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บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยแบบย้อนหลัง	 โดยน�าข้อมูลของแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 มาวิเคราะห์

ประมวลผล	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพท์โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก	 ข้อมูลที่น�ามาใช้คือข้อมูลสถิติของแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิกในการ

ด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพส�าหรับนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก 

ปีการศึกษา	2558-2561	รวม	4	รุ่น	ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม	โดยตระหนักถึงการเตรียมตัว 

ด้านความรู้และทักษะ	 ก่อนการฝึกปฏิบัติงานจริง	 ณ	 แหล่งฝึก	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาทุกรุ่นท่ี 

เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับสูง	 รับรู้ว่าตนได้รับความรู้	 ประโยชน์	 และประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ในระดับดีมาก	 นอกจากนี้นักจิตวิทยาคลินิก	ณ	 แหล่งฝึก	 เห็นความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษาโดย

รวมเท่าเทียมกับนักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกของสถาบันอื่น	 และมีความพร้อมในหลายด้านชัดเจน/โดดเด่น 

กว่านักศึกษาของสถาบันอื่น	 นักศึกษาร้อยละ	 71.4	 มีความเหมาะสม	 ความพร้อมและคุณสมบัติเบ้ืองต้น

ส�าหรับการเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ดีในอนาคต	 มีเพียงร้อยละ	 28.6	 ท่ีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมปานกลาง 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าโครงการเตรียมความพร้อมสามารถสร้างทัศนคติทางวิชาชีพและส่งผลให้นักศึกษามุ่งมั่น 

ที่จะท�างานตามสายงาน	 จึงควรจัดโครงการฯ	 อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสอนภายใต้แนวคิดเชิงพัฒนาวิชาชีพ	

เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อไป
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Abstract
 The Retrospective Study brought the data of clinical psychology program at Saint Louis College 

into statistical analysis. The study aimed to evaluate the results of a professional preparation 

project for clinical psychology students. The information was gathered from the extra-curricular 

program of 4 academic years, 2015-2018. The program prepared the students in terms of professional 

recognition, knowledge, and skills before participating their practicum or on-the-job-training. 

The results indicated that the preference of all 4 academic years students were in the very 

high level. The students highly obtained useful knowledge and professional experiences.  

In addition, the clinical supervisors at the training sites evaluated the students’ preparation and 

readiness and compared to clinical psychology students from other academic settings. Some domains 

of readiness and preparation were considered higher or better than the others. The supervisors 

pointed that 71.4 % of the students were qualified to become clinical psychologists in the future, 

while 28.6 % of the students were fairly accepted. In conclusion, the professional preparation project 

for clinical psychology students contributed positive and professional attitudes, which resulted com-

mitment into the professional career path. Therefore, the program should be organized continuously 

along with the progressive concepts of coursework in order to produce competent and trustworthy 

graduates in clinical psychology.

Keyword: professional preparation, professional development, clinical psychology student

บทน�า
	 วทิยาลยัเซนต์หลยุส์มปีณธิานในการผลติบณัฑติ

ที่มีคุณภาพ	 โดยจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพ

ที่มีความส�าคัญและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานบริการ

สาธารณสุขในปัจจุบัน	 ดังนั้นการผลิตบัณฑิตสาขา

จิตวิทยาคลินิกจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา

บณัฑติให้เป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถในบริบทของการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ	 (ส�านักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพ	และกรรมการวชิาชีพจิตวทิยาคลนิิกไทย,	2556)		

ได้แก่	 1.	 งานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 

2.	 การบ�าบัดทางจิตวิทยาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต	

3.	 การประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิต 

 

ชุมชนและศาสตร์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 4.	 การสอนฝึก

อบรมและเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิกและ

จิตวิทยาสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และ	5.	การพัฒนาด้าน

ต่างๆ	และการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก	

	 ทั้งนี้	 การที่นักจิตวิทยาคลินิกจะสามารถปฏิบัติ

งานทั้ง	5	ด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	ต้องมี

พื้นฐานความรู้	 และประสบการณ์จากงานด้านจิตวิทยา

คลินิกเป็นอย่างดีมาก่อน	 ดังนั้นการผลิตบัณฑิตสาขา

จิตวิทยาคลินิกซ่ึงต้องมีกระบวนการบ่มเพาะเพ่ือให้ได ้

ผู้ที่มีความรู้	 ความแม่นย�า	 ความสามารถในการลงมือ

ปฏบัิติได้จรงิ	และมคีวามพร้อมในการปฏบัิตงิานภายหลงั 

ส�าเร็จการศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณา
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มาตรฐานความสามารถทางวชิาชพีจติวทิยาของสมาคม

จิตวิทยาอเมริกัน	(APA’s Competency Benchmarks 

for Professional Psychology)	 ดังระบุว่านักศึกษา

ในสาขาวิชาชีพจิตวิทยาควรมีความพร ้อมก ่อน 

การฝึกปฏิบัติงานและปฏิบัติงานจริง	ทั้งในด้านทัศนคติ

ต่อวิชาชีพ	 ความเข้าใจบทบาทของวิชาชีพ	 ตลอดจน 

ความพร้อมในความรู้ด้านต่างๆ	(American Psychological 

Association, 2011)	 ดังนั้น	 นอกจากการจัดการเรียน

การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว	 แขนงวิชาจิตวิทยา

คลินิก	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ยังได้จัดโครงการศึกษา 

ดูงานในหน่วยงานและสถาบันทางจิตเวชต่างๆ	 รวมถึง

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเบื้องต้น	เพื่อเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาองค์ความรู้	 ทักษะวิชาชีพ	 ทัศนคติที่ดีต่อ

บทบาทและคุณค่าของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก	ตลอดจน 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา	 ในความมีจรรยาบรรณและ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์

