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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการให้คํา
ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
กชกร ฉายากุล, พยม.1
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนความเข้าใจและ
ความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมาจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 313 คน อายุระหว่าง 18-29 ปี ( M = 20.74 , S.D. = 1.48) เป็น
เพศหญิงร้อยละ 92 เพศชายร้อยละ 8 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.07 – 3.87
( M = 2.81 , S.D. = .36) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม 1) การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ิ
ของนักศึกษาเกีย่ วกับระบบการให้คาํ ปรึกษา 2) ความเข้าใจของนักศึกษาเกีย่ วกับหลักสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและ 3) ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น .75, .80 และ .95 ตามล�ำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ของ
การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษากับ1) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย 2) ความพึงพอใจต่อระบบการให้คํา
ปรึกษาวิชาการ (r = .31 และr = .43ตามล�ำดับ) และ 3) มีความสัมพันธ์ของความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การลงทะเบี ย นเรี ย น และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของวิ ท ยาลั ย กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ (r =.53)
ค�ำส�ำคัญ: การปฏิบัติตน, ความเข้าใจ, ความพึงพอใจ, การให้คําปรึกษาทางวิชาการ, นักศึกษาพยาบาล
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Abstract

This research aimed to study the relationship between self-practice, understanding and satisfaction in the academic advising system of nursing students in Boromarajonani College of Nursing,
Nakhonratchasima. The sample were 313 nursing students who were between 18 – 29 years old (M =
20.74, S.D. = 1.48). Females represented 92% of the study while the remaining 8% were male, all of
the subjects were Buddhist.  Their GPA was between 2.07 – 3.87 (M=2.81, S.D. = .36). The instruments
used in this research included 1) the self-practice according to the student’s practice of the advising
system, 2) the students’ understanding of curriculum, registration and college regulation and 3) the
satisfaction questionnaire of nursing students toward the academic advising system. Cronbach’s alpha
reliability coefficients for the questionnaires were .75, .80 and.95, respectively. Data were analyzed
by using Peason’s product moment correlation coefficients.
The research showed that there were significantly positive relationships (p<.01) between the
self-practice according to the student’s practice of the advising system and 1) the student’s understanding
of curriculum, registration and college regulation,   and 2) satisfaction of the nursing students towards
the academic advising system. (r = .31 and .43 respectively). In addition, 3) there was a relationship
between the student’s understanding of curriculum, registration, and college regulation and satisfaction
of the nursing students towards the academic advising system. (r = .53, p<.01).
Keywords: Self-practice, Understanding, Satisfaction, Academic Advising, Nursing Students
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บทน�ำ

การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์และมีคุณภาพนั้น จะต้องด�ำเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ที่ได้ก�ำหนดให้ต้องมีการควบคุมดูแล
การให้คำ� ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่ง
ชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในองค์
ประกอบที่ 3 นักศึกษา ที่ต้องมีกระบวนการใน
การด�ำเนินงานซึ่งเป็นกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก�ำหนดไว้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558) จึงกล่าวได้ว่า ระบบการ
แนะแนวและการให้ค�ำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้ประสบความ
สําเร็จ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็น
พยาบาลและพลเมืองทีด่ ขี องสังคม อีกทัง้ เป็นส่วน
หนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จของสถาบัน
การแนะแนวในกระบวนการศึ ก ษา
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้บุคคลได้รู้จักตนเอง
เข้าใจความสามารถของตนเอง และปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและด�ำรงชีวติ
ได้อย่างมีความสุข (วิรัช อธิรัตนปัญญา, 2551)
การให้ค�ำปรึกษาทาวิชาการ (Academic Advising) เป็นการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่มี
การด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ได้แก่
การแนะน�ำหลักสูตร ลักษณะรายวิชา ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ ระเบียบกฎเกณฑ์
นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ย
เหลือนักศึกษาให้มีความเข้าใจตนเอง เห็นช่อง
ทางในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
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มีการพัฒนาตนในทุกๆด้านอย่างดีทสี่ ดุ (พนิตนาฎ
ช�ำนาญเสือ, 2556) ทั้งนี้ระบบการแนะแนวและ
ให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลป้อน
กลับทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาระบบดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา (พจนีย์ มนัสพรหม, 2540) ดังนัน้ การจัด
บริการการแนะแนวจึงจ�ำเป็นต้องจัดให้สอดคล้อง
กับความต้องการการบริการของนักศึกษา
ความต้องการการบริการแนะแนวของ
นักศึกษาในด้านการให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการที่
ส�ำคัญ คือต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน การแก้ไขปัญหา
การเรียน การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการโอน
ย้ายวิชา (เลขา กบิลสิงห์, 2544)ในระบบการให้ค�ำ
ปรึกษาวิชาการอาจารย์ทปี่ รึกษาจะเป็นผูท้ ำ� หน้าที่
ให้ข้อมูลกับนักศึกษาให้ทราบถึงหลักสูตรที่จะ
เรียน การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับ
ของสถาบัน ในขณะเดียวกันยังต้องให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างแรงจูงใจภายในเพือ่ การพัฒนาตนเอง
และด้านวิชาชีพของนักศึกษามากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอกอย่างเกรด และกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการวางแผนการเรียน (Christian
& Sprinkle, 2013; Eduljee & Michaud, 2014;
พนิตนาฎ ช�ำนาญเสือ, 2556) ส�ำหรับตัวนักศึกษา
เองก็ มี บ ทบาทในการปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษาร่วม
กับการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
การศึกษานั่นคือความรับผิดชอบของนักศึกษา
และหากนักศึกษาไม่ปฏิบตั อิ าจมีผลต่อความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา (Fowler &
Boylan, 2010; Young, Burt, Dixon & Hawthorne,
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2013) ในขณะที่การจัดบริการการแนะแนวยัง
ประสบกับปัญหาข้อจ�ำกัดด้านเวลาในการพบกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีเวลา
ไม่ตรงกัน (สิริอร ข้อยุ่น, ภาสินี โทอินทร์, และ
วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล, 2555) ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน คลอบ
คลุมทุกด้านที่จ�ำเป็นและส่งผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการของนักศึกษาได้
ความพึ ง พอใจเป็ น สิ่ ง ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
แสดงออกถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ จากการ
ประเมินประสบการณ์ที่ผ่านมาและระบุว่าเป็น
ประสบการณ์ที่น่าพอใจ หรือไม่พอใจ ต่อการ
บริการ ผู้ให้บริการ กระบวนการของการได้รับ
บริการ หรือสถานที่การให้บริการ เพราะบริการ
