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นักศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ ส่งผลให้สามารถดูแลสนับสนุนนักศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากน้ีคู่มือฉบับน้ีสามารถใช้เป็นเอกสารส าหรับบุคลากรใหม่ที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ในการดูแลสนับสนุนนักศึกษาได้ โดยเน้ือหาภายในคู่มือปฏิบัติงานเล่มน้ีจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงาน เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการท าให้ผู้ รับบริการพึงพอใจ 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข การพัฒนา
และข้อเสนอแนะ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการปฏิบัติงานแลว้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ  

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่ตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงต้องให้ความส าคัญกับ
นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยของตน โดยจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนและมีระบบสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพไม่มีการตกออกระหว่างการศึกษา ซึ่งการตกออก
ของนักศึกษาในระหว่างการศึกษาน้ันถือเป็นการสูญเสีย เป็นต้นทุนที่เสียเปล่า นักศึกษาที่ตกออกน้ัน
จะต้องสูญเสียเงินเป็นจ านวนมากอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด  ๆ  เลย นอกจากน้ีเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีนักศึกษาตกออกเลย กลายมาเป็นภารกิจส าคัญที่
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส าคัญ ดังน้ันหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์จึง
ต้องด าเนินการดูแลนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
ไม่เกิดการตกออก ซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาที่ตกออกไปพบว่าจริง ๆ  แล้วนักศึกษาทุกคนต้องการ
ที่จะศึกษาให้ส าเร็จตลอดหลักสูตรแต่มักจะมีความจ าเป็นต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ได้ตามความคาดหวัง โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการตกออกของนักศึกษาน้ัน 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับระบบการเรียนการสอนของอาจารย์ และสติปัญญาของนักศึกษาเองแล้ว ยังมี
ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและระบบการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น สภาพทางสังคม 
บุคลิกภาพ ความสนใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมาจากความนึกคิดของตัวนักศึกษาเอง อัน
จะส่งผลต่อเจตคติ ความคิด ความรู้สึก และความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (Anastasi, 1990) คุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อรวมกับนิสัยและการกระท าต่าง ๆ  
จะเป็นพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดเป็นระบบแบบแผนที่เรียกว่า กระบวนบุคลิกภาพ คือ ความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเอง ที่เรียกว่า มโนภาพแห่งตน หรืออัตมโนทัศน์ (Self-Concept) (Bartussek, 1972).) 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักศึกษาที่มี อัตมโน
ทัศน์ที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ส่วนนักศึกษาที่มีอัตมโนทัศน์ที่ไม่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางก าร
เรียนที่ไม่ดี (Purkey, 1971; Henien, 1978) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ  ที่อยู่นอกเหนือจากสติปัญญาของ
นักศึกษาน้ันไม่อาจวัดได้จากผลการเรียน รวมทั้งหากนักศึกษาไม่แจ้งแก่อาจารย์ที่ปรึกษาว่าขณะน้ีตน
ก าลังประสบพบเจอปัญหาอะไรหลักสูตรฯ จะไม่ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ  เหล่าน้ันเลย ท าให้การ
รับทราบปัญหาและการเตรียมการให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันก ารณ์ 
นอกจากน้ีการรอให้นักศึกษาเกิดปัญหาก่อนจึงจะมาแจ้งแก่ที่ปรึกษาเป็นการสนับสนุนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ดัง น้ันหลักสูตรฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการสนับสนุนดูแลนักศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้อย่างทันท่วงที หลักสูตรฯ จึงให้มีการเก็บข้อมูล
ของนักศึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและทราบถึงปัญหาของนักศึกษา
ที่ก าลังประสบปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนหรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  วิธีการส ารวจข้อมูลดังกล่าว
ของนักศึกษาน้ันหลักสูตรฯ ใช้การสัมภาษณ์ร่วมกับแผนภาพสมดุลชีวิตให้นักศึกษาท าการประเมิน
ตนเอง โดยข้อมูลที่ได้มาน้ันนอกจากจะสามารถเข้าใจสภาวะปัจจุบันของนักศึกษาว่านักศึกษาก าลังมี
ปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหลักสูตรฯ ในด้านใดบ้างหรือต้องการค าปรึกษา
ในเร่ืองใดบ้างแล้วน้ัน ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเบื้องต้นในการคัดกรองนักศึกษาที่อาจจะมี
ภาวะซึมเศร้าได้ เน่ืองจากภาวะซึมเศร้าเป็นหน่ึงในปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง (World Health Organization [WHO], 2014, 2017) อีกทั้งยังเป็นหน่ึง
ในปัจจัยที่ส่งผลให้มีการฆ่าตัวตาย การท าร้ายตัวเอง หรือการใช้สารเสพติด การที่นักศึกษามีภาวะ
ซึมเศร้าน้ันอาจน าไปสู่ปัญหาทางด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย และสภาพจิตใจที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ส าหรับแผนภาพสมดุลชีวิต (Byrne, 2005) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการประเมินตนเองใน
องค์ประกอบต่าง ๆ  8 ด้าน คือ ด้านการงานอาชีพ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวและเพื่อน 
ด้านความสัมพันธ์และความรัก ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านความสุขและการใช้ชีวิตเต็มที่ สุดท้ายคอื 
ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีของแผนภาพสมดุลชีวิตถือเป็นด้านอัตมโน
ทัศน์หรือด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของนักศึกษา โดยการประเมินตนเองทางด้านต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินสภาวะของตนเองได้ว่า ตนเองมีสภาวะอย่างไร รู้สึกไม่
พร้อมหรือมีความกังวลในด้านใด หรือก าลังต้องการสิ่งใด 

ดังน้ันการใช้แผนภาพสมดุลชีวิตร่วมกับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยใช้ข้อมูลที่ได้ จาก
แผนภาพสมดุลชีวิตเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล เพิ่มเติมของนักศึกษาใน
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ นอกจากจะเป็นการประเมินความเสี่ยงว่านักศึกษาในหลักสูตรเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ และนักศึกษามีความกังวลหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง
ข้อมูลดังกล่าวน้ีจะเป็นเหตุผลประกอบที่ส าคัญในการก ากับดูแลให้ค าปรึกษาแก่ นักศึกษาทั้ งด้ าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษามีปัจจัยใดที่
อาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนหรือการใช้ชีวิตของนักศึกษาหรือไม่อันจะเป็นเหตุผลอันก่อให้เกิด
การตกออกของนักศึกษาทั้งสิ้น การให้นักศึกษาประเมินตนเองและสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวน้ันจะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดการตกออกของนักศึกษาล่วงหน้าและสามารถป้องกัน
โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที ทั้งน้ีผู้ปฏิบัติงานได้มีการส ารวจเก็บข้อมูล
ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาและมีการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นรายบุคคล แบ่งประเภท
ตามคะแนนมากน้อยในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยต่าง ๆ ของนักศึกษาได้
อย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้สามารถป้องกันสาเหตุที่จะท าให้เกิดการตกออกของนักศึกษา และเพื่อให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุดท้ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูแลสนับสนุน
นักศึกษา ให้นักศึกษามีการตกออกน้อยที่สุดและเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนและ
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การใช้ชีวิตของนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิ ตในมหาวิทยาลัยได้
อย่างราบร่ืนที่สุด 
 
1 .2 วัตถุประสงค์ของการจัดท า คู่มือ  

1) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมี
และพอลิเมอร์ 

2) เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อปฏิบัติงานทดแทนได้ 

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา  

1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้ค าปรึกษาดูแลสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลเิมอร์ 

2) ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในใช้แผนภาพสมดุลชีวติร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อเก็บ
ข้อมูล 

3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและใหค้ าปรึกษาแก่นักศกึษาใน
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์สามารถท างานแทนกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 .4  ขอบเขตของการศึกษา  

 นักศึกษาหลักสูตรปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิ ศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยลักษณ์ 
  
1.5 ค านิยาม/ค าจ ากัดความ   

           Pennock และ Alberts  (2016) ได้ให้นิยามของค าไว้ดัง น้ี 

แผนภาพสมดุลชีวิต  หมายถึง แผนภาพที่ใช้ส าหรับให้นักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์ของนักศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน โดยในแต่ละด้านนักศึกษา
สามารถให้คะแนนตนเองได้เต็ม 10 คะแนน โดยหากนักศึกษาประสบปัญหาหรือมีเร่ืองติดขัดในด้าน
ใด ๆ สามารถที่จะให้คะแนนลดหลั่นลงมาได้ ซึ่งคะแนนต่ าสุดที่ใช้ประเมินตนเองได้คือ 1 คะแนน  

ด้านการงานอาชีพ หมายถึง การประเมินตนเองด้านความรู้สึก หรือสภาวะ ปัจจุบันที่
เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา เช่น สถานะทางการเรียน การมีความเข้าใจในเ น้ือหาที่เรียน ปัญหาหรือ
อุปสรรคที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 
คะแนนหากรู้สึกว่าตนเองสามารถใช้ชีวิตด้านน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คะแนนลดหลั่น
ลงมาจนถึง 1 คะแนน หากรู้สึกว่าการใช้ชีวิตด้านการเป็นนักศึกษาของตนก าลังประสบปัญหา 
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ด้านการเงิน หมายถึง การประเมินตนเองทางด้านการเงินในทุกมิติ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น มีรายรับที่พอกับรายจ่ายหรือไม่ รายรับที่ได้ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดจึง
จะเพียงพอ หรือเมื่อเงินหมดสามารถขอผู้ปกครองเพิ่มเติมได้ห รือไม่ เป็นต้น นักศึกษาสามารถให้
คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหากมีความรู้สึกว่าสภาวะทางการเงินท าให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากรู้สึกว่าสภาวะด้านการเงิน
ของตนเองส่งผลกระทบเชิงลบต่อการใช้ชีวิตและการเรียนของนักศึกษา 

ด้านสุขภาพ หมายถึง  การประเมินตนเองทางด้านสุขภาพว่า ณ ปัจจุบันน้ี ตนเองมีปัญหา
สุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันหรือไม่  นักศึกษาสามารถให้
คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหากมีความรู้สึกว่าสุขภาพของตนเองไม่ส่งผลต่อการเรียน และสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากรู้สึกว่า
สุขภาพของตนเองไม่ปกติ ส่งผลกระทบตอ่การเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ด้านครอบครัวและเพ่ือน หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองกับ
ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและเพื่อน ว่าบุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ันส่งผลกระทบต่อการ
เรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของเราในทิศทางที่ดีหรือไม่อย่างไร เช่น มีปัญหาครอบครัว หรือปัญหา
กับเพื่อนหรือไม่ เป็นต้น นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนน หากความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวและเพื่อนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน และสามารถให้คะแนน
ลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากนักศึกษามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อ นมี
ผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 

ด้านความสัมพันธ์และความรัก หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้ าน
ความรักของตัวนักศึกษาเองไม่ว่าความสัมพันธ์ น้ันจะอยู่ในรูปแบบ ผู้ชายกับผู้ชาย ผู้ชายกับผู้หญิง 
หรือผู้หญิงกับผู้หญิง ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวน้ันส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาหรือไม่ เป็นต้น นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหาก
ความสัมพันธ์น้ันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษานักศึกษา และ
สามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากมีผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา 

ด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทางด้านใด
ด้านหน่ึงที่ท าให้นักศึกษารู้สึกได้เรียนรู้ หรือมีความสามารถด้านใดด้านหน่ึงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านงานอดิเรกหรือด้านที่เกี่ยวกับการเรียนก็ตามหรือนักศึกษามีแผนที่จะพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง  
หากนักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองได้มีการพัฒนาตนเองแล้วหรือมีแผนที่จะพัฒนาตนเองสามารถให้
คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้ แต่หากนักศึกษารู้สึกว่าไม่ได้มีการพัฒนาตนเองหรือไม่ได้มีแผนการที่จะ
พัฒนาตนเองก็สามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาถึง 1 คะแนน 

ด้านความสนุกและการใช้ชีวิตเต็มที่ หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ใน
ภาพรวมว่าช่วงเวลาน้ีมีความสุข และสนุกในการใช้ชีวิตหรือไม่ มีเร่ืองใด ๆ มาเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การใช้ชีวิตหรือไม่ นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหากนักศึกษารู้สึกว่าช่วงน้ีการใช้
ชีวิตมีความปกติสุขและมีความสนุกในการใช้ชีวิต และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาถึง 1 คะแนน 
หากนักศึกษารู้สึกว่าการใช้ชีวิตมีอุปสรรคใช้ชวีิตได้ไม่สนุกสนาน 
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อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับสถ านที่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนักศึกษา ว่าที่อยู่อาศัยปัจจุบันน้ันส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้
ชีวิตหรือไม่ เช่น ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งบันเทิง หรือ เพื่อนบ้านข้างเคียง ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันหรือไม่  เป็นต้น นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเอง 10 คะแนนหากบ้านและ
สภาพแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบใบเชิงลบต่อนักศึกษา และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาถึง 1 
คะแนน หากบ้านและสภาพแวดล้อมสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อนักศึกษาไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  

อัตมโนทัศน์ หมายถึง ระบบแบบแผน กระบวนบุคลิกภาพที่ เกิดจาก ปัจจัยอื่น ๆ  ที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับสติปัญญา เช่น สภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ เป็นต้น และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่
แสดงออกมาจากความนึกคิดของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติ ความคิด ความรู้สึก และความเข้าใจต่อ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว (Bartussek, 1972) 

การใช้ข้อมูลจากแผนภาพสมดุลชีวิตเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์  หมายถึง เมื่อ
นักศึกษาให้คะแนนประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ 1-10 คะแนนแล้วน้ัน ผู้สัมภาษณ์จะต้องใช้
ข้อมูลจากแผนภาพสมดุลชีวิตมาเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดข้อมูลเพิ่มเติม  เช่น 
นักศึกษาให้คะแนนด้านการเงิน 5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้สัมภาษณ์สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อตั้งค าถามส าหรับการสัมภาษณ์หาสาเหตุว่าท าไมนักศึกษาถึงให้คะแนนประเมิน
ตนเองในด้านการเงินเพียงแค่ 5 คะแนน หลังจากน้ันเมื่อนักศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สัมภาษณ์จะต้อง
บันทึกผลเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับน าไปประมวลผลต่อไป และใช้กระบวนการเดียวกันกับผลการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาด้านอื่น 



 

 

 
บทที่ 2 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ  

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

นายศุภกิจ วงษ์เจริญผล ต าแหน่ง นักวิชาการ สาขา/หลักสูตร ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ ลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีขอบเขตภาระงานตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ี 

1) สนับสนุนงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาและส านักวิชา 
2) ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการ  

สหกิจศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3) พัฒนา และสนับสนุนระบบสารสนเทศของสาขาวิชา การสร้างเว็บเพจ  

การจัดท าฐานข้อมูล 
4) สนับสนุนการด าเนินงานและเขียนโครงการภายใต้งบประมาณของส านักวิชาฯ 
5) จัดท ารายงานการประชุมของสาขาวิชาหรือหลักสูตรฯ 
6) งานอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ หัวหน้าสาขา รองคณบดี หรือคณบดีมอบหมาย  
7) เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างาน 

 
ทั้ง น้ีเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่จริงได้มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตของภาระงานให้เหมาะสมตาม

เป้าหมายภารกิจของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักวิชาฯ โดยได้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

1) สนับสนุนงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาและส านักวิชา 
2) พัฒนา และสนับสนุนระบบสารสนเทศของสาขาวิชา การสร้างเว็บเพจ  

การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษา 
3) สนับสนุนการด าเนินงานและเขียนโครงการภายใต้งบประมาณของส านักวิชา 
4) สนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
5) งานอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ หัวหน้าสาขา รองคณบดี หรือคณบดีมอบหมาย  
6) จัดท ารายงานการประชุมของสาขาวิชาฯ หรือหลักสูตรฯ 
7) เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างาน 
8) ช่วยเหลืองานส านักวิชาและสนับสนุนคณะท างานตามที่ส านักวิชาฯ มอบหมาย 
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2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1) สนับสนุนงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ และส านักวิชาฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุน
ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมหรือรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียน
รายงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ ได้อย่างสะดวกเรียบร้อย 

2) พัฒนา และสนับสนุนระบบสารสนเทศของสาขาวิชาฯ การสร้างเว็บเพจ การจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และการรับนักศึกษา มีหน้าที่ในการรวบรวมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ข้อมูลทุนการศึกษา รวมถึงข้อมูลการสมัครเรียนเพื่อ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกรับทราบมีการติดตามนักเรียนที่สมัครเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติมแก่นักเรียนที่สนใจ 

3) สนับสนุนการด าเนินงานและเขียนโครงการภายใต้งบประมาณของส านักวิชาฯ มีการ
จัดท าแผนการจัดโครงการต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการจัดการงบประมาณ
รวมถึงการติดต่อดูแลวิทยากรจากภายนอก และท าสรุปโครงการต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับ
คณาจารย์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

4) สนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาในด้านต่าง ๆ มีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อ เก็บ
ข้อมูลของนักศึกษารวมถึงข้อเสนอแนะ และความต้องการที่นักศึกษาอยากได้การสนับสนุนเพิ่มเติม
จากทางหลักสูตรฯ สรุปปัญหาของนักศึกษาที่ได้จากการเก็บรวมรวบข้อมูลให้คณาจารย์เพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป 

5) งานอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ หัวหน้าสาขา รองคณบดี หรือคณบดีมอบหมาย มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ  ตามที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มเติ มตามภารกิจต่าง ๆ  ของส านักวิชาฯ หรือ
สาขาวิชาฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

6) การจัดท ารายงานการประชุมของสาขาวิชาหรือหลักสูตร มีหน้าที่สนับสนุนจัดท าวาระการ
ประชุมร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาฯ เพื่อการจัดการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขาวิชาฯ 

7) การเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างาน มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานโดยในแต่ละปีงบประมาณต้องผ่านการอบรมในเร่ืองใดก็ได้ที่สนใจอย่างน้อย 1 โครงการ 

8) ช่วยเหลืองานส านักวิชาฯ และสนับสนุนคณะท างานตามที่ส านักวิชาฯ มอบหมาย มีหน้าที่
สนับสนุนกลุ่มคณะท างานที่ตนเองสังกัด เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของคณะท างานให้
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์   

ข้อมูลทั่วไปของสาขาจะอ้า งอิง มาจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดม ศึก ษ า
แห่งชาติ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ , 2563) 
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2 .3 .1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไ์ด้เปิดหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัดุ
(Materials Science and Engineering) ในปีการศึกษา 2546 และได้ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังแรกในปี
การศึกษา 2549 เพื่อปรับจากหน่วยกิตมาเป็นหน่วยวิชา และได้ปรับรายวิชาให้ทันสมัย และได้ท า
การปรับปรุงคร้ังที่ 2 ในปีการศึกษา 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และได้ปรับเป็นวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering) โดยมี
วชิาเรียนตาม มคอ.1 วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมวัสดุ  ต่อมาในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังที่ 3 โดยปรับเป็นวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering) เพื่อความชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงในศาสตร์ที่ศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่วิชาด้านพอลิเมอร์ตามความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน และปรับจากหน่วยวิชากลับมาเป็นหน่วยกติ  

และในปีการศึกษา 2563 เป็นการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ัง โดยปรับเป็นปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์ (Petrochemical and Polymer) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตอบสนองต่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคใต้ตอนบนตามแผนพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อาจารย์ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน United 
Kingdom Professional Standard Frameworks (UKPSF) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาจากชิ้น
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และได้มีโอกาสเยี่ยมดภูาคอุตสาหกรรม  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
โดยจะมีรายวิชาของสาขาที่จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียน 
นอกจากน้ีจะมีการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยเป็นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Exit Exam) ของหลักสูตรเอง และมีนักวิจัยจาก สวทช. ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ในด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์จะดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมี
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

นอกจากน้ี สาขาวิชายังมีความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น มหาวิทย าลัยในยุโรป 
แคนาดา เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคฤดูร้อนมีความร่วมมือด้านงานวิจัย 

 

 

 

 

 



9 

 

2.3.2 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งประกอบด้วยจริยธรรม คุณธรรม และ
ความความรับผิดชอบในการส่งเสริมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โ ดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานของทฤษฎี และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  

 
2.3.3 จุดเด่นของหลักสูตร  

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์มีวิชาบังคับที่จ าเป็นทางด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรม  
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ รวมทั้งมีวิชาเลือกทางด้านยางพาราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในภาคใต ้
และมีวิชาที่ทันสมัย เช่นวิชาด้านวัสดุนาโน วัสดุกักเก็บพลังงานและน าไฟฟ้า รวมทั้งพอลิเมอร์ทาง  
ชีวการแพทย์ เป็นต้น อีกทั้งนักศึกษาจะได้ท าโครงงานในชั้นปีที่ 4 ซึ่งโครงงานหลายเร่ืองเป็นโจทย์
จากภาคอุตสาหกรรม  ในบางรายวิชาจะมีการเรียนการสอนแบบ active learning แทรกเข้าไป เช่น 
การน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงมาให้นักศึกษาวิเคราะห์ในห้องเรียน การเรียนเสริมผ่านสื่อ online  
ต่าง ๆ การพานักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการในบางรายวิชา รวมทั้งการดูงานในตอนปิดภาค
การศึกษา เป็นต้น 

นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาในชั้นปีที่ 2 ถึง 4 เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2 
รายวิชา (รวม 8 หน่วยกิต)  และในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาทุกคนจะได้ไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 
 

2.3.4 บุคลากร  

สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มีจ านวนบุคคลากรรวม 9 คน สามารถจ าแนกต าม
ประเภทของของบุคคลากร (ตารางที่ 1) จ านวนบุคลากร และ (ตารางที่ 2) จ านวนบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 
 

ประเภท จ านวน (คน) 
บุคลากรสายวิชาการ 8 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 
รวม 9 
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ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาหาร ปีงบประมาณ 2564 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
รองศาสตราจารย์ 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 
อาจารย์ 1 
รวม 8 