ที่ดีระหว่างแหล่งฝึกกับวิทยาลัยฯ	 ให้พร้อมสู่การเป็น

บัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิกที่มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน

แวดวงวิชาชีพ

	 โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง

ประสบการณ์วิชาชพีส�าหรบันกัศึกษาแขนงวชิาจิตวทิยา

คลินิก	 ได้เร่ิมด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการ

ศึกษา	 2558	 โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

ซ่ึงในปี	 พ.ศ.2558	 คณาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยา

คลินิกอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนของแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิกส�าหรับหลักสูตร

ใหม่	 หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาจิตวิทยา	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560	(คณะจิตวิทยา	วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์,	2560)	คณะผู้วิจัยผู้ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและ

ด�าเนินโครงการฯ	 มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาแขนง

วิชาจิตวิทยาคลินิกในหลักสูตรเดิม	 หรือหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาจิตวิทยา	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	

2555	 (คณะจิตวิทยา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,	 2555) 

มีองค์ความรู้และเข้าใจบทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก
ได้อย่างชัดเจน	 ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรใหม	่
(พ.ศ.	2560)	อันจะส่งผลเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะศึกษา
เรียนรู้ในรายวิชาแกนของแขนงวิชา	 และฝึกฝนทักษะ
เพือ่เตรยีมตวัส�าหรบัการปฏบิตังิานจรงิในภาคการศกึษา 
สดุท้าย	(ภาคปลาย	ชัน้ปีที	่4)	ตลอดจนเกดิเป็นความตัง้ใจ 
ในการท�างานตามสายงานจิตวิทยาคลินิก	
	 นอกเหนอืไปจากการพฒันาศกัยภาพ	ทักษะ	และ
องค์ความรู้	 คณะผู้วิจัยผู้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ยังตระหนักถึงความจ�าเป ็นในการท�าความเข ้าใจ
บทบาทของวิชาชีพตลอดจนทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ 
ซ่ึงทักษะ	ทัศนคต	ิการเหน็คณุค่าวชิาชีพ	และสมัพนัธภาพ 
เป็นเกณฑ์คณุสมบัตทิีส่�าคัญทีส่ดุในการพฒันาตนเองไป
สู่ความส�าเร็จทางวิชาชีพทางจิตวิทยา	 (Gonsalvez & 

Crowe, 2014)	 โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านทัศนคติและ
การให้คณุค่า	ซึง่มีอทิธพิลสงูต่อความตัง้ใจในการท�างาน
ตามสายงานวิชาชีพด้านจิตวิทยา	(Hatcher, 2014)

	 ผู ้วิจัยจึงท�าการศึกษาผลการด�าเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการด�าเนิน
โครงการดงักล่าว	โดยมเีป้าหมายในการน�าข้อมลูทีศ่กึษา
มาใช้ในการพัฒนาโครงการ	 วางแผนการเรียนการสอน	
การฝึกอบรมเพิม่เตมิแก่นกัศกึษา	เพือ่ให้เป็นนักจติวทิยา
คลนิกิท่ีมปีระสทิธภิาพสงู	อนัจะส่งผลเป็นความภาคภมูใิจ

และชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย :
	 เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการเตรียมความพร้อม

และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับนักศึกษา

แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก	

วิธีด�าเนินการวิจัย   
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบย้อนหลัง 

(Retrospective study)	ผูว้จิยัศกึษาทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
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 1. ประชากร	 คือเอกสารและข้อมูลที่มีอยู ่

แล ้วของแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก	 คณะจิตวิทยา 

วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	แบ่งเป็น	1)		ข้อมลูจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ที่ผ ่านการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและ 

เสริมสร ้างประสบการณ ์วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

ช่วงภาคเรียนฤดรู้อน	ของชัน้ปีที	่3	ทัง้หมด	4	รุน่การศกึษา 

ระหว่างปีการศึกษา	 2558-2561	 มีนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการในแต่ละปีการศึกษา	รวมทั้งสิ้น	21	ราย	และ	

2)	 ข้อมูลจากแบบประเมินคุณสมบัติและความพร้อม

ของนักศึกษา	 โดยนักจิตวิทยาคลินิกผู ้เป็นที่ปรึกษา

ของนักศึกษาท้ัง	 21	 ราย	ณ	 แหล่งฝึกภาคปฏิบัติตาม

ภมูภิาคต่างๆ	ของประเทศไทย	ช่วงภาคการศึกษาปลาย 

ของการศึกษาชั้นปีที่	 4	 อันได้แก่	 โรงพยาบาลจิตเวช	

สังกัดกรมสุขภาพจิต	 4	 แห่ง	 จิตเวชเด็กและวัยรุ่นและ

พัฒนาการเด็ก	 2	 แห่ง	 แผนกจิตเวชของโรงพยาบาล

ฝ่ายกาย	 3	 แห่ง	 และภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 สังกัด

มหาวิทยาลัย	1	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	10	แหล่งฝึก	

 2.การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	 โครงการวิจัยนี้

ได้รับการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ตามเอกสาร

เลขที่	E.023/2563	ลงวันที่	25	กันยายน	2563		โดย

ผู้วิจัยจัดท�าเอกสารการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างชี้แจง			

นักศึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกที่ปรึกษา	ณ	 แหล่งฝึก	

ได้รับแจ้งก่อนการตอบแบบสอบถามโดยวาจาและระบุ

ในเอกสารแบบประเมิน	ทั้งในส่วนของเอกสารกระดาษ

และเอกสารในระบบ	Google Form	 โดยมีการระบุว่า	

ผลท่ีได้จากการประเมินจะถูกน�าไปใช้ประมวลผลและ

น�าเสนอในภาพรวมเท่านั้นจะไม่มีการระบุตัวตนของ

นกัศกึษา	นักจติวิทยาคลินกิ	หรอืชือ่หน่วยงานของแหล่ง

ฝึกปฏิบัติ	 โดยผลท่ีได้จะไม่สามารถสืบย้อนไปยังตัวตน

ของนักศึกษา	 นักจิตวิทยาคลินิก	 หรือหน่วยงานแหล่ง

ฝึกปฏิบัติได้	

 3.เครือ่งมอืวจิยั	งานวจิยันีใ้ช้แบบประเมนิท้ังสิน้ 

2	 แบบประเมิน	 ได้แก่	 1)	 แบบประเมินคุณสมบัติและ

ความพร้อมของนักศึกษา	 โดยนักจิตวิทยาคลินิกท่ี

ปรกึษา	ณ	แหล่งฝึก	และ	2)	แบบประเมนิความพงึพอใจ

โครงการฯ	ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. แบบประเมนิคณุสมบตัแิละความพร้อมของ

นักศึกษา	 โดยนักจิตวิทยาคลินิกที่ปรึกษา	ณ	แหล่งฝึก 

ข้อมูลจากแบบประเมินคุณสมบัติและความพร้อมของ

นักศึกษา	 โดยนักจิตวิทยาคลินิกผู ้เป็นที่ปรึกษาของ

นกัศกึษา	ณ	แหล่งฝึกภาคปฏบัิต	ิช่วงภาคการศกึษาปลาย 

ของชั้นปีที่	 4	 รวมทั้งสิ้น	10	แหล่งฝึก	ท�าการประเมิน

นักศึกษาเป็นรายบุคคล	 หลังจากการฝึกปฏิบัติเสร็จสิ้น

ในแต่ละปีการศึกษา	ประเด็นในแบบสอบถามประกอบ

ด้วย	3	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนท่ี1	 คุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษา	 จ�านวน 

4	ข้อ	เป็นการให้ตอบแบบเลอืกตอบ	5	ระดบั	หรอื	1	ถงึ	5 

โดยเปรยีบเทยีบกบันกัศกึษาสาขาจติวทิยาคลนิกิ	ระดบั

ปริญญาตรีชั้นปีที่	 4	 จากสถาบันการศึกษาอื่นที่มาฝึก

ปฏิบัติงาน	ณ	แหล่งฝึกเดียวกัน	การแปลผล	คะแนน	1 

หมายถึง	ด้อยกว่านกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัอืน่อย่างมาก 

คะแนน	2	หมายถงึ	ด้อยกว่านกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัอืน่ 

คะแนน	3	หมายถึง	เท่าเทยีม/ใกล้เคยีงกบันกัศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยอื่น		คะแนน	4	หมายถึง	ชัดเจน/โดดเด่น 

กว่านกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัอืน่	และ	คะแนน	5	หมาย

ถึง	 ชัดเจน/โดดเด่นกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

อย่างมาก

	 ค�าถามในประเด็นคุณสมบัติท่ัวไปของนักศึกษา	

ได้แก่	1)	ทศันคตเิชงิบวกต่อวชิาชพี	2)	ความกระตอืรอืร้น

ในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่	3)	ความรบัผดิชอบ	และ	4)	ความมุง่มัน่ 

หรือความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก

 ส่วนที่ 2 ความพร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆ	

ส�าหรบัการปฏบัิตงิาน	(ตามบทบาทวชิาชีพ)	จ�านวน	7	ข้อ 
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แบบเลือกตอบ	5	ระดบั	หรอื	1	ถงึ	5	โดยเปรยีบเทยีบกบั 

นกัศึกษาสาขาจติวทิยาคลนิกิ	ระดบัปริญญาตรชีัน้ปีที	่4	

จากสถาบนัการศกึษาอืน่ทีม่าฝึกปฏบิตังิาน	ณ	แหล่งฝึก

เดียวกัน	 ระดับมีค�าอธิบายเช่นเดียวกับ	 ส่วนคุณสมบัติ

ทั่วไปของนักศึกษา	(ส่วนที่1)

  ค�าถามในประเด็นความพร้อมของนักศึกษาในด้าน

ต่างๆ	(ตามบทบาทวิชาชีพ)	ได้แก่

	 1	องค์ความรู้ด้านพยาธิสภาพ

	 2	องค์ความรู้ด้านเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย

	 3	 องค์ความรู ้ด้านการบ�าบัดและการให้การ

ปรึกษา

	 4	 ทักษะและความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย	

(ตามมาตรฐานของเครื่องมือ)

	 5	 ทักษะและความพร้อมในการให้การปรึกษา

หรือการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ

	 6	ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่จากแหล่งฝึก

	 7	ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในภาพรวม

 ส่วนที่ 3	ส่วนการประเมินนักศึกษาในภาพรวม	

โดยให้นกัจติวทิยาคลนิิกทีป่รกึษา	ณ	แหล่งฝึกปฏบิติังาน 

ประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล	ว่า	“มีความเหมาะสม	

ความพร้อม	 และคุณสมบัติเบื้องต้น	 ส�าหรับการเป็น 

นักจิตวิทยาคลินิกที่ดีในอนาคต”	 มากน้อยเพียงใด	

เป็นการให้ตอบแบบเลือกตอบ	 5	 ระดับ	หรือ	 1	 ถึง	 5	

โดย	คะแนน	1	หมายถึง	ขาดความเหมาะสมอย่างมาก	

และ	5	หมายถึง	มีความเหมาะสมอย่างมาก

 2. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯ  

เป็นแบบประเมินท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐาน

แนวทางการประเมนิของแบบประเมนิความพงึพอใจการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	