นั้นเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ (Center for the
Study of Social Policy, 2007) นอกจากนั้นความ
พึงพอใจยังเป็นปัจจัยที่ บ่งชีถ้ งึ คุณภาพการบริการ
โดยความพึงพอใจขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวังของผูร้ บั
บริการและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ (Petruzzellis, D’Uggento, & Romanazzi, 2006) ผลการ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ
ของวิทยาลัย นับเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่น
ของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา (Baykal,
Sokmen, Korkmaz, & Akgun, 2005)
จากการทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองกับเครื่องมือการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ
ซึ่งมีพื้นฐานความเชื่อว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะ
เชิงวิชาการ โดยหลักการดังกล่าวในกระบวนการ
ให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการนัน้ หมายถึง กระบวนการ
ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักศึกษา
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการให้ค�ำปรึกษาทาง
วิชาการ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การ
พัฒนาตนของนักศึกษาให้มีความเติบโต การรับรู้
และศักยภาพเพิ่มขึ้นตามระดับ ทั้งนี้การพิจารณา
การรั บ รู ้ ต นเองของนั ก ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ส�ำหรับการส�ำรวจตนเองและเพื่อการตัดสินใจที่
ดีกว่า ดังนั้นระบบการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ
ควรให้ความส�ำคัญกับการให้นักศึกษามีสติ มีแรง
จูงใจ ในการศึกษา มีการติดตามตนเอง วิพากษ์
วิจารณ์ความคิด พฤติกรรมของตนเอง ตลอดจน
จัดเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับตนเองอีกด้วย
(HasanUgur, 2015) แต่การศึกษาวิจัยในแง่มุมนี้
ยังมีค่อนข้างน้อย
มี ร ายงานการวิ จั ย ที่ ยื น ยั น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ ค� ำ
ปรึกษาทางวิชาการ เช่น ความถี่ของการพบกับ
ที่ปรึกษา (Hester, 2008 อ้างถึงใน Eduljee &
Michaud, 2014) ความต้องการในการเข้ารับค�ำ
ปรึกษา คือ จ�ำนวนนักศึกษาที่เข้าพบ และ เวลา
ที่ใช้ในการพบกับที่ปรึกษา ตลอดจนการรับรู้ถึง
คุณภาพของการให้ค�ำปรึกษาที่ได้รับ (Eduljee
& Michaud,2014)เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กระบวนการให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ นักศึกษาให้
ความส�ำคัญกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนในด้านของข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
เข้าใจในหลักสูตร เป้าหมายทางการศึกษา นโยบาย
ขัน้ ตอนหรือระเบียบของสถาบันการศึกษา (Smith
& Allen, 2006)
ดั ง นั้ น หากกระบวนการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
วิชาการมีความเหมาะสมจะช่วยให้นักศึกษามี
การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว
กั บ ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย ว
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กับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษาการศึกษา ท�ำให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการให้ คํ า
ปรึกษาในระดับมากนอกจากนี้ การรับรูถ้ งึ บทบาท
การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษาเกีย่ วกับ
ระบบการให้คําปรึกษา การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา ก็น่าจะมีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ
การให้คําปรึกษา ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นในการศึกษานี้จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการน�ำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไก
การแนะแนวและให้ค�ำปรึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน
ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึกษากับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน
ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึกษากับความพึงพอใจต่อระบบการให้คํา
ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ า ใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยกับความ
พึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาวิชาการของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
25
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สมมติฐานการวิจัย

1. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
สัมพันธ์กับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา
2. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการให้ คํ า
ปรึกษาวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3. ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่ อ ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการ ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

ค�ำจ�ำกัดความ

การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษาหมายถึง การรับ
รู้ตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�ำ
ปรึกษา ประกอบด้วย การศึกษากฎระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัย การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การ
เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ปฏิบัติตามแผนการศึกษา การศึกษาเล่าเรียนอย่าง
เต็มความสามารถ การช่วยเหลือประสานงานให้
เพื่อนได้รับค�ำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัด
จากแบบสอบถามการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติ
ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา
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ประกอบด้วย การศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การเข้าร่ วมกิจกรรม
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา การปฏิบตั ิตามแผนการศึกษา การศึกษาเล่าเรี ยนอย่างเต็มความสามารถ การ
ช่วยเหลือประสานงานให้เพื่อนได้รับคําปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยวัดจากแบบสอบถามการปฏิบตั ิ
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ตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษา ผูVol.ท้ ี่ม25ีคะแนนสู
งหมายถึ
มีการรับรู ้ตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษามากกว่าผูท้ ี่มีคะแนนตํ่า
ผู้ทกว่
ี่มีคาะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับ กับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษาเกีย่ วกับ บังคับของวิทยาลัยมากกว่าผู้ที่มีคะแนนต�่ำกว่า
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียนเรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหมายถึง
ระบบการให้คำ� ปรึกษามากกว่าผูท้ มี่ คี ะแนนต�ำ่ กว่า ความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
่ ยวกับงหลั
การรัาบใจเกี
รู ้ ตนเองของนั
ษาเกี่ ยวกับยความเข้
กสูบตรูร้ขการลงทะเบี
น และระเบี
ความเข้
ย่ วกับหลักสูกตศึรกการลงทะเบี
นเรียน าใจเกี
หมายถึ
การรั
องนักศึกษาทียนเรี
่เป็นยความรู
้สึก ยบ
ข้อบังคัยบบข้
ของวิ
ย โดยวั
ดจากแบบสอบถามความเข้
บหลั
ร การลงทะเบี
นเรีกษา
ยน และ
และระเบี
อบัทงคัยาลั
บของวิ
ทยาลั
ยหมายถึง การ ชอบหรืาใจเกี
อไม่่ยชวกั
อบซึ
่งมีกตสู่อตระบบการให้
ค�ำยปรึ
่ ยวกับความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ยบข้อบังกคัศึบกของวิ
ยาลับความเข้
ย ผูท้ ี่ มีคาะแนนสู
งมี การรั บทรูยาลั
้ ตนเองเกี
รับระเบี
รู้ตนเองของนั
ษาเกีท่ยวกั
ใจเกี่ยว งหมายถึ
วิ ช าการของวิ
ย พยาบาลบรมราชชนนี
บของวิทยาลั
ท้ ี่มีคนะแนนตํ
า ดจาก
มา ยทีมากกว่
่จัดบริกาผูารแก่
ักศึกษา่ากว่
โดยวั
กับหลั
หลักกสูสูตตรรการลงทะเบี
การลงทะเบียยนเรี
นเรียยนนและระเบียบข้อบังคันครราชสี
บังคับของวิความพึ
ทยาลัยงโดยวั
ดจากแบบสอบถามความ
คํา ้สึก
พอใจต่
อระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิแบบสอบถามความพึ
ชาการหมายถึง การรับงรูพอใจต่
้ของนักอศึระบบการให้
กษาที่เป็ นความรู
เข้าชอบหรื
ใจเกี่ยวกัอไม่
บหลั
กสูต่ งรมีการลงทะเบี
ยนเรีคยานํ ปรึและ
กษาวิชาการ
ี่มีคะแนนสูงหมายถึงนครราชสี
มีความ มา
ชอบซึ
ต่อระบบการให้
กษาวิชปรึ
าการของวิ
ทยาลัผูย้ทพยาบาลบรมราชชนนี
ระเบี
บังคับนของวิ
ทยาลั
ย ผูด้ทจากแบบสอบถามความพึ
ี่มีคะแนนสูง พอใจหรืงพอใจต่
อชอบระบบบริ
การดังคกล่
าผู้ที่ ผูท้ ี่มี
ที่จยดั บข้
บริ กอารแก่
กั ศึกษา
