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บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้น้ี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยา

และการใหก้ารปรกึษาในสภาพทีเ่ปน็จรงิและสภาพทีค่วรจะเปน็ เพือ่เปรยีบเทยีบความตอ้งการของผูม้า
ใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยา และการใหก้ารปรกึษาโดยแยกตามเพศ ช่วงอาย ุและสาขาการ
ศกึษาตามสภาพทีเ่ปน็จรงิและสภาพทีค่วรจะเปน็ และเพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการของ
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เคย
มาใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ที่ได้จากทะเบียนการใช้บริการของ
ศูนย์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 150 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มได้แก่ ครูชั้นประถมศึกษา ครูชั้นมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย 
นสิติระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษาทีเ่คยมาใช้บรกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวิทยาและการใหก้าร
ปรกึษา ทีไ่ดจ้ากทะเบยีนการใชบ้รกิารของศนูย ์ตัง้แตภ่าคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2557 ถงึภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2558 จำานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจำาเป็น
เกีย่วกบัการพฒันาการใหบ้รกิารของศูนยป์ฏิบตักิารทางจติวทิยาและการใหก้ารปรกึษา และการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแปรปรวน 2 กลุ่ม และมากกว่า 2 กลุ่ม 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา 
ดา้นการวางแผนการปฏิบตังิาน และดา้นสิง่สนบัสนนุในการใหบ้รกิารมคีวามตอ้งการจำาเปน็อยูใ่นระดบั
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มาก ในสภาพที่ควรจะเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา การ
วางแผนการปฏบัิตงิาน และด้านสิง่สนบัสนนุในการใหบ้รกิารมคีวามตอ้งการจำาเปน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
2. ผูใ้ชบ้รกิารของศูนย์ปฏบิติัการทางจติวทิยา และการใหก้ารปรกึษาทีต่อบแบบสอบถามทีม่เีพศ และชว่ง
อายุแตกต่างกันมีความต้องการจำาเป็นในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การ
ปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงไม่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีสาขาการศึกษาแตกต่างกัน
มีความต้องการจำาเป็นในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาในสภาพ
ที่เป็นจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
และการให้การปรึกษาท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ช่วงอายุ และสาขาการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการใช้บรกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยา และการใหก้ารปรกึษาในสภาพทีค่วรจะ
เปน็ไม่แตกต่างกัน 4. แนวทางในการพัฒนาการให้บรกิารของศูนยป์ฏบิติัการทางจติวิทยาและการใหก้าร
ปรึกษา มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของศนูยฯ์ใหมี้ความทัว่ถงึผูท้ีต่อ้งการเขา้รบัการปรกึษามากกวา่นีท้ัง้ภายใน และภายนอกหนว่ย
งาน ต้องการให้ผู้ใหบ้รกิารการปรึกษาเพียงพอตอ่ผูร้บับริการ ควรปรับปรงุสถานทีใ่หก้ารปรกึษาไมค่วรมี
บุคคลอืน่อยูใ่กล ้เพราะจะทำาใหไ้ดย้นิเสยีงระหวา่งการให้การปรกึษา ควรปรับปรงุหอ้งเกบ็เสยีงทีย่งัเกบ็
เสียงได้ไม่ดี ทำาให้มีเสียงรบกวนจากภายนอก ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต 
เช่น facebook เป็นต้น

Abstract
The purpose of this study was to explore the needs assessment in order to develop  

the service of Psychological Lab and Counseling Center, Department of Educational  
Psychology and Guidance, the Faculty of Education, Mahasarakham University. This study 
aimed to compare the realistic service and the desirable service, as well as, to explore the 
directions to improve the service of Psychological Lab and Counseling Center among the 
service recipients based on their gender, age range, and field of studies. A total sample of 
150 participants were service recipients; college students, lecturers, staff during the first 
semester academic year 2014 until the first semester academic year 2015. The instruments 
used included: the Questionnaire on needs assessment of the development of Psychological  
Lab and Counseling Center, and a focus group discussion. Frequency distribution,  
percentage, means, standard deviation, and variance were used to analyze the data. 

