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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติ

การทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) ประเมินระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับศูนย์
ให้การปรึกษา จำานวน 7 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ของต้นแบบระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ภาควชิาจติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก ดังนี้ระบบหลักที่ 1 ระบบการจัดตั้ง ระบบหลักที่ 2 ระบบวางแผนการ
ดำาเนินงาน ระบบหลักที่ 3 ระบบการดำาเนินงาน ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการ
ให้การปรึกษา ระบบเพื่อนให้การปรึกษา ระบบการทดสอบทางจิตวิทยา และระบบการให้การปรึกษา
ทางสื่อออนไลน์ และระบบหลักที่ 4 ระบบการประเมิน ซึ่งแต่ละระบบก็จะประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า  
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กระบวนการ ผลผลิต และผลป้อนกลับ และ 2) การประเมินระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของ 
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผู้เชี่ยวชาญ 7 คน พบว่าผลการประเมินเกี่ยวกับความถูก
ต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของ
ศูนย์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนา ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the student support system of 

Psychological Lab and Counseling Center Model, Department of Education Psychology 
and Guidance, The Faculty of Education, Mahasarakham University and 2) to evaluate the 
student support system of Psychological Lab and Counseling Center Model, Department of 
Education Psychology and Guidance, The Faculty of Education, Mahasarakham University. 
The target groups were 7 experts. The research instrument were a focus group format and 
an evaluation format. Statistics used in data analysis was mean and standard deviation.

The findings were as follows:

1) the student support system of Psychological Lab and Counseling Center Model, 
Department of Education Psychology and Guidance, The Faculty of Education, Mahasarakham 
University comprises 4 main systems are as followings: main system 1 establishing system, 
main system planning system, main system 3 operating system including 4 sub-systems: 
namely counseling system, peer counseling system, psychological testing System and online  
counseling system, and main system 4 evaluation system. Each system consisted four  
elements of: input, process, output and feedback. 

2) the results of the evaluation of the student support system of Psychological Lab 
and Counseling Center Model, Department of Education Psychology and Guidance, The 
Faculty of Education, Mahasarakham University found that the expert were evaluate accuracy, 
propriety, feasibility and utility at higher level.
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บทนำา
เปา้หมายของกรอบแผนอดุมศกึษาระยะ

ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 คือ การยกระดับคุณภาพ
การอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสำาหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชวีติ พฒันาศกัยภาพอดุมศกึษาในการสรา้ง
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ แม้ว่า
ประเทศไทยจะให้ความสำาคัญต่อเยาวชน นิสิต
และบัณฑิตในอนาคตผู้ได้รับผลโดยตรงของแผน
อุดมศึกษาระยะยาว แต่สภาพของสังคมกำาลัง
เปลีย่นแปลงไปทัง้ในด้านมติิการใช้ชีวติ การเรยีนรู ้ 
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ สะท้อนถึง
แนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและ
ความทนัสมยัทัง้ปวง มสีญัญาณช้ีการเปลีย่นแปลง
ชีวิตของบัณฑิตในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน 
เช่น การทำางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วง
อายุ การทำางานไร้สังกัดความเสี่ยงต่อรายได้ไม่
แน่นอน ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา
และทกัษะอาชพีทีพ่งึประสงคใ์นอนาคต นอกจาก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถ
ที่สำาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจะเกี่ยวข้องกับ
ทักษะการสื่อสาร การทำางานเป็นหมู่คณะ การ
แก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบ และ
ความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ
ตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ทักษะชีวิตและทักษะ
สังคม (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2550: 3)

ในช่วงที่นิสิตได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ก้าวเข้ามาสู่ระดับ
มหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดปัญหาการปรับตัวทั้งเรื่อง
ส่วนตัว การเรียนและกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิด
ความเครียด เช่น กิจกรรมรับน้อง เป็นสาเหตุของ
การออกกลางคัน และฆ่าตัวตาย ดังที่ นายแพทย์

ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (2551: 56) ระบุว่า วัยรุ่น
ตอนปลายถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง หากมีเรื่อง
มากระทบจิตใจ เช่น การสอบตก อกหัก หรือปรับ
ตวัไมไ่ด ้ซึง่ปญัหาของนสิติมผีลตอ่สขุภาพจติ และ
สมาธิในการศึกษา ถ้านิสิตมีปัญหามากย่อมส่ง
ผลทำาให้สุขภาพจิตไม่ดี และมีสมาธิในการศึกษา
น้อยลง จึงทำาให้ผลการเรียนของนิสิตจำานวนมาก
ตกต่ำา ทำาให้นิสิตกลุ่มนี้อยู่ในสถานภาพรอพินิจ 
นิสิตจำานวนไม่น้อยถูกคัดช่ือออกเนื่องมาจากผล
การเรยีนต่ำากว่าเกณฑท์ีส่ถาบนัอดุมศกึษากำาหนด
ไว ้ทำาใหเ้กดิการสญูเสยีทางการศกึษาเปน็อนัมาก 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศ
จึงได้จัดให้มีระบบการให้คำาปรึกษาวิชาการเพื่อ
ช่วยบรรเทา และแก้ไขปัญหาของนิสิต ซึ่งจะช่วย
ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา และทำาให้การ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น  
(กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี, 2552: 1)

ในแต่ละสถาบันการศึกษามีรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลือและการให้การปรึกษานิสิต
พบว่ามีความหลากหลาย มีความคล้ายคลึงและ 
แตกตา่งกันในแตล่ะบรบิทของสถาบนั เชน่ รปูแบบ 
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนให้การปรึกษา บางหน่วย
งานมีห้องให้การปรึกษา บางมหาวิทยาลัยมี
เว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ถึงบริการให้การปรึกษา 
รปูแบบอาจารยท์ีป่รกึษาเปน็การแตง่ตัง้อาจารยใ์ห้
ดแูลนสิติจำานวนหนึง่ ซึง่ดแูลตัง้แตน่สิติเขา้มาเรยีน
ปี 1 จนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา อาจารย์มีหน้า
ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การปรึกษาในทุกๆ 
ด้าน รูปแบบหน่วยงาน/ศูนย์/ห้องให้ความช่วย
เหลือและการให้การปรึกษา เป็นการดำาเนินงาน
ของคณะแต่งตั้งอาจารย์หรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญ
ในด้านการให้การปรึกษารับผิดชอบให้ความช่วย
เหลือและให้การปรึกษาโดยมีสถานที่ชัดเจน ซึ่ง



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและการให้การปรึกษา
โดยมีชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษา” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี 
2519 ซึง่เปน็หนึง่ในแผนของภาควชิาจติวทิยาการ
ศึกษาและการแนะแนว ที่ต้องการให้เป็นแหล่งให้
บริการปรึกษาแก่นิสิต จนกระทั่งถึงปัจจุบันศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาก็
ยังคงให้บริการแก่นิสิตในรูปแบบที่หลากหลาย
ขึ้น และมีจำานวนนิสิตมารับบริการมากยิ่งขึ้น จึง
กล่าวสรุปได้ว่าศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษามีความสำาคัญต่อนิสิตเป็นอย่าง
มาก มหาวิทยาลัยต้องมีหน้าที่ และบทบาทอย่าง
จริงจัง ในการจัดบริการข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้อง
กบัสภาพของสงัคมและเศรษฐกจิปัจจบัุน เพ่ือนิสติ
จะไดจ้ดัระบบชวีติของตนเองรูจ้กัการวางแผนการ
ศกึษา และชวีติตนเองในอนาคต ซึง่นบัวา่เปน็การ
สง่เสรมิให้นิสติดำาเนนิชีวติไปสูเ่ปา้หมายได้อย่างมี
ระบบเพราะการศกึษามใิช่เปน็เปา้หมายสดุทา้ยใน
ตนเอง แต่เปน็หนทางทีจ่ะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ของ
เป้าหมายอืน่ๆ ในอนาคต (ชัยพร พงษพิ์สนัตร์ตัน ์
และวิภาณี สุขเอิบ, 2558: 3)

ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้อำานวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรกึษา มคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาระบบการดแูล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา เพื่อให้มีความครอบคลุม
ท้ังการบริการในเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ไข เพื่อการดำาเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพที่มี
ทั้งความดี ความเก่ง และความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุน

ผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ

ให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. เพื่อประเมินระบบการดูแลสนับสนุน
ผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

ได้ แก่  ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ความรู้ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับศูนย์ให้การปรึกษา จำานวน 
7 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่แบบ
ประเมนิความถกูตอ้ง (Accuracy) ความเหมาะสม  
(Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และ
ความเป็นประโยชน์ (Utility) ของระบบร่างระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขั้นตอนก�รวิจัย

ขั้นตอนดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการใหก้ารปรกึษา ภาควชิาจติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคิดการ
สร้างระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์
ปฏบิตักิารทางจติวิทยาและการใหก้ารปรกึษา จาก
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การศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากนั้นจึงจัดทำาการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน จำานวน 
5 ท่าน 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินต้นแบบระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้เชี่ยวชาญทำาการ
ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และความเป็นประโยชน์ของต้นแบบระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมิน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเปน็ไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ ของต้นแบบระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ

2. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของร่างระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียน

3. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบประเมนิความถกูตอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ของร่างระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน 
โดยใชส้ตูรคำานวณค่าดัชนคีวามสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้คำาถามกับนิยามเชิงปฏิบตักิาร (Item-objective 
Congruence: IOC) 

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้างต้นแบบระบบ

การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากการศึกษาเอกสาร ตำารา และงาน
วิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จากการทำาการสนทนากลุม่
ผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปว่า ต้นแบบระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการใหก้ารปรกึษา ภาควชิาจติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก

ระบบหลักที่ 1 ระบบการจัดตั้งระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบการจัดตั้ง
ระบบการดูแลสนับสนุนผู้ เรียนของศูนย์ฯ มี
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) นโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เก่ียวกับการดูแลสนับสนุนผู้เรียน  
2) นโยบายของศูนย์ฯเกี่ยวกับการดูแลสนับสนุน
ผู้เรียน 3) คณะทำางานระบบการจัดตั้งระบบการ
ดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ 4) สถานที่จัด
ตั้งระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน และ 5) งบ
ประมาณ

1.2 กระบวนการของระบบการจัดตั้ง
ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ มีองค์
ประกอบย่อยได้แก่ 1) ศึกษาความต้องการของ
หน่วยงานในการจัดตั้งระบบการดูแลสนับสนุนผู้
เรยีนของศนูยฯ์ 2) จดัตัง้คณะกรรมการการบรหิาร
ของศูนย์ฯ 3) ศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน
ในการจัดตั้งศูนย์ฯ 4) จัดทำาโครงการจัดตั้งและ
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แผนการดำาเนินงานจัดตั้งระบบฯ แล้วนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อขออนุมัติ 
และ 5) ปฏิบัติตามแผนดำาเนินงานโครงการจัด
ตั้งระบบฯ

1.3 ผลผลติของการดำาเนินงานของระบบ
การจัดตั้งระบบการดูแลสนับสนุน ผู้เรียนของ
ศูนย์ฯ ได้แก่ นิสิตกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการและ
มีความพึงพอใจในการให้บริการจากการจัดตั้ง
ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ ซึ่งจะ
ทำาให้นิสิตรู้จักและเข้าใจปัญหาของตนเอง และ
สามารถจัดการกับปัญหาของตนเองได้ 

1.4 ผลป้อนกลบัของระบบการจดัตัง้ของ
ระบบการดแูลสนับสนนุผูเ้รยีนของศนูย์ฯ เปน็การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบงานย่อย
ทุกระบบจากคณะทำางานประเมินระบบฯ เพ่ือ
ปรับปรุงปัจจัยนำาเข้าและปรับปรุงกระบวนการ 
เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น

ระบบหลกัที ่2 ระบบวางแผนการดำาเนนิ
งานระบบการดแูลสนับสนนุผูเ้รยีนของศนูย์ปฏิบตัิ
การทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบวางแผนการ
ดำาเนินงานระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของ
ศูนย์ฯ มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) คณะทำางาน
ระบบวางแผนการดำาเนินงานระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ 2) งบประมาณระบบ
วางแผนการดำาเนินงานระบบการดูแลสนับสนุน
ผู้เรียน 

2.2 กระบวนการของระบบวางแผนการ
ดำาเนินงานของระบบการดูแลสนบัสนนุผูเ้รยีนของ
ศนูยฯ์ มอีงคป์ระกอบยอ่ยได้แก ่1) จดัทำานโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ระบบการดูแลสนับสนุน 
ผู้เรียนฯ 2) เลือกโครงการพัฒนาระบบงานย่อย 
3) จดัทำาโครงการและแผนดำาเนินงานพัฒนาระบบ

งานย่อย 4) เสนอโครงการและแผนดำาเนินงาน 
พัฒนาระบบงานย่อยต่อคณะกรรมการศูนย์  
5) ปฏิบัติตามแผนดำาเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบงานย่อย และ 6) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน

2.3 ผลผลติของระบบวางแผนการดำาเนนิ
งานของระบบการดแูลสนบัสนนุ ผูเ้รยีนของศนูยฯ์ 
ได้แก่ นิสิตกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการและมีความ
พงึพอใจในการให ้บรกิารจากการจดัตัง้ระบบการ
ดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ ซึ่งจะทำาให้นิสิต
รู้จักและเข้าใจปัญหาของตนเอง และสามารถ
จัดการกับปัญหาของตนเองได้ 

2.4 ผลป้อนกลับของระบบวางแผนการ
ดำาเนินงานของระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียน
ของศูนย์ฯ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ระบบงานย่อยทุกระบบจากคณะทำางานประเมิน
ระบบฯ เพื่อปรับปรุงปัจจัยนำาเข้าและปรับปรุง
กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น

ระบบหลักที่ 3 ระบบการดำาเนินงาน
ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติ
การทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบ
ด้วยระบบย่อย 4 ระบบ

ระบบยอ่ยที ่3.1 ระบบการใหก้ารปรกึษา

 3.1.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบการ
ให้การปรึกษา มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) คณะ
ทำางานระบบการให้การปรึกษา 2) อาจารย์ 
ผูป้ฏบิตังิานเปน็ผูใ้หก้ารปรกึษา 3) เครือ่งมอืและ
เอกสารตา่งๆ ในการใหก้ารปรกึษา 4) หอ้งใหก้าร
ปรึกษา และ 5) งบประมาณ

 3.1.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานของ
ระบบการใหก้ารปรกึษา มอีงคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก ่
1) วเิคราะหส์ถานการณ ์2) วเิคราะหแ์ละกำาหนด
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กลุ่มเป้าหมายในใช้บริการการให้การปรึกษา  
3) กำาหนดวตัถปุระสงคใ์นการให้บรกิารการให้การ
ปรึกษา 4) จัดทำาแผนระบบการให้การปรึกษา  
5) ดำาเนินการตามแผนของการให้การปรึกษา  
6) จัดเก็บข้อมูลการให้บริการการให้การปรึกษา 
และ 7) ประเมินผลระบบการให้การปรึกษา