และแบบประเมนิความพงึพอใจการเข้าร่วมกจิกรรมทาง

วิชาการขององค์กรวิชาชีพด้านจิตวิทยาคลินิกไทย	 โดย

มีการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 2	ท่าน	

ได้แก่	1)	นักจติวทิยาคลนิกิมใีบประกอบโรคศลิปะสาขา

จิตวิทยาคลินิก	 ผู้มีประสบการณ์การท�างานทางคลินิก	
การจัดการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาคลินิก	 และ
เป็นกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก	 และ	 2)	 นัก
จิตวิทยาคลินิกมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยา
คลินิก	 ผู้มีประสบการณ์ทางท�างานทางคลินิก	 การฝึก
อบรมในสาขาจิตวิทยาคลินิก	และเป็นกรรมการสมาคม
นักจิตวิทยาคลินิกไทย
	 แบบประเมินความพึงพอใจนี้ถูกน�ามาใช ้ 
ครั้งแรกในปีการศึกษา	 2558	 และมีการปรับปรุงเพื่อ
ให้สอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมโครงการอีกครั้ง 
ในป ีการศึกษา	 2560	 และ	 2561แบบประเมิน 
ความพงึพอใจนีเ้ป็นแบบเลอืกตอบ	5	ระดบั	หรอื	1	ถงึ	5 
โดย	 1	 หมายถึงไม่พึงพอใจอย่างมาก	 ต้องปรับปรุง 
2	 หมายถึงไม่พึงพอใจ	 3	 หมายถึงเฉยๆ	 4	 หมายถึง 
พึงพอใจ	 และ	 5	 หมายถึงพึงพอใจอย่างมาก	 ประเด็น
ความพึงพอใจ	 หมายถึงประเด็นความพึงพอใจโดยรวม
ต่อโครงการเตรียมความพร้อม	 และการประเมินใน
ประเด็นย่อยอีก	7	ข้อ	รวมทั้งสิ้น	8	ข้อ	ได้แก่
	 1)	 ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	มคีวามพงึพอใจในภาพรวม
ของการจัดโครงการ
	 2)	 ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	มคีวามพงึพอใจด้านรปูแบบ
กระบวนการจัดโครงการ	
	 3)	 ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ	 มีความพึงพอใจ 
ด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมของวิทยากร	
	 4)	 ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ	 มีความพึงพอใจ 
ด้านความเหมาะสมของสถานที่ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ	
	 5)	 ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ	 มีความพึงพอใจ 
ด้านความเหมาะสมด้านระยะเวลาการจัดโครงการ	
	 6)	 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 มีความรู้ความเข้าใจ 
ภายหลัง	การเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
	 7)	 ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	มองว่าโครงการนีเ้อือ้ต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง	
	 8)	 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 มองว่าสิ่งท่ีได้รับจาก
โครงการนี้ตรงตามความคาดหวังของตน
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 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัย	 ท�าหนังสือขออนุญาตอธิการบดีวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์	 และคณบดีคณะจิตวิทยา	 เพื่อขอน�าข้อมูล
โครงการฯ	 ในอดีตของแขนงวิชา	 ระหว่างปีการศึกษา	
2558-2561	 มาใช้ในงานวิจัย	 และส่งเอกสารแสดง 
ความยินยอม	(consent form)	ให้แก่นักจิตวิทยาคลินิก
ทีป่รกึษาผูเ้คยท�าการประเมินและนักศึกษาทีเ่คยเข้าร่วม 
โครงการฯ	 ส�าหรับการน�าข้อมูลในภาพรวมมาใช  ้
ในงานวจัิยและเผยแพร่	หลงัจากนัน้	น�าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์
และพจิารณาแบบตดัขวาง	ประมวลผลโดยใช้หลกัเกณฑ์
ทางสถิติ	ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา	(ค่าเฉลี่ย	และร้อยละ)	
และการพรรณนาเปรียบเทียบ	
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ประมวลผลข้อมูลทั้งหมด	 ในแต่ละปีการศึกษา	
อาทิ	คะแนนความพึงพอใจในแต่ละข้อและแต่ละหมวด	
รวมทั้งคะแนนการประเมินนักศึกษาโดยแหล่งฝึกใน
แต่ละข้อ	ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (ค่าเฉลี่ย	 และร้อยละ)	
และน�ามาเปรยีบเทยีบระหว่างปีการศกึษาและภาพรวม

ของโครงการฯ

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	สรุปข้อมูลเป็นส่วนต่างๆ	ดังนี้

