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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อน
ที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลอง ประชากร คือนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 190 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา แบบประเมินสมรรถนะการให้คำปรึกษาสำหรับ
ประเมินตนเอง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการสร้างโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาดำเนินการฝึกอบรม
รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและข้อตกลงใน
การอบรม ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เข้าใจวัยรุ่นและการสื่อสาร และชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการ
ให้คำปรึกษา และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการฝึกสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาได้
1, 2, 3, 4
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2. ผลเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ป รึก ษาของนัก ศึก ษาคณะครุ
ศาสตร์ ที่ผ่านการเข้าอบรมโดยใช้ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึก ษา หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: โปรแกรมพัฒนา, สมรรถนะ, เพื่อนที่ปรึกษา
Abstract
The purposes of the research were 1 ) create peer counseling
competency development program of the students of the Faculty of
Education 2 ) compare the scores of the peer counseling competency of
students of the Faculty of Education before and after the experiment. The
research population consisted of 190 students of the Faculty of Education,
the second year, Suan Dusit University. The research Random sampling
included 30 people. The research instrument was the peer counseling
competency development program Evaluation form counseling competency
and strategy used to analyze the data such as arithmetic mean, percent,
standard deviation and hypothesis testing with t-test (independent samples)
The research results were as follows.
1. The results of the create peer counseling competency
development program, training, total 12 hours. Program consisted of: Unit 1
Relationship building and training agreements. Unit 2 Understand teenagers. Unit
3 counseling. Experts with known appropriate value of 0.50 to 1.00 which could
be practical application.
2. The comparison of the scores of the peer counseling competency
of the Faculty of Education students having post-test higher scores of the peer
counseling competency than pre-test with statistical significance at .05.