 3.1.3 ผลผลติของการดำาเนินงานของ
ระบบการให้การปรึกษา ได้แก่ นิสิตได้รับบริการ
ให้การปรึกษา ซึ่งจะทำาให้เกิดการปรับตัวในทุกๆ 
ดา้นของการเปน็นสิติ เพ่ือการดำาเนินชีวติอย่างเต็ม
ศักยภาพที่มีทั้งความดี ความเก่ง และความสุข

 3.1.4 ผลป้อนกลับของระบบการ
ใหก้ารปรกึษา ไดแ้ก ่ผลการประเมนิการปฏิบัติงาน  
และผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตผู้รับ
บริการที่มีต่อระบบการให้การปรึกษา

ระบบย่อยท่ี 3.2 ระบบเพ่ือนให้การ
ปรึกษา

 3.2.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบเพื่อน
ให้การปรึกษา มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) คณะ
ทำางานระบบเพื่อนให้การปรึกษา 2) นิสิตสาขา
จิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีความรู้และความ
สามารถในการให้การปรึกษา ทำางานภายใต้การ
ดูแลของคณะทำางานการดูแลสนับสนุนผู้เรียน
ของศูนย์ฯ 3) เครื่องมือและเอกสารต่างๆ ในการ
ให้การปรึกษาโดยเพ่ือนให้การปรึกษา 4) ห้อง
ให้การปรึกษา และ 5) งบประมาณ

 3.2.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานของ
ระบบเพื่อนให้การปรึกษา มีองค์ประกอบย่อย
ได้แก่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 2) วิเคราะห์และ
กำาหนดกลุ่มเป้าหมายในใช้บริการเพื่อนให้การ
ปรึกษา 3) กำาหนดวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
เพื่อนให้การปรึกษา 4) จัดทำาแผนระบบเพ่ือน
ให้การปรึกษา 5) ดำาเนินการตามแผนของระบบ
เพ่ือนให้การปรึกษา 6) จดัเกบ็ขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ระบบเพื่อนให้การปรึกษา และ 7) ประเมินผล

ระบบเพื่อนให้การปรึกษา

 3.2.3 ผลผลติของการดำาเนนิงานของ
ระบบเพื่อนให้การปรึกษา ได้แก่นิสิตได้รับบริการ
เพือ่นใหก้ารปรกึษา ซึง่จะทำาใหเ้กดิการปรบัตวัใน
ทุกๆ ด้านของการเป็นนิสิต เพื่อการดำาเนินชีวิต
อย่างเต็มศักยภาพที่มีทั้งความดี ความเก่ง และ
ความสุข 

 3.2.4 ผลป้อนกลับของระบบเพื่อน
ให้การปรึกษา เป็นผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
และผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตผู้รับ
บริการที่มีต่อระบบเพื่อนให้การปรึกษา

ระบบย่อยที่ 3.3 ระบบการทดสอบทาง
จิตวิทยา

 3.3.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบการ
ทดสอบทางจิตวิทยา มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 
1) คณะทำางานระบบการทดสอบทางจิตวิทยา 2) 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในการทดสอบทางจิตวิทยา 
ซึง่เปน็นกัจติวิทยาคลนิกิทีม่ใีบรบัรองการประกอบ
วิชาชพี 3) เครือ่งมอืและแบบทดสอบทางจติวิทยา 
4) ห้องทดสอบทางจิตวิทยา และ 5) งบประมาณ

 3.3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานของ
ระบบการทดสอบทางจติวทิยา มอีงคป์ระกอบยอ่ย 
ได้แก่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 2) วิเคราะห์และ
กำาหนดกลุม่เปา้หมายในใชบ้รกิารการทดสอบทาง
จิตวิทยา 3) กำาหนดวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
การทดสอบทางจิตวิทยา 4) จัดทำาแผนระบบ
การทดสอบทางจิตวิทยา 5) ดำาเนินการตามแผน
ของระบบการทดสอบทางจิตวิทยา 6) จัดเก็บ
ข้อมูลการให้บริการการทดสอบทางจิตวิทยา และ  
7) ประเมินผลระบบการทดสอบทางจิตวิทยา

 3.3.3 ผลผลิตของการดำาเนินงาน
ของระบบการทดสอบทางจิตวิทยา ได้แก่ นิสิต
ได้รับบริการการทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งจะทำาให้
เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้
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สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพที่มีทั้ง
ความดี ความเก่ง และความสุข

 3.3.4 ผลป้อนกลับของระบบการ
ทดสอบทางจิตวิทยา เป็นผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตผู้รับบริการที่มีต่อระบบการทดสอบทาง
จิตวิทยา

