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การพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา

โดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค

วาสนา	พวยอ้วน1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยได้พัฒนาเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 ระยะท่ี	 1	 ศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาแบบวัดการรับรู้ 

ความสามารถแห่งตนของครูท่ีปรึกษา	กลุ่มตัวอย่างคือ	ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาส	ภาคตะวันออก	จ�านวน	400	คน	โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนจากครูที่ปรึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส	ภาคตะวันออก	ระยะที่	2	การพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรม

การปรกึษากลุม่เชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูท่ีปรึกษา	กลุ่มตัวอย่าง

คือ	 ครูที่ปรึกษาที่มีคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนต�่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่	 25	 โดยวิธีสุ่มแบบหลาย 

ขั้นตอนแล้วตามความสมัครใจได้จ�านวน	 24	คน	สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม	 เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม		

กลุ่มละ	12	คน	 เครื่องมือในการวิจัยน้ี	ประกอบด้วย	แบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	

จ�านวน	29	ข้อ	ทีพ่ฒันาในระยะที่	1	และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิต่อการรับรู้ 

ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	 เก็บข้อมูลในระยะก่อนการทดลอง	 ระยะหลังการทดลอง	และระยะ

ติดตามผล	 	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบสมมติฐานด้วยการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ�า้ประเภทหนึง่ตวัแปรระหว่างกลุม่และหนึง่ตัวแปร	ภายในกลุ่ม	และทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบนิวแมนคูลส์	 ผลการวิจัย	พบว่า	 แบบวัดการรับรู้ความสามารถ 

แห่งตนของครูที่ปรึกษา	การเป็นครูที่ปรึกษาฯ	ที่ดีต้องมี	 7	องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1.	 การรับรู้การมีส่วนร่วม 

ตัดสินใจในโรงเรียน	2.	การรับรู้การมีส่วนร่วมการด�าเนินงานทรัพยากรของโรงเรียน	3.	การรับรู้พฤติกรรม 

การสอน	4.	การรับรู้การส่งเสริมวินัยในนักเรียน	5.	การรับรู้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	6.	การรับรู้การมี

ส่วนร่วมของชุมชน	และ	7.	การรับรู้การมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน	 ส่วนผลของพัฒนา

โปรแกรมและศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตน 

ของครูที่ปรึกษา	พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ครูที่ปรึกษาท่ีได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคมี 

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนในระยะหลงัการทดลองและระยะตดิตามผลสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	0.05

ค�าส�าคัญ	:	การปรึกษากลุ่ม	เชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	การรับรู้ความสามารถแห่งตน	ครูที่ปรึกษา
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Abstract

 The	research	was	divided	into	two	phases.	Phase	1:	the	study	of	the	components	 

and	the	development	of	the	self-efficacy	scale	for	counselor	teachers.	The	sample	group	

consisted	of	400	counselor	 teachers	who	were	 randomly	 selected	 from	 those	of	 lower	

secondary	 level	 from	opportunity	expansion	schools	 in	Eastern	 region	by	using	 stratified	 

random	 sampling	method.	 Phase	 2:	 the	development	 and	 the	 study	of	 the	effects	 of	

assimilative	 integrative	group	counseling	program	on	 self-efficacy	of	 counselor	 teachers.	 

The	sample	group	consisted	of	24	counselor	teachers	with	self-efficacy	scores	lower	than	

25th	percentile	who	were	 randomly	 selected	by	using	multi-stage	 sampling	method,	 and	

was	divided	 into	a	control	group	 (12	counselor	 teachers)	and	an	experimental	group	 (12	

counselor	group).	The	research	instruments	were	the	self-efficacy	scale	for	counselor	teachers	

which	comprised	29	items	and	was	developed	during	Phase	1,	and	assimilative	integrative	

group	counseling	program	on	self-efficacy	of	counselor	teachers.	The	data	were	collected	

during	the	pre-experimental,	post-experimental,	and	follow-up	periods.	The	data	analysis	

used	confirmatory	factor	analysis,	repeated	measures	ANOVA;	between-group	variable	and	 

within-group	variable,	and	paired-difference	test	using	Newman-Keuls	procedure.		The	results	

revealed	 that	based	on	 the	 self-efficacy	 scale	 for	 counselor	 teachers,	 a	 good	counselor	

teacher	was	required	to	have	the	following	qualifications:	1)	perception	of	participation	in	

decision	making	at	schools,	2)	perception	of	participation	in	school	resource	management,	 
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3)	perception	of	teaching	behavior,	4)	perception	of	promoting	student	discipline,	5)	perception	

of	parents'	participation,	6)	perception	of	the	community’s	participation,	and	7)	perception	of	

participation	in	creating	a	good	atmosphere	at	schools.	As	for	the	results	of	the	development	

and	the	study	of	the	effects	of	assimilative	integrative	group	counseling	program	on	self-efficacy	

of	counselor	teachers,	it	was	found	that:	an	interaction	between	the	experimental	method	

and	the	duration	of	the	experiment	was	statistically	significant	at	0.05	level;		the	counselor	

teachers	who	participated	in	assimilative	integrative	group	counseling	program	had	higher	

perception	of	the	self-efficacy	during	the	post-experimental	and	follow-up	periods	than	the	

control	group	at	the	significance	level	of	0.05;	and	the	counselor	teachers	who	participated	

in	assimilative	integrative	group	counseling	program	had	higher	perception	of	the	self-efficacy	

during	the	post-experimental	and	follow-up	periods	than	the	pre-experimental	period	at	the	

significance	level	of	0.05.

Keywords:	 group	counseling,	assimilative	integrative,	self-efficacy,	counselor	teacher
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บทน�า

 กระบวนการเรียนการสอนพบว่าบุคคลท่ีส�าคัญและส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน	คือครู	 

ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้น	 ครูมีบทบาทหน้าที่ใน	 2	 ลักษณะ	 คือ	 ครูผู ้สอน	 และครูที่ปรึกษา	 ครูผู ้สอน	 

คือผู้ที่มีหน้าที่ในการสอนรายวิชาต่าง	 ๆ	ส่วนครูที่ปรึกษา	คือ	ครูผู้สอนที่สอนวิชาต่าง	 ๆ	และมีหน้าที่ช่วย

ในการสังเกต	ตักเตือน	 ใส่ใจเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นบทบาทของการพัฒนาผู้เรียน 

จึงพบว่า	 ครูที่ปรึกษา	 คือ	 ครูผู้สอน	 และเป็นที่ปรึกษานักเรียน	บุคคลส�าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนา 

ทักษะชีวิตได้คือครูท่ีปรึกษา	 ครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ�านวนมากยังไม่มีความ 

เช่ือมั่นว่าตนเองเป็นบุคคลส�าคัญที่จะสามารถสอนให้นักเรียนมีความรู้	 แก้ปัญหา	 และมีความเชื่อมั่นใน

การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองได้	 (สมลักษณ์	พรหมมีเนตร	และฉันทนา	จันทร์บรรจง,	

2547,	น.	14)	ดังนั้นครูท่ีปรึกษาจึงควรมีการรับรู้ความสามารถของตน	ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 

(Self-Efficacy)	 	 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม	 (Social	Cognitive	Learning	Theory)	 ของ	Bandura	 

(1977,	pp. 191-215;	1994,	pp. 71-81;	1997,	pp. 37-39)	ให้ความหมายว่า	เป็นความคาดหวังของบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของตน	 ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง	 และความคาดหวังนี้เป็นตัวก�าหนดการ

แสดงออกของพฤติกรรม	และการรับรู้ความสามารถของตนเอง	(Perceived	Self-Efficacy)	เป็นการที่บุคคล

ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและด�าเนินการกระท�าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว้	โดยที	่Bandura	มคีวามเชือ่ว่า	การรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้	มีผลต่อการกระท�าของบคุคล		

โดยพบว่าบุคคล	2	คน	อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน	แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได	้ถ้าพบว่า 

คน	2	คนน้ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกันและในท�านองเดียวกันการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกนั	กอ็าจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกนัเช่นกนัและความสามารถ

ของบุคคลมลีกัษณะไม่ตายตวั		แต่มคีวามยดืหยุน่ตามสภาพการณ์	ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในสภาวการณ์นัน้	ๆ 	ดงันัน้ถ้าบุคคลมคีวามเชือ่ว่าตนเองมคีวามสามารถ	บคุคลกจ็ะแสดงออกถงึความสามารถ

นั้นออกมา	และพบว่าบุคคลท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน	 อุตสาหะ	 ไม่ท้อถอยง่าย	 และ 

จะประสบความส�าเร็จในท่ีสุด	 และในกระบวนการเรียนการสอนนั้นการรับรู้ความสามารถของตนเองของครู	

(Teacher	 Self-Efficacy)	 เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลในการจัดการและการปฏิบัติตนตามการรับรู้ของ 

ครูเกี่ยวกับการวางแผนจัดการ	 และจัดท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา	 และ 

เป็นความเชื่อเกี่ยวกับงานและสถานการณ์ทางการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง	(Bandura,	1997,	pp. 40-42)

	 การรับรู ้ความสามารถของตนเองของครูที่ปรึกษามีความส�าคัญมากต่อการประกอบอาชีพครู 

เพราะพบว่ามีการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูที่ปรึกษาได้รับอิทธิพลจากปัจจัย	4	 ปัจจัย	 ได้แก	่

ประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ	 การได้เห็นประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จของผู้อื่น	 การชักชวน 
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ด้วยวาจา	และสภาพทางร่างกายและอารมณ์	 (Bandura,	 1994,	 pp.80-83)	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา 

การรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส	 ภาคตะวันออก	 และเลือกใช้วิธีการ 

ให้การปรึกษากลุ่ม	 เนื่องจากการปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลเปรียบเสมือนสังคมจ�าลอง 

ที่ช่วยให้สมาชิกมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับคอเรย์	 (Corey,	 2004,	pp. 5-7)	 

ที่กล่าวว่า	 การให้การปรึกษากลุ่มจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้รับการส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้

เรียนรู้ร่วมกัน	และร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย	และยังให้ความส�าคัญกับความคิด	ความรู้สึก	และการกระท�า	

บรรยากาศของกลุ่มมีความเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจกัน	 ซ่ึงสมาชิกกลุ่มจะได้รับการพัฒนาให้เกิดแรงจูงใจ 

ทั้งในสถานการณ์กลุ่มและน�าไปใช้ในชีวิตจริงได	้โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถ

แห่งตน	และทฤษฎีการให้	การปรึกษากลุ่ม	อันได้แก่	ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบผู้รับการปรึกษาเป็น

ศูนย์กลางที่มุ่งให้ผู้รับการปรึกษารู้จักเข้าใจยอมรับตนตามความเป็นจริง	กล้าตัดสินใจและเลือกรับผิดชอบใน

การด�าเนินชีวิตของตนเอง	และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมโดยผู้วิจัยได้บูรณาการเฉพาะเทคนิคการปรึกษา

ของทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มที่สอดคล้องกับปัญหา	และความต้องการของผู้รับการปรึกษา	และดังที	่ 

จิโอวาโซเลียส	 (Giovazolias,	 2005,	 pp. 166-167)	 กล่าวว่า	 การบูรณาการเฉพาะเทคนิคการปรึกษา 

เป็นรูปแบบการบูรณาการที่ใช้กันมากที่สุด	 โดยการเลือกเทคนิคจากทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ ่ม 

อย่างน้อย	 2	ทฤษฎีขึ้นไป	น�ามาประยุกต์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน	 โดยเทคนิคการปรึกษาที่น�ามาใช้

ต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับการปรึกษา	 และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์ประกอบ 

ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ	์โดยได้จากแนวคิด	ทฤษฎ	ีดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสร้างรูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ	

ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นแนวคิดทฤษฎีเพื่อไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่า	“รูปแบบเชิงปฏิบัติการ”	(Practice	Model)	

(เสร	ีชัดแช้ม,	2538,	น.	52)	โดยสร้างเป็นกรอบในด�าเนินการพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตน	โดยใช้วิธี

การให้การปรกึษากลุม่	ซึง่พจิารณาตามแนวคดิของคอเรย์	(Corey,	2004,	pp. 457-465)	ในการให้การปรกึษา

กลุ่มที่ครอบคลุม	3	ปัจจัย	คือ	ความคิด	ความรู้สึกและการกระท�าเพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถพัฒนาแต่ละ 

องค์ประกอบของพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตน

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 ระยะที	่1	การพฒันาแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา	ได้แก่	ศกึษาองค์ประกอบ

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา	และพฒันาแบบวดัการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูทีป่รึกษา

	 ระยะที่	 2	 การทดลองโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคต่อการรับรู้ความ

สามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา	ได้แก่	พฒันาการปรกึษากลุ่มเชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิต่อการรับรู้ความ

สามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา	และศกึษาผลของการปรกึษากลุม่เชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิต่อการรบัรู้

ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา
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สมมติฐานการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	 1	 พัฒนาแบบวัดการรับรู ้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	 สมมติฐาน	 ได้แก	่ 

แบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษามีความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างของข้อค�าถาม

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 ระยะที่	 2	 ทดลองโปรแกรมและผลการศึกษาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 

สามารถพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	สมมติฐานได้แก่	 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ

ทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง	ครูท่ีปรึกษาท่ีได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคมี

คะแนนเฉลีย่การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนในระยะหลงัการทดลองสงูกว่าครทูีป่รกึษากลุม่ควบคมุ	ครทูีป่รกึษา

ที่ได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนในระยะ

ติดตามผลสูงกว่าครูที่ปรึกษาที่เป็นกลุ่มควบคุม	ครูที่ปรึกษาท่ีได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและ

เทคนิค	มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตน	 ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลอง	และ 

ครูที่ปรึกษาที่ได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	มีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถ 

แห่งตน	ในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การทดลองครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง	 แบบ	 Randomized	 

Pretest	Posttest	Follow-Up	Design	(Rausch,	Maxwell,	&	Kelly,	2003,	pp. 467	-	486)	ซึ่งมีแบบแผน

การทดลองดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	แบบแผนการทดลองจากการใช	้Randomized	Pretest	Posttest	Follow-up	Design

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง ติดตามผล

ER O1 X O2 O3

CR O1 - O2 O3

ความหมายของสัญลักษณ	์มีดังนี้
	 E	 	 แทน	 กลุ่มทดลอง	(Experimental	Group)
	 C	 	 แทน	 กลุ่มควบคุม	(Control	Group)
	 R	 	 แทน	 การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม	(Random	Assignment)
	 O1	 แทน	 การสอบก่อนที่จะจัดกระท�าการทดลอง	(Pretest)
	 O2	 แทน	 การสอบหลังจากที่จะจัดกระท�าการทดลอง	(Posttest)
	 O3	 แทน	 การสอบหลังจากจัดกระท�าการทดลองเป็นเวลา	1	เดือน
	 X	 	 แทน	 การจัดกระท�า	(Treatment)	โดยรูปแบบการปรึกษากลุ่ม
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 64 วาสนา	พวยอ้วน

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ระยะที่	 1	 ประชากร	 ได้แก่	 ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส 
ภาคตะวันออก	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	422	โรงเรียน	ครูที่ปรึกษาทั้งสิ้น	จ�านวน	3,372	คน 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2561,	ออนไลน์)
	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส	ภาคตะวันออก		
จ�านวน	400	คน	จากจ�านวน	40	โรงเรียน	เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmation	
Factor	Analysis)	ประมาณ	10	-	20	เท่าของข้อค�าถาม	(Hair	et	al.,	2014,	pp. 168-170)

	 ระยะที่	2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ส�าหรบัการศกึษาการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนเป็นครทูีป่รกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส	ภาคตะวันออก	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	24	คน	ได้มาโดย
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	มีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ต�า่กว่า	25	สอบถามความสมัครใจได้จ�านวน	 
24	คน	ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ	Stratified	Random	Sampling	แบ่งเป็นกลุ่ม	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	12	คน	 
คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและ
เทคนิค	ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการปรึกษากลุ่มแบบปกติ	แต่ไม่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิค

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	แบบวัดการรับรู ้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	 ผู ้วิจัยแปลมาจากแบบวัดการรับรู ้ 
ความสามารถแห่งตนของครู	 (Bandura’s	 Instrument	 Teacher	 Self-Efficacy	 Scale)	 ของ	 แบนดูรา	
(Bandura)	
	 2.	 โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	 เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถ 
แห่งตนของครูที่ปรึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
 
 3. การเก็บข้อมูลการวิจัย

	 ระยะที่	1	กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	
	 ระยะที่	 2	 เก็บข้อมูล	3	ระยะ	คือ	ระยะก่อนการทดลอง	ระยะหลังการทดลอง	และระยะหลังการ
ติดตามผล	

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	วเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าต�า่สดุ	ค่าสูงสุด	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน
การรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา
	 2.	วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา
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 	 2.1	 วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	 ของข้อความแบบวัดการรับรู้

ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	 โดยใช้สูตรค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยาม

ศัพท	์ (Item-Objective	Congruence:	 IOC)	 (Rovinelli	&	Hambleton.	1976,	pp. 49-60)	โดยยอมรับ 

ตั้งแต่ค่า	IOC	เท่ากับ	0.50	ขึ้นไป

	 	 2.2	 วเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อของแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา	

โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	Product	Moment	Correlation	 :	 rXY)	 (Onwuegbuzie	 

&	Daniel,	1999,	pp. 1-58)	โดยยอมรับตั้งแต่ค่า	0.20	ขึ้นไป

	 	 2.3	 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	 โดยรวมของแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่

ปรึกษา	 โดยการแสดงความสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ	 (ที่หักคะแนนข้อนั้นออก)	 

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha-Coefficient)	 ของครอนบัค	 (Cronbach,	 1951,	pp. 297-334)	 ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเป็น	0.92

	 3.	วเิคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา

ดงันี	้การวเิคราะห์องค์ประกอบการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษาเพือ่ตรวจสอบค่าความเทีย่งตรง

เชิงโครงสร้าง	โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis)

	 4.	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการรับรู ้ความสามารถแห่งตนของ

ครูที่ปรึกษา	 ได้แก่	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาก่อน 

การทดลอง	หลงัการทดลอง	และหลงัการตดิตามผลของกลุม่ทดลอง	และการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฒันา 

การรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาก่อนการทดลอง	หลังการทดลอง	 และหลังการติดตามผล	 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัย

 ระยะที่ 1 พัฒนาแนวคิดและแบบวัด

 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา 

	 การศึกษาองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น	 7	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 ด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมตัดสินใจ	ด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมการด�าเนินงานทรัพยากรของโรงเรียน		

ด้านการรับรู้พฤติกรรมการสอน	 ด้านการรับรู้การส่งเสริมวินัยในนักเรียน	 ด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมกับ 

