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การพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชาตรี จําปาศรี1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ อโนมา ศิริพานิช3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบ
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายขั้นการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง จํานวน 16 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาระบบครูทปี่ รึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1)
ด้านปัจจัยนําเข้า (2) ด้านกระบวนการ (3) ด้านผลผลิต และ (4) ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมินตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1)
โครงสร้าง (2) คู่มือครูที่ปรึกษา (3) ระบบสารสนเทศ และ (4) หลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมินตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายการและทุกองค์ประกอบของหลักสูตร
ฝึกอบรม ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 84.64/85.54 ภาคปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยร้อยละ 84.29 และในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อครูที่ปรึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษาที่มีต่อครูที่ปรึกษา และนักเรียนต่อ
ครูที่ปรึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, ระบบครูที่ปรึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

_______________________________________
1

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
อาจารย์ประจํา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทร. +668 1665 6103 อีเมล: naychatree@live.com
2

_19(158-166)18.indd 158

3/19/62 BE 1:45 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

159

Development and Evaluation of Teachers’ Counselors Model Employed
by Education Institute under the Office of Vocational Educational Commission
Chatree Champasri1* Pisit Methapatara2 and Anoma Siripanich3
Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate the teachers’ counselors’ model
employed by Education Institute under the Office of Vocational Educational Commission 2) develop
and evaluate the teachers’ counselors’ system employed by Education Institute under the Office
of Vocational Educational Commission and 3) develop and evaluate the efficiency of the training
course on the teachers’ counselors’ model employed by Education Institute under the Office of
Vocational Educational Commission, The target group of the research to evaluate efficiency of
training course on the teachers’ counselors’ model employed by Education Institute under the
Office of Vocational Educational Commission included 16 teachers’. The results revealed the
followings: 1) The development and appropriateness assessment result of the teachers’ counselors’
model employed by Education Institute under the Office of Vocational Educational Commission
consists of four sections (1) Input (2) Process (3) Output and (4) Outcome. The result reported by
the experts showed that the overall system was appropriate at a high level. 2) The development
and appropriateness assessment result of the teachers’ counselors’ models employed by Education
Institute under the Office of Vocational Educational Commission consists of four sections (1) Structure
(2) Teachers’ counselors’ manual (3) Information system and (4) Training program 3) The training course
on development of the teachers’ counselors’ model employed by Education Institute under the
Office of Vocational Educational Commission can be concluded that the efficiency of the training
course was congruent with the objectives. The result showed that the efficiency was 84.64/85.54,
the average achievement was 84.29, and the satisfaction evaluation of trainees in overall revealed
the highest level and The results of follow-up and satisfaction evaluation from college administrators,
trained teachers and students was at the highest level.
Keywords: Training program, Teachers counselors models, Vocational Education Commission
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1. บทนํา
ในการจัดบริการการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาบุคคลให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพราะการพัฒนาบุคคลให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นทําได้ยากยิ่ง การพัฒนาผู้เรียนต่างมี
เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้สามารถดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุข โดยอาศัย
หลักการสร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการเรียนรู้ คือสร้าง
สั มพั นธภาพที่ ดี กั บนั กเรี ยน ประกอบกั บเจตคติ และ
พฤติกรรมของครูที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เห็นคุณค่าของ
การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนครูต้องเป็น
กัลยาณมิตรของศิษย์ [1] เนื่องจากเยาวชน ซึ่งอยู่ในช่วง
วัยรุ่นอันเป็นวัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีความ
สับสนทางจิตใจมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรียน
เป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะผู้ เรี ยนในระดั บอาชี วศึ กษา
ผู้เรียนที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ต่างมีจุดมุ่งหมายและ
คาดหวังที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเลือกให้สําเร็จและ
พร้อมที่จะออกไปทํางานตามที่คาดหวัง ผู้เรียนเหล่านี้มี
ภูมิหลังครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เมื่อ
เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในสถานศึกษาที่มีผู้เรียน
รวมกันอยู่เป็นจํานวนมาก มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แตกต่าง
ไปจากสถาบั น เดิ ม มี อิ ส ระมากขึ้ น ต้ อ งอาศั ย ความ
รับผิดชอบตนเองมากขึ้น และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
คนอื่ น ๆ ที่มี ความหลากหลายในบุ คลิกภาพ ลักษณะ
นิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทําให้ผู้เรียนส่วนใหญ่
เกิดปัญหาการปรับตัวทั้งด้านการเรียนและการดําเนิน
ชี วิ ต ในสภาวะทางสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศ
แปรปรวนอย่างรวดเร็ว และการรับเอาวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศมาใช้ โดยการแพร่กระจายจากสื่อทุกชนิด
ทําให้เกิดผลกระทบแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งถ้า
ไม่มีผู้ที่ชี้แนะหรือผู้ให้คําแนะนําอย่างดีจะทําให้เด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นมีพฤติกรรมหรือดําเนินชีวิตที่อาจเป็น
ปัญหาแก่สังคม ซึ่งผู้ปกครองและครูต้องให้การดูแลเอา
ใจใส่ช่วยเหลือในพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ต้องให้คําแนะนํา
ปรึกษาอย่างมีเทคนิควิธี [2]
ครูที่ปรึกษา เป็นบริการทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่
โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน ทําหน้าที่เป็นผู้แนะแนว และให้การปรึกษา
แนะนําผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน การแก้ปัญหา และส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ติดตามดูแลผู้เรียนทั้งวัน
และทุกเวลา ครูที่ปรึกษาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นครูที่ปรึกษาต้องมีสํานึก
ที่ดีต่อหน้าที่ และมีความมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ให้สําเร็จ
ตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากสถานศึกษา ซึ่งต้องให้ความ
รัก ความอบอุ่นเป็นทีป่ รึกษาและให้กาํ ลังใจเพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พัฒนาตนเอง
ไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง ตลอดจนต้องช่วยประสานทําความ
เข้าใจ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง [3]
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังขาดการวาง
แผนการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ทําให้การประสานงาน
ของในการทํางานประสบปัญหา เพราะปฏิบัติงานที่ไม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน บทบาทและหน้าที่ของ
ครูที่ปรึกษาขาดความสําคัญ ผู้เรียนไม่เห็นถึงประโยชน์
ของการมีครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจ
ในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ไม่เหมือนกัน ไม่เข้าใจ
วิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในปกครองของตนเอง ทําให้
การแก้ปัญหาของผู้เรียนขาดประสิทธิภาพ ขาดการติดตาม
ประเมินผล มีการดําเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องและไม่มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ระบบ
ครูที่ปรึกษาประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัญหาครูทปี่ รึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับ [4-6] ผู้วิจัยจึงเห็นว่า กลไก
สําคัญในอันที่จะช่วยให้ผู้เรียน ประสบความสําเร็จ ใน
การเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดําเนินชีวิต คือ การมีระบบ
ครูที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง และมีครูที่ปรึกษาที่ดี ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการศึกษาตลอดระยะเวลา
ที่อยู่ในสถานศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบครูที่
ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาขึ้น อันประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน โดยเน้นให้ครูที่
ปรึกษาได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยด้วย เพื่อให้ครูทปี่ รึกษา และผู้เรียน
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มี โอกาสในการสื่ อสาร และมี ปฏิ สั มพั นธ์ ต ลอดเวลา
ตลอดจนการมีหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นการ
ให้ความรู้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะเยาวชนนับเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
หากได้รับการดูแลและปลูกฝังที่ดี ย่อมเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ การพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบ
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2.3 เพือ่ พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.1.1 การพัฒนารูปแบบระบบครูทปี่ รึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ (System approach)
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยนําเข้า 2)
กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ผลลัพธ์
3.1.2 การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป
(CIPP MODEL) [7] โดยประเมิน 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมิน
ผลผลิต (Product Evaluation)
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ตามขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
3.2.1 ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้ องการจํ าเป็ นเกี่ ยวกั บระบบครู ที่ ปรึ ก ษาของสถาน
ศึกษา สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ครูที่ทําหน้าที่
ครูที่ปรึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัด
ภาคกลาง ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จํานวน 7 แห่ง
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 แห่ง และ
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 7 แห่ง
3.2.2 ขั้ น การประเมิ น ความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์บริหาร
ไม่ น้ อยกว่ า 5 ปี ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการพั ฒนาหลั กสู ตร
และการประเมินหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3.2.3 ขั้นการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่
ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านการพั ฒนาหลั กสู ตร ด้ านการจั ด
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา และด้านการฝึกอบรม
3.2.4 ขั้นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู
ที่ปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูที่ทําหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
3.2.5 ขั้นการนําหลักสูตรไปใช้จริง กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ครูที่ทําหน้าที่ครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในขั้นทดลองใช้
หลักสูตร
3.2.6 ขั้นการติดตามและประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
รองผู้ อํ านวยการฝ่ ายพั ฒนากิ จการนั กเรี ยนนั กศึ กษา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช. ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2556-2558
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
ของระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ร่างรูปแบบการพัฒนา
ระบบครู ที่ ป รึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาและระบบครู
ที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 5) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา 6) ประเมิ นหลั กสู ตรฝึ กอบรมครู ที่ ปรึ กษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 8) นําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง และ 9) ติดตามและประเมินผล
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ ทดสอบ ใช้สูตร
KR-20 ของ Kuder Richardson แบบสอบถามใช้วิธีของ
Cronbach's Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพ
ของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมครู ที่ ป รึ ก ษา ประเมิ น โดยใช้
รูปแบบซิป (CIPP Model) [7]
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม
รู ปแบบการพั ฒนาระบบครู ที่ ปรึ กษาของสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบ
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้นําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นเกี่ยวกับระบบครูที่
ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงสรุปเป็นประเด็นเพื่อใช้ในการออกแบบ
รู ปแบบการพั ฒนาระบบครู ที่ ปรึ กษาของสถานศึ กษา
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรูปแบบ
การพั ฒ นาระบบครู ที่ ป รึ ก ษาขอสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น แสดง
ดังรูปที่ 1
5.1.2 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของ
รู ป แบบระบบครู ที่ ป รึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 11 ท่าน แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม
X

S.D.

4.73

0.45

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด

4.70
4.75
4.73
4.64
4.71

0.47
0.44
0.45
0.50
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการประเมิน
1. (ร่าง) ระบบครูที่ปรึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ขั้นศึกษาปัจจัยนําเข้า(Input)
3. ขั้นกระบวนการ (Process)
4. ขั้นผลผลิต (Output)
5. ขั้นผลลัพธ์ (Outcome)
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความ
เหมาะสมมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.71 โดยขั้ น
กระบวนการทีค่าสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
5.2 ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบ
ครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน แสดง
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ
รายการประเมิน
1. โครงสร้างระบบครูที่ปรึกษา
2. คู่มือครูที่ปรึกษา
3. ระบบสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.70
4.90
4.85
4.82

0.50
0.23
0.29
0.34

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบครู ที่ ป รึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 โดยผลการประเมินคู่มือ
ที่ปรึกษา มีค่าสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90
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การศึกษารวมรวมข้อมูล

Input

โครงสร้าง

คู่มือครูที่

ระบบสารสนเทศ

หลักสูตรฝึกอบรม

163

เอกสาร/งานวิจัย
บทความ
ผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบครูที่ปรึกษา
1. วิเคราะห์สภาพและข้อมูล

Process

สถานศึกษา
ผู้บริหาร/ครู

2. ออกแบบและพัฒนาระบบ

นักเรียน/ผู้ปกครอง

3. ทดลองและประเมินการใช้
4. ปรับปรุง และ เผยแพร่

Output

ระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา
โครงสร้าง

คู่มือครูที่ปรึกษา

ระบบสารสนเทศ

หลักสูตร

การนําระบบครู
ี่ปรึ้เรีกยษาไปใช้
การดูแทลผู
น จริง
เผชิญหน้า

ผ่านระบบ

Outcome
การเรียน

พฤติกรรม

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา
ของสถานศึก ษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
5.3.1 ผลการพัฒนาหลัก สูตรฝึกอบรมครู
ที่ป รึก ษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ กษา เป็ นหลั กสู ตรที่ นํ าไปใช้ ในการพั ฒนา
ระบบครู ที่ ปรึ กษา ประกอบด้ วยหั วข้ อเรื่ องทั้ งหมด 5
หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) บทบาทครูที่ปรึกษา 2) ครูที่ปรึกษา
ด้านวิชาการ 3) ครูที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 4) ครูที่ปรึกษาด้านประสานงานและอื่น ๆ และ
5) ครูที่ปรึกษาด้านกิจกรรมโฮมรูม แล้ววิเคราะห์หัวข้อ
เรื่อง (Topic Analysis) เพื่อนําไปกําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรที่ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) เป็นขั้นตอนการ
จั ด เตรี ย มเนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
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พฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว 2) สื่อ (Media) เป็น
การเลื อ กสื่ อ ให้ สอดคล้ อ งเหมาะสม กั บ เนื้ อ หาและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 3) กิจกรรม
(Activity) เป็นการกําหนดกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ เ รี ย นรู้ แ ต่ ล ะเนื้ อ หา
ทําแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และปฏิบัติงานที่มอบหมาย
4) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผล
ของชุดฝึกอบรมตามที่ได้ออกแบบไว้ ใช้ระยะเลาในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 2 วัน
5.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปผลดังนี้
1) ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (C)
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ พบว่ า ผลประเมิ น ความสอดคล้ อ ง
ระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความ
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สอดคล้องและหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับ
มากที่สุด และ
2) ผลการประเมิ น ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (I)
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ
ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ
และผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try out)
กับครูที่ทํ าหน้ าที่ครูที่ปรึกษา ของสถานศึกษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 14 คน
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทุกหน่วย มีค่า
ระหว่าง 0.81-0.88 (ระดับความเชื่อมั่นสูงมาก) และ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม เฉลี่ย
35 28.93
35 29.64
38 28.13

ร้อยละ
E 1 = 82.65
E 2 = 84.69
80.36

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ค่ าคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการทํ า แบบฝึ ก หั ด ร้ อ ยละ
82.65 คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 84.69
คะแนนจากการปฏิ บั ติ ง านร้ อ ยละ 80.36 ซึ่ ง สู ง กว่ า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
3) ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็น
การนํ าเอาหลั ก สู ต รฝึ กอบรมที่ ผ่ านการประเมิ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านกระบวนการทดลองใช้หลักสูตร ไป
ใช้ อบรมจริ ง เพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมู ลกั บกลุ่ มเป้ าหมาย
จํานวน 16 คน ได้ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม เฉลี่ย
35 29.63
35 29.94
38 29.50

ร้อยละ

E 1 = 84.64

E 2 = 85.54

84.29

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ค่ าคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการทํ า แบบฝึ ก หั ด ร้ อ ยละ
84.64 คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 85.54
คะแนนจากการปฏิ บั ติ ง านร้ อ ยละ 84.29 ซึ่ ง สู ง กว่ า
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เกณฑ์ที่กําหนดไว้ และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
4) ผลการประเมินผลผลิต (P) เป็นการ
ประเมิ น ความเหมาะสมเพื่ อ ติ ด ตามการนํ า รู ป แบบ
ระบบครู ที่ ป รึ ก ษาของสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช้ โดยความพึงพอใจ
ของผู้บริหารที่มีต่อครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.55) หัวหน้างานครูที่ปรึกษาที่มีต่อ
ครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.56)
และนั กเรี ยนที่ มี ต่ อครู ที่ ปรึ กษา อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.67)
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การพั ฒนาและประเมิ นระบบครู ที่ ปรึ กษาของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฏีระบบ ประกอบด้วย
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
6.2 การพัฒนาและประเมิ นประสิทธิภาพหลั กสูตร
ฝึ ก อบรม การประเมิ นสภาวะแวดล้ อมของหลั กสู ตร
ฝึ ก อบรม จากการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ พั ฒ นาขึ้ น
อยู่ในระดั บมากที่สุ ด ทั้ งนี้เนื่ องจากก่ อนการกํ า หนด
รูปแบบ ได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ของระบบครูที่ปรึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และครูที่ปรึกษาถึงปัญหาตลอดจนแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาและประเมินคุณภาพ
ระบบครู ที่ ป รึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ เ หมาะสม หรื อ
สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาอาชีวศึกษา และบริบท
ของภาระงานของครูที่ปรึกษาแล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมด
มาประมวล สังเคราะห์ และประเมินเบื้องต้นก่อนแล้ว
นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น นั้ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
รูปแบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับพิสิฐ [8] ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อ
กําหนดเป็นร่างหลักสูตรโดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
เพื่อให้ได้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยแล้วนํามากําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม
ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องทั้งหมด 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่
1) บทบาทครูที่ป รึก ษา 2) ครูที่ป รึก ษาด้า นวิช าการ
3) ครูที่ปรึกษาด้านบุคลิกและการปรับตัว 4) ครูที่ปรึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

ด้านประสานงาน 5) ครูที่ปรึกษาด้านกิจกรรมโฮมรูม
โดยมี เ นื้ อ หา สื่ อ ประกอบการฝึ ก อบรม แบบฝึ ก หั ด
แบบทดสอบ แบบประเมิน และการกําหนดวิธีการสอน
ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตรซึ่งสงัด [9]
และ Taba [10]
ได้ ให้ แนวคิ ดสอดคล้ องกั นไว้ ว่ า
ทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็
ตามจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งมี
ความต่อเนื่องสอดคล้องกัน ได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไป
และจุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระ และประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับกฤช และ
คนอื่น ๆ [11] กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการเรียนการสอน
เป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการถ่ายทอดความรู้
เพื่ อ ให้ บุ ค คลสามารถทํ า อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ โ ดยที่
บุ ค คลนั้ น ไม่ เ คยทํ า มาก่ อ น การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ น
กระบวนการที่มีขั้นตอนโดยยึดหลักประสบการณ์ของ
การศึกษา
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ควรให้สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาระบบครูที่ปรึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นําไปใช้ในการฝึกอบรมครูที่
ปรึกษาในสถานศึกษา
2) ควรสร้างเครือข่ายวิทยากรฝึกอบรม
การพัฒนาและประเมินระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ควร
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ นํ า ไปพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของครูที่ปรึกษาอย่าง
แท้จริง
7.1.2 สถานศึกษา
1) ควรนํารูปแบบการพัฒนาและประเมิน
ระบบครู ที่ ป รึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาไปใช้ จั ด ฝึ ก อบรม
ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการนํารูปแบบไปใช้
เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

_19(158-166)18.indd 165

165

2) ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานร่วมกันพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบครู
ที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3) ควรดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน
งบประมาณ สําหรับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและอํานวยความสะดวกใน
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครูที่
ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาตามแผนปฏิ บั ติ ง านแล้ ว สรุ ป ผล
ประเมินผล และรายงานสถานศึกษา
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือในการ
พั ฒนาและประเมิ นระบบครู ที่ ปรึ กษาของสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม
ของครูที่ปรึกษา
7.2.2 ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและ
ประเมินระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ
7.2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนา
และประเมินระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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