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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
ด้านพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา และ (2) ทดลองใช้และประเมินชุดฝึ กอบรมทางไกล
สําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู ที่ปรึ กษาและครู แนะแนวในเขตนนทบุรี จํานวน 40 คน ที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการฝึ กอบรมทางไกลโดยการส่ งชุดฝึ กอบรมให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมศึกษาล่วงหน้า 30 วัน
และเชิ ญผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้ามาฝึ กปฏิบตั ิแบบเผชิ ญหน้า เป็ นเวลา 2 วัน มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ได้แ ก่ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้ว ย เอกสารการอบรมและ วี ซี ดี
ประกอบการฝึกอบรมทางไกล เรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษาและกิ จกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมิน และแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี ่ย งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า (1) ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา มี
คุณภาพตามการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 1.00 และ (2) ภายหลังการอบรม ผูร้ ับการ
อบรมมีคะแนนความรู ้ ในเรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสู งขึ้นกว่าก่อนการอบรม
ABSTRACT
The research objectives were to: (1) develop a distance training program for teachers and educational
personnel on family counseling fundamental for school teacher’s adviser and (2) try out and evaluate the
developed distance training program for teachers and educational personnel on family counseling fundamental
for school teacher’s adviser.
The research sample consisted of 40 purposively selected school teacher’s advisers and guidance teachers
in Nonthaburi. 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 faceto-face workshop. The employed research instruments comprised a distance training package
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including the training document, supplementary VCD for distance training on family counseling fundamental for
school teacher’s adviser, 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 revealed that (1) the developed distance training package on family counseling
fundamental for school teacher’s adviser 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 concerning the family counseling fundamental
were higher than their pre-training.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สื บเนื่ องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาํ หนดให้มีการจัดทําหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน เพื่อ ความเป็ น ไทย ความเป็นพลเมือ งดีข องชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างเป็นสุ ข
หลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐาน นอกจากจะกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ไว้ในแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพ
ผูเ้ รี ยนทุกคนแล้ว ยังได้กาํ หนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็นกิจกรรมที่จดั ให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ การพัฒนาที่สําคัญได้แก่ การพัฒ นาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้ง
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่ งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของ
ชาติ ให้เป็นผูม้ ีศีล ธรรม จริ ย ธรรม มีร ะเบีย บวิน ยั และมีคุณ ภาพ เพื ่อ พัฒ นาองค์ร วมของความเป็นมนุษ ย์ที่
สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่ งสถานศึกษาต้องดําเนิ นการอย่างมีเป้ าหมาย
มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่กาํ หนดให้ก็คือ กิจกรรมแนะแนวและการให้การปรึ กษา
กิจ กรรมแนะแนว เป็ นกิจ กรรมที ่ส่ งเสริ ม และพัฒ นาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริ มสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์
