแบบเดิมตามปกติ และเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ผิดปกติแก่บุคคลทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม หรืออาจเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้
บุคคลมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมในขั้นสูงข้ึน  
 2. การศึกษาความเครียดของเด็ดวยัรุ่น พบว่า ความเครียดของเด็ดวยัรุ่นที่อยู่ในภาวะ
วิกฤต ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยวยัรุ่นชายมีความเครียดสูงกว่าวยัรุ่นหญิงเล็กน้อย ทั้งน้ีอาจจะ
เป็นเพราะว่า มนุษยม์ีลกัษณะของความวิตกกงัวล โดยมีความรู้สึกว่าจะตอ้งพยายามต่อตา้นส่ิงที่จะ
มาท าลายการด ารงอยู่ของตน มนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะเผชิญกบัความวิตกกงัวลหรือความรู้สึกผิด เพราะ
ความวิตกกงัวลเปรียบเสมือนเงื่อนไขในการด ารงชีวิตนั่นเอง ทั้งน้ีมีผลงานการวิจยัของขนิษฐา  
แสนใจรักษ์ (2552, บทคดัย่อ) ได้ด าเนินการวิจยั เร่ือง ในชั่ววูบของการฆ่าตวัตาย : การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาในผูท่ี้ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่า  ตวัตาย การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคิด ความรู้สึกในขณะกระท าการใด ๆ เพื่อยุติการมีชีวิตอยู่ และการผ่านพน้ช่วงวิกฤตของ
ผูที้่ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตวัตาย ผลการวิจยัพบว่าความคิด ความรู้สึกในขณะกระท าการ
ใด ๆ เพื่อยุติการมีชีวิตอยู่ และการผ่านพน้ช่วงวิกฤตของผูท่ี้ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตวัตาย 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลกั คือ 1) การรับรู้เหตุการณ์ตามความเป็นจริง 2) กระบวนการเยียวยา
จิตใจ 3) การมองเห็นคุณค่าของเหตุการณ์ ผลการวิจยัช้ีให้เห็นเก่ียวกบัสมาชิกภายในครอบครัว ผูใ้ห้
การดูแลผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย ตลอดจนนักจิตวิทยาการปรึกษาควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
แรงจูงใจในการฆ่าตวัตาย และกระบวนการเยียวยาจิตใจภายหลงั การพยายามฆ่าตวัตาย นอกจากน้ี 
อาจพิจารณาน าคาบสอนประจ าศาสนาของผูพ้ยายามฆ่าตวัตายมาช่วยให้กระบวนการเยียวยาจิตใจ
ภายหลงัภาวะวิกฤตดียิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนั เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล,  2552, หน้า 145) ได้กล่าวถึงกรณี
ของผูเ้ป็นโรคประสาท คือ ผูท่ี้พยายามเก็บกดพลงัปรารถนาด้วยการไร้ความคิด เหตุผล หากเขารู้จกั
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ตนเองแล้วก็จะช่วยให้เขาสามารถเบ่ียงเบนมนัไปสู่ช่องทางอนัเป็นท่ียอมรับได้นั่นก็คือ การใช้กลไก
การป้องกนัตนเองที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นการกลัน่กรองการยอมรับความเป็นจริง 
และการซ่ือสัตยต์่อตนเอง ซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าคญัต่อการให้การปรึกษาตามแนวทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
ซ่ึงฟรอยด์  (Freud)  เรียกวา่  “Transference Neurosis” ก็เพราะวา่ พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการแสดงซ ้ าอยา่ง
เดียวกบัท่ีเคยประพฤติมาในเยาวว์ยั สมยัแรก ๆ ฟรอยด์เรียกวา่  เป็นการระบายออกของความขดัแยง้ แต่
ในภายหลงั  “Transference  Neurosis”  ใชเ้ป็นการบ าบดัหรือการใหก้ารปรึกษาท่ีแทจ้ริง คือ ท่าทีของผูใ้ห้
การปรึกษา (ตวัแทนของบุคคลท่ีเคยเป็นเหตุของความยุง่ยากในเยาวว์ยั) ท่ีสงบแต่มีความเห็นใจและปราณี