ผู้ปกครอง	 ด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมกับชุมชน	 และด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมการสร้างบรรยากาศที่ดี 

ในโรงเรียน	
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 2. ผลการพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา

	 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	1	ของโมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตน

ของครูที่ปรึกษา	ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ค่าสถิติ	Bartlett’s	Test	of	Sphericity	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	6800.25	

(p	=	0.00,	df	=	406)	แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส�าคัญ	 

ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับค่าดัชนี	Kaiser-Meyer-Olkin	(KMO)	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.91	ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล	้

1	แสดงว่าตัวแปรต่าง	ๆ	ในข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กัน	และเหมาะสมที่จะไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้	จากนั้น 

ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	โมเดลองค์ประกอบอันดับที่	1	พบว่า	น�้าหนักองค์ประกอบของ

ตัวบ่งชี้ทั้ง	29	ตัวมีค่าเป็นบวก	มีค่าตั้งแต่	0.42-0.94	และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		ทุกค่า	นอกจากนี้ 

ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์	(R2)	มค่ีาระหว่าง	0.18-0.89	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าตัวบ่งชีเ้หล่านีเ้ป็นตัวบ่งชีท้ีส่�าคญั

ขององค์ประกอบทั้ง	7	องค์ประกอบ	คือ	ตัวบ่งชี้	q1-	q2	เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้านการรับรู้

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ	 (TSE1)	ตัวบ่งชี้	 q3	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้านการรับรู้การมีส่วนร่วม

การด�าเนินงานทรัพยากรของโรงเรียน	 (TSE2)	 ตัวบ่งชี้	 q4-q11	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้าน 

การรับรู้พฤติกรรมการสอน	 (TSE3)	ตัวบ่งชี้	 q12-q14	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้านการรับรู ้

การส่งเสริมวินัยในนักเรียน	 (TSE4)	 	 ตัวบ่งชี้	 q15-q17	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้านการรับรู้ 

การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง	 (TSE5)	ตัวบ่งชี้	 q18-q21	 เป็นตัวบ่งชี้ท่ีส�าคัญขององค์ประกอบด้านการรับรู้ 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน	 (TSE6)	 และตัวบ่งชี้	 q22-q29	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้านการรับรู้ 

การมีส่วนร่วมการสร้างบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน	 ส่วนผลการวิเคราะห์โมเดลอันดับที่	 2	 ได้ว่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบของตวัแปรท้ัง	7	ตวัแปรมค่ีาเป็นบวก	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบระหว่าง	0.57-0.91	และมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ทกุค่า	และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์	(R2)		ระหว่าง		0.32-0.84	สรปุได้ว่าตวัแปรด้าน 

การรบัรูก้ารมส่ีวนร่วมตดัสนิใจ	(TSE1)	ตวัแปรด้านการรบัรูก้ารมส่ีวนร่วมการด�าเนนิงานทรพัยากรของโรงเรยีน	

(TSE2)	ตวัแปรด้านการรบัรูพ้ฤตกิรรมการสอน	(TSE3)	ตวัแปรด้านการรบัรูก้ารส่งเสรมิวนิยัในนกัเรยีน	(TSE4)	

ตัวแปรด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง	(TSE5)	ตัวแปรด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมกับชุมชน	(TSE6)	

และตัวแปรด้านการรับรู้การมีส่วนร่วมการสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน	 (TSE7)	 เป็นองค์ประกอบที่ดีของ

การรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	(TSE)

 ระยะที่ 2 ทดลองโปรแกรม

	 	 2.1)	ผลการพฒันาโปรแกรมและผลการปรกึษากลุม่เชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิต่อความรบัรู้ 

ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา

	 	 	 	 1)	 ข้อมูลและสถิติพื้นฐานของคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา

วาสนา	พวยอ้วน
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาของ 

	 	 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาในการทดลอง

Source of variation df SS MS F P

Between subject

    Group	(G) 21 1880.89 1880.89 14.75* 0.000

    Error 22 2805.06 127.50

Within subjects 

   Time	(T) 1.57 2597.03 1655.43 81.36* 0.000

     IxG 1.57 673.36 429.22 21.09* 0.000

     Error 34.51 702.29 20.35

*P<0.05

	 ตารางที่	 2	ปรากฏว่า	มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	0.05	นอกจากนี้ยังพบว่า	คะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และยังพบว่าเมื่อระยะเวลาที่แตกต่างกันครูที่ปรึกษามีคะแนนการรับรู ้

ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที่ 3	 ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลา	ในกลุม่ทดลองต่อการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษา

Source of variation df SS MS F P

กลุ่มทดลอง

				Between	Groups 11 1420.31

    Within	Groups 2 2884.34 1442.19 66.34* 0.00

    Error 22 478.28 21.74

    total 35 4782.97

P<0.05	

	 ตารางที่	 3	พบว่า	 กลุ่มทดลอง	ครูที่ปรึกษามีคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนระหว่างก่อน	 

