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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ เปรีย บเทีย บการพัฒ นาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึ กษาแกเ พื่อน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 1-3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2558
จํานวน 30 คน ไดมาจากอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
ในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเ พื่อน
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .85 และโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒ นาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเ พื่อน
มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6-1.0 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ และสถิติ t-test
ผลการวิจัยสรุปวา สมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒ นาสมรรถนะ
ของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน โดยรวมและรายดาน กอนการทดลอง หลังการทดลอง เพิ่ มขึ้นอยางมีนัยสําคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 แสดงว า โปรแกรมกลุ ม ฝ กอบรมมี ผ ลทําให ส มรรถนะของนั กศึ กษาในการให คํา ปรึ ก ษาแก เ พื่ อ น
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
Abstract
The objective of this research was to compare development of student’s competency in peer
counseling. The sample of the study was 30 first to three years students in Education faculty, Rajabhat
Songkhla University by Volunteer Sampling. The sample group was the experimental group and
participated in competency counseling training group program. The research instruments were competency
counseling test with reliability coefficient (alpha) of .85 and the competency counseling training group
program for developing competency counseling with item objective (IOC) ranged from 0.6-1.0. The data
was analyzed by frequency, percentage, average mean, standard deviation and t-test.The results of
the study was significant differences was 0.01 level in general and factors of competency counseling in
the training group before and after experiments. The results of this study indicated that the competency
counseling training group program was a key factor to increase a positive change in the competency counseling
in the students.
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บทนํา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความมุงหมายในการพัฒนานักศึกษาใหมีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย สังคม
จิตใจ และสติปญญา เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพไปประกอบสัมมาอาชีพ ในอนาคตได และ
สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการดําเนินชีวิตที่ดีงาม สถาบันอุด มศึกษาจึง มีบ ทบาทสําคัญ ในการพัฒ นานักศึกษาใหเ ติบ โต
เปนผูใหญที่ดีในอนาคต การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํา รงชีวิต
อยางมีความสุข โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีอายุร ะหวาง 17-25 ป จัด เปนวัย รุน
ตอนปลาย มีชีวิตผูกพันอยูกับสังคมรอบขาง อยูในภาวะอิทธิพลของสิ่งแวดลอม การไดรับคําปรึกษาที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปน เนื่องจากการใหคําปรึกษาเปนกระบวนการที่มุง พัฒ นาศักยภาพของคน ใหรูจักตนเอง รูจักสิ่ง แวดลอมและ
ใหมีความสามารถในการจัดสินใจอยางถูกตองและมีเหตุผล และการใหคําปรึกษาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพระหวาง
ผูใหคําปรึกษา ซึ่งเปนนักวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมกับ ผู รับ คําปรึกษาซึ่ง ตองการความชวยเหลือ เพื่อใหผูรับ คําปรึกษา
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ไดปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการแกปญหา ตลอดจน
ปรับปรุงความสามารถในการที่จะทําใหตนเองพัฒนาขึ้น (วัชรี ทรัพยมี. 2547: 5) การใหคําปรึกษาจึงเปนงานสําคัญงานหนึ่ง
ที่สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติ เพื่อใหผูเรียนทุกระดับ สามารถจัดการแกไขปญหา รวมทั้งมีการพัฒนาดานบุคลิกภาพ
และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต รูจักและเขาใจตนเอง รูจักตั้งเปาหมายชีวิต สามารถปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในสภาพสังคมที่สลับซับซอนและมีปญหาเชนปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษาสามารถดําเนินชีวิต อยูใ นสัง คมไดอยา งมีค วามสุข
รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสวนรวม นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนในวัยเดีย วกันมากกวา
บุคคลในวัยอื่นๆ เมื่อประสบปญหายุงยากใจ นักศึกษามักจะพูดคุยปรึกษากับเพื่อนกอนที่จะมาขอรับคําปรึกษาจากอาจารย
แนะแนว อาจารยที่ปรึกษา หรือผูปกครอง และเมื่อมาปรึกษากับเพื่อนดวยกัน เพื่อนผูใหคําปรึกษามักจะชักนําไปในลูทาง
ที่ ต นเองชอบใจหรื อพอใจโดยขาดการคิ ด อย างแยบคาย (นพมาศ ธี ร เวคิ น , 2546. 42-50) อุ ป สรรคดั ง กล าวก อให เ กิ ด
ปญหารายแรงตามมาได ถาเพื่อนผูใหคําปรึกษาขาดความเขาใจในหลักการของคําปรึกษาอยางแทจริง เพราะฉะนั้นเพื่อชวยให