ผูรั้บการปรึกษาจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาได้คิด และฝึกปฏิกิริยาอย่างอ่ืนข้ึนมาแทนซ่ึงจะท าให้ผูรั้บการ
ปรึกษาสามารถแสดงความรู้สึกท่ีเก็บกดไวใ้นอดีตออกมา  แลว้สร้างความรู้สึกใหม่เก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ 
ท่ีถูกเก็บกดเอาไว ้โดยผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งให้การยอมรับ ตอ้งมีลกัษณะท่ีอบอุ่น และจะไม่มีการตดัสิน
พฤติกรรมนั้น ๆ ว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว และใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการให้การปรึกษาและท้ายท่ีสุด
ผูรั้บบริการก็จะสามารถแยกแยะความขดัแยง้ในจิตใตส้ านึกและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั
อยา่งมีสติ การท่ีความเครียดของเด็ดวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ในระดบัมาก จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูใ้ห้การ
ปรึกษาจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพที่ดีกบัผูร้ับการปรึกษาให้เกิดข้ึนก่อนเป็นประการแรก จากนั้น
จะตอ้งอาศยัเทคนิคการฟังให้มากและการตีความ โดยผูใ้ห้การปรึกษาอาจเผชิญกบัการต่อตา้นจาก
ผูร้ับการปรึกษา ซ่ึงผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งแสดงความใส่ใจต่อเร่ืองน้ีและในขณะที่ผูร้ับการปรึกษา
ก าลงัระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างมากนั้น ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งฟังอย่างตั้งใจ คิดวิเคราะห์
และตดัสินใจว่าจะตีความออกไปอย่างไรจึงจะเหมาะสม หลกัส าคญัและการตีความก็คือผูใ้ห้การ
ปรึกษาจะจบัประเด็นหรือสาระท่ีซ่อนอยู่ในจิตไร้ส านึกของผูรั้บการปรึกษาให้ได้ ซ่ึงอาจซ่อนอยู่ใน
ความหมายของความฝันหรือจากการเช่ือมโยงอย่างเสรีหรือการระบายความรู้สึกอย่างอิสระ และ
ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งมีความไวต่อความรู้สึกของผูร้ับการปรึกษาด้วย ซ่ึงมีผลงานการวิจยัของ 
อจัจิมา  อาภานนัท์ (2557, บทคดัย่อ) ไดด้ าเนินการวิจยั เร่ือง ประสบการณ์ทางจิตใจในการเขา้ร่วมกลุ่ม
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีมีศิลปะเป็นส่ือ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจในการเขา้ร่วม
กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีมีศิลปะเป็นส่ือโดยผูใ้ห้ขอ้มูลก็ยินดีท่ีจะเปิดเผยตวัเองมากข้ึน และขอ้มูลท่ี
ไดท้  าให้เห็นว่าการน าการท างานศิลปะมาใช้ร่วมดว้ยในกลุ่มมีส่วนช่วยเอ้ือกระบวนการกลุ่มโดยเฉพาะ
ประเด็นเก่ียวกบัการช่วยลดความประหม่า ความรู้สึกระแวดระวงัในช่วงตน้ของกลุ่มและประเด็นเก่ียวกบั
การเอ้ือให้เกิดการเปิดเผยตนเอง รวมไปถึงประโยชน์ของการท างานศิลปะเพื่อแสดงความคิดอารมณ์
ความรู้สึก ช่วยใหเ้กิดความผอ่นคลาย สบายใจ ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเองของผูท่ี้มีแนวโนม้
ภาวะวิกฤตทางอารมณ์ และในปีถัดมามีผลงานการวิจยัของ วนิดา นิลวณิชย์  (2558, บทคดัย่อ) ได้
ด าเนินงานวิจยั เร่ือง ผลของการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1. หลงัการทดลอง
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พฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนท่ีได้รับบริการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการลดลง 2. หลังการทดลอง
พฤติกรรมหนีเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองลดลงต ่ากวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม  
 3.  ปัญหาพฤติกรรมและระดบัความ เครียดของ เด ็ดว ยั รุ่น ที ่อยู ่ในภาวะว ิกฤตมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า วยัรุ่นเป็นวยั