ระบบยอ่ยที ่3.4 ระบบการใหก้ารปรกึษา
ทางสื่อออนไลน์

 3.4.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบการ
ให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์ มีองค์ประกอบ
ยอ่ยไดแ้ก่ 1) คณะทำางานระบบการใหก้ารปรกึษา
ทางสื่อออนไลน์ 2) อาจารย์ผู้ให้การปรึกษาทาง
สื่อออนไลน์ 3) เครื่องมือและแบบทดสอบทาง
จติวทิยาทีใ่ชใ้นการใหก้ารปรกึษาทางสือ่ออนไลน ์
4) สถานที่สำาหรับการให้การปรึกษาทางสื่อ
ออนไลน์ และ 5) งบประมาณ

 3.4.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานของ
ระบบการให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์ มีองค์
ประกอบย่อย ได้แก่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 
2) วิเคราะห์และกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ใช้บริการการให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์  
3) กำาหนดวตัถปุระสงค์ในการใหบ้รกิารการให้การ
ปรึกษาทางสื่อออนไลน์ 4) จัดทำาแผนระบบการ
ให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์ 5) ดำาเนินการตาม
แผนของระบบการให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์ 
6) จัดเก็บข้อมูลการให้บริการการให้การปรึกษา
ทางสื่อออนไลน์ และ 7) ประเมินผลระบบการ
ให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์

 3.4.3 ผลผลิตของการดำาเนินงาน
ของระบบการให้การปรึกษาทางสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ นิสิตได้รับบริการการให้การปรึกษาทางสื่อ
ออนไลน ์ซึง่จะทำาใหเ้กดิการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง
มากยิง่ขึน้ โดยผา่นระบบการใหก้ารปรกึษาทางสือ่
ออนไลน์ สง่ผลใหส้ามารถดำาเนนิชีวติไดอ้ยา่งเตม็

ศักยภาพที่มีทั้งความดี ความเก่ง และความสุข

 3.4.4 ผลป้อนกลับของระบบการ
ใหก้ารปรกึษาทางสือ่ออนไลน ์เปน็ผลการประเมนิ
การปฏบิตังิาน และผลการประเมนิความพงึพอใจ
ของนสิติผูร้บับรกิารทีม่ตีอ่ระบบการใหก้ารปรกึษา
ทางสื่อออนไลน์

ระบบหลักที่ 4 ระบบการประเมินระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.1 ปัจจัยนำาเข้าของระบบการประเมิน
ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ มีองค์
ประกอบย่อยได้แก่ 1) คณะทำางานระบบการ
ประเมินศูนย์ 2) งบประมาณระบบการประเมิน
ศูนย์ 

4.2 ขัน้ตอนการดำาเนนิงานของระบบการ
ประเมนิระบบการดแูลสนบัสนนุผูเ้รยีนของศนูยฯ์ 
มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) ระบุงานที่ประเมิน 
โดยเป็นการประเมินด้าน 1.1) ประเมินผลการ
ดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ 1.2) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ 1.3) ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะทำางานระบบย่อย  
2) กำาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน 3) กำาหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4) กำาหนดวิธีการ
ประเมนิและสรา้งเครือ่งมอืในการประเมนิ 5) เกบ็
รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน 6) วิเคราะห์ผล 
การประเมิน 7) รายงานผลการประเมิน และ  
8) นำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การดำาเนินงานของศูนย์ฯ

4.3 ผลผลติของการดำาเนนิงานของระบบ
การประเมินระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของ
ศนูยฯ์ ไดแ้ก ่คณะทำางานระบบงานยอ่ยไดร้บัทราบ
ข้อดี ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานของตน ผู้รับ
บริการได้รับการให้ความช่วยเหลือ ดูแลสนับสนุน
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ให้รู้จักและเข้าใจตนเองมาก ส่งผลให้สามารถ
ดำาเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพที่มีทั้งความดี 
ความเกง่ และความสขุ และเกดิความพึงพอใจจาก
การไดร้บับรกิารของศนูย์ฯ เพ่ือคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

4.4 ผลย้อนกลับของระบบการประเมิน
ระบบการดแูลสนับสนนุผูเ้รยีนของศนูย์ฯ จากการ
แจ้งผลการประเมินให้คณะทำางานระบบงานย่อย
และคณะทำางานระบบวางแผนการทบทวนและ
อภิปรายผลการประเมินร่วมกับผู้รับการประเมิน 
การรวบรวมและบันทกึขอ้มลูทีไ่ด้จากการประเมนิ 
การนำาผลการประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
การกำาหนดแผนหรอืวธิกีารปรบัปรงุผลการปฏิบตัิ
งาน และการกำาหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติ
งานในอนาคต

ตอนที่ 2 ผลการประเมินต้นแบบระบบ
การดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูเ้ชีย่วชาญ 7 คนประเมนิตน้แบบระบบฯ
โดยพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของระบบ พบ
ว่า ผู้เช่ียวชาญให้ระดับความคิดเห็นด้านด้าน
ความถูกต้องของระบบสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ด้านความเหมาะสมของระบบ ด้านความเป็น
ประโยชน์ของระบบ และด้านความเป็นไปได้ของ
ระบบตามลำาดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 
ด้าน ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการประเมินร่างระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ระบบ
คว�มถูกต้อง คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้ คว�มเป็นประโยชน์

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ระบบหลักที่ 1 ระบบการจัดตั้ง 4.85 0.18 4.82 0.16 4.55 0.35 4.79 0.22

ระบบหลักที่ 2 ระบบวางแผน
การดำาเนินงานระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียน

4.74 0.35 4.60 0.42 4.14 0.19 4.50 0.33

ระบบหลักที่ 3 ระบบการดำาเนินงาน

ระบบย่อยที่ 3.1 ระบบการให้การ
ปรึกษา

4.86 0.23 4.86 0.23 4.35 0.30 4.48 0.27

ระบบย่อยที่ 3.2 ระบบเพื่อน
ให้การปรึกษา

4.71 0.25 4.71 0.25 4.29 0.15 4.47 0.21

ระบบย่อยที่ 3.3 ระบบการ
ทดสอบทางจิตวิทยา

4.84 0.22 4.75 0.24 4.35 0.17 4.70 0.27

ระบบย่อยที่ 3.4 ระบบการให้การ
ปรึกษาทางสื่อออนไลน์ 

4.59 0.43 4.58 0.37 4.18 0.29 4.33 0.31

ระบบหลักที่ 4 ระบบการประเมิน 4.89 0.17 4.84 0.24 4.39 0.25 4.77 0.53

รวม 4.78 0.26 4.74 0.27 4.32 0.24 4.58 0.30
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อภิปรายผล
1. การสร้างต้นแบบระบบการดูแล

สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการใหก้ารปรกึษา ภาควชิาจติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา
ท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก และ 
4 ระบบย่อย ดังนี้ระบบหลักที่ 1 ระบบการจัด
ตั้ง ระบบหลักที่ 2 ระบบวางแผนการดำาเนินงาน 
ระบบหลักที่ 3 ระบบการดำาเนินงาน ประกอบ
ด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการให้การ
ปรึกษา ระบบเพื่อนให้การปรึกษา ระบบการ
ทดสอบทางจติวทิยา และระบบการใหก้ารปรกึษา
ทางสื่อออนไลน์ และระบบหลักที่ 4 ระบบการ
ประเมิน ซึ่งแต่ละระบบก็จะประกอบด้วย ปัจจัย
นำาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลป้อนกลับ ซึ่ง
แตกต่างจากงานวจิยัของณฏัฐช์ยธร ศรดุาธติพัิทธ ์ 
(2553: 232-233) บุญเรียง ขจรศิลป์ และ 
สำาเนาว ์ขจรศลิป ์(2554: 2) และปารชิาต รตันราช  
(2559: 122-126) ที่จะมีระบบหลักเพียง
ระบบเดียว แต่ในระบบจะมีองค์ประกอบของ
ระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำาเข้า  
2) กระบวนการ 3) ผลผลติ และ 4) การปอ้นกลบั 
ซึ่งองค์ประกอบตรงนี้มีความสอดคล้องกัน

เนื่องจากบริบทของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับ มีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และปัญหาการ
ปรับตัวด้านต่างๆ ของนิสิต เพ่ือป้องกันปัญหา 
และสง่เสรมิศกัยภาพของนิสติเพ่ือใหส้ามารถดำารง
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และการ 
เ ต รี ยมตั ว เ ข้ า สู่ วิ ช า ชี พ ในอนาคตอย่ า งมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Boyd et al. 
(2003) ที่กล่าวว่าศูนย์การแนะแนวและการ
ให้การปรึกษาทางจิตวิทยามีบทบาทสำาคัญ
อยู่ 3 ประการ 1) การให้บริการการให้การ
ปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบำาบัดสำาหรับนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ อาชีพ 
และปัญหาทางพัฒนาการและปัญหาทางจิตใจ  
2) การสนับสนุนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยให้
ค้นพบตัวตนที่แท้จริง และสอนเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิตพื้นฐานเพื่อให้ถึงเป้าหมายทางการศึกษา 
อาชพี และเปา้หมายชวิีตอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ  
3) การมีความหลากหลายและการพัฒนา
โปรแกรมการให้การปรึกษา และโปรแกรมการ
พัฒนาหรือป้องกันเพื่อดูแลสนับสนุนความ
งอกงามทางสุขภาพและพัฒนาการของนิสิต
นักศึกษา นอกจากนี้ ในปัจจุบันรูปแบบของ
โปรแกรมการให้การปรึกษาและการแนะแนวมี
เป้าหมายเพื่อผู้เรียนตระหนักในศักยภาพของ
ตนเอง คำานึงถึงคุณสมบัติและความต้องที่ควรได้
รับการพัฒนาของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยบริการ
กิจกรรมกลุ่มและการให้ความช่วยเหลือสำาหรับ 
ผูเ้รยีนทีม่ปีญัหา นอกจากนีร้ปูแบบของบรกิารการ
ใหก้ารปรกึษาและการแนะแนว ควรมกีารพจิารณา
ถึงความต้องการของผู้เรียนและการตระหนักรู้ 
ถึงทักษะและศักยภาพที่มีพื้นฐานบนความ
ต้องการของผู้เรียนด้วย (Kaya and Civitci, 
2004)

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา มีความแตกต่างจากคณะ
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย คือ การมีอาจารย์ที่จบ
การศึกษาสาขาจิตวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทำาให้มีอาจารย์ที่มี
ความรู้ และความ สามารถในการให้การปรึกษา 
นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีอาจารย์ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ทำาให้สามารถทำาแบบ
ทดสอบทางจติวทิยาคลนิกิได ้รวมทัง้ศนูยฯ์ ยงัเปน็
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หน่วยงานที่ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 มาฝึกประสบการณ์
ด้านการให้การปรึกษา รวมทั้งยังเป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 จึงเกิด
บริการเพื่อนให้การปรึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ย่อยของระบบการดำาเนินงานระบบการดูแล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ ซึ่งจากการศึกษาของ 
Frisz and Lare (1987: 241-245) พบวา่รอ้ยละ  
99 รายงานว่า ผู้ให้คำาปรึกษาสามารถช่วยเหลือ
ในการให้ข้อมูลที่เพ่ือนต้องการได้ เข้าใจความ
กังวลใจ ความไม่สบายใจของเพื่อน สามารถช่วย
เหลือเพื่อนในการจัดการกับสิ่งที่กำาลังกังวลใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 98 รายงานว่า
เพื่อนจะมารับบริการการให้คำาปรึกษาอีก และจะ
แนะนำาบริการน้ีกับเพื่อนๆ ต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ Sarah (2010: iii) ซึ่งเป็นการ
ศกึษาเปรยีบเทยีบการใหก้ารปรกึษาระหวา่งเพ่ือน
ให้การปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการวิจัย
ระบุว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าเพื่อน
ให้การปรึกษาสามารถให้การปรึกษาได้จริงและ
ปรึกษาได้ทุกอย่างมากกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ความคิด
เห็นของเพื่อนหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อย มี
ความสำาคัญต่อพวกเขามากกว่า ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่วัยกลางคน ครู หรือผู้
ปกครอง พวกเขาปฏิเสธบทบาทของผู้ที่มีอำานาจ
เหนือกว่า ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามีเจตคติที่ไม่ดี
ตอ่ผู้ใหญ ่แต่เป็นเพราะวา่การได้รบัคำาแนะนำาจาก
ผู้ใหญ ่จะทำาใหรู้ส้กึวา่ตัวเองเปน็เด็ก พวกเขาไมไ่ด้
สนใจต่อระเบียบกฎเกณฑ ์ความถกูตอ้งของสงัคม 
แต่สนใจที่จะได้รับการยอมรับความเห็นใจ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับ
จากกลุม่เพือ่นมากกวา่ รวมทัง้โปรแกรมการใหค้ำา
ปรึกษาแก่เพื่อนของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (The 
UVic Peer Helping Program (University of 
Victoria). 2007: online) ทีไ่ด้นำาเสนอวา่นักศกึษา
มักจะกลัวเมื่อต้องพบกับผู้ให้คำาปรึกษา เพราะ

นักศึกษาเหล่านี้มีความเชื่อว่าตนเองมี “ความ
ผิด” จึงต้องมาพบผู้ให้คำาปรึกษา ดังนั้นการให้
คำาปรึกษาโดยเพื่อนจึงเป็นวิธีที่ให้นักศึกษาได้พูด
กับเพื่อนซึ่งจะไม่ตัดสิน และไม่มีอคติต่อสิ่งที่เป็น
ปัญหา

ส่วนในด้านการทดสอบทางจิตวิทยา 
เนื่องจากศูนย์ฯ มีอาจารย์ที่จบทางด้านจิตวิทยา
คลินิกโดยตรง และเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก ซึ่งสามารถตรวจและวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิกได้ ทำาให้ได้รับการประสานความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ส่ง ผู้รับบริการมาเพื่อตรวจและวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของศูนย์ฯ แต่
ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำาหรับสถาบัน
การศกึษาอืน่ๆ ทีไ่มม่อีาจารยท์ีจ่บจติวทิยาคลนิกิ
โดยตรง และไมม่ใีบประกอบวชิาชพีจติวทิยาคลนิกิ 
สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการวชิาชพีสาขาจติวทิยา
คลนิกิ (2552: 27) ทีร่ะบวุา่การตรวจวนิจิฉยัทาง
จิตวิทยาคลินิกเป็นคุณลักษณะด้านความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก 
โดยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกเป็นงาน
ที่นักจิตวิทยาคลินิกใช้ความรู้ความสามารถทาง
จิตวิทยาคลินิกในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วย และ
บุคคลทั่วไป เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจวินจิฉยัแยกโรค การศกึษาพฤตกิรรม สขุภาพ
จิต และพฤติกรรมผิดปกติอันเนื่องมาจากพยาธิ
สภาพทางสมอง ตลอดจนลักษณะบุคลิกภาพ
และระดับเชาวน์ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาคลินิกที่เป็นมาตรฐาน

