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บทคัดย่อ
	 การวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือ	1)	พัฒนาและหาประสทิธภิาพของคู่มอืการให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีน

ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น	 2)	 เปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าอบรมการใช้คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

นกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็ก่อนและหลงัการอบรม	3)	ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมต่อคูม่อืการให้การ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	วิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น	2	ระยะ	ระยะแรกเป็นการ

พัฒนาคู่มือโดยด�าเนินการตาม	9	ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนชิ้นงานเทคโนโลยีการศึกษา		เครื่อง

มือที่ใช้	คือ	แบบสัมภาษณ์ครู	แบบสัมภาษณ์นักเรียน	และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ	ผลการวิจัยที่ได้	คือ	

1)	 ได้คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นฉบับอักษรปกติและอักษรเบรลล	์	

ประกอบด้วยเนือ้หา	5	หน่วย	ได้แก่	ลกัษณะและธรรมชาติของเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็		ปัญหาสขุภาพจติของ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น	 ทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฎีพื้นฐานของการให้การปรึกษา	 การให้การปรึกษา	

และแนวทางการให้การปรกึษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็	2)	ค�านวณหาประสทิธภิาพของ

คู่มือ	 (E1/E2)	 พบว่า	 คู่มือมีประสิทธิภาพทั้งในภาพรวมและรายหน่วยย่อยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว	้ 80/80	 ระยะท่ีสอง

เป็นการอบรมการใช้คู่มือแก่ผูเ้ข้าอบรม	45	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้ประกอบด้วย	คูม่อืฯท่ีผ่านการตรวจสอบประสทิธภิาพแล้ว	

แบบประเมินความรู้	และแบบสอบถามความคิดเห็น	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และสถิติทดสอบค่าที	ผลการวิจัยที่ได้	คือ	1)	ผู้เข้าอบรมการใช้คู่มือมีความรู้เกี่ยวกับการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพ

จิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	 .05 

2)	ผูเ้ข้าอบรมมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ	70	จ�านวน	43	คน	และ	ม	ี2	คนท่ีมคีะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์		

และ	3)	ผู้เข้าอบรมทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อคู่มือในระดับดีถึงดีมาก		

ค�ำส�ำคัญ:	 คูม่อื การให้การปรกึษา ปัญหาสขุภาพจติ นกัเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็ 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
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Abstract
 The purpose of this study was 1) to develop and test the effectiveness of mental health counseling 

handbook for students with visual impairments, 2) to make comparisons the knowledge of trainees 

before and after using the mental health counseling handbook and, 3) to study trainees’ opinions 

on the handbook. The research method was divided in two phases. The first phase was to develop 

a handbook that followed the 9 steps of R & D to transform educational technology, the tools of this 

phase consisted of a teacher interview form, a student interview form, and an expert opinion 

questionnaire.

 The results were 1) There was a handbook for mental health counseling to students with visual 

impairment in normal font and braille, content consists of 5 units; the nature and nature of children 

with blind students; the mental health problems of visually impaired students;  the developmental 

theories and theories of counseling;  the counseling; and guidelines for counseling mental health 

problems for students with visual impairment, 2) calculate the efficiency of the handbook (E1 / E2) 

were found that; the handbook was effective in overall, and each sub-unit had a score above the 

80/80 threshold. The second phase involved training workshops for 45 trainees using handbook 

sample, the tools of this phase consisted of, a mental health counseling handbook for students with visual 

impairment, a knowledge assessment, and a questionnaire, which were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, t-test statistic, and E1/E2. The results of this study were as follows: 

1) The trainees showed that the trainee’s posttest score was higher than pretest score with the statistics 

significance level at .05. 2) Testing the knowledge of the trainees after workshops against the set 

criteria70 percent, the test result showed that 43 trainees had passed the criteria and 2 people were 

not qualified with the criteria. And 3) the trainees satisfaction towards the handbook was a high to 

the highest level.  

