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 อาจารย์ที่ปรึกษาถือว่าเป็นบุคคลส าคัญต่อความส าเร็จของนักศึกษา เนื่องเพราะต้องช่วยเหลือ
นักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น และยังต้อง
ปรับพฤติกรรมส่วนตัวให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบ ในการเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้ด าเนินการส ารวจความ
คาดหวังของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปีที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เปรียบเทียบกับระดับการรับรู้
จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลการเปรียบเทียบดังกล่าว อันจะเป็น
เครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหา จุดบกพร่อง ตลอดจนการรื้อระบบและกระบวนการให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป  
  ผู้ศึกษาจึงได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และความสามารถอันน้อยนิด ท าการศึกษาส ารวจ 
ประมวลผลตัวเลข และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนส าเร็จเรียบร้อย และแสดงผล ในรูปแบบของ     
“รายงานการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ฉบับนี้ 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถอ้างอิงได้ในทางวิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนึ่ง ผู้ศึกษาไม่สงวนลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ที่สนใจที่จะท า
การคัดลอก อ้างอิงหรือดัดแปลง หรือน าไปเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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บทที ่1  บทน ำ 
 
 
 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนความสามารถในการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสาสนเทศ  จึงต้องมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการให้ค าแนะน าในการด าเนิน
ชีวิตทุกด้าน ขณะที่นักศึกษายังใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมิใช่เพียงแค่ให้ความรู้
ด้านวิชาการแก่นักศึกษาเพียงอย่างเดียว  ต้องให้ความดูแล เอาใจใส่การใช้ชีวิตนักศึกษาด้วย  ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการแก่สังคม ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย”  ภายใต้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย บทบาทการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ  บทบาทการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปรับตัว   และบทบาทการให้
ค าปรึกษาการจัดกิจกรรม  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร  และให้แต่ละสาขาก าหนดวิธีการ 
ช่องทางการรับค าปรึกษา รวมถึงแฟ้มประวัติให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  อาจารย์ที่ปรึกษา 
จึงมีความส าคัญเปรียบเสมือนผู้ปกครองคนที่สองรองจากพ่อแม่  
 การที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากความดูแลของผู้ปกครอง เมื่อจ าเป็นต้องจัดการ
ตารางชีวิตด้วยตนเอง ท าให้หลายคนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 
สิ่งแวดล้อมใหม่  ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคม  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจ สะท้อนกลับไป
ยังระดับคะแนน และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปในที่สุด  วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น มาจากการให้
ค าปรึกษาที่รัดกุม ถูกต้องและตรงจุด จะท าให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาชีวิต เยียวยาจิตใจ ยับยั้งไม่ให้ปัญหา
ลุกลามปานปลายไปได้   ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรให้อาจารย์ทุกคน มี
นักศึกษาในความควบคุมดูแล โดยเฉลี่ยชั้นปีละ 50 คน  คอยให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การปรับ
พฤติกรรมส่วนตัว การเข้าสังคม ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องที่นักศึกษามิอาจเผชิญได้เพียง
ล าพัง 
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   ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงระดับความคาดหวังของคุณสมบัติการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาในอุดมคติของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปี จากนั้นจะน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบัน  ในประเด็นใดที่ยังอ่อนด้อย  ในประเด็นใด
ที่ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในรูปผลต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับ
การรับรู้จริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงของ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจากมุมมองของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปี 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้ศึกษาใช้ประชากร คือ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 1,083 คน1   ที่มีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การเทียบตารางแสดงจ านวนตัวอย่างของยามาเน่ โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95  และ
น ามาก าหนดโควตา แยกรายชั้นปี จ านวนของกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30  

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาทีมุ่่งศึกษา 
  ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริงที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การท าหน้าที่การให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและการปรับตัว การให้
ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม  การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนคุณสมบัติการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี  โดยศึกษาจากทัศนคติของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปี   
 นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุกเพศ ทุกชั้นปี ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพ่ือขอรับค าปรึกษาปัญหาด้านวิชาการ ปัญหาด้านพฤติกรรมและการ
ปรับตัว รวมถึงปัญหาด้านการจัดกิจกรรม   ซ่ึงทุกคนมีความคาดหวังว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และสามารถให้ค าปรึกษาอันจะน าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม แต่
ในความคาดหวังของแต่ละคน สามารถรับรู้จริงได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ผู้ศึกษาจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
 
 

                                                           
1 ระบบงานทะเบียนและประมวลผลออนไลน์, กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. http://www.reg.ubu. 
ac.th    
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 ขอบเขตด้านเครื่องมือเก็บข้อมูล 
 การส ารวจครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงของระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ  
   ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
    ก. เพศ  แบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก ประกอบด้วย เพศชาย และเพศหญิง 
     ข. ชั้นปี แบ่งเป็น 5 ตัวเลือก ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 
4 และเรียนเกินหลักสูตร    
     ค. ความถี่ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ
การเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย จ านวนครั้งต่อสัปดาห์  จ านวนครั้งต่อเดือน และจ านวนครั้งต่อปี
การศึกษา 
    ง. ประเภทเรื่องที่ขอรับค าปรึกษา โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้
หลายข้อ แบ่งเป็น 5 ตัวเลือก ประกอบด้วย เรื่องการลงทะเบียนเรียน เรื่องการสอบ/ผลการเรียน  เรื่องค่า
เทอม/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เรื่องการเข้าสังคม/ความขัดแย้ง  เรื่องส่วนตัว/สุขภาพจิต และเปิดโอกาสให้
ระบุเรื่องที่ขอรับค าปรึกษาได้นอกเหนือจากที่ก าหนดให้ .  
  ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ด้าน เพ่ือใช้วัดระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริง โดย
อาศัยวิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ต (Likert scales)  ก าหนดให้มีเกณฑ์การ
วัดระดับคะแนนดังนี้ 
 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
   1. เพศ 
   2. ชั้นปี 
   3. ความถี่ในการเข้าพบที่ปรึกษา 
   4. เรื่องที่เข้ารับค าปรกึษา 

ควำมคำดหวังของระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
   1. ด้านวิชาการ 
   2. ด้านพฤตกิรรมและการปรับตัว 
   3. ด้านการจัดกิจกรรม 
   4. ด้านการบริหารจัดการ 
   5. ด้านคณุลักษณะทีเ่หมาะสม 

ควำมเป็นจริงของระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
   1. ด้านวิชาการ 
   2. ด้านพฤตกิรรมและการปรับตัว 
   3. ด้านการจัดกิจกรรม 
   4. ด้านการบริหารจัดการ 
   5. ด้านคณุลักษณะทีเ่หมาะสม 
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คะแนน ระดับควำมคำดหวัง ระดับกำรรับรู้จริง 

1 ไม่ต้องมีก็ได้ ไม่มีเลยหรือมีน้อยมาก 
2 อยากให้มีบ้างเล็กน้อย มีบ้างเล็กน้อย 
3 อยากให้มีปานกลาง มีปานกลาง 
4 อยากให้มีมาก มีมาก 
5 ควรจะมีมากท่ีสุด มีมากที่สุด 

 
   ก. ด้านการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ แบ่งเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด้วย  
ค าแนะน าท่ีดีในการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร,  มีการติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาให้ค าแนะน าในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง , มีการสนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด,  ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิคการเรียน/การจดบันทึก/การอ่านหนังสือ/การเขียนตอบข้อสอบ/การจัดท ารายงานและอ่ืน ๆ    
และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเรียนการสอน/ให้บริการ/ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
การอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
    ข. ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปรับตัว แบ่งเป็น 4 ปัจจัย 
ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนักศึกษา, ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาสุขภาพจิตของ
นักศึกษา, ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัว 
การทะเลาะวิวาท การท าร้ายตนเอง การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว 
    ค. ด้านการให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมเขียนโครงการ ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรม, คอยดูแลความเรียบร้อยและช่วย
แก้ปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรม, ให้ค าปรึกษาการแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้สมดุลกับการเรียน และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทางด้านกิจการนักศึกษา ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการ
อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
    ง. ด้านการบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 7 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ก าหนดให้มีนักศึกษาในความดูแลจ านวน 100 คน ตามระเบียบก าหนด, มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ 
ประกาศ กฎระเบียบเป็นอย่างดี และสามารถน ามาอ้างอิงระหว่างการให้ค าปรึกษาได้ในทันที, มี
ตารางเวลานัดหมายการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และอยู่รอพบนักศึกษาตามตารางทุกครั้ง, ในกรณีเร่งด่วน 
นักศึกษาสามารถเข้ารับค าปรึกษาได้นอกตารางนัดหมาย, มีการเก็บแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน 
และมีการรายงานอย่างเป็นระบบ, มีระบบรักษาความลับของนักศึกษาไว้เป็นอย่างดี และมีช่องทางการ
ขอรับค าปรึกษาท่ีนอกเหนือจากเข้าพบด้วยตนเอง 
    จ. ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 10 ปัจจัย ประกอบด้วย มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ, มีความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ให้ค าปรึกษา, 
ความเป็นกลางทางการเมือง ไม่พาดพิงคนอ่ืน, ความเป็นกันเองกับนักศึกษา, วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์, 
ความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อค าพูด, ให้การช่วยเหลือด้วยความจริงใจ เต็มใจ และเห็นอกเห็นใจ,  
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ความสามารถในการใช้เหตุผลในการให้ค าปรึกษา, มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าหลังจากให้
ค าแนะน าไปแล้ว และไม่น าเอาปมด้อยของนักศึกษามาล้อเลียน/ วิจารณ์ให้เกิดความอับอาย 
    ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อื่น แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย  
    ก. ความคิดเห็นด้านคุณลักษณะส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษา 
    ข. ความคิดเห็นด้านช่องทางการสื่อสาร  
    ค. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษา สถานภาพปกติ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
  สำขำนิติศำสตร์  หมายถึง หลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  หมายถึง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีค าสั่งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  ควำมคำดหวัง  หมายถึง ทัศนคติเก่ียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยากให้เกิดข้ึน 

