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การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสํ าหรับครู ทปี่ รึกษา
Development of a Distance Training Program on Counseling Service System for Counseling Teachers
นิธิพฒั น์ เมฆขจร* และลัดดาวรรณ ณ ระนอง**
บทคัดย่อ
การดําเนินโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ (1) พัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา และ (2) ทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรั บครู ที่ปรึ กษา และ (3) ประเมิ นผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษา
สําหรับครู ที่ปรึ กษา
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู ที่ปรึ กษาและครู แนะแนวในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 40 คน ที่ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการฝึ กอบรมทางไกลโดยการส่ งชุดฝึ กอบรมให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมศึกษาล่วงหน้า 30 วัน และ
เชิ ญ ผูเ้ ข้ารั บการอบรมเข้ามาฝึ กปฏิ บตั ิ แบบเผชิ ญ หน้า เป็ นเวลา 2 วัน รู ป แบบการวิจยั เป็ นการวิจัยเชิ งกึ่ งทดลอง มี การ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย เอกสารและ
VCD ประกอบการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษาและ กิ จ กรรมฝึ กปฏิ บ ตั ิ แบบประเมิ น
และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า (1) ชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา มีคุณภาพตามการประเมิน
ของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 (2) ภายหลังการอบรม ผูร้ ับการอบรมมีคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะใน
เรื่ องระบบบริ การปรึ กษาสู งขึ้นกว่าก่อนการอบรม และ (3) ผูเ้ ข้ารับการอบรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของบรรยากาศการฝึ กอบรม ระยะเวลาการฝึ กอบรม สื่ อและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม สถานที่ฝึกอบรม ความชัดเจนในการ
บรรยาย/ชี้ แจงการปฏิบตั ิกิจกรรมของวิทยากร กิจกรรมภาคปฏิบตั ิการฝึ กอบรม การมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิ กในกลุ่ม เอกสารชุดฝึ กอบรม ในส่ วนของการแบ่งตอน แบ่งเรื่ อง ภาษาที่ใช้ชดั เจนและ
เหมาะสม ตัวอย่างที่ให้ ความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม การนําความรู้ไปใช้ในการให้การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา ความ
พึงพอใจต่อการฝึ กอบรมครั้งนี้ และความชื่นชอบวิธีการฝึ กอบรมแบบนี้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ในส่ วนของความเหมาะสม
ของใบงานกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ และเนื้อหาสาระที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก

* ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
** รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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ABSTRACT
The research project: Development of a Distance Training Program on Counseling Service System for
Counseling Teachers was conducted with the purposes to: (1) develop a distance training program on Counseling Service
System for Counseling Teachers; (2) experiment with the developed distance training program on Counseling Service
System for Counseling Teachers; and (3) evaluate the results of the use of the developed distance program on Counseling
Service System for Counseling Teachers.
The research sample consisted of 40 purposively selected counseling teachers and guidance teachers in
Bangkok Metropolis. The researchers conducted the distance training program by sending the distance training package
to trainees for study 30 days in advance. After that, trainees were invited to participate in a two-day session face-to-face
workshop. This research was a quasi-experimental research with the One Group Pre-test Post-test Design. The
employed research instruments comprised a distance training package including the training document, supplementary
VCD for distance training on Counseling Service System for Counseling Teachers, and workshop activities; an
evaluation form; and a questionnaire. Quantitative data were statistically analyzed with the use of the percentage, mean,
standard deviation, and t-test; while qualitative data were analyzed with content analysis.