โดยวั
อระบบการให้
าํ ปรึาวมากกว่
กษาวิชาการ
หมายถึงมีการรับรูต้ นเองเกีย่ วกับความเข้าใจเกีย่ ว มีคะแนนต�่ำกว่า
คะแนนสู งหมายถึงมีความพอใจหรื อชอบระบบบริ การดังกล่าวมากกว่าผูท้ ี่มีคะแนนตํ่ากว่า

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัยจยั
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษามีความสัมพันธ์
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียน
เรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
(Interrelationship Studies)กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 วิท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม าจ� ำ นวน
313 คน ซึ่งได้จากการค�ำนวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane และท�ำการสุม่
จากรายชื่อนักศึกษา แต่ละชั้นปีด้วยการใช้ตาราง
เลขสุ่ม (Table of random numbers) โดยมีกรอบ

25

1.indd 65

ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ

ส�ำหรับสุม่ ตัวอย่าง (Sampling frame) และไม่มกี าร
เลือกซ�้ำกับกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ
ด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถาม
ซึ่งสร้างส�ำหรับใช้ในโครงการ “การพัฒนาระบบ
การให้ค�ำปรึกษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” โดยพนิตนาฎ
ช�ำนาญเสือ (2556) ประกอบด้วยแบบสอบถาม
การรับรู้เกี่ยวกับ
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1) การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกีย่ วกับระบบการให้คาํ ปรึกษาจ�ำนวน 7
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
4 ระดับ คือ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยปานกลาง และ
มาก โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนน คะแนน
0.00-1.00 หมายถึงระดับน้อย คะแนน 1.01-2.00
หมายถึง ปานกลาง และคะแนน 2.01-3.00 หมาย
ถึง มากค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม  = .75
2) ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
หลั ก สู ต ร การลงทะเบี ย นเรี ย น และระเบี ย บ
ข้อบังคับของวิทยาลัย จ�ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ
คือ น้อย ปานกลาง และมาก โดยมีคา่ คะแนนตัง้ แต่
1-3 คะแนน คะแนน 1.00-1.66 หมายถึงระดับ
น้อย คะแนน 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง และ
คะแนน 2.34-3.00 หมายถึง มากค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม  = .80 และ
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ต่อระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ จ�ำนวน25 ข้อ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนน
1.00-2.33 หมายถึงระดับน้อย คะแนน 2.34-3.67
หมายถึง ปานกลาง และคะแนน 3.68-5.00 หมาย
ถึง มาก ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม  =.95
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างด้วยการให้สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย โดยไม่มีผลกระทบต่อผล
การเรียนและการด�ำเนินชีวิตใดๆ ข้อมูลของผู้
ร่วมวิจัยถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ของผู้ให้ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลเป็นในลักษณะ
ภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ วิธี ขั้นตอน ระยะเวลาในการ
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เก็บข้อมูล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างได้น�ำแบบสอบถามกลับไปตอบในเวลา
ที่สะดวกแล้วน�ำกลับมาส่งในกล่องรับตามจุดที่
ตกลงไว้ โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือออก
จากวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์โดยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic ) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดย
วิเคราะห์ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Peason’s product moment correlation coefficients)