Keywords: Development Program, Peer Counseling, Competency
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บทนำ
ในปัจจุบันสภาวะสุขภาพจิตของเยาวชนไทย พบว่า เด็กไทย 70 เปอร์เซ็นต์ มี
ความฉลาดทางอารมณ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ โดย สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2550)
ได้อธิบายว่า การที่เด็กไทยส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำจะส่งผลต่อพฤติกรรมทุก
ช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็ก เช่น เด็ก ไม่มีวินัย ดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง ติดเกมชอบกินขนมไม่มี
ประโยชน์ พ่อแม่รู้สึกเลี้ยงลูกด้วยความยากลำบาก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็มีปัญหาการแสดง
ความรักไม่เหมาะสมกับวัย ไม่รับผิดชอบต่อการเรียน ต่อหน้าที่ของลูกที่ดี ใช้สารเสพติด
ก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง บางรายมีพฤติกรรม ดังกล่าวต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่
เมื่อเยาวชนที่มีแนวโน้มความฉลาดทางอารมณ์ต่ำกว่าเกณฑ์เข้ามาศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาบุคคลเหล่านี้ควรจะได้รับ การดูแลช่วยเหลือ สุขภาพจิตเพื่อให้สามารถ
ดำเนินชีวิตในสถานศึก ษาได้อย่างมีความสุข โดยปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพจิตที ่ด ีของ
นักศึกษามาจาก ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการ
สำรวจการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นไทย ของสวนดุสิตโพล (2560) พบว่า พฤติกรรมของ
วัยรุ่นไทย ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ การใช้ความรุ่นแรง ยกพวกดีกัน ฆ่ากัน
อันดับ 2 ติดการพนัน ติดเกมส์ ยาเสพติด อันดับที่ 3 คิดสื่อโซเซียล ไลฟ์เฟซบุ๊ค โป๊เปลือย
อันดับที่ 4 หึงหวง ชู้สาว มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอันดับที่ 5 คบเพื่อนไม่ดี ไม่
สนใจการเรียน สาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้เกิดมาจาก วัยรุ่นขาดสติ ผู้ปกครองให้การ
ดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เพียงพอ และเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ เป็นต้น ส่งผลให้ นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่สามารถดำเนินชีวิตในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ยังคงต้องการความช่วยเหลือ ต้องการผู้ที่เข้าใจ
และสามารถหาแนวทางการช่วยเหลือ ได้ถูก ต้อง โดยผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้องนั้น จะต้องมีความรู้และทักษะ ด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา เพื่อจะ
สามารถช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่าง
รอบคอบและเหมาะสม
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2553) ได้อธิบายว่า ระบบการช่วยเหลือนักศึกษา แบบการปรึกษาโดยเพื่อน เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ
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มากขึ้น โดยอาศัยการผู้ที่ใกล้ชิด เข้าถึง และเข้าใจนักศึกษามากที่สุดคือ เพื่อนนักศึกษา
ด้วยกันเอง ในฐานะ “พวกเดียวกัน” และนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารถึง
กัน โดย นิด้าโพล (2560) ได้ทำการสำรวจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต” พบว่า
อุปกรณ์ที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่า ใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่านช่องทางมือถือ สมาร์ทโฟนมากที่สุด และวัตถุป ระสงค์ในการใช้อินเทอร์เ น็ตของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว/
เพื่อน โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรม Line Facebook และ e – mail
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการสื่อสารของคนในยุคปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ในการพูดคุยมากขึ้น ทำให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้สมาร์ทโฟนในการพูดคุย
ปรึกษา กับเพื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยแนวคิดที่ว่า ผู้ท ี่ใกล้ชิดเข้าถึง และเข้าใจนัก ศึกษามากที่ส ุดคือ เพื่อน
นัก ศึก ษาด้วยกันเอง ในฐานะ พวกเดียวกัน ผู้ วิจ ัยจึงสนใจที่จ ะสร้างโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะการให้คำปรึกษาโดยเพื่อนที่จะสอดแทรกการให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อที่จะพัฒนานักศึกษาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เป็นเพื่อนที่ปรึกษา ให้
ได้รับการปลูกฝังให้มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน พัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา การรู้เท่าทันสื่อและ
ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาที่มีความคับข้อง
ใจ ต้องการบุคคลเพื่อ เป็นที่ปรึก ษา สามารถมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ให้ความ
ช่วยเหลือกันได้หลายช่องทาง โดยเพื่อนที่ปรึกษาจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงผู้ที่ประสบ
ปัญหา สามารถให้การช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยง และแก้ปัญหาที่นักศึกษาเผชิญ เบื้องต้น
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือเกิดความสบายใจ ลดความกังวล จน
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2
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2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาก่อนและหลังการอบรม
โดยใช้โ ปรแกรมการพัฒ นาสมรรถนะเพื ่อนที ่ป รึก ษา ของนัก ศึก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจ ัยครั้งนี้เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนและหลัก
(One group Pretest - Posttest Only Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคปลายปีการศึกษา 2560 จำนวน 190 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่
ปรึกษาและสามารถเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้จำนวนทั้งหมด 12 ชั่วโมง
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือดังนี้ แบบประเมินสมรรถนะ
การให้คำปรึกษาสำหรับประเมินตนเอง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพือ่ นที่ปรึกษา โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบประเมิน สมรรถนะการให้ ค ำปรึ ก ษา สำหรั บ ประเมิ น ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบประเมิน การเรียนรู้
ทางด้านสมรรถนะ ที่ประกอบด้วยพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย (เทื้อน ทองแก้ว,
2550) (2) ดำเนินการสร้างแบบประเมินสมรรถนะการให้คำปรึกษา สำหรับประเมินตนเอง
จะวัดสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้ การวัดเจคติหรือความคิดเห็นต่อ การให้คำปรึก ษา แบบ
ประเมินความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะการให้
คำปรึกษา สำหรับประเมินตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน มีลักษณะดังนี้ ตอนที่ 1 การวัดเจ
คติหรือความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 จำนวน 10 ข้อ ตอน
ที่ 2 แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา มีลักษณะเป็นการประเมินแบบถูก–ผิด
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(True-False Item) จำนวน 20 ข้อ ตอนที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะการ
ให้คำปรึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ (3) นำเสนอ
แบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นพิจารณาความ
สอดคล้อง (IOC) การคัดเลือกคำถาม ดำเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้องที่ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบาง
ข้อความผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ จำนวน 40 ข้อ
2. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้ (1) ศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ป รึก ษา
ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีก ารให้คำปรึก ษา จิตวิท ยาพัฒ นาการ จิตวิท ยาการเรียนรู้ และ
กิจกรรมที่นำมาใช้ในการการสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา (2) นำผล
วิเคราะห์องค์ประกอบในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ สมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านเจคติต่อการให้
คำปรึกษา ด้านความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ด้านความสามารถในการใช้ทัก ษะการให้
คำปรึกษานำมากำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างโปรแกรมการพัฒ นาสมรรถนะเพื่อ นที่
ปรึกษา (3) พิจารณาเลือกเนื้อหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาที่มีความเหมาะสมในการ
ฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา (4) ดำเนินการจัดทำโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา โดยมีล ัก ษณะโปรแกรมการฝึก อบรม เป็นโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสร้างโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา
ชุดกิจกรรม
1.การสร้างสัมพันธภาพ
2.ความต้องการของวัยรุ่น