ท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤตท่ีคาดหวงัไม่ได ้(Unanticipated Crisis) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสาเหตุ ท า
ให้เกิดภาวะวิกฤตไดน้ั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของบุคคลนั้น เช่น อุบติัเหตุ การผ่าตดัการ
เจ็บป่วยท่ีรักษาหายยากหรือไม่หาย เช่น ป่วยเป็นเอดส์ หรือมะเร็งระยะสุดทา้ย ภาวะสูญเสีย  การหยา่ร้าง 
การเปล่ียนงานของบิดามารดา การตกงาน การถูกลกัพา การถูกข่มขืน การถูกลอบท าร้าย การถูกปลน้จ้ี 
การถูกฟ้องร้องเป็นคดี รวมถึงการประสบภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น น ้าท่วม ไฟไหม ้สึนามิ แผน่ดินไหว ดินถล่ม 
ภูเขาไฟระเบิด จึงเป็นสาเหตุให้เป็นปัญหาความเครียดของวยัรุ่น ซ่ึง กาญจนา  เดชคุม้ (2541, บทคดัย่อ) 
ได้ด าเนินการวิจัย เร่ือง การศึกษาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ การวจิยัในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และเปรียบเทียบ
ความเครียดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานครตามตวั
แปรเพศ และรายไดข้องครอบครัว ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนมีความเครียดโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกว่า
ปกติเล็กนอ้ย 2) นกัเรียนหญิงมีความเครียดมากกวา่นกัเรียนชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) 
นกัเรียนท่ีครอบครัวมีรายไดต่้างกนั มีความเครียดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นกัเรียนท่ีมีรายไดข้องครอบครัวต ่ามีความเครียดมากกวา่นกัเรียนท่ีมีรายไดข้องครอบครัวสูง 4) สาเหตุท่ี
ท าให้นกัเรียนมีความเครียดอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยมีดงัต่อไปน้ีคือ 1) เวลาในการ
สอบของโรงเรียนใกลเ้คียงกบัการสอบเขา้มหาวิทยาลยั 2) ครอบครัวมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน 3) ตอ้งสอบเขา้
มหาวทิยาลยัปิดใหไ้ดเ้พื่อจะไดมี้โอกาสท่ีดีในการหางาน 4) ผูน้  าครอบครัวขาดสภาพคล่องทางการเงินใน
การประกอบอาชีพ 5) บา้นหรือทรัพยสิ์นในบา้นถูกน าไปจ านองกบัธนาคาร 6) ไม่เขา้ใจบทเรียน 7) ผูน้ า
ครอบครัวประสบปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุน 8) บิดามารดาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบา้นหรือผ่อนบา้น 
ดงันั้นมนุษยทุ์กเพศท่ีเป็นวยัรุ่นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งลดความวิตกกงัวล ซ่ึงโดยล าพงัในตวัของกลไกการ
ป้องกนัตนเองไม่ถือว่าเป็นส่ิงผิดปกติ เน่ืองจากเป็นการปรับตวัของอีโก้  เพื่อให้จิตใจกลบัสู่สมดุลซ่ึง      
มาโนช  หล่อตระกูล (2542, หนา้ 31, อา้งถึงใน Corey, 2013, pp. 61-62) ไดก้ล่าวถึง กลไกการป้องกนัทาง
จิตท่ีส าคญั ได้แก่ 1) การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บกดความคิด ความรู้สึก หรือความตอ้งการท่ี
ตนเองยอมรับไม่ไดไ้วใ้นระดบัจิตใตส้ านึก เช่น เด็กตอ้งการลืมความรู้สึกเป็นศตัรูซ่ึงตนมีต่อพ่อในสมยั
เม่ือยงัอยูใ่นวาระแห่งปมออดิปุส ใชว้ธีิเก็บกดจนลืมความหลงัคร้ังนั้นเสียส้ิน เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้จะ
จ าเหตุการณ์สมยัเด็กไม่ไดเ้ลย  2) การปฏิเสธ (Denial) เป็นกลไกการป้องกนัตนเองท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ย ๆ การ
เก็บกด  เป็นการหลีกเล่ียงกรรับรู้ความเป็นจริงท่ีทนรับไม่ได ้โดยการปฏิเสธการรับรู้  เช่น หญิงบางคนซ่ึง
สามีเสียชีวติในสงคราม ตนเองไม่สามารถยอมรับความจริงน้ีได ้จะแสดงออกโดยเช่ือวา่สามีไม่ตาย แต่ยงั