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี
ที่ 1-4 จ�ำนวน 313 คน อายุเฉลี่ย 20.74 ปี (Range
= 18-29, S.D. = 1.48) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 92นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100ค่าเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย2.81 (Range = 2.07 – 3.87, S.D. = .36)
มี ก ารปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
เกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษาอยู่ในระดับมาก
(M = 2.49 , S.D. = 0.35 จากคะแนนเต็ม 3คะแนน)
2) ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (M = 2.49 , S.D. =
0.44 จากคะแนนเต็ม 3คะแนน) และ3) ความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้ค�ำ
ปรึกษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ต่อระบบการให้คาํ ปรึกษาวิชาการอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (M = 3.64 , S.D. = .55 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน) (ตารางที่ 1)
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(M = 2.49 , S.D. = 0.44 จากคะแนนเต็ม 3คะแนน) และ3) ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาความพึงพอใจของนักศึกษา
Journalบofปานกลาง
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ลําดับ

การรับรู้

1. การปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การให้คาํ ปรึ กษา
2. ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียน
เรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้
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3. ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก สู ตร การลงทะเบี ย นเรี ย น และระเบี ย บข้อบัง คับของวิ ทยาลัย มี
ความสัมTheพันJournal
บความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
68 Vol. 25ธ์ใNo.นทางบวกกั
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พฤติกรรม ซึง่ เป็นผลอันเนือ่ งมาจากประสบการณ์
ทีค่ นเรามีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม หรือจากการ
ฝึกหัด (ทิศนา แขมมณี, 2551) และแนวคิดทฤษฎี
การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learner)
คื อ การที่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ล งมื อ เรี ย นรู ้ ผ ่ า นการ
ปฏิบัติ หรือ การลงมือท�ำความรู้ ที่เกิดขึ้นก็เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของพวกเขา (วิทวัส
ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร, 2560) กล่าว
คือนักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวของเขาเองมากกว่าการฟังข้อมูลจากอาจารย์ที่
ปรึกษาของเขาเพียงอย่างเดียวนั่นเอง จึงจะช่วย
ให้การเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันการ
เข้าใจถึงเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย ก็ส่งเสริมให้
นักศึกษาปฏิบัติตนเองได้เหมาะสมเช่นกัน จาก
ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดระบบบริการ
การให้คำ� ปรึกษาวิชาการควรค�ำนึงถึงผลการเรียน
รูท้ เี่ กิดขึน้ กับนักศึกษาแต่ละบุคคลด้วย สอดคล้อง
กับข้อค้นพบที่ว่านักศึกษาไม่มีความเท่าเทียมกัน
ของการมีส่วนร่วมในการบริการให้ค�ำปรึกษา
ทางวิชาการ ดังนั้นมีความจ�ำเป็นต้องออกแบบ
ประสบการณ์การให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการที่ช่วย
ให้นักศึกษามีการชี้น�ำตนเองเพื่อประสบความ
ส�ำเร็จทางการศึกษามากกว่าแบบการก�ำกับดูแล
เพียงอย่างเดียว (Roessger, Eisentrout & Hevel,
2019)
2. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
สัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อระบบการ
ให้คําปรึกษาวิชาการ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ำ  (r =
.43) กล่าวคือ หากนักศึกษาพยาบาลมีการปฏิบัติ
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ตนตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบ
การให้คําปรึกษาเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจต่อระบบ
การให้คําปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาลก็
เพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้เนิ่องจาก การปฏิบัติตนตามข้อ
ปฏิบัติฯที่มากนั้นส่งผลในทางบวกที่น่าพึงพอใจ
สอดคล้องกันแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ว่า
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง เป็นความ
รู้สึกส่วนตัวที่มีความสุขเมื่อได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการของตนและเป็นสิ่งที่ก�ำหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อ
การเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ (Dudovskiy,
2012 ) ในขณะที่พฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคล โดยแรงจูงใจ
เป็นกระบวนการที่จะท�ำให้เริ่มต้น และคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้น หรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง (Gopalan, Bakar, Zulkifli, Alwi, & Che Mat, 2017)
ดังนั้น การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษา ที่แตกต่างกันน่า
จะมาจากการคาดหวังที่แตกต่างกันและมีผลต่อ
ความความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการตามมาด้วยและหากพิจารณาตามมุมมอง
ของแรงจู ง ใจที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้
เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าการรับ
รู ้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ต นตาม
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�ำ
ปรึกษามีผลต่อความพึงพอใจที่ตามมาสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ทีพ่ บว่าการความพึงพอใจต่อระบบ
ให้ค�ำปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ถึงคุณภาพของการให้ค�ำปรึกษาที่ได้รับ (Eduljee
& Michaud, 2014)
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
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ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง (r = .53) กล่าวคือ หากนักศึกษา
พยาบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
ของนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก การเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ แ สดงถึ ง การได้ รั บ การตอบ
สนองความต้องการของนักศึกษา สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบที่ว่า นักศึกษาให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในหลักสูตร
เป้าหมายทางการศึกษา นโยบาย ขั้นตอนหรือ
ระเบียบของสถาบันการศึกษา (Smith & Allen,
2006) และจากแนวคิดที่ว่าผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ ของวิทยาลัย
ของพวกเขานั้ น นั บ เป็ น การสะท้ อ นถึ ง ความ
เชื่อมั่นของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา
(Baykal, Sokmen, Korkmaz, & Akgun, 2005)
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย มีส่วนส�ำคัญที่ให้นักศึกษามีความเชื่อ
มั่นต่อระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ และยังเป็น
ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการความชัดเจนด้วย
ในระบบการให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการโดย
ทั่วไปแล้วอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการให้
ข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย และจากรายงาน
การศึกษาที่พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อ
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การท�ำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคือสามารถให้
ค�ำแนะน�ำ  ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขอุปสรรค
ปัญหาในการเรียนได้ (วัลภา ลิ่มสกุล, 2546; เลขา
กบิลสิงห์, 2544; Coll & Zalaquett, 2008) ดังนั้น
ในการพัฒนาระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการจึง
ควรเป็นการแนะแนวทางด้านการศึกษาเชิงรุก
ค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลดัง
กล่าวให้กบั นักศึกษา ผ่านทัง้ ทางอาจารย์ทปี่ รึกษา
ตลอดจนสื่อและแหล่งสนับสนุนอื่นๆที่นักศึกษา
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา (Museus & Ravello, 2010)

ข้อเสนอแนะ

1. สถาบั น การศึ ก ษาทางการพยาบาล
สามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็น
ประโยชน์ต่อการก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง หรือ
แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา
วิชาการ โดยออกแบบประสบการณ์การให้ค�ำ
ปรึกษาทางวิชาการที่ช่วยให้นักศึกษามีการชี้น�ำ
ตนเองเพิม่ ขึน้ เพือ่ การประสบความส�ำเร็จทางการ
ศึกษา ในประเด็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัย ร่วมกับส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว
กับระบบการให้คําปรึกษา และพิจารณาถึงความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการให้ค�ำปