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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความต้องการใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษาในสภาพทีเ่ ป็นจริงและสภาพทีค่ วรจะเป็น เพือ่ เปรียบเทียบความต้องการของผูม้ า
ใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาโดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ และสาขาการ
ศึกษาตามสภาพทีเ่ ป็นจริงและสภาพทีค่ วรจะเป็น และเพือ่ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เคย
มาใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ที่ได้จากทะเบียนการใช้บริการของ
ศูนย์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มได้แก่ ครูชั้นประถมศึกษา ครูชั้นมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย
นิสติ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทีเ่ คยมาใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา ทีไ่ ด้จากทะเบียนการใช้บริการของศูนย์ ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึงภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจำ�เป็น
เกีย่ วกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา และการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแปรปรวน 2 กลุ่ม และมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการจำ�เป็นของผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา
ด้านการวางแผนการปฏิบตั งิ าน และด้านสิง่ สนับสนุนในการให้บริการมีความต้องการจำ�เป็นอยูใ่ นระดับ
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มาก ในสภาพที่ควรจะเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา การ
วางแผนการปฏิบตั งิ าน และด้านสิง่ สนับสนุนในการให้บริการมีความต้องการจำ�เป็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2. ผูใ้ ช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาทีต่ อบแบบสอบถามทีม่ เี พศ และช่วง
อายุแตกต่างกันมีความต้องการจำ�เป็นในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การ
ปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงไม่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามที่มีสาขาการศึกษาแตกต่างกัน
มีความต้องการจำ�เป็นในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาในสภาพ
ที่เป็นจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษาที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ช่วงอายุ และสาขาการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ต้องการจำ�เป็นในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาในสภาพทีค่ วรจะ
เป็นไม่แตกต่างกัน 4. แนวทางในการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของศูนย์ฯให้มคี วามทัว่ ถึงผูท้ ตี่ อ้ งการเข้ารับการปรึกษามากกว่านีท้ งั้ ภายใน และภายนอกหน่วย
งาน ต้องการให้ผใู้ ห้บริการการปรึกษาเพียงพอต่อผูร้ บั บริการ ควรปรับปรุงสถานทีใ่ ห้การปรึกษาไม่ควรมี
บุคคลอืน่ อยูใ่ กล้ เพราะจะทำ�ให้ได้ยนิ เสียงระหว่างการให้การปรึกษา ควรปรับปรุงห้องเก็บเสียงทีย่ งั เก็บ
เสียงได้ไม่ดี ทำ�ให้มีเสียงรบกวนจากภายนอก 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

บทนำ�

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำ�คัญยิ่งใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมทั้งความรู้ความ
สามารถ และสติปัญญาเพียงพอที่จะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดย
เฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีซึ่ง
จัดเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความ
ชัดเจน และยังมุง่ สร้างบุคคลให้มคี วามเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ต่ า งๆ ตลอดจนวิ ท ยาการสากลมาใช้ ใ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ
ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทยได้ มี บ ทบาทอย่ า งสำ � คั ญ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบ้านเมืองและเป็น
สถาบันหลักที่มีบทบาทชี้นำ�สังคมมาโดยตลอด
สังคมทั่วไปได้ให้การยอมรับและให้ความสำ�คัญ
กับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นหลักที่ประชาชนและ

องค์กรต่างๆ สามารถพึ่งพาได้ เมื่อมีปัญหาต้อง
แก้ไขด้วยวิชาการและปัญญา ความหวังของสังคม
และภารกิจที่มีอยู่ทำ�ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้ครบถ้วน และรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาของ
สังคมให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งภารกิจหลักที่สถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องปฏิบตั สิ ปี่ ระการ คือ การจัดการ
เรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) การวิจัย (สร้างองค์
ความรู้) การให้บริการวิชาการแก่สังคม (เป็นที่
พึ่งของสังคม) และการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
(รักษาเอกลักษณ์ของชาติ) การดำ�เนินการตาม
ภารกิจดังกล่าวจึงมีความสำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ประดิษฐ์
มีสุข และทรงธรรม ธีระกุล, 2551: 119)
นอกจากนี้ เ ป้ า หมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 3) คือ การ
ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต

Journal of Education, Mahasarakham University

และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สำ�หรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความสำ�คัญ
ต่อเยาวชน นิสิตและบัณฑิตในอนาคตผู้ได้รับผล
โดยตรงของแผนอุดมศึกษาระยะยาว แต่สภาพ
ของสังคมกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านมิติการ
ใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยง
ต่างๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุค
อุตสาหกรรมและความทันสมัยทัง้ ปวง มีสญ
ั ญาณ
ชีก้ ารเปลีย่ นแปลงชีวติ ของบัณฑิตในอนาคตทีแ่ ตก
ต่างจาก
ปัจจุบันในช่วงที่นิสิตได้ปรับเปลี่ยนจาก
การเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ก้าวเข้ามา
สู่ระดับมหาวิทยาลัย ทำ�ให้เกิดปัญหาการปรับตัว
ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว การเรียนและกิจกรรมต่างๆ ก่อให้
เกิดความเครียด เช่น กิจกรรมรับน้อง เป็นสาเหตุ
ของการออกกลางคัน และฆ่าตัวตาย ดังที่ นาย
แพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (2551: 56) ระบุว่า
วัยรุ่นตอนปลายถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการฆ่าตัว
ตายเพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง หากมี
เรือ่ งมากระทบจิตใจ เช่น การสอบตก อกหัก หรือ
ปรับตัวไม่ได้ และเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2551:
24 - 25) ได้แสดงทัศนะจากประสบการณ์ตรงใน
การสอน นิสิตระดับปริญญาตรีพบว่า นิสิตด้อย
คุณภาพ 3 ประการได้แก่ 1) นิสิตจำ�นวนมากมี
ระดับวัฒนธรรมต่ำ� เช่น มาสาย ชอบพูดโทรศัพท์
ในระหว่างเรียน 2 ) ขาดจิตสำ�นึกต่อส่วนรวม ใช้
ชีวิตแบบเสรี ไม่สนใจสังคมและเหตุการณ์บ้าน
เมือง 3) ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน และขาด
เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานภาวะ
สั ง คมของสำ � นั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำ�เดือนเมษายน
2551 ว่ า วั ย รุ่ น ไทยได้ เ ปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย ม
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วัฒนธรรมและประเพณีในสังคมไทย 10 ปัญหา
คือ 1 )แต่งกายที่ส่อไปในทางยั่วยุ 2) การขาด
จิตสำ�นึกที่ดีงาม 3) ขาดความกตัญญู 4) ขาดการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 5 ) อบายมุข 6 )การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 7 ) วัฒนธรรมไทยถูก
ต่างชาติกลืน 8 ) เสพสือ่ เผยแพร่ภาพ และเนือ้ หา
ที่ไม่เหมาะสม 9) ศาสนาเสื่อม 10) การขาด
ระเบียบวินยั (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 32)
ปัญหาของนิสิตมีผลต่อสุขภาพจิต และ
สมาธิในการศึกษา ถ้านิสิตมีปัญหามากย่อมส่ง
ผลทําให้สุขภาพจิตไม่ดี และมีสมาธิในการศึกษา
น้อยลง จึงทําให้ผลการเรียนของนิสิตจํานวนมาก
ตกต่ำ� ทําให้นิสิตกลุ่มนี้อยู่ในสถานภาพรอพินิจ
นิสิตจํานวนไม่น้อยถูกคัดชื่อออกเนื่องมาจากผล
การเรียนตํา่ กว่าเกณฑ์ทสี่ ถาบันอุดมศึกษากําหนด
ไว้ ทาํ ให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอันมาก
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศ
จึงได้จัดให้มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการเพื่อ
ช่ ว ยบรรเทา และแก้ ไ ขปั ญ หาของนิ สิ ต ซึ่ ง จะ
ช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา และทํา
ให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผล
ดียิ่งขึ้น (กองพัฒนา นิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี, 2552: 1)
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบัน
การศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเรื่อง การ
ผลิตบัณฑิตให้ออกไปรับใช้สงั คม ให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
เป็นผู้รอบรู้ และสามารถที่จะสื่อสารนำ�ความคิด
ของตนเองไปสู่สังคมได้ ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขี ย น เป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย และจิ ต ใจ
รวมทั้งมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ประกอบ
กับผู้วิจัยซึ่งมีประสบการณ์ในการทำ�งานด้านการ
สอนในระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพ
การดำ�เนินงานพัฒนากิจการของนิสติ มาโดยตลอด
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และได้ข้อสรุปว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมักจะขาด
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการเข้ า ใจตนเอง ไม่ ส ามารถ
บริหารอารมณ์อย่างเหมาะสมได้รวมทัง้ ขาดทักษะ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ อาจเป็นปัญหาในการปรับ
ตัวในอนาคต
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการ
ให้การปรึกษา ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี 2519
สมัยที่ รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา เป็นหัวหน้าภาค
วิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ซึ่งเป็น
หนึ่งในแผนของภาควิชาที่ต้องการให้เป็นแหล่ง
ให้บริการปรึกษาแก่นิสิต จึงกล่าวสรุปได้ว่าศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาจึง
มีความสำ�คัญต่อนิสติ เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัย
ต้องมีหน้าที่ และบทบาทอย่างจริงจัง ในการจัด
บริ ก ารข้ อ มู ล ที่ ถู กต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สภาพของ
สังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อนิสิตจะได้จัด
ระบบชีวิตของตนเองรู้จักการวางแผนการศึกษา
และชีวิตตนเองในอนาคต ซึ่งนับว่าเป็นการส่ง
เสริมให้นิสิตดำ�เนินชีวิตไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ระบบเพราะการศึกษามิใช่เป็นเป้าหมายสุดท้าย
ในตนเอง แต่เป็นหนทางที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ของเป้าหมายอื่นๆในอนาคต (ลักขณา สริวัฒน์,
สั ม ภาษณ์ , 2558) การศึ ก ษาความต้ อ งการ
จำ�เป็นซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสภาพต่างๆ
ที่เป็นอยู่จริง หรือสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และสภาพที่ควรจะเป็น หรือสภาพที่ปรารถนาให้
เป็น (Witkin and Alschuld, 1995: 4) จึงมีส่วน
สำ�คัญในการพัฒนาการให้บริการให้การปรึกษา
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งขึ้น
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา ความ
ต้องการจำ�เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การ
ปรึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบตั ิ
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การทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษา เพือ่ ทราบ
ถึงความต้องการของนิสติ ว่า นิสติ ต้องการผูใ้ ห้การ
ปรึกษา และการบริการโดยรวมเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการจำ � เป็ น ใช้
บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็น
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำ�เป็น
ของผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษาโดยจำ�แนกตาม เพศ ช่วง
อายุ และสาขาการศึกษา ตามสภาพทีเ่ ป็นจริง และ
สภาพที่ควรจะเป็น
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา

สมมุติฐานการวิจัย

ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทาง
จิตวิทยา และการให้การปรึกษาที่มีเพศ ช่วงอายุ
และสาขาการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการ
จำ�เป็นตามสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะ
เป็นแตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การสำ�รวจความต้องการจำ�เป็น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็น ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีไ่ ด้จากทะเบียนการใช้บริการขอศูนย์ฯตัง้ แต่ภาค
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เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จำ�นวน 240 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
คือ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็น ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ได้จากทะเบียนการใช้บริการขอ
ศูนย์ฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 150
คน โดยคำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
Taro Yamane
การสนทนากลุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสนทนากลุม่ เป็น
ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้
จากทะเบียนการใช้บริการขอศูนย์ฯตัง้ แต่ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2558 โดยเป็นครูผสู้ อนระดับประถมศึกษา
ครูผู้สอนมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 8 คน
ซึ่งเลือกโดยการสอบถามความสมัครใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก
เป็น 2 ประเภทได้แก่
1. แบบสอบถาม ความต้องการจำ�เป็น
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น ผู้ที่ใช้บริการของ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา
จำ�นวน 3 ข้อ
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ตอนที่ 2 ความต้องการจำ�เป็นของผู้
ใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา และการ
ให้การปรึกษาทั้งในสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่
ควรจะเป็นที่จะทำ�ให้การบริการให้การปรึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
จำ�นวน 35 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การพัฒนาการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามมี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอ
แนะ แบบปลายเปิ ด เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ
โดยแบบสอบถามความต้องการจำ�เป็น
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา
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. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้
เก็บแบบสอบถามจากนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น ผู้ใช้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จำ�นวน 150 คน โดยผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จากนัน้ นำ�แบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อเตรียม
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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2. การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการ
สนทนากลุ่ม และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่ง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ต อ น ที่ 1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
แบบสอบถามความต้องการจำ�เป็นเกี่ยวกับการ
พั ฒนา การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทาง
จิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทำ�การวิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณา หาค่าความถี่ และร้อยละ แล้วนำ�
เสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ านด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บความ
ต้ อ งการจำ � เป็ น ของผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม แยกตามลั ก ษณะ
ประเภทของงานวิจัยใช้การวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมุ ติ ฐ านหาค่ า t-test แบบ Independent
สำ�หรับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่า Ftest การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
สำ�หรับ ช่วงอายุ และสาขาการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามพร้อมทำ�การเปรียบเทียบรายคู่ ด้วย
วิธีการของ Scheffe
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กลุ่ม

ตอนที่ 2 การสรุปข้อมูลในการสนทนา

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาใช้การวิเคราะห์ข้อความ (Content
Analysis) โดยวิธีการจำ�แนกประเภทของข้อมูล
ที่ได้
2. การสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการ
จำ�เป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งได้รับความข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา
นิสิต รวมทั้งหมด 8 คน
3 . ผู้ วิ จั ย นำ � ข้ อ มู ล ม า ต ร ว จ ส อ บ
ความสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามความต้องการจำ�เป็นเกี่ยวกับการ
พั ฒนา การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทาง
จิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม

ผลการวิจัย

1. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง จำ�นวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33
รองลงมาเป็นเพศชายจำ�นวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.67 ช่วงอายุระหว่าง 18 - 22 ปี จำ�นวน
144 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา ได้แก่
23 – 27 ปี จำ�นวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
และ28 – 32 ปี จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.67 สาขาคณิตศาสตร์จำ�นวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 สาขาจิตวิทยา จำ�นวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.67 และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จำ�นวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 21.33
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แสดงความถี่ และร้อยละของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามจำ�แนกตามเพศ ช่วงอายุ และ
สาขาการศึกษา
รายการ

เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
18 – 22 ปี
23 – 27 ปี
28 – 32 ปี
สาขาการศึกษา
จิตวิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มี ค วามต้ อ งการจำ � เป็ น ใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาใน
สภาพทีเ่ ป็นจริงในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.90
อยูใ่ นระดับมาก และในสภาพทีค่ วรจะเป็นในภาพ
รวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด
เมือ่ พิจารณาความต้องการจำ�เป็นจำ�แนก
รายด้านพบว่า ในสภาพทีเ่ ป็นจริง ด้านคุณลักษณะ
ของผูใ้ ห้การปรึกษามีคา่ เฉลีย่ ความต้องการจำ�เป็น
เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน
การปฏิ บั ติ ง านมี ค่ า เฉลี่ ย ความต้ อ งการจำ � เป็ น

จำ�นวน

ร้อยละ

46
104

30.67
69.33

144
5
1

96.00
3.33
0.67

55
63
32

36.67
42.00
21.33

เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งสนับสนุน
ในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความต้องการจำ�เป็น
เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก และในสภาพที่ควร
จะเป็น ด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษามีค่า
เฉลี่ยความต้องการจำ�เป็นเท่ากับ 4.82 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ยความต้องการจำ�เป็นเท่ากับ 4.75 อยู
ในระดับมากที่สุด และด้านสิ่งสนับสนุนในการให้
บริการมีคา่ เฉลีย่ ความต้องการจำ�เป็นเท่ากับ 4.85
อยู่ในระดับมากที่สุด

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจำ�เป็นของผู้ใช้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็น
จำ�แนกรายด้านและโดยรวม

ความต้องการจำ�เป็น
ด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งสนับสนุนในการให้บริการ
รวม

สภาพที่เป็นจริง
ระดับความ
S.D.
ต้องการ
4.07 0.75
มาก
3.67 0.83
มาก
4.07 0.82
มาก

สภาพที่ควรจะเป็น
ระดับความ
S.D.
ต้องการ
4.82 0.42
มากที่สุด
4.75 0.48
มากที่สุด
4.85 0.43
มากที่สุด

3.90

4.80

0.48

3. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มี ค วามต้ อ งการจำ � เป็ น ใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาใน
สภาพที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.90) และในสภาพทีค่ วรจะเป็นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( = 4.80)
เมือ่ พิจารณาความต้องการจำ�เป็นจำ�แนก
ตามเพศ พบว่า ในสภาพที่เป็นจริง เพศชายมี
ความต้องการจำ�เป็นในระดับมาก ( = 3.86)
และเพศหญิงมีความต้องการจำ�เป็นในระดับมาก
( = 3.92) และในสภาพที่ควรจะเป็น เพศชายมี
ความต้องการจำ�เป็นในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.77)
เพศหญิงมีความต้องการจำ�เป็นในระดับมากที่สุด
( = 4.81)
เมือ่ พิจารณาความต้องการจำ�เป็นจำ�แนก
ตามช่วงอายุ พบว่า ในสภาพที่เป็นจริง ช่วงอายุ
18 – 22 ปี มีความต้องการจำ�เป็นในระดับมาก
( = 3.91) ช่วงอายุ 23 – 27 ปี มีความต้องการ
จำ�เป็นในระดับมาก ( = 3.55) และช่วงอายุ 28

มาก

0.23

มากที่สุด

– 32 ปี มีความต้องการจำ�เป็นในระดับมาก (
= 3.55) และในสภาพที่ควรจะเป็น ช่วงอายุ 18
– 22 ปี มีความต้องการจำ�เป็นในระดับมากที่สุด
( = 4.81) ช่วงอายุ 23 – 27 ปี มีความต้องการ
จำ�เป็นในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.59) และช่วงอายุ
28 – 32 ปี มีความต้องการจำ�เป็นในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.63)
เมือ่ พิจารณาความต้องการจำ�เป็นจำ�แนก
ตามสาขาการศึกษา พบว่า ในสภาพที่เป็นจริง
สาขาจิ ต วิ ท ยามี ค วามต้ อ งการจำ � เป็ น ในระดั บ
มาก ( = 3.93) สาขาคณิตศาสตร์ มีความ
ต้องการจำ�เป็นในระดับมาก ( = 4.02) และสาขา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไปมีความต้องการจำ�เป็นในระดับ
มาก ( = 3.61) และในสภาพที่ควรจะเป็น สาขา
จิตวิทยามีความต้องการจำ�เป็นในระดับมากที่สุด
( = 4.80) สาขาคณิตศาสตร์ มีความต้องการ
จำ�เป็นในระดับมากที่สุด ( = 4.84) และสาขา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไปมีความต้องการจำ�เป็นในระดับ
มากที่สุด ( = 4.72)
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การเปรียบเทียบความต้องการจำ�เป็นของผูม้ าใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำ�แนกตามเพศ ช่วงอายุ และ
สาขาการศึกษา

ตาราง 3

สภาพที่เป็นจริง
ระดับความ
S.D.
ต้องการจำ�เป็น

ความต้องการจำ�เป็น
เพศ

สภาพที่ควรจะเป็น
ระดับความ
S.D.
ต้องการจำ�เป็น

ชาย

3.86

0.52

มาก

4.77

0.27

มากที่สุด

หญิง

3.92

0.46

มาก

4.81

0.30

มากที่สุด

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

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

3.90

0.48

มาก

4.80

0.29

มากที่สุด

ช่วงอายุ

สาขาการศึกษา

รวม

4. ผูใ้ ช้บริการทีต่ อบแบบสอบถามทีม่ เี พศ
แตกต่างกันมีความต้องการจำ�เป็นในการใช้บริการ
ของ ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ตาราง 4

ปรึกษาในสภาพทีเ่ ป็นจริง และสภาพทีค่ วรจะเป็น
ไม่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบความต้องการจำ�เป็นของผูม้ าใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำ�แนกตามเพศ
ชาย

ความต้องการจำ�เป็น
สภาพที่เป็นจริง
สภาพที่ควรจะเป็น

3.86
4.77

S.D.
0.52
0.27

หญิง
3.92
4.81

S.D.
0.46
0.30

t
- 0.775
- 0.813

df
148
148

p-value
(2-tailed)
0.439
0.418

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ผูใ้ ช้บริการทีต่ อบแบบสอบถามทีม่ ชี ว่ ง
อายุแตกต่างกันมีความต้องการจำ�เป็นในการใช้
บริการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ตาราง 5

ให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็นไม่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบความต้องการจำ�เป็นของผูม้ าใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำ�แนกตามช่วงอายุ

ความต้องการจำ�เป็น
ช่วงอายุ
ในสภาพที่เป็นจริง

ช่วงอายุ
ในสภาพที่ควรจะเป็น

แหล่ง

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

1.141

2

0.571

2.531

0.083

ภายในกลุ่ม

33.139

147

0.225

รวม

34.281

149

ระหว่างกลุ่ม

0.256

2

0.128

1.441

0.240

ภายในกลุ่ม

13.045

147

0.089

รวม

13.301

149

6. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามที่มี
สาขาการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการจำ�เป็น
ในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
ตาราง 6
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และการให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สภาพที่ควรจะเป็นไม่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบความต้องการจำ�เป็นของผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น จำ�แนกตามสาขาการศึกษา

ความต้องการจำ�เป็น
สาขาการศึกษา
ในสภาพที่เป็นจริง
สาขาการศึกษา
ในสภาพที่ควรจะเป็น

แหล่ง

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

3.581

2

1.790

8.573

0.00*

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

30.700
34.281
0.294
13.007

147
149
2
147

0.209
1.659

0.194

รวม

13.301

149

0.147
0.088
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7. ผูใ้ ช้บริการทีต่ อบแบบสอบถามมีความ
ต้องการจำ�เป็นในการใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษาในสภาพทีเ่ ป็น
ตาราง 7
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จริ ง กั บ สภาพที่ ค วรเป็ น จริ ง แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบความต้องการจำ�เป็นของผูม้ าใช้บริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและ
การให้การปรึกษาในสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรเป็น
sfas

ความต้องการจำ�เป็น

สภาพที่เป็นจริง

สภาพที่ควรจะเป็น

S.D.

S.D.

3.90

0.48

8. การสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ทำ�ให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำ�รวจจาก
แบบสอบถาม โดยข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาไปสู่สภาพที่ควรจะเป็น มีรายละเอียด
ดังนี้
8.1 ด้านคุณลักษณะของผู้ให้คำ�ปรึกษา
8.1.1 “มีบุคลิกภาพที่ดี ท่าทาง น้ำ�
เสียง สีหน้า แววตา ทั้งการแต่งกายการพูดจา ให้
มีความน่าเชื่อถือได้”
8.1.2 “มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล
อื่นๆ”
8.1.3 “มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน
ศาสตร์วิชาของตนเอง ทั้งในเรื่องของทฤษฎีการ
ให้คำ�ปรึกษา”
8.1.4 “มี ก ารพั ฒ นาตนเองตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ”
8.2 ด้านการวางแผนในการปฏิบัติงาน
8.2.1 “มีการวางแผน และจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของ Case ว่ามี Case ใดมีความ
จำ�เป็นที่ต้องได้รับการบริการปรึกษาก่อน และมี