การทดลอง	หลังการทดลอง	และตดิตามผลหลงัการทดลอง	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	

ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยน�ามาเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีนิวแมน-คูลส์	(Newman-Keuls)	ดังตารางที	่4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครูทีป่รึกษากลุ่มทดลองระหว่าง 

	 	 ระยะเวลาในการทดลอง	ด้วยวธิกีารทดสอบรายคูแ่บบนวิแมน-คลูส์	(Newman-Keuls	Method)

เวลา X
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ติดตามผล

223.50 240.33 244.08

ก่อนการทดลอง 223.50 - 16.83* 20.58*

หลังการทดลอง 240.33 - 3.75

ติดตามผล 244.08 -

P 2 3

q(0.05,p,22) 2.93 3.55

q(0.05,p,22) 3.94 4.78

*P<	0.05	

	 ตารางที	่4	พบว่าคะแนนรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของครูทีป่รึกษากลุ่มทดลองระยะหลังการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	คะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนของ 

ครูที่ปรึกษากลุ่มทดลองระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 

ส่วนคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษากลุ่มทดลองระยะติดตามผลแตกต่างจากระยะหลัง 

การทดลอง	อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	การทดสอบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างวธิกีารทดลองกบัระยะเวลาการทดลอง	พบว่ามปีฏสัิมพันธ์ระหว่าง

วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	1	

ท่ีต้ังไว้	 แสดงให้เห็นว่าระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกันต่อการรับรู้ความสามารถ

แห่งตนของครทูีป่รกึษาคอืระยะก่อนการทดลองครทูีป่รึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมคีะแนนการรับรู้

ความสามารถแห่งตนของครทูีป่รกึษาทีค่ะแนนเฉลีย่ใกล้เคยีงกนั	จงึท�าให้ในระยะก่อนการทดลองทัง้สองกลุ่ม

มีคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนไม่แตกต่างกันแต่ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล	พบว่า 

ท้ังสองกลุม่มคีะแนนเฉลีย่แตกต่างกนั	คอื	ครทูีป่รกึษาทีไ่ด้รับการปรึกษากลุ่มเชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิ		

มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาเพ่ิมขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมซ่ึงสามารถอธิบาย 

ได้ว่าวธิกีารทีใ่ช้ในการทดลองคอืการปรกึษากลุม่เชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิ	ท�าให้สมาชกิในกลุ่มมกีารรับรู้ 

ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาสูงกว่าในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎี

และเทคนิค	 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่า	 พฤติกรรมของบุคคลนอกเหนือจากปฏิกิริยาสะท้อนเบื้องต้น	

วาสนา	พวยอ้วน
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(Elementary	Reflex)	แล้วบุคคลไม่ได้เตรียมให้เกิดพฤติกรรมอื่น	ๆ	 ได้	 แต่จะต้องมีการเรียนรู้พฤติกรรม

เหล่านั้นทั้งสิ้น	 โดยพฤติกรรมของบุคคลได้มาจากตัวแทนทางสัญลักษณ์	 (Symbolic	 Representation)	 

ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นพื้นฐานแก่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง	 (นภวรรณ	 ตันติเวชกุล,	 2542,	 

น. 75)	ดังนั้น	 รูปแบบพฤติกรรมอันใหม่ของบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้จากการสังเกตคนอื่นหรือแม่แบบทาง

สื่อมวลชนสอดคล้องกับงานวิจัยของชาง	(Chang,	1995,	pp. 198-201)	พบว่านักศึกษากลุ่มที่ได้การปรึกษา

กลุม่ตามแนวทฤษฎเีผชญิความจรงิมคีวามเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านความรบัผดิชอบและการควบคมุตนเองได้ 

อย่างมปีระสทิธภิาพสงูกว่ากลุม่ควบคมุทัง้ในระยะตดิตามผลสูงกว่าระยะหลังการทดลองและสูงกว่าระยะก่อน

การทดลอง	และงานวิจัยของจิดาภา	สุวรรณ	 (2558,	น. 69)	พบว่า	นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการปรึกษา

กลุ่มโดยการก�ากับตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�าเป็นในระยะทดลองและระยะถอนการทดลอง 

ต�่ากว่าระยะเส้นฐานและต�่ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะทดลองและระยะถอนการทดลอง		

	 2.	ครูที่ปรึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา 

ภายหลังเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	 สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 0.05	ซึ่งเป็นผลจากการเข้าการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	 จ�านวน	15	ครั้ง	 

โดยครั้งที่	 1	 -	2	 เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับผู้เข้าร่วมกลุ่มทั้ง	 12	คน	และระหว่างผู้เข้าร่วม