กำรรับรู้จริง  หมายถึง  ระดับทัศนคติภายหลังจากผ่านการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ผลต่ำง  หมายถึง ระดับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จริง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.5.1 ช่วยให้ทราบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาจารย์
ที่ปรึกษาตามคาดหวังและสภาพที่ปฏิบัติจริง ตลอดจนช่วยให้ทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
  1.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลและน าไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ งานตามบทบาทของ
ตนเอง ให้ตรงกับความคาดหวังมากข้ึน 
  1.5.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

 
 

 



 
 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎี แล ะผลงานทางวิชาการ 
          ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  ในการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจากนักศึกษา
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
  ความหมายและความส าคัญของการรับรู้ 
  แนวคิดเก่ียวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประเภทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  คุณสมบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 ความคาดหวัง  หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อบางสิ่ง
บางอย่างว่าควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้น1 
 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) ของ Victor Vroom ในปี ค.ศ. 1964 น าเสนอ
รูปแบบของความคาดหวังที่เกี่ยวกับกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานเรียกว่า VIE Theory ซึ่ง
ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยให้ความหมายว่า 
  V = Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือ
คุณค่าหรือความส าคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น 
  I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือรางวัลระดับที่ 
1 ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่ได้ 
(เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน) 
  E = Expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่
ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม) 
  ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์
การท างาน เพ่ือให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท างาน คุณลักษณะที่ใช้เป็นเครื่องมือ และคุณค่าจาก
ผลลัพธ์สูงสุด ซ่ึงจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย 
 
                                                           
1 พจนานุกรมออกฟซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary:2000) 
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  1. สร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ให้การ 
อบรมพวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
  2. ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผู้บริหารควรก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้ าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  3. ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขาได้รับ
บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และพยายามปรับการให้รางวัลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานเพ่ือเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขา 
  เกทเซน และคณะ (Getzels ;et al 1974 : 132) กล่าวถึงความคาดกวังว่า ความคาดหวังของแต่
ละคนย่อมแตกต่างกัน เนื่องจากความคิดและความต้องการที่แตกต่างกัน 
  สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2529)2 กล่าวถึงความคาดหวังของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประการ 
ดังนี้ 
  1. การคาดหวังว่าถ้าพยายามท าแล้วจะท าได้ (Effort-Performance Expectancy) หมายถึง 
การที่บุคคลคาดหวังไว้เป็นการล่วงหน้าว่าถ้าหากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรมอย่างเต็มที่ สุดความสามารถ
แล้วจะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นสูงมากหรือน้อยเพียงใดที่จะกระท าสิ่งนั้นส าเร็จ  กล่าวง่าย ๆ ก็คือ 
บุคคลจะชั่งใจว่าพฤติกรรมที่จะต้องท านั้น มันยากเกินก าลังความสามารถของตนเองหรือไม่ ก่อนที่จะ
กระท าพฤติกรรมนั้นออกมา 
  2. การคาดหวังว่ากระท าแล้วได้ผลลัพธ์ (Effort-Outcome Expectancy) หมายถึง การที่บุคคล 
คาดหวังไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมว่า ถ้าหากเขากระท าพฤติกรรมนั้นแล้ว เขาจะได้รับ 
ผลลัพธ์ที่จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อตัวเขาอย่างไร 
  3. ค่าของผลลัพธ์ (Valence of Outcomes) หมายถึง คุณค่าหรือความต้องใจที่ผลลัพธ์มีให้แก่
บุคคลที่จะต้องแสดงพฤติกรรมออกไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น ซ่ึงแต่ละบุคคลก็จะมีการรบัรูต่้อผลลัพธ์ 
เดียวกันที่แตกต่างกันไป 
 
2.2 ความหมายและความส าคัญของการรับรู้ 
  การรับรู้  หมายถึง  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า และถูกตีความให้มี
ความหมาย จากการใช้ความรู้  ประสบการณ์และความเข้าใจส่วนตัว (Bernstein. 1999 : 72)3   
  ชิฟแมน และคานุก (Schiffman & Kanuk, 2000 : 146) ให้ความหมายการรับรู้ว่า เป็น
กระบวนการทีแ่ต่ละคนมีการเลือกตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้น   
  อุบลวรรณา ภวกานันท์ และคณะ (2554) ให้ความหมายการรับรู้ว่า เป็นการที่อวัยวะรับ
ความรู้สึกรับข้อมูลที่อยู่รอบตัวส่งผ่านเข้าสู่สมอง  
                                                           
2 สิทธิโชค  วรานุสันติกลุ. (2529). การจัดการพฤติกรรมมนุษย์.  มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 
3 Bernstein. D. A. (1999)  Essentials of Psychology. Boston : Houghton  Mifflin  Company. 
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  กันยา สุวรรณแสง (2544) กล่าวว่าการรับรู้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ เจตคติ อารมณ์ ตลอดจน
แนวโน้มของพฤติกรรมการแสดงออก 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ ที่ปรึกษา ว่า เป็นผู้มีหน้าที่ให้ความเห็น
แนะน า 
  ที่ปรึกษา (Consultant) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีประสบการณ ความรูความช านาญ 
ทางวิชาการ หรืออาชีพ โดยใหบริการเกี่ยวกับค าปรึกษา ขอเสนอแนะดานเทคนิค ด้านวิชาการในสาขา
ต่าง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 สุจริต เพียรชอบ และวรศักดิ์  เพียรชอบ (2523) ให้ความหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ว่าเป็น
คณาจารย์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความสามารถที่จะแนะน าช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ในด้านด้านวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านสวัสดิการ รวมไปถึงแก้ไขปัญหาส่วนตัว  
 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2539) ให้ความหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ไว้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งจากสถาบันอุดมศึกษา ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้าน
บุคลิกภาพ  ด้านการเข้าสังคม  ด้านการวางแผนชีวิต และด้านการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ   
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2548) ให้ความหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ไว้ว่า เป็นอาจารย์ประจ าที่รับการ
แต่งตั้งจากคณบดีในสังกัด ให้มีหน้าที่แนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
และเรื่องอ่ืน ๆ 
  เสน่ห์  ระหว่างบ้าน และคณะ (2551) ให้ความหมายอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ว่า เป็นบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาในด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม และว่าง
แผนเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ค านิยามอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือ
คณะมีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา4 
 และมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ในลักษณะใกล้เคียงกัน ผู้
ศึกษาจึงขอสรุปว่า อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันที่ตนเองสังกัดอยู่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบในด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรมการ
ปรับตัว และการจัดกิจกรรม ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ตลอดจนวางแผนการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว  
   
 
 
 