Keyword: handbook, counseling, mental health problems, students with visual impairment

บทน�า
	 จากการศกึษาต่อยอดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ครูโรงเรียนสอนคน

ตาบอดกรงุเทพ	ซึง่จดัขึน้ม	ีพ.ศ.	2547	ได้รับการสนบัสนนุ

ทุนจากศูนย์สุขภาพจิตที่	 13	 กรมสุขภาพจิต	 ได้ผลงาน	

คือ	 1)	 วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นด้วย 

อักษรเบรลล์	 2)	 นวัตกรรมคู่มือการให้การปรึกษาเชิง 

จิตวิทยาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วยอักษร

เบรลล์	 โดยครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพใช้คู่มือฯ

เป็นแนวทางในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนมาอย่างต่อเนือ่ง	

เป็นเวลา	8	ปี	และจากการศึกษาต่อยอด	พบว่า	1)	คู่มือ

มีประโยชน์แก่ครูมาก	 โดยได้น�าเทคนิคจากคู ่มือมา

ประยกุต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ	ท่ีกระทบต่อภาวะสขุภาพจติ

ของนักเรียน	 รวมท้ังครูได้เรียนรู้มากขึ้น	 ไม่มองปัญหา 
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ด้านเดียว	 และยอมรับนักเรียนได้มากขึ้น	 เช่น	 จากที่เคย

ตัดสินใจให้นกัเรียนเปลีย่นเป็นให้ทางเลอืกและให้นกัเรยีน

ตัดสินใจเอง	 2)	 ครูทุกคนมีความพึงพอใจต่อคู่มือฯโดย

เฉพาะครูตาบอดเพราะอ่านท�าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

3)	ครทูกุคนคิดว่าคูม่อืฯ	ควรมกีารให้ปรบัปรงุ	เช่น	มภีาพ

ประกอบมากขึ้นเพราะการท�าเป็นอักษรเบรลล์ก็สามารถ 

ท�าภาพนนูได้	ควรเป็นกระดาษสหีรอืกระดาษมนั	ต้องการให้

เพ่ิมแบบประเมินพฤติกรรมต่าง	ๆ 		เช่น		IQ, EQ		และแบบ

ประเมินความเครียด	 4)	 ได้พบปัญหาของนักเรียนจาก

กระบวนการให้การปรึกษาของครู	คอื	ปัญหาทางเพศ		เช่น		

นกัเรยีนมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศเรว็ขึน้	(อาย	ุ7	–	8	ปี)		

โดยมีพฤติกรรมโอบกอด	 จับอวัยวะเพศซึ่งกันและกัน	

อยากทดลองมีเพศสัมพันธ์	 นัดไปพบกันนอกโรงเรียน		

นักเรียนหญิงไปหาผู้ชาย	 มีความเครียดสะสม	 มีอารมณ ์

ซมึเศร้า	แยกตวั	ไม่เหน็คุณค่าในตนเอง	ไม่มัน่ใจในตนเอง		

ใช้สารเสพติดมากขึ้น	 โดยเฉพาะในนักเรียนวัยเด็กโตถึง

วัยรุ่น		เช่น		สูบบุหรี่		ดื่มเบียร์		นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม

หนีเรียน	 การเรียนต�่าลง	 มีพฤติกรรมเลียนแบบในเชิง 

เบ่ียงเบนทางเพศมากข้ึน	(พัชรี	ใจใส,	ทองย้อย	เชยีงทอง,	

จิรัชยา	เอี่ยมดิลก,	และเชวง	ดุริยางคเศรษฐ์,	2554	)		

	 จากการพบปัญหาของนักเรียนดังท่ีกล่าวมาแล้ว

ท�าให้คณะครูท่ีเก่ียวข้องมีความรู้สึกกังวลต่อปัญหาของ

นักเรียนมาก	 และต้องการให้มีการพัฒนาคู่มือการให้การ

ปรึกษาฉบับเก่าท่ีใช้อยู่ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัยรองรับได้ต่อ

ปัญหาของนกัเรยีนในปัจจบุนัได้อย่างเหมาะสม	คณะผูว้จิยั

จึงได้พัฒนาคู ่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ข้ึน		โดยปรับแก้จดุ

บกพร่องของคู่มือฯ	 ฉบับเดิม	 ได้แก่	 เพ่ิมองค์ความรู้ให้

มากกว่าเดิม	 เพ่ิมแบบประเมินพฤติกรรมต่าง	 และเพ่ิม

รูปภาพให้เหมาะสมกับบริบทของการช่วยเหลือด้านจิตใจ		

เพื่อให้ครูที่สอนโรงเรียนสอนคนตาบอดทั้งที่สายปกติและ

ท่ีบกพร่องทางการมองเห็น	 ได้ใช้คู่มือนี้ในการช่วยเหลือ

และสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจของนักเรียนท่ีบกพร่อง

ทางเห็น	 ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุขและมีคุณค่ามากท่ีสุด	 โดยโครงการพัฒนาคู่มือ

การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็นนี้	 ได ้รับการสนับสนุนทุนจาก

ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ	(สสส.)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 วัตถุประสงค์ทั่วไป	 คือ	 เพ่ือพัฒนาคู่มือการ

ให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่อง

ทางการเห็น

 วัตถุประสงค์เฉพาะ	คือ

	 	 1.	 เพ่ือหาประสิทธิภาพคู ่มือตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด	80/80

	 	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าอบรม

การใช้คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน 

ที่มีความบกพร่องทางการเห็น	ก่อนและหลังการอบรม

	 	 3.	 เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรม

ต่อคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต	 นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็น

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	คู่มือการให้การปรกึษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีน

ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

ที่ก�าหนด	80/80

	 2.	ผู้เข้าอบรมการใช้คู่มือการให้การปรึกษาปัญหา

สขุภาพจตินกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็มคีะแนน

ความรู้หลงัการเข้าอบรมมากกว่าก่อนการเข้าอบรม	อย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 3.	ผู้เข้าอบรมการใช้คู่มือการให้การปรึกษาปัญหา

สขุภาพจตินกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็มคีะแนน

ความรู้หลังการเข้าอบรมมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	ทุกคน	

คิดเป็นร้อยละ	100

	 4.	ผู้เข้าอบรมการใช้คู่มือการให้การปรึกษาปัญหา
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สุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีความ

พึงพอใจต่อคู่มือในระดับมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยและ

พัฒนา	(Research and Development)	โดยด�าเนินการ

วิจัย	ดังนี้

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ก�าหนดตามขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย	 โดยแบ่งเป็น 

2	ระยะ	มี	4	กลุ่มดังนี้

	 ระยะท่ีหนึ่งเป็นระยะพัฒนาเครื่องมือ	 มีประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง	คือ

	 	 กลุ่มที่	1	ประชากรเป็นครูโรงเรียนสอนคน

ตาบอดกรุงเทพ	จ�านวน	41	คน	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง	จ�านวน	2	คน	เป็นครูที่สายตาปกติ	1	คน	และที่

บกพร่องทางการเห็น	1	คน	

	 	 กลุ่มที่	2	ประชากรเป็นครูโรงเรียนสอนคน

ตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	 จ�านวน	 	 30	 คน	 เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	8	คน	เป็นครูที่สายตาปกติ	

4	คน	และที่บกพร่องทางการเห็น	4	คน	

	 	 กลุ่มท่ี	 3	 ประชากรเป็นครูและครูพ่ีเลี้ยง

โรงเรยีนสอนคนตาบอดจงัหวัดนครราชสมีา	จ�านวน	31	คน	

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จ�านวน	 20	 คน	 เป็นครู 

ที่สายตาปกติ	12	คนและที่บกพร่องทางการเห็น	8	คน	

	 ระยะที่สองเป็นระยะอบรมการใช้คู่มือฯ	

	 ประชากรเป็นครูโรงเรียนสอนคนตาบอดจาก 

ทุกภาคของประเทศจ�านวน	10	โรงเรยีน	จ�านวน	225	คน	

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ	 25	

ของประชากร	(ธรีวฒิุ	เอกะกลุ,	2543)	เป็นจ�านวน	57	คน		

และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	ตามสัดส่วนของแต่ละ

โรงเรียน		โดยมีเกณฑ์คือเป็นครูโรงเรียนสอนคนตาบอด	

มีประสบการณ์ไม่ต�า่กว่า	1	ปี	และเต็มใจเข้าร่วมอบรมการ

ใช้คู่มือฯ	 ซึ่งได้ตัวแทนจากครู	 จ�านวน	 45	 คน	 (ขาดไป	 

12	คน)	เพือ่เข้าอบรมการใช้คูม่อื	โดยเป็นครทูีส่ายตาปกต	ิ

31	คน	และที่บกพร่องทางการเห็น	14	คน		

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย	ประกอบด้วย	

	 1.	แบบสมัภาษณ์คร	ูเป็นลกัษณะค�าถามปลายเปิด	

เก่ียวกับปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน	 วิธีการช่วยเหลือ 

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา	การปรับปรุงคู่มือ	และสิ่งที่

ต้องการ	 ซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา	 (content 

validity index)	อยู่ที่	1.0

	 2.	 แบบสัมภาษณ์นักเรียน	 เป็นลักษณะค�าถาม

ปลายเปิด	เกีย่วกบัปัญหาต่างๆ	ของนกัเรยีน	การช่วยเหลอื

ที่ต้องการ	 บริการต่างๆ	 ที่ต้องการ	 บุคลิกลักษณะของครู 

ท่ีต้องการ	และสิง่ท่ีต้องการอืน่ๆ	ซ่ึงมค่ีาดชันคีวามตรงตาม

เนื้อหา	(content validity index)	อยู่ที่	0.8

	 3.	คูม่อืการให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีน

ท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็		มค่ีาประสทิธภิาพของคู่มอื

ทั้งฉบับ	เท่ากับ	84.10/83.33

	 4.	 แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการให้การปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

จ�านวน	40	ข้อ	มีค่าความยากอยู่ระหว่าง	0.57	ถึง	0.71	

มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.36	ถึง	0.59

	 5.	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือการให้การ

ปรกึษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนทีม่คีวาม	มค่ีาสมัประสทิธิ์

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.92

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย		แบ่งเป็น	2	ระยะ

 ระยะแรก	 ด�าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนชิ้นงานเทคโนโลยีการศึกษา	9	ขั้น

ตอน	(ชัยยงค์	พรหมวงศ์,	2555)	ดังนี้

	 	 ขั้นที่	 1	 ขั้นส�ารวจสถานภาพการศึกษา		

เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของคู่มือฉบับเก่า	 ปัญหา

สขุภาพจตินกัเรยีนท่ีบกพร่องทางการเหน็	ความคดิเหน็ต่อ

ภาพการณ์และความต้องการของครูผู ้ปฏิบัติ	 ด้วยการ

อภิปรายกลุ่มครูที่เคยใช้คู่มือโรงเรียนสอนคนตาบอด
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กรุงเทพ	จ�านวน	10	คน	สัมภาษณ์ครูโรงเรียนอื่นๆ	ทาง

โทรศัพท์อกี	4	โรงเรียน	ๆ 	ละ	1	คน	และสมัภาษณ์นกัเรียน

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด	14	คน

	 	 ขัน้ท่ี	2	ขัน้วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยกีารศกึษา	

เป็นการน�าผลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล	 จากขั้นท่ี	 1 

มาวิเคราะห์ข้อดี	 ข้อบกพร่องคู่มือฉบับเก่าเพ่ือหาข้อสรุป

สิ่งที่จะปรับปรุง	

	 	 ขัน้ท่ี	3	ศึกษาและค้นหาองค์ความรู้ใหม่		ด้วย

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คู่มือและการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเหน็จากการทบทวนวรรณกรรมและ

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 ขั้นที่	 4	 ส�ารวจปัญหาการศึกษา	 	 โดยการ

ศึกษาส�ารวจปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็น	จากการสัมภาษณ์ครูผู้ปฏิบัติงานผู้เกี่ยวข้อง

และการทบทวนวรรณกรรม

	 	 ขั้นท่ี	 5	 พัฒนากรอบแนวคิด	 โดยวาง

โครงสร้างรปูแบบและองค์ประกอบของคูม่อืและเขยีนกรอบ

แนวคดิทีป่ระกอบด้วยทฤษฎีและหลกัการให้การปรึกษาเชงิ

จิตวิทยา	 ที่บูรณาการในบริบทของการช่วยเหลือนักเรียน

ที่บกพร่องทางการเห็น

	 	 ขั้นท่ี	 6	 สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ	

ด้วยการส่งกรอบแนวคิดและแบบสอบถามความคดิเหน็ให้

ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	4	คน	ประกอบด้วยอาจารย์ด้านการ