 1. ลักษณะข้อมูลประชากร 

	 รุ่นที่	1	มีนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	7	

ราย	รุ่นที่	2	จ�านวน	9	ราย	รุ่นที่	3	จ�านวน	2	ราย	และ	

รุ่นที่	4	จ�านวน	3	ราย	รวมทั้งสิ้น	21	ราย	

 2. รปูแบบกจิกรรมโครงการเตรยีมความพร้อม

	 โครงการเตรียมความพร้อมในรุ่นที่	 1	 ประกอบ

ด้วย	2	กิจกรรม	ได้แก่	1)	การศึกษาดูงาน	หน่วยงานที่มี 

ความเฉพาะทางของงานแต่ละด้าน	โดยมีความละเอียด

ลึกซึ้งในแง่ของการตรวจวินิจฉัย	 และการบ�าบัดรักษา

ฟื้นฟู	 ในบริบทของบทบาทงานนักจิตวิทยาคลินิกที่มี

ความแตกต่างกัน	3	หน่วยงาน	ได้แก่	หน่วยงานจิตเวช

ผูใ้หญ่	หน่วยงานพฒันาการเดก็และจติเวชเดก็และวยัรุน่ 

และหน่วยงานฟ้ืนฟบู�าบดัผูป่้วยสารเสพตดิ	โดยเป็นการ

ศึกษาดูงานหน่วยงานละ	1	วัน	และ	2)	การศึกษาดูงาน 

กลุ่มงานจิตเวช	 ในโรงพยาบาลฝ่ายกาย	 2	 สัปดาห์	

ซ่ึงเป็นการดูแลผู ้ป่วยหลากหลาย	 ท้ังจิตเวชผู ้ใหญ่	

พัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	 และงานยาเสพติด	

โดยบทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก	ทั้ง	4	หน่วยงานก็จะ

มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด	

	 โครงการเตรียมความพร้อมในรุ ่นที่	 2	 มีการ 

จัดโครงการในรูปแบบเดิม	 อันประกอบไปด้วย	 2	

กิจกรรม	 แต่เนื่องจากจ�านวนนักศึกษาท่ีมากข้ึน	 ผู้จัด

โครงการจงึกระจายการฝึกประสบการณ์	ณ	โรงพยาบาล

ฝ่ายกาย	2	แห่ง	และสถานบ�าบัดผู้ติดสารเสพติด	1	แห่ง	

	 โครงการเตรียมความพร้อมในรุ่นที่	 3	 เนื่องจาก

จ�านวนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกในปีการศึกษานี้

ลดลง	 ผู้จัดโครงการจึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเหลือ

เพยีง	1	กจิกรรม	ได้แก่	การศกึษาดงูาน	หน่วยงานเฉพาะ

ทางด้านต่างๆ	 หน่วยงานละ	 1	 สัปดาห์	 ได้แก่	 หน่วย

งานจิตเวชผู้ใหญ่	 หน่วยงานพัฒนาการเด็กและจิตเวช

เด็กและวัยรุ่น	 และหน่วยงานฟื้นฟูบ�าบัดผู้ป่วยสารเสพ

ติด	และให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรมที่	1	ร่วมกับ

นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

	 โครงการเตรียมความพร้อมในรุ่นท่ี	 4	 มีการจัด

กิจกรรมในรูปแบบ	2	กิจกรรมเช่นเดียวกับรุ่นที่	1	และ	

2	 โดยได้น�านักศึกษาในรุ่นที่	 3	 เข้าร่วมด้วยในกิจกรรม

ที่	1	ส�าหรับกิจกรรมที่	2	เป็นการฝึกประสบการณ์กลุ่ม

งานจิตเวช	 ในโรงพยาบาลฝ่ายกาย	 ซ่ึงผู้เข้าโครงการ 

รุ่นท่ี	 1-3	 แสดงความคิดเห็นตรงกันว่าควรมีระยะเวลา

มากขึน้	ดงันัน้จงึเพิม่ระยะเวลาเป็น	3	สปัดาห์	ในรุน่ที	่4

 3. ระดบัคะแนนความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อ

กิจกรรมโครงการฯ

	 แม้ว่าการจดัโครงการในแต่ละปีจะมรีปูแบบและ 

กจิกรรมคล้ายคลงึกนั	แต่เนือ่งจากข้อจ�ากดับางประการ 
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	 ข้อมูลจากตารางที่	 1	 แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

ทุกรุ่นมีความพึงพอใจโดยรวมและด้านต่างๆ	 ส่วนใหญ่

ในระดับมากที่สุด	ขณะที่มีความพึงพอใจด้านเวลาน้อย

ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัด้านอืน่	โดยนกัศกึษา	3	ใน	4	รุน่แสดง

ความคิดเห็นว่า	 ต้องการเวลาในการศึกษาดูงานและ 

ฝึกประสบการณ์มากกว่าทีไ่ด้รบั	โดยเฉพาะกจิกรรมที	่2	

นอกจากนีน้ักศึกษารุ่นที	่3	มคีวามพึงพอใจนอ้ยที่สดุต่อ

รูปแบบกระบวนการฯ	และพึงพอใจน้อยที่สุดต่อสิ่งที่ได้

รับจากโครงการตามความคาดหวัง

 

 

 4. ผลการประเมินคุณสมบัติและความพร้อม

ของนักศึกษา 

	 นักจิตวิทยาคลินิกที่ปรึกษา	ณ	 แหล่งฝึกปฏิบัติ	

10	 แหล่งฝึก	 ประเมินนกัศกึษาในการดูแล	 ผลสรปุทีไ่ด้

แบ่งเป็น	 3	 ส่วนคอื	 4.1)	 คณุสมบตัทิัว่ไปของนกัศกึษา	

4.2)	ความพร้อมของนกัศกึษาส�าหรบัการปฏบัิติงานตาม

บทบาทวิชาชพี	โดย	2	ส่วนแรกนี	้จะแสดงผลท้ังข้อมลูแยก

ตามรุน่ของนกัศกึษา	และแสดงผลข้อมลูรวมท้ัง	4	รุน่ซ่ึงมี 

การเปรียบเทียบกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน	

และ	4.3)	การประเมนินักศกึษาในภาพรวม	ในด้านความ

เหมาะสม	ความพร้อม	และคณุสมบัตเิบ้ืองต้น	ส�าหรบัการ

เป็นนักจติวทิยาคลนิกิท่ีดีในอนาคต

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการฯ	ในประเด็นต่างๆ	แยกรุ่นปีการศึกษา	

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ในประเด็นต่างๆ

ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ

ความพึงพอใจด้านรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ	

ความพึงพอใจด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมของวิทยากร	

ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานที่ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ	

ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมด้านระยะเวลาการจัดโครงการ	

ผูเ้ข้าร่วมฯ	มีความรูค้วามเข้าใจ	ภายหลัง	การเข้าร่วมโครงการมากขึน้

โครงการนีเ้อ้ือต่อการเรยีนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมฯ

สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ตรงตามความคาดหวัง	

คะแนนเฉลี่ยฯของนักศึกษาในแต่ละรุ่น	(5)

	 1	 2	 3	 4	 รวม

	 4.71	 4.61	 5.00	 5.00	 4.83

	 4.57	 4.45	 3.87	 4.44	 4.33

	 4.64	 4.76	 4.67	 4.84	 4.73

	 4.36	 4.17	 4.80	 4.90	 4.56

	 3.57	 3.56	 4.20	 4.44	 3.94

	 4.14	 4.22	 4.67	 4.64	 4.42

	 4.93	 4.39	 5.00	 4.70	 4.76

	 4.57	 4.49	 3.87	 4.70	 4.41

จึ งท� า ให ้มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมเพื่ อ ให  ้

ความเหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของ

นักศึกษาแต่ละรุ่น	 ตามรายละเอียดในข้อ	 2	 ข้างต้น	

ดังนั้นคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

โครงการเตรยีมความพร้อมทีจ่ะน�ามาเปรยีบเทยีบกนัใน

ครั้งนี้	 จะเป็นการเฉลี่ยจากทุกกิจกรรมในโครงการของ

แต่ละรุ่น	โดยมีรายละเอียดแยกตามรุ่น	(ดังตารางที่	1)
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 4.1 คุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษา

	 ผลการประเมินนักศึกษาในประเด็นต่างๆ	แสดง

รายละเอียดแยกตามรุน่รายปีการศกึษา	แสดงในตารางที	่2	

และผลรวมของนกัศกึษาท้ังหมด	21	ราย	ซึง่เปรยีบเทียบ 

กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่ นแสดงในภาพ 

แผนภูมิที่	1	

ตารางที่ 2 คณุสมบติัทัว่ไปของนักศึกษา	ประเมินโดยนกัจิตวทิยาคลนิกิ	ณ	แหล่งฝึก	แยกแสดงตามรุน่ของนกัศึกษา	 

 (N = 21)

ประเด็นคุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษา

ทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่

ความรับผิดชอบ

ความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก

หมายเหตุ	 คะแนน	1	หมายถึง	ด้อยกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างมาก	

	 คะแนน	2	หมายถึง	ด้อยกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น	

	 คะแนน	3	หมายถึง	เท่าเทียม/ใกล้เคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น 

	 คะแนน	4	หมายถึง	ชัดเจน/โดดเด่นกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น	

	 คะแนน	5	หมายถึง	ชัดเจน/โดดเด่นกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างมาก

คะแนนเฉลี่ยฯของนักศึกษาในแต่ละรุ่น

	 1	 2	 3	 4	 รวม

	 3.00	 3.11	 3.50	 3.00	 3.10

	 3.29	 3.11	 3.50	 3.00	 3.19

	 3.43	 3.00	 3.50	 3.33	 3.24

	 3.14	 3.22	 3.00	 3.00	 3.14

ภาพที่ 1			คุณสมบัติด้านต่างๆ	ของนักศึกษา	เมื่อเทียบกับนักศึกษาจากสถาบันอื่น
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 4.2 ความพร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆ 

ส�าหรับการปฏิบัติงาน (ตามบทบาทวิชาชีพ)

	 ผลการประเมินความพร้อมนักศึกษาในประเด็น

ต่างๆ	 แสดงรายละเอียดแยกตามรุ่นรายปีการศึกษา	

แสดงในตารางที่	 3	 และผลรวมของนักศึกษาท้ังหมด	

21	 ราย	 ซ่ึงเปรียบเทียบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

อื่นแสดงในภาพแผนภูมิที่	2

ตารางที่ 3 ความพร้อมของนักศึกษา	ประเมินโดยนักจิตวิทยาคลินิกที่ปรึกษา	ณ	แหล่งฝึก	(N = 21)

ประเด็นความพร้อมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน	

(ตามบทบาทวิชาชีพ)

ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในภาพรวม

องค์ความรู้ด้านพยาธิสภาพ

องค์ความรู้ด้านเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย

องค์ความรู้ด้านการบ�าบัดและการให้การปรึกษา

ทักษะและความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย	

(ตามมาตรฐานของเครื่องมือ)

ทักษะและความพร้อมในการให้การปรึกษาหรือการสัมภาษณ์

ผู้รับบริการ

ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่จากแหล่งฝึก

หมายเหตุ	 คะแนน	1	หมายถึง	ด้อยกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างมาก	

	 คะแนน	2	หมายถึง	ด้อยกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น	

	 คะแนน	3	หมายถึง	เท่าเทียม/ใกล้เคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น	

	 คะแนน	4	หมายถึง	ชัดเจน/โดดเด่นกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

	 คะแนน	5	หมายถึง	ชัดเจน/โดดเด่นกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างมาก

คะแนนเฉลี่ยฯของนักศึกษาในแต่ละรุ่น

	 1	 2	 3	 4	 รวม

	 3.14	 3.22	 3.50	 3.33	 3.24

	 2.71	 3.22	 3.50	 3.00	 3.05

	 3.29	 3.33	 3.50	 3.67	 3.38

	 2.71	 3.11	 3.50	 3.33	 3.05

	 3.14	 3.11	 3.50	 3.67	 3.24

 

	 3.14	 3.11	 3.50	 3.00	 3.14

 

	 3.29	 3.22	 3.50	 3.67	 3.33

ภาพที่ 2 		ความพร้อมด้านต่างๆ	ของนักศึกษา	เมื่อเทียบกับนักศึกษาจากสถาบันอื่น
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 4.3 การประเมินนักศึกษาในภาพรวม 

	 นักจิตวทิยาคลนิกิทีป่รกึษา	ณ	แหล่งฝึกปฏบิตังิาน 

ประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล	ว่า	“มีความเหมาะสม	

ความพร้อม	และคุณสมบัติเบื้องต้น	ส�าหรับการเป็นนัก

จิตวิทยาคลินิกท่ีดีในอนาคต”	 ซึ่งผลการวิจัยในส่วนนี้

แสดงให้เห็นว่านักศึกษาทั้ง	4	รุ่น	มีคะแนนความเหมาะ

สมและความพร้อมในการเป็นนกัจติวทิยาคลินิกทีดี่	โดย

รวมเฉลี่ยในระดับมีความเหมาะสมดี	คือ	4.08	คะแนน	

โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรุ่น	 (รุ่นท่ี	 1-4)	 ในระดับ 