The needs assessment results showed as follows: 1) Overall the realistic basis of 
Psychological Lab and Counseling Center service was in an “above level of needs” while  
“the highest level of needs” was found in the desirable qualification. After having devided into  
cathegories, the result yielded an “above level” on the realistic basis of the counselor  
characteristics, task planning, and facility arrangement. For the desired qualification, the  
results showed that the needs on the counselors’ characteristics, task planning, and facity 
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arragement were identified as at a highest level of needs. 2) No differences were found on 
the realistic basis needs of the clients, the services provided, gender, and age range of the 
clients although they responded differently to the questionnaire. The clients who responded 
to the questionnaire from different field of studies showed the different needs of services 
provided in the realistic basis significantly at the level of .05 in which the General Sciences 
clients held different needs from Psychology clients and Mathematic clients significantly at .05 
level. However no differences were found between psychology clients and mathematic clients. 
3) No differences were found on the desirable qualification of the center of the clients, the 
services provided, gender, and age range of the clients although they responded differently  
to the questionnaire. 4) the Suggestions for improving the services of Psychological Lab and 
Counseling Center included: extensive advertising of the services provided internally and  
externally, increasing a number of counselors to meet the clients’ needs, improving the privacy 
of the services environment to protect clients’ confidentiality, improving the counseling rooms 
to be more private and less sounds intefering, and boosting the channals of advertisment 
to social network like facebook.

Keywords: Need assessment and the service of Psychological Lab and Counseling Center

บทนำา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำาคัญย่ิงใน

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมทั้งความรู้ความ
สามารถ และสติปัญญาเพียงพอที่จะเป็นกำาลัง
สำาคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ โดย
เฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีซึ่ง
จัดเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความ
ชดัเจน และยงัมุง่สรา้งบคุคลให้มคีวามเปน็เลศิทาง
วชิาการ สามารถพฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ต่างๆ ตลอดจนวิทยาการสากลมาใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ
ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทยได้มีบทบาทอย่างสำาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบ้านเมืองและเป็น
สถาบันหลักที่มีบทบาทช้ีนำาสังคมมาโดยตลอด 
สังคมทั่วไปได้ให้การยอมรับและให้ความสำาคัญ
กับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นหลักที่ประชาชนและ

องค์กรต่างๆ สามารถพึ่งพาได้ เมื่อมีปัญหาต้อง
แก้ไขดว้ยวชิาการและปญัญา ความหวังของสงัคม
และภารกิจที่มีอยู่ทำาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้ครบถ้วน และรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาของ
สังคมให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งภารกิจหลักที่สถาบัน
อดุมศกึษาจะตอ้งปฏบิตัสิีป่ระการ คอื การจดัการ
เรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) การวิจัย (สร้างองค์
ความรู้) การให้บริการวิชาการแก่สังคม (เป็นที่
พึ่งของสังคม) และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
(รักษาเอกลักษณ์ของชาติ) การดำาเนินการตาม
ภารกิจดังกล่าวจึงมีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ประดิษฐ์  
มีสุข และทรงธรรม ธีระกุล, 2551: 119)

นอกจากนี้ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (สำานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2550: 3) คอื การ
ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
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และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สำาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความสำาคัญ
ต่อเยาวชน นิสิตและบัณฑิตในอนาคตผู้ได้รับผล
โดยตรงของแผนอุดมศึกษาระยะยาว แต่สภาพ
ของสังคมกำาลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านมิติการ
ใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยง
ต่างๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุค
อตุสาหกรรมและความทนัสมยัทัง้ปวง มสัีญญาณ
ชีก้ารเปล่ียนแปลงชีวติของบณัฑติในอนาคตทีแ่ตก
ต่างจาก 

ปัจจุบันในช่วงที่นิสิตได้ปรับเปลี่ยนจาก
การเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ก้าวเข้ามา
สู่ระดับมหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดปัญหาการปรับตัว
ทัง้เรือ่งสว่นตัว การเรยีนและกจิกรรมตา่งๆ ก่อให้
เกิดความเครียด เช่น กิจกรรมรับน้อง เป็นสาเหตุ
ของการออกกลางคัน และฆ่าตัวตาย ดังที่ นาย
แพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (2551: 56) ระบุว่า 
วัยรุ่นตอนปลายถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการฆ่าตัว
ตายเพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง หากมี
เรือ่งมากระทบจิตใจ เชน่ การสอบตก อกหกั หรือ
ปรับตัวไม่ได้ และเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2551: 
24 - 25) ได้แสดงทัศนะจากประสบการณ์ตรงใน
การสอน นิสิตระดับปริญญาตรีพบว่า นิสิตด้อย
คุณภาพ 3 ประการได้แก่ 1) นิสิตจำานวนมากมี
ระดับวัฒนธรรมต่ำา เช่น มาสาย ชอบพูดโทรศัพท์
ในระหว่างเรียน 2 ) ขาดจิตสำานึกต่อส่วนรวม ใช้
ชีวิตแบบเสรี ไม่สนใจสังคมและเหตุการณ์บ้าน
เมือง 3) ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน และขาด
เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานภาวะ
สังคมของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิประจำาเดือนเมษายน 
2551 ว่า วัยรุ่นไทยได้เปลี่ยนแปลงค่านิยม 