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ไม่กลบัมาเพราะสงครามยงัไม่ส้ินสุด 3) การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction  Formation) เป็นการ
กระท าในส่ิงท่ีตรงขา้มกบัแรงขบัท่ีอยูภ่ายในส่วนลึกของจิตใจท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของบุคคล เช่น แม่เล้ียง
บางคนผูแ้สดงความรักเอาใจใส่ลูกเป็นอยา่งมาก หรือคอยติดตามปกป้องลูกมิให้ลูกพบความยากล าบาก  
ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ส่วนลึกในจิตใจนั้นมีความชงัลูกเป็นอย่างยิ่ง 4) การโทษผูอ่ื้น (Projection) เป็นการโยน
ความรู้สึกหรือความตอ้งการท่ีตนเองยอมรับไม่ได ้ให้เป็นของผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน เช่น นกักีฬาท่ีแข่งขนัแลว้
พ่ายแพ ้และไม่ยอมรับความจริงก็จะรู้สึกว่าเพราะคนดูส่งเสียงดงัเกินไปท าให้ไม่มีสมาธิ 5) การแทนท่ี  
(Displacement) เป็นกลไกท่ีช่วยลดความวติกกงัวล โดยการเปล่ียนเป้าหมายท่ีตนเองเกิดความรู้สึกไปยงัท่ี
อ่ืน ซ่ึงมีผลเสียต่อตนเองนอ้ยกวา่ เช่น เม่ือถูกหวัหนา้ในท่ีท างานต าหนิ รู้สึกโกรธแต่ท าอะไรไม่ไดแ้ลว้ไป
ฉุนเฉียวกบัลูกหลานท่ีบา้น 6) การหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง (Rationalization) เป็นการหาเหตุผลท่ีตนเอง
รู้สึกวา่ดีเป็นท่ียอมรับของสังคมมาแทนเหตุผลท่ีแทจ้ริงของพฤติกรรม บางอยา่งท่ีกระท าลงไปเพื่อป้องกนั
การเสียหนา้หรือความรู้สึกอบัอายจากผูค้น เขา้ท านอง "องุ่นเปร้ียว" เม่ือไม่สามารถท าส่ิงใดไดด้งัใจก็อา้ง
วา่ส่ิงนั้นไม่ดี ไม่มีค่าควรแก่ความพยายาม หรือ “มะนาวหวาน” เม่ือไดส่ิ้งท่ีไม่พึงประสงคม์าก็อา้งว่าส่ิง
นั้นดียิ่ง 7) การทดแทน (Sublimation) เป็นการเปล่ียนความรู้สึกหรือแรงผลกัดนัให้เป็นรูปแบบท่ีสังคม
ยอมรับ เช่น นายด าชอบความรุนแรงกา้วร้าว และหาทางออกโดยไปเป็นนกัมวยกลไกการป้องกนัตวัเอง
วิธีน้ี ฟรอยด์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า บรรดาศิลปินท่ีมีช่ือเสียงไดร้ะบายความรู้สึกหรือทดแทน
พลงัขบัทางกา้วร้าว หรือแรงขบัทางเพศให้ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค ์8) การถดถอย 
(Regression) หมายถึง บุคคลแสดงพฤติกรรมถอยกลบัไปสู่การพฒันาขั้นตน้ๆ เม่ือเผชิญกบัความวิตก
กงัวล โดยแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ เช่นเด็กท่ีตกใจกลวัต่อการเขา้โรงเรียนใหม่ ๆ 
อาจจะยอ้นกลบัไปแสดงพฤติกรรมอยา่งเด็กเล็ก ๆ เช่น ร้องไหเ้กาะติดกบัมารดา ดูดน้ิวมือ หลบซ่อน หรือ
แสดงอาการเกาะติดกบัครูผูส้อนต่อเม่ือเขารู้สึกวา่ปลอดภยั  จึงจะหนักลบัมาแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ไดต้ามปกติ 9) การหนัเขา้หาตนเอง (Introjection) กลไกน้ีประกอบดว้ย การรับหรือการซึมซบัค่านิยมหรือ
มาตรฐานการกระท าของบุคคลมาเป็นของตนเอง เช่น เด็กท่ีถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวในวยัเด็ก เม่ือ
เติบโตข้ึนก็ไดแ้สดงพฤติกรรมรุนแรงท่ีเคยไดรั้บมากบับุคคลอ่ืนต่อไปเป็นวงจรของเด็กท่ีถูกท าของพ่อแม่
หรือค่านิยมของผูอ่ื้น และยอมกระท าตามผูใ้ห้การปรึกษา แนะน าค่านิยมและการกระท าท่ีถูกต้อง
เหมาะสมเสียใหม่ 10) การเลียนแบบ (Identification) เป็นการเลียนแบบอย่างโดยอตัโนมติัให้เหมือนกบั
บุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีตนช่ืนชอบโดยไม่รู้ตวั เช่น ไวห้นวดหรือไวท้รงผมแบบเดียวกบัผูน้ า
หรือดาราท่ีตนช่ืนชม 11) การชดเชย  (Compensation)  เป็นกลไกการป้องกนัตนเอง ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อเสริม
ความไม่สมบูรณ์ของตนเองในดา้นร่างกาย บุคลิกภาพ หรือสติปัญญา โดยเสริมสร้างดา้นอ่ืนของตนข้ึนมา