กลุ่มด้วยกันเอง	ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอย่างง่าย	ๆ	เกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มเชิง 

บรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิ	จงึเกดิความรูส้กึไว้วางใจ	ผูว้จัิยแสดงความจริงใจ		ต่อจากน้ันจะเร่ิมให้กลุ่มทดลอง 

ได้รับการปรึกษาตั้งแต่	 ครั้งท่ี	 3	 -	 14	 ใช้ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมโดยประกอบด้วย

กระบวนการเรียนรู	้4	ขั้นตอน	ได้แก่	กระบวนการเอาใจใส่	กระบวนการจดจ�า	กระบวนการแสดงพฤติกรรม

เหมอืนตวัแบบและกระบวนการจงูใจ	ดงัเช่นงานวจิยัของ	ฮาร์รสี	(Harris,	1993,	pp. 141-155)	พบว่า	นกัเรยีน 

กลุ่มที่ได้รับการสอนอิงทฤษฎีแบบเผชิญความจริงสามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ม ี

ความรับผิดชอบและพฤติกรรมใดที่ขาดความรับผิดชอบได้ดีกว ่ากลุ ่มที่ไม ่ได ้รับการสอนอิงทฤษฎี 

แบบเผชิญความจริงและงานวิจัยของพรทิพย์พา	ธิมายอม	(2554,	น. 42)	พบว่า	กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรม 

การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนมีการรับรู้ความสามารถของตนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	0.01

	 3.	ครูที่ปรึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา 

ในระยะตดิตามผล	สงูกว่ากลุม่ควบคมุ	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	การวจิยัในครัง้นีใ้ช้การปรกึษากลุม่ 

ซึ่งข้อดีของการปรึกษากลุ่ม	เช่น	สมาชิกกลุ่มสามารถฝึกทักษะใหม่	ๆ	ทั้งในขณะที่อยู่ในกลุ่มและการน�ามาใช ้

ในชีวิตประจ�าวัน	และตัวแบบที่น�าเสนอคือ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี	9 

ซึ่งพระองค์เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชนชาวไทย	 จึงเป็นตัวแบบท่ีติดตรึงอยู่ในใจของคนไทยดังท่ี 

Bandura	 (1977,	 pp. 191-215)	 ได้ให้กล่าวว่า	 มนุษย์เรียนรู้ผ่านการสังเกตพฤติกรรม	ทัศนคติและ

ผลลัพธ์ของพฤติกรรมเหล่านั้นจากผู้อื่น	 พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากได้เรียนรู้จากการสังเกตจากต้นแบบ	 

Wasana	Phuai-Oun
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เพื่อเอาเป็นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออกพฤติกรรมใหม่	 ๆ	ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั้น	 จะถูก

เก็บบันทึกไว้ในความทรงจ�าและสามารถเป็นตัวชี้น�าในการน�ามาเป็นแนวทางการแสดงออกคร้ังต่อ	ๆ	 ไป	 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ซิมเมอร์แมน	 และโรเซนทอล	 (Zimmerman	 &	 Rosenthal,	 1974,	 

pp. 29-42)	พบว่า	ความสามารถในการจัดภาพของแต่ละกลุ่ม	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 0.01	 เด็กกลุ่มที่ดูตัวแบบที่เลือกโดยการตั้งค�าถามผู้ทดลองทีละลักษณะซึ่งได้จัดประเภทไว้	 และ 

มีความสามารถในการตั้งค�าถามได้ดีกว่ากลุ่มไม่ได้ดูตัวแบบ

	 4.	ครูที่ปรึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา 

ภายหลังการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	 สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เนือ่งจากการปรกึษากลุ่มเชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิได้น�าทฤษฎกีารปรึกษา 

กลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมเป็นหลักและบูรณาการโดยน�าเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล 

เป็นศูนย์กลางและทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาความเป็นจริงร่วมด้วยจึงสามารถพัฒนาการรับรู้ 

ความสามารถแห่งตนได้สอดคล้องกับโรเจอร์ส	 (Rogers,	 1954,	 p. 33)	 กล่าวว่า	 สัมพันธภาพระหว่าง 

ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาประสบอยู่ในขณะนั้น	 และ

ช่วยเหลืออย่างจริงใจ	 เคารพยอมรับและเข้าใจ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถคลายการป้องกันตนเอง

และพัฒนาไปสู่บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ	ส่วนทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาความเป็นจริงนั้น	 ผู้วิจัย

ได้น�าเอาเทคนิค	WDEP	จากการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาความเป็นจริงซ่ึงเทคนิคดังกล่าวแบ่งเป็น	 

4	ขั้น	ดังนี	้ขั้นที่	1	การส�ารวจความต้องการในการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา	(W	=	Want)		

ขั้นที่	 2	การส�ารวจพฤติกรรมด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาที่ก�าลังกระท�าอยู่ในปัจจุบัน	 