4.80

0.23

t

df

p-value
(2-tailed)

22.331

148

0.00

การนัด Case ตามวันเวลาที่ชัดเจน”
8.2.2 “มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการมรับการบริการได้อย่าง
สะดวก เช่น มีการเพิ่มป้าย การมีเว็บไซด์ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น ในการประชาสัมพันธ์
ควรมีการบอกถึงวัตถุประสงค์ ภาระงานทีท่ างศูนย์
ได้ปฏิบัติ”
8.2.3 “ผู้ให้คำ�ปรึกษามีการเตรียม
ความพร้อมในการใช้ทฤษฏีที่หลากหลาย เพื่อ
รองรับ Case ที่หลากหลาย และแตกต่างกัน”
8.2.4 “มีการจัดเตรียมเอกสารในการ
รับ Case แต่ละครั้ง ทั้งเรื่องแบบทดสอบ และ
เรียนรู้ระบบการทำ�งานของศูนย์ฯ ทั้งเรียนรู้การ
บันทึกเอกสารของ Case มีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
จะช่วยเหลือ Case เพือ่ ส่งต่อในการรักษาอย่างไร
บ้าง”
8.2.5 “มีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อม
บริการได้ทุกเมื่อ และมีบุคลากรประจำ�ที่ศูนย์ฯ”
8.2.6 “การได้ไปดูงานของนิสติ ทำ�ให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆแล้วนำ�มา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรับใช้กับนิสิต”
8.3 สิ่งสนับสนุนในการให้บริการ
8.3.1 “อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน
Case และการจัดห้องทีม่ สี ภาพบรรยากาศทีส่ ร้าง
ความผ่อนคลาย และมีความเป็นส่วนตัว”
8.3.2 “มี ก ารแบ่ ง ห้ อ งออกเป็ น
สัดส่วนมากขึ้น และมีการแบ่งห้องปฏิบัติงานที่
แยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน และมีห้องพัก
Case ที่มารอผู้ให้คำ�ปรึกษา ก่อนที่จะได้รับการ
ปรึกษา และมีห้องให้การปรึกษา ห้องทำ� Test
ที่ แ ยกออกจากห้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งอื่ น อย่ า งเป็ น
สัดส่วน”
8.3.3 “มีการเพิ่มห้องที่มอใหม่ ถ้า
หากได้ขึ้นตรงกับทางคณะ เพื่อเป็นการรองรับ
Case”

อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ความต้ อ งการ
จำ�เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ประเด็นทีน่ �ำ มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ความต้องการจำ�เป็นของผูม้ าใช้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึ ก ษาในสภาพที่ เ ป็ น จริ ง และสภาพที่ ค วรจะ
เป็นจำ�แนกรายด้าน เมื่อพิจารณาความต้องการ
จำ�เป็นจำ�แนกรายด้าน พบว่า ในสภาพที่เป็น
จริง ด้านคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษามีความ
ต้องการในระดับมาก ด้านการวางแผนการปฏิบัติ
งาน มีความต้องการจำ�เป็นในระดับมาก ด้านสิ่ง
สนับสนุนในการให้บริการมีความต้องการจำ�เป็น
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายแนะแนวการ
ศึกษา และอาชีพ (2555: 48) ได้ทำ�การสำ�รวจ
ความต้องการจำ�เป็นของนักศึกษาคณะศิลปกรรม
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ศาสตร์มคี วามต้องการบริการระบบ และกลไกการ
ให้ค�ำ ปรึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากและในสภาพ
ทีค่ วรจะเป็น ด้านคุณลักษณะของผูใ้ ห้การปรึกษา
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งสนับสนุน
ในการให้บริการมีความต้องการจำ�เป็นในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อำ�ไพ บุษ
ดี (2551: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ให้คำ�ปรึกษาและปฏิบัติการวิจัย
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความต้องการด้าน
จัดให้คำ�แนะนำ�และจัดหาแหล่งทุนวิจัยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาด้านการให้คำ�ปรึกษาและด้าน
สารสนเทศ ส่วนด้านที่มีความต้องการมากอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านการจัดอบรมการวิจัย ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า ความต้องการโดยพื้นฐานที่นำ�
มาสร้างเป็นข้อคำ�ถามล้วนแล้วแต่เกิดจากความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงและตรงกับความต้องการจริงของ
ผู้ที่เข้ารับบริการในศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
และการให้การปรึกษา ดังนั้นระดับความต้องการ
ในทุกด้านย่อยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ (2555:
48) ได้ทำ�การสำ�รวจความต้องการจำ�เป็นของ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความต้องการ
บริการระบบ และกลไกการให้ค�ำ ปรึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
2. ผู้มาใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษาในสภาพที่ เ ป็ น
จริ ง และสภาพที่ ค วรจะเป็ น จำ � แนกตามเพศ
ช่วงอายุ และสาขาการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการ
ที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ และช่วงอายุแตก
ต่างกัน มีความต้องการจำ�เป็นในการใช้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การ
ปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นั น ธิ ม า ศรี สุ ว รรณ. (2550:
บทคัดย่อ) ได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
จำ�เป็นเพือ่ การปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษาสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นราธิวาส พบว่า สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควร
จะเป็นทุกมาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. แนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การ
ปรึกษา
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการ
ให้การปรึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ให้ทั่วถึงผู้ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษา
มากกว่ า นี้ ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน
อยากให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารคำ � ปรึ ก ษาเพี ย งพอต่ อ ผู้ รั บ
บริ ก าร ควรปรั บ ปรุ ง สถานที่ ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาไม่
ควรมีบุคคลอื่นอยู่ใกล้ เพราะจะทำ�ให้ได้ยินเสียง
ระหว่างการให้การปรึกษา ควรปรับปรุงห้องเก็บ
เสียงที่ยังเก็บเสียงได้ไม่ดี มักมีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ใน
ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น facebook ซึ่งสอดคล้อง
กับจำ�เนียร สมอ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
แนวปฏิบัติงานบริการให้คำ�ปรึกษาของโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้บริหาร
เกี่ยวกับการจัดบริการให้คำ�ปรึกษาของโรงเรียน
เชียงรายวิทยาคม ด้านทรัพยากรการบริการให้คำ�
ปรึกษา คือ สถานทีใ่ ห้บริการควรเป็นห้องแนะแนว
ผู้ให้คำ�ปรึกษาควรประกอบด้วย อาจารย์ประจำ�
วิชา อาจารย์ประจำ�ชั้น ครูแนะแนว โดยผู้ให้คำ�
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ปรึกษาควรมีประสบการณ์ มีความรู้ในการให้คำ�
ปรึกษาด้านกระบวนการให้คำ�ปรึกษาควรมีการ
ทำ�ความเข้าใจข้อตกลงในการให้คำ�ปรึกษามีการ
สำ�รวจปัญหา มีการประเมิน ผล และการบันทึก
ผลการให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียน โดยผลการวิจัยนี้
ทำ�ให้ทราบว่า นักเรียนมีความต้องการในการให้ค�ำ
ปรึกษา ซึ่งส่งผลต่อความต้องการในอนาคตด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ให้ทั่วถึง ผู้ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษา
มากกว่านี้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ควรให้ผู้ให้บริการคำ�ปรึกษาเพียง
พอต่อผู้รับบริการ
3. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ
ให้การปรึกษา ควรปรับปรุงสถานที่ให้การปรึกษา
ให้มีความเป็นส่วนตัวสามารถเก็บรักษาความลับ
ของผู้มาใช้บริการได้
จากข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิ ต วิ ท ยาและการให้ ก ารปรึ ก ษา จะดำ � เนิ น
การพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการดำ�เนินการ เพื่อให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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