 
2 .4  โครงสร้างการบริหารจัดการ  

2.4.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart )  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของคณบดี
ส านักวิชาฯ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
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2.4.2 โครงสร้างการบริหาร  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ ได้แบ่งสว่นงานเพื่อ
ใช้ในการบริหารงาน ที่ประกอบด้วยส านักงานคณบดี สถานวิจัย และ 6 สาขาวิชา ดังแสดงในภาพที่ 
2 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)  
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2.4.3 โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart ) 

โครงสร้างการปฏิบัติการของสาขาวิชาปิโตรเคมี แสดงตามภาพที่ 3 โดยในปัจจุบันปี
การศึกษา 2564  มี ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล เป็นหัวหน้าสาขาวิชา มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอีก 7 
ท่าน คือ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ ผศ.ดร.อุเทน  
ทับทรวง ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี, ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ โดยมี นายศุภกิจ 
วงษ์เจริญผล เป็นนักวิชาการประจ าสาขาวิชาฯ ส าหรับการก ากับดูแลงานของสาขาวิชาฯ จะมีคณบดี
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะรับนโยบายด้านการบริหารจัดการมาจากอธิก ารบดี 
หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มามอบหมายหน้าที่หรือภารกิจให้แก่หัวหน้าสาขาวิชาฯ ซึ่งหัวหน้า
สาขาวิชาฯ จะเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมของสาขาวิชาในทุกมิติ เช่น การประกันคุณภาพ
การศึกษา การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ งานวิจัยของ
คณาจารย์  กิจกรรมนักศึกษา  การดูแลติดตามนักศึกษาในมิติต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เป็นต้น ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เหล่าน้ีหัวหน้าสาขาจะมอบหมายให้คณาจารย์ร่วมกับ
นักวิชาการประจ าสาขาเป็นผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมของงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ัน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

หลังจากงานต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงไปแล้วน้ัน ผู้ที่ รับผิดชอบในงาน 
ต่าง ๆ จะต้องท าการสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานให้
หัวหน้าสาขาทราบเพื่อที่หัวหน้าสาขาจะได้น าปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ันแจ้งแก่คณบดีต่อไป เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart) 



 

 

 
บทที่ 3 

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 
 

3 .1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จะเร่ิมจาก ก าร
ประยุกต์ใช้แผนภาพสมดุลชีวิต เพื่อเก็บข้อมูลด้านอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักศึกษาเพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองของนักศึกษามาประกอบการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบตัวต่อตัว 
เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการจัดการวางแผนการดูแลแนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพิ่มเติมจาก
ภารกิจการเรียนการสอน ทั้งการประเมินความเสี่ยงภาวะโรคซึมเศร้า หรือปัจจัยด้านอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากด้านสติปัญญาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของ
การตกออกของนักศึกษาได้ ดังน้ันการเก็บข้อมูลพร้อมกับการสัมภาษณ์น้ันจะใช้เวลาในช่วง 2 
สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา เน่ืองจากยังเป็นระยะต้นของภาคการศึกษา
ที่ทางหลักสูตรฯ ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมแผนการดูแลนักศึกษาได้อย่างทันท่วงทีและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้อย่างตรงจุด ดังน้ันผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเร่ือง
การเก็บข้อมูลด้านน้ีจะต้องมีความเข้าใจ และต้องมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่ก าร
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี  

3.1.1 เข้าใจแผนภาพสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านว่าแต่ละด้านมีความหมายว่าอย่างไร และผลการ
ประเมินตนเองของนักศึกษามีแนวโน้มเป็นเช่นไร 

3.1.2 มีความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงภาวะเป็นโรคซึมเศร้า โดยอ้างอิงข้อมูลชุดค าถาม
จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์, 2560) 

3.1.3 สามารถเป็นผู้ฟัง และสามารถเก็บความลับส่วนบุคคลได้ดี 
3.1.4 สามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ดี 
3.1.5 ไม่มีอคติ หรือชอบน าความคิดตนเองไปตัดสินผู้อื่นในเร่ืองต่าง ๆ  
3.1.6 มีไหวพริบ ปฏิภาณ ในการถามค าถามหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 
3.1.7 มีทักษะด้านการสื่อสาร ไม่ให้เกิดความสับสนขณะสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจาก

นักศึกษา 
3.1.8 สามารถบันทึกและจัดการกับข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ได้อยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง  
3.1.9 สามารถวิเคราะห์ แยกแยะได้ถึงปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน หรือการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา จากข้อมูลการสัมภาษณ์ และการประเมินตนเองของนักศึกษาได้  
3.1.10 สามารถสรุป ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และการประเมินตนเองของ

นักศึกษาเพื่อรายงานให้หัวหน้าสาขา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในหลักสูตรรับทราบเพื่อที่จะได้
วางแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่อไป  
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3 .2  วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI )  

ส าหรับวิธีการปฏิบัติงานการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิ
เมอร์ มีวิธีการปฏิบัติในแต่ละกระบวนการดังต่อไปน้ี 

 
3.2.1 การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 

ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาที่จะต้องบนัทึกไวป้ระกอบดว้ย  
1. ชื่อ – นามสกุล  12. ภูมิแพ้ หรือสิ่งที่แพ้  
2. ชื่อเล่น   13. งานอดิเรก 
3. อายุ   14. ส าเร็จการศึกษา จากโรงเรียนอะไร จังหวัดอะไร 
4. รหัสนักศึกษา  15. ชื่อผู้ปกครอง 
5. เลขบัตรประชาชน  16. เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง  
6. กรุ๊ปเลือด   17. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
7. วัน-เดือน-ปีเกิด   18. ชื่อ-สกุล เพื่อนสนิทในมหาวิทยาลัย 
8. ศาสนา   19. เบอร์โทรติดต่อเพื่อนสนิทในมหาวิทยาลัย 
9. เบอร์โทรศัพท์  20. ชื่อ-สกุล เพื่อนสนิทในสาขา 
10. ห้อง / หอพัก  21. เบอร์โทรติดต่อเพื่อนสนิทในสาขา 
11. โรคประจ าตัว  22. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเหล่าน้ีน้ันจ าเป็นจะต้องเน้นย้ านักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ใน

การกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและให้ครบถ้วนทุกข้อเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
 

3.2.2 การใช้แผนภาพสมดุลชีวิต เพ่ือเก็บข้อมูลด้านอัตมโนทัศน์ของนักศึกษา 
ส าหรับแผนภาพสมดุลชีวิตน้ันจะประกอบด้วยหัวขอ้ด้านอัตมโนทัศน์ทั้งสิน้ 8 ด้าน คือ 
1. ด้านการงานอาชีพ  5. ด้านความสัมพันธ์และความรัก  
2. ด้านการเงิน  6. ด้านการพัฒนาตนเอง 
3. ด้านสุขภาพ  7. ด้านความสุขและการใช้ชีวิตเต็มที่ 
4. ด้านครอบครัวและเพื่อน 8. ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

 
โดยก่อนที่จะให้นักศึกษาท าแบบประเมินตนเองน้ัน ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่ได้ รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบด้านการเก็บข้อมูล จ าเป็นที่จะต้องอธิบายและท าความเข้าใจกับนักศึกษาว่า
แผนภาพสมดุลชีวิตในแต่ละด้านน้ันหมายถึงอะไร มีวิธีการประเมินตนเองอย่างไร เพื่อนักศึกษาจะได้
เกิดความเข้าใจและสามารถท าแบบประเมินได้อย่างถูกต้องซึ่งแผนภาพสมดุลชีวติทั้ง 8 ด้านมีลักษณะ 
ดังแสดงในภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 แผนภาพสมดุลชีวิต  

 
ที่มา: (Byrne, 2005) 

 
ขั้นตอนการอธิบายและแนะน าให้นักศึกษาประเมินตนเองด้วยแผนภาพสมดุลชีวิตมีดังน้ี 
(1) อธิบายลักษณะแผนภาพสมดุลชีวิต 
ผู้ที่ ได้ รับมอบหมายให้ท าการเก็บข้อมูลจะต้องอธิบายเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่า

แผนภาพสมดุลชีวิตมีลักษณะเป็นแผนภาพใยแมงมุม (Radar Chart) หัวข้อด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะ
ประเมินตนเองน้ันจะปรียบเสมือนด้านประกอบของรูปวงกลม โดยที่ด้านประกอบน้ันจะเกิดจากการ
ลากจุดเชื่อมต่อกันตามคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละด้านของนักศึกษา ซึ่งลักษณะของวงกลมที่
เกิดขึ้นน้ันจะสะท้อนสภาวะในปัจจุบันของนักศึกษา หากลากเส้นเชื่อมต่อแล้วรูปที่ได้มีลักษณะ
เหมือนรูปวงกลมขนาดใหญ่ แสดงว่าในช่วงเวลาน้ีนักศึกษามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ตนเองน้อย แต่หากรูปที่ได้มีลักษณะไม่ใกล้เคียงวงกลมหรือได้วงกลมขนาดเล็กแสดงว่าในช่วง น้ี น้ัน
นักศึกษาอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ มากระทบต่อการใช้ชีวิตและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน
ได้ ทั้งน้ีจะต้องใช้ระดับคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละด้านของนักศึกษามาประกอบการวิเคราะห์
ด้วย ซึ่งคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละด้านมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งระดับคะแนนจะบ่งบอก
ว่านักศึกษามีความรู้สึกต่อตนเองในด้านน้ัน ๆ อย่างไร หากรู้สึกว่าด้านน้ันๆ ดีไม่มีปัจจัยเชิงลบใด  ๆ 
มาส่งผลกระทบตอการใช้ชีวิตในด้านน้ัน ๆ นักศึกษาอาจจะให้คะแนนประเมินตนเอง 10 คะแนน แต่
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หากคิดว่าด้านน้ันมีบางปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อนักศึกษาไม่ว่าจะมากหรือน้อย นักศึกษา
อาจจะให้คะแนนการประเมินตนเองในด้านน้ัน ๆ ลดหลั่นลงมา ซึ่งคะแนนที่น้อยที่สุดที่สามารถใช้
ประเมินตนเองได้คือ 1 คะแนน 

(2) อธิบายความหมายขององค์ประกอบของแผนภาพสมดุลชวีิต 8 ด้าน 
หลังการอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของแผนภาพสมดุลชีวิตให้แก่นักศึกษาเข้าใจแล้วผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้ท าการเก็บข้อมูลจะต้องอธบิายต่อไปว่า หัวข้อด้านต่าง  ๆ  ที่นักศึกษาจะต้องท าการ
ประเมินตนเองน้ันหมายถึงอะไรเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนอันจะส่งผลให้เกิดการประเมิน
ตนเองผิดพลาดไปจากวัตถุประสงค์ ส าหรับความหมายในแต่ละด้านที่นักศึกษาต้องประเมินตนเองน้ัน 
ประกอบด้วย 

ด้านการงานอาชีพ หมายถึง การประเมินตนเองด้านความรู้สึก หรือสภาวะปัจจุบันที่
เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา เช่น สถานะทางการเรียน การมีความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน ปัญหาหรือ
อุปสรรค ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 
คะแนนหากรู้สึกว่าตนเองสามารถใช้ชีวิตด้านน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คะแนนลดหลั่น
ลงมาจนถึง 1 คะแนน หากรู้สึกว่าการใช้ชีวิตด้านการเป็นนักศึกษาของตนก าลังประสบปัญหา 

ด้านการเงิน หมายถึง การประเมินตนเองทางด้านการเงินในทุกมิติ ที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น มีรายรับที่พอกับรายจ่ายหรือไม่ รายรับที่ได้ต้องใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดจึงจะเพียงพอ หรือเมื่อเงินหมดสามารถขอผู้ปกครองเพิ่มเติมได้หรือไม่ เป็นต้น นักศึกษา
สามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหากมีความรู้สึกว่าสภาวะทางการเงินท าให้สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากรู้สึกว่าสภาวะด้าน
การเงินของตนเองส่งผลกระทบเชิงลบต่อการใช้ชีวิตและการเรียนของนักศึกษา 

ด้านสุขภาพ หมายถึง การประเมินตนเองทางด้านสุขภาพว่า ณ ปัจจุบันน้ี ตนเองมี
ปัญหาสุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันหรือไม่  นักศึกษาสามารถให้
คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหากมีความรู้สึกว่าสุขภาพของตนเองไม่ส่งผลต่อการเรียน และสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากรู้สึกว่า
สุขภาพของตนเองไม่ปกติ ส่งผลกระทบตอ่การเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ด้านครอบครัวและเพ่ือน หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเอง
กับครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและเพื่อน ว่าบุคคลต่างๆ เหล่าน้ันส่งผลกระทบต่อการ
เรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของเราในทิศทางที่ดีหรือไม่อย่างไร เช่น มีปัญหาครอบครัว หรือปัญหา
กับเพื่อนหรือไม่ เป็นต้น นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนน หากความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวและเพื่อนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน และสามารถให้คะแนน
ลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากนักศึกษามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อ นมี
ผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 

ด้านความสัมพันธ์และความรัก หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้าน
ความรักของตัวนักศึกษาเองไม่ว่าความสัมพันธ์ น้ันจะอยู่ในรูปแบบ ผู้ชายกับผู้ชาย ผู้ชายกับผู้หญิง 
หรือผู้หญิงกับผู้หญิง ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวน้ันส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาหรือไม่ นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหาก
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ความสัมพันธ์น้ันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา และสามารถ
ให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน หากมีผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตของนักศึกษา
นักศึกษา  

ด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทางด้าน
ใดด้านหน่ึงที่ท าให้นักศึกษารู้สึกได้เรียนรู้ หรือมีความสามารถด้านใดด้านหน่ึงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านงานอดิเรกหรือด้านที่เกี่ยวกับการเรียนก็ตามหรือนักศึกษามีแผนที่จะพัฒนาตนเองใ นด้ าน
ใดบ้าง หากนักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองได้มีการพัฒนาตนเองแล้วหรือมีแผนที่จะพัฒนาตนเอง
สามารถให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้ แต่หากนักศึกษารู้สึกว่าไม่ได้มีการพัฒนาตน เองหรือไ ม่ได้มี
แผนการที่จะพัฒนาตนเองก็สามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาถึง 1 คะแนน 

ด้านความสนุกและการใช้ชีวิตเต็มที่ หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน
ภาพรวมว่าช่วงเวลาน้ีมีความสุข และสนุกในการใช้ชีวิตหรือไม่ มีเร่ืองใด ๆ มาเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การใช้ชีวิตหรือไม่ นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเองได้ 10 คะแนนหากนักศึกษารู้สึกว่าช่วงน้ีการใช้
ชีวิตมีความปกติสุขและมีความสนุกในการใช้ชีวิต และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาจนถึง 1 
คะแนน หากนักศึกษารู้สึกว่าการใช้ชีวิตมีอุปสรรคใชช้ีวิตได้ไม่สนุกสนาน 

ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม หมายถึง การประเมินตนเองเกี่ยวกับสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนักศึกษา ว่าที่อยู่อาศัยปัจจุบันน้ันส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้
ชีวิตหรือไม่ เช่น ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งบันเทิง หรือ เพื่อนบ้านข้างเคียง ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันหรือไม่  เป็นต้น นักศึกษาสามารถให้คะแนนตนเอง 10 คะแนนหากบ้านและ
สภาพแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อนักศึกษา และสามารถให้คะแนนลดหลั่นลงมาถึง 1 
คะแนน หากบ้านและสภาพแวดล้อมสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อนักศึกษาไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  

(3) ทบทวนความเข้าใจและท าแบบประเมิน 
หลังจากการชี้แจงดังข้อ (1) และ (2) เแล้วผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการเก็บรวบ รวม

ข้อมูลจะต้องมีการถามย้ านักศึกษาถึงความเข้าใจในการท าแบบประเมินตนเองอีกคร้ัง ก่อนจะให้
นักศึกษาเร่ิมท าแบบประเมินตนเอง เน่ืองจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการท าแบบประเมินตนเอง
ของนักศึกษาจะส่งผลต่อสาระส าคัญของการเก็บข้อมูล อันเป็นต้นเหตุให้เกิดการวิเคราะห์และ
ประเมินผลผิดพลาดได้ 

 
3.2.3 การสัมภาษณ์นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภาพสมดุลชีวิตเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกของ

นักศึกษา 
หลังจากที่นักศึกษาท าการประเมินตนเองน้ัน จะทราบได้เพียงแค่ผลการประเมินจาก

คะแนนที่นักศึกษาประเมินตนเองมาในแต่ละด้าน ซึ่งจะยังไม่ทราบถึงต้นตอปัญหา หรือสาเหตุของ
การให้คะแนนในระดับน้ัน ๆ ของนักศึกษา เพียงแต่คาดคะเนได้ว่านักศึกษาคนใดก าลังมีปัญห าใน
ด้านใด ๆ จากระดับคะแนนสูงต่ า ดังน้ันจึงต้องสัมภาษณ์นักศึกษาต่อแบบตัวต่อตัวเป็นรายบุค คล
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถงึปัจจัยต่าง ๆ  ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการใช้
ชีวิต ซึ่งการสัมภาษณ์น้ันจะใช้หัวข้อด้านต่าง ๆ ของแผนภาพสมดุลชีวิตเป็นค าถามให้นักศึกษ าได้
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กล่าวถึงเหตุผลหรือความรู้สึกขณะให้คะแนนประเมินตนเองในขณะน้ัน โดยมีรายละเอียดการ
สัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี 

เมื่อผู้ที่ ได้ รับมอบหมายให้ท าการสัมภาษณ์เห็นระดับคะแนนของนักศึกษาที่ท าการ
ประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าคะแนนจะสูงหรือต่ า ให้ผู้สัมภาษณ์ถามนักศึกษาว่า สาเหตุที่
นักศึกษาให้คะแนนตนเองในระดับ น้ีน้ันเป็นเพราะอะไร หลังจากน้ันผู้ที่ท าการสัมภาษณ์จะต้องท า
การบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผลประกอบการให้คะแนนประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านน้ี ซึ่ง
อาจจะสะท้อนปัญหา หรืออุปสรรคที่นักศึกษาก าลังพบเจอในปัจจุบัน หลังจากน้ันผู้สัมภาษณ์จะต้อง
ถามนักศึกษาถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุน เพิ่มเติมจากทางสาขาในด้านที่
สาขาสามารถสนับสนุน หรือหาแนวทางแก้ไขได้ โดยข้อคิดเห็นด้านน้ีของนักศึกษาจะสะท้อนสิ่ งที่
นักศึกษาต้องการให้ทางมหาวิทยาลัย หรือทางสาขาช่วยสนับสนุนอันจะส่งผลใหนั้กศึกษามีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสัมภาษณ์น้ันจะต้องสัมภาษณ์ไปทีละ
ด้านจนครบทั้ง 8 ด้าน ซึ่งในขณะที่ก าลังสัมภาษณ์ในด้านความสนุกและการใช้ชีวิตเต็มที่ ผู้สัมภาษณ์
ต้องถามค าถามสอดแทรก 2 ค าถาม เพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้าซึ่ง เรียกว่าค าถาม 2Q ส าหรับคัดกรอง
นักศึกษาที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค าถามที่ว่า (1) ช่วงน้ีนักศึกษามีความไม่สบายใจ เซ็ง ทุกข์ใจ 
เศร้า ท้อแท้ ซึม เหงาหงอยหรือไม่ และ (2) นักศึกษามีอาการเบื่อ ไม่อยากพูด ไม่อยากท าอะไร หรือ
ท าอะไรไม่สนุกเพลินเพลิดเหมือนเดิมหรือไม่ หากนักศึกษาตอบว่าไม่มีในทั้ง 2 ค าถามจะถือว่า
นักศึกษาปกติไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า แต่ถ้านักศึกษาตอบว่ามีข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้ง 2 ข้อ (มี
อาการใด ๆ ในค าถามที่ (1) หรือ (2) ) หมายถึง เป็นผู้มีความเสี่ยง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า 
ให้ผู้สัมภาษณ์จดบันทึกและให้ท าการประเมินนักศึกษา ด้วยแบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 
ค าถาม ต่อไป 

 
3.2.4 การประเมินนักศึกษาที่มีความเสี่ยงโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q 

หลังจากการคัดกรองนักศึกษาด้วยค าถาม 2Q และพบว่านักศึกษาเป็นผู้มีความเสี่ยงหรือ
มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วน้ัน ให้ผู้สัมภาษณ์ให้นักศึกษาท าการประเมินอาการของโรค
ซึมเศร้า ด้วยค าถาม 9 ค าถาม ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แบบประเมินอาการของโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q)  
 
ล าดับ 
ค าถาม 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมทั้งวันน้ีท่านมี
อาการเหล่าน้ีบ่อยแค่ไหน ไม่มีเลย 

เป็นบางวัน 
 1-7 วัน 

เป็นบ่อย  
> 7 วัน 

เป็น 
ทุกวัน 

1 เบื่อ ไม่สนใจอยากท าอะไร 0 1 2 3 
2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 0 1 2 3 
3 หลับยาก หรือหลับ ๆ  ตื่น ๆ หรือหลับมากไป 0 1 2 3 
4 เหน่ือยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3 
5 เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 0 1 2 3 
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ล าดับ 
ค าถาม 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมทั้งวันน้ีท่านมี
อาการเหล่าน้ีบ่อยแค่ไหน ไม่มีเลย เป็นบางวัน 

 1-7 วัน 
เป็นบ่อย  
> 7 วัน 

เป็น 
ทุกวัน 

6 
รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือ
ท าให้ตนเอง หรือครอบครัวผิดหวัง 

0 1 2 3 

7 
สมาธิไม่ดีเวลาท าอะไร เช่น ดูดทรทัศน์ ฟัง
วิทยุ หรือท างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 0 1 2 3 

8 
พูดช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ 
หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่น่ิงได้
เหมือนเคยเป็น 

0 1 2 3 

9 คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3 
 
ที่มา: (กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 

หลังจากนักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าท าแบบประเมินอาการโรคซึมเศร้า
ด้วย 9 ค าถามข้างต้นเสร็จ ให้ผู้สัมภาษณ์สรุปคะแนนเพื่อแปลผลต่อไป ส าหรับตารางการแปลผล
คะแนนน้ันสามารถแปลผลได้ตามตารางที่ 4 เมื่อแปลผล และปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนรวม
มากกว่า 7 คะแนน ให้ผู้สัมภาษณ์ท าการประเมินการฆ่าตัวตาย ด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 
ค าถาม 
 
ตารางที่ 4 การแปลผลอาการของโรคซึมเศร้า  
 

ระดับคะแนน การแปลผล 
<7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า 

7-12 มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับ น้อย 
13-18 มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับ ปานกลาง 
≥19 มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับ รุนแรง 

 
ที่มา : (กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 

3.2.5 การประเมินนักศึกษาที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q 
เมื่อแปลผลการประเมินอาการของโรคซึมเศร้า และปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนรวม

มากกว่า 7 คะแนน ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้น้ันมีอาการของโรคซึมเศร้าแล้วน้ันผู้สัมภาษณ์จะต้องท า
การประเมินความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายด้วยค าถาม 8 ค าถามดังตารางที่ 5 หลังจากนักศึกษาท า
แบบประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเสร็จเรียบร้อย ผู้สัมภาษณ์ท าการแปลผลตามตารางที่ 6 ไม่
ว่านักศึกษาจะมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายหรือไม่ แต่ถ้านักศึกษามีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศ ร้าผู้
สัมภาษณ์จะต้องท าการบันทึกการแปลผลตั้งแต่ข้อ 3.2.4 – 3.2.5 และแนะน าให้นักศึกษาไป พบ
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แพทย์เพื่อท าการักษาโรคซึมเศร้า หลังจากน้ันผู้ที่ท าการสัมภาษณ์จะต้องส่งข้อมูลของนักศึกษาที่มี
ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าน้ีให้แก่หัวหน้าสาขา เพื่อที่จะได้มีการดูแลสนับสนุนและติดตามผลต่อไป 
ตารางที่ 5 แบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม (8Q) (กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 

ค าถามที่ ระยะเวลา ท่านมีอาการเหล่าน้ีหรือไม่ ไม่
มี 

มี 

1 

ใน
ช่ว

ง 1
 เด

ือน
ที่ผ

่าน
มา

 

คิดอยากตาย หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า 0 1 
2 อยากท าร้ายตัวเอง หรือท าให้ตัวเองบาดเจ็บ 0 2 
3 คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 0 6 
 (ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ) 

ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด
อยู่น้ันได้หรือไม่ หรือบอกได้หรือไม่ว่าคงจะไม่ท าตาม
ความคิดน้ันในขณะน้ี 

ได้ 
0 

ไม่ได้ 
8 

4 มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย 0 8 
5 ได้เตรียมการที่จะท าร้ายตนเอง หรือเตรียมการจะฆ่า

ตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ   
0 9 

6 ได้ท าให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะท าให้
เสียชีวิต 

0 4 

7 ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย 0 10 
8 ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย 0 4 

 
ที่มา : (กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 
ตารางที่ 6 การแปลผลความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
 

ระดับคะแนน การแปลผล 
0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

1-8 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน น้อย 
9-16 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ปานกลาง 
≥17 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน รุนแรง 

 
ที่มา : (กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 

3.2.6 การจัดท าข้อมูลจากการประเมินตนเองและการสัมภาษณ์นักศึกษา  
หลังการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลของนักศึกษาน้ัน ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องท าการ

ประมวลผลข้อมูลโดยสรุปว่า นักศึกษาแต่ละคนที่ให้การประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ น้ันมีคะแนน
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เท่าไร และเมื่อเฉลี่ยคะแนนในทุก ๆ ด้านแล้ว คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาอยู่ที่เท่าไร ซึ่งระดับคะแนน
เฉลี่ยจะบอกสภาวะโดยรวมของนักศึกษา โดยที่ถ้าเฉลี่ยแล้วมีคะแนนระดับ 9-10 คะแนน จะถือว่า
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 7-8 คะแนนอยู่ระดับดี 5-6 คะแนนอยู่ระดับพอใช้ 3-4 คะแนนอยู่ระดับ
ระดับแย่ และ 1-2 คะแนนอยู่ ระดับ แย่มาก ระดับคะแนนโดยเฉลี่ยน้ีใช้ได้เพียงแค่บอกสภาวะ
โดยรวมของนักศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการประเมิน นอกจากน้ีผู้
สัมภาษณ์จะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ว่านักศึกษามีปัญหาและอุปสรรค หรือความ
ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากสาขาเพิ่มเติมในเร่ืองใด และหากพบนักศึกษาที่มี
แนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าจะต้องจัดท ารายงานระดับความรุนแรง และแนวโน้มการฆ่าตัวตายของ
นักศึกษาเพื่อเสนอต่อหัวหน้าสาขาเพื่อเกิดกระบวนการดูแลสนับสนุนในการปรึกษาและพบแพทย์ใน
ล าดับต่อไป 

 
3 .3  เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน  

ส าหรับเงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ทางผู้เขียนจะ
ขอใช้ตัวอย่างจากการปฏิบัติงานจริง ในการอธิบายเพิ่มเติม ประกอบค าแนะน า ข้อสังเกต ข้อควร
ระวัง และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจและเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น 

3.3.1 ตัวอย่างแผนภาพสมดุลของชวีิตและการสัมภาษณ์ นางสาว บ หลังจากประเมินตนเอง  
จากแผนภาพสมดุลชีวิตประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 ของนางสาว บ แสดงดังภาพที่ 

5 หากพิจารณาจากรูปแผนภาพสมดุลชีวิตเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม จะพบว่า
คะแนนสมดุลชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่ นางสาว บ ท าการประเมินตนเองมาน้ัน นอกจากด้านความสัมพันธ์
และความรักแล้วด้านอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าเบื้องต้นน้ันให้เราตั้งข้อสังเกตได้เลยว่า นางสาว บ 
อาจจะประสบปัญหาบางอย่างในด้านความสัมพันธ์และความรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนภาพสมดุลชีวิตของ นางสาว บ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 
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ซึ่งหากอ้างอิงจากคะแนนในด้านความสัมพันธ์และความรักดังที่นางสาว บ ประเมิน
ตนเองมาน้ัน ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน เน่ืองจาก
คะแนนในด้านน้ีต่ ามาก ดังน้ันเราจะต้องท าการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ นางสาว บ เพิ่มเติมในแต่ละด้านมีดังน้ี 

(1) ด้านการงานและอาชีพ คะแนนประเมินตนเองในด้านน้ีของนางสาว บ มีคะแนน
ประเมินตนเอง 8 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ผู้สัมภาษณ์ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใด
นักศึกษาถึงประเมินตนเองในด้านน้ีมา 8 คะแนน มีอะไรติดขัดหรือไม่ ท าไมถึงยังไม่ให้คะแนนตนเอง 
10 คะแนน ซึ่งหลังจากการสัมภาษณ์ในด้านน้ีผู้สัมภาษณ์พบว่า ความกังวลที่นางสาว บ มีเกี่ยวกับ
การงานชีพที่เป็นนักศึกษาคือ การเรียนในวิชาภาษาไทย เน่ืองจากนางสาว บ มีความรู้สึกว่าตนเองน้ัน
ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ส่วนการเรียนในวิชาอื่น ๆ น้ันนางสาว บ มีความมั่นใจและยังไม่รู้สึกว่า
ในเทอมน้ีเรียนหนักแต่อย่างใด และเมื่อถามว่าต้องการให้ทางสาขาสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไ รบ้าง
นางสาว บ ตอบว่าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมจากสาขา ดังน้ันสิ่งที่เราจะบันทึ กใน
ข้อมูลเพื่อดูแลสนับสนุน นางสาว บ ในข้อน้ีน้ัน เบื้องต้นจะต้องบันทึกลงไปว่าไม่ต้องการการสนับสนุน
ด้านการเรียนเพิ่มเติม แต่มีความกังวลในการเรียนวิชาภาษาไทย ดังน้ันถึงแม้ว่านางสาว บ บอกว่า
ไม่ได้ต้องการการดูแลอะไรในด้านน้ีเพิ่มเติมจากสาขา แต่เมื่อเราทราบความกังกลของ นางสาว บ 
เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย เราก็ต้องมีกระบวนการดูแลติดตามนางสาว บ โดยอาจจะมีการประเมิน
จากคะแนนสอบหรืองานต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ เพื่อประเมินต่อไปว่านางสาว บ 
จะประสบปัญหาหรือไม่ หากมีปัญหาจะได้ติดตามดูแลได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ข้อสังเกตจากการ
ประเมินตนเองในด้านน้ีของนางสาว บ จะเห็นว่า ถึงแม้ว่านักศึกษามีการประเมินตนเองด้านน้ีมากถึง 
8 คะแนน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่นักศึกษากังวลในด้านน้ี ดังน้ันผู้ที่ท าการสัมภาษณ์จะต้องมีไหวพริบใน
การจับประเด็น จะยึดแต่คะแนนการประเมินตนเองไม่ได้ ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้คะแนนการ
ประเมินตนเองประกอบกับการสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้ทราบปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้ นกับ
นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

(2) ด้านการเงิน จากการสัมภาษณ์ประกอบกับคะแนนประเมินตนเองด้านการเงินของ
นางสาว บ พบว่า สภาพทางด้านการเงินไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อนางสาว บ ซึ่งจากการสอบถาม
เพิ่มเติมได้ข้อมูลว่า นางสาว บ น้ันได้รับทุนการศึกษาประเภททุนอัจฉริยภาพของทางสาขาและได้รับ
เงินประจ าสัปดาห์สัปดาห์ละ 2,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและหากไม่พอใช้ น้ัน
สามารถขอเพิ่มเติมได้จากทางครอบครัว 

(3) ด้านสุขภาพ จากการสัมภาษณ์ประกอบกับคะแนนประเมินตนเองด้านสุขภาพของ
นางสาว บ น้ัน นางสาว บ ไม่ได้มีความกังวลใด ๆ ในด้านน้ีเลย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยังไม่พบ
ปัญหาสุขภาพใด ๆ  

(4) ด้านครอบครัวและเพื่อน จากการสัมภาษณ์ประกอบกับคะแนนประเมินตนเองด้าน
ครอบครัวและเพื่อนของนางสาว บ น้ันพบว่านางสาว บ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว พ่อแม่อยู่
ด้วยกันเป็นปกติ ครอบครัวไม่ได้กดดันอะไร สามารถที่จะตัดสินใจในเร่ืองการใช้ชีวิตของตนเองได้
อย่างอิสระ นอกจากน้ันความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ก็เป็นไปในทิศทางทีดีมีการปรับตัวเข้าหากันได้ดี มี
การช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ นอกจากน้ีในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะต้องถามเพิ่มเติมถึงเพื่อนสนิท
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ในสาขาตามที่นางสาว บ ระบุมาในระเบียนประวัติ ว่าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและเพื่อน
สนิทดีห รือไม่ ห รือเพื่อนสนิทของเรามีปัญหาอะไร หรือคิดว่าเพื่อนต้องการให้สาขาสนับสนุน
ช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านใดบ้างหรือไม่ เน่ืองจากนางสาว บ อาจจะมีมุมมองและทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เพื่อนสนิทของนางสาว บ ก าลังพบเจอ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมตรงน้ีจะช่วยให้เราได้ทราบข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น และจากการถามเพิ่มเติมไปในส่วนน้ีท าให้ทราบว่า เพื่อนสนิทของนางสาว บ น้ันก าลัง
ประสบปัญหาทางด้านครอบครัว อยู่ในช่วงที่พ่อแม่ก าลังจะแยกทางกัน นอกจากน้ียังพบว่าเพื่อนสนิท
ของนางสาว บ มีปัญหาทางด้านการเงินทีอ่าจจะใช้จ่ายไม่เพียงพอ ดังน้ันผู้สัมภาษณ์จะต้องบันทึกขอ้มลู
ตรงน้ีไว้เพื่อไปสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนของนางสาว บ ว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
อย่างไรและทางสาขาจะช่วยเหลืออะไรได้บา้ง 

(5) ด้านความสัมพันธ์และความรัก ในด้านน้ีเมื่อดูจากคะแนนการประเมินตนเอง น้ัน 
นางสาว บ ประเมินตนเองมาต่ ามาก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเมื่อถามว่าท าไมนางสาว บ น้ันให้
คะแนนตัวเองในด้านน้ีเพียงแค่ 2 คะแนน มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
หรือไม่ นางสาว บ ได้ตอบมาว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เพียงแต่การที่ให้คะแนนตัวเองเพียงแค่ 2 
คะแนนน้ันเน่ืองจากว่า นางสาว บ เห็นเพื่อนในกลุ่มตัวเองน้ันมีแฟนกันหมดแล้ว แต่ตัวเองยังไม่มี
แฟนเลยให้คะแนนประเมินตนเองในข้อน้ีเพียงแค่ 2 คะแนน และทางผู้สัมภาษณ์จึงได้ถามต่อไปว่า 
แล้วการไม่มีแฟนน้ันส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันหรือไม่ นางสาว บ ได้ตอบว่า
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตใด ๆ ดังน้ันการบันทึกผลในด้านน้ี ของนางสาว บ อาจจะบันทึกได้ว่า 
นางสาว บ ไม่ได้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์และความรัก นอกจากน้ีเน่ืองจากการประเมินตนเองของ
นางสาว บ ที่ประเมินมาต่ ามาก ๆ น้ันผู้สัมภาษณ์สามารถเอาข้อมูลด้านน้ีไปถามเพื่อนสนิทในสาขาที่
นางสาว บ ได้ให้ข้อมูลไว้ในระเบียนประวัติ แต่มีข้อควรระวังคือ การน าข้อมูลๆ ใดไปถามเพื่อนสนิท
ของนักศึกษาน้ันจะ ต้องเป็นไปอย่างแนบเนียน ไม่ให้เกิดความอึดอัดและเสียบรรยา กาศในการ
สัมภาษณ์ 

(6) ด้านการพัฒนาตนเอง ในด้านน้ีนางสาว บ ประเมินตนเองมากถึง 10 คะแนน 
หลังจากการสัมภาษณ์พบว่าที่นางสาว บ ให้คะแนนตนเองมากถึง 10 คะแนนน้ันเน่ืองมาจากนางสาว บ 
มีความรู้สึกว่าการที่ตนเองได้เร่ิมศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและคิดว่าตนเอง
สามารถพัฒนาตนเองไดด้ี 

(7) ด้านความสุขและการใช้ชีวิตเต็มที่ ในด้านน้ีนางสาว บ ให้คะแนนตนเองมา 7 
คะแนน ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และหลังจากการสัมภาษณ์พบว่าการที่นางสาว บ ให้คะแนนตนเอง 7 
คะแนนน้ันเน่ืองมาจากมีความรู้สึกว่าตนเองมีการแบ่งเวลายังไม่เหมาะสม ท าให้การใช้ชีวิตยังไม่
ราบร่ืนและคิดว่าจะต้องมีการจัดสรร เวลาให้เหมาะสมมากกว่าน้ี ซึ่งในหัวข้อน้ี ทางผู้สัมภาษณ์ห้าม
ลืมถามค าถามส าหรับคัดกรองสภาวะโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมเข้าไปในขณะสัมภาษณ์ด้วย  ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์น้ันนางสาว บ ไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า 

(8) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ในด้านน้ีนางสาว บ ประเมินตนเอง 8 คะแนน 
และจากการสัมภาษณ์นางสาว บ ไม่พบว่าด้านน้ีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแต่อย่างไร และเมื่อถาม
ว่าท าไมให้คะแนน 8 คะแนนไม่ได้ให้เต็ม 10 คะแนน นางสาว บ กล่าวว่าชีวิตหอพักสภาพความ
เป็นอยู่ไม่เหมือนที่บ้าน แต่ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดสามารถปรับตัวได้ 
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หลังจากการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ล าดับถัดไปผู้ท าการสัมภาษณ์จะต้องท าการส รุป
ข้อมูลเพื่อที่จะท าการรายงานต่อหัวหน้าสาขาซึ่งอาจจะสรุปข้อมูลเป็นตารางดังแสดงตารางที่ 7 หรือ
สรุปข้อมูลเป็นกราฟแท่งดังภาพที่ 6 เพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ 
 
ตารางที่ 7 แสดงคะแนนประเมินตนเองด้านต่างๆ ของนางสาว บ 
 

ชื่อสกุล 

สมดุลชีวิต 8 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ภาคการศึกษาท่ี 1-2563 

บ้านและ 
สภาพแวด

ล้อม 

การ 
งาน

อาชีพ 
เงิน สุขภาพ ครอบครัว 

และเพื่อน 
ความสัมพันธ์ 
และความรัก 

การ 
พัฒนา 
ตนเอง 

ความสนุก 
และการ 

ใช้ชีวิตเต็มท่ี 
นางสาว บ 8 8 9 7 9 2 10 7 7.5 

 
นอกจากน้ีผู้สัมภาษณ์จะต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงไปเพื่อ

ประกอบการรายงานผล เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงข้อเสนอแนะและความต้องการการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการให้ทางสาขาหรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งจากการสัมภาษณ์
นางสาว บ น้ันจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่านางสาว บ มีค่าเฉลี่ยการประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ อยู่
ที่ 7.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่านางสาว บ มีความกังวล
ด้านการเรียนวิชาภาษาไทย ไม่ได้ต้องการการสนับสนุนใด ๆ เพิ่มเติมจากทางสาขา แต่มีข้อสังเกต
จากนางสาว บ ถึงเพื่อนสนิทที่ชื่อ นางสาว ว ว่านางสาว ว ก าลังประสบปัญหาทางด้านครอบครัว อยู่
ในช่วงที่พ่อแม่ก าลังจะแยกทางกัน นอกจากน้ียังพบว่าเพื่อนสนิทของนางสาว บ มีปัญหาทางด้าน
การเงินที่อาจจะใช้จ่ายไม่เพียงพอ 

ซึ่งจากข้อสังเกตของนางสาว บ ที่กล่าวมาเมื่อน าไปประกอบกับการประเมินตนเองของ
นางสาว ว จากแผนภาพสมดุลชีวิตในภาพที่ 7 และเมื่อน าคะแนนการประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ 
ของนางสาว ว มาหาค่าเฉลี่ยพบว่าได้ 6.5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังแสดงในตารางที่ 8 ผู้
สัมภาษณ์ท าการประเมินเบื้องต้นได้แล้วว่านางสาว ว อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะส่งผลต่อ
การใช้ชีวิต หรืออาจจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการสัมภาษณ์นางสาว ว เพิ่มเติมได้ข้อมูลว่านางสาว ว มีความกังวลด้านการเรียนใน
รายวิชาแคลคูลัส ต้องการให้ทางสาขาจัดติวเพิ่มเติม มีปัญหาทางด้านการเงินคือได้ค่าใช้จ่ายสัปดาห์
ละ 500-700 บาท และไม่สามารถขอเพิ่มเติมจากครอบครัวได้ท าให้ใช้จ่ายไม่พอ หากต้องมีการซื้อ
อุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม ได้รับทุนการศึกษาคือทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษที่ 21 สนับสนุนเฉพาะค่า
เทอมไม่ได้สนับสนุนค่าครองชีพ สุขภาพเป็นโรคภูมิแพ้แต่มียาประจ าตัว ด้านครอบครัว พ่อแม่แยก
ทางกันนางสาว ว อยู่กับแม่โดยแม่ส่งเสียเลี้ยงดูคนเดียวและพ่อไม่ได้ช่วยเหลือแต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์และความรัก มีแฟนแต่อยู่คนละจังหวัด ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ชอบเต้นเลียนแบบ
ดาราเกาหลีท าให้พัฒนาตนเองได้ดี โดยรวมยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และสนุกสนานไม่มีสภาวะ
เป็นโรคซึมเศร้า พักอยู่หอในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีปัญหาแต่อยา่งใด จากข้อมูลการสัมภาษณ์ จะเห็นว่า
ข้อสังเกตจากนางสาว บ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากนางสาว บ ตรงกับข้อมูลที่สัมภาษณ์จาก
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นางสาว ว จะเห็นได้ว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทั้งจากระเบียนประวัติ คะแนนการประเมินตนเอง และข้อมลู
จากการสัมภาษณ์ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ทั้งน้ีผู้สัมภาษณ์ต้องมีไหวพริบในการเชื่อมโยง และสังเกต
พฤติกรรมขณะสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ความช านาญและจากการที่นางสาว ว 
ต้องการการสนับสนุนด้านการเรียนวิชาแคลคูลัสน้ัน ผู้สัมภาษณ์จะต้องน าเสนอข้อมูลให้หัวหน้างาน
ทราบและผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ อันจะให้เกิดผลด้านการดูแลนักศึกษาเพิ่มเติมซึ่งหากเก็บ
ข้อมูลเพียงอย่างเดียวโดยไม่ผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ อันจะเป็นการสนับสนุนนักศึกษา การเก็บ
ข้อมูลน้ีก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่ 

 

 
 

ภาพที่ 6 คะแนนประเมินตนเองด้านต่าง ๆ ของนางสาว บ 
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นางสาว บ

สมดลุชีวิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563บ้านและ
สภาพแวดลอ้ม

สมดลุชีวิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563การ
งานอาชีพ

สมดลุชีว ิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563 เงิน

สมดลุชีวิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563สขุภาพ

สมดลุชีวิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563ครอบครัว
และเพื่อน

สมดลุชีวิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563ความสมัพัน์ 
และความรัก

สมดลุชีวิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563การ
พัฒนา
ตนเองสมดลุชีว ิตดา้นตา่งๆ ภาคการศกึษาที ่1-2563ความสนกุ
และการ
ใช้ชีว ิตตม็ที่ใช้ชีวิตเต็มที่ 
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ภาพที่ 7 แผนภาพสมดุลชีวิตของนางสาว ว ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนประเมินตนเองด้านต่างๆ ของนางสาว ว 
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จากการสัมภาษณ์นางสาว ว เพิ่มเติมได้ข้อมูลว่านางสาว ว มีความกังวลด้านการเรียนใน
รายวิชาแคลคูลัส ต้องการให้ทางสาขาจัดติวเพิ่มเติม มีปัญหาทางด้านการเงินคือได้ค่าใช้จ่ายสัปดาห์
ละ 500-700 บาท และไม่สามารถขอเพิ่มเติมจากครอบครัวได้ท าให้ใช้จ่ายไม่พอ หากต้องมีการซื้อ
อุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม ได้รับทุนการศึกษาคือทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษที่ 21 สนับสนุนเฉพาะค่า
เทอมไม่ได้สนับสนุนค่าครองชีพ สุขภาพเป็นโรคภูมิแพ้แต่มียาประจ าตัว ด้านครอบครัว พ่อแม่แยก
ทางกันนางสาว ว อยู่กับแม่โดยแม่ส่งเสียเลี้ยงดูคนเดียวและพ่อไม่ได้ช่วยเหลือแต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์และความรัก มีแฟนแต่อยู่คนละจังหวัด ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ชอบเต้นเลียนแบบ
ดาราเกาหลีท าให้พัฒนาตนเองได้ดี โดยรวมยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และสนุกสนานไม่มีสภาวะ
เป็นโรคซึมเศร้า พักอยู่หอในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีปัญหาแต่อยา่งใด จากข้อมูลการสัมภาษณ์ จะเห็นว่า
ข้อสังเกตจากนางสาว บ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากนางสาว บ ตรงกับข้อมูลที่สัมภาษณ์จาก
นางสาว ว จะเห็นได้ว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทั้งจากระเบียนประวัติ คะแนนการประเมินตนเอง และข้อมลู
จากการสัมภาษณ์ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ทั้งน้ีผู้สัมภาษณ์ต้องมีไหวพริบในการเชื่อมโยง และสังเกต
พฤติกรรมขณะสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ความช านาญและจากการที่นางสาว ว 
ต้องการการสนับสนุนด้านการเรียนวิชาแคลคูลัสน้ัน ผู้สัมภาษณ์จะต้องน าเสนอข้อมูลให้หัวหน้างาน
ทราบและผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ อันจะให้เกิดผลด้านการดูแลนักศึกษาเพิ่มเติมซึ่งหาก เก็บ
ข้อมูลเพียงอย่างเดียวโดยไม่ผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นการสนับสนุนนักศึกษา การเก็บ
ข้อมูลน้ีก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่ 

ในหัวข้อน้ีน้ันสามารถสรุปได้ว่า ผู้สัมภาษณ์ควรมีทักษะต่างและข้อควรปฏิบัติต่าง  ๆ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้สัมภาษณ์จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองเน่ืองจากนักศึกษาแต่ละคนจะมี
ลักษณะนิสัยไม่เหมือนกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

(2) ผู้สัมภาษณ์ต้องใช้ความเข้าใจในบริบทน้ัน  ๆ ของนักศึกษา ห้ามเอาอารมณ์ของ
ตัวเองไปเกี่ยวข้องเปน็ผู้ฟังที่ดี 

(3) ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีทักษะการสังเกตและความฉลาดในการถามค าถามให้เกิด
ประโยชน์ มิใช่ฟังเร่ืองราวโดยการขาดการวิเคราะห์ 

(4) ผู้สัมภาษณ์ต้องหาช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ให้สอดคลอ้งกับการวางแผนกิจกรรมการ
ดูแลนักศึกษา และต้องระวังอย่างยิ่งในเร่ืองของการถามเกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว หรือเร่ืองที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจของนักศึกษา  

(5) ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการแจ้งนักศึกษาหากนักศึกษาไม่ต้องการตอบค าถามต่าง ๆ ก็
สามารถที่จะไม่ตอบได้ แต่หากการสัมภาษณ์คร้ังแรกผ่านไปได้ด้วยดี การสัมภาษณ์นักศึกษาในคร้ัง
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ถัดไปจะง่ายขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาจะถือว่าได้เปิดใจคุยกับผู้สัมภาษณ์ในคร้ังแรกไปแล้ว ดังน้ันข้อมูล
ในคร้ังถัดมาจะมีความแม่นย า และมีบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่ดียิ่งขึ้น  

(6) ผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะการสรุปใจความส าคัญเพื่อที่จะจดบันทึกข้อเสนอแนะและ
ความต้องการของนักศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น  

(7) ผู้สัมภาษณ์นอกจากจะต้องท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษาแล้ว
ต้องสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเทคนิคในการให้ค าปรึกษาน้ันทางผู้เขียนจะ
กล่าวถึงในบทถัดไป 

หมายเหตุ ส าหรับกรณีศึกษาของนางสาว บ และ ว ดังกล่าวได้ท าการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลโดยไม่
ระบุตัวตน จากเจ้าของกรณีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

3 .4  แนวคิด/งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  

3.4.1 แนวคิดการให้ค าปรึกษา  
        แนวคิดการให้ค าปรึกษา มีรายละเอียดดังน้ี (แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2543)  

3.4.1.1 แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา  
แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดการให้ค าปรึกษามีหลาย

วิธี ซึ่งแนวคิดเหล่าน้ันขึ้นอยู่กับความเข้าใจในการฟัง ความพยายามเตรียมให้ข้อมูล ข้อสรุปควรเป็น
อย่างไร ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องท าความเข้าใจ แต่สิ่งแรกที่ผู้ให้ค าปรึกษาพบคือความยุ่งยากของปญัหา 
หลายคร้ังปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายเพราะเป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความคับ
ข้องใจ หรือความขัดแย้งที่มากับอารมณ์รุนแรง เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล หรือความแค้น เกลียด
ชัง เป็นต้น ดังน้ันผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเรียนรู้และใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ัน  
ๆ ผู้ที่ให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะอาศัยความยืดหยุ่นในการใช้ทฤษฎี หรือแนวคิด กับผู้ขอ
ค าปรึกษา แนวคิดหรือทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบ่งได้ดังน้ี  

(1) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบน าทาง (Directive Counseling Approach) เป็นการ
ให้ค าปรึกษาแบบผู้ให้ค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแนวคิดน้ีมีความเชื่อว่า “คนสามารถแก้ปัญหา และ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเขาได้ รู้จักและเข้าใจตนเอง” ในการให้ค าปรึกษาแบบน้ีผู้ ให้
ค าปรึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ต้องผ่านการฝึกอบรมเน่ืองจากการให้
ค าปรึกษาแบบน าทางจะต้องใช้สถานที่ ที่เหมาะสมในการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้
ขอรับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถควบคุมการเล่าเร่ืองของผู้ขอค าปรึกษา เพื่อที่จะสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา พร้อมให้ค าแนะน า และเสนอทางเลือก โดยเป็นการบอกถึงข้อดีและข้อเสียในแต่ละ
ข้อของค าแนะน า ซึ่งผู้ขอค าแนะน าจะต้องตัดสินใจเอง ดังน้ันผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องท าให้ผู้ข อ รับ
ค าปรึกษาได้เรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆ เช่น สติปัญญา  ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
บุคลิกภาพและความรู้เกี่ยวกับสิง่แวดล้อม เมื่อผู้ขอค าแนะน ารู้จักตนเองมากขึ้นย่อมท าให้เขาสามารถ
ปรับตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ส่งผลให้สามารถด าเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปได้ การให้ค าปรึกษาแบบน าทางจะช่วยท าลายปัญหาความคับขอ้งใจ หรือความขัดแยง้ของผู้
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ขอค าปรึกษาลงได้ ส าหรับการให้ค าปรึกษาแบบน าทางนิยมใช้กับปัญหาการขาดข้อมูล การเลือก
อาชีพ ระเบียนและวิธีการปฏิบัติงาน ความขัดแย้ง เป็นต้น  

(2) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง (Nondirect Counseling Approach) การ
ให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง เป็นการให้ค าปรึกษาแบบผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแนวคิดน้ีมี
ความเชื่อว่า “คนสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง” แต่เมื่อเผชิญปัญหา ท าให้เกิดความ
วิตกกังวลไม่สามารถเข้าใจตนเอง ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจจะท าให้
เกิดการตัดสินใจผิดพลาดและไม่สมเหตุสมผล ซึ่งการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทางผู้ใหค้ าปรึกษาจะใหผู้้
ขอค าปรึกษาได้มีอิสระในการพูดสามารถพูดระบายความรู้สึก พูดถึงปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษารับฟังอย่าง
เห็นใจ และเข้าใจโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ การประเมินผลเกี่ยวกับปัญหา ไม่เน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้
ขอค าปรึกษา แต่จะใช้เทคนิคการสะท้อนกลับในสิ่งที่ผู้ขอค าปรึกษาพูดและรู้สึก เช่น อะไรที่เขาพูด 
อะไรที่เขาไม่ได้พูด หรือการสร้างบรรยากาศให้ผู้ขอค าปรึกษาไม่มีความวิตกกังวล ความกลัว ขจัด
ความตึงเครียด เป็นต้น ส าหรับการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง ผู้ให้ค าปรึกษาควรสะท้อนความรู้สึก
ของผู้ขอค าปรึกษาโดยให้เขารู้สึกผ่อนคลาย เช่น ถ้าผู้ขอค าปรึกษามีความเห็นว่าหลายสถานการณ์ที่
แสดงถึงอารมณ์ที่ถูกกระท าอย่างไม่ยุติธรรม ผู้ให้ค าปรึกษาอาจจะถามว่า คุณรู้สึกว่าคุณถูกกระท า
โดยไม่ยุติธรรม หรือ ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้ขอค าปรึกษาได้กล่าวถึงขอบเขตของปัญหา ข้อยุ่งยากให้
กว้างยิ่งขึ้น ไม่ควรใช้ค าถามที่ต้องตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ผู้ให้ค าปรึกษาควรแสดงออกในสีหน้าและ
ท่าทางที่เหมาะสม เป็นต้น การให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทางน้ี ต้องการให้ผู้ขอค าปรึกษาปลดปล่อย
ความรู้สึกที่อยู่ภายใน มากกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องแก้ไขและ
ตัดสินใจโดยผู้ขอค าปรึกษาเอง ผู้ให้ค าปรึกษาเพียงแค่ติดตามว่าผู้ขอค าปรึกษามีความเครียดและ
ความคับข้องใจลดลงหรือไม่ เพื่อที่ผู้ขอค าปรึกษาจะสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
อย่างมีเหตุผล ส าหรับการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทางมักใช้กับปัญหาเร่ืองการปรับตัว อารมณ์ และ
สังคม 

(3) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participative Counseling Approach)
การให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบผสมรวมกันระหว่างแนวคิดการให้
ค าปรึกษาแบบน าทางและแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบไม่ท าทาง เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาแบบ
เดียวอาจจะจ ากัดเกินไป ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การใช้หลายวิธีร่วมกนัอาจจะดีกว่า ดังน้ัน
การให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ค าปรึกษาจะใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบใดก่อนแบบใดหลงัก็
ได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาและความเหมาะสมของปัญหาที่แต่ละคนมี เช่น ผู้ให้ค าปรึกษาเร่ิมให้ค าปรึกษา
แบบไม่น าทางก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขอค าปรึกษาได้บอกเล่าถึงปัญหา หรือเป็นการระบายอารมณ์ 
ความรู้สึก ความต้องการ เป็นต้น ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องรับฟังอย่างสนใจและวิเคราะห์ว่างสิ่งใดคือ
ปัญหา ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา และผู้ขอค าปรึกษาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ให้ค าปรึกษา
ต้องทนฟังข้อโจมตีองค์กร พนักงานคนอื่น หรือแม้แต่ตนเอง ซึ่งจ าเป็นต้องฟังอย่างสงบ เมื่อผู้ขอ
ค าปรึกษาอารมณ์เย็นลงการโจมตีที่รุนแรงลดลง และกลับสู่การปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อไป เมื่อรับรู้
ความจริง ผู้ขอค าปรึกษาจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ผู้ให้ค าปรึกษาน าแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบน า
ทางมาใช้ โดยพิจารณาว่าปัญหาคืออะไร หาข้อสรุป หาทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย ๆ ทางเท่าที่
เป็นไปได้ระบุ ข้อดีและข้อเสีย เพราะผู้ขอค าปรึกษาอาจจะต้องการข้อเสนอแนะและข้อมูลต่าง  ๆ 
จากผู้ให้ค าปรึกษา หรืออาจจะต้องการให้ผู้ให้ค าปรึกษาร่วมคิดวางโครงการ แต่การตัดสินใจน้ันผู้ขอ
ค าปรึกษาจะต้องแก้ไขปัญหาและวางโครงการด้วยตนเองให้มากที่สุด เน่ืองจากบางคร้ังปัญห าเป็น
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เร่ืองละเอียดอ่อนที่มาจากสาเหตุภายนอกองค์กร เช่น ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะ
รับฟังเท่าน้ัน หลีกเลี่ยงการให้ค าแนะน าจะดีที่สุด แต่ถ้าปัญหาของผู้ขอค าปรึกษามีแนวโน้มที่รุนแรง
ต้องมีการส่งต่อให้นักจิตวิทยาต่อไป  

3.4.1.2 ประเภทของการให้ค าปรึกษา 
ส าหรับประเภทของการให้ค าปรึกษาน้ันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
(1) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) การให้ค าปรึกษาประเภท

น้ีได้รับความนิยม และมักถูกน ามาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาประเภทน้ีจะเป็นการพบกัน
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา 1 คน กับผู้ขอค าปรึกษา 1 คน การให้ค าปรึกษาแบบน้ีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้
ผู้ขอรับค าปรึกษาสามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ได้ด้วยตนเอง ท า
ให้เข้าใจความส าคัญของทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ เข้าใจความส าคัญของการ
เสริมแรงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง สามารถก าหนดเป้าหมายและประพฤติปฏิบตัิของตนเองได้ 

(2) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) การให้ค าปรึกษาประเภทน้ี เป็น
กระบวนการที่บุคคลที่มีความต้องหรือปัญหาที่คล้ายคลงึกันหรือเหมือนกัน ต้องการปรับปรุงตนเองใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือต้องการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือ โดยมีผู้ให้ค าปรึกษา
เป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีจ านวน 7-9 คน ต่อผู้ให้ค าปรึกษา 1 คน สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้
ก าหนดปัญหา แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของแต่ละคน เป็นการได้ระบายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของแต่ละคน ได้ระบายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตใจ ได้ส ารวจตนเอง ได้ฝึกการยอมรับตนเอง 
กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาตนเอง ได้รับฟังความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ได้ทราบว่าผู้อื่นก็มีความขัดแย้งหรือความคิดเห็นเช่นเดียวกับตนไม่ใช่เ ราคน
เดียวที่มีปัญหา ผู้ ให้ค าปรึกษาจะให้ข้อพิจารณา ให้ค าแนะน าเพื่อให้กลุ่มเข้าใจปัญหาที่เป็นอยู่ 
ช่วยกันคิดปรึกษาหารือเลือกแนวทางในการแก้ไข ซึ่งทางกลุ่มจะต้องตัดสินใจทางเลือกในการ
แก้ปัญหาเอง วิธีให้ค าปรึกษาแบบน้ีสมาชิกของกลุ่มจะต้องร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิด
ความคิดเห็นและการกระท าต่างกัน การใช้วิธีน้ีจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้
เสนอแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจว่าตนสามารถให้เกิดข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่
กลุ่มได้  

3.4.1.3 กระบวนการให้ค าปรึกษา 
กระบวนการให้ค าปรึกษาคือขั้นตอนของการให้ค าปรึกษาที่จะต้องด าเนินการตามล าดับ

ก่อนและหลัง ต้องมีการวางแผนและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา เช่น การ
ก าหนดเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ค้นหาส าเหตุของปัญหา การให้ค าปรึกษา  
การประเมินผล เป็นต้น 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective) การให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา เพื่อจะได้ทราบว่าให้ค าปรึกษาเพื่ออะไร ต้องการให้ผู้
ปรึกษาบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอะไร เช่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ไม่ดีใหด้ขีึน้ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม หรือช่วยให้ผู้ขอค าปรึกษาสามารถตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าแนวทางของการตัดสินใจไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมเป็นต้น 
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(2) การรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ขอค าปรึกษาเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ทราบพื้นฐานของครอบครัว ความรู้ ความสามารถ ประวัติ
การท างาน ประสบการณ์ต่างๆ โดยใช้วิธีทางจิตวิทยา เช่น การสังเกต การศึกษาประวัติ หรือ การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

(3) การวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ (Cause Analysis) หลังจากการรวบรวมข้อมูล ผู้ให้
ค าปรึกษาจะน าข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์เพื่อวนิิจฉัยปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา การคาดคะเน
พฤติกรรมเพื่อให้ทราบที่มาของปัญหาของผู้ขอค าปรึกษา เช่น ผู้ขอค าปรึกษามีความกังวลใจ ความ
ขัดแย้งในใจ ไม่ทราบว่าจะท าอะไรก่อนหลงั ท าให้ไม่สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นต้น จาก
การวิเคราะห์ปัญหาโดยข้อมูลของผู้ขอค าปรึกษาท าให้ทราบว่า ผู้ขอค าปรึกษาขาดข้อมูลเกี่ยวกับงานที่
ท า ท าให้เกิดความลงัเล ตัดสินใจไม่ถูก 

(4) การให้ค าปรึกษา (Counseling) ขั้นตอนน้ีเป็นการพบกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและ
ผู้ขอค าปรึกษา เพื่อ ร่วมมือกันค้นหาวิธีแก้ปัญหา หรือเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ให้
ค าปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ขอค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผู้ให้
ค าปรึกษาต้องให้เกียรติผู้ขอค าปรึกษา แสดงความเป็นมิตร เพื่อให้ผู้ขอค าปรึกษาเกิดความอุ่ นใจ 
ขณะเดียวกันต้องรักษาความลับได้ เมื่อเกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจกันแล้ว การให้ค าปรึกษาก็จะ
เกิดขึ้น ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาของผู้ขอค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาจะเลือกใช้วิธีการให้
ค าปรึกษาแบบใดมาใช้ เช่น การให้ค าปรึกษาแบบน าทาง เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ไม่เข้าใจตนเอง ส าหรับการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง เหมาะส าหรับผู้ที่ขอค าปรึกษาที่มีปัญหาทาง
อารมณ์ หรือการให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น เป็นการใช้วิธีทั้งสองข้างต้นร่วมกัน เมื่อเกิดกรณี
ปัญหาที่ผู้ขอค าปรึกษาต้องการให้ช่วยเหลือเกินขอบเขตความสามารถของผู้ใหค้ าปรึกษา ก็จ าเป็นต้อง
อธิบายให้ผู้ขอค าปรึกษาทราบและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญต่อไป ดังน้ันการให้ค าปรึกษาเป็นการรับฟัง
อย่างเห็นใจ เข้าใจ วินิจฉัยปัญหาให้ฟัง เสนอแนะพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่วนการตัดสินใจเป็นของผู้ขอ
ค าปรึกษาที่จะต้องตัดสินใจเอง  

(5) การประเมินผล (Evaluation) เมื่อการให้ค าปรึกษาสิ้นสุดลง ผู้ ให้ค าปรึกษา
จ าเป็นต้องตรวจสอบผลของการให้ค าปรึกษา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือว่าบรรลุวัตถปุระสงค์ หรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด หากพบข้อบกพร่องต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขวิธีการให้ค าปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น แต่
ถ้าการให้ค าปรึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก็สามารถน าไปเป็นแบบอย่างใช้กับผู้ขอ
ค าปรึกษาที่มีปัญหาใกล้เคียงกันได้ การประเมินผลการให้ค าปรึกษา หรือผู้ให้ค าปรึกษาก็ได้ หรือ
อาจจะประเมินทั้งสองกรณี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

3.4.1.4 คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษา 
(1) ด้านความรู้ความสามารถ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่รู้หลักการและเทคนิคในการ

ให้ค าปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของคน ความต้องการของคน พฤติกรรมศาสตร์ แรงจูงใจ 
เพื่อที่จะได้น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาแก้ผู้ขอค าปรึกษาได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

(2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะเป็นงานที่ ต้อง
ติดต่อกับผู้คน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขอค าปรึกษาจะช่วยให้ค าปรึกษาเกิดความร่วมมือใน
การหาหนทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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(3) ด้านจริยธรรม ผู้ให้ค าปรึกษาต้องรับรู้ปัญหาของบุคคลอื่นเป็นจ านวนมาก ดังน้ันผู้ให้
ค าปรึกษาจะต้องรักษาความลับของผู้ขอค าปรึกษา และการให้ค าปรึกษาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักวิชาการไม่น าเร่ืองส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง วางตัวเป็นกลางอยู่บนหลักการและเหตุผล มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ การปฏิบัติเป็นธรรมไม่ว่าผู้ขอค าปรึกษาจะเป็นใคร มีพฤติกรรมเช่นไร ซึ่งจะน าไปสู่
ความรู้สึกปลอดภัยและเต็มใจเปิดเผยข้อมูลส าคัญๆ ของผู้ขอค าปรึกษาใหแ้กผู่้ใหค้ าปรึกษา 

3.4.1.5 บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา 
(1) ท าหน้าที่ให้บริการ ในการปฏิบัติงานของผู้ให้ค าปรึกษา จะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น  ๆ  ในเร่ืองกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดหาข้อมูล  
การวางแผน ข้อร้องทุกข์ ความขัดแย้ง ปัญหาส่วนตัว ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  

(2) ท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องแสดงบทบาทของการไกล่เกลี่ยให้ เกิด
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนหรือบุคคล การให้ค าปรึกษาเพื่อลดปัญหา ข้อร้องทุกข์ และลดความขัดแยง้
ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ปรองดองกัน ระงับข้อขุ่นข้องหมองใจ ความไม่เข้าใจกัน 