การเรี ยนรู ้ในเชิงพหุ ปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่ งผูส้ ร้างทุกคนต้องทําหน้าที่แนะแนว ให้การปรึ กษา
ด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่ โลกของอาชีพและการมีงานทํา ดังนั้น ครู ทุกคนที่ตอ้ งทําหน้าที่
เป็นครู ที่ปรึ กษานั้น จําเป็นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการให้ปรึ กษาที่จาํ เป็น ได้แก่ การให้การปรึ กษาเป็นรายบุคคล
การให้การปรึ กษาเป็นกลุ่ม และการให้การปรึ กษาครอบครัว ในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้สามารถเข้าใจตนเอง
เรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหา และดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีความสุ ขมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็นปั ญหาติดยาเสพติด ปั ญหาเด็กติด
เกม ปั ญหาหนี เรี ยน ปั ญหาประพฤติผิดทางเพศ ปั ญหาลักขโมย และอื่นๆ เมื่อนักจิตวิทยาหรื อครู แนะแนวเข้าไป
ช่วยเหลือ มักพบเสมอว่าสาเหตุมาจากครอบครัวเป็นส่ วนใหญ่ ดังนั้นการให้การปรึ กษานักเรี ยนในปั จจุบนั จึง
ควรให้ความสนใจและความสําคัญกับการให้การปรึ กษาครอบครัวด้วย และผูท้ าํ หน้าที่ครู ที่ปรึ กษาจึงควรได้รับ
การฝึ กอบรมในเรื่ องนี้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีการเพิ่ม เติม ในด้านความรู ้ ความเข้าใจ และเทคนิ คการให้การปรึ กษา
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ครอบครัวที่จาํ เป็น เพื่อจะได้นาํ ไปประยุกต์ใช้กบั การให้การปรึ กษาครอบครัวแก่ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จึงตระหนักถึงความสําคัญของพื้นฐานการให้
ปรึ ก ษาครอบครัว สํ า หรับ ครู ที ่ป รึ ก ษา ที ่ม ีท ฤษฎีก ารให้ก ารปรึ ก ษาครอบครัว แนวคิด การให้ก ารปรึ ก ษา
ครอบครัว ที ่ช ดั เจน มีเทคนิ ค วิธี ก ารให้ป รึ ก ษาครอบครัว ที ่ถ ูก ต้อ ง เหมาะสม และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึง ได้มี
โครงการวิจยั พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา โดยผ่าน
กระบวนการฝึ กอบรมที่ชดั เจน มีวิธีการและเครื่ องมือสําหรับครู ที่ปรึ กษาในการให้ปรึ กษาครอบครัว พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานการปฏิบตั ิงาน สามารถตรวจสอบหรื อรับการประเมินจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้
และจะได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องดังกล่าวให้เป็นแนวทางแก่สถานศึกษาทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์ในการให้
การปรึ กษาครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านพื้นฐานการให้การปรึ กษา
ครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
2. เพื่อทดลองใช้และประเมินชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านพื้นฐานการ
ให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล หมายถึ ง ชุ ด สื่ อ ประสมแบบใช้สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์เป็ นสื่ อ หลัก และใช้วี ซี ดี สไลด์
คอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อเสริ ม รวมทั้งการปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญหน้าในรู ปแบบของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2. พื้นฐานในการให้การปรึ กษาครอบครัว หมายถึง ความรู ้เบื้องต้นของการให้การปรึ กษาครอบครัวที่ครู ที่
ปรึ กษาควรรู ้
3. ครู ที่ปรึ กษา หมายถึง ครู อาจารย์ ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี
4. ความรู ้เรื่ องพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา หมายถึง การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมในระดับพุทธิพิสยั ของครู ที่ปรึ กษาที่เข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล
5. ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ ป รึ ก ษา หมายถึ ง การแสดงความคิ ด เห็ น ของครู ในแบบสอบถาม ครอบคลุ ม
องค์ป ระกอบของชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการอบรม การนํา ความรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ ครู ที่ปรึ กษาโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นนทบุรี
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2. กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู ที่ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นนทบุรี จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงและสมัครใจเข้ารับการฝึ กอบรม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
2. แบบสอบถามก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม
3. แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล มีข้นั ตอนและรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานกับโรงเรี ยนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ครู ที่ปรึ กษา จํานวน 40 คน และทําแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
2. จัดส่ งชุดฝึกอบรมทางไกลให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ศึกษาก่อนการอบรมแบบเผชิญหน้า 1 เดือน
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล
4. จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั ครู ที่ปรึ กษาเป็ นเวลา 2 วัน โดยการบรรยายเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ืนฐาน
การให้การปรึ กษาครอบครั วสําหรั บครู ที่ปรึ กษา ระบบการให้การปรึ กษาครอบครั วสําหรั บครู ที่ปรึ กษา และฝึ ก
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานการให้บริ การปรึ กษาครอบครัว
5. ประเมิ นผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องพื้ นฐานการให้การปรึ กษาครอบครั วสําหรั บครู ที่
ปรึ กษา โดยให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม และ ผูว้ ิจยั ยังได้ประเมิ นผลการทดลองใช้
ชุ ด ฝึ กอบรม โดยให้ ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมทําแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ การอบรม โดยประเมิ น ในด้าน
1) ความรู ้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม 2) การนําความรู ้ไปใช้ และ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง พื้ น ฐานการให้การปรึ กษาครอบครั วสําหรั บครู ที่
ปรึ กษา ได้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย เอกสารการฝึ กอบรมซึ่ งมีเนื้อหาจํานวน 6 ประเด็น วีซีดี และสไลด์
คอมพิวเตอร์
2. ผลการทดลองใช้ ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา
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2.1 ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นผูห้ ญิงทั้งหมด ร้อยละ 100 มีอายุ 45 ปี ขึ้นไปมากที่สุดร้อยละ 40 รองลงมามี
อายุ 41 - 45 ปี ร้ อยละ 25 ระดับการศึกษาผูเ้ ข้ารั บการอบรมจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมด ร้ อยละ 100
ประสบการณ์ทาํ งานมาเป็ นเวลา 11-15 ปี มีมากที่สุด ร้อยละ 22.5 รองลงมา เป็ นเวลา 21 -25 ปี ร้อยละ 20
2.2 ความรู ้ ของผูเ้ ข้ารั บการอบรม ภายหลังการฝึ กอบรม เรื่ องพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครั ว
สําหรับครู ที่ปรึ กษาเสร็ จสิ้ นแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถทําคะแนนจากการทดสอบความรู ้ โดยได้คะแนนหลังการ
ฝึกอบรมสู งกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการอบรมทีม่ ีต่อการอบรม สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่ วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการฝึ กอบรมในทุกเรื่ องอยู่ในระดับ
มากที่สุด ตั้งแต่เรื่ องความเหมาะสมของบรรยากาศการฝึ กอบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม ความ
เหมาะสมของสื่ อและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม ความชัดเจนในการบรรยาย/
ชี้ แจงการปฏิบตั ิกิจกรรมของวิทยากร ความเหมาะสมของกิจกรรมภาคปฏิบตั ิการฝึ กอบรม ใบงาน กิ จกรรมฝึ ก
ปฏิ บตั ิ การมี โอกาสในการแสดงความคิดเห็ น/แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับสมาชิ กในกลุ่ม ความเหมาะสมของ
เอกสารชุดฝึกอบรม ในส่ วนของการแบ่งตอน แบ่งเรื่ อง ภาษาที่ใช้ชดั เจนและเหมาะสม เนื้อหาสาระที่ง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจ ตัวอย่างที่ให้มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้จริ ง ความรู ้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม การนําความรู ้ไปใช้ใน
การให้การปรึ กษาครอบครัว ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมครั้งนี้ และความชื่นชอบวิธีการฝึกอบรมแบบนี้