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบการชวยเหลือเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่นักศึกษาประสบอยู
ยุทธวิธีหนึ่งที่ไดผลดี คือ เพื่อนใหคําปรึกษาเพื่อน (Peer Counseling) โดยการฝกเพื่อนผูใ หคําปรึกษาใหมีลักษณะของ
การเปนกัลยาณมิตรที่ดี รูจักคิด มีสมรรถนะในการใหคําปรึกษา เพื่อสามารถชวยเหลือใหคําปรึกษาเพื่อนอยางมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะในการใหคําปรึกษา เปนความสามารถของผูใหคําปรึกษาในการดําเนินการใหคําปรึกษาไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ
การใหคําปรึกษาเปนวิชาชีพในการใหความชวยเหลือ ซึ่งดําเนินการโดยผูที่ไดรับการฝกอบรมโดยเฉพาะ เพือ่ ชวยใหผูรับบริการ
แกปญหาหรือตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาตนเองไดถึงขีด สุด (วัชรี ทรัพยมี. 2547: 8-9; อางอิง จาก
Mc Cully. 1966) ซึ่งสกอตต บี พารรี (Parry. 1996: 50) กลาววา ผูที่มีสมรรถนะ ประกอบดวย บุคคลนั้นจะตองมีความรู
ทักษะ เจตคติ และคุณสมบัติตางๆที่มีผลตอการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่ม ขึ้นไดดวยการฝกอบรม คณะผู วิจัย จึง สนใจ
ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน (Peer Counseling) ในดานความรู เจตคติ และดานทักษะ
ในการใหคําปรึกษา โดยใชโปรแกรมการฝกอบรมสมรรถนะการใหคําปรึกษาแกเพื่อน เพราะวิธีการดังกลาวจะทําใหนักศึกษา
ผูเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมสามารถใหคําปรึกษากับเพื่อนที่มีปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิท ธิผ ลสูง สุด
สามารถเปนสื่อกลางในการชวยเหลือเพื่อนที่ประสบกับปญหาทางจิตใจ ใหแสวงหาทางเลือกที่เ หมาะสมในการแกป ญ หา
ในชีวิตตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนในภาพรวมของสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเ พื่อนของนักศึกษา กอนและหลัง
การฝกอบรม กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางรายดานของคะแนนแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน กอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น นั ก ศึ ก ษาที่ กํา ลั ง ศึ ก ษาชั้ นป ที่ 1-3 ป ก ารศึ ก ษา 2558 คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 757 คน (คณะครุศาสตร, 2558: 15)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย เป นนั กศึ กษาที่ กําลั ง ศึ กษาชั้ นป ที่ 1-3 ป การศึ กษา 2558 คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 30 คน คณะผูวิจัย เลือกกลุมตัวอยางโดยใชความสมัครใจ หรืออาสาสมัคร (Volunteer
Sampling) ซึ่ ง มี ค วามสนใจในการเข าร วมโปรแกรมกลุ ม ฝ กอบรมและต องการที่ จะพั ฒ นาสมรรถนะการให คําปรึ ก ษา
เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยการประกาศรับสมัคร และสัมภาษณความสนใจ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
2.1 แบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน คณะผูวิจัยดําเนินการสรางแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษา
แกเพื่อนโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน ประกอบดวยขอคําถามในการวัดสมรรถนะ
ดานความรู สมรรถนะดานเจตคติและทักษะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน นําแบบวัดที่สรางขึ้น ไปใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของความสอดคลอง (IOC) และ try out กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
2.2 โปรแกรมกลุมฝกอบรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน คณะผูวิจัยดําเนินการ
สรางแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึ กษาแกเพื่อนโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโปรแกรมกลุม ฝกอบรม และ
สรางโปรแกรมกลุมฝกอบรม จํานวน 9 ครั้ง ครั้ง ละ 1 ชั่วโมง แลวนําไปใหผูท รงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและ
พิจารณาความถูกตองของความสอดคลอง ในดานวัตถุประสงค ดานเนื้อหา ดานวิธีการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และ try out
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับลําดับขั้นตอน ระยะเวลา เนื้อหากอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยนําโปรแกรมกลุมฝกอบรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน นําไปใชกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 9 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 2 ครั้ง กอนใชโปรแกรมกลุมฝกอบรม คณะผูวิจัยใชแบบวัดสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน เพื่อเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pre-test) หลังจากใชโปรแกรมกลุมฝกอบรมเสร็จสิ้นจํานวน 9
ครั้ง คณะผูวิจัยใชแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน ของนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนํามาเปนขอมูลคะแนนหลัง
การทดลอง (Post-test) แลวนําผลที่ไดจากแบบวัด มาวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชคารอยละ
การเปรี ย บเที ย บสมรรถนะในการให คําปรึ กษาแก เ พื่ อนของนั กศึ กษา ก อนและหลั ง การเข า ร ว มโปรแกรม
กลุ ม ฝกอบรม ใชคาเฉลี่ย ( ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสถิติทดสอบที (t-test)
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สรุปผล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ชั้นป เกรดเฉลี่ย ประสบการณ
ในการอบรมโครงการเพื่อนชวยเพื่อน

ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ชั้นป
1
2
3
เกรดเฉลี่ย
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-3.99
4.00
ประสบการณในการอบรมโครงการเพื่อนชวยเพื่อน
ไมมี
มี

จํานวน (คน)

รอยละ (%)

7
23

23.30
76.70

7
10
13

23.30
33.30
43.30

10
20
-

33.30
66.70
-

24
6

80.00
20.00

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 23 คน
คิดเปนรอยละ 76.70 สวนเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 กําลังศึกษาชั้นปที่ 3 มากที่สุด จํานวน 13 คน
คิ ดเป นร อยละ 43.30 รองลงมา คื อ ชั้ นป ที่ 2 จํา นวน 10 คน คิ ดเป นร อยละ 33.30 และชั้ นป ที่ 1 จํา นวน 7 คน
คิ ดเป นร อยละ 23.30 เกรดเฉลี่ ยส ว นใหญ ข องกลุ ม ตั ว อย า งอยู ใ นระดั บ 3.00-3.99 คิ ด เป น ร อ ยละ 66.70 และ
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ยัง ไม เคยมี ป ระสบการณ ใ นการอบรมโครงการเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นมาก อ น ซึ่ ง มี จํา นวน 24 คน
คิดเปนรอยละ 80
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนในภาพรวมของสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษา กอนและ
หลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
การวิเคราะหตอนนี้ คณะผูวิจัยตองการเปรียบเทียบสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษา
ในภาพรวม โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน กอนและหลัง การเขา รว ม
โปรแกรมกลุมฝกอบรม ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสถิติทดสอบที (t-test) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษาในภาพรวม กอนและหลังการเขารวม
โปรแกรมกลุมฝกอบรม
คะแนน
กอนการเขารวมโปรแกรมกลุม
ฝกอบรม
หลังการเขารวมโปรแกรมกลุม
ฝกอบรม

N

̅

SD

30

3.19

.067

30

4.54

t

Sig.

-15.07**

.000

.059

** P<0.01

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 2 พบวา กอนการเขารวมโปรแกรมกลุม ฝกอบรมการใหคําปรึกษาแกเ พื่อน
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนในภาพรวมเทากับ 3.19 คาเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เทากับ .067 หลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมการใหคําปรึกษาแกเพื่อน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย จากแบบวัดสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนในภาพรวมเทากับ 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .059 แสดงวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนเพิ่มขึ้นเทากับ 1.35 และเมื่อทดสอบนัยสําคัญ พบวา หลังการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
ในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน เพิ่มขึ้นอยางมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 แสดงวา การพัฒ นาสมรรถนะของนักศึกษา
ในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนโดยใชโปรแกรมกลุมฝกอบรม ทําใหนักศึกษามีสมรรถนะในการใหคําปรึกษาในภาพรวม เพิม่ ขึ้น
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษารายดานของกอนและหลังการ
เขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
การวิเคราะหตอนนี้ คณะผูวิจัยตองการเปรียบเทียบสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษา
รายดาน ประกอบดวย 3 สมรรถนะ คือ สมรรถนะดานความรูในการใหคําปรึกษา สมรรถนะดานเจตคติในการใหคําปรึกษา
และ สมรรถนะดานทักษะในการใหคําปรึกษา โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อน
กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสถิติทดสอบที
(t-test) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนน สมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษา รายดาน กอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
สมรรถนะ
ดานความรูในการใหคําปรึกษา
ดานเจตคติในการใหคําปรึกษา
ดานทักษะในการใหคําปรึกษา

กอนการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
หลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
กอนการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
หลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
กอนการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
หลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม

̅
3.35
4.42
3.73
4.68
2.50
4.53

SD
.09
.07
.15
.08
.05
.06

t
-8.33*
-6.01*
-24.61*

* P<0.05

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 3 ปรากฏผลดังนี้
1. สมรรถ นะด า นความรู ใ นการให คํา ปรึ ก ษา ก อนเข า ร ว มโปรแกรมกลุ ม ฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.35 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 หลังเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .07
สรุปวานักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา ดานความรู
ในการใหคําปรึกษา เพิ่มขึ้นเทากับ 1.07
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2. สมรรถนะด า นเจตคติ ใ นการให คํา ปรึ กษา ก อนเข า ร ว มโปรแกรมกลุ ม ฝ กอบรมเพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.73 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .15 หลังเขารวมโปรแกรม
กลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .08 สรุปวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา
ดานเจตคติในการใหคําปรึกษา เพิ่มขึ้น เทากับ 0.95
3. สมรรถนะด า นทั กษะในการให คํา ปรึ กษา ก อนเข า ร ว มโปรแกรมกลุ ม ฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.50 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .054 หลังเขารวมโปรแกรม
กลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีค ะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.53 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .05949 สรุปวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา
ดานทักษะในการใหคําปรึกษา เพิ่มขึ้น เทากับ 2.03
สรุปไดวา นักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา มีคะแนนกอนเขารวม
โปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษาและหลังเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษา เพิ่มขึ้นอย างมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 โดย ผลของสมรรถนะดานทักษะในการใหคํา ปรึกษา
มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุด เทากับ 2.03 รองลงมา คือ สมรรถนะดานความรูในการใหคําปรึกษา มีคะแนนเพิ่มขึ้น เทากับ 1.07
และสมรรถนะดานเจตคติในการใหคําปรึกษา มีคะแนนเพิ่มขึ้น เทากับ 0.95
อภิปรายผล
การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนในครั้งนี้ คณะผูวิจัยอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนโดยใชโ ปรแกรมกลุม ฝกอบรม ทําใหนักศึกษา
มีสมรรถนะในการใหคําปรึกษาในภาพรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา โปรแกรมกลุมฝกอบรม
สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนได อาจเนื่องจากโปรแกรมกลุมฝกอบรม (Training Groups)
เปนกลุมทักษะหรือกลุมการฝกทักษะ เปนกลุมที่มีขอจํากัดดานเวลา และมีโครงสรางของกลุมที่เฉพาะเจาะจง มีการกําหนด
เป าหมายตลอดจนโปรแกรมของการเรี ย นรู ไ ว ล วงหน า ทั กษะทางสั ง คมเป นประเด็ นพื้ นฐานที่ กลุ ม ฝ กอบรมมุ ง พั ฒ นา
ตั ว อย า งเช น การฝ ก ทั ก ษะการกล า แสดงออกอย า งเหมาะสม การจั ด การด า นความโกรธ การบริ ห ารความขั ด แย ง
อี กทั้ ง กลุ ม ฝ กอบรมก็ ยั ง มุ ง ประเด็ นสําคั ญ ในด านอื่ นๆ ของการดํา รงชี วิ ต ด ว ย เช น ด า นสุ ข ภาพ ด า นการศึ ก ษา หรื อ
ดานการทํางาน เปนตน ผูนํากลุมฝกอบรมจะใชทั้งทักษะการสอนและทักษะการเอื้ออํานวย (Didactic and Facilitative Skills)
ในการช วยเหลื อสมาชิ กพั ฒ นาทั กษะและสามารถเชื่ อมโยงเปลี่ ย นไปสู การนําไปใช ไ ด จริ ง หลั ง จากเข าร วมการฝกอบรม
ขอบขายของกลุมฝกอบรม สามารถนําไปประยุกตใชกับนักศึกษาในมหาวิท ยาลัย และวิท ยาลัย ทักษะตางๆ ที่สําคั ญ คือ
การฝกทักษะดานการเรียน การฝกทักษะดานการจัดการความวิตกกัง วล ทักษะการสรางสัม พันธภาพ ทักษะดานการคิ ด
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การฝกทักษะใหกับเจาหนาที่และอาจารยอาจมีทักษะที่เกี่ยวของตางๆ เชน ทักษะการใหคําปรึกษา