แทน เช่น คนตวัเล็ก ก็มกัชดเชยดว้ยการพูดเสียงดงั และวางตวัเป็นผูน้ าอยูเ่สมอ ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ Shart, 2012, pp. 214-216; Corey, 2013, pp. 200-201 ได้สรุปทรรศนะเก่ียวกับ
ธรรมชาติของมนุษยต์ามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง ไวคื้อ 1) มนุษยเ์ป็นคนดี  
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มีความสามารถ มีเหตุผล มีศกัด์ิศรี เช่ือถือ และไวว้างใจได้  2) มนุษยมี์ความอิสระ มีความเป็นตวัเอง          
มีความพร้อมท่ีจะน าตนเองเปล่ียนแปลงตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างอิสระ 
และสามารถท่ีจะเลือกส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตให้กบัตนเอง 3) มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนไปสู่การรู้จกัตนเองอย่างแท้จริง 4) มนุษย์
ตอ้งการการยอมรับ ความรัก และความเอ้ืออาทรจากบุคคลอ่ืน และตอ้งการได้รับการนับถือยกย่อง 5) 
มนุษยอ์าจเกิดความวิตกกงัวลได ้หากไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความมัน่ใจ ขาดวุฒิภาวะ มีความ
นึกคิดเก่ียวกบัตนเอง และประสบการณ์ไม่สอดคลอ้งกนั และมีความรู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า ซ่ึง Corey, 1996, 
p. 203;  Nelson-Jones, 1998, pp. 36 – 39 ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูใ้ห้การปรึกษา พบวา่ โดยพื้นฐานแลว้ 
ผูใ้ห้การปรึกษาจะใช้ตวัเองเป็นอุปกรณ์ในการเปล่ียนแปลง (Counselor uses Himself  as an  Instrument  
of  Change)  ในการพบกบัผูรั้บการปรึกษา ผูใ้ห้การปรึกษาจะไม่แสดงท่าทางบทบาทว่าเป็นผูใ้ห้การ
ปรึกษา “Role is to Without Role) แต่จะสร้างบรรยากาศของการใหก้ารปรึกษา เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษา
เจริญงอกงาม ตลอดจน ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งแสดงออกดว้ยความจริงใจในการให้การปรึกษา และโดย
ส่วนตัวของผู ้ให้การปรึกษา ก็จะต้องมีภาวะของการมีความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองสอดคล้องกับ
ประสบการณ์แห่งตน (Congruence) และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี ต่าง ๆ ในชีวิตได้สมบูรณ์ (Fully 
Functioning Person) ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ห้การปรึกษาสามารถโตต้อบและมีปฏิสัมพนัธ์ผูรั้บการปรึกษา ใน
ฐานะท่ีเป็นบุคคลคนหน่ึงไม่ใช่เฉพาะการแสดงบทบาทการเป็นผูใ้หก้ารปรึกษาเท่านั้น คุณสมบติัดงักล่าว
ของผูใ้ห้การปรึกษาจะเอ้ือประโยชน์ต่อการให้การปรึกษาท่ีจะช่วยให้ผูรั้บบริการรู้จกัและเขา้ใจโลกของ
ตนเองอยา่งแทจ้ริงและพร้อมท่ีจะสร้างสรรคชี์วิตใหเ้จริญงอกงามข้ึน 
 4. การพฒันาทกัษะการให้บริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤตโดยครูผูใ้ห้บริการปรึกษา 
พบว่า หลงัการฝึก อบรมมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการให้การปรึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ ครูท่ีให้การศึกษามีทั้งท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว ซ่ึงสมคัรใจ
เขา้ร่วมโครงการฝีกอบรม ทั้งน้ีพื้นฐานด้านการให้การปรึกษาของครูทั้ง 2 กลุ่มน้ี อาจจะมีไม่เท่ากัน 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีส าหรับการเรียนการสอนท่ีเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็อาจจะมี        
ไม่เพียงพอ จึงไดมี้การจดัฝึกอบรมให้การปรึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีลดัดาวรรณ ณ ระนอง (2560, 