(3) หน้าที่ผู้ประสานงาน ผู้ให้ค าปรึกษาท างานเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมากต้องแส ดง
บทบาทของผู้ประสานในเร่ืองความสัมพันธ์ของบุคคลทุกระดับ ให้เกิดความเข้าใจและให้คนในองคก์ร
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามที่กล่าวมาข้างต้นน้ันเป็นองค์ประกอบที่
ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมี ขณะเดียวกันน้ันผู้ให้ค าปรึกษาควรจัดตารางเวลาให้ค าปรึกษาตามความสามารถ
ของตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผู้ให้ค าปรึกษามีขีดจ ากั ดในการให้
ค าปรึกษาแตกต่างกัน การให้ค าปรึกษาในแต่ละบุคคลไม่ควรใช้เวลาเกิน 45-50 นาที และควรเป็น
การให้ค าปรึกษาในสถานที่ไม่ควรออกนอกสถานที่ ดังน้ันผู้ให้ค าปรึกษาต้องพิจารณาว่าตนเองมีความ
พร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ขอค าปรึกษาอย่างเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ บางปัญหาที่ไม่ตรงกับความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา จะต้องส่งผู้ขอค าปรึกษาไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดทีผู่้ขอค าปรึกษาจะได้รับ  

การให้ค าปรึกษาเป็นประบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหา โดยการเปิดโอกาส
ให้บุคคลน้ันได้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และความต้องการอื่น ๆ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ประเภทของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา  
การประเมินผลการให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษา กิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้
บุคคลที่มีปัญหาเข้าใจและเกิดการยอมรับตนเองจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นรินทร์ สังข์รักษา (2552) ได้ศึกษามโนภาพแห่งตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
306 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของแต่ละสาขาซึ่งท าการศึกษามโนภาพแห่งตนในด้านต่างๆ คือ 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 2) มโนภาพแห่งตนภาพรวมและ
รายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 3) ความสัมพันธ์ระหว่ างคุณลักษณะส่วนบุคคล มโนภาพแห่งตนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางก าร
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เรียนระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงมีจ านวนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 51 ร้อย
ละ 49 ตามล าดับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีรายได้ระดับพอเพียง มี
ภูมิล าเนาที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด มีสมาชิกครอบครับ 1-2 คน มีสถานภาพเป็นบุตรคนโตก าลังศึกษา
ในสาขาภาษาไทยและจิตวิทยาการแนะแนว ในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยมโนภาพแห่ง
ตนของกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับสูง ซึ่งจะเป็นมโนภาพแห่งตนด้านอื่น ๆ ยกเว้นด้านการเรียนและด้าน
กิจกรรมทั่วไปในมหาวิทยาลัยจะมีระดับต่ าสุด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรน้ัน จากการศึกษา
พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา คือ เพศ ความพอเพียงของรายได้ ภูมิล าเนาเดิม 
ล าดับที่และจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว  และตัวแปรมโนภาพแห่งตนอันได้แก่ มโนภาพแห่งตน
ภาพรวม ความสามารถทางด้านร่างกาย ลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์กับเพื่อน ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง ความสามารถการอ่าน ความสามารถทางการศึกษา การเรียนและกิจกรรมทั่ว ไปใน
มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน  

อัญชลี จันทร์เสม, นันทนา วงษ์ไทย และ สุภทรา วงสกุล (2563) ได้ศึกษาหลักการ
เบื้องต้นของแนวคิดอัตมโนทัศน์ ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาด้านการเรียนการสอน ด้านการ
สื่อสาร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งพบว่าอัตมโนทัศน์เป็นแนวคิดพื้นฐานที่มีความส าคัญ และ
จ าเป็นกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยในด้านความสัมพันธ์ของแนวคิดอัตมโนทัศน์กับการเรียนการ
สอน พบว่าเมื่อนักเรียนมีอัตมโนทัศน์ที่ดี จะส่งผลต่อแรงจูงใจ เห็นว่าการเรียนมีคุณค่า ซึ่งจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ในด้านการสื่อสารพบว่าอัตมโนทัศน์ของคู่สนท นาที่มีต่อตนเองน้ันจะ
ส่งผลต่อลักษณะการสื่อสาร นอกจากน้ีการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สนทนา จะส่งผลต่อการสร้าง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ที่มีต่อตนเองได้เช่นกัน ส่วนในด้านการบริการจัดการทรัพย ากร
มนุษย์ แนวคิดด้านอัตมโนทัศน์จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลากร ว่ามีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการท างาน ที่จะ
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน อันจะส่งผลให้บุคลากรเต็มใจท างานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ณรงค์เดช สกุลด ารงเกียรติ (2558) ได้ศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนวัยรุ่น และศึกษา
ผลของการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ส าหรับการวิจัยเพื่อ
ศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนน้ันท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน สุ่มมาจากประชากร
จ านวนทั้งสิ้น 2,663 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยท าการศึกษาองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ด้านการยอมรับตนเอง ด้านความพอใจในตนเอง ด้านการยอมรับจากสังคม และด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลจากการศึกษาพบว่านักเรียนวัยรุ่นมีคะแนนอัตมโนทัศน์โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้านก็มีคะแนนอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัย
ที่จะอยู่ในช่วงการค้นหาตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม มีการปรับ
พฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและการยอมรับจากสังคม ซึ่งวัยรุ่นเป็นช่วงที่แสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลของอตัมโนทัศน์ทั้งในเชิงบวกและเชงิลบอย่างชดัเจน  

การที่นักเรียนรู้สึกเกี่ยวกับตนเองว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ จะส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ โดยนักเรียนที่รู้สึกเกี่ยวกับตนเองในเชิงบวกก็จะมีความรู้สึก
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นึกคิดที่ดีต่อตนเองซึ่งจะช่วยให้เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียนและด้านสังคม แต่
นักเรียนที่มีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในเชิงลบมักจะมองว่าตนเองไม่มีความสามารถ ท าให้ไม่เกิด
ความกระตือรือร้น ไม่มีความรับผิดชอบอันจะน าไปสู่ความล้มเหลว และจากการศึกษาผลของการ
พัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้ค าปรึกษาแบบกลุม่น้ัน ทางผู้วิจัยจัดการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มทั้งหมด 8 คร้ังโดยคร้ังที่  1 การปฐมนิเทศน์ ผู้วิ จัยน าทั กษะและเทคนิคพื้นฐานในการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมาใช้ คร้ังที่ 2 อัตมโนทัศน์ (ตัวตนของฉัน) ผู้วิจัยน า
เทคนิคการให้การบ้าน “การรับรู้ตนเอง”(Self-awareness) คร้ังที่ 3 การเห็นคุณค่าในตนเอง น า
แนวคิดเร่ืองการค้นหาความหมายตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภว-นิยมมาใช้ คร้ังที่ 4 
ความพอใจในตนเอง ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเสริมแรงและเทคนิคการสะท้อน คร้ังที่ 5 การยอมรับตนเอง 
น าทักษะและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลางมาใช้ คร้ังที่ 6 การยอมรับ
จากสังคม น าทฤษฎีและทักษะการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภวนิยมมาใช้ในการพัฒนาร่วมกับ
กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง คร้ังที่ 7 ความเชื่อมั่นในตนเองน าทฤษฎีและทักษะการให้ค าปรึกษากลุม่
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านความเชื่อมั่ นใน
ตนเอง คร้ังที่  8 ยุติให้ค าปรึกษา น าทักษ ะและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลางมาใช้ในการพัฒนา และให้ท าแบบทดสอบอีกคร้ัง พบว่านักเรียนที่ได้เข้าร่วมโปรแก รม
พัฒนาอัตมโนทัศน์โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม มีคะแนนอัตมโนทัศน์ทั้งแบบโดยรวมและ
คะแนนอัตมโนทัศน์ในแต่ละด้านเพิ่มมากขึ้น และสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีการเข้าร่วมการให้ค าป รึกษา
แบบกลุ่ม ส าหรับองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน  ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองมีระดับอัตมโนทัศน์ของ
นักเรียนไม่แตกต่างกัน แม้ว่าค่าเฉลี่ยของของคะแนนอัตมโนทัศน์ด้านการเห็นคุณค่าของนักเ รียน
วัยรุ่นหลังเข้ารับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ารับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เน่ืองจาก
องค์ประกอบด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นลักษณะของความคิดและความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ
ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ต้องให้เวลาส าหรับนักเรียนวัยรุ่นได้มีการลงมือท าหรือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้ผลของ
กิจกรรมเป็นตัวสะท้อนให้นักเรียนวัยรุ่นรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง ส่วนด้านความพอใจในตนเอง ด้าน
การยอมรับจากสังคม และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง มีระดับคะแนนแตกต่างกันระหว่างนักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนวัย รุ่นด้วยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
สามารถท าให้ท าให้นักเรียนวัยรุ่นเกิดการรับรู้เกี่ยวกับตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การที่นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองได้มีโอกาสเข้าร่วมการโปรแกรมการ
พัฒนาตนเอง ท าให้นักเรียนกลุ่มน้ีต้องการที่จะค้นหาตัวตนที่แท้จริงและอยากจะพัฒนาตนเองให้ดขีึน้ 
ผู้วิจัยพบว่าเหตุผลและความต้องการที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาตนเองน้ันเน่ืองจากได้มี
โอกาสค้นหา พิจารณาทั้งตัวตน ความคิด อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง ส ารวจสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนสมาชิก ได้มีการ
แลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน ประกอบกับทฤษที่การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภวนิยม และเทคนิคพื้นฐานในการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งคือ การฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการตั้งค าถาม การทวนความ การท าให้เกิดความ
กระจ่าง การเชื่อมโยงอย่างอิสระ การสะท้อนความรู้สึก การเสริมแรง เทคนิคการตีความ การให้
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ก าลังใจ และการสรุปความ ร่วมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงอัต
มโนทัศน์ในเชิงบวก ซึ่งต่างกับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มไม่ได้เกิดการพัฒนา จึงท าให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมกลุ่มน้ันเกิดการพัฒนาด้านอัตมโนทัศน์เพิ่ มสูงขึ้นและดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม และ
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาตนเองน้ันเกิดการรู้ จักและเข้าใจตนเอง รู้จักปรับตัว รับรู้เกี่ยวกับ
ตนเองในทางบวก รับรู้ในความคิดหรือความต้องการของตนเอง ตะหนักเห็นคุณค่าของตนเองและ
สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

วงศกร จันทระ , กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และ ณภัทร วุฒิวงศา (2561) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงบวก อัตมโนทัศน์ และพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการ และศึกษาอิทธิพลของการคิดเชิงบวกที่มีต่อพฤติกรรม
จริยธรรมทางสังคม เมื่อมีอัตมโนทัศน์เป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมบริการ 497 คน จากการเลือกแบบหลายขั้นตอนโดยใช้
แบบสอบถามประเภทให้เลือกตอบและมาตรประเมินค่า จากผลการศึกษาพบว่าการคิดเชิงบวกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตมโนทัศน์และพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม และอัตมโนทัศน์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ และการคิดเชิงบวกมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
จริยธรรมทางสังคมเมื่อมีอัตมโนทัศน์เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

สุวรี ปิ่นเจริญ (2558) ศึกษาอัตมโนทัศน์และการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2555 จ านวน 274 คน ใช้แบบสอบถามอัตมโนทัศน์และ
แบบสอบถามการปรับตัว พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนอัตมโนทัศน์โดยรวมและรายด้านของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอยู่ในระดับดีทั้งหมด แสดงว่านักศึกษามีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นไปในทาง
ที่ดีและเมื่อดูผลคะแนนค่าเฉลี่ยรายข้อของแบบสอบถามอัตมโนทัศน์พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสรุปเพิ่มเติมได้ว่าบุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ที่ดี น้ันเป็นบุคคลที่ เข้าใจตนเอง ยอมรับ
ตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง อัตมโนทัศน์ด้านครอบครัวของนักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของ
ผู้ปกครอง แบบอยู่ด้วยกันจะท าให้นักศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว การได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกภายในครอบครัว อันจะมีผลต่อการรับในคุณค่าและความพึงพอใจของบุคคล 
ดีกว่านักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบแยกกันอยู่และหย่า อัตมโนทัศน์ด้านก าร
ตัดสินใจแก้ไขปัญหากับลักษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบอยู่ด้วยกันจะท าให้นักศึกษามีขั้ นตอน
และเหตุผล ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและการยอมรับในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ในด้านความถูกต้อง 
หรือความผิดพลาดได้ดีกว่านักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบแยกกันอยู่  และหม้าย 
อัตมโนทัศน์ด้านความเชื่อมั่นในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นกับรายได้ของครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า 
30,001 บาท ท าให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น การเป็นมิตร การให้
ความสนใจ เอาใจใส่ต่อบุคคล ได้ดีกว่านักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัว 10 ,001-20,000 บาท 
เน่ืองจากสภาพทางสังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมที่ให้ความส าคัญต่อวัตถุมาก ผู้ที่มีฐานะดีจะได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลต่างๆ ในสังคมมากกว่าบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า อัตมโนทัศน์ด้านการตัดสินใจ
แก้ปัญหากับรายได้ของนักศึกษาต่อเดือนที่มีรายได้ 5 ,001-8,000 บาท/เดือน ท าให้นักศึกษามี
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ขั้นตอนและเหตุผลในการตัดสินแก้ปัญหา และการยอมรับในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ในด้านความ
ถูกต้องหรือความผิดพลาดได้ดีกว่านักศึกษาที่มีรายได้ 3,001-5,000 บาท/เดือน เน่ืองจากในปัจจุบัน
มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้นักศึกษาที่มีรายได้น้อยต้องพิจารณาในการใช้จ่ายอย่างมาก และจากการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการปรับตัวโดยรวมและรายด้านของนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับป าน
กลางเน่ืองมาจากนักศึกษายังมีความไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถปรับตัวได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจาก
การศึกษาคะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตัวโดยรวมกับอายุจะพบว่านักศึกษาที่มีอาย ุ22 ปีขึ้น
ไป จะมีการปรับตัวดีกว่า 16-18 ปีเน่ืองจาก นักศึกษาที่มีอายุ 22 ปีผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายป ีคะแนนการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่กับอายุ พบว่านักศึกษานักศึกษา
ที่มีอายุ 22 ขึ้นไปจะมีประสบการณ์ทางสังคม และการเผชิญกับปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
มากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 16-18 ปี และ 19-21 ปี คะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตัวโดยรวม
กับลักษณะการสมรสของผู้ปกครองพบว่าการปรับตัวโดยรวมกับลกัษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบ
อยู่ด้วยกัน ท าให้นักศึกษามีการปรับตัวดีกว่านักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบ
แยกกันอยู่และหย่า คะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตัวด้านร่างกายกับลักษณะการสมรสของ
ผู้ปกครอง พบว่าการปรับตัวด้านร่างกายกับลักษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบอยู่ด้วยกันส่งผลให้
นักศึกษามีปฏิกิริยาที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีกว่านักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ปกครอง
แบบหย่า คะแนนการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่กับลักษณะการสมรสของผู้ปกครอง แยกกันอยู่ท า ให้
นักศึกษาปรับตัวในบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ดีกว่านักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ปกครองแบบหย่า คะแนน
ความแตกต่างระหว่างการปรับตัวโดยรวมกับชั้นปีที่ศึกษาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการปรับตัว
โดยรวมดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการปรับตัวโดยรวมดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน่ืองจากนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และ 3 มีประสบการณ์ทางสังคมในมหาวิทยาลยั
ที่จะต้องพบกับผู้คนมากมาย ทั้งเพื่อนในชั้นเรียน อาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคคลากร ท าให้เกิด
การเรียนรู้เร่ืองการปรับตัวและการอยู่ ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คะแนน
ความแตกต่างระหว่างการปรับตัวด้านร่างกายกับชั้นปีที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการปรับตัว
ด้านร่างกายดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องปรับตัวในส่วนของที่อยู่อาศัย 
อาหาร และระยะเวลาในการเดินทางที่อาจจะไม่เหมือนสภาพแวดล้อมเดิม คะแนนความแตกต่าง
ระหว่างการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่กับชั้นปีที่ศึกษาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการปรับตัวด้าน
บทบาทหน้าที่ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ดีกว่า
นักศึกษาชั้นปีที่  2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน่ืองจากนักศึก ษาชั้นปีที่  3 และ 4 สามารถเรียนรู้
พฤติกรรมของบุคคล ต่อบทบาทหน้าที่ในสังคม บทบาทการเป็นสมาชิกในครอบครัว บทบาทการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมในสังคมได้มากกว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดลอ้มภายนอกในสังคมอดุมศึกษาทีม่ีกลุ่มเพื่อนหลากหลาย
จากต่างถิ่น การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างและอิสระ การปรับตัวด้านบทบาท
หน้าที่ที่อาจจะยังไม่มากนักเพราะขาดประสบการณ์โดยตรง คะแนนความแตกต่างระหว่างการ
ปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกันกับชั้นปีที่ศึกษาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการปรับตัวด้านการพึ่งพา
ระหว่างกันดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่า งกัน
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ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 1 เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถเรียนรู้ความเหมาะสมของ
พฤติกรรมของบุคคลในการที่จะพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพาผู้อื่นได้มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 
เพราะนักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์ตรงในการเรียนระดับอุดมศึกษา การคบเพื่อน การปรับตัวเมื่ออยู่
ในกลุ่มเพื่อนท าให้เกิดการเรียนรู้ กลั่นกรองความสามารถของตนเองให้เกิดการยอมรับใน
ความสามารถที่ต่างจากตนในมุมมองการศึกษา การแก้ปัญหา การใช้ชีวิตทั้งในแง่บวกและแง่ ลบ 
นอกจากน้ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมวิชาการศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้การท างานและการปรับตัว ร่วมกับเพื่อนและชุมชนโดยมีอาจารย์
ผู้สอนให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ อันเป็นผลให้นักศึกษามีประสบการณ์ในแง่บวก เช่น ความมั่นใจใน
การท างาน ที่สามารถแก้ปัญหาได้ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน และชุมชนโดยตนเป็นที่ยอมรับและมี
คุณค่า เป็นต้น 

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2558) ได้พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุของสุขภาวะทางจิตที่มีอัตมโนทัศน์เป็นตัวแปรส่งผ่าน และเปรียบเทียบอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของการคิดเชิงบวก และภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผล
ต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมีอัตมโนทัศน์เป็นตัวส่งผ่าน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทย าลัย
กรุงเทพ จ านวน 407 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบวัดการคิดเชิงบวก แบบวัดอัตมโนทัศน์ และแบบวดัสุขภาวะทางจิต ผลจากการวิจัยพบว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสุขภาวะทางจิตที่มีอัตมโนทัศน์เป็นตัวแปรส่งผ่านสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลของการคิดเชิงบวกและภูมิหลังของนักศึกษาที่มีผลต่อสุขภาวะ
ทางจิตผ่านอัตมโนทัศน์ และมีค่าสูงกว่าภูมิหลังทั้งทางตรงและทางอ้อมและอัตมโนทัศน์เป็นตัวแปร
ส่งผ่านบางส่วนระหว่างการคิดเชิงบวกกับสุขภาวะทางจิตเท่าน้ัน 

กนกรัชต์ ต่วนชะเอม (2561) ได้ศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา ในวิทยาเขตภาคกลาง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพโดยรวมและรายด้านของ
นักศึกษาจ าแนกตามเพศ และอายุของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 
370 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาชาย 245 คน นักศึกษาหญิง 125 คน นักศึกษามีอายุระหว่าง 18-30 
ปี ใช้แบบส ารวจบุคลิกภาพแบบ PAC เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่ง P คือสภาวะความเป็นพ่อแม่ A 
คือ สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ และ C คือ สภาวะความเป็นเด็ก โดยสภาวะความเป็นพ่อแม่จ าแนกเป็น
สภาวะความเป็นพ่อแม่แบบปกป้องคุ้มครอง และสภาวะความเป็นพ่อแม่แบบบังคับควบคุม สภาวะ
ความเป็นเด็กจ าแนกเป็นสภาวะความเป็นเด็กที่ปรับตัวได้ สภาวะความเป็นเด็กที่เป็นอิสระตาม
ธรรมชาติ และสภาวะความเป็นเด็กสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบกว่า นักศึกษาทั้งหมดมีบุคลิกภาพ
โดยรวมไม่แตกต่างกันโดยมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้ใหญ่สูงที่สุด รองลงมาคือบุคลิกภาพของความ
เป็นเด็ก และบุคลิกภาพของความเป็นพ่อแม่ตามล าดับ นักศึกษาชายมีบุคลิกภาพความเป็นผู้ใหญ่
แตกต่างจากนักศึกษาหญิงโดยนักศึกษาชายมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าของนักศึกษาหญิง 
นักศึกษาทั้งหมดมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้ใหญ่แบบบังคับควบคุมสูงกว่าแบบปกป้องคุ้มครอง 
นักศึกษาชายมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้ใหญ่แบบปกป้องคุ้มครอง แบบบังคับควบคุม และ
บุคลิกภาพของความเป็นเด็กแบบเด็กที่ปรับตัวได้และแบบเด็กสร้างสรรค์สูงกว่านักศึกษาหญิง อายุ
ของนักศึกษาที่แตกต่างกันไม่เป็นผลต่อบุคลิกภาพโดยภาพรวมและรายด้านของนักศึกษา 
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วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, รัตนศักดิ์ สันติธารากุล และ โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ (2563) ได้
ส ารวจความชุกของสภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายของวัย รุ่นไทยในโรงเรียนโดยส ารวจใน
ภาพรวมของประเทศและ 13 เขตสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วัยรุ่นอายุ 11-19 ปีที่ศึกษาในโรงเรียน
ตัวแทน 13 จังหวัด จาก 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นฉบับ
ภาษาไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 5,345 คน มีวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 17.5 และมีภาวะซึมเศร้า
เล็กน้อยร้อยละ 49.8 โดยเขตสุขภาพที่พบวัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าม ากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 13 พบวัยรุ่นที่มีความคิดอยากตายร้อยละ 20.5 มี
ความคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 5.1 และเคยพยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 6.4 จากวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงฆ่าตัว
ตายทั้งหมดร้อยละ 22.5 มีวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงร้อยละ 2.2 ทั้งน้ีวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงฆ่าตัว ตายมี
โอกาสที่จะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 9.8 เท่า สรุปผลการวิจัยน้ีแสดง
ให้เห็นถึงขนาดของปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นในบริบทโรงเรียนซึ่งควรได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของระบบคัดกรองด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนและ
การส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง 

ธนัท ตันติวงศ์โกสีย์ (2561) ได้ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่ท าให้นักศึกษ า
มหาวิทยาลัยกลายเป็นโรคซึมเศร้า และเพื่อให้เข้าใจการจัดการโรคซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าแยกได้เป็น 4 ประเด็น 
คือ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการเรียน ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ และการจัดการ
อาการของนักศึกษาประกอบด้วยการจัดการอาการตั้งแต่ตัดสินใจยอมรับเข้าการรักษา รับประทานยา
เพื่อบรรเทาอาการ จนไปถึงเร่ิมใช้การจัดการอาการด้วยตนเองหลังรับประทานยา ซึ่งการจัดการ
ตนเองของนักศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ การเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ การสร้าง
ระยะห่างทางความสัมพันธ์ และการจัดการอาการซึมเศร้าด้วยตนเอง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์สามารถเลือก
วิธีการจัดการตัวเองที่เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ได้มีข้อจ ากัดตนเองเพื่อป้องกันหรือชะลอ
อาการของตนเองที่เกิดขึ้น จนเกิดการเรียนรู้ที่ จัดการกับภาวะทางอารมณ์ของตนเองเมื่อมีภ าวะ
ซึมเศร้าเกิดขึ้น ถึงแม้ผู้ให้สัมภาษณ์จะกล่าวว่าการกระท าเหล่าน้ีน้ันไม่ได้ช่วยให้โรคน้ันหายขาด แต่
เป็นเสมือนการป้องกันการกลับมาของอาการซึมเศร้าได้ช่วงเวลาหน่ึง ถือเป็นการพักความคิดทางลบ
ของตนเองและหาสิ่งอื่นเข้ามาท าแทนในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากการกระท าที่พย ายาม
ค้นหาวิธีการจัดการภาวะทางอารมณ์ของตน จนสามารถตกผลึกทางความคิดที่จะสามารถบรรเทา
อาการเหล่าน้ันได้ และน าไปสู่การจัดการอาการเมื่อเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์จะมี
วิธีการจัดการกับอาการซึมเศร้าที่หลากหลาย แต่สิ่งส าคัญในการจัดการอาการเหล่าน้ัน คือ การ
ยอมรับและเลือกที่จะเข้ารักษากับจิตแพทย์ ผู้ให้สัมภาษณ์ตอ้งเปิดใจยอมรับว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้า 
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ซึ่งเมื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ยอมรับความเจ็บป่วยของตนได้ จึงน าไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่ และด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความหวงั
ที่จะกลับมาเป็นปกติ 

ดังน้ันจากงานวิจัยต่าง ๆ  ข้างต้นจะเห็นว่าอัตมโนทัศน์ของตัวนักศึกษาจะส่งผลกับ
นักศึกษาทั้งในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงทัศนคติต่าง ๆ  ในการใช้ชีวิตนอกจากน้ีจาก
งานวิจัยจะพบว่าอัตมโนทัศน์น้ันสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จากการให้ค าปรึกษาแนะน ารวมทั้งการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง มีความเข้าใจในตนเองมากขึ้นดังน้ันเมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานสัมภาษณ์เก็บข้อมูลนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว น้ัน จะต้องมีการน าเสนอกิจกรรมโครงก าร  
ต่าง ๆ ที่มีผลในการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาเกิดการยอมรับ ความเข้าใจตนเอง 
นอกจากน้ีการที่นักศึกษาเกิดความเข้าใจ ยอมรับตนเองจะท าให้การเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ยาก
หรือถึงแม้จะเกิดภาวะซึมเศร้าแต่หากนักศึกษาสามารถเข้าใจและยอมรับในตนเองได้ การจะพา
นักศึกษาเข้าพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาก็จะไม่ใช่เร่ืองยากและเร่ืองที่น่ากลัวต่อไป 



 

 

 
บทที่ 4 

เป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 

4.1  เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัว ช้ีวัดในการปฏิบัติงาน) 

เป้าหมายในการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัดสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 เป้าหมายในการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัด 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
การให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่
นักศึกษาใน
หลักสูตรฯ 

1.เพื่อสนับสนุนนักศึกษาใน ด้านการ
เรียน ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้าน
ความสัมพันธ์อื่น ๆ หรือเร่ืองอื่น ๆ ที่
นักศึกษาต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม 

หลังจากนักศึกษาให้ข้อมูลและได้
ผ่านกระบวนการให้ค าแนะน า
ปรึกษาร่วมกับการให้การสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการแล้ว
น้ันนักศึกษาต้องมีคะแนนการ
ประเมินอัตมโนทัศน์ของตนเองอยู่
ระดับที่ดีขึ้นกว่าภาคการศึกษา
ก่อนหน้า 

 2. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อ 
2.1 นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้เป็นปกติ 
2.2 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามที่นักศึกษาคาดหวัง 

1. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นปกตไิม่มี
เร่ืองร้องเรียน 
2. นักศึกษาได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามที่ตนเองคาดหวังไว้ในแต่
ละภาคการศึกษา 

 3. สามารถคัดกรองนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้า เพื่อที่ทาง
สาขาวิชาสามารถจัดระบบการดูแล
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

นักศึกษาที่มีแนวโน้นมีภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการดูแลจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทุกคน 
 

 4. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ในก ารให ้ค ว ามช ่ว ย เห ล ือ  ด ูแ ล
ส น ับ ส น ุน แ ล ะ ใ ห ้ค า ป รึก ษ าแ ก่
น ัก ศ ึก ษ า ข อ ง ห ล ัก ส ูต ร ว ่า เ กดิ
ประโยชน์ต่อนักศึกษาจริงหรือไม่  

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4.00 
คะแนน 
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4.2 เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

เทคนิคการวางแผนส าหรับการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยเร่ิมจากการให้นักศึกษา
ท าแบบประเมินอัตมโนทัศน์ของตนเองโดยใช้แผนภาพสมดุลชีวิตร่วมกับการสัมภาษณ์น้ัน ช่วงเวลา
ส าหรับการท าแบบประเมินและการสัมภาษณ์มีความส าคัญอย่างยิ่งอันจะส่งผลต่อการสนับสนุน ดูแล
นักศึกษา โดยช่วงเวลาดังกล่าวน้ันจะต้องมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชาและการ
เปลี่ยนกลุ่มเรียน เน่ืองจากเมื่อนักศึกษาต้องการการช่วยเหลือในด้านการวางแผนการเรียน หรือเมื่อผู้
สัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแล้วพบว่านักศึกษาท าการลงทะเบียนมาก
เกิน หรือน้อยเกินไป ผู้สัมภาษณ์สามารถแนะน าให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทะเบียน
ได้ ส าหรับข้อสังเกตคือช่วงเวลาดังกล่าวน้ีจะอยู่หลังจากเปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ดังน้ัน
ผู้ท าการสัมภาษณ์สามารถท าการนัดเวลากับนักศึกษาล่วงหน้าได้ ตัวอย่างช่วงเวลาในการลงทะเบียน
เพิ่มรายวิชา ช่วงเวลาท าการเปลี่ยนกลุ่ม ช่วงเวลาในการลดการถอนรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1-
3/2563 ดังแสดงในตารางที่ 10 นอกจากน้ีข้อดีอีกประการในการให้นักศึกษาท าแบบประเมินตนเอง
และสัมภาษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวคือเมื่อนักศึกษาต้องการการสนับสนุนด้านการเ รียนหรือด้าน
กิจกรรมอื่น ๆ น้ัน ทางสาขาวิชาจ าเป็นต้องมีเวลาในการเตรียมกิจกรรมรวมถึงการเขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดกระบวนสนับสนุนดูแลนักศึกษา ดังน้ันการให้นักศึกษาท าแบบ
ประเมินตนเองและสัมภาษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวน้ัน ท าให้ทางสาขามีเวลาในการสรุปความต้องการ 
และเตรียมกิจกรรมส าหรับสนับสนุนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ไม่ล่าช้าเกินไป ซึ่งหากกระบวนการ
ประเมินตนเองและการสัมภาษณ์ ไม่สามารถท าในช่วงเวลาดังกล่าวได้น้ันจะท าให้เกิดผลกระทบซึ่ง
เกิดจากข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  อันจะส่งผลให้ทางสาขาช่วยเหลือ
นักศึกษาไม่ได้ เช่น หากนักศึกษาต้องการเรียนกลุ่มเดียวกับเพื่อน ๆ ในสาขาและท าการป รึกษา
วิธีการย้ายกลุ่มจากผู้ท าการสัมภาษณ์แต่เน่ืองจากมีการนัดท าแบบประเมินตนเองร่วมกับการ
สัมภาษณ์หลังจากช่วงดังกล่าวน้ัน ท าให้ถึงแม้ผู้สัมภาษณ์จะแนะน าแนวปฏิบัติให้อย่างถูกต้องแก่
นักศึกษาได้ แต่นักศึกษาก็ไม่สามารถกระท าการใด ๆ ได้แล้ว เน่ืองจากเลยช่วงเวลาของการเปลี่ยน
กลุ่มเรียนของนักศึกษาอันอาจจะส่งผลให้นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนเน่ืองจากไม่มีเพื่อนของตนร่วมเ รียน
อยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วย ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ เป็นต้น ดังน้ัน
ในการวางแผนการส าหรับการให้นักศึกษาประเมินตนเองร่วมกับการสัมภาษณ์น้ันจะต้องกระท าใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมดังข้อสังเกตที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อที่จะให้เกิดผลที่ดีที่สุดในการสนับสนุนดูแล
นักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน และนักศึกษาจะได้ไม่รู้สึกเสียเวลาในการท า
แบบประเมินร่วมกับการให้สัมภาษณ์ เน่ืองจากทางสาขาสามารถตอบสนองต่อความของการของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตารางที่ 10 ช่วงเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ช่วงวันท าการเปลี่ยนกลุ่ม ช่วงวันท าการ
ลด ถอนรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1-3/2563  

 
รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
วันเปิดภาคการศึกษา 13 ก.ค. 63  
ช่วงวันท าการเพิ่มรายวิชา 13 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 
ช่วงวันท าการเปลี่ยนกลุ่ม 13 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 
ช่วงเวลาการลด-ถอนรายวิชา 13 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันเปิดภาคการศึกษา 26 ต.ค. 63  
ช่วงวันท าการเพิ่มรายวิชา 26 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63 
ช่วงวันท าการเปลี่ยนกลุ่ม 26 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63 
ช่วงเวลาการลด-ถอนรายวิชา 26 ต.ค. 63 15 พ.ย. 63 
ภาคการศึกษาที่ 3/2563 
วันเปิดภาคการศึกษา 8 ก.พ. 64  
ช่วงวันท าการเพิ่มรายวิชา 8 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 
ช่วงวันท าการเปลี่ยนกลุ่ม 8 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 
ช่วงเวลาการลด-ถอนรายวิชา 8 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64 

 
ที่มา : (มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ศูนย์บริการการศึกษา, 2564)
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4.3 เทคนิคการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน (รวมทั้งผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ผังการปฏิบัติงาน  (Flow Chart) 
 

ประชุมหาแนวทางการสนับสนุน 

ท ารายงานสรุปผลให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและคณาจารย์ 

นักศึกษาท่ีต้องการ 
การสนับสนุน 

นักศึกษาท่ีไม่ต้องการ
การสนับสนุน 

การสนับสนุน
นักศึกษาด้าน 
อื่น ๆ เพิ่มเติม 

ประชุมหาแนวทาง 
การดูแลและการรักษา 

นักศึกษาท่ีมีภาวะเสี่ยง 
โรคซึมเศร้า 

นักศึกษาท่ีไม่มีภาวะเสี่ยง 
โรคซึมเศร้า 

วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท ารายงาน 
สรุปข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
นักศึกษา 

นัดเวลานักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูล 

เตรียมข้อมูลนักศึกษา 

วางแผน 

เริ่มต้น 

เข้ากระบวนการรักษา 
(พบแพทย์) 

ติดตามผลการรักษา 

จัดกิจกรรมสนับสนุน 

ติดตามผลการสนับสนุน 

สิ้นสุดการท างาน 
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ตารางที่ 11 ความหมายของสัญลักษณ์ในผังการปฏิบัติงาน  (Flow Chart) 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการท างาน 

 การปฎิบัติงาน หรือจุดที่มีการปฏิบัติงานแต่ไม่
มีการตัดสินใจและการอนุมัติ 

 
 

กระบวนการท างานที่มีการตัดสินใจ ทางเลือก 
หรือการอนุมัติอย่างใดอย่างหน่ึง 

 

ทิศทางของขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งปฏิบัติ
ต่อเน่ืองไปตามหัวลูกศร 
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ตารางที่ 12 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow ) การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่ิงที่ต้อง
ควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

เอกสารที่
เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ 

1. 
 

- - -   - - 

2.  วางแผนการปฏิบัติงาน 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานตาม

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1 วัน 

ความเหมาะสม
ของระยะเวลา

ในการ
ปฏิบัติงาน 

 - ตรวจสอบช่วงเวลากับปฏิทิน
การศึกษา 

3.   
เตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นของนักศึกษา
ส าหรับนักศึกษาท่ีเคยผ่านการให้

ค าปรึกษาแล้ว 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

1 วัน   

รายงานผลการ
สัมภาษณ์และ

การให้
ค าปรึกษาของ
นักศึกษาราย

น้ัน ๆ  ในเทอม
ก่อนหน้า 

ส าหรับนักศึกษาท่ีสัมภาษณ์
ครั้งแรกให้เตรียมข้อมูล

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรงเรียนท่ี
นักศึกษาจบมา และเกรดเฉลี่ย

ท่ีผ่านมา 

4.  
นัดเวลานักศึกษาเพื่อท าการเก็บ

ข้อมูล 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

1 วัน 

ช่วงเวลาในการ
สัมภาษณ์ต้องไม่
เกิน 2 สัปดาห์

หลังจากเปิดภาค
การศึกษา 

 - 
ผ่าน google calendar หรือ 

อื่น ๆ 

5.  

 
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล
เชิงลึกพร้อมท้ังให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา 
 
 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

40 นาที / 
คน 

การประเมิน
นักศึกษาท่ีมี
ภาวะซึมเศร้า

ต้องเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
ของสาธารณสุข 

 

แผนภาพสมดุล
ชีวิต และ

แบบสอบถาม 
2Q 8Q 9Q 

ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์
นักศึกษาควรอยู่ในช่วง 1-2 

สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 

นัดเวลานักศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูล 

เตรียมข้อมูลนักศึกษา 

วางแผน 

เร่ิมต้น 

สัมภาษณ์และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา 

1 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่ิงที่ต้อง
ควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

เอกสารที่
เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ 

6. 

 

จัดท ารายงานข้อมูลของนักศึกษาท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

1 วัน   - - 

7.   

1. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
มาแบ่งประเภทโดยแบ่งเป็น 
นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านภาวะ

ซึมเศร้า นักศึกษาท่ีต้องการการ
สนับสนุนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม และ
นักศึกษาท่ีไม่ต้องการการสนับสนุน
เพิ่มเติมหลังจากน้ันน าเรื่องต่าง ๆ

เหล่าน้ีเข้าท่ีประชุมต่อไป 
2. ส าหรับนักศึกษาท่ีมีภาวะเป็นโรค

ซึมเศร้าต้องจัดให้นักศึกษาพบ
แพทย์และได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องและมีการประเมินผลหลัง

การเข้ารับการรักษา 
3.ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการศึกษา
การสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมน้ัน
ในการประชุมจะต้องจัดล าดับการ
ให้การสนับสนุนท่ีจัดการได้ทันทีให้
จัดการก่อน และมีการติดตามผล
การให้การสนับสนุนว่าได้ผลมาก

น้อยเพียงใด 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

ตาม
ระยะเวลา
โครง/การ
ดูแลรักษา

นักศึกษาตาม
แพทย์ผู้เชียว
ชาญแนะน า 

ขอบเขต
ความสามารถใน
การช่วยเหลือ
นักศึกษาของ

หลักสูตร 

1.นักศึกษามี
อาการดีขึ้นโดย
ติดตามได้จาก
ผลการรักษา
จากแพทย์ท่ี
ดูแลนักศึกษา 
2.มีการจัด

กิจกรรมและ
ประเมินผล
กิจกรรมท่ี
นักศึกษา

ต้องการการ
สนับสนุนจาก
แบบสอบถาม

และแบบ
ประเมินต่าง ๆ 

แบบประเมิน
โครงการท่ีจัด

ขึ้นเพื่อ
สนับสนุน

นักศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ 

1.จัดล าดับความส าคัญและ
ความสามารถในการให้การ

สนับสนุนของหลักสูตรเรื่องใด
ให้การสนับสนุนได้ทันทีให้

รายงานเข้าท่ีประชุมก่อนเรื่องท่ี
ต้องมีการเตรียมการและติดต่อ

ประสานให้ไว้ล าดับถัดมา 
2.ต้องมีการดูแลนักศึกษาท่ีมี

ภาวะซึมเศร้าอย่างใกล้ชิดมีการ
ติดตามในเรื่องการเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเน่ือง 
3.ส าหรับกิจกรรมท่ีไม่ได้ให้การ

สนับสนุนได้ทันทีต้องมีการ
วางแผนและหารือเพิ่มเติม
เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่อง

น้ันๆ เกิดขึ้นได้ 

ติดตามผลการสนับสนุน 

จัดกิจกรรมสนับสนุน 

ประชุมหาแนวทางการสนับสนุน 

นักศึกษาท่ี
ไม่ต้องการ

การ
สนับสนุน 

 
ติดตามผลการรักษา 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ประชุมหาแนวทาง 
การดูแลและการรักษา 

นักศึกษาท่ีมีภาวะเสี่ยง 
โรคซึมเศร้า 

นักศึกษาท่ีไม่มีภาวะเสี่ยง 
โรคซึมเศร้า 

1 

จัดท ารายงาน 
สรุปข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

เข้ากระบวนการรักษา 
(พบแพทย์) 

 

การสนับสนุน
นักศึกษาด้าน 
อื่น ๆ เพ่ิมเติม 

นักศึกษาท่ี
ต้องการการ
สนับสนุน 

 

2 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่ิงที่ต้อง
ควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

เอกสารที่
เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ 

8 

 
 
 
 
 

จากผลการติดตามนักศึกษาท่ีมี
ภาวะโรคซึมเศร้า หรือนักศึกษาท่ี
ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมใน

เรื่อง 
อื่น ๆ น าผลมาสรุปการด าเนินการ

ให้คณาจารย์รับทราบ 

ผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

ตาม
ระยะเวลา
โครงการ
สนับสนุน 
ต่าง ๆ 

ความลับของ
นักศึกษาท่ีมี
ภาวะซึมเศร้า 

 - - 

9  

- - - - - - - 

ท ารายงานสรุปผลให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
คณาจารย์ 

 

สิ้นสุดการท างาน 

2 
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จากแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow ) สามารถแจกแจงกระบวนการท างานได้
ดังต่อไปน้ี 

 1. ขั้นตอนการวางแผน 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวางแผนในภาพรวมของการปฏิบัติงาน เช่น จ านวนของ
นักศึกษาที่ต้องท าการสัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ใช้ การจัดล าดับความส าคัญของการติดตามดูแล
นักศึกษา เป็นต้น นักศึกษาที่ต้องมีการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ืองใกล้ชิดต้องจัดล าดับการสัมภาษณ์
ก่อน  

2. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนักศึกษา 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องเตรียมข้อมูลของนักศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ในภ าค
การศึกษาก่อนหน้า ข้อมูลเกรดภาคการศึกษาก่อนหน้า เกรดเฉลี่ย และข้อมูลที่อยู่ในระเบียนประวัติ 
เพื่อน ามาประกอบการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มี
ข้อมูลการสัมภาษณ์ในภาคการศึกษาก่อนหน้า ผู้ปฏิบัติงานเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่นักศึกษาได้ใส่ไว้ใน
ระบบของศูนย์บริการการศึกษาได้  

3. นัดเวลานักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานอาจจะใช้โปรแกรม Google Calendar หรือวิธีการใดก็ได้ที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่ทางผู้เขียนเลือกใช้การนัดเวลานักศึกษาผ่าน
โปรแกรม Google Calendar เน่ืองจากนักศึกษาสามารถเลือกเวลาในช่วงที่ นักศึกษาสะดวกและ
นักศึกษาคนอื่น ๆ สามารถเห็นตารางเวลาที่มีการนัดหมายไว้แล้วท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์ได้อย่างสะดวก  

4. สัมภาษณ์นักศึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

ขั้นตอนน้ีให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนในบทที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและ
เงื่อนไข  

5. จัดท ารายงานวิเคราะห์สรุปข้อมูลและให้การดูแลสนับสนุนนักศึกษา 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีการประมวลผลข้อมูล แยกประเภทนักศึกษาที่มีปัญหา
เร่งด่วน เช่น ภาวะซึมเศร้า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่พึงพอใจ กิจกรรมที่นักศึกษา
ต้องการให้ทางหลักสูตรจัด หรือกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการ เป็นต้น 

ส าหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้ปฏิบัติงานรายงานผู้บังคับบัญชาและประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อน านักศึกษาเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการติดตาม
กระบวนการรักษาอย่างต่อเน่ืองจนนักศึกษามีอาการที่ดีขึ้น 
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ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงาน

น าข้อเสนอเหล่าน้ันของนักศึกษาประชุมร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการจัดกรรมกิจกรรมหากมีความเหมาะสมให้จัดกิจกรรมพร้อมติดตามประเมินผลต่อไป
หากไม่เหมาะสมให้ประชุมหารือถึงกิจกรรมอื่น ๆ  ที่มีความเหมาะสมมากกว่า 