                                                           
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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2.4 ประเภทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล (2544) อธิบายหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  1. ด้านทั่วไป  โดยต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตามที่
รับผิดชอบ ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์ พิจารณาค าร้อง ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เก็บข้อมูลที่ส าคัญของนักศึกษาที่รับผิดชอบไว้เป็นความลับ ให้การรับรอง
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าเอกสารไปแสดงแก่ผู้อ่ืน จัดท าระเบียนสะสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 
ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือแต่งกาย
ไม่เรียบร้อย ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบ
ที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา 
  2. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยต้องให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับที่ส าคัญมากซึ่งอาจท าให้นักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
โดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถของนักศึกษาเพ่ือการวางแผนประกอบอาชีพและ
แผนการศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก วิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการ 
ศึกษาของนักศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมกับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเพ่ิม-
ถอนวิชาเรียน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการค้นคว้า ให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.00  ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2555) ได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. ด้านทั่วไป ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบ 
ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับ
ศิษย์ พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทันเวลา 
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา ติดต่อกับ
นักศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เก็บข้อมูลที่ส าคัญของนักศึกษาที่
รับผิดชอบไว้เป็นความลับ ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าเอกสารไปแสดงแก่ผู้อ่ืน จัดท า
ระเบียนสะสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ 
แต่งกายไม่เรียบร้อย ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา ติดตามนักศึกษาในความ
รับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา 
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  2. ด้านวิชาการ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่
ส าคัญมากซึ่งอาจท าให้นักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง 
ความสนใจและความสามารถของนักศึกษาเพ่ือการวางแผนประกอบอาชีพและแผนการศึกษา ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก วิชาเรียน ให้เหมาะสมกับแผนการศึกษาของ
นักศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ให้เหมาะสมกับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเพ่ิม-ถอน
วิชาเรียน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการค้นคว้า ให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.00  ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้
ค าแนะน านักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียนของนักศึกษาให้ครบหลักสูตร 
  3. ด้านการพัฒนานักศึกษา  ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนใกล้เคียง ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตหากมีปัญหาใดที่
เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรด าเนินการส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นั้นโดยตรง ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตความปลอดภัย ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  และมีอีกหลายสถาบันได้แบ่งประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ในลักษณะคล้ายกัน ดังนั้น ผู้ศึกษาขอ
ขอสรุปประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าที่ดีในการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาใน
เวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร  ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในกรณีมีปัญหาการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้ค าแนะน าและส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบ
ผลส าเร็จสูงสุด  ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน การจดบันทึก การอ่าน
หนังสือ การเขียนตอบข้อสอบ การจัดท ารายงาน และอ่ืน ๆ 
  2. ที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมของนักศึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนักศึกษา 
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา  ให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน 
และใช้จ่ายอ่ืน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการ
ปรับตัวเข้าสังคม การทะเลาะวิวาท การท าร้ายตนเอง ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ  
  3. ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ท าหน้าที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมเขียนโครงการ 
ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรม ดูแลความเรียบร้อยและช่วยแก้ปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรม  ให้ค าปรึกษา
การแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้สมดุลกับการเรียน 
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2.5 คุณสมบัติท่ีดีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ผศ.ทรงกรด  พิมพิศาล (2544) อธิบายคุณลักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  
ต้องประกอบด้วย  
  1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์  มีความรับผิดชอบ ใจกว้างและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  มีความเมตตากรุณา  ไวต่อการรับรู้และ
เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา พร้อมอุทิศ
เวลาให้กับนักศึกษา และมีความคิดในเชิงบวก 
 
  2. คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วยการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสาร มีความรู้เรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา 
เข้าใจแนวคิดและมีทักษะในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา  มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของ
นักศึกษา มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปัญหา มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทันยุคสมัย มีความรู้และความเข้าใจสภาพสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครอง และมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา 
  3. จรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วยต้องค านึงถึงสวัสดิภาพ
และสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา รักษาความลับของนักศึกษา พยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความ 
สามารถ หากมีปัญหาใดท่ีเกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรด าเนินการส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแลทุกคนด้วย
ความเสมอภาค และปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2534) กล่าวถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ประกอบด้วย มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  มีความรับผิดชอบดี   ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา มีความรู้กว้างขวาง
และทันต่อเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีเหตุผลและ
มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความเมตตากรุณา ไวต่อความรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว มีหลัก
จิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาอาจารย์ที่ปรึกษา  มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่าง
ที่ดี รู้จักบทบาทของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี รวมถึงมีประสบการณ์
ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วัฒนา พัชราวนิช (2539)  กล่าวถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ประกอบด้วย  ต้องสนใจ
ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา  เอาใจใส่ และเต็มใจ สนใจใฝ่หาความรู้  มีสมรรถภาพในการท างาน คล่องตัว  
มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมพอสมควร  มีไหวพริบและปฏิภาณในการโต้ตอบ  แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ด ี ยิ้มแย้มแจ่มใส ยุติธรรม รู้กฎ ระเบียบ รับฟังความคิดเห็นได้ทุกสถานการณ์  ไม่วิตกกังวลต่อค า
วิพากษ์วิจารณ์ เป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติตัวในฐานะผู้น าแบบประชาธิปไตย เสียสละเวลาส่วนตัว เตรียม  
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พร้อมที่จะรับสถานการณ์  มีความรับผิดชอบสูง เป็นบุคคลที่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีเมตตา ตลอดจน
เอาใจใส่ติดตามผลงานที่ตนเองได้ปฏิบัติลงไป 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) อธิบายลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีไว้ว่า ต้องมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีความรับผิดชอบ ใจกว้างและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรู้กว้างขวางและทัน
เหตุการณ ์มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาโดยปราศจาก
อคติทางด้านเชื้อชาติและศาสนา มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
และยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วและถูกต้องเอาใจใส่และ
ติดตามนิสิตอย่างสม่ าเสมอ มีหลักจิตวิทยาและความรู้ในด้านการให้ค าปรึกษา มีความประพฤติเหมาะสม
ที่จะเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และมีเวลาและเปิดโอกาสให้นิสิต
เข้าพบตามความเหมาะสม 
 และมีอีกหลายสถาบันได้ก าหนดคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีไว้คล้ายกัน ดังนั้น ผู้ศึกษา
ขอขอสรุปคุณสมบัติที่เหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะทั่วไป  ประกอบด้วย มีจ านวนนักศึกษาในความดูแลที่สามารถบริหารจัดการได้  มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบเป็นอย่างดี และสามารถน ามาอ้างอิงระหว่างการให้
ค าปรึกษาได้ในทันที  มีตารางเวลานัดหมายการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และอยู่รอพบนักศึกษาตามตาราง
ทุกครั้ง สามารถเข้ารับค าปรึกษาได้นอกตารางนัดหมาย มีระเบียนแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาและมีการ
จัดเก็บข้อมูลการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน  มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ มีระบบรักษาความลับ
ของนักศึกษาไว้เป็นอย่างด ีมีช่องทางการขอรับค าปรึกษาที่นอกเหนือจากการเดินทางมาเข้าพบด้วยตนเอง  
  2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบด้วยมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ  มี
ความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ให้ค าปรึกษา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่พาดพิงคนอ่ืน มี
ความเป็นกันเองกับนักศึกษา มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์  มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อค าพูด  
ให้การช่วยเหลือด้วยความจริงใจ เต็มใจ และเห็นอกเห็นใจ  มีความสามารถในการใช้เหตุผลในการให้
ค าปรึกษา  ติดตามสอบถามความคืบหน้าหลังจากให้ค าแนะน าไปแล้ว  ไม่ล้อเลียนหรือพิพากวิจารณ์
ปัญหาของนักศึกษาให้เกิดความอับอาย 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นภดล  เดชวาทกุล (2539) ศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลางค่อนข้างน้อย อาจารย์ที่
ปรึกษามีภาระงานมากท าให้ดูแลไม่ท่ัวถึง  รวมถึงไม่มีรายละเอียดที่จะแนะน านักเรียนได้เพียงพอ 
  วิจิตร  บุญยธโรกุล (2541) ศึกษาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาอันพึงประสงค์...อยู่ตรงไหน พบว่า 
ความต้องการมากที่สุดนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสามารถสร้างแนวความคิดในการเลือกเรียนซึ่งมีผลต่อ
การวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาแต่ละคนได้  รองลงมาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบในค าปรึกษา  และประเด็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งน ามาซึ่งความไว้วางใจที่จะเล่าปัญหา 
ประกอบกับการจัดตารางเวลาการเข้าพบที่สะดวก ตลอดจนการที่มีใจเป็นกลาง สุขุม รอบคอบด้วย 
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  บันเทิง  สุพจน์ (2542) ศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตในทัศนของอาจารย์
ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนั้นต้องท างานร่วมกับนักศึกษาได้ ต้องเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ต้องมีความ
รับผิดชอบกิจกรรมร่วมกัน มีการประสานงานระหว่างฝ่ายให้ท างานร่วมกันได้  ในด้านความรู้อาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมต้องเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น กล้าตัดสินใจ มีความรู้เรื่องหลักการจัดกิจกรรมพอสมควร
เพ่ือจะได้แนะน านักศึกษา  ด้านความรับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่าง
นักศึกษากับผู้บริหาร คอยสอดส่องดูแลการท ากิจกรรมให้เรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฬนธรรม 
รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัย 
 นันทา  เกียรติก าจร (2544) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติหน้าทีอาจารย์ที่
ปรึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
ปัญหาที่สูงที่สุดในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า ขาดการแนะน าด้านการแต่งกายและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
  ภัสสร  เผื่อนโกสุม (2546) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า อาจารย์
ที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลนักศึกษาเกินจ านวนที่เหมาะสม ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานแล้วส่งผลให้การท างานวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  ในส่วนของ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทางด้านวิชาการควรมีการประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามก าหนด ในด้านทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาควรสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
เป็นกันเองกับนักศึกษาเพ่ือลดความเครียด 
 ทิพาพร  สุจารี และคณะ (2550) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคปกติตามทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีต้องมี
องค์ประกอบด้วยคุณธรรม ความรับผิดชอบ และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มี
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ตามล าดับ 
 รุ่งโรจน์  อาริยะ (2552) ศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องท าความรู้จักกับนักเรียน
ในความดูแลทุกคน  จัดเก็บแฟ้มประวัติข้อมูล ผลการเรียน ประวัติความประพฤติ และพบปะนักเรียนเป็น
ประจ า รวมถึงประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน หัวหน้างานแนะแนว ตลอดจนผู้ปกครองเพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน  
  รองศาสตราจารย์ธงชัย  วงศ์เสนา (2552) เขียนบทความเรื่องบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการที่ต้องให้ค าแนะน าเรื่องการลงทะเบียน แผนการเรียน เกณฑ์การสอบ 
การวัดผล การคิดคะแนนสอบ วินัยนักศึกษา แนะน าเรื่องเทคนิคการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม การช่วยเหลือ
เรื่องผลการเรียนให้ดีขึ้น การช าระค่าบ ารุงการศึกษา ใบรับรองผลการเรียน ในส่วนของด้านสวัสดิการ ต้อง
ช่วยเหลือแนะน าให้รู้ถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติตนของนักศึกษา การจัดสวัสดิการและสิทธิ์ที่นักศึกษาจะได้รับ 
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ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาการปรับตัวต่าง ๆ  และสุดท้าย  ด้านอ่ืน ๆ เช่น การประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน ค าร้องต่าง ๆ การเก็บสถิติ ตลอดจนการรักษาความลับของนักศึกษา 
 นางสลักใจ  ศรีธราดล (2557) ศึกษาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวง ที่ปฏิบัติจริง และปัญหา
เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พบว่านักศึกษามีความคาดหวังสูงกว่าการปฏิบัติจริง ด้านนักศึกษามีสะท้อนว่า อาจารย์ที่ปรึกษาไม่อยู่ห้อง
ตามตาราง มีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเท่าที่ 
อาจารย์ที่ปรึกษามีบุคลิกน่าเกรงขามไม่กล้าเข้าไปพบ 
 สามารถ  อัยกร (2559) ศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า อาจารย์
ที่ปรึกษาต้องมีบทบาทดังนี้ (1) บทบาทการให้การแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นบทบาท
พ้ืนฐานของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  (2) บทบาทด้านการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (3) บทบาทด้านความสัมพันธ์กับนักศึกษา สร้างความ
ไว้วางใจให้แก่นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทพิเศษเฉพาะของอาจารย์ที่ปรึกษา  (4) บทบาทในด้านการให้
ความช่วยเหลือและประสานงาน ให้นักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
 วรินธร  สีเสียดงาม (2560) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเกิดจาก
การเป็นกัลยาณมิตร อาจารย์ที่ปรึกษามีอัธยาศัยดี  เป็นกันเองกับนักศึกษา  ในส่วนของการท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และด้านการ
ให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาสที่จะประสบความส าเร็จด้านการศึกษามาก
ขึ้น  อย่างไรก็ตาม ปัญหาภารกิจการสอนเป็นอุปสรรคในการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดการ
ตารางเวลาในการเข้าพบของนักศึกษาล าบาก และช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง 
 



 

 
บทที ่3  วิธีการด าเนินการ 
 
 
 
 
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงระดับความ
คาดหวัง เปรียบเทียบกับการรับรู้จริง ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
1,083 คน1   โดยแยกรายชั้นปี ได้ดังนี้ 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1   จ านวน 344 คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   จ านวน 223 คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3   จ านวน 226 คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 4   จ านวน 196 คน 
   นักศึกษาเรียนเกินหลักสูตร   จ านวน  94 คน 
 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน กล่าวคือ ขั้นแรกใช้เทียบตารางแสดง
จ านวนตัวอย่างของยานาเน่ โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 เมื่อเทียบตารางแล้วจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 361 คน   จากนั้นน ามาสู่ขั้นที่สอง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควตาแยก
รายชั้นปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่าง แยกชั้นปี  ได้ดังนี้ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่างจ านวน 115 คน  
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างจ านวน  70 คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่างจ านวน  76 คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 4   กลุ่มตัวอย่างจ านวน  65 คน 
   นักศึกษาเรียนเกินหลักสูตร   กลุ่มตัวอย่างจ านวน  35 คน 
                                                           
1 ระบบงานทะเบียนและประมวลผลออนไลน์  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
http://www.reg.ubu. ac.th    
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การส ารวจครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงของระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ  
  3.2.1 ตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ลักษณะแบบส ารวจเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   3.2.1.1 เพศ  แบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก ประกอบด้วย เพศชาย และเพศหญิง 
   3.2.1.2 ชั้นปี แบ่งเป็น 5 ตัวเลือก ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
และเรียนเกินหลักสูตร    
    3.2.1.3  ความถ่ีในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณการ
เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย จ านวนครั้งต่อสัปดาห์  จ านวนครั้งต่อเดือน และจ านวนครั้งต่อปีการศึกษา 
   3.2.1.4  ประเภทเรื่องที่ขอรับค าปรึกษา โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้
หลายข้อ แบ่งเป็น 5 ตัวเลือก ประกอบด้วย เรื่องการลงทะเบียนเรียน เรื่องการสอบ/ผลการเรียน  เรื่องค่า
เทอม/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เรื่องการเข้าสังคม/ความขัดแย้ง  เรื่องส่วนตัว/สุขภาพจิต และเปิดโอกาสให้
ระบุเรื่องที่ขอรับค าปรึกษาได้นอกเหนือจากที่ก าหนดให้ .  
 3.2.2 ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ด้าน เพ่ือใช้วัดระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริง โดย
อาศัยวิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ต (Likert scales)  ก าหนดให้มีเกณฑ์การ
วัดระดับคะแนนดังนี้ 
 

คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 
1 ไม่ต้องมีก็ได้ ไม่มีเลยหรือมีน้อยมาก 
2 อยากให้มีบ้างเล็กน้อย มีบ้างเล็กน้อย 
3 อยากให้มีปานกลาง มีปานกลาง 
4 อยากให้มีมาก มีมาก 
5 ควรจะมีมากท่ีสุด มีมากที่สุด 

 
  3.2.2.1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ แบ่งเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด้วย  
ค าแนะน าท่ีดีในการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร,  มีการติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาให้ค าแนะน าในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง , มีการสนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด,  ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิคการเรียน/การจดบันทึก/การอ่านหนังสือ/การเขียนตอบข้อสอบ/การจัดท ารายงานและอ่ืน ๆ    
และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเรียนการสอน/ให้บริการ/ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
การอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
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   3.2.2.2 ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปรับตัว  แบ่งเป็น 4 ปัจจัย 
ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนักศึกษา, ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของ
นักศึกษา, ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัว 
การทะเลาะวิวาท การท าร้ายตนเอง การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว 
   3.2.2.3 ด้านการให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมเขียนโครงการ ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรม, คอยดูแลความเรียบร้อยและช่วย
แก้ปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรม, ให้ค าปรึกษาการแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้สมดุลกับการเรียน และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทางด้านกิจการนักศึกษา ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการ
อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
   3.2.2.4 ด้านการบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 7 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ก าหนดให้มีนักศึกษาในความดูแลจ านวน 100 คน ตามระเบียบก าหนด, มีความเข้ าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ 
ประกาศ กฎระเบียบเป็นอย่างดีและสามารถน ามาอ้างอิงระหว่างการให้ค าปรึกษาได้ในทันที, มีตารางเวลา
นัดหมายการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และอยู่รอพบนักศึกษาตามตารางทุกครั้ง, ในกรณีเร่งด่วน นักศึกษา
สามารถเข้ารับค าปรึกษาได้นอกตารางนัดหมาย, มีการเก็บแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และมี
การรายงานอย่างเป็นระบบ, มีระบบรักษาความลับของนักศึกษาไว้เป็นอย่างดี และมีช่องทางการขอรับ
ค าปรึกษาที่นอกเหนือจากเข้าพบด้วยตนเอง 
   3.2.2.5 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 10 ปัจจัย ประกอบด้วย มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ, มีความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ให้ค าปรึกษา, 
ความเป็นกลางทางการเมือง ไม่พาดพิงคนอ่ืน, ความเป็นกันเองกับนักศึกษา, วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์, 
ความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อค าพูด, ให้การช่วยเหลือด้วยความจริงใจ เต็มใจ และเห็นอกเห็นใจ, 
ความสามารถในการใช้เหตุผลในการให้ค าปรึกษา, มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าหลังจากให้
ค าแนะน าไปแล้ว และไม่น าเอาปมด้อยของนักศึกษามาล้อเลียน/ วิจารณ์ให้เกิดความอับอาย 
   3.2.3 ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open ended) โดยให้ผู้ตอบแบบส ารวจได้เขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อ่ืน แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดเห็นด้านคุณลักษณะส่วนตัวของ
อาจารย์ที่ปรึกษา, ความคิดเห็นด้านช่องทางการสื่อสาร และความคิดเห็นอื่น ๆ  
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแบบส ารวจ โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาสาขา
นิติศาสตร์ที่เป็นตัวแทนแต่ละชั้นปี เป็นผู้แจกแบบส ารวจ และเก็บรวบรวม  ระหว่างโดผู้ศึกษาได้
ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมจ านวน 500 ชุด ได้รับกลับคืน จ านวน 
480 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.00  
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ผู้ศึกษาได้น าแบบส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  3.4.2 ข้อมูลระดับความคาดหวังของนักศึกษา หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean : X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : s.d.) แต่ละรายการ และผลรวมทุกรายการในแต่ละ
ด้าน ทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการบริหาร
จัดการระบบ และด้านคุณลักษณะที่ดี 
  3.4.3  ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 5 ระดับ จากสูตร  
 