Research findings showed that (1) the developed distance training package on Counseling Service System for
Counseling Teachers was evaluated by experts as being of relevant quality as shown by the IOC of 1.00; (2) after the
training, trainees’ scores on knowledge, attitude, and skills concerning the counseling service system were significantly
higher than their pre-training counterpart scores; and (3) the trainees rated the appropriateness of the following aspects of
the training at the highest level: the training atmosphere, training duration, training media and equipment, training venue,
clarity of resource persons’ lectures and directions for doing activities, practical activities of the training, and
opportunities for expressing and exchange of opinions with other group members; they also rated the appropriateness of
the following aspects of the training document at the highest level: the partition of sections and topics, clarity and
appropriateness of the employed language, provided examples, knowledge gained from the training, application of
knowledge in counseling for counseling teachers, satisfaction with the training, and appreciation for the training method;
meanwhile, the appropriateness of worksheets for practical activities, and the simplicity of the contents were rated at the
highly appropriate level.
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ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
มากที่ สุ ด ผู้ท ํ า หน้ า ที่ ค รู ที่ ป รึ กษาจึ ง ควรได้ รั บ การ
สื บเนื่ องจากพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ฝึ กอบรมในเรื่ องนี้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีการเพิ่มเติมในด้าน
พ.ศ.2542 ได้กาํ หนดให้มีการจัดทําหลักสู ตรการศึ กษา
ความรู้ ความเข้า ใจ และทัก ษะเกี่ ย วกับ ระบบบริ ก าร
ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมื องดี ของ
ปรึ กษาที่จาํ เป็ นเพื่อจะได้นาํ ไปประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้
ชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่อ
อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
การศึกษาต่อ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคน
สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ไทยให้เป็ นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ธรรมาธิ ราช จึ งตระหนักถึ งความสําคัญของทักษะและ
ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการ
แนวปฏิบตั ิในการจัดการระบบบริ การปรึ กษา สําหรับครู ที่
ดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นสุ ข
ปรึ กษา ที่มีกระบวนการที่ชดั เจน มีวิธีการให้คาํ ปรึ กษาที่
หลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน นอกจากจะ
ถู ก ต้ อ ง เห ม าะส ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ งได้ มี
กํา หนดสาระการเรี ยนรู้ ไ ว้ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ พัฒ นา
โครงการวิจัย พัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง ระบบ
คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นทุ ก คนแล้ว ยังได้ก าํ หนดให้ มี กิ จ กรรม
บริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา โดยผ่านกระบวนการ
พัฒ นาผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ จัดให้ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นา
ฝึ กอบรมที่ ชัด เจน มี วิธี ก ารและเครื่ อ งมื อ สําหรั บ ครู ที่
ความสามารถของตนเองตามศัก ยภาพ การพัฒ นาที่
ปรึ กษาในการให้คาํ ปรึ กษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
สําคัญได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุ ษย์ให้