3.2 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรม
ผูเ้ ข้ารั บการอบรมเห็ นด้วยต่อพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษาส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยมีความเห็ นว่าการให้การปรึ กษาครอบครัวทําให้เข้าใจนักเรี ยนแต่ละคนมากขึ้น เพราะครู ที่
ปรึ กษาเป็ นบุคคลที่ควรรู ้ปัญหาของเด็กก่อนครู คนอื่นๆ การให้การปรึ กษาครอบครัวช่วยให้ครู และผูป้ กครองมีการ
ประสานงานและร่ วมมือกันทํางานเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนได้มากขึ้น ถ้าสถานศึกษามีการให้การปรึ กษาครอบครัว
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขและพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และคิดว่าการให้การปรึ กษา
ครอบครัว ควรเป็ นหน้าที่หลักส่ วนหนึ่งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
ส่ วนเรื่ องการไม่เห็นด้วยกับงานการให้การปรึ กษาครอบครัวเพราะทําให้ครู ที่ปรึ กษามีภาระงานเพิ่มมาก
เกินไปโดยไม่จาํ เป็ น เนื่องจากมีครู แนะแนวที่ทาํ หน้าที่โดยตรงอยูแ่ ล้ว อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั นําเสนอการอภิปรายผลใน 2 ประเด็น คือ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล และผลทดลองใช้ชุดฝึก
อบรมทางไกล มีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒ นาชุด ฝึ กอบรมทางไกล การวิจ ยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจ ยั ได้ด ํา เนิ น การจัด ทํา เป็นเอกสารชุด ฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก เป็น
เอกสารการฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วยเนื้ อหา 6 ประเด็น ได้แก่ ความหมายและความสําคัญของการให้การ
ปรึ กษาครอบครัว ทฤษฎีต่างๆ ของการให้การปรึ กษาครอบครัว แบบทดสอบสําหรับการประเมินครอบครัว
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คุณสมบัติของผูใ้ ห้การปรึ กษาครอบครัว จรรยาบรรณของผูใ้ ห้การปรึ กษาครอบครัว เทคนิ คการให้การปรึ กษา
ครอบครัวที่จาํ เป็นสําหรับครู ที่ปรึ กษา และแบบทดสอบสําหรับการประเมินการให้การปรึ กษาครอบครัว ส่ วนที่
2 เป็น วีซีดี เรื่ อง พื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา และการฝึ กปฏิบตั ิ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นการผลิตชุดฝึ กอบรมทางไกลที่เป็ นระบบ ที่มีท้ งั
สื่ อหลักที่ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อเสริ มที่ผูร้ ั บการอบรมสามารถศึกษาทําความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง และกิ จกรรม
ภาคปฏิ บตั ิ ในลักษณะของการอบรมแบบเผชิ ญ หน้าเพื่ อเพิ่มพูน และเติ มเต็ม ในส่ วนที่ สื่อหลักและสื่ อเสริ มไม่
สามารถถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วน
2. ผลทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ปรากฏว่า ความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม จากการทดลองใช้ชุดฝึ ก
อบรมทางไกลพบว่า ผูเ้ ข้ารับ การอบรมมีค ะแนนเฉลี่ย หลัง การอบรมสู ง กว่าก่อ นการอบรม สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับผลการพัฒนาบุคลากรที่ส่วนใหญ่ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้สูงขึ้น หลังการ
อบรม ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ศึกษาหาความรู ้จากเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง พื้นฐานการ
ให้ก ารปรึ ก ษาครอบครัว สํา หรับ ครู ที่ป รึ ก ษา ซึ่ งมีท้ ังเอกสารเสริ ม ความรู ้ใ นด้านพื้น ฐานการให้ก ารปรึ ก ษา
ครอบครัว สําหรับ ครู ที่ป รึ ก ษาที่นําเสนอเนื้ อ หาเป็นขั้น เป็นตอน ใช้ภ าษาที ่อ่านเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ใ น
ระหว่างการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 วัน มีการบรรยายให้ความรู ้และได้ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิการให้
การปรึ กษาครอบครัวที่เป็นเทคนิ คพื้น ฐานที่ครู ที่ปรึ กษาควรรู ้ จากการฝึ กปฏิบตั ิได้ทาํ ให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา ได้แนวคิดตลอดจนวิธีการที่
ถูกต้องในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยน ผูป้ กครองและในชีวิตประจําวันได้ต่อไป ความ
คิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมประเมินว่าก่อนการฝึ กอบรมมีความรู ้อยูใ่ น