 

                                          = 

 

     =  ( 5 – 1 ) 
             5 
     =     0.80 
 

จึงน ามาก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับความส าคัญ ได้ดังนี้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

1.00 – 1.80 ไม่ต้องมีก็ได้ ไม่มีเลยหรือมีน้อยมาก 
1.81 – 2.60 อยากให้มีบ้างเล็กน้อย มีบ้างเล็กน้อย 
2.61 – 3.40 อยากให้มีปานกลาง มีปานกลาง 
3.41 – 4.20 อยากให้มีมาก มีมาก 
4.21 – 5.00 ควรจะมีมากท่ีสุด มีมากที่สุด 

 

 3.4.4 ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์การแปลความหมายระยะห่าง (Gap) จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
ความคาดหวังกับค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้จริงโดยอาศัยเกณฑ์การแปลความหมายของ Parasuraman, A. ที่
กล่าวว่าผลการรับรู้ผลที่ได้ไม่ตรงกับระดับความคาดหวัง ผู้รับบริการจะเกิดความไม่พอใจ (Dissatisfied) 
แต่ถ้าผลการรับรู้ที่ได้ตรงกับความระดับความคาดหวัง ผู้รับบริการจะเกิดพอใจ (Satisfied)  หากผลการ
รับรู้ที่ได้นั้นเกินความคาดหวัง  ผู้รับบริการจะเกิดความประทับใจ (Delight)  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงก าหนด
ระดับการแปลความหมายระยะห่าง เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระยะห่าง แปลความหมาย 
ติดลบ เกิดความไม่พอใจ 
เทา่กัน เกิดความพอใจ 

เป็นบวก เกิดความประทับใจ 
 

ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชัน้ 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 

จ านวนชั้น 
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 3.4.5  การวิเคราะห์ข้อมูลค าถามปลายเปิด จากข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สรุปเนื้อหา ปรับถ้อยค าให้เป็นทางการและจัดเรียงล าดับตามความส าคัญ 
 



 

 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อ มลู 
 
 
 
 
  การศึกษาศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ศึกษาตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือ
ศึกษาระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ (2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการ
รับรู้จริงของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจากมุมมองของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุ กชั้นปี 
โดยสรุปข้อมูลจากแบบส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 480 ชุด มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด และได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
  4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามเพศ 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนทั้งหมด 480 คน จ าแนกข้อมูลตามเพศ พบว่าเพศชาย มีจ านวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.79 และเพศหญิง มีจ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 65.21  ปรากฏตามตารางที่ 
4.1.1 

 
ตารางที่ 4.1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 167 34.79 
หญิง 313 65.21 
รวม 480 100.00 

 
 4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามชั้นปี 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนทั้งหมด 480 คน จ าแนกข้อมูลตามชั้นปี พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีจ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มีจ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.21  และนักศึกษาเรียนเกินหลักสูตร มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79  ปรากฏตามตาราง
ที่ 4.1.2 
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ตารางที่ 4.1.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นป ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช้ันปีท่ี 1 150 31.25 
ช้ันปีท่ี 2 72 15.00 
ช้ันปีท่ี 3 138 28.75 
ช้ันปีท่ี 4 73 15.21 
เกินหลักสูตร 47 9.79 

รวม 480 100.00 

 
 4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามความถ่ีของการเข้าพบ 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนทั้งหมด 480 คน จ าแนกข้อมูลตามความถี่ของการเข้าพบเพ่ือขอรับ
ค าปรึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพียงครั้งเดียวต่อปีการศึกษา มีจ านวน 283 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.96 รองลงมานักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยเดือนละครั้ง  มีจ านวน 161 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.54 และมีนักศึกษาเพียงบางส่วนที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยทุกสัปดาห์ มีจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50   ปรากฏตามตารางที่ 4.1.3 
 
ตารางที่ 4.1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามความถี่ของการเข้าพบอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

ความถี่โดยเฉลี่ย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครั้งต่อสัปดาห ์ 36 7.50 
1 ครั้งต่อเดือน 161 33.54 
1 ครั้งต่อปีการศึกษา 283 58.96 

รวม 480 100.00 

 
 4.1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามเรื่องที่ขอรับค าปรึกษา 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนทั้งหมด 480 คน จ าแนกข้อมูลตามประเภทของเรื่องที่ขอรับ
ค าปรึกษา ซึ่งก าหนดให้ตอบได้หลายประเภท พบว่ามีนักศึกษาขอรับค าปรึกษามากที่สุดในเรื่องการสอบ
และผลการเรียน มีจ านวน 345 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.12  รองลงมาเป็นการขอรับค าปรึกษาเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียน มีจ านวน 304 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.23  แต่ยังมีนักศึกษาบางคนขอรับค าปรึกษาเรื่อง
ปัญหาส่วนตัวและปัญหาสุขภาพจิต มีจ านวน 76 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.06 ใกล้เคียงกับการขอรับ
ค าปรึกษาเรื่องค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ มีจ านวน 75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.94  และน้อยที่สุดเป็นการ
ขอรับค าปรึกษาเรื่องการเข้าสังคมและปัญหาความขัดแย้ง มีจ านวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.65    
ปรากฏตามตารางที่ 4.1.4 

 
 



หน้า | 22 
 

 
ตารางที่ 4.1.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามเรื่องที่ขอรับค าปรึกษา 

ประเภทของเร่ือง จ านวน (คร้ัง) ร้อยละ 
เรื่องการลงทะเบียนเรียน  304 36.23 
เรื่องการสอบ/ผลการเรียน   345 41.12 
เรื่องค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายอื่น  75 8.94 
เรื่องการเข้าสังคม/ความขัดแย้ง  39 4.65 
เรื่องส่วนตัว/สุขภาพจิต  76 9.06 

รวม 839 100.00 

 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  4.2.1 ด้านการค าปรึกษาด้านวิชาการของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ อยู่ในระดับควรจะมีมากที่สุด ( X=4.60)  โดยมีระดับความคาดหวังมากที่สุด
เกี่ยวกับการให้ค าแนะน าที่ดีในการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร  ใน
ระดับมากที่สุด (X=4.64) ใกล้เคียงกับความคาดหวังเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
เกี่ยวกับเทคนิคการเรียน การจดบันทึก การอ่านหนังสือ การเขียนตอบข้อสอบ การจัดท ารายงาน และอ่ืน 
ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.62) 
  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน มีระดับการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ อยู่ในระดับ มาก (X=3.47)  โดยมีระดับการรับรู้จริงต่ าที่สุดเกี่ยวกับการสนับสนุน
การเรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด  อยู่ในระดับมาก ( X=3.44)  
ใกล้เคียงกับระดับการรับรู้จริงเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน 
การจดบันทึก การอ่านหนังสือ การเขียนตอบข้อสอบ การจัดท ารายงาน และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด   
(X=3.45) ปรากฏตามตารางที่ 4.2.1 
 
ตารางที่ 4.2.1 แสดงถึงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของคุณภาพการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ (n=480) 

คุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
1. ค าแนะน าที่ดีในการวางแผนการเรียนใหจ้บ
การศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามหลกัสูตร 

4.64 0.65 ควรจะมมีากที่สดุ 3.53 1.13 มีมาก 

2. มีการติดตามผลการเรยีนของนักศึกษาให้ค าแนะน า
ในกรณีมีปญัหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

4.58 0.66 ควรจะมมีากที่สดุ 3.47 1.04 มีมาก 

3. มีการสนับสนุนการเรียนของนกัศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

4.57 0.69 ควรจะมมีากที่สดุ 3.44 1.12 มีมาก 

 



หน้า | 23 
 

 
ตารางที่ 4.2.1 แสดงถึงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของคุณภาพการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ (n=480)  (ต่อ) 

คุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
4. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิคการเรียน การจดบันทึก การอ่านหนังสือ การ
เขียนตอบข้อสอบ การจดัท ารายงาน และอื่น ๆ 

4.62 0.68 ควรจะมมีากที่สดุ 3.45 1.08 มีมาก 

5. เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการ
เรียนการสอน ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
และการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

4.59 0.70 ควรจะมมีากที่สดุ 3.47 1.17 มีมาก 

 
 4.2.2 ด้านการค าปรึกษาด้านพฤติกรรมและการปรับตัวของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้
ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมและการปรับตัว อยู่ในระดับควรจะมีมากที่สุด ( X=4.47)  โดยมีระดับความ
คาดหวังมากที่สุดเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าที่ดีในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน และ
ใช้จ่ายอ่ืน รวมถึงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม ในระดับมากที่สุด (X=4.49) 
ใกล้เคียงกับความคาดหวังเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัวนักศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด             
(X=4.48) 
  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน มีระดับการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้
ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมและการปรับตัว อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X=3.38)  โดยมีระดับการรับรู้จริง      
ต่ าที่สุดเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.35)  
ใกล้เคียงกับระดับการรับรู้จริงเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X=3.37) ปรากฏตามตารางที่ 4.2.2 
 
ตารางที่ 4.2.2 แสดงถึงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของคุณภาพการให้ค าปรึกษาทางด้านพฤติกรรมและการปรับตัว (n=480) 

คุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านพฤตกิรรม 
และการปรับตัว 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
6. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนักศึกษา  4.48 0.81 ควรจะมมีากที่สดุ 3.35 1.14 มีปานกลาง 
7. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา  4.48 0.83 ควรจะมมีากที่สดุ 3.37 1.06 มีปานกลาง 
8. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน และ
ใช้จ่ายอื่น รวมถึงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
ใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม 

4.49 0.83 ควรจะมมีากที่สดุ 3.40 1.07 มีปานกลาง 

9. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัว กาทะเลาะ
วิวาท การท าร้ายตนเอง การดื่มสรุา การเที่ยวกลางคืน 
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ฯลฯ 

4.45 0.87 ควรจะมมีากที่สดุ 3.43 1.07 มีมาก 
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 4.2.3 ด้านการค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้
ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับควรจะมีมากที่สุด ( X=4.50)  โดยมีระดับความคาดหวังมาก
ที่สุดเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าที่ดีในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทางด้านกิจการ
นักศึกษา ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ในระดับมากที่สุด   
(X=4.57) ใกล้เคียงกับความคาดหวังเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้
สมดุลกับการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.54) 
  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน มีระดับการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้
ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X=3.48)  โดยมีระดับการรับรู้จริงต่ าที่สุดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมเขียนโครงการ ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรม  อยู่ในระดับมาก           
(X=3.44)  ใกล้เคียงกับระดับการรับรู้จริงเกี่ยวกับการคอยดูแลความเรียบร้อยและช่วยแก้ปัญหาระหว่าง
การจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (X=3.45) ปรากฏตามตารางที่ 4.2.3 
 
ตารางที่ 4.2.3 แสดงถึงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของคุณภาพการให้ค าปรึกษาทางด้านการจัดกิจกรรม (n=480) 

คุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม 
ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
10. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมเขียนโครงการ ร่วม
เตรียมงานจัดกิจกรรม  

4.39 0.83 ควรจะมมีากที่สดุ 3.44 1.08 มีมาก 

11. คอยดูแลความเรียบร้อยและช่วยแก้ปัญหาระหว่าง
การจัดกิจกรรม 

4.52 0.78 ควรจะมมีากที่สดุ 3.45 1.10 มีมาก 

12. ให้ค าปรึกษาการแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้
สมดลุกับการเรียน 

4.54 0.75 ควรจะมมีากที่สดุ 3.56 1.06 มีมาก 

13. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนท่ีเกีย่วข้องทางด้านกิจการ
นักศึกษา ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ และการ
อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

4.57 0.75 ควรจะมมีากที่สดุ 3.49 1.07 มีมาก 

 
 4.2.4 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในระดับควรจะมีมากที่สุด ( X=4.54)  โดยมีระดับความคาดหวังมาก
ที่สุดเกี่ยวกับการเพ่ิมช่องทางการขอรับค าปรึกษาที่นอกเหนือจากเข้าพบด้วยตนเอง ในระดับมากที่สุด     
(X=4.63) รองลงมามีความคาดหวังเกี่ยวกับระบบรักษาความลับของนักศึกษาไว้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X=4.57) 
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  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน มีระดับการรับรู้จริงต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก (X=3.44)  โดยมีระดับการรับรู้จริงต่ าที่สุดเกี่ยวกับ
การก าหนดสัดส่วนนักศึกษาในความดูแล จ านวน 100 คน ตามระเบียบ อยู่ในระดับปานกลาง (X=3.36)  
ใกล้เคียงกับระดับการรับรู้จริงเกี่ยวกับตารางเวลานัดหมายการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และอยู่รอพบ
นักศึกษาตามตารางทุกครั้ง อยู่ในระดับปานกลาง (X=3.38) ซึ่งเท่ากับระดับการรับรู้จริงเกี่ยวกับการเก็บ
แฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และมีการรายงานอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.38)  
ปรากฏตามตารางที่ 4.2.4 
 
ตารางที่ 4.2.4 แสดงถึงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของคุณภาพการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (n=480) 

คุณภาพการบริหารจดัการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
14. ก าหนดให้มีนักศึกษาในความดูแลจ านวน 100 คน 
ตามระเบียบก าหนด 

4.48 0.80 ควรจะมมีากที่สดุ 3.36 1.15 มีปานกลาง 

15. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคบั ประกาศ 
กฎระเบียบเป็นอย่างดี และสามารถน ามาอ้างอิง
ระหว่างการให้ค าปรึกษาได้ในทันที 

4.51 0.74 ควรจะมมีากที่สดุ 3.48 1.05 มีมาก 

16. มีตารางเวลานดัหมายการใหค้ าปรึกษาท่ีชัดเจน 
และอยู่รอพบนักศึกษาตามตารางทุกครั้ง 

4.54 0.74 ควรจะมมีากที่สดุ 3.38 1.16 มีปานกลาง 

17. ในกรณีเร่งด่วน นักศึกษาสามารถเข้ารับค าปรึกษา
ได้นอกตารางนัดหมาย 

4.55 0.73 ควรจะมมีากที่สดุ 3.42 1.14 มีมาก 

18. มีการเก็บแฟ้มประวัติการใหค้ าปรึกษาท่ีชัดเจน 
และมีการรายงานอย่างเป็นระบบ 

4.53 0.76 ควรจะมมีากที่สดุ 3.38 1.18 มีปานกลาง 

19. มีระบบรักษาความลับของนักศึกษาไว้เป็นอย่างด ี 4.57 0.72 ควรจะมมีากที่สดุ 3.52 1.13 มีมาก 
20. มีช่องทางการขอรับค าปรึกษาท่ีนอกเหนือจากเข้า
พบด้วยตนเอง  

4.63 0.67 ควรจะมมีากที่สดุ 3.56 1.22 มีมาก 

 
 4.2.5 ด้านคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 480 คน พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในระดับควรจะมีมากที่สุด ( X=4.64)  โดยมีระดับความคาดหวังมากที่สุดเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ ในระดับมากที่สุด ( X=4.67) ซึ่งมีค่าเท่ากับระดับความ
คาดหวังให้มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ (X=4.67)  ใกล้เคียงกับระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการไม่น าเอา
ปมด้อยของนักศึกษามาล้อเลียนหรือวิจารณ์ให้เกิดความอับอาย อยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.65) 
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  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 480 คน มีระดับการรับรู้จริงต่อคุณลักษณะของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก (X=3.64)  โดยมีระดับการรับรู้จริงต่ าที่สุดเกี่ยวกับการติดตามสอบถาม
ความคืบหน้าหลังจากให้ค าแนะน าไปแล้ว อยู่ในระดับมาก (X=3.56)  ใกล้เคียงกับระดับการรับรู้จริงเกี่ยวกับ
ความเป็นกลางทางการเมือง ไม่พาดพิงคนอ่ืน อยู่ในระดับมาก (X=3.57) ปรากฏตามตารางที่ 4.2.5 
  
ตารางที่ 4.2.5 แสดงถึงค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและการรับรู้จริง
ของคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (n=480) 

คุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้จริง 

X  s.d. แปลผล X  s.d. แปลผล 
21. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นท่ีน่าเชื่อถือ 4.67 0.61 ควรจะมมีากที่สดุ 3.70 1.26 มีมาก 
22. มีความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ให้
ค าปรึกษา 