ศึกษาผู้พิการทางสายตา	1	คน	อาจารย์ด้านจิตวิทยาเด็ก

และวัยรุ่น	1	คน	อาจารย์ด้านการศึกษาที่เป็นผู้พิการทาง

สายตา	1	คน	และอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลการ

ศึกษา	 1	 คน	 เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมเชิง

วิชาการ		กลุ่มผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินและปรับปรุง

คู่มือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

	 	 ขั้นที่	 7	 ยกร่างต้นแบบชิ้นงาน	 โดยการยก

ร่างคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเหน็	หวัข้อ	เนือ้หา		รูปภาพประกอบ	

แบบวัดทางจิตวิทยาต่างๆ	 การทดสอบความรู้ในคู่มือและ

องค์ประกอบอื่นๆ	รวมทั้งแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการ

ให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็น	และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือ	

	 	 ขั้นที่	8	ทดสอบประสิทธิภาพของคู่มือ		ดังนี้

	 	 	 8.1	น�าคู่มือไปทดลองใช้		ครั้งที่1	เป็น

ข้ันทดลองในรายบุคคล	 (one to one testing)	 กับครู

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่สายตาปกติ	 1	 คนและ 

ที่บกพร่องทางการเห็น	1	คน	รวม	2	คน	โดยอบรมการ

ใช้คู ่มือก่อน	 และน�าไปทดลองใช้ในการให้การปรึกษา

นักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างน้อย	2	คน	เป็น

เวลา	3	สัปดาห์	จากนั้นประชุมสนทนากลุ่มร่วมกัน	เพื่อ

วิเคราะห์ผล	 ดูการร่ืนไหลและข้อบกพร่องของคู่มือ	 กลุ่ม 

ผูวิ้จยัน�าข้อมลูมาปรบัปรงุการใช้ภาษา	ความยากง่ายของ

เนื้อหา		และปรับแก้คู่มือตามข้อค้นพบเพื่อเตรียมทดลอง	

ครั้งที่	2

	 	 	 8.2	 ทดลองใช้คู่มือครั้งที่	 2	 เป็นข้ัน

ทดลองกลุม่เลก็	(small  group  testing)	กบัครโูรงเรียน

สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 ท่ีสายตา

ปกติ	4	คนและที่บกพร่องทางการเห็น	4	คน	รวม	8	คน	

โดยอบรมการใช้คู ่มือก่อน	 และน�าไปทดลองใช้ในการ

ให้การปรึกษานกัเรยีนในความรบัผดิชอบของตนอย่างน้อย	

2	คน	เป็นเวลา	3	สปัดาห์	จากนัน้ประชมุสนทนากลุม่ร่วม

กัน	 กลุ่มผู้วิจัยน�าข้อมูลมาปรับแก้และพัฒนาคู่มือตาม

ข้อมูลที่พบให้สมบูรณ์ตามจุดประสงค์	 เพื่อเตรียมทดลอง	

ครั้งที่	3

	 	 	 8.3	 ทดลองใช้คู่มือครั้งที่	 3	 เป็นข้ัน

ทดลองภาคสนาม	 (field testing)	 กับครูและครูพ่ีเลี้ยง			

โรงเรียนสอนคนตาบอดจงัหวดันครราชสมีา	ท่ีสายตาปกติ	

12	คนและที่บกพร่องทางการเห็น	8	คน	รวม	20	คน	โดย

อบรมการใช้คู่มือก่อน	 และน�าไปทดลองใช้ในการให้การ

ปรกึษานกัเรยีนในความรบัผดิชอบของตนอย่างน้อย	2	คน	

เป็นเวลา	3	สัปดาห์
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	 	 	 8.4	 วิเคราะห์ผลการทดลองน�ามา