หนา้ 69-70) ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ไวไ้ดแ้ก่ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
(Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ 2) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขด้วยการกระท า (Operant Conditioning 
Theory) ของสกินเนอร์ 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Thorndike's Connectionism Theory) 
ของธอร์นไดค ์ 4) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบต่อเน่ือง (Contiguous Conditioning) ของกทัธรี 5) ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบเสริมแรง (Hull's Systematic Behavior Theory) ของฮลัล ์(Hull) 6) ทฤษฎีกฎการเรียนรู้หลกัการ
เรียนรู้ของทฤษฎีกลุ่ม (Gestalt Theory) ของเกสตลัท์ (Gestalt) 7) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสนาม ( Lewin's 
Field Theory) ของเลวิน (Lewin)  8) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเคร่ืองหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน 
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(Tolman) 9) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูร่า (Bandura) ท าการ
อบรมเพื่อพฒันาทกัษะการให้บริการปรึกษาวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต สอดคล้องกับวิธีการส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวดัเชียงใหม่ (วิญญู  พูลศรี, ประพันธ์ สุทธาวาส , บุญเลิศ ค าปัน 
และญาณินท ์คุณา, 2559) ผลการวิจยั พบวา่ การแข่งขนัระหวา่งหมู่ต่อหมู่ (กลุ่มคละเก่ง ปานกลาง อ่อน) 
ท่ีมีพฤติกรรมเชิงบวกดา้นการเพียรพยายาม (Persistence) และการจูงใจส าหรับนกัเรียน เช่น มีก าลงัใจใน
การท างานยิง่ข้ึน จะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการให้บริการปรึกษาเป็นอยา่งดี ผลการวิจยัพบวา่ การสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้วิธี Time Out เพื่อช่วยให้เด็กฝึกการควบคุมตนเอง จาก
ประเด็นดงักล่าว พบวา่ มีการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทฤษฎี
การวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ รองลงมาคือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิค และทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  จงัหวดั
เชียงใหม่, 2558) ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบัท่ี ประดินนัท์  อุปรมยั  และลดัดาวรรณ  ณ ระนอง  (2553, 
หนา้ 10-12)  สังเคราะห์ไดว้า่ ผูใ้หก้ารปรึกษาควรมีบทบาททั้งก่อนการใหก้ารปรึกษา  ระหวา่งการให้การ
ปรึกษา และหลงัจากการให้การปรึกษา ไดแ้ก่ เตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และระเบียนสะสมอยา่งเป็นระบบ
เพื่อให้สะดวกใช้ประโยชน์ประกอบการให้บริการปรึกษา ตลอดจนเป็นนกัฟังท่ีดี และประสานงานกบั
บุคคลท่ีเก่ียวข้องในฐานะท่ีเป็นผูห้น่ึงในคณะท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผูรั้บการปรึกษา  เพราะการ
ช่วยเหลือแก่ผูรั้บการปรึกษานั้นผูใ้ห้การปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพงัผูเ้ดียว เพื่อให้ผูรั้บ   
การปรึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ซ่ึง ทองเลียน  แฉขุนทด (2556, บทคดัยอ่) ไดด้ าเนินการวิจยั เร่ือง 
การประเมินโครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤตทางการศึกษาระดบัประถมศึกษา
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ 1) การประเมินดา้น
บริบท พบว่า โครงการช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั อุบลราชธานี คณะกรรมการการศึกษา 
การศาสนา และวฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศ.ข.) และนกัเรียน      
ท่ีได้รับทุนการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และสรุปได้ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน            
2) การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ โครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤตทาง
การศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศ.ข.) และนกัเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสรุปไดว้่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 3) การประเมินดา้นกระบวนการ พบวา่ โครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และวฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(กศ.ข.) และนกัเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสรุปไดว้่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 4) การประเมินดา้นผลผลิต พบวา่ โครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศ.ข.) และนกัเรียนท่ีไดรั้บทุน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ควรมีการจดับริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤตให้ไดรั้บการเผยแพร่เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัใน
สถานศึกษา และชุมชนมากยิง่ข้ึน 
 2. ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท่ีจะหันมาให้ความสนใจเก่ียวกบัปัญหาของเด็กวยัรุ่น
และร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาของวยัรุ่นมากข้ึน ตลอดจนมีการประสานงานและร่วมมือกนัท างานเก่ียวกบั
ปัญหาวยัรุ่นมากข้ึน 
 3. ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่นควรมีทกัษะในการให้บริการปรึกษาและการช่วยเหลือ
วยัรุ่นท่ีมีปัญหาในภาวะวกิฤตไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 
 4. เด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤตควรไดรั้บการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู 
ผูบ้ริหารโรงเรียน องคก์ร ชุมชน ต่าง ๆ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือท่ีทนัท่วงที และเพื่อป้องกนัปัญหาดา้น 
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะตามมา  
 5. หน่วยงาน เช่น สถานพินิจเด็กและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรหนัมาสนใจเก่ียวกบัปัญหาของวยัรุ่น และร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาของ
วยัรุ่นมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการจดัฝึกอบรมการบริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวกิฤตใหก้บัครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. ควรมีการสนบัสนุนให้ครูท่ีปรึกษาและครูแนะแนวไดรั้บบริการฝึกทกัษะอยา่งต่อเน่ืองจาก
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการใหก้ารปรึกษา  

3. ควรมีการสนับสนุนให้มีงานวิจยัด้านการแนะแนว และการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แก่
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน 

4. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงและภาวะวิกฤต ให้มากข้ึน
ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อป้องกนัปัญหา และหาทางออกท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหา
ในภาวะวกิฤต 

5. ควรมีการสังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนในภาวะวกิฤตต่าง ๆ  
เพื่อหาแบบแผนในการช่วยเหลือเด็กเหล่าน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ 