วัฒนธรรมและประเพณีในสังคมไทย 10 ปัญหา
คือ 1 )แต่งกายที่ส่อไปในทางยั่วยุ 2) การขาด
จิตสำานึกที่ดีงาม 3) ขาดความกตัญญู 4) ขาดการ
สบืสานวฒันธรรมประเพณ ี5 ) อบายมขุ 6 )การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 7 ) วัฒนธรรมไทยถูก
ตา่งชาตกิลนื 8 ) เสพสือ่เผยแพรภ่าพ และเนือ้หา
ที่ไม่เหมาะสม 9) ศาสนาเสื่อม 10) การขาด
ระเบยีบวนิยั (สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 32)  

ปัญหาของนิสิตมีผลต่อสุขภาพจิต และ
สมาธิในการศึกษา ถ้านิสิตมีปัญหามากย่อมส่ง
ผลทำาให้สุขภาพจิตไม่ดี และมีสมาธิในการศึกษา
น้อยลง จึงทำาให้ผลการเรียนของนิสิตจำานวนมาก
ตกต่ำา ทำาให้นิสิตกลุ่มนี้อยู่ในสถานภาพรอพินิจ 
นิสิตจำานวนไม่น้อยถูกคัดช่ือออกเนื่องมาจากผล
การเรยีนตำา่กว่าเกณฑท์ีส่ถาบนัอดุมศกึษากำาหนด
ไว ้ทำาใหเ้กดิการสญูเสยีทางการศกึษาเปน็อนัมาก 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศ
จึงได้จัดให้มีระบบการให้คำาปรึกษาวิชาการเพื่อ
ช่วยบรรเทา และแก้ไขปัญหาของนิสิต ซึ่งจะ
ช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา และทำา
ให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผล
ดียิ่งข้ึน (กองพัฒนา นิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี, 2552: 1)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบัน
การศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเรื่อง การ
ผลติบณัฑติให้ออกไปรบัใชส้งัคม ให้มีคณุลักษณะ
เป็นผู้รอบรู้ และสามารถที่จะสื่อสารนำาความคิด
ของตนเองไปสู่สังคมได้ ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ 
รวมทั้งมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ประกอบ
กับผู้วิจัยซึ่งมีประสบการณ์ในการทำางานด้านการ
สอนในระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพ
การดำาเนนิงานพฒันากิจการของนสิติมาโดยตลอด 
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และได้ข้อสรุปว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมักจะขาด
คุณลักษณะด้านการเข้าใจตนเอง ไม่สามารถ
บรหิารอารมณอ์ยา่งเหมาะสมได้รวมทัง้ขาดทกัษะ
การสร้างมนษุยสัมพนัธ ์อาจเปน็ปญัหาในการปรับ
ตัวในอนาคต

ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี 2519 
สมยัที ่รศ.ดร.ประสาท อศิรปรดีา เปน็หวัหนา้ภาค
วิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ซึ่งเป็น
หนึ่งในแผนของภาควิชาที่ต้องการให้เป็นแหล่ง
ให้บริการปรึกษาแก่นิสิต จึงกล่าวสรุปได้ว่าศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาจึง
มีความสำาคญัต่อนสิติเปน็อยา่งมาก มหาวทิยาลยั
ต้องมีหน้าที่ และบทบาทอย่างจริงจัง ในการจัด
บริการข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพของ
สังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อนิสิตจะได้จัด
ระบบชีวิตของตนเองรู้จักการวางแผนการศึกษา 
และชีวิตตนเองในอนาคต ซึ่งนับว่าเป็นการส่ง
เสริมให้นิสิตดำาเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ระบบเพราะการศึกษามิใช่เป็นเป้าหมายสุดท้าย
ในตนเอง แต่เป็นหนทางที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของเป้าหมายอื่นๆในอนาคต (ลักขณา สริวัฒน์, 
สัมภาษณ์, 2558) การศึกษาความต้องการ
จำาเป็นซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสภาพต่างๆ
ที่เป็นอยู่จริง หรือสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และสภาพที่ควรจะเป็น หรือสภาพที่ปรารถนาให้ 
เป็น (Witkin and Alschuld, 1995: 4) จึงมีส่วน
สำาคัญในการพัฒนาการให้บริการให้การปรึกษา
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความ
ต้องการจำาเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การ
ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่การเตรยีมความพรอ้มของศนูย์ปฏบัิติ

การทางจติวทิยา และการใหก้ารปรกึษา เพือ่ทราบ
ถงึความตอ้งการของนสิติวา่ นสิติตอ้งการผูใ้หก้าร
ปรึกษา และการบริการโดยรวมเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นใช้

บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็น 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็น
ของผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษาโดยจำาแนกตาม เพศ ช่วง
อาย ุและสาขาการศกึษา ตามสภาพทีเ่ปน็จรงิ และ
สภาพที่ควรจะเป็น

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ใหบ้ริการของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและการ
ให้การปรึกษา

สมมุติฐานการวิจัย
ผู้ ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง

จิตวิทยา และการให้การปรึกษาที่มีเพศ ช่วงอายุ 
และสาขาการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการ
จำาเป็นตามสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะ
เป็นแตกต่างกัน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

การสำารวจความต้องการจำาเป็น

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็น ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีไ่ดจ้ากทะเบยีนการใชบ้รกิารขอศนูยฯ์ตัง้แตภ่าค
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เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จำานวน 240 คน 

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  
คือ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ได้จากทะเบียนการใช้บริการขอ
ศูนย์ฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 150 
คน โดยคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
Taro Yamane

การสนทนากลุ่ม

กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการสนทนากลุม่ เปน็
ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้
จากทะเบยีนการใชบ้รกิารขอศนูย์ฯต้ังแตภ่าคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศกึษา 2558 โดยเปน็ครผููส้อนระดับประถมศกึษา 
ครูผู้สอนมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำานวน 8 คน 
ซึ่งเลือกโดยการสอบถามความสมัครใจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก
เป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1. แบบสอบถาม ความต้องการจำาเป็น
เกี่ ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ที่ใช้บริการของ
ศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและการใหก้ารปรกึษา 
จำานวน 3 ข้อ

 ตอนที่ 2 ความต้องการจำาเป็นของผู้
ใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยา และการ
ให้การปรึกษาทั้งในสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่
ควรจะเป็นที่จะทำาให้การบริการให้การปรึกษามี
ประสทิธภิาพมากขึน้ มลีกัษณะเปน็แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
จำานวน 35 ข้อ

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การพัฒนาการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีลักษณะเป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอ
แนะ แบบปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ

โดยแบบสอบถามความต้องการจำาเป็น
เกี่ ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านการตรวจสอบ
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 คือ 0.94 และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90

2. การสนทนากลุม่ (Focus Group) โดย
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา 
ครูระดับมัธยมศึกษา นิสิต รวมทั้งหมด 8 คน

ขั้นตอนการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
เก็บแบบสอบถามจากนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ใช้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จำานวน 150 คน โดยผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนัน้นำาแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อเตรียม
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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2. การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
สนทนากลุ่ม และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มูลในการวจัิยครัง้น้ี แบง่
เป็น 2 ตอน ดังนี้

ต อ น ท่ี  1  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
แบบสอบถามความต้องการจำาเป็นเกี่ยวกับการ
พัฒนา การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทำาการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณา หาค่าความถี่ และร้อยละ แล้วนำา
เสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ตอ้งการใชบ้รกิารของศนูยป์ฏิบตักิารทางจติวทิยา 
และการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทดสอบสมมุติฐานด้วยการเปรียบเทียบความ
ต้องการจำา เป็นของผู้มาใ ช้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แยกตามลักษณะ 
ประเภทของงานวิจัยใช้การวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานหาค่า t-test แบบ Independent 
สำาหรับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่า F-
test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
สำาหรับ ช่วงอายุ และสาขาการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามพรอ้มทำาการเปรยีบเทยีบรายคู ่ด้วย
วิธีการของ Scheffe

ตอนท่ี 2 การสรุปข้อมูลในการสนทนา
กลุ่ม 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาใช้การวิเคราะห์ข้อความ (Content 
Analysis) โดยวิธีการจำาแนกประเภทของข้อมูล
ที่ได้

2. การสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการ
จำาเป็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งได้รับความข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไดแ้ก ่ครรูะดบัประถมศกึษา ครรูะดบัมัธยมศกึษา 
นิสิต รวมทั้งหมด 8 คน

3 .  ผู้ วิ จั ย นำ า ข้ อ มู ลม าต ร วจสอบ
ความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
แบบสอบถามความต้องการจำาเป็นเกี่ยวกับการ
พัฒนา การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ผลการวิจัย
1. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิง จำานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 
รองลงมาเป็นเพศชายจำานวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.67 ช่วงอายุระหว่าง 18 - 22 ปี จำานวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา ได้แก่ 
23 – 27 ปี จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
และ28 – 32 ปี จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.67 สาขาคณิตศาสตร์จำานวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 สาขาจิตวิทยา จำานวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.67 และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จำานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 21.33
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2. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความต้องการจำาเป็นใช้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาใน
สภาพทีเ่ป็นจริงในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.90 
อยูใ่นระดบัมาก และในสภาพทีค่วรจะเปน็ในภาพ
รวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด

เม่ือพจิารณาความต้องการจำาเปน็จำาแนก
รายดา้นพบวา่ ในสภาพทีเ่ปน็จริง ด้านคณุลกัษณะ
ของผูใ้หก้ารปรกึษามคีา่เฉลีย่ความตอ้งการจำาเปน็
เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน
การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยความต้องการจำาเป็น

เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก ด้านส่ิงสนับสนุน
ในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความต้องการจำาเป็น
เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก และในสภาพที่ควร
จะเป็น ด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษามีค่า
เฉล่ียความต้องการจำาเป็นเท่ากับ 4.82 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ยความต้องการจำาเป็นเท่ากับ 4.75 อยู
ในระดับมากที่สุด และด้านสิ่งสนับสนุนในการให้
บรกิารมคีา่เฉลีย่ความตอ้งการจำาเปน็เทา่กบั 4.85 
อยู่ในระดับมากที่สุด

ตาราง 1 แสดงความถี่ และร้อยละของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และ
สาขาการศึกษา

รายการ จำานวน ร้อยละ

เพศ

 ชาย 46 30.67

 หญิง 104 69.33

ช่วงอายุ

 18 – 22 ปี 144 96.00

 23 – 27 ปี 5 3.33

 28 – 32 ปี 1 0.67

สาขาการศึกษา

 จิตวิทยา 55 36.67

 คณิตศาสตร์ 63 42.00

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 21.33
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3. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความต้องการจำาเป็นใช้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาใน
สภาพที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
3.90) และในสภาพทีค่วรจะเปน็ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.80)

เมือ่พจิารณาความต้องการจำาเป็นจำาแนก
ตามเพศ พบว่า ในสภาพที่เป็นจริง เพศชายมี
ความต้องการจำาเป็นในระดับมาก (  = 3.86) 
และเพศหญิงมีความต้องการจำาเป็นในระดับมาก 
(  = 3.92) และในสภาพที่ควรจะเป็น เพศชายมี
ความตอ้งการจำาเปน็ในระดับมากทีส่ดุ (  = 4.77) 
เพศหญิงมีความต้องการจำาเป็นในระดับมากที่สุด 
(  = 4.81)

เมือ่พจิารณาความต้องการจำาเปน็จำาแนก
ตามช่วงอายุ พบว่า ในสภาพที่เป็นจริง ช่วงอายุ 
18 – 22 ปี มีความต้องการจำาเป็นในระดับมาก 
(  = 3.91) ช่วงอายุ 23 – 27 ปี มีความต้องการ
จำาเป็นในระดับมาก (  = 3.55) และช่วงอายุ 28 

– 32 ปี มีความต้องการจำาเป็นในระดับมาก (  
= 3.55) และในสภาพที่ควรจะเป็น ช่วงอายุ 18 
– 22 ปี มีความต้องการจำาเป็นในระดับมากที่สุด  
(  = 4.81) ช่วงอายุ 23 – 27 ปี มีความต้องการ
จำาเปน็ในระดับมากทีส่ดุ (  = 4.59) และชว่งอาย ุ
28 – 32 ปี มีความต้องการจำาเป็นในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.63) 

เม่ือพจิารณาความตอ้งการจำาเปน็จำาแนก
ตามสาขาการศึกษา พบว่า ในสภาพที่เป็นจริง 
สาขาจิตวิทยามีความต้องการจำาเป็นในระดับ
มาก (  = 3.93) สาขาคณิตศาสตร์ มีความ
ตอ้งการจำาเปน็ในระดบัมาก (  = 4.02) และสาขา
วทิยาศาสตรท์ัว่ไปมคีวามตอ้งการจำาเปน็ในระดบั
มาก (  = 3.61) และในสภาพที่ควรจะเป็น สาขา
จิตวิทยามีความต้องการจำาเป็นในระดับมากที่สุด 
(  = 4.80) สาขาคณิตศาสตร์ มีความต้องการ
จำาเป็นในระดับมากที่สุด (  = 4.84) และสาขา
วทิยาศาสตรท์ัว่ไปมคีวามตอ้งการจำาเปน็ในระดบั
มากที่สุด (  = 4.72)

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็น
จำาแนกรายด้านและโดยรวม

   

ความต้องการจำาเป็น

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น

S.D.
ระดับความ
ต้องการ

S.D.
ระดับความ
ต้องการ

ด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา 4.07 0.75 มาก 4.82 0.42 มากที่สุด

ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน 3.67 0.83 มาก 4.75 0.48 มากที่สุด

ด้านสิ่งสนับสนุนในการให้บริการ 4.07 0.82 มาก 4.85 0.43 มากที่สุด

รวม 3.90 0.48 มาก 4.80 0.23 มากที่สุด
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4. ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามทีม่เีพศ
แตกต่างกันมีความตอ้งการจำาเปน็ในการใช้บรกิาร
ของ ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ

ปรกึษาในสภาพทีเ่ปน็จริง และสภาพทีค่วรจะเปน็
ไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการจำาเปน็ของผูม้าใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และ
สาขาการศึกษา

 

ความต้องการจำาเป็น
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น

S.D.
ระดับความ

ต้องการจำาเป็น
S.D.

ระดับความ
ต้องการจำาเป็น

เพศ  

 ชาย 3.86 0.52 มาก 4.77 0.27 มากที่สุด

 หญิง 3.92 0.46 มาก 4.81 0.30 มากที่สุด

ช่วงอายุ 

 18 – 22 ปี 3.91 0.47 มาก 4.81 0.29 มากที่สุด

 23 – 27 ปี 3.55 0.54 มาก 4.59 0.50 มากที่สุด

 28 – 32 ปี 4.63 0.00 มาก 4.63 0.00 มากที่สุด

สาขาการศึกษา

 จิตวิทยา 3.93 0.46 มาก 4.80 0.24 มากที่สุด

 คณิตศาสตร์ 4.02 0.50 มาก 4.84 0.25 มากที่สุด

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.61 0.32 มาก 4.72 0.43 มากที่สุด

รวม 3.90 0.48 มาก 4.80 0.29 มากที่สุด

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการจำาเปน็ของผูม้าใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำาแนกตามเพศ

 

ความต้องการจำาเป็น
ชาย หญิง

t df
p-value 
(2-tailed)S.D. S.D.

สภาพที่เป็นจริง 3.86 0.52 3.92 0.46 - 0.775 148 0.439

สภาพที่ควรจะเป็น 4.77 0.27 4.81 0.30 - 0.813 148 0.418
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5. ผู้ใชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามทีม่ช่ีวง
อายุแตกต่างกันมีความต้องการจำาเป็นในการใช้
บริการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ

ให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็นไม่แตกต่างกัน 

6. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามที่มี
สาขาการศกึษาแตกตา่งกนัมคีวามตอ้งการจำาเปน็
ในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา

และการให้การปรึกษาในสภาพท่ีเป็นจริงแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สภาพที่ควรจะเป็นไม่แตกต่างกัน 

ตาราง 5  การเปรยีบเทยีบความตอ้งการจำาเปน็ของผูม้าใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำาแนกตามช่วงอายุ

ความต้องการจำาเป็น แหล่ง SS df MS F Sig.

ช่วงอายุ 
ในสภาพที่เป็นจริง

ระหว่างกลุ่ม 1.141 2 0.571 2.531 0.083

ภายในกลุ่ม 33.139 147 0.225

รวม 34.281 149

ช่วงอายุ
ในสภาพที่ควรจะเป็น 

ระหว่างกลุ่ม 0.256 2 0.128 1.441 0.240

ภายในกลุ่ม 13.045 147 0.089

รวม 13.301 149

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำาแนกตามสาขาการศึกษา 

ความต้องการจำาเป็น แหล่ง SS df MS F Sig.

สาขาการศึกษา
ในสภาพที่เป็นจริง

ระหว่างกลุ่ม 3.581 2 1.790 8.573 0.00*

ภายในกลุ่ม 30.700 147 0.209

รวม 34.281 149

สาขาการศึกษา
ในสภาพที่ควรจะเป็น 

ระหว่างกลุ่ม 0.294 2 0.147 1.659 0.194

ภายในกลุ่ม 13.007 147 0.088

รวม 13.301 149
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7. ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามมคีวาม
ตอ้งการจำาเป็นในการใช้บรกิารของศนูย์ปฏิบตักิาร
ทางจติวทิยาและการให้การปรกึษาในสภาพทีเ่ปน็

จริงกับสภาพที่ควรเป็นจริงแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการจำาเปน็ของผูม้าใชบ้รกิารของศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรเป็น

 

sfas
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น

t df
p-value 
(2-tailed)S.D. S.D.

ความต้องการจำาเป็น 3.90 0.48 4.80 0.23 22.331 148 0.00

8. การสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
ทำาให้ทราบถึงข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสำารวจจาก
แบบสอบถาม โดยขอ้มลูเหลา่น้ีจะเปน็ประโยชน์ใน
การพัฒนาไปสู่สภาพที่ควรจะเป็น มีรายละเอียด
ดังนี้

8.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ให้คำาปรึกษา

 8.1.1 “มีบุคลิกภาพที่ดี ท่าทาง น้ำา
เสียง สีหน้า แววตา ทั้งการแต่งกายการพูดจา ให้
มีความน่าเชื่อถือได้”

 8.1.2 “มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล
อื่นๆ”

 8.1.3 “มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์วิชาของตนเอง ทั้งในเรื่องของทฤษฎีการ
ให้คำาปรึกษา”

 8.1.4 “มีการพัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ”

8.2 ด้านการวางแผนในการปฏิบัติงาน

 8.2.1 “มีการวางแผน และจัดลำาดับ
ความสำาคัญของ Case ว่ามี Case ใดมีความ
จำาเป็นท่ีต้องได้รับการบริการปรึกษาก่อน และมี

การนัด Case ตามวันเวลาที่ชัดเจน”

 8.2.2 “มีการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการมรับการบริการได้อย่าง
สะดวก เช่น มีการเพิ่มป้าย การมีเว็บไซด์ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้กว้างข้ึน ในการประชาสัมพันธ์
ควรมกีารบอกถึงวตัถปุระสงค ์ภาระงานทีท่างศนูย์
ได้ปฏิบัติ”

 8.2.3 “ผู้ให้คำาปรึกษามีการเตรียม
ความพร้อมในการใช้ทฤษฏีที่หลากหลาย เพื่อ
รองรับ Case ที่หลากหลาย และแตกต่างกัน”

 8.2.4 “มกีารจดัเตรยีมเอกสารในการ
รับ Case แต่ละคร้ัง ทั้งเรื่องแบบทดสอบ และ
เรียนรู้ระบบการทำางานของศูนย์ฯ ทั้งเรียนรู้การ
บันทึกเอกสารของ Case มีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
จะชว่ยเหลอื Case เพือ่สง่ตอ่ในการรกัษาอยา่งไร
บ้าง”

 8.2.5 “มีบคุลากรทีม่คีณุภาพ พรอ้ม
บริการได้ทุกเมื่อ และมีบุคลากรประจำาที่ศูนย์ฯ”

 8.2.6 “การไดไ้ปดงูานของนสิติ ทำาให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆแล้วนำามา
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ปรับใช้กับนิสิต”

8.3 สิ่งสนับสนุนในการให้บริการ

 8.3.1 “อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน 
Case และการจดัหอ้งทีม่สีภาพบรรยากาศทีส่รา้ง
ความผ่อนคลาย และมีความเป็นส่วนตัว”

 8.3.2 “มีการแบ่งห้องออกเป็น
สัดส่วนมากขึ้น และมีการแบ่งห้องปฏิบัติงานที่
แยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน และมีห้องพัก 
Case ที่มารอผู้ให้คำาปรึกษา ก่อนที่จะได้รับการ
ปรึกษา และมีห้องให้การปรึกษา ห้องทำา Test 
ที่แยกออกจากห้องปฏิบัติอย่างอื่นอย่างเป็น
สัดส่วน” 

 8.3.3 “มีการเพิ่มห้องที่มอใหม่ ถ้า
หากได้ขึ้นตรงกับทางคณะ เพ่ือเป็นการรองรับ 
Case”

  

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการ

จำาเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ประเดน็ท่ีนำามาอภปิรายผลตามวตัถปุระสงค ์ดังนี้

1. ความตอ้งการจำาเปน็ของผูม้าใช้บรกิาร
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษาในสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะ
เป็นจำาแนกรายด้าน เมื่อพิจารณาความต้องการ
จำาเป็นจำาแนกรายด้าน พบว่า ในสภาพที่เป็น
จริง ด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษามีความ
ต้องการในระดับมาก ด้านการวางแผนการปฏิบัติ
งาน มีความต้องการจำาเป็นในระดับมาก ด้านสิ่ง
สนับสนุนในการให้บริการมีความต้องการจำาเป็น
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายแนะแนวการ
ศึกษา และอาชีพ (2555: 48) ได้ทำาการสำารวจ
ความต้องการจำาเป็นของนกัศกึษาคณะศลิปกรรม

ศาสตรม์คีวามตอ้งการบรกิารระบบ และกลไกการ
ใหค้ำาปรกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและในสภาพ
ทีค่วรจะเปน็ ดา้นคณุลกัษณะของผูใ้หก้ารปรกึษา 
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งสนับสนุน
ในการให้บริการมีความต้องการจำาเป็นในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อำาไพ บุษ
ดี (2551: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ให้คำาปรึกษาและปฏิบัติการวิจัย
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความต้องการด้าน
จัดให้คำาแนะนำาและจัดหาแหล่งทุนวิจัยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาด้านการให้คำาปรึกษาและด้าน
สารสนเทศ ส่วนด้านที่มีความต้องการมากอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านการจัดอบรมการวิจัย ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า ความต้องการโดยพื้นฐานที่นำา
มาสร้างเป็นข้อคำาถามล้วนแล้วแต่เกิดจากความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิและตรงกบัความตอ้งการจรงิของ
ผู้ที่เข้ารับบริการในศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา ดังนั้นระดับความต้องการ
ในทุกด้านย่อยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ (2555: 
48) ได้ทำาการสำารวจความต้องการจำาเป็นของ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความต้องการ
บริการระบบ และกลไกการให้คำาปรึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก

2. ผู้มาใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษาในสภาพที่เป็น
จริง และสภาพที่ควรจะเป็น จำาแนกตามเพศ 
ช่วงอายุ และสาขาการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการ
ที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ และช่วงอายุแตก
ต่างกัน มีความต้องการจำาเป็นในการใช้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การ
ปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับนันธิมา ศรีสุวรรณ. (2550: 
บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
จำาเปน็เพือ่การปรบัปรงุการประกนัคณุภาพภายใน
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โรงเรยีนมธัยมศกึษาสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
นราธิวาส พบว่า สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควร
จะเป็นทุกมาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. แนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา 

ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ให้ทั่วถึงผู้ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษา
มากกว่านี้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
อยากให้ผู้ให้บริการคำาปรึกษาเพียงพอต่อผู้รับ
บริการ ควรปรับปรุงสถานที่ให้การปรึกษาไม่
ควรมีบุคคลอื่นอยู่ใกล้ เพราะจะทำาให้ได้ยินเสียง
ระหว่างการให้การปรึกษา ควรปรับปรุงห้องเก็บ
เสียงที่ยังเก็บเสียงได้ไม่ดี มักมีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ใน
ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น facebook ซึ่งสอดคล้อง
กับจำาเนียร สมอ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
แนวปฏิบัติงานบริการให้คำาปรึกษาของโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้บริหาร
เกี่ยวกับการจัดบริการให้คำาปรึกษาของโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคม ด้านทรัพยากรการบริการให้คำา
ปรกึษา คอื สถานทีใ่หบ้รกิารควรเปน็หอ้งแนะแนว 
ผู้ให้คำาปรึกษาควรประกอบด้วย อาจารย์ประจำา
วิชา อาจารย์ประจำาชั้น ครูแนะแนว โดยผู้ให้คำา

ปรึกษาควรมีประสบการณ์ มีความรู้ในการให้คำา
ปรึกษาด้านกระบวนการให้คำาปรึกษาควรมีการ
ทำาความเข้าใจข้อตกลงในการให้คำาปรึกษามีการ
สำารวจปัญหา มีการประเมินผล และการบันทึก
ผลการให้คำาปรึกษาแก่นักเรียน โดยผลการวิจัยนี้
ทำาใหท้ราบวา่ นกัเรยีนมคีวามตอ้งการในการใหค้ำา
ปรึกษา ซึ่งส่งผลต่อความต้องการในอนาคตด้วย 

ข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ

ให้การปรึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ให้ทั่วถึง ผู้ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษา
มากกว่านี้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

2. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ควรให้ผู้ให้บริการคำาปรึกษาเพียง
พอต่อผู้รับบริการ

3. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ควรปรับปรุงสถานที่ให้การปรึกษา
ให้มีความเป็นส่วนตัวสามารถเก็บรักษาความลับ
ของผู้มาใช้บริการได้

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา จะดำาเนิน
การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ 
กระบวนการดำาเนินการ เพื่อให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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