สำาหรบัการใหก้ารปรกึษาทางสือ่ออนไลน์
นั้น ศูนย์ฯมีเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊คสำาหรับถาม-
ตอบในกรณีที่ผู้รับบริการไม่สะดวกมาพบที่ศูนย์ฯ 
หรือมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการปรึกษาผ่านเครือ
ข่ายออนไลน์ รวมทั้งมีข้อมูลข่าวสาร บทความ
ที่ให้ความรู้ต่างๆ เป็นการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เข้ามาใช้ในการให้การปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารไร้
พรมแดน และช่วยให้การปรึกษามีความสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำาหรับคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ บุญเรียง ขจรศิลป์ (2554: 5) ที่พบว่าระบบ
การให้การปรกึษาควรมเีทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มเีวบ็ไซต์ของระบบการใหค้ำาปรกึษาวชิาการระดับ
ปริญญาตรีซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองมือ ข้อมูลใน
การให้คำาปรึกษาวิชาการ และการจัดการความ
รู้เกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาวิชาการ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของนันทกา ฟูสีกุล (2555: 182) และ
สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (2553: 93) ที่พบว่า 
การให้คำาปรึกษาออนไลน์ ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 
ห่างไกล ไม่สามารถมาพบกับผู้ให้การปรึกษา 
เช่นเดียวกับจากการศึกษาของ Kamran (2016) 
ระบุว่าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทางสื่อสังคม
ออนไลน์มคีวามสำาคัญสำาหรบัผูเ้รยีนทีอ่ยูห่า่งไกล 
ผู้สอนและสถาบันการศึกษา รวมทั้งการได้รับ 
คำาปรึกษาผ่านการให้การปรึกษาแบบออนไลน์ 
ชว่ยทำาให้บุคคลท่ีไมก่ลา้เผชิญหนา้กบันกัจติวทิยา
หรือจิตแพทย์สามารถเข้ารับการให้การปรึกษาได้
โดยไม่ต้องอายหรือกังวลว่าใครจะรับรู้เรื่องของ
ตนเอง เหมาะกับผู้รับคำาปรึกษาที่ไม่ต้องการพบ
หน้าผู้ให้การปรึกษา นอกจากนี้ยังช่วยประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของปาริชาต รัตนราช 
(2559: 122-126) ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ 
คำาปรึกษานักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะมีเว็บไซต์
ให้คำาปรึกษา เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับ
นักศึกษาให้ความช่วยเหลือและการให้คำาปรึกษา 
รวมทั้งการตอบคำาถามและการดูแลข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

2. ผลการประเมนิตน้แบบระบบการดแูล
สนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการใหก้ารปรกึษา ภาควชิาจติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

การประเมินระบบการดูแลสนับสนุน
ผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากผู้เชี่ยวชาญ 7 คน พบว่าผล
การประเมินเก่ียวกับความถูกต้อง ความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ
ระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ฯ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง 
ผูเ้ชีย่วชาญใหร้ะดบัความคดิเหน็ดา้นความถกูตอ้ง
ของระบบสงูทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก ่ดา้นความเหมาะ
สมของระบบ ด้านความเป็นประโยชน์ของระบบ 
และด้านความเป็นไปได้ของระบบตามลำาดับ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต รัตนราช 
(2559: 119) ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบการให้
ความช่วยเหลือและการให้คำาปรึกษาทั้ง 4 ด้าน มี
ระดับความคิดเห็นด้านประโยชน์ของระบบสูงสุด 
รองลงมาคือ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และ
ความเป็นไปได้ตามลำาดับ แต่ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน
คล้ายคลึงกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำาไปปรับ
ใช้ได้ดังนี้

1.1 ศนูยป์ฏบิตักิารทางจติวทิยาและการ
ให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
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การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามอาจจะมีบริบทของหน่วยงานที่  
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นในเร่ืองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแล ณ ศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ดังนั้นอาจจะเป็น
ข้อจำากดัสำาหรบัสถาบนัการศกึษาอืน่ทีจ่ะนำาระบบ
นี้ไปใช้ควรจะพิจารณาถึงข้อจำากัดนี้

1.2 เพือ่นใหก้ารปรกึษาควรมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณใ์นการใหก้ารปรกึษา เพ่ือการใหก้าร
ปรึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้ความ 
ช่วยเหลือนิสิตที่มารับบริการได้

1.3 การนำาระบบไปใช้ต้องคำานึงถึง 
จรรยาบรรณ และการเก็บรักษาความลับข้อมูล
ของนิสิต 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีนำาระบบการดูแลสนับสนุน 
ผู้เรียนไปทดลองใช้จริง และประเมินผลระบบ 
อีกครั้งหนึ่ง

2.2 ควรมีการศึกษาข้อมูลที่ เป็นเชิง
คุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการ
พัฒนาระบบต่อไป
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