ทักษะการเอื้ออํานวย ทักษะการสรางสัมพันธภาพ ทักษะการจัดการพฤติกรรม ทักษะการสรางทีมงาน และทักษะการเปนผูนํา
(Nelson-Jones. 1992: 2-13) อีกประการหนึ่ง โปรแกรมกลุมฝกอบรม คณะผูวิจัยใชเทคนิค การฝกอบรมที่ห ลากหลาย
ผสมผสานความคิดมาจาก นิรชรา ทองธรรมชาติ และคณะ (2544); กรมสุขภาพจิต (2546); ชูชัย สมิทธิไกร (2551) ไดแก
เทคนิ ค การบรรยายหรื อ การสอน (Lecture) เทคนิ ค การอภิ ป รายกลุ ม (Group Discussion) เทคนิ ค การสาธิ ต วิ ธี
(Method Demonstration) เทคนิคการสอนแบบตัวตอตัว (Coaching) เทคนิคกระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Process)
เทคนิ ค การจําลองสถานการณ (Simulation) เทคนิ ค การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และการลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Doing Something) ซึ่งเทคนิคตางๆ คณะผูวิจัยเลือกใชตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมในแตครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกกลุม
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาสมรรถนะของตนเองได ผลของการเข าร วมโปรแกรมกลุ ม ฝ กอบรมยั ง สอดคล องกั บ ที่
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2550 : 14) กลาวถึง การฝกอบรมวา เปนกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการอบรม
เกิด ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ความชํานาญ (Skill) และทัศ นคติ (Attitude) ที่ดีเ กี่ย วกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทั่งผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
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อยางมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล นอกจากนี้ยัง สอดคลองกับ ที่ชูชัย สมิท ธิไ กร (2551: 5-6) กลาวไววา เปาหมาย
ของการฝ ก อบรม เป น การถ า ยทอดความรู การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ความชํา นาญ ความสามารถที่ จํา เป น และทั ศ นคติ
ในทางที่ เ หมาะสม การสร า งความเข า ใจและช ว ยให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมต า งๆ ในป จ จุ บั น และอนาคต
ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น หรื อ อาจกล า วได ว า การฝ ก อบรมเป น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
อยางเปนระบบตามเปาหมายในเรื่องที่กําหนดไว อันสืบเนื่องมาจากเรียนรู
นอกจากนี้ ในชวงเริ่มตนกลุมฝกอบรม สมาชิ กกลุมจะมีความรูสึกวิตกกังวล มีความลัง เลสงสัย ความไมแ นใ จ
การตอตานความรูสึก และปฏิกิริยาทางอารมณอื่น ๆ เพราะสมาชิกไมสามารถคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได ผูวิจัยจึงตองมี
บทบาทสําคัญในการเอื้ออํานวยกลุมใหสมาชิกรูสึกผอนคลาย สอดคลองกับ ที่ ดวงมณี จงรักษ (2549: 33) ไดกลาววา
การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) ซึ่งมีเปาหมายในการสรางพันธมิตรในการรวมกลุมกัน โดยใหสมาชิกทุกคน
รูจักผูนํากลุมหรือผูวิจัยและสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม การสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับสมาชิกกลุมและระหวางสมาชิกกับ
สมาชิกเอง สรางความผูกพัน ความรูสึกไววางใจ อาทรหวงใย และการจัดสถานที่ในการจัดกลุมฝกอบรม ผูวิจยั เลือกใชหองประชุม
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเปนหองที่มีบรรยากาศที่มีความเหมาะสม มีเครื่องปรับอากาศ ทําใหสมาชิกกลุม
รูสึกผอนคลายในขณะที่สมาชิกกลุมอยูในชวงการรอความพรอมการเขารวมกลุม สอดคลองกับที่ เนลสัน โจนส (Nelson-Jones.
1992: 48-49) กลาววา การจัดที่นั่ง (Arrange Seating) สําหรับกลุมฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญมากตอปฏิสัมพันธของสมาชิกกลุม
การจัดที่นั่งแบบเกือกมา (Horseshoe Seating Pattern) เปนรูปแบบวิธีการนั่งที่เหมาะสมเนื่องจากเปนวิธีที่จะชวยใหกลุม
เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอสมาชิก และเหมาะสําหรับการฝกทักษะในการพัฒนา การเปดกลุมเพื่อใหมีเปาหมายและโครงสรางของ