การปฏิ บตั ิงาน สามารถตรวจสอบหรื อรับการประเมิ น
ครบทุ กด้าน ทั้งร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม
จากระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ และจะได้พฒั นา
โดยอาจจัดเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะสนองนโยบายในการ
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อ งดังกล่ าวให้ เป็ นแนวทางแก่
สร้ างเยาวชนของชาติ ให้เป็ นผูม้ ี ศีลธรรม จริ ยธรรม มี
สถานศึกษาทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์ในการจัดระบบริ การ
ระเบียบวินยั และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความ
ปรึ กษาต่อไป
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึ กของการ
ทําประโยชน์ เพื่ อสังคม ซึ่ งสถานศึ กษาต้องดําเนิ นการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
อย่ า งมี เป้ าหมาย มี รู ปแบบและวิ ธี ก ารที่ เหมาะสม
กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย นที่ ก าํ หนดให้ก็คื อ กิ จ กรรมแนะ
1. เพื่ อ พัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง ระบบ
แนว
บริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
กิ จ กรรมแนะแนว เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม และ
พัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมตามความ
2. เพื่ อ ทดลองใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล สามารถค้น พบและพัฒ นา
3. เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
ศัก ยภาพของตน เสริ ม สร้ างทัก ษะชี วิ ต วุฒิ ภ าวะทาง
เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
อารมณ์ การเรี ยนรู้ ใ นเชิ ง พหุ ปั ญ ญา และการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดี ซึ่ งครู ที่ปรึ กษาทุกคนต้องทําหน้าที่แนะ
แนว ให้คาํ ปรึ กษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนา
ตนเองสู่ โลกของอาชีพและการมีงานทํา ดังนั้น ครู ทุกคน
ที่ตอ้ งทําหน้าที่เป็ นครู ที่ปรึ กษานั้น จําเป็ นต้องรู้จกั ระบบ
และบริ การ ตลอดจนมีทกั ษะการปรึ กษาที่จาํ เป็ นในการ
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2. ทํา ให้ ค รู อาจารย์ ในสถานศึ ก ษา มี ค วามรู้
ขอบเขตการวิจัย
ความเข้ า ใจ และมี ท ั ก ษะในการให้ ค ํา ปรึ กษา และ
1. การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการพั ฒ นาชุ ด ฝึ กอบรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
ทางไกล เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรั บครู ที่ปรึ กษา ที่
3. สถานศึก ษาสามารถนําข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการ
เน้น การพัฒ นาสื่ อ เอกสาร และสื่ อ เสริ ม ประกอบการ
อบรมไปใช้ในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบบริ ก าร
ฝึ กอบรม
ปรึ กษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
2. การทดลองใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา มุ่งเน้นตามแนว
ปฏิบตั ิในการให้คาํ ปรึ กษา ในหลักสู ตรฝึ กอบรม โดยใช้
วิธีดาํ เนินการวิจัย
กรอบความคิดของ เคิร์กแพททริ ค (Kirkpatrick) โดยเน้น
กลุ่มตัวอย่าง
ศึ กษาผลการฝึ กอบรมใน 4 ด้าน คื อ (1) ความคิ ด เห็ น
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย
เกี่ ยวกับ การให้ค าํ ปรึ กษาโดยภาพรวม จุ ดเด่ น จุ ดด้อ ย
ครู ที่ ป รึ ก ษา โรงเรี ย นสั งกัด สํานัก งานคณะกรรมการ
ของการให้คาํ ปรึ กษา ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 40
และ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ ค ํา ปรึ กษา (Reaction
คน ได้มาโดยโดยการเลือกแบบเจาะจง
Evaluation) (2) ก ารเรี ยน รู ้ ที่ ได้ รั บ จ าก ก ารอ บ ร ม
(Knowledge Evaluation) ซึ่ งจ ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ งด้ า น
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) (3) พฤติ กรรมการ