6. ท าสรุปผลการจัดกิจกรรมและการติดตามดูแลนักศึกษา 

หลังจากการติดตามดูแลนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า และการกิจกรรมดูแลสนับสนุน
นักศึกษาเสร็จเรียบร้อย หรืออยู่ในกระบวนการผู้ปฏิบัติงานต้องมีการรายงานความคืบหน้ารวมถึงผล
การปฏิบัติงานให้แกคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป  

4.3.1 เทคนิคการวางแผน เทคนิคการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน ผู้เขียนจะขอแยกย่อยออกมา
เป็น  

(1) การเตรียมข้อมูล ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการปฏิบัติงานจะต้องท าการเตรียมข้อมลู
เบื้องต้นของนักศึกษา หากเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วต้องเตรียมข้อมูลอัตมโนทัศน์ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ระเบียนประวัติ รวมถึงเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า 
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน และแผนการศึกษาของนักศึกษาตามมาต รฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้มีความพร้อมในการเก็บข้อมูลรวมถึงการให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ส าหรับนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการสัมภาษณ์มาก่อน (นักศึกษา
ปี 1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องเตรียมข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อโรงเรียนที่นักศึกษาจบมา 
เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(2) การนัดเวลาเพื่อเก็บข้อมูล ในส่วนน้ีน้ันผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จะต้อง
ทราบก าหนดการของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการลด เพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม การลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา เน่ืองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการส ารวจ และเก็บ
ข้อมูลของนักศึกษาในช่วงเวลาก่อนหมดเขตการลด เพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม การลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาอาจจะต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับด้านการเรียน ดังน้ันหากมีการนัดเก็บ
ข้อมูลหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถให้ค าแนะน าและสนับสนุนนักศึกษาในเร่ือง
น้ัน ๆ ได้ 

4.3.2 เทคนิคการเก็บข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาท าการกรอกประวัติของ
ตนเองเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายจ าเป็นต้องอ่านข้อมูลในระเบียนประวัติ ให้นักศึกษาฟังอีก
คร้ังเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล นอกจากน้ันจะต้องดูให้แน่ใจว่านักศึกษากรอกระเบียน
ประวัติตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลครบทุกข้อ ในส่วนของระเบียนประวัติ น้ั น ผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจ าเป็นต้องสอบถามนักศึกษาใหม่ทุกคร้ังก่อนท าการเก็บข้อมูลด้านอัตมโนทัศน์ของ
นักศึกษาเพื่อเป็นการปรับปรุง ข้อมูลของนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  

4.3.3 เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลด้านอัตมโนทัศน์ของนักศึกษา ส่วนน้ีถือเป็นส่วนที่
ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงานเน่ืองจากเป็นหัวใจหลักของการรวมรวบข้อมูล รวมทั้งการสนับส นุน
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นักศึกษาให้เกิดผล ล้วนเกิดจากการเก็บข้อมูลในส่วนน้ี ซึ่งความส าเร็จในส่วนน้ีจะมากจะน้อยเกิดจาก
เทคนิคการให้ค าปรึกษา ได้แก่ เทคนิคการฟัง เทคนิคการพูด และการให้ค าแนะน าอื่น ๆ   

(1) เทคนิคการฟัง การเป็นผู้ฟังที่ดีน้ันผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ดังน้ี 
(2) มีการสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่เราท าการสัมภาษณ์มีโอกาสในการพูดอย่างอิสระ ไม่มีสิ่ง

ใดรบกวน ไม่มีการแทรกแซงจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิของห้องที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่เย็น
หรือร้อนเกินไป เก้าอี้ไมเ่หมาะสม กลิ่น เสียง การเคาะโต๊ะ กระดิกเท้า หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่อยู่ใน
สภาวะที่เอื้อต่อการฟัง เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ  ข้างต้น อันจะส่งผลให้การฟังไม่มีประสิทธิภาพ 

(3) มีการตั้งใจฟังอย่างสุภาพ ฟังความคิดเห็นของผู้ให้การสัมภาษณ์ ท าความเข้าใจเร่ือง
ที่เขาพูดตามทัศนคติของเขา ต้องสนใจจับประเด็นของแนวคิดที่ได้รับฟังมาเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
ห้ามด่วนสรุปหรือมีอคติในการฟัง 

(4) มีความอดทนและฟังจนจบ ถึงแม้ว่าผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์จะมีค าพูดยืดยาว หรือพดู
เร่ืองที่ขัดแย้งกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังจนจบประเด็น
ต่างๆ 

(5) ควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติ ต้องมีสมาธิในการฟัง หากได้ยินแต่เสียงของตนเองจงหยดุ
พูด 

(6) ต้องมีการตรวจสอบความเข้าใจโดยการถามกลับ ว่าผู้ให้การสัมภาษณ์หมายความว่า
อย่างน้ัน ใช่หรือไม่ โดยใช้การทบทวนค าพูดที่ผู้ใหก้ารสัมภาษณ์กลา่วไว้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน 

เทคนิคการพูด การพูดถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกโดยการใช้ภาษาสื่อสาร จากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาน้ันคือการที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ด้วยค าพูด การใช้
ค าพูดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานน้ันต้องพูดให้ตรงจุด เข้าถึงจิตใจของผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่มี
การพูดพล่าม ยาวไป จนท าให้ผู้ให้การสัมภาษณ์เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจฟัง พูดไม่รู้เร่ือง พูด
สับสนวกวน พูดไม่ชวนฟัง และพูดสั้นไปจนขาดสาระความส าคัญ ซึ่งการพูดน้ันจะมีวัตถุประสงค์  
ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

(1) พูดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การพูดลักษณะน้ีมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟังได้รับข้อมูล 
และเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อความหมาย เช่น การบรรยายของครู อาจารย์  
การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) พูดเพื่อให้เกิดการจูงใจ ถือเป็นการพูดโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟังยอมรับความคิดเหน็
ของผู้พูดโดยแบ่งเปน็ 

การพูดแสดงเหตุผล ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติ ดังน้ันการพูดจึง
ต้องพูดด้วยความจริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน ควรใช้ค าพูดที่กินใจ ให้ผู้ที่ฟังรู้สึกว่าผู้พูดเห็นแก่ประโยชน์
ของผู้ฟังเป็นหลัก อย่าแสดงอารมณห์รือแสดงอ านาจเด็ดขาด ให้ใช้วิธีพูดโดยแสดงเหตุผล พร้อม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง  

การพูดปลุกเร้าให้ก าลังใจ ผู้พูดต้องการพูดปลุกเร้าให้แก่ผู้พลาดหวัง สิ้นหวัง ไม่เห็น
คุณค่าของตนเอง มีพฤติกรรมแยกจากจากสังคม หาทางออกโดยการท าร้ายตนเอง ดังน้ันการพูดโดย
การปลุกเร้าน้ันผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่าเร่ืองที่เกิดขึ้นน้ันเป็นธรรมดาที่ใครก็ประสบได้ ยังมีโอกาส
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หน้าที่จะฟื้นฟูป รับปรุงแก้ไขได้ ท าเร่ืองใหญ่ให้กลายเป็นเร่ืองเล็ก ต้องใช้ค าพูดให้ก าลังใจให้ เห็น
คุณค่าและความส าคัญของตนเองมากขึ้น ตั้งสติได้และพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่อไป ส าหรับการ
ใช้ถ้อยค าตอกย้ าน้ันบางคร้ังอาจท าให้เกิดแรงผลักดันอย่างแรงได้ แต่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและได้ผล
เสมอไป 

การพูดให้ปฏิบัติตาม เป็นการพูดชักน าให้เกิดการปฏิบัติตามยอมรับและเห็นด้วยกันสิง่ที่
ผู้พูดเสนอ ดังน้ันผู้พูดจะต้องน าเสนอให้ได้ว่าข้อปฏิบัติงานน้ันมีประโยชน์อย่างไร หาข้อสนับสนุนข้อ
ปฏิบัติน้ันได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันต้องเข้าใจธรรมชาติของบุคคลว่าแต่ละชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ และแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตามผู้พูดไดม้ากยิ่งขึน้ 

การพูดจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญต่าง ๆ  ดังน้ี 
(1) มีเน้ือหาสาระดี การพูดต้องพูดจากข้อมูลที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล บนหลักการของความ

เป็นจริง ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ และอาจจะมาจากการศึกษาของผู้พูดได้เช่นกัน 
(2) มีวาทศิลป์ ผู้พูดต้องมีความสามารถในการแสดงออก มีการสร้างความน่าเชื่อถือ 

ความพอใจและความเข้าใจให้แก่ผู้ฟังได้ ผ่านการใช้ถ้อยค าสุภาพและเหมาะสมกับผู้ฟัง โดยมีการ
พิจารณาว่าพูดให้ใครฟัง ต้องพูดแบบชัดถ้อยชัดค า เข้าใจง่าย ไม่พูดจาประชดประชัน เสียดสี แดกดนั 
นินทาหรือมีการพูดให้ผู้อื่นเสียหาย ไม่ใช้อารมณ์ พูดด้วยเหตุผล ห้ามพูดขณะผู้อื่นยังพูดไม่จบ 

(3) มีบุคลิกดี ผู้พูดควรมีท่าทางสุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ฟังมีความเชื่อถอืในค าพูด 

(4) มีความจริงใจ ผู้พูดจะต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อผู้ฟังเพราะผู้ฟังถือเป็นบุ คคล
ส าคัญ เร่ืองที่พูดต้องเป็นประโยชน์ ต้องพูดให้เกิดการสร้างสรรค์และมีคุณค่า มีจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรม ไม่หลอกลวง 

4.3.4 เทคนิคการให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ให้การสัมภาษณ์ทีม่ี
ลักษณะเป็นผู้ขอค าปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งการให้ค าปรึกษา
น้ันมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

(1) หลีกเลี่ยงการให้ค าปรึกษา ในกรณีที่ไม่มีผู้ขอค าปรึกษาเน่ืองจากการเรียน รู้และ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองย่อมดีกว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้อืน่ 

(2) การให้ค าปรึกษาควรอยู่ในรูปแบบของความเคารพยกย่อง ท าให้ผู้ขอค าปรึกษายินดี
และเต็มใจน าไปปฏิบัติ เราสามารถให้ค าปรึกษาโดยการสมมติให้ตัวเองไปอยู่สถานการณ์น้ัน ว่าเราจะ
ท าอย่างไรหากเราอยู่ในสถานการณ์น้ันๆ ส่วนผู้ขอค าปรึกษาจะน าไปปฏิบัติหรือไม่ไม่ส าคัญ 

(3) หลีกเลี่ยงการพูดซ้ า เน่ืองจากผู้ขอค าปรึกษาอาจจะตกอยู่ในสภาวะวิตกกังวล ค าพดู
ของผู้ให้ค าปรึกษามีโอกาสที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ขอค าปรึกษาอย่างมาก ต้องมีการให้เวลา
คิดแก่ผู้ขอค าปรึกษาอย่างเหมาะสม 

(4) มีการเสนอทางเลือก หรือโอกาสที่ดีที่สุด และทางเลือกที่เป็นไปได้ รวมถึงแนวทางที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้ขอค าปรึกษา และต้องกล่าวถึงผลดผีลเสยีของแตล่ะทางเลือก 

(5) การแสดงท่าทางประกอบค าปรึกษา ควรเป็นไปในแนวทางบวกและมองโลกในแง่ดี
ชี้ให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ไดรั้บเมื่อปฏบิัติตามค าปรึกษา 
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(6) การเลือกช่วงเวลาและจังหวะในการให้ค าปรึกษา เน่ืองจากค าปรึกษาที่ดีต้องอยู่ใน

สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ขอค าปรึกษาอยู่ในอิริยาบถง่าย ๆ ก าลังผ่อนคลาย 
เวลาที่ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ขอค าปรึกษาก าลังเหน่ือยหรือหงุดหงิดถอืเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอยา่ง
ยิ่งส าหรับการให้ค าปรึกษา 

(7) การให้ค าปรึกษาควรเป็นเร่ืองส่วนตัว ไม่ควรแนะน าต่อหน้าผู้คนจ านวนมากซึ่ ง
อาจจะส่งผลให้ผู้ขอปรึกษาไม่สบายใจ หรือเกิดความไม่พอใจได้ 

(8) ไม่ควรผูกมัด หรือ ชี้น าต่อท้ายค าปรึกษาใด ๆ เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาแตกต่าง
จากการออกค าสั่ง หรือหากผู้ขอค าปรึกษาไม่น าค าปรึกษาไปปฏิบัติ ไม่ควรพูดหรือกล่าวซ้ าเติมว่า ฉัน
บอกคุณแล้ว ควรพูดในเชิงบวกเมื่อผู้ขอค าปรึกษาต้องตัดสินใจเลือกวิธีการ เช่น ฉันรู้สึกว่ามีอีกหลาย
สิ่งที่คุณสามารถท าได้ และฉันมั่นใจว่าคุณจะสามารถเลือกค าตอบได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากน้ีผู้เขียนได้สรุปกรณีตัวอย่างของการให้ค าปรึกษาและแนวทางการให้ค าปรึกษา
จากปฏิบัติงานจริงได้ 2 กรณีคือ 

กรณีที่  1 ผู้ขอค าปรึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในการที่คนเราจะตัดสินใจ
เร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ น้ันบุคคลน้ันจะต้องมีความรู้จักตนเอง รู้ขอบเขต
ความสามารถ สติปัญญา ความสนใจ ความถนัดรวมถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนเอง ดังน้ัน
แนวทางการให้ค าปรึกษาคือ 

(1) ผู้ให้ค าปรึกษาต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการให้ค าแนะน า เพื่อให้ผู้ขอค าปรึกษา
เข้าใจตนเอง รู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ จนสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

(2) ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอค าปรึกษา เช่น ความถนัด ความ
สนใจ ประวัติ การเรียน สุขภาพ ลักษณะอารมณ์ การปรับตัวทางสังคม เป็นต้น ซึ่งในส่วนน้ีผู้เขียน
รวบรวมผ่านระเบียนประวัติร่วมกับแผนภาพสมดุลชีวิต แล้วน าข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ ให้
ค าปรึกษาได้ท าความรู้จักกับผู้ขอค าปรึกษาและส่งผลให้ผูข้อค าปรึกษาได้รู้จักตนเองมากขึ้น 

(3) ผู้ให้ค าปรึกษาวินิจฉัยสาเหตุ ปัญหาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร เช่น เมื่อผู้ขอค าปรึกษา
เป็นคนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเสมอ มีความขัดแย้งในใจ มีความกังวลในการตัดสินใจสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า เป็นต้น ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องหาสาเหตุและปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาหรือคาดคะเนการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมแก่ผู้ขอค าปรึกษา 

(4) การให้ค าปรึกษา เบื้องต้นผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้ขอค าปรึกษา
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจในการที่จะร่วมมือท าความช่วยเหลือกนั นอกจากน้ีผู้ให้ค าปรึกษา
ต้องท าให้ผู้ขอค าปรึกษาเข้าใจตนเอง รู้ขอบเขตความสามารถของตนเอง ความถนัด ความสนใจและ
สถานะของตนเอง ช่วยให้ค าแนะน าวางโครงการในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยปัญหาของผู้ขอค าปรึกษา 
เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา ข้อดีข้อเสียของแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละทางและการตัดสินใจเลือก
แนวทางต้องเป็นของผู้ขอค าปรึกษา ถ้าปัญหาหรือสิ่งที่ผู้ขอค าปรึกษาต้องการความช่วยเหลือ อยู่
นอกเหนือจากขอบข่ายและความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา อาจจะต้องมีการส่งตัวไปรับค าปรึกษา
จากบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น 
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กรณีที่  2 ผู้ขอค าปรึกษามีปัญหาด้านอารมณ์ และการปรับตัว ซึ่งเกิดมาจากการไม่

สามารถเข้าใจตนเองได้อย่างถ่องแท้ ไม่เข้าใจปัญหาของตนเองได้อย่างกระจ่าง ซึ่งมีกระบวนการให้
ค าปรึกษาดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ ให้ค าปรึกษาก าหนดวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้ขอค าปรึกษา
สามารถพัฒนาตนเองตามวุฒิภาวะ ยอมรับตนเอง รับรู้ประสบการณ์ของตนเองตามความเป็นจริง  

(2) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้วิธีการรับฟังโดย
ให้ผู้ขอค าปรึกษาได้ระบายความรู้สึก กล่าวถึงปัญหาของตนเอง ซึ่งการท าแบบน้ีไม่เน้นการให้ข้อมูล
ต่าง ๆ แก่ผู้ขอค าปรึกษาแต่จะเน้นการรับ รู้ของผู้ขอค าปรึกษาที่มีต่อข้อมูล น้ัน  ๆ หรือต่อ
สภาพแวดล้อม และอาศัยที่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ขอค าปรึกษาที่มีต่อตนเอง ซึ่งในกระบวนการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องท าความเข้าใจเน้ือหาต่าง  ๆ  ที่ผู้ขอค าปรึกษาเล่าให้ฟัง ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ขอค าปรึกษา และต้องแสดงให้ผู้มาขอค าปรึกษาเห็นว่าผู้ให้ค าปรึกษาสามารถ
แก้ปัญหาให้ตนเองได้ 

(3) ผู้ ให้ค าปรึกษาวินิจฉัยปัญหาและคาดคะเนพฤติกรรม ว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น 
อารมณ์ ความวิตกกังวล เป็นต้น สนใจที่ตัวบุคคลมากกว่าปัญหา สนใจความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ มิใช่
เน้ือหาของเร่ือง สนใจสภาพการณ์ปัจจุบันมากกว่าอดีตและอนาคต ผู้ให้ค าปรึกษาต้องอดท นต่อ
พฤติกรรมของผู้ขอค าปรึกษา เช่น การโจมตีบุคคล องค์กร หรือแม้กระทั่งตัวผู้ให้ค าปรึกษาเอง  

(4) การให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องให้อิสระอย่างเต็มที่แก่ผู้ขอค าปรึกษาในการ
แสดงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่าง ๆ เมื่อผู้ขอค าปรึกษาได้ระบายอารมณ์เพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียด จะท าให้ผู้ขอค าปรึกษาสบายใจขึ้น ผ่านการเล่าเร่ืองระบายความคับข้องใจที่มีอยู่ ได้บอกเล่า
ปัญหาอย่างอิสระ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องแสดงความเป็นกันเอง อดทน จริงใจ รักษาความลับ ยอมรับ
และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ฟังมากกว่าพูด ไม่แนะน าการแก้ปัญหา ไม่แสดงอาการตกใจในสิ่ง
ที่ ได้ รับ รู้ แสดงการสนับสนุนให้ก าลังใจโดยการพูดและท่าทาง ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องแสดงให้ผู้ขอ
ค าปรึกษารู้สึกว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ขอค าปรึกษาจะเกิดความเข้าใจตนเอง และ
สามารถมองเห็นทางแก้ปัญหาหลังจากได้แสดงความรู้สึก เมื่อผู้ขอค าปรึกษาเห็นปัญหาของตนเองได้
อย่างชัดเจนแล้ว จะสามารถตั้งเป้าหมายและลงมือปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ หาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรงและเกินความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษาต้องส่งต่อไปยังผูเ้ชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ 
จิตแพทย์ เป็นต้น 

4.3.5 เทคนิคการจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หลังจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิ
หน้าที่ท าการสัมภาษณ์ ให้ค าปรึกษา และเก็บข้อมูลเสร็จแล้วต้องน าข้อมูลของนักศึกษามาจ าแนก
ประเภท และจัดหมวดหมู่นักศึกษาคนใดต้องการการสนับสนุนในเร่ืองเดียวกั นให้น ามาไว้ใ นกลุ่ม
เดียวกัน และนักศึกษาคนใดมีปัญหาในด้านเดียวกัน ก็จัดไว้หมวดหมู่ เดียวกัน การจัดการแบบน้ีจะ
ช่วยให้เกิดความสะดวกในการล าดับความส าคัญของการจัดกิจกรรมสนับสนุน และเกิดความสะดวกใน
การดูแลติดตามนักศึกนักศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถจะบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft 
Word หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ผู้ปฏิบัติงานมีความถนัด 

4.3.6 เทคนิคการรายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้ปฏิบัติงานสรุปข้อมูลเสร็จแล้วในขั้นตอนการ
รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ จัดการดูนักศึกษาน้ัน ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียงล าดับความส าคั ญของเร่ือ งที่
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นักศึกษาต้องการการสนับสนุนดูแลจากทางสาขาวิชา หรือทางมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียงล าดับ
ความส าคัญแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องจัดล าดับด้วยว่าเร่ืองใดสามารถท าได้ทันที ห รือเร่ื องใดต้องใช้
ระยะเวลาและท าการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อเร่ิมการจัดกิจกรรม การดูแลนักศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการของนักศึกษาต่อไป หากเร่ืองใดที่ทางสาขาวิชาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ หรือให้
การสนับสนุนได้ เช่น เร่ืองครอบครัว เป็นต้น ทางสาขาวิชาจะต้องมีการติดตามดูแล นักศึกษาเพิ่มเติม
อย่างใกล้ชิด 

 
4.4  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการในการวัดเกี่ยวกับคุณค่าของงานที่ได้กระท า
ว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นอกจากน้ียังสามารถน าผลการประเมินมาใช้เป็น
แบบอย่างในการด าเนินการต่อๆ ไปได้ ห รือควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนใดเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลการให้ค าปรึกษา เป็นการประเมินผลว่าค าปรึกษาน้ันสามารถช่วยให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้หรือไม่ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่น้ันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ดังน้ันการประเมินผลในส่วนน้ีจึงเป็นการวัดผลว่า การให้ค าปรึกษาหรือเทคนิควิธีการมีความ
เหมาะสมหรือไม่ น าไปเป็นแบบอย่างได้หรือไม่ หากผลการประเมินออกมาในทางลบสามารถ น า ไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้การให้ค าปรึกษาในโอกาสต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส าหรับการประเมินผลการให้ค าปรึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

4.4.1 การประเมินผลการให้ค าปรึกษา การพิจารณาว่าการให้ค าปรึกษาประสบผลส าเ ร็จ
มากน้อยเพียงไร ผ่านการตอบค าถามของตนเอง ของผู้ สัมภาษณ์หรือผู้ รับการสัมภาษณ์ ตาม
รายละเอียดค าถามดังต่อไปน้ี 

ค าถามส าหรับผู้สัมภาษณ์ 
ท่านพอใจกับงานที่ท าหรือไม่ 
ท่านได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมการสัมภาษณ์หรือไม่ 
ท่านเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดใช่หรือไม่ 
ท่านใช้เทคนิคความเงียบ เป็นเทคนิคในการสัมภาษณ์ได้ผลหรือไม่ 
มีผู้อื่นเห็นว่านักศึกษา ได้ปรับตัวดีขึ้นในหลาย ๆ  ทางหรือไม่ 
ท่านคิดว่านักศึกษาปรับตัวได้ดีขึ้นหลักจากแก้ปญัหาแล้วหรือไม่ 
ท่านช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือไม่  
ท่านได้น าปัญหาย่อย ๆ มาพิจารณา และสามารถช่วยแก้ไขปญัหาเหล่าน้ันได้หรือไม่ 
ท่านคิดว่านักศึกษาได้เห็นข้อเท็จจริงของปัญหาของตนเองได้อยา่งถ่องแท้หรือไม่ 
ท่านคิดว่าผู้ขอค าปรึกษาจะแนะน าผู้อื่นให้มาหาท่าน ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ 
ค าถามส าหรับนักศึกษา 
ท่านรู้สึกสบายใจในฐานะผู้รับการสัมภาษณ์หรือไม่ 
ท่านคิดว่าผู้สัมภาษณ์พูดมากเกินไปหรือไม่ 
ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับท่านเกิดขึ้นตั้งแตเ่ร่ิมการสัมภาษณ์หรือไม่ 
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ท่านได้รับการอธิบาย ชี้แจง ถึงเหตุผลการสัมภาษณ์ชัดเจนดีหรือไม่ 
ท่านรู้สึกว่าท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวของท่านเองเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
ท่านรู้สึกว่าตัวท่านปรับตัวได้ดีขึ้นหลังจากแก้ปัญหาแลว้หรือไม่ 
ท่านรู้สึกว่าท่านปรับตัวของท่านได้ดีขึ้นทั้งในด้านส่วนตัว การงาน การศึกษาและอื่น  ๆ

บ้างหรือไม่ 
ท่านคิดว่าผู้สัมภาษณ์ยินยอมให้ท่านมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาความ

ยุ่งยากของท่านหรือไม่ 
ท่านคิดว่าการสัมภาษณ์ช่วยให้ท่านมองเห็นช่องทางที่จะแก้ปัญหาของท่านได้หรือไม่ 
ท่านจะแนะน าผู้อื่น ให้มาปรึกษากับผู้สัมภาษณ์คนน้ีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ 

4.4.2 การประเมินผลผู้ให้ค าปรึกษา เป็นการประเมินผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาว่า ได้แสดง
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เหมาะสมเพียงไร และช่วยให้ผู้ขอค าปรึกษาสามารถตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด เข้าใจธรรมชาติและความรู้สึกของผู้ขอค าปรึกษาหรือไม่ ทั้งน้ีอาจจะใช้
วิธีการประเมินผลด้วยตนเองจากแบบสอบถามหรือการประเมินผลจากผู้ขอค าปรึกษาได้ ทั้งน้ีเพื่อน า
ผลการประเมินผลการปรับปรุงและแก้ไขบทบาทของผู้ใหค้ าปรึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ไป  

ถ้าต้องการทราบว่าท่านจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาได้หรือไม่ ต้องตอบค าถามต่อไปน้ี 
ท่านสามารถมองเห็นสิ่งที่ดีของผู้อื่น พูดยกย่องสิ่งดีเหล่าน้ันให้บ่อยคร้ังได้หรือไม่แม้จะ

มองเห็นจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
ท่านสามารถท าให้ผู้อื่นมองว่าเป็นคนที่เขาไว้วางใจ เชื่อถือได้หรือไม่ 
ท่านยอมรับผู้อื่น  อย่างที่เขาเป็นได้หรือไม่ 
ท่านเข้มแข็งพอที่จะแยกความรู้สึกของตัวเอง ออกจากผู้อื่นได้หรือไม่ 
ท่านสามารถแสดงความเข้มแข็งทางจิตใจ โดยไม่อยู่ใต้อิทธิพลของผู้ขอค าปรึกษาได้

หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นความสงสาร ความหวาดกลัว ความต้องการพึ่งพา 
ท่านจะสามารถช่วยผู้ขอค าปรึกษาจากการที่ผู้อื่นช่วยตัดสินใจได้หรือไม่ 
ท่านสามารถเคารพความรู้สึก และความต้องการของท่าน และผู้ขอค าปรึกษาในเวลา

เดียวกันได้หรือไม่ 
ข้ันตอนการประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลว่าต้องการประเมินอะไร และเอาผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 

2. ก าหนดข้อมูลว่าเป็นข้อมูลประเภทใด เป็นลักษณะเชิงปริมาณ หรือคุณภาพและจะ
เก็บข้อมูลจากใคร 

3. ก าหนดวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตอบ
แบบสอบถาม เป็นต้น 

4. ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยเรียงล าดับก่อนหลัง 
5. ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดการประเมินผล 
6. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 3 
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7. สรุปผลจากการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึง

จริยธรรมด้านการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก 
 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการสัมภาษณ์และการให้ค าปรึกษา  
การสัมภาษณ์และการให้ค าปรึกษาเป็นการช่วยเหลือแบบหน่ึงที่ถูกน ามาใช้ในการ

ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาเน่ืองจากนักศึกษาที่มีปัญหาสามารถสื่อสารให้อาจารย์หรือนักวิชาก าร
ทราบ ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากการพูด การเขียน หรือวิธีการอื่น ๆ ซึ่งการให้ค าปรึกษาจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ สามารถทราบได้จากการติดตามและการประเมินผลการสัมภาษณ์และการ
ให้ค าปรึกษา ถ้าเทคนิคและวิธีการที่น ามาใช้มีความเหมาะสมตามขั้นตอน และกระบวนการของการ
ให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาน้ันจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บ ริหารหรือ
คณาจารย์ของสาขาวิชาหรือหน่วยงานต้องให้ความส าคัญต่อปัญหาของนักศึกษาเพราะถึงแม้ว่าการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาจะไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่เป็นที่พึงพอใจแต่การที่ผู้บริหารหรือคณาจารย์
ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ร่วมหาทางออกและก าหนดแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาเดิ มซ้ า 
โดยมีนักวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหน่วย คณบดีคอยติดตามดูแลผลการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและในบางกรณีอาจต้องส่งไปรับการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
 

4.5  เทคนิคการท าให้ ผู้รับบริการพึงพอใจ  

ส าหรับการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานน้ีน้ันจะเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์และการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังน้ันความพึงพอใจผู้ รับบริการส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้สัมภาษณ์หรือผู้ให้
ค าปรึกษาโดยตรง ซึ่ง เทคนิคการท าให้ผู้ รับบริการพึงพอใจน้ัน ผู้สัมภาษณ์หรือผู้ให้ค าปรึกษา
ด าเนินการดังน้ี 
 1. ต้องยึดหลักการของการให้ค าปรึกษาที่ส าคัญเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา  
 2. ต้องมีความไวต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์และขอค าปรึกษา 
 3. ต้องสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเกิดการยอมรับตนเอง เน่ืองจากการยอมรับตนเอง
ไม่ว่าจะด้านดีหรือร้ายของตนเองให้ได้น้ัน นักศึกษาจึงจะสามารถเร่ิมต้นเปลี่ยนแปลงตนเองได้ 
 4. ต้องเข้าใจว่าปัญหาส่วนบุคคล ไม่สามารถแก้ไขได้จากคนอื่น การแก้ปัญหาจะต้องเกิดจาก
ตัวนักศึกษาเอง ผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่สามารถตัดสินใจแทนนักศึกษาได้ ให้ได้แค่เพียงแนวทาง พร้อม
ข้อดีและข้อเสีย หากปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน า 
 5. ต้องรับฟังปัญหาได้ทุกเร่ืองมีความอดทนและรักษาความลบัได้ 
 หากผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตามข้อปฏิบัติข้างต้นจะส่งผลให้ผู้รับบริการหรือนักศึกษา
เกิดความเข้าใจตนเองและรู้สึกว่าผู้สัมภาษณ์สามารถช่วยให้ค าแนะน าในการแก้ปํญหาของตนเองได้  
ก็จะเกิดความพึงพอใจในการบริการต่อไป 
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4.6  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานเร่ือง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึ กษา
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ยึดจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์พ.ศ. 
2565 ลักษณะที่ 2 ประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ส่วนที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 
 1) ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเปน็ธรรม 
 2) มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และคุ้ม 
 3) แยกเร่ืองส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเป็นโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกระท าในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัยอยา่งครบถว้น
ตรงไปตรงมา 
 6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี และมีความเป็นธรรม 
 7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
 8) เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม  
 9) ต้องไม่ปฏิบัติงานข้ามขั้นตามล าดับชั้นการบังคับบัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ปิดบังซ่อน
เร้นข้อราชการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 10) ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้หน้าที่หรืออ านาจของตนแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ  
 11) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์ วิจารณ์ 
ในลักษณะเลือกข้าง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ราชการ หรือความเป็นกลาง
ทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการอันสุจริต 
 12) ไม่คัดลอก หรือขโมยผลงานของผู้อืน่มาเป็นของตนโดยเจตนา 
 13) ต้องส่งเสริม รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  



 

 

 
บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
  

ในบทน้ีผู้ เขียนจะกล่าวถึง ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะที่ผู้เขียนพบในการปฏิบัติงานการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมีและ
พอลิเมอร์  
 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. นักศึกษาไม่สามารถให้ คะแ นนตนเอ ง ใ น
แผนภูมิสมดุลชีวิตในด้านต่าง ๆ ของตนเองได้
เน่ืองจากยังไม่รู้จักตัวตนของตนเอง หรือยังไม่
เคยส ารวจตัวตนของตนเองท าให้การท าแบบ
ประเมินตนเองท าได้อย่างยากล าบาก 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าการอธิบายความหมายและค า
นิยามของแผนภาพสมดุลชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่
นักศึกษา พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นภาพ เมื่อ
ท าการอธิบายเสร็จจ าเป็นต้องถามทวนเพื่อ ใ ห้
นักศึกษาอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานฟังเพื่อให้เกิดคว าม
เข้าใจตรงกันก่อนเร่ิมท าแบบประเมินทุกคร้ัง 

2. นักศึกษายังไม่กล้าที่จะให้ข้อมูล หรือกล่าวถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนหรือการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยอาจจะเน่ืองมาจากนักศึกษายัง
ไม่มีความไว้วางใจต่อผู้สัมภาษณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองไม่มี
สภาวะกดดัน ต้องแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าการที่
นักศึกษาให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานน้ันจะส่งผลดีต่อตัว
นักศึกษาในด้านการสนับสนุนการเรียน และการใช้
ชีวิตได้จริง หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบว่านักศึกษา
ในสาขาวิชามีเพื่อนสนิทในสาขาวิชาคือใครและ ใน
กระบวนการสัมภาษณ์อาจจะต้องสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากเพื่อนสนิทของนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติมเพื่ อใช้ ในการดูแลส นับ ส นุน
นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

3. ค าถามบางค าถามระหว่างการสัมภาษณ์ อาจ
เป็นค าถามที่สร้างความอ่อนไหวต่อความ รู้สึก
ของนักศึกษา เช่น ค าถามเกี่ยวกับครอบค รัว 
การเงิน ความสัมพันธ์ และความรัก เป็นต้น ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจ
นักศึกษา ท าให้บรรยากาศของการสัมภ าษณ์
เปลี่ยนไป 

ก่อนมีการถามค าถามต่าง ๆ จ าเป็นที่จะต้องแจ้งให้
นักศึกษาทราบว่าในทุก  ๆ ค าถามน้ันนักศึกษ า
สามารถเลือกที่จะตอบหรือไม่ก็ได้ หรือหากไม่ได้แจ้ง
แต่เมื่อเห็นท่าทางที่อึดอัดของนักศึกษาจากการ
พูดคุยถึงประเด็นน้ันผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่มีการจ้ี
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบจากการสัมภาษณ์น้ันๆ เพื่อให้
นักศึกษารู้สึกปลอดภัยและไม่อึดอั ดใจในการให้



60 

 
ล าดับ

ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ค าตอบ ดังน้ันให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามไปพูดคุยหัวข้ออื่น
ก่อนและเมื่อเห็นว่านักศึกษารู้สึกไว้วางใจและ ไม่มี
ท่าทางอึดอัดจากการให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วจึง
กลับมาถามถึงเร่ืองที่ท าให้นักศึกษาไม่สะดวกที่จะให้
ค าตอบในตอนแรก ซึ่งหลังจากนักศึกษ า รู้สึ ก
ปลอดภัยที่คุยกับผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาก็จะให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในส่วนที่ข้ามไปตอนแรก 

4.  การประเมินคว าม เสี่ยงของ นักศึ ก ษ าที่ มี  
แนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าจากค าถาม 2Q ที่ว่า 
(1) ช่วงน้ีนักศึกษามีความไม่สบายใจ  เซ็ง ทุกข์
ใจ เศร้า ท้อแท้ ซึม หงอยหรือไม่ และ  (2) 
นักศึกษามีอาการเบื่อ ไม่อยากพูด ไม่ อยากท า
อ ะ ไ ร ห รือ ท าอ ะ ไ รไ ม่ ส นุก เพลิ ด เพลิ น
เหมือนเดิมหรือไม่ หากนักศึกษาตอบว่าไม่มีใน
ทั้ง 2 ค าถามจะถือว่านักศึกษาปกติไม่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรค ซึมเศร้า แต่ถ้านักศึกษาตอบว่ามี
ข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ใน
ค าถาม ที่ (1) หรือ (2) ) หมายถึง เป็นผู้มีความ
เสี่ยง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า  น้ัน
ไม่สอดคล้องกับผลจากการท าแบบประเมิน
ค ว าม เสี่ ยงจากก ารเป็นโรคซึมเ ศร้าจาก
แ บ บ ท ดส อ บ  9Q จาก ส่ ว นก ล า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย คือเมื่อใช้ ค าถาม 2Q น้ัน
นักศึกษาทุกคนไม่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 
แต่เมื่อท าแบบทดสอบ 9Q พบว่ามีภาวะเสี่ยง
เป็นโรคซึมเศร้า 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาคือให้นักศึกษาท าแบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้า 9Q เลยโดยไม่
ต้องผ่านค าถามคัดกรอง 2Q เน่ืองจากในแบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้า9Q น้ันหาก
นักศึกษามีคะแนนประเมินตั้งแต่ 1-7 คะแนนน้ัน จะ
ถือว่านักศึกษาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งผ ล ก าร
ประเมินทับซ้อนกับแบบเมิน เมิ น 2Q อยู่แล้ว
นอกจากน้ีแบบประเมิน 9Q น้ันมีความละเอียดและ
สามารถคัดกรองนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าได้ดีว่า
แบบประเมิน 2Q 

5. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าผิด 
คิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นอาการทางจิต ทั้ง ๆ ที่ใน
ความเป็นจริงโรคซึมเศร้าเป็นอาการผิดปกติที่
เกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติท า ใ ห้ ไ ม่
ยอมรับการรักษา หรือรู้สึกล าบากใจที่จะไปพบ
จิตแพทย์ 

ก่ อ นท าแ บ บ ส อ บ ถ าม เกี่ ย ว กั บ โ รคซึ ม เศ ร้า
ผู้ปฏิบัติงานต้องอธิบายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจถูกต้อง เน่ืองจากเมื่อพบว่า
นักศึกษามีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าต้องหา
แนวทางในการปรึกษา การรักษา การพบแพทย์ 
ต่อไป 
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6. การดูแลสนับสนุนนักศึกษาที่มีปัญหาเร่ืองค่ า
ครองชีพ เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเน่ืองจากไม่มี
งบประมาณในการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

สรุปข้อมูลหลังจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีปัญหา
ทางด้านการเงิน รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผน
ในการสนับสนุนค่าครองชีพผ่านการช่วยท างานวิ จัย 
หรืองานอื่น ๆ ของอาจารย์ภายในสาขา 

7. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอาจจะไม่ต รงกับ
วัตถุประสงค์ของผู้ปกครองของนักศึกษาท าให้
การสนับสนุนเป็นไปได้อย่างยากล าบาก เช่น 
นักศึกษามีฐานะยากจนครอบครัวมี ค ว าม
ล าบากในการช าระค่าเล่าเรียน ผู้ปฏิบัติงาน
แนะน าให้นักศึกษาท าการกู้  กยศ. เน่ืองจาก 
กยศ. มีการช าระค่าเล่าเรียนและค่าครอ งชีพ
รายเดือนให้ แต่เมื่อนักศึกษาน าไปปรึก ษากับ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยหากนักศึกษา
จะต้องการกู้ กยศ. กลัวเป็นภาระหน้ีผูกพันกับ
นักศึกษาในอนาคต เป็นต้น 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชี้แจงข้อดีและข้อเสียของการ
ปฏิบัติห รือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าว่าจะส่ ง ผ ล
อย่างไรต่อนักศึกษาบ้าง โดยไม่น าอารมณ์หรือ
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียง
ชี้ ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียเพื่อนักศึกษาเกิดการ
พิจารณาให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียดังที่กล่าวไปและ
สามารถสื่อสารกับครองครัวของนักศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง หลังจากน้ันนักศึกษาจะเลือกปฏิบัติแบบใดก็
อยู่ที่ตัวนักศึกษา ให้ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนนักศึกษา
ในเร่ืองอื่น ๆ ต่อไปตามความเหมาะสม 

8. นักศึกษาบางรายไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของการ
เป็นนักศึกษา เช่น ไม่เข้าเรียน ขาดส่งงาน หรือ
แม้จะมีการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาต่าง ก็ไม่เข้า
เรียน แม้จะผ่านกระบวนการให้แนะน าปรึกษา
ไปแล้ว เป็นต้น 

พูดคุยกับนึกศึกษาเพื่อถามถึงปัญหาว่าเพราะเหตุใด
ถึงไม่เข้าเรียน มีปัญหาอย่ างไร มีการพูดคุยถึง
ผลกระทบที่ตามมาหากนักศึกษายังปฏิบัติตัวเช่นน้ัน 
เช่นการติด F หรืออาจะถูกรีไทร์ ได้อันจะส่งผลเสีย
ต่อนักศึกษาเอง หลักการพูดคุยมีการติดตามว่า
นักศึกษาได้ป รับปรุงตัวแล้วหรือไม่ หากยังไม่
ป รับปรุงตัวต้องติดต่อผู้ปกครองของนักศึกษาเพื่อ
ช่วยดูแลกับก านักศึกษา 

9. ผู้ปฏิบัติงานอาจจะน าชุดความคิดหรือมุ มมอง
ของตนเองมาตัดสินการใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานอาจจะ
มีอายุและประสบการณ์มากกว่านักศึกษ าอั น
อาจจะเกิดผลเชิงลบในการให้ค าแนะน าห รือ
การให้ค าปรึกษาได้ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องพึงระลึกเสมอว่าเราเพียงแต่ท า
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาเท่ า น้ัน
ห้ามน าอารมณ์ หรือประสบการณ์ของตนเองไปชี้น า
ให้นักศึกษาต้องปฏิบัติอย่างน้ีหรืออย่างน้ัน ท าเพียง
แค่เสนอให้เห็นข้อดีและข้อเสียหากไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าและนักศึกษาจ าเป็นต้องเลือกเองว่าจะ
ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือไม่ 

10. ปัญหาบางประเภทเกินอ านาจของผู้ปฏิบัติงาน
ในการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา เช่น 
นักศึกษามีประวัติก ารฆ่ าตัวต าย ท าร้าย

ป รึก ษ าผู้ บั ง คั บบัญช าและส่ งนัก ศึ กษ าต่อให้
ผู้ เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักกฎหมาย 
ต ารวจ เป็นต้น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ร่างกาย และอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความ
รับผิดชอบของผู้ปฏบิัติงาน เป็นต้น 

  

5.2 การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

ล าดับท่ี สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. การนัดเวลาท าแผนภาพสมดุลชีวิต

ร่วมกับการสัมภาษณ์ นักศึกษาท าการ
นัดผู้ปฏิบัติงานผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค 
หรือทางไลน์ ท าให้นักศึกษาคนอื่นไม่
สามารถเห็นช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงาน
สะดวกได้ 

ให้นักศึกษาท าการนัดผู้ปฏิบัติงานผ่านทาง Google 
Calendar เพื่อที่จะได้มีการจัดการเวลาได้สะดวกยิ่งขึ้น 
และนักศึกษาคนอื่นจะสามารถเห็นช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานได้ 

2. การสัมภาษณ์ในปัจจุบันเป็นแ บ บ 
face to face คือนักศึกษาต้องมาพบ
ผู้ปฏิบัติงานที่ส านักงาน 

ใ ช้ โ ป รแ กรมประชุมออ นไล น์  เ ช่ น  Zoom, Google 
Meeting เพื่อความสะดวกและลดการเดินทาง 

3. แผนภาพสมดุลชีวิตใช้เป็นแบบ Hard 
Copy 

ให้นักศึกษาท าแผนภาพสมดุลชีวิตผ่าน Google Form 
เพื่อความสะดวกในอนาคต 

4. การสนับสนุนการเรียนและการใช้ชีวิต
ของนักศึกษามาจากฝั่งคณาจารย์และ
บุคคลากรของสาขาอย่างเดียว 

มีการวางแผนใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นักศึกษ ามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาด้วยกันเองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ดีขึ้น 

5. ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียว 

มีการจัดอบรมให้พี่ดูแลน้อง ให้มีรุ่นพี่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ 
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจากทางสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลนักศึกษา 
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