ใกล้เคยีงกัน	ได้แก่	4.11	4.11	4.00	และ	4.11	ตามล�าดับ 

คือมีความเหมาะสมและความพร ้อมในการเป ็น 

นักจิตวิทยาคลินิกที่ ดี 	 และเมื่ อน� าผลลัพธ ์ที่ ได  ้

ดังกล่าวมาประมวลเป็นภาพรวม	 ดังแสดงในภาพที่	 3 

จะเห็นได้ว่าแหล่งฝึกประเมินว่า	 นักศึกษาแขนงวิชา

จิตวิทยาคลินิก	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์มีความเหมาะสม	

ความพร้อม	 และคุณสมบัติเบื้องต้น	 ส�าหรับการเป็น

นักจิตวิทยาคลินิกที่ดีได้ในอนาคต	 ร้อยละ	 38.1	 ของ

นกัศกึษามคีณุสมบัต	ิความพร้อม	และความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด	ร้อยละ	33.3	ของนักศึกษามีคุณสมบัติ 

ความพร้อม	 และความเหมาะสมอย่างมาก	 และ 

ร้อยละ	 28.6	 ของนักศึกษามีคุณสมบัติ	 ความพร้อม 

และความเหมาะสมปานกลาง	 โดยแยกเป็นระดับของ

ความเหมาะสมและความพร้อม	 ด้วยระดับคะแนน 

1	 –	 5	 โดย	 คะแนน	 1	 หมายถึง	 ขาดความเหมาะสม 

อย่างมาก	 และคะแนน	 5	 หมายถึงมีความเหมาะสม 

อย่างมากที่สุด	ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย
	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการจัดโครงการ

เตรียมความพร้อม	ในนักศึกษา	4	รุ่น	โดยเป็นการศึกษา

แบบตัดขวาง	 ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติ

และความพร้อมของนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

ดังกล่าว	ตลอดจนข้อมลูของนกัศกึษาในอดตี	อย่างไรกต็าม 

ในปีการศกึษา	2558	อาจารย์ถริวรินทร์	บญุญา	พิพรรธน์ 

 

ประธานคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ

สาขาจิตวิทยา	(ฉบับปรับปรุง	2560)	และหัวหน้าแขนง

วิชาจิตวิทยาคลินิก	 ได้ส�ารวจความคิดเห็นของนัก

จติวทิยาคลนิกิจากแหล่งฝึก	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาพฒันา

หลักสูตรใหม่	 และพบว่า	 นักศึกษาแขนงวิชาจิตวิทยา

คลินิกในอดีตมีจุดเด่นด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

ภาพแผนภูมิที่ 3

ร้อยละของนักศึกษาแบ่งตามระดับคะแนนต่างๆ	 ที่

แหล่งฝึกประเมินว่ามีความเหมาะสม	ความพร้อม	และ

คุณสมบัติ	 ส�าหรับการเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ดีได้ใน

อนาคต

							หมายถึง	ขาดความเหมาะสมฯ	อย่างมาก

							หมายถึง	ขาดความความเหมาะสมฯ

							หมายถึง	มีความเหมาะสมฯ

							หมายถึง	มีความเหมาะสมฯ	อย่างมาก

							หมายถึง	มีความเหมาะสมฯ	อย่างมากที่สุด
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มารยาท	แต่มข้ีอจ�ากดัทัง้ในด้านองค์ความรู	้ความพร้อม 

ต่อการฝึกปฏบิตั	ิการเข้าใจบทบาทวชิาชพี	และความมัน่ใจ 

ในตนเอง	(แขนงวชิาจติวทิยาคลนิิก	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์,	

2559)	นอกจากนี้บัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิก	ดังกล่าว 

มีสถิติการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขา

จิตวิทยาคลินิกที่ค่อนข้างต�่า	 กล่าวคือ	 มีผู้สอบผ่าน 

ใบประกอบฯ	 เพียง	 4	 ราย	 ในช่วงเวลา	 9	 ปี	 ต้ังแต่

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก 

ครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2549	จนถงึ	พ.ศ.	2560	และยงัไม่เคยมี 

บณัฑติจากวิทยาลัยเซนต์หลยุส์แม้แต่คนเดียวทีส่ามารถ

สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทันทีหลังจากจบการศึกษา	

ข้อมูลดังกล่าวนี้	 แสดงให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของความ

พร้อมส�าหรบัการปฏบิติังานทางวชิาชพีของบณัฑติสาขา

จิตวิทยาคลินิก	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ในอดีต

	 จากผลการวจิยัข้างต้นแสดงให้เหน็ว่านักจิตวทิยา

คลินิก	 ณ	 แหล่งฝึกปฏิบัติ	 เห็นความพร้อมและความ

เหมาะสมของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	 มากขึ้น	 ข้อมูลจากแผนภูมิที่	 3	 แสดงว่า

นักศึกษาร้อยละ	 33.3	 ได้รับการประเมินว่ามีความ

เหมาะสมอย่างมาก	และนักศึกษาร้อยละ	38.1	มีความ

เหมาะสมอย่างมากท่ีสุด	 คิดรวมเป็นจ�านวนนักศึกษา

ร้อยละ	 71.4	 ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม	

ความพร้อม	 และคุณสมบัติเบื้องต้น	 ส�าหรับการเป็น 

นกัจติวทิยาคลนิกิทีด่ใีนอนาคต	โดยมเีพยีงร้อยละ	28.6 

ของนกัศกึษาทีม่คีณุสมบตั	ิความพร้อม	และความเหมาะสม 

ปานกลาง

	 เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการด�าเนนิการในช่วง

การศึกษาภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่	 3	ซึ่งช่วยให้นักศึกษา