4.64 0.63 ควรจะมมีากที่สดุ 3.69 1.14 มีมาก 

23. มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่พาดพิงคนอ่ืน 4.62 0.64 ควรจะมมีากที่สดุ 3.57 1.16 มีมาก 

24. มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 4.64 0.67 ควรจะมมีากที่สดุ 3.67 1.19 มีมาก 

25. มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์  4.67 0.60 ควรจะมมีากที่สดุ 3.68 1.13 มีมาก 

26. มีความตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบต่อค าพูด 4.62 0.65 ควรจะมมีากที่สดุ 3.67 1.10 มีมาก 

27. ให้การช่วยเหลือด้วยความจรงิใจ เต็มใจ และเห็น
อกเห็นใจ 

4.63 0.65 ควรจะมมีากที่สดุ 3.62 1.23 
มีมาก 

28. มีความสามารถในการใช้เหตผุลในการให้ค าปรึกษา 4.64 0.64 ควรจะมมีากที่สดุ 3.60 1.20 มีมาก 

29. มีการติดตามสอบถามความคบืหน้าหลังจากให้
ค าแนะน าไปแล้ว 

4.61 0.65 ควรจะมมีากที่สดุ 3.56 1.18 มีมาก 

30. ไม่น าเอาปมด้อยของนักศึกษามาล้อเลียน/ วิจารณ์
ให้เกิดความอับอาย 

4.65 0.65 ควรจะมมีากที่สดุ 3.63 1.31 มีมาก 

 
 

4.3 ผลการเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

เมื่อน าปัจจัยบ่งชี้ทั้ง 30 ปัจจัย มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวัง อยู่ใน
ระดับควรจะมีมากที่สุด ( X=4.57)  และพบว่าค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้จริง อยู่ในระดับควรจะมีมาก          
(X=3.51) ซึ่งพบว่านักศึกษาเกิดความไม่พอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ระยะห่างเฉลี่ยเท่ากับ -1.06) 

อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้จริงกับค่าเฉลี่ยระดับความ
คาดหวังต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าระยะห่างของ 30 ปัจจัยบ่งชี้ มีค่าติดลบทุกปัจจัย โดยมีปัจจัย
บ่งชี้ที่มีระยะห่างมากที่สุดเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน การ
จดบันทึก การอ่านหนังสือ การเขียนตอบข้อสอบ การจัดท ารายงาน และอ่ืน ๆ (ระยะห่างเท่ากับ –1.16)  
เท่ากับปัจจัยบ่งชี้เกี่ยวกับตารางเวลานัดหมายการให้ค าปรึกษาท่ีชัดเจนและอยู่รอพบนักศึกษาตามตาราง 
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ทุกครั้ง (ระยะห่างเท่ากับ –1.16)  รองลงมาเป็นปัจจัยบ่งชี้เกี่ยวกับการเก็บแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาที่
ชัดเจน และมีการรายงานอย่างเป็นระบบ (ระยะห่างเท่ากับ -1.15)  ปรากฏตามตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงถึงค่าระยะห่างซึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้จริงกับ
ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (n=480) 

ปัจจัยบ่งชี ้
ค่าเฉลี่ยระดับ 
การรับรู้จริง 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความคาดหวัง 

ระยะห่าง 

1. ค าแนะน าที่ดีในการวางแผนการเรียนใหจ้บการศึกษาในเวลาที่
ก าหนดตามหลักสูตร 

3.53 4.64 -1.11 

2. มีการติดตามผลการเรยีนของนักศึกษาให้ค าแนะน าในกรณีมีปัญหา
การเรยีนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

3.47 4.58 -1.11 

3. มีการสนับสนุนการเรียนของนกัศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้
ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

3.44 4.57 -1.13 

4. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรยีน การจด
บันทึก การอ่าน การเขียนตอบข้อสอบ การจัดท ารายงาน และอื่น ๆ 

3.45 4.62 -1.16 

5. เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการเรียนการสอน 
ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา 

3.47 4.59 -1.12 

6. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวนักศึกษา  3.35 4.48 -1.13 
7. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต 3.37 4.48 -1.11 
8. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาค่าลงทะเบียนเรียน และใช้จ่ายอื่น 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม 

3.40 4.49 -1.09 

9. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัว การทะเลาะวิวาท การท า
ร้ายตนเอง การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน ความสมัพันธ์เชิงชู้สาว ฯลฯ 

3.43 4.45 -1.02 

10. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมเขียนโครงการ ร่วมเตรียมงานจัด
กิจกรรม  

3.44 4.39 -0.95 

11. คอยดูแลความเรียบร้อยและช่วยแก้ปัญหาระหว่างการจดักิจกรรม 3.45 4.52 -1.07 
12. ให้ค าปรึกษาการแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้สมดลุกับการเรยีน 3.56 4.54 -0.98 
13. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนท่ีเกีย่วข้องทางด้านกิจการนักศึกษา 
ให้บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา 

3.49 4.57 -1.08 

14. ก าหนดให้มีนักศึกษาในความดูแลจ านวน 100 คน ตามระเบียบ 3.36 4.48 -1.12 
15. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคบั ประกาศ กฎระเบยีบเป็นอย่างดี 
และสามารถน ามาอ้างอิงระหว่างการให้ค าปรึกษาได้ในทันที 

3.48 4.51 -1.03 
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ตารางที่ 4.3 แสดงถึงค่าระยะห่างซึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้จริงกับ
ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (n=480)  (ต่อ) 

ปัจจัยบ่งชี ้
ค่าเฉลี่ยระดับ 
การรับรู้จริง 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความคาดหวัง 

ระยะห่าง 

16. มีตารางเวลานดัหมายการใหค้ าปรึกษาท่ีชัดเจน และอยู่รอพบ
นักศึกษาตามตารางทุกครั้ง 

3.38 4.54 -1.16 

17. ในกรณีเร่งด่วน นักศึกษาสามารถเข้ารับค าปรึกษาได้นอกตาราง 
นัดหมาย 

3.42 4.55 -1.13 

18. มีการเก็บแฟ้มประวัติการใหค้ าปรึกษาท่ีชัดเจน และมีการรายงาน
อย่างเป็นระบบ 

3.38 4.53 -1.15 

19. มีระบบรักษาความลับของนักศึกษาไว้เป็นอย่างด ี 3.52 4.57 -1.05 
20. มีช่องทางการขอรับค าปรึกษาท่ีนอกเหนือจากเข้าพบด้วยตนเอง 3.56 4.63 -1.07 
21. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นท่ีน่าเชื่อถือ 3.70 4.67 -0.97 
22. มีความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ให้ค าปรึกษา 3.69 4.64 -0.95 
23. มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่พาดพิงคนอ่ืน 3.57 4.62 -1.05 
24. มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 3.67 4.64 -0.97 
25. มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์  3.68 4.67 -0.99 
26. มีความตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบต่อค าพูด 3.67 4.62 -0.95 
27. ให้การช่วยเหลือด้วยความจรงิใจ เต็มใจ และเห็นอกเห็นใจ 3.62 4.63 -1.01 
28. มีความสามารถในการใช้เหตผุลในการให้ค าปรึกษา 3.60 4.64 -1.04 
29. มีการติดตามสอบถามความคบืหน้าหลังจากให้ค าแนะน าไปแลว้ 3.56 4.61 -1.05 
30. ไม่น าเอาปมด้อยของนักศึกษามาล้อเลียน/ วิจารณ์ให้เกิดความ 
อับอาย 

3.63 4.65 -1.05 

เฉลี่ย 3.51 4.57 -1.06 
 
 

4.4 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบส ารวจที่มีทัศนคติต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  4.4.1 ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   (1) อาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาว่างให้นักศึกษา 
   (2) เวลาว่างไม่ตรงกันท าให้นักศึกษาพลาดการเข้าขอรับค าปรึกษาตามตารางนัด 
   (3) อาจารย์พูดบั่นทอนจิตใจนักศึกษามากกว่าให้ก าลังใจ 
 4.4.2 ด้านช่องทางการสื่อสาร 
   (1) ควรมีระบบบริหารจัดการเวลาที่ชัดเจนในการเข้าพบ  
   (2) ควรก าหนดช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร  
   (3) ช่องทางติดต่อสื่อสารมีน้อย ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากข้ึน 
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   (4) เพ่ิมช่องทางการติดต่อทางไลน์ได้ตลอดเวลา 
   (5) ติดต่อขอรับค าปรึกษาทางช่องทางอ่ืน แต่อาจารย์ไม่ตอบกลับ 
  4.4.3 ด้านอื่น ๆ 
   (1) ควรอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้ารับท าค าปรึกษาให้มากขึ้น 
   (2) อยากให้ย้ายห้องพักอาจารย์มาที่ตึกเดิม จะได้เข้าพบสะดวกมากข้ึน 
   (3) คณะควรจัดให้มีการพบปะกับอาจารย์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย พูดคุยเรื่องการเรียน การท ากิจกรรม ตลอดจนปัญญาอ่ืน โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาเกิด
ปัญหาก่อนจึงให้ค าปรึกษา  
   (4) อยากให้มีการนัดแนะนักศึกษาในที่ปรึกษาท้ังหมดเพ่ือสร้างความเข้าใจ แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 
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บทที ่5  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
  การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงที่มีต่อบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา
จากมุมมองของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปี โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขา
นิติศาสตร์ ทุกชั้นปี  ในช่วงภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 480 คน อภิปรายผล
การศึกษาได้ดังนี ้
 