ประยุก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ /พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไปอัน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คื อ ชุ ด
เนื่ อ งมาจากการอบรม (Behavior Evaluation) และ (4)
ฝึ กอบรมทางไกลระบบบริ การปรึ กษาสํ า หรั บ ครู ที่
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับงานหรื อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ปรึ ก ษาและแบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ ย วกับ การ
ผ่านการ อบรม และผลกระทบอื่น ๆ (Result evaluation)
ฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั พัฒ นาขึ้ นเอง มี ข้ นั ตอนการดําเนิ นงาน
พร้ อมทั้งประเมิ นปั ญ หา อุปสรรคในการให้คาํ ปรึ กษา
ดังนี้
สําหรับครู ที่ปรึ กษา และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็ จ
1. วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดย
ในการฝึ กอบรม
การวิเคราะห์ เอกสารระบบบริ ก ารปรึ ก ษาสําหรับ ครู ที่
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมในการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม
ปรึ ก ษา กระบวนการพ ฒั นาระบบบริ ก ารปรึ ก ษา
ทางไกล เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรั บครู ที่ ปรึ กษา
สํ า หรับ ครู ที ่ป รึ ก ษา ของสํ า นัก งานคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ที่ ป ฏิ บ ัติงานในสถานศึก ษา
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สํา นัก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึก ษา
จํานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
รายงานความก้าวหน้าระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่
ปรึ ก ษา พร้ อ มทั้งเอกสาร/หลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ให้บ ริ การปรึ กษาอื่น ๆ เพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
1. ได้ชุด ฝึ กอบรมทางไกลที ่นํา ไปใช้ใ นการ
2. ประชุม ปฏิบ ตั ิก ารวิเคราะห์แ ละสัง เคราะห์
ฝึ กอบรมและพ ฒั นาครู ที ่ป รึ ก ษา ให้ม ีค วามรู ้แ ละ
เนื้ อ หาสาระที่จ ะใช้ใ นการฝึ กอบรม โดยอาศัยข้อ มูล
ทักษะในระบบบริ การปรึ กษาต่อไป
จากบทความ ตํา รา เอกสาร แนวคิ ด แนวปฏิบ ตั ิก าร
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- การประเมินผลการให้คาํ ปรึ กษา
พัฒ นาระบบบริ ก ารปรึ ก ษาสํ า หรั บ ครู ที่ ป รึ ก ษา การ
7) กิจกรรมระหว่างเรี ยน
ทดลองใช้ร ะบบบริ ก ารปรึ ก ษาสําหรับ ครู ที่ป รึ ก ษา ที่
8) สื่ อการสอน
ปรากฏในเอกสาร/หลัก ฐาน โดยเนื้ อ หาสาระของชุ ด
9) การประเมินหลังเรี ยน
ฝึ กอบรม เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
4. ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึ กอบรม คณะผูว้ ิจยั
ประกอบด้ว ย ความหมายและความสําคัญ ของระบบ
ได้ ต รวจส อ บ คุ ณ ภ าพ ข องชุ ด ฝึ กอ บ รม โ ด ย ใช้
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กระบวนการของระบบการ
ผูท้ รงคุณ วุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบชุด ฝึ กอบรมใน
ดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรี ย น แบบจํา ลองระบบการดูแ ล
ด้านความตรงตามเนื้ อ หาสาระ วัตถุ ป ระสงค์ของการ
ช่ว ยเห ลือ น กั เรี ย น การวางแผน ระบ บ ก ารดูแ ล
วิ จั ย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ล ะกิ จ กรรม และ ความ
ช่ว ยเหลือ นัก เรี ย น การสร้ า งเครื่ องมื อ และการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการ
เห มาะส มของภาษาที่ ใช้ ด้ ว ยวิ ธี การ IOC ผลการ
ประเมิ น และนําเสนอผลการใช้ร ะบบบริ ก ารปรึ ก ษา
ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็ น ว่ า ชุ ด ฝึ กอบรม
สําหรับครู ที่ปรึ กษา กรณี ตวั อย่างบริ การปรึ กษา
ทางไกลมี เนื้ อ หาสาระเหมาะสม ภาษาอ่ านเข้าใจง่าย
โดยมี ค่ า IOC เท่ ากั บ 1.00 และได้ ป รั บ แก้ ไ ขตาม
3. ผลิ ต ชุ ด ฝึ กอบ รมทางไกล เรื ่ อ ง ระบ บ
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
บริ ก ารปรึ ก ษาสํา หรั บ ครู ที่ ป รึ ก ษา ผู ว้ ิจ ัย ผลิ ต ชุ ด ฝึ ก
5. ปรับปรุ งแก้ไขชุดฝึ กอบรมให้มีความสมบูรณ์
อบรมทางไกล โดยชุดฝึ กอบรมมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ชื่อชุดฝึ กอบรม
มากยิ่ ง ขึ้ นตามคํา แนะนํ า ของผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากนั้ น
2) คําอธิบายชุดฝึ กอบรม
จั ด พิ ม พ์ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการ
3) วัตถุประสงค์
ฝึ กอบรมต่อไป
4) การเตรี ยมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
6. แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ ย วกั บ การ
ฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างดังนี้
5) การประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรี ยน
1) ศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
6) เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึ กอบรม
ประกอบด้วย
เครื่ อ งมื อ ประเภทแบบสอบถาม แบบทดสอบ ระบบ
- สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและบริ การ
บ ริ ก าร ป รึ ก ษ าสํ าห รั บ ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ร า ย ง า น
ปรึ กษาในสถานศึกษา
ความก้าวหน้าระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
- คุณสมบัติของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
รวมทั้งวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการใช้ชุดฝึ กอบรม
- กระบวนการให้คาํ ปรึ กษา
2) ประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อวางแผนกําหนด
- จรรยาบรรณในการให้คาํ ปรึ กษา
กรอบความคิด และประเด็นที่จะประเมิน
- บริ การปรึ กษา 3 รู ปแบบ คือ การ
3) นิยาม ตัวแปร/ตัวชี้วดั /ประเด็นที่มุ่ง
ปรึ กษารายบุคคล การปรึ กษาเป็ นกลุ่ม
ศึกษาให้ชดั เจน
- ทักษะการให้คาํ ปรึ กษาที่จาํ เป็ นสําหรับ
4) สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ครู ที่ปรึ กษา
ข้อมูลตามประเด็นที่จะศึกษา
- กรณี ตวั อย่างในการให้คาํ ปรึ กษา
5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยให้
- บทบาทของครู ที่ปรึ กษาในการจัด
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหาและ ความ
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยน
เหมาะสมของข้อคําถาม
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1) เอกสารชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย เนื้ อหา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จํานวน 4 ตอน แผนกิ จกรรมการฝึ กอบรม ชุ ดกิ จกรรม
การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล มีข้ นั ตอน
ภาคปฏิบตั ิท้ งั หมด 4 กิจกรรม
และรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
2. ผลการทดลองใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง
1. ประสานงานกับ โรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่าง
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ เข้ า รั บ การอบรม ผู้ เข้ า รั บ การอบรม
2.1 ผูเ้ ข้ารั บการอบรมส่ วนใหญ่ เป็ นผูห้ ญิ ง
ประกอบด้วย ครู ที่ปรึ กษา และครู แนะแนว จํานวน 40 คน
ร้อยละ 85.2 และเป็ นชาย ร้อยละ 14.8 มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป
2. จัดส่ งชุดฝึ กอบรมทางไกลให้กบั ผูเ้ ข้ารับการ
มากที่สุด ร้อยละ 51.9 รองลงมามีอายุ 26 - 30 ปี ร้อยละ
อบรมได้ศึกษาก่อนการอบรมแบบเผชิญหน้า 1 เดือน
22.2 ระดับ การศึ ก ษาผู้เข้า รั บ การอบรมจบการศึ ก ษา
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมศึกษาเอกสารชุดฝึ กอบรม
ระดับปริ ญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 63 และรองลงมาเป็ น
ทางไกล
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 22.2
4. จัด การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบ ตั ิก ารให้ กับ ครู ที่
2.2 ความรู ้ ของผูเ้ ข้ารั บการอบรม ภายหลัง
ปรึ กษาเป็ นเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การฝึ กอบรม เรื่ อ งระบบบริ ก ารปรึ ก ษาสํ าหรั บ ครู ที่
เป็ นการบรรยายเกี่ ย วกับ ความรู ้ พื้ น ฐาน
ปรึ กษาเสร็ จสิ้ น ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถทําคะแนนจาก
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา องค์ป ระกอบ
การทดสอบความรู้ โดยได้คะแนนหลังการฝึ กอบรมสู ง
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา และฝึ กปฏิบตั ิ
กว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พื้นฐานการให้บริ การปรึ กษา
3. ความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการอบรมทีม่ ีต่อการ
5. ประเมินผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
อบรม สรุ ปได้ดงั นี้
เรื่ อ งระบบบริ ก ารปรึ ก ษาสํ า หรั บ ครู ที่ ป รึ ก ษา ผู ้วิ จัย
1) ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการอบรม
ประเมิ นผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม โดยประเมิ นใน
ผู เ้ ข า้ รับ การอบรมส่ ว น ใหญ่ แส ดงความ
ด้าน 1) ความรู้และทักษะที่ ได้รับจากการอบรม 2) การ
คิด เห็น เกี ่ย วกับ ความเหมาะสมของบรรยากาศการ
นํ า ความรู ้ ไ ปใช้ และ 3) ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การ
ฝึ กอบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึ กอบรม
ฝึ กอบรม
ความเหมาะสมของสื่ อ และอุ ป กรณ์ ใ นการฝึ กอบรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ความเหมาะสมของสถานที่ ฝึกอบรม ความชัดเจนใน
ข้อมูลจาก เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และข้อมูลจาก
การบรรยาย/ชี้แจงการปฏิบตั ิกิจกรรมของวิทยากร ความ
คําถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา ส่ วนข้อมูลเชิ ง
เหมาะสมของกิ จกรรมภาคปฏิ บ ัติการฝึ กอบรม การมี
ปริ มาณวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น /แลกเปลี่ ย นความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
คิดเห็ นกับสมาชิ กในกลุ่ม ความเหมาะสมของเอกสาร
ชุดฝึ กอบรม ในส่ วนของการแบ่งตอน แบ่งเรื่ อง ภาษาที่
สรุปผลการวิจัย
ใช้ชัด เจนและเหมาะสม ตัวอย่างที่ ให้ ความรู้ ที่ ได้รั บ
จากการฝึ กอบรม การนํา ความรู้ ไ ปใช้ใ นการให้ ก าร
1. ผลการพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง
ปรึ กษาสํ า หรั บ ครู ที่ ป รึ กษา ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา ประกอบด้วย
ฝึ กอบรมครั้งนี้ และความชื่นชอบวิธีการฝึ กอบรมแบบนี้
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
นิธิพฒั น์ เมฆจร และลัดดาวรรณ ณ ระนอง
สิ่ งพิมพ์และสื่ อเสริ มที่ ผรู้ ั บการอบรมสามารถศึ กษาทํา
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีเพียงในส่ วนของความเหมาะสม
ความเข้าใจได้ด้ว ยตนเอง และกิ จ กรรมภาคปฏิ บ ัติ ใน
ของใบงานกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ และเนื้ อหาสาระที่ง่ายต่อ
ลักษณะของการอบรมแบบเผชิ ญ หน้าเพื่อเพิ่ มพูนและ
การทําความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก
เติ ม เต็ ม ในส่ วนที่ สื่ อหลัก และสื่ อเสริ มไม่ ส ามารถ
2) ความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการอบรมทีม่ ีต่อ
ถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วน
การฝึ กอบรม
2. ผลการทดลองใช้ ชุดฝึ กอบรมทางไกล ปรากฏ
ผูเ้ ข้ารั บการอบรมมี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ดต่อ
ว่า ความรู้ ข องผู้เข้า รั บ การอบรม จากการทดลองใช้
เนื้ อหาสาระและความรู้ที่ได้รับ เป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ร้อย
ชุดฝึ กอบรมทางไกลพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนน
ละ 80 รองลงมาได้แ ก่ การถ่ ายทอดเนื้ อ หาสาระของ
เฉลี่ ย หลั ง การอบรมสู งกว่ า ก่ อ นการอบรมอย่ า งมี
วิทยากร ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการอบรม การ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน
จัดกิจกรรมระหว่างการอบรม และเอกสารประกอบการ
ที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับผลการพัฒนาบุคลากรที่ส่วน
อ บ ร ม เป็ น ร้ อ ย ล ะ 72.5 67.5 55.00 แ ล ะ 47.50
ใหญ่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้สูงขึ้น หลังการอบรม ที่
ตามลําดับ สําหรับสิ่ งที่ ควรปรับปรุ ง ผูเ้ ข้ารับการอบรม
เป็ นเช่ น นี้ เพราะ ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมได้ศึ กษาหาความรู้
เสนอว่า ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการอบรมให้ม ากกว่านี้
จากเอกสารชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง ระบบระบบ
เป็ นจํานวนมากที่สุดถึงร้อยละ 45
บริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา ซึ่ งมีท้ งั เอกสารเสริ ม
ความรู ้ใ นด้า นระบบระบบบริ การปรึ กษาสําหรั บครู ที่
อภิปรายผล
ปรึ กษาที ่นํา เสนอเนื้ อ หาเป็ นขั้น เป็ นตอน ใช้ภ าษาที่
อ่านเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งยังมีกรณี ตวั อย่าง ให้ผูเ้ ข้ารับ
ผูว้ จิ ยั นําเสนอการอภิปรายผลใน 2 ประเด็น คือ
การอบรมได้ศึก ษาและฝึ กปฏิบ ตั ิ ทํา ให้ไ ด้รับ ความรู้
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล และผลทดลองใช้ชุดฝึ ก
และเห็นแนวทางที่ชดั เจนยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ในระหว่าง
อบรมทางไกล มีรายละเอียด ดังนี้
การฝึ กอบรมเชิง ปฏิบ ตั ิก าร 2 วัน มีก ารบรรยายให้
1. การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล การวิจยั ครั้งนี้
ความรู ้และได้ให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิการให้
ผู้วิ จั ย ได้ ด ํา เนิ นการจั ด ทํ า เป็ นเอกสารชุ ด ฝึ กอบรม
การปรึ กษาทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จากการฝึ ก
ทางไกล เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
ปฏิบ ตั ิจะทําให้ผูเ้ ข้ารับ การอบรมมีความรู ้ค วามเข้าใจ
ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก เป็ นเอกสารการ
ในเรื่ องระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
ฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วยเนื้ อหา 4 ตอน ได้แก่
3. ผลการประเมิ น การใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริ การปรึ กษา ทักษะการปรึ กษาที่
พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู ้เข้ารั บ การอบรมที่ มี ต่ อ การ
จําเป็ นสําหรั บ ครู ที่ ป รึ กษา การฝึ กทัก ษะการปรึ ก ษา
ฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมประเมินว่าก่อนการฝึ กอบรม
แบบจุลภาค และ การให้การปรึ กษาแบบกลุ่ม พร้อม
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง หลังการฝึ กอบรมได้รับ
ตัวอย่างการฝึ กการให้ ก ารปรึ ก ษา ส่ วนที่ 2 เป็ น VCD
ความรู้เพิ่มขึ้นในระดับสู งขึ้น แสดงว่าการอบรมครั้ งนี้
เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา และการ
ช่วยทําให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ดา้ นระบบบริ การ
ฝึ กปฏิบ ตั ิ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้า
ปรึ ก ษามากขึ้ น สํ า หรั บ ในด้า นความคิด เห็น ที่ มี ต่ อ
รับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นการผลิตชุดฝึ ก
วิทยากร พบว่า ผูเ้ ข้ารั บการอบรมมี ความพึงพอใจมาก
อบรมทางไกลที่ เป็ นระบบ ที่ มี ท้ ัง สื่ อ หลัก ที่ เป็ นสื่ อ
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เพิ่ ม เติ ม เช่ น การให้ก ารปรึ ก ษาครอบครั ว เพราะเป็ น
ที่สุดต่อเนื้ อหาสาระและความรู้ที่ได้รับ รองลงมาได้แก่
สิ่ งจําเป็ นสําหรับครู ที่ปรึ กษาในสภาพการณ์ปัจจุบนั