เข้าใจบทบาทของนักจิตวิทยาคลินิกได้อย่างชัดเจน

มากขึ้น	 ตลอดจนตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพ

และมาตรฐานทางวิชาชีพ	คณาจารย์แขนงวิชาจิตวิทยา

คลินิกที่รับผิดชอบรายวิชาในช่วงการศึกษาภาคต้นของ

ชั้นปีที่	4	ให้ข้อมูลว่าหลังการเข้าร่วมโครงการนักศึกษา

มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาทางจิตวิทยา

คลินิกมากขึ้นอย่างชัดเจน	มีความพยายามฝึกฝนทักษะ

เพือ่เตรยีมตวัส�าหรบัการปฏบิตังิานจรงิในภาคการศกึษา

สุดท้าย	(ภาคปลาย	ชั้นปีที่	4)	ตลอดจนมีความตั้งใจใน

การท�างานตามสายงานจิตวิทยาคลินิก	 โดยข้อมูลจาก

กองประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

กระทรวงสาธารณสุข	(2563)	พบว่า	ศิษย์เก่าทั้ง	4	รุ่น

หรือ	21	รายที่เข้าร่วมโครงการ	ได้เข้าสอบขึ้นทะเบียน

การประกอบโรคศิลปะจ�านวน	7	ราย	และมีผู้สอบผ่าน

จ�านวน	3	ราย	(ร้อยละ	14.29)		ซึ่งเป็นการสอบผ่านใน

ครัง้แรกทัง้สิน้หลงัจากจบการศกึษา	จากข้อมลูสถติขิอง

แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 (2563)	

พบว่ามีศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการฯ	อยู่ในกระบวนการ

ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก	 (Internship)	 และรอสอบใบ

ประกอบโรคศลิปะสาขาจติวทิยาคลนิกิ	จ�านวน	10	ราย	

(ร้อยละ	47.62)	นอกจากนี	้มศีษิย์เก่าทีเ่ข้าร่วมโครงการ

แต่ยังไม่เข้ากระบวนการสอบใบประกอบฯ	 เนื่องจากมี

งานท�าในสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือใกล้เคียงอีก	 6	 ราย	

(ร้อยละ	28.57)	ทั้งนี้	มีศิษย์เก่า	1	รายท�างานนอกสาย

งาน	และ	1	ราย	อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ	

	 จะเห็นได้ว ่าโครงการเตรียมความพร้อมฯนี้	

สามารถสร้างทัศนคติทางวิชาชีพในแง่บวกอย่างมาก

และส่งผลให้บัณฑิตและศิษย์เก่ามีความมุ ่งมั่นที่จะ

ท�างานในสายวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก	 จึงควรมีการจัด 

โครงการฯ	อย่างต่อเนือ่งทุกปีควบคูไ่ปกับการจดัการเรยีน

การสอนตามหลกัสตูรใหม่ทีไ่ด้พฒันาแล้วมาเป็นอย่างดี 

ภายใต้แนวคิดเชิงพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ผู้สอน	

เพื่อการผลิตบัณฑิตแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	 ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของวงการ

วิชาชีพต่อไป
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ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้
 จากผลการศกึษาพบว่าภายหลงัเตรียมความพร้อม 
ท่ีเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ	 นักศึกษา 
มีคะแนนความรับผิดชอบในระดับที่ดี	จึงควรมีโครงการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่อไปในรุ่นอื่นๆ	 โดย
ให้ความส�าคัญกับ	 “ทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ”	 และ	
“ความรับผิดชอบ”	 ซึ่งคณะวิชาอ่ืนอาจมีการโครงการ
หรอืกจิกรรมทีมุ่ง่พัฒนาทศันคติเชงิบวกต่อวชิาชพีอย่าง 
ต่อเน่ือง	หรอืตัง้แต่แรกรบัเข้ามาเป็นนกัศกึษา	เพือ่กระตุน้ 
ให้นกัศกึษาเกดิความรบัผดิชอบและมุง่มัน่ในการเรยีนรู ้
มากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้	 หลังจากท่ีนักศึกษาผ่านการเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมแล้วนั้น	 นักศึกษามิได้ม ี
องค์ความรู้เพิ่มเติมอย่างชัดเจน	 แต่มีความมุ่งมั่นใน 
การศึกษาเล่าเรียนมากข้ึนอย่างเด่นชัด	 ก่อนการฝึก
ปฏบิตัจิรงิในภาคการศกึษาสดุท้าย	แสดงให้เห็นถงึปัจจัย
ส�าคัญอันได้แก่ทัศนคติทางวิชาชีพและการเห็นคุณค่า 
ทีส่่งผลต่อการพฒันาตนเอง	ซึง่สอดคล้องกบัการพัฒนา
นักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติซึ่งเป็นเกณฑ์
คุณสมบัติที่ส�าคัญที่สุดอย่างหน่ึงในการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความส�าเร็จทางวิชาชีพจิตวิทยา	 (Gonsalvez & 

Crowe, 2014; Thomas, & Hersen, 2010)	ดังนั้นใน
การฝึกอบรมทางวิชาชีพต่างๆ	ทั้งทางด้านจิตวิทยาหรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 การให้ความส�าคัญกับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตลอดจนการสร้างการยอมรับใน
คุณค่าของวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่น่าจะสามารถช่วยพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป
	 การศึกษาวิจัยเชิงทดลองที่มุ ่งเน้นการพัฒนา
ความตระหนกัรูต่้อบทบาทและด้านความรบัผดิชอบของ
นักศึกษา	โดยการสร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก

ต่อวิชาชีพ 

	 ทัศนคติเชิงบวกและการเห็นคุณค่าของวิชาชีพ 

ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมฯ	อาจจะ 

ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพและ 

ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติ	 การเรียนการสอนที่

ปรับปรุงใหม่ในรายวิชาภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่	 4	

ซ่ึงอยู่หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ	 และอยู่ก่อนการ

ฝึกปฏบัิต	ิกอ็าจมอีทิธพิลร่วมเช่นดัน	ดงันัน้ในการศกึษา
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