(D	=	Doing	and	Direction)	ขั้นที่	 3	การประเมินพฤติกรรมตนเองในด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน

ของครูที่ปรึกษา	 (E	=	 Evaluation)	 และขั้นท่ี	 4	การวางแผนปฏิบัติและการสร้างข้อผูกพัน	จึงช่วยให้คร ู

ที่ปรึกษารับรู้ความสามารถแห่งตนได้มากข้ึน	 (P	=	Planning	and	Commitment)	สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	 ลอเรนซ์	 (Lawrence,	 2003,	 pp. 9-15)	พบว่า	 คะแนนการควบคุมตนเอง	 และคะแนนการแสดง 

ความสามารถของตนเองของกลุม่ทดลองทีใ่ช้การให้ค�าปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎเีผชญิความจรงิในระยะหลงั

การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 5.	ครูที่ปรึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา 

ในระยะติดตามผล	สูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เนื่องจากการปรึกษา 

กลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค	ครั้งที่	 12	 -	 14	 ได้น�าข้ันกระบวนการท้ัง	 4	ขั้นของทฤษฎีการปรึกษา 

กลุ่มการเรียนรู้ทางสังคม	 ได้แก่	 กระบวนการเอาใจใส่	 กระบวนการจดจ�า	 กระบวนการแสดงพฤติกรรม

เหมือนตวัแบบและกระบวนการจงูใจมารวมกนั	จงึท�าให้สมาชกิกลุ่มได้ฝึกทัง้หมดและบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง	

และสนุกสนาน	 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น�าไปปฏิบัติกับนักเรียน	 ผู้บริหาร	ผู้ร่วมงาน	ผู้ปกครอง	และ 

ชุมชน	ซึ่งมีผลสะท้อนกลับมาเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกกลุ่ม	 สมาชิกกลุ่มคนใดที่บรรลุเป้าหมายแล้วก็จะได้

วาสนา	พวยอ้วน
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รางวัลที่ตนเองตั้งไว้	 และคอยชี้แนะ	 เป็นก�าลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มต่อไป	สอดคล้องกับอนงค์	 วิเศษสุวรรณ์

(2554,	น. 4-5)	 กล่าวถึงประโยชน์ของการปรึกษากลุ่ม	 เป็นวิธีการช่วยบุคคลให้เปลี่ยนเจตคติ	ความเชื่อ 

เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของดอร์	 และเฟย์	 (Door	 and	Fay,	 1974,	pp. 335-341)	 

พบว่าตัวแบบที่ เป ็นผู ้ใหญ่มีอิทธิพลต่อผู ้รับแบบมากกว่าตัวแบบที่ เป ็นเด็ก	 วัยเดียวกันทั้งในกลุ ่ม 

ที่ตัดสินจริยธรรมโดยค�านึงถึงเหตุผลและไม่ค�านึงถึงเหตุผลและงานวิจัยของพิมพ์ชนก	 นุชเนตร	 (2561,	 

น. 34-37)	 พบว่า	 ขั้นความสนใจ	 (Attention)	 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด	 ถัดมาคือ	 ขั้นความจ�า	 

(Retention)	รองลงมาคือ	ขั้นของการกระท�า	(Production)	และขั้นต�า่ที่สุดคือ	ขั้นการจูงใจ	(Motivation)		

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 แบบวัดการรับรู้ความสมารถแห่งตนของครูที่ปรึกษาจากงานวิจัยนี้สามารถน�าไปใช้กับครูที่ปรึกษา

ระดับอื่นที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีบริบทที่มีความใกล้เคียงกันพอสมควร	 เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถน�าไปเป็นตัวบ่งชี้ 

ถงึความมีประสทิธผิลในด้านต่าง	ๆ 	ของตนเอง	เพือ่หาแนวทางในการพฒันาต่อไป	และสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้กับครูทั่วไปโดยการพิจารณาปรับปรุงข้อค�าถามทั้ง	 29	ข้อ	 ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท

ของครูทั่วไป	 เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส�าหรับผู้บริหารในการหาทางพัฒนาครูให้เกิดความมีประสิทธิภาพ 

อย่างเหมาะสมต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการปรกึษากลุม่และใช้การปรกึษากลุม่เชงิบรูณาการทฤษฎแีละเทคนคิโดยเลอืก

ทฤษฎกีารปรกึษากลุม่การเรยีนรูท้างสงัคมเป็นหลกัและน�าทฤษฎกีารปรกึษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง

และทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาความเป็นจริงมาบูรณาการ	ซึ่งทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล

เป็นศูนย์กลางและทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาความเป็นจริงมีเทคนิคอื่น	ๆ	อีกมาก	ผู้ที่มีความสนใจ

อาจน�าเทคนิคต่าง	ๆ	ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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