กลุมที่ชัดเจน ผูวิจัยเนนบรรยากาศที่สรางความรูสึกปลอดภัยทางอารมณของสมาชิกผูเขารวมการฝกอบรมและเนนบรรยากาศ
ของกลุมที่มีจุดมุงหมายรวมกัน มีการแนะนําตนเอง มีการสรางการเชื้อเชิญผูเขารวมฝกอบรมกลุม การกลาวถึงวัตถุประสงค
ของการฝกอบรมกลุมดวย ซึ่งในการพัฒนาความฉลาดทางสังคมตามโปรแกรมที่กําหนดไวนั้น ผูวิจัย ชักจูง ใหส มาชิกกลุม
เห็นความสําคัญและคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเปนการพัฒนาตนเองดวย ผูวิจัยใชทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน
ดวยการฟงอยางตั้งใจ การถาม การสะทอน รวมทั้งการใชเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การใหคําปรึกษา ทําใหสมาชิกกลุม
เขาใจความหมาย คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษา มีการสรางเจตคติและการฝกทักษะในการใหคําปรึกษา
การยุติกลุม เพื่อสรุปภาพรวมของกลุม ฝกอบรมเพื่อพัฒ นาสมรรถนะในการใหคําปรึกษาของนักศึกษา และ
เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมฝกอบรมไดแสดงความรูสึกตอการเขารวมกลุมฝกอบรม อีกทั้งเพื่อประเมินผลการเขารวมกลุม
ฝกอบรม ผูวิจัยจะมุงใหความสําคัญในการยุติของกลุมฝกอบรม และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง การรักษาไว ตลอดจนการพัฒนา
สมรรถนะในการใหคําปรึกษาแตละดานที่ไดเรียนรูจากกลุมใหนําไปสูการประยุกตใชไดจริงภายนอกกลุม ผูวิจัย ใชเทคนิค
การตั้งคําถาม การสะทอนเนื้อหา การสะทอนความรูสึก และการสรุปความ เทคนิคการใหขอมูลยอนกลับ และการเสริมแรง
นอกจากนี้ ในการฝกอบรมครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการสรางสัมพันธภาพที่คุนเคยกับสมาชิกกลุมตั้งแตขั้นเริ ่มตนของกลุมฝกอบรม
อีกทั้งยังเนนในเรื่องของการสรางสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุมทุกครั้งของการฝกอบรมกลุม ดังที่เนลสัน โจนส (Nelson-Jones.
1992: 27) ไดกลาวถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกกลุมในการฝกอบรมวา การมีสัมพันธภาพที่ดีที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
จะชวยใหกลุมเจริญงอกงาม เกิดบรรยากาศของความไววางใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับเซมรูด -ไคลกแมน
(Semrud-Clikeman. 1995: 102) ที่ กล าวว า การมี สั ม พั นธภาพที่ ดี ใ นกลุ ม จะช วยลดความขั ด แย ง อารมณ ที่ รุ นแรง
ในการทํากลุมได ซึ่งการสรางสัมพันธภาพที่ดีควรเริ่มตนตั้งแตการพบกันใน 2-3 ครั้งแรก เพื่อกอใหเกิด ประสิท ธิภ าพของ
การทํากลุมตอไป ทั้งนี้จากการสรางสัม พันธภาพที่ดีร ะหวางผูวิจัย กับ สมาชิกกลุม ในกลุม ฝกอบรม กอให เ กิด บรรยากาศ
การฝ ก อบรมทุ ก ครั้ ง เป น ไปโดยราบรื่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนุ ก สนาน สร า งแรงกระตุ น ในการเรี ย นรู การมี ส ว นร ว ม
ในการทํากิ จกรรมต างๆ ให กับ สมาชิ กกลุ ม ส วนสมาชิ กกลุ ม ที่ เ ข าร วมการฝ กอบรมมี ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง มี วั ย ที่ มี
ความใกลเคียงกัน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ คมเพชร ฉัต รศุภ กุล
(2546: 147) ที่กลาววา การดําเนินการกลุมที่ดีสมาชิกกลุมต องมีทั้งบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน (Heterogeneity) และ
ลักษณะเหมือนกัน (Homogeneity) ความเหมือนกันเหลานี้จะทําใหกลุมมีความราบรื่น มีขอตกลงในกลุมไดอยางไมมีขอโตแยง
สวนความแตกตางกันของสมาชิกทําใหไดเรียนรูความคิด ความรูสึกของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากกลุมที่มีความใกลเคียง เชน
นักศึกษาชายไดเรียนรูเกี่ยวกับความคิด ความรูสึกของนักศึกษาหญิง เปนตน อีกทั้งบุคคลจะเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานในกลุม
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ซึ่งสอดคลองกับที่เนลสัน-โจนส (Nelson-Jones. 1992: 82) กลาววา สิ่ง หนึ่ง ที่จะชวยใหกลุม เกิด ความหลากหลาย คือ