การถ่ายทอดเนื้ อหาสาระของวิทยากร ความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศในการอบรม การจัด กิ จ กรรมระหว่างการ
อบรม และเอกสารประกอบการอบรม สําหรับสิ่ งที่ควร
ข้ อเสนอแนะจากผู้เข้ ารับการอบรม
ปรับปรุ ง ผูเ้ ข้ารับการอบรมเสนอว่า ควรเพิ่มระยะเวลา
ในการอบรมให้มากกว่านี้
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่ วนใหญ่เห็นว่าการอบรม
ในเรื่ อ งดัง กล่า วมีป ระโยชน์ส ามารถนําไปใช้ในการ
ข้ อเสนอแนะ
ให้บ ริ การปรึ กษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนได้ และผูเ้ ข้ารับการอบรม
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
อยากให้มีการอบรมในลักษณะนี้ อีกเป็ นประจําทุกภาค
การศึกษาและจัดอย่างต่อเนื่อง
1. จากผลวิจัยข้างต้น เอกสารชุ ดการฝึ กอบรม
2. ควรให้ คุ ณ ครู ทุ ก คนและบุ ค ลากรอื่ น ๆ ใน
ทางไกล เรื่ อง ระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา
ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ตอน คือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริ การ
สถานศึกษาเข้ารับการอบรมด้วย เพื่อที่ จะได้รับความรู้
ปรึ กษา ทักษะการปรึ กษาที่ จาํ เป็ นสําหรั บครู ที่ ป รึ ก ษา
ใน เรื่ องการให้ การป รึ กษ าได้ เ ห มื อน กั น เพ ราะ
การฝึ กทักษะการปรึ กษาแบบจุลภาค และ การให้การ
นอกเหนื อจากครู ที่ปรึ กษาแล้ว บุ คลากรทางการศึกษา
อื่นในโรงเรี ยนก็ควรจะมีความพร้อมหรื อมีทกั ษะในการ
ปรึ กษาแบบกลุ่ม พร้อมทั้งตัวอย่างการให้การปรึ กษาที่
ให้การปรึ กษาด้วย
มี คุ ณ ภาพในด้านความตรงเชิ งเนื้ อ หา และผลจากการ
3. ควรเพิม่ เวลาการฝึ กอบรมให้มากกว่านี้ และ
ทดลองใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมแล้ว ปรากฎว่ า ผู้เข้า รั บ การ
ควรมีการมอบวุฒิบตั รให้ดว้ ย
ฝึ กอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู
ที่ปรึ กษาสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม ดังนั้นครู ที่ปรึ กษา ครู
แนะแนว และผู ้เกี่ ย วข้อ ง สามารถนํ า ชุ ด ฝึ กอบรม
บรรณานุกรม
ทางไกลเรื่ อง ระบบบริ การแนะแนวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
ไปใช้ประกอบการบริ หารจัดการ การดําเนินงานและการ
กมลรัตน์ กรี ทอง (2545) “ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการ
ขยายผลระบบบริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษาได้เป็ น
ให้การปรึ กษากลุ่ม” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
อย่างดี
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้ การปรึ กษา
2. ควรมี การจัด สร้ างชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อ ง
หน่ วยที่ 13 นนทบุรี:
ระบบบริ การแนะแนวสําหรั บ ครู ที่ ป รึ กษา ในรู ป แบบ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
อื่นๆ โดยอาจจัดทําเป็ นสื่ อคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของ
กรรณิ การ์ นลราชสุ วจั น์ (2545) “ทักษะที่จาํ เป็ นในการ
e-Learning หรื อ CAI ในรู ปบบของการอบรมผ่ า น
ให้การปรึ กษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎี
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต นอกเหนื อ จากสื่ อหลัก ที่ เป็ น
และแนวปฏิบัติในการให้ การปรึ กษา หน่ วยที่ 15
สิ่ งพิมพ์ และสื่ อเสริ ม VCD
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3. ควรมี การศึ กษาฝึ กปฏิ บ ัติและเข้าฝึ กอบรม
กฤษณ์ พลอยโสภณ (2538) “ชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง
เพิ่มเติมในส่ วนของทักษะการให้การปรึ กษารู ปแบบอื่น
การเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดสําหรับเกษตรกรภาค
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ทางไกลโดยใช้ ซีดีรอมเป็ นสื่ อหลักเรื่ องการออก
สาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาการ
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