ค�านวณหาประสทิธภิาพของคู่มือตามเกณฑ์มาตรฐาน	E1/

E2	ไม่ต�า่กว่า	80/80	พบว่า	ประสทิธภิาพของคู่มอืสงูกว่า

เกณฑ์ทีต้ั่งไว้ท้ังโดยรวมและทุกหน่วยย่อย	(แสดงในตาราง

ที่	1)		

	 ขัน้ท่ี	9		ปรับปรุงคูม่อื	โดยน�าข้อค้นพบไปปรับปรุง

และจดัท�าคูมื่อการให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้สมบูรณ์

 ระยะที่สอง	อบรมการใช้คู่มือการให้การปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

โดยการอบรมครูกลุม่ตัวอย่างจากโรงเรียนสอนคนตาบอด

ท่ีเป็นตวัแทนจากทกุภาคของประเทศจ�านวน	10	โรงเรยีน	

โดยเป็นครูที่สายตาปกติ	 31	 คน	 และที่บกพร่องทางการ

เหน็	14	คน		รวม	45		คน	อบรมท่ีโรงแรมแคนทารี	จงัหวัด	

พระนครศรีอยุธยา		เป็นเวลา	14	ชั่วโมง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ให้ผู้เข้าอบรม	 (ครูกลุ ่มตัวอย่าง)	 ท�าแบบ

ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

ก่อนการอบรมใช้ครูมือ

	 2.	 ให้ผู้เข้าอบรม	 (ครูกลุ ่มตัวอย่าง)	 ท�าแบบ

ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคูม่อืการให้การปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

ภายหลังการอบรมใช้คู่มือ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สถิติทดสอบ	 t-test	 และ	 ทดสอบ

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 E1/E2	 (ชัยยงค์	 พรหมวงศ์,	

2556)	

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้

 1. ได้คู่มอืการให้การปรกึษาปัญหาสุขภาพ

จิตนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น	 ท่ีเป็น

อกัษรปกต	ิและเป็นอกัษรเบรลล์	ประกอบด้วยเนือ้หา	5	หน่วย	

ได้แก่	 หน่วยท่ี	 1	 เรื่องลักษณะและธรรมชาติของเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการมองเห็น	 หน่วยที่	 2	 เรื่องปัญหา

สขุภาพจติของนกัเรียนท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเหน็	

หน่วยที่	 3	 เรื่องทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฎีพ้ืนฐานของ

การให้การปรึกษา	หน่วยที่	4	เรื่องการให้การปรึกษา	และ

หน่วยที	่5	เรือ่ง	แนวทางการให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจติ

นกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการเหน็	โดยในแต่ละหน่วย

มีค�าถามความรูท้้ายบท	และภาคผนวกมีแบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์ของกรมสขุภาพจติ	ท่ีผ่านการขออนญุาต

ตามขั้นตอน

 2. ประสิทธิภาพคู่มือการให้การปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น	 พบว่า	 คู่มือในส่วนของเนื้อหาหน่วยย่อย

และโดยภาพรวมของคู่มือ	 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่

ตั้งไว้	80/80		ดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางที่ 1	 ประสิทธิภาพคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	(n=20)               

ตารางที่ 2	 แสดงการเปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าอบรมการใช้คู่มือการให้การปรึกษาสุขภาพจิตนักเรียนท่ีมีความ 

	 บกพร่องทางการเห็นก่อนและหลังการอบรมด้วยสถิติทดสอบค่าที	

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ประสิทธิภาพของคู่มือฯ ผลการประเมิน

หน่วยที่	1	เรื่องลักษณะและธรรมชาติของเด็กที่มีความบกพร่อง	
	 ทางการมองเห็น	

หน่วยที่	2	เรื่องปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนที่มีความบกพร่อง	
	 ทางการมองเห็น	

หน่วยที่	3	เรื่องทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฎีพื้นฐานของการ
	 ให้การปรึกษา	

หน่วยที่	4	เรื่อง	การให้การปรึกษา	

หน่วยที่	5	เรื่อง	แนวทางการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต	
	 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

ภาพรวม

83.00/82.50

84.00/83.00

83.00/82.50

85.50/85.00

85.00/83.50

84.10/83.33

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 3. การเปรยีบเทยีบความรูข้องผูเ้ข้าอบรม

ก่อนและหลังการใช้คู ่มือการให้การปรึกษา

สุขภาพจิตนกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็  

พบว่า	 ผู้เข้าอบรม	 (ครูกลุ่มตัวอย่าง)	 มีคะแนนความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต	

ภายหลงัการอบรมการใช้คู่มอื	 ผ่านเกณฑ์ทีต้ั่งไว้คือร้อยละ	

70	จ�านวน	43	คน	คดิเป็นร้อยละ	95.55	และ	ไม่ผ่านเกณฑ์	

จ�านวน	 2	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.44	 ของผู้เข้าอบรม	

นอกจากนี้ยังพบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการอบรม 

การใช้คู่มือเท่ากับ	 18.84	 คะแนน	 และหลังการใช้คู่มือ

เท่ากับ	32.2คะแนน	เม่ือเปรยีบเทียบด้วยสถติทิดสอบค่าที	

(t- test dependent)	พบว่า	ผูเ้ข้าอบรม	(ครกูลุม่ตวัอย่าง)	

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษาปัญหา

สขุภาพจตินกัเรียนท่ีมคีวามบกพร่องทางการเหน็หลงัการ

อบรมการใช้คู่มือ	 สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิตที่ระดับ	.05	ดังแสดงในตารางที่	2

การทดลอง

ก่อนการใช้คู่มือ

หลังการใช้คู่มือ

 n X S d S t d

	 45	 18.84	 5.23

	 45	 32.22	 3.17
	 13.37	 0.75	 17.67*

* p < .05
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ตารางที่ 3	 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการใช้คู่มือการให้การปรึกษาสุขภาพจิต	 นักเรียนท่ีมี 

	 ความบกพร่องทางการเห็น		(n=45)

 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมการใช้

คู่มือทีมี่ต่อคู่มือการให้การปรกึษาปัญหาสุขภาพจติ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น	พบว่า	ผู้เข้าอบรม

ใช้คู่มือมีความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือในระดับมากและมาก

ท่ีสุดทุกประเด็น	 โดยประเด็นท่ีครูกลุ่มตัวอย่างคิดเห็นใน

ระดับสูงท่ีสุดคือ	 คู่มือการให้การปรึกษาสามารถใช้เป็น

แนวทางในการให้การปรึกษากับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเหน็ด้วยกลวธิต่ีางๆ	ได้เป็นอย่างด	ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั	

4.60)	รองลงมาคือ	คู่มือการให้การปรึกษามีการน�าเสนอ

เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.58)	 และคู ่มือการให้การปรึกษาช่วยให้ครูผู ้ให้การ

ปรึกษาได้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(ค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	4.53)	ตามล�าดับ	ดังแสดงในตารางที่	3

ประเด็นค�าถาม

1.	พึงพอใจกับเนื้อหาที่ครบถ้วนตรงตามกรอบแนวคิด

2.	พึงพอใจต่อการน�าเสนอเนื้อหาในคู่มือ

3.	พึงพอใจต่อการตั้งค�าถามชวนคิดต่อการทบทวนการศึกษา

4.	พึงพอใจต่อค�าอธิบายเนื้อหาของคู่มือ

5.	พึงพอใจต่อขนาดรูปเล่มที่เหมาะสมควรแก่การน�าไปใช้

6.	พึงพอใจต่อการน�าเสนอเนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ

7.	พึงพอใจต่อการใช้ค�าถามทบทวนความรู้ในคู่มือ

8.	พึงพอใจทีจ่ะน�าคูม่อืไปใช้ในการปฏบิติังานให้การปรกึษาสขุภาพจติ

9.	พึงพอใจต่อกลวิธีการให้การปรึกษาในคู่มือ

10.	พึงพอใจต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคู่มือ

ภาพรวม

S.D. ระดับ อันดับ

4.31

4.44

4.18

4.11

4.16

4.58

4.36

4.29

4.60

4.53

4.35

.59

.72

.74

.71

.70

.65

.52

.66

.65

.54

.64

6

4

8

10

9

2

5

7

1

3

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

X
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 การทดสอบหาประสิทธิภาพของคู่มือ	 พบว่า	 มี

ประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้	80/80		ท้ังเนือ้หาหน่วย

ย่อยและภาพรวม	 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีก�าหนดไว้	 คือ	

คูมื่อการให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนทีม่คีวาม

บกพร่องทางการเห็นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	

80/80	 ท่ีเป ็นเช ่นนี้ เนื่องจากการพัฒนาคู ่มือผ ่าน

กระบวนการวจิัยและพฒันานวตักรรมทางการศกึษาอยา่ง

เคร่งครัด	รวมทั้งมีขอบข่ายของการพัฒนาคู่มือตามความ

ต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงของครูที่ปฏิบัติงานให้สามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียน

ท่ีบกพร่องทางการเห็นได้จริง	 ท�านองเดียวกับการเปรียบ

เทียบความรู้ของผูเ้ข้าอบรมการใช้คูม่อืก่อนและหลงัการใช้

คู่มือ	ที่พบว่า	ผู้เข้าอบรมใช้คู่มือมีคะแนนความรู้หลังการ

เข้าอบรมมากกว่าก่อนการอบรม	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	

.05	ซึง่ยอมรบัสมมติฐานท่ีก�าหนดไว้		เนือ่งจากผูเ้ข้าอบรม

ท่ีเป็นอาจารย์โรงเรยีนสอนคนตาบอดจากท่ัวประเทศไม่มี

ความรูพ้ื้นฐานในการให้การปรึกษาเชงิจติวทิยามาก่อนดงั

นั้นความรู้ท่ีได้รับจึงเป็นความรู้ใหม่	 แต่อย่างไรก็ตาม 

พบว่า	ผูเ้ข้าอบรมมคีะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คือร้อยละ	70	

จ�านวน	43	คน	และไม่ผ่านเกณฑ์	จ�านวน	2	คน	ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้	 เหตุที่เป็นเช่นนี้	

อาจเป็นเพราะเนื้อหาเชิงจิตวิทยาค่อนข้างเป็นนามธรรม

จงึท�าให้ผูท่ี้ไม่เคยมพ้ืีนความรู้มาก่อนเข้าใจได้ยาก	ส�าหรบั

เรื่องความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือ	พบว่า	ครูกลุ่มตัวอย่าง

มีความพึงพอใจต่อกลวิธีการให้การปรึกษาในคู่มือ	 และ

การน�าเสนอเนือ้หาถกูต้องตรงตามหลกัวชิาการอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด	 	 เนื่องจากเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์จริง

และกระบวนการช่วยเหลือได้จากสังเคราะห์การฝึกปฏิบัติ

ของครผููป้ฏบิติังานจริงในโรงเรียนสอนคนตาบอด	จงึท�าให้

ผู้เข้าอบรมใช้คู่มือมองเห็นภาพจากคู่มือได้ไม่ยาก

ข้อเสนอแนะในการน�าคู่มือที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้
	 1.	จากผลการวิจัยครั้งนี้คณะผู ้วิจัยเห็นว่า	 ครู

โรงเรียนสอนคนตาบอดทุกคนสามารถใช้คู่มือการให้การ

ปรกึษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ

เห็นฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต

นักเรียนในความรับผิดชอบได้

									2.	ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถก�าหนดเป ็น

นโยบายให้ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดทุกคนใช้คู่มือการ

ให้การปรึกษาปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเหน็ฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ในการช่วยด้านสขุภาพจติ

นักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวง

ศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรพัฒนาวิจัยเก่ียวกับคู่มือการให้การปรึกษา

ปัญหาสขุภาพจตินกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ใน

รูปแบบของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ	 ให้มีความทันสมัย

ตามเทคโนโลยีและเหมาะสมกับการใช้งานของครูท่ีสอน

นักเรียนที่บกพร่องทางการเห็น

	 2.	ควรวิจยัการจดัการความรูท่ี้พัฒนาต่อยอดจาก

ผลงานวิจัยเดิมเพ่ือขยายผลให้เป็นประโยชน์เชิงนโยบาย

สาธารณะ

กิตติกรรมประกาศ
	 คณะผูวิ้จยัขอขอบคุณ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
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