3.การให้คำปรึกษา

กิจกรรม
1.1 การสร้างสัมพันธภาพและข้อตกลงในการอบรม
2.1. พัฒนาการของวัยรุ่น
2.2. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
2.3 วัยรุ่นกับการแก้ปัญหา
2.4 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
3.1 หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อน
3.2 ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อน
3.3 ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเพื่อนและการบันทึกผลการให้
คำปรึกษา

ระยะเวลา
1 ชม.
1.30 ชม.
1.30 ชม.
1.30 ชม.
1.30 ชม.
1 ชม.
2 ชม.
2 ชม.
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โดยโปรแกรมได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหาของ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา จำนวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบและพิจารณา
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม และการใช้เทคนิค
การให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้องที่ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่
0.50 – 1.00 และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความผู้วิจัยได้ทำการ
ปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่
ปรึกษา ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ (1) ผู้วิจัยเปิดรับสมัครนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีท ี่ 2 ที่สนใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้า
ฝึกอบรม จำนวน 30 คน ในวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2561 (2) ผู้วิจัยดำเนินการฝึกอบรม
โดยคณะผู้วิจัย และวิทยากรรับเชิญ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คำปรึกษา
โดยเพื่อน ก่อนและหลังจากยุติการฝึกอบรม ผู้วิจัยใช้แบบประเมินสมรรถนะการให้คำปรึกษา
สำหรับประเมินตนเอง เพื่อนำข้อมูลคะแนนมาวิเคราะห์ (4) วิเคราะห์คะแนนสมรรถนะของ
นักศึกษาในการให้คำปรึกษาโดยเพื่อน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย สถิติพื้นฐาน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาโดยเพื่อน ก่อนและหลั งการอบรม ได้แก่ (1)
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) (2) ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติทดสอบ t-test (3) สถิติ
ที ่ ใ ช้ ว ิ เ คราะห์ ค ่า คุ ณภาพของเครื่ อ งมือ ได้ แ ก่ ค่ า สอดคล้อ งระหว่า งข้อ คำถามกั บ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC)

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย การพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านเจตคติ
ต่อการให้คำปรึกษา ด้านความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและด้านความสามารถในการใช้
ทักษะการให้ปรึกษา ดำเนินการฝึกอบรม รวม 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การ
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สร้างสัมพันธภาพและข้อตกลงในการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เข้าใจ
วัยรุ่นและการสื่อสาร จำนวน 6 ชั่วโมง และชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการให้คำปรึกษา จำนวน 5
ชั่วโมง และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการฝึกสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาได้
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ก่อนและหลังการอบรม พบว่า โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดย
นำคะแนนก่อนและหลัง การฝึก อบรมมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและผลต่างคะแนนในแต่ละด้านของสมรรถนะเพื่อนที่
ปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
อบรม
สมรรถนะ
รวม (n=27)
ด้านเจตคติ
ด้านความรู้
ด้านทักษะ

Pre-test
Mean (%)
75.92
82.63
66.99

Post-test
Mean (%)
79.85
87.32
77.01

ผลต่างคะแนน
3.93
4.69
10.02

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า
นักศึกษาก่อนการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลต่างคะแนน ด้านทักษะเพื่อนที่ปรึกษา มากที่สุด
10.02 คะแนน รองลงมา ด้านความรู้ของการให้คำปรึกษา มีผลต่างคะแนน 4.69 คะแนน
และ ด้านเจตคติ มีผลต่างคะแนน 3.93 คะแนน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนในภาพรวมของสมรรถนะเพื่อนที่ปรึก ษาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการอบรม
ก่อนอบรม
หลังอบรม

N
27
27

̅
X

7.64
82.70

S.D.
8.09
7.58

t

df

sig

-4.00

26

.00
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จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนในภาพรวมของสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการอบรม พบว่า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่ 2 หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย พบประเด็นสำคัญสามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย การพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้าน
เจตคติต่อการให้คำปรึกษา ด้านความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะการให้คำปรึกษา ดำเนินการฝึกอบรม รวม 12 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า ชุด
กิจกรรมที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและข้อตกลงในการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนา ด้านเจตคติต่อการให้คำปรึกษา ได้แก่ การเห็นประโยชน์การให้คำปรึกษา
โดยมีคะแนนด้านเจตคติในการให้คำปรึกษาโดยเพื่อน ชุดกิจกรรมที่ 2 เข้าใจวัยรุ่นและการ
สื่อสาร จำนวน 6 ชั่วโมง สามารถส่งเสริมและพัฒนา ด้านความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
ได้แก่ เข้าใจพัฒนาการวัยรุ่น การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความสามารถการสื่อสาร
เพื่อการให้คำปรึกษา ความสามารถรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เข้าใจการให้คำปรึกษาโดย
เพื่อน และชุดกิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษา จำนวน 5 ชั่วโมง สามารถส่งเสริมและพัฒนา
ด้านความสามารถในการใช้ท ักษะการให้คำปรึกษา ได้แก่ บุคลิกภาพเหมาสมของผู้ให้
คำปรึกษา ความสามารถการสื่อสารเพื่อการให้คำปรึกษา เข้าใจการให้คำปรึกษาโดยเพื่อน
และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 –
1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้ก ับการฝึกสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาได้ ดังที่ ศิริบูรณ์ สายโกสุม
(2548) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพและทักษะของผู้ให้การปรึ กษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ
กระบวนการให้คำปรึกษา ความชำนาญเฉพาะอย่างช่วยเสริมให้ผู้ให้คำปรึกษามีประสิทธิภาพ
ในการให้คำปรึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย กรกฎา นักคิ้ม (2559) ได้ศึกษา สมรรถนะครูที่
ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของครูที่
ปรึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับ ข้อ มู ลเชิ งประจั กษ์ ค่ าน้ ำหนั ก องค์ ประกอบ (Factor Loading) มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ผลเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ป รึก ษาของนัก ศึก ษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการอบรม พบว่า นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ม หาวิท ยาลัยสวนดุสิตชั้นปีท ี่ 2 หลัง การอบรมสูง กว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คะแนนด้านทักษะ
เพื่อนที่ปรึกษา หลังฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 77.01 มีผลต่างคะแนน 10.01 คะแนน
รองลงมา มีคะแนนด้านความรู้ในการให้คำปรึกษา หลังฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 87.32 มี
ผลต่างคะแนน 4.69 และมีคะแนนด้านเจตคติในการให้คำปรึกษาโดยเพื่อน หลังฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 79.85 มีผลต่างคะแนน 3.93 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะหลัง
การฝึกอบรมสูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านทักษะ อาจเป็นเพราะชุดโปรแกรมได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้า
อบรมได้ ลงมือปฏิบัติและฝึกทักษะการให้คำปรึกษา ประกอบกับผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่อง
การให้คำปรึกษาเป็นพื้นฐาน จึงอาจทำให้ผลต่างของคะแนนด้านเจตคติและด้านความรู้
ของการให้คำปรึกษาไม่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Mullen, P.R., Uwamahoro,
O., Blount, A.W., & Lambie, G.W (2015) ได้ศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเองในการให้คำปรึกษา โดยศึกษามาตรวัดระดับความสามารถของตนเองของในการให้
คำปรึกษาของนักศึกษา จำนวน 179 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของผู้เรียนใน
โปรแกรมส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง อาดัม นีละ
ไพจิตร (2555) สรุปผลการวิจัยว่า สมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันจำนวน 23 คุณลักษณะ และคุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาชุมชนที่
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นสอดคล้องกันมีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แก่ ชอบที่จะรู้จักผู้อื่น มีความตั้งใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น มองโลกในแง่ดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีความจริงใจ ควบคุมอามรณ์ได้ และมี
ความเสียสละ สอดคล้องกับ จันทิมา ทอดสนิท (2554) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการ
พัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษาของเพื่อนที่ปรึกษา พบว่า 1) ภายหลังการทดลอง
เพื่อนที่ปรึกษา มีคะแนนความสามารถในการให้คำปรึกษา สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ภายหลังการทดลองเพื่อนที่ปรึกษา มีคะแนนทักษะ
ในการให้คำปรึกษาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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องค์ความรู้จากการวิจัย
องค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้ คือ
1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาดำเนินการฝึก อบรม รวม 12
ชั่วโมง ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและข้อตกลงในการ
อบรม ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เข้าใจวัยรุ่นและการสื่อสาร และชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการให้
คำปรึกษา และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการฝึกสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. คะแนนสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการเข้า
อบรมโดยใช้ โ ปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึก ษา หลัง การฝึกอบรมสู ง กว่าก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การนำแบบประเมินสมรรถนะการให้คำปรึกษา สำหรับประเมินตนเอง เป็น
เครื่องมือประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาโดยเพื่อนของนักศึกษา โดยก่อน
นำแบบประเมินดังกล่าวไปประยุกต์ และปรับให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน
2. การนำโปรแกรมการพัฒ นาสมรรถนะเพื่อนที่ป รึก ษาไปใช้ ควรเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะเข้าอบรม
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรเพิ่มเวลาในการฝึกอบรมให้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มการติดตามผล ของการ
ฝึกอบรมเพื่อศึกษาดูว่าผู้อบรมได้นำไปใช้และเกิดผลอย่างไร
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