5.1 อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 480 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าชายในอัตราส่วน 2:1 โดยประมาณ  โดย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 150 คน  รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 138 คน  และ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 73 คน ใกล้เคียงกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 72 คน น้อยที่สุดเป็น
นักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร จ านวน 47 คน ตามล าดับ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจเกินกว่าครึ่งเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมากสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา เป็นไปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพียงเพ่ือให้ลงนามในแบบฟอร์มทาง
วิชาการเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าพบใน
เรื่องผลการเรียน และการลงทะเบียนเรียน 
  ในส่วนของระดับความคาดหวังต่อระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบ่งเป็น 5 ด้าน จ านวนทั้งหมด 30 ปัจจัยบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยแล้วควรจะมีคุณภาพ
มากที่สุด เรียงล าดับมากที่สุดคือ คุณลักษณะที่ดีของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รองลงมาเป็นคุณภาพการ
ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ถัดมาเป็นคุณภาพการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ใกล้เคียงกับ
คุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม และน้อยที่สุดคือคุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรม
และการปรับตัว ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณารายปัจจัยบ่งชี้ พบว่าปัจจัยที่นักศึกษาให้ความคาดหวังต่อคุณภาพของอาจารย์ที่
ปรึกษาอยากให้มีมากที่สุด คือ ปัจจัยเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่ากับ
ปัจจัยเกี่ยวกับคาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รองลงมาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้
เหตุผลประกอบการให้ค าปรึกษา ซึ่งเก่ียวกับความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องที่ให้ค าปรึกษานั้นด้วย  
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นักศึกษาคาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการวางแผนการเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามที่
หลักสูตรก าหนด ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องสร้างความคุ้นเคยกับนักศึกษาให้ได้รับความไว้วางใจด้วย 
ตลอดจนการไม่น าเอาปมด้อยของนักศึกษามาล้อเลียนหรือวิจารณ์ในที่สาธารณะให้ได้รับความอับอาย  
  ในส่วนของระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบ่งเป็น 5 ด้าน จ านวนทั้งหมด 30 ปัจจัยบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยแล้วควรจะมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับจากน้อยที่สุดคือคุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมและการปรับตัว ถัดมา
เป็นคุณภาพการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ใกล้เคียงกับคุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
และคุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม  สูงที่สุดคือคุณลักษณะที่ดีของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 เมื่อพิจารณารายปัจจัยบ่งชี้ พบว่าปัจจัยที่นักศึกษาได้รับรู้จริงต่อคุณภาพการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับท่ีต่ าที่สุด คือ ปัจจัยเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 
และปัญหาสุขภาพจิต  ถัดมาเป็นการที่มีนักศึกษาในความดูแลมากเกินไปท าให้ดูแลให้ค าปรึกษาไม่ทั่ วถึง
ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้อยู่รอพบนักศึกษาตารางนัดหมายและไม่มี
ระบบบันทึกแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาตลอดจนไม่มีการรายงานอย่างเป็นระบบ 
  เมื่อน ามาค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับความ
คาดหวังของนักศึกษา พบว่า ระยะห่างเฉลี่ยติดลบ (-1.06)  หมายถึง ระดับการรับรู้จริงของระบบอาจารย์
ที่ปรึกษามีคุณภาพที่ต่ ากว่าระดับความคาดหวังของนักศึกษา  แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่พึงพอใจต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะนิติศาสตร์เท่าที่ควร    
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเปรียบเทียบกับระดับความ
คาดหวังของนักศึกษารายปัจจัยบ่งชี้ พบว่าในทุกปัจจัยบ่งชี้นักศึกษายังไม่พึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาของคณะนิติศาสตร์เท่าที่ควรเนื่องจากมีระยะห่างติดลบทุกปัจจัย  ซึ่งปัจจัยที่ต่ ากว่าความคาดหวัง
มากที่สุด คือ การให้ค าปรึกษาท่ีจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน การจดบันทึก การ
อ่าน การเขียนตอบข้อสอบ ตลอดจนการจัดท ารายงานในรายวิชาต่างๆ  ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับปัจจัยที่
เกี่ยวกับตารางเวลานัดหมายการให้ค าปรึกษาแต่ปรากฏว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้อยู่รอพบตามตารางเวลา 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการไม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่
ก าหนดในตารางนัดหมาย  รองลงมาคือการเก็บแฟ้มประวัติการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจนและมีการรายงาน
อย่างเป็นระบบ  ถัดไปคือปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้
ประสบผลส าเร็จสูงสุด ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับปัจจัยที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่สะท้อนว่าอาจารย์พูดบั่นทอนจิตใจ แทนที่จะพูดให้ก าลังใจ 
  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 
  จากผลการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ยังไม่พึงพอใจในทุกปัจจัยบ่งชี้  ซึ่งปัจจัยที่มีค่า
ระยะห่างมากที่สุดอยู่ท่ีคุณภาพการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอาจารย์
ที่ปรึกษา ดังนี้ 
   5.2.1.1 นักศึกษาแต่ละคนมีความต้องการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะมาปรึกษาหารือด้านการเรียน การสอบ คะแนน และด้านวิชาการอ่ืน ๆ  อาจารย์ที่
ปรึกษาควรอยู่รอพบกับนักศึกษาตามตารางนัดหมาย  กรณีมีภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นให้แสดง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และช่องทางการติดต่อสื่อสารอ่ืน เช่น E-mail, Line ID,  
SMS, Facebook หรือ Twitter  อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณในการรักษาความลับการการสนทนาด้วย และเพ่ือเป็นการแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ 
หลังจากให้ค าปรึกษาผ่านทางช่องทางใดก็ตาม ต้องบันทึกปัญหาและค าปรึกษาโดยละเอียด พร้ อมส่ง
รายงานให้ผู้บริหารทราบภายใน 24 ชั่วโมง  
   5.2.1.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังด้านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่จะสามารถให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
ด้านกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของนักศึกษาว่าเขาจะได้รับ
ค าปรึกษาที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและทันท่วงที จึงควรที่จะปฏิรูประบบการแบ่งสัดส่วน
นักศึกษาในปัจจุบัน  โดยเสนอให้เป็นระบบแบบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมและการปรับตัว  และกลุ่มอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านกิจกรรม  ลักษณะการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มใด ๆ นั้น พิจารณาตาม
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ซึ่งอาจารย์บางท่านสามารถอยู่ประจ าได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม  และให้จัด
ห้องให้ค าปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ใช้ห้องส่วนตัวในการให้ค าปรึกษา และให้สร้างระบบออนไลน์เพ่ือ
จองเวลาขอเข้ารับค าปรึกษา    
  5.2.1.3 จัดท าคู่มือนักศึกษา ฉบับประมวลปัญหาและแนวทางแก้ไข แจกให้นักศึกษาที่
สนใจ พร้อมทั้งให้สามารถดูและดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์  เพ่ือลดภาระของอาจารย์ที่ปรึกษาในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ค าปรึกษาในปัญหาที่ซ้ า ๆ ตลอดจนนักศึกษาที่พบปัญหาในลักษณะเดียวกันสามารถแก้ไขด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องเข้ารับค าปรึกษา ซ่ึงอาจจะต้องรอคิวนานกว่าจะได้แก้ไข 
   5.2.1.4  จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ 
เทคนิคการให้ค าปรึกษาที่ดี การบันทึก การรายงาน การติดตามผล และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา  ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเทคนิคการให้ค าปรึกษา
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์แก่อาจารย์รุ่นใหม่ 
  5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาต่อไป 
   5.2.2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา วิเคราะห์สัดส่วนภาระงาน
สายวิชาการที่มีภารกิจ 4+1 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการสอน  (2) ด้านการวิจัย  (3) ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (4) ด้านบริการวิชาการ  และ (5) ด้านบริหาร 
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   5.2.2.2  ศึกษาทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิเคราะห์จาก
สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการให้ค าปรึกษา เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคที่แท้จริงจากการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และหาข้อตกลงที่เหมาะสมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
  5.2.2.3 ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีปัญหาที่พบบ่อยกับแนวทางในการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมส่วนตัว ครอบครัว ผู้ปกครอง เพ่ือน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมบ่มเพาะชนวนเหตุ 
   5.2.2.4 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการลดปัญหาการพ้นสภาพของ
นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ แนวทางการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ และรูปแบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษา  
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