การมีทั้งเพศชายและเพศหญิงในการฝกอบรมกลุม (Mixed-sex group)
2. การเปรียบเทียบความแตกตางรายดานของสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกเพื่อนของนักศึกษา กอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม พบวา นักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา
มีคะแนนกอนเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษาและหลังเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 โดย ผลของสมรรถนะดานทักษะ
ในการให คําปรึ กษา มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ นมากที่ สุ ด เท ากั บ 2.03 รองลงมา คื อ สมรรถนะด านความรู ใ นการให คํา ปรึ ก ษา
มีคะแนนเพิ่มขึ้น เทากับ 1.07 และสมรรถนะดานเจตคติในการใหคําปรึกษา มีคะแนนเพิ่มขึ้น เทากับ 0.95 แสดงวา นักศึกษา
ที่ เ ข าร วมกลุ ม ฝ กอบรมสามารถพั ฒ นาสมรรถนะด านได ดี กว าด านอื่ นๆ ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจาก โปรแกรมกลุ ม ฝ ก อบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษาดานทักษะในการใหคําปรึกษา ใชการใหคําปรึกษาแบบจุลภาค เปนกลวิธีท ี่จะสอน
ทักษะการใหคําปรึกษาแตละทักษะ ซึ่งอาจใชวีดีทัศน หรือคูมือปฏิบัติ โดยแยกแตละทักษะออกเปนขั้นๆ และใชวิธีสังเกต
การปฏิบัติดวยตนเอง โดยผูรับการฝกปฏิบัติจะเรียนรูทักษะเพียงทักษะเดียวในแตละครั้ง เมื่อเรียนรูจนครบกระบวนการของ
หลายทักษะแลว จึงจะพัฒนาประมวลรูปแบบเหมาะสมเฉพาะที่ตนจะใช นอกจากนี้การใหคําปรึกษาแบบจุลภาคเปนวิธีการให
การฝ กอบรมอย างมี ร ะบบ เพื่ อให ผู ที่ ยั ง ใหม ต ออาชี พ การให คําปรึ กษา หรื อผู ที่ ยั ง ด อยในทั กษะที่ จะเป นที่ ป รึ กษาหรื อ
ให ค วามช วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย ด วยกั น เตรี ย มตนให พ ร อมที่ จะเป นนั กวิ ช าชี พ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได ป ระสิทธิ ผลสูงขึ้น
ซึ่งทักษะในการใหคําปรึกษาแบบจุลภาคที่ใชในการฝกอบรม ครั้ง นี้ ไดแ ก ทั กษะการฟง การถาม การสะทอนความรูสึก
การทวนความ การใหกําลังใจ การใหขอมูลยอนกลับ การเจาะจง และการสรุปความ นอกจากนี้ ในการฝกทักษะการใหคําปรึกษา
ปจจุบันสมาคมวิชาชีพดานจิตวิทยาไดจัดใหการใหคําปรึกษาเปนวิชาชีพ ดวยเพราะการใหคําปรึกษาตองอาศัยการเรียนรูและ
การฝกหัดอยางเขมงวด เนื่องจากการให คําปรึกษานั้นเกี่ย วของกับ ความคิด เกี่ย วของกับ ความคิด ความรูสึกของบุค คล
ที่ละเอียดออน ผูใหคําปรึกษาตองไดรับการฝกฝนจนชํานาญการหรือที่เราเรียกวา “ทักษะการใหคําปรึกษา” ทักษะการใหคําปรึกษา
มีดวยกันหลายทักษะ โดยทั่วไปนักจิต วิท ยาคําปรึกษามักจะฝกฝนทักษะการใหคําปรึกษาตามแนวคิด ของ ไอวีแ ละไอวี
(Ivey & Ivey , 2007) และคารคอฟฟ (Carkhuff, 1973) เพราะนักจิตวิทยาทั้งสองนี้ไดนําเสนอรูปแบบของทักษะการใหคําปรึกษา
ไว อ ย า งเป น ระบบ หรื อ ที่ เ รี ย กว า การฝ ก ทั ก ษะการให คํา ปรึ ก ษาแบบจุ ล ภาค คื อ การฝ ก แต ล ะทั ก ษะเป น เสี้ ย วๆ
แลวนํามาบูรณาการใชในการภายหลัง ไอวีและไอวี (Ivey & Ivey , 2007, pp. 24-28) ไดยืนยันผลการวิจัยเกี่ยวกับการฝกทักษะ
การให คําปรึ กษาที่ ต นเองได วิ จั ย มากกว า 20 ป พบว า ผู ใ ห คํา ปรึ ก ษาที่ ฝ ก ทั ก ษะการให คํา ปรึ ก ษาแบบจุ ล ภาคหรื อ
แบบเรียงทักษะเปนไปตามลําดับขั้นตอนจะสามารถให คําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งไอวีและไอวี (Ivey and Ivey,
2007, p.19) ไดนําเสนอทักษะคําปรึกษาในลักษณะรูปปรามิด มีทักษะการใหคําปรึกษาสําคัญอยู 7 ทักษะ คือ พฤติกรรมการใสใจ
ทักษะที่สืบเนื่องจากการฟง ทักษะการจัดการลําดับขั้นคําปรึกษา ทักษะการเผชิญหนา ทักษะการเพงประเด็น ทักษะการสะทอน
ความหมายและทักษะที่เกี่ยวของ การใหคําปรึกษาเปนเรื่องละเอียดออนตองไดรับการฝกฝนเปนอยางดี
สมรรถนะดานความรูในการใหคําปรึกษา นักศึกษาที่เขารวมกลุมฝกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะดานนี้ไดดี
รองลงมาจากดานทักษะในการใหคําปรึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา
ดานความรูใ นการใหคําปรึกษาวิธีการทีชวยใหผูเข ารับ การฝ กอบรมไดมีค วามรูแ ละเกิดประสบการณใ นการใหคํ าปรึ กษา
ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารบรรยาย เพื่ อให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมเกิ ด ความชั ด เจนในเนื้ อ หาสาระ และการแสดงบทบาทสมมุ ติ
เพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีประสบการณในการเปนผูใหคําปรึกษา รวมทั้ง ใชการอภิปรายกลุม ซึ่งเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหนักศึกษา
ที่เขารวมกลุมฝกอบรมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู
ในเรื่องการใหคําปรึกษาแกเพื่อนไดดี นอกจากนี้ การสอนความรู เปนการมุงใหนักศึกษาผูเขารวมกลุมฝกอบรม เกิดคิดรวบยอด
เกี่ย วกับการใหคําปรึกษา เพราะความคิดรวบยอดเปนรากฐานของความคิด มนุ ษยจะคิดไมได ถาไม มีค วามคิดรวบยอด
ที่ เ ป นพื้ นฐาน ความคิด รวบยอดจะช วยในการตั้ ง กฎเกณฑ หลั กการต างๆแก ปญ หาต างๆที่ เ ผชิ ญ อยู ไ ด และนอกจากนี้
ความคิดรวบยอดเปนเครื่องมือชวยในการสื่อความหมาย เมื่อคนเรามีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ในการสอนความคิดรวบยอด
ผู วิจัย จะต องตระหนั กว าความคิด รวบยอดที่ ถูกต อง จะเกิ ด ขึ้ นได ก็ต อเมื่ อนั กศึ กษาได มีป ระสบการณ เ กี่ย วกั บ สิ่ ง ที่เ รีย น
จนสามารถแยกสิ่งที่เรียนออกจากสิ่งอื่นได เชน เมื่อนักศึกษาไดรับประสบการณใหม จะรับรูโดยการสังเกตพิจารณาเสียกอน
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แลวตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู ตอมาจึงทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ถาถูกตองก็จะคงสมมติฐานนั้นไว แตถาผิดก็ตองกลับไป
สั ง เกตใหม ตั้ ง สมมติ ฐ านใหม และทดสอบสมมติ ฐ านเช นเดิ ม พอสรุ ป ได วานั กศึ กษาสามารถเรี ย นรู ค วามคิ ด รวบยอด
เรื่ องการใหคําปรึกษาได
สมรรถนะดานเจตคติในการใหคําปรึกษา นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นนอยกวาดานทักษะในการใหคําปรึกษาและ
สมรรถนะดานความรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนทัศนคติ คานิยม และจริยธรรม เปนการสอนที่ยากกวาการสอนความรู
และทักษะ เพราะการสอนทัศนคติ คานิยมและจริยธรรม มีจุดมุงเหมายใหมีการเปลี่ย นแปลงทางดานจิต ใจ (Affective)
เป นสิ่ ง ที่ ผู วิจัย จะต องจะต องพิ จารณาก อนว านั กศึ กษามี ทั ศ นคติ ค า นิ ย ม และจริ ย ธรรมเป น อย า งไร สอดคล อ งกั บ ที่
สุ ร างค โควตระกูล (2553. 250- 251) ที่กลาววา บุคคลจะเรียนรูทัศนคติ คานิยม และจริยธรรมจากสิ่งที่เปนรูปธรรม หรือ
รู ป แบบที่ สั ง คมยอมรั บ แล วยอมรั บ เอาทั ศ นคติ ค านิ ย ม และจริ ย ธรรมของผู อื่นมาเป นของตน บุ ค คลในสั ง คมที่ จะเปน
แบบอยางที่ดีที่สุดในการเรียนรู แตอยางไรก็ตามในการพัฒนาสมรรถนะดานเจตคติในการใหคําปรึกษาของนักศึ กษาที่เขารวม
โปรแกรมกลุมฝกอบรม นักศึกษามีคะแนนเจตคติเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
ดังนั้นโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา สามารถพัฒนาสมรรถนะการใหคําปรึกษา
ของนักศึกษาได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากใชโปรแกรมกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใหคําปรึกษา สามารถนําไปพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาได โดยผูที่จะประยุกตใชโปรแกรมกลุม ควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ย วกับ ความรูใ นการใหคําปรึกษาตางๆ
รวมถึงการฝกปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางประสบการณในการฝกอบรมกอนที่จะนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของสมรรถนะ
ในการใหคําปรึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรใช โปรแกรมกลุ ม ฝ กอบรมเพื่ อพัฒ นาสมรรถนะในการใหคําปรึ กษา ไปใช กับ กลุ มประชากรอื่ นๆ ได แ ก
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
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