ระดับปานกลาง หลังการฝึ กอบรมได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นในระดับสู งขึ้น แสดงว่าการอบรมครั้งนี้ ช่วยทําให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมมีค วามรู ้ด า้ นการปรึ ก ษาครอบครัว มากขึ้ น สําหรับ ในด้านความคิด เห็น อื่น ๆที ่เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดที่มีต่อการฝึ กอบรม พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการให้
การปรึ กษาครอบครัว รองลงมาได้แก่ การนําไปใช้กบั นักเรี ยนและชีวิตประจําวัน ความรู ้ความสามารถในการให้
การปรึ กษาครอบครัว ตระหนัก ถึงความสําคัญ ของการปรึ กษาครอบครัว และวิทยากรมีจิต วิญ ญาณของผูใ้ ห้
ที่แท้จริ ง
สําหรับสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ผูเ้ ข้ารับการอบรมเสนอว่า ควรมีการจัดอบรมเรื่ องนี้ อย่างต่อเนื่ อง และครู ทุก
คนควรได้รับการอบรม และในส่ วนของเป้ าหมายของผูท้ ี่เข้ามารับการอบรมครั้ งนี้ ระบุว่า เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ตลอดทั้งสามารถนําความรู ้ในเรื่ อ งพื้น ฐานการให้ก ารปรึ ก ษาครอบครัว สําหรับ ครู ที่ป รึ ก ษาไปใช้ได้จ ริ งกับ
นักเรี ยนและผูป้ กครอง เพื่อเป็นครู ที่ปรึ กษาที่ดี ตลอดจนต้องการเรี ยนรู ้เทคนิ คและทักษะการปรึ กษาครอบครัว
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ โดยทัว่ ไป
1) ผลจากการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมปรากฎว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ เกี่ ยวกับพื้นฐานการให้การ
ปรึ กษาครอบครัวสําหรั บครู ที่ปรึ กษาสู งกว่าก่ อนการฝึ กอบรม ดังนั้นครู ที่ปรึ กษา ครู แนะแนว และผูเ้ กี่ ยวข้อง
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สามารถนําไปใช้ประกอบการบริ หารจัดการ การดําเนิ นงานและการขยายผลพื้นฐานการให้การปรึ กษาครอบครัว
สําหรับครู ที่ปรึ กษาได้เป็ นอย่างดี
2) ควรมีการจัดสร้างชุดฝึ กอบรมทางไกลในรู ปแบบอื่นๆ โดยอาจจัดทําเป็นสื่ อคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ
ของ e-Learning หรื อ CAI ในรู ป แบบของการอบรมผ่านเครื อ ข่ายอิน เทอร์ เน็ต หรื อ รู ป แบบของการประชุม
ทางไกล นอกเหนื อจากสื่ อหลักที่เป็นสิ่ งพิมพ์ และสื่ อเสริ ม VCD
3) ควรมีการศึกษาฝึ กปฏิบตั ิและเข้าฝึ กอบรมเพิ่มเติมในส่ วนของทักษะการให้การปรึ กษาเบื้องต้นเพิ่มเติม
ได้แก่ ทักษะการปรึ กษาแบบจุลภาค การให้การปรึ กษาเป็นรายบุคคลและการให้การปรึ กษาเป็นกลุ่ม เป็นต้น
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้วิจัยที่จะนําไปใช้ ในการเรียนการสอน
1) ใช้ใ นขั้น นํา เข้า สู ่ บ ทเรี ย น เมื ่อ มีก ารสอนเรื ่ อ งการให้ก ารปรึ ก ษาครอบครัว เช่น ให้น กั ศึก ษาทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนที่นาํ มาจากเครื่ องมือการวิจยั ในครั้งนี้
2) ใช้ในการขั้นการสอน ในการสัมมนาเสริ ม สัมมนาเข้ม รวมทั้งการอบรมเข้มในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องการ
การให้การปรึ กษาครอบครัว โดยนําเนื้ อหาในเอกสารฝึ กอบรม สื่ อวีซีดี สไลด์คอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนดังกล่าว
3) ใช้ส่วนของเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจยั เพื่อนําเสนอให้นกั ศึกษาทราบถึงความจําเป็น
และแนวคิดสําคัญของการให้การปรึ กษาครอบครัว
3. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับครู ที่ปรึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่จะนําไปใช้
1) แบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการให้การปรึ กษาครอบครัวสําหรับครู ที่ปรึ กษา สามารถนําไปใช้ได้ เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือประเมินความรู ้พ้ืนฐานฯ แต่ตอ้ งศึกษาในรายละเอียดของแบบทดสอบ วิธีการทําแบบทดสอบ การ
ตรวจให้คะแนน และการแปลความหมาย
2) ชุดฝึ กอบรมทางไกลในส่ วนของเอกสารการฝึ กอบรมและ สื่ อเสริ ม ผูท้ ี่จะนําไปใช้ ควรเป็นผูท้ ี่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวการให้การปรึ กษาครอบครัว ได้รับการฝึ กฝนปฏิบตั ิ และผ่านการอบรมจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้าน
การให้การปรึ กษาครอบครัว ก่อนที่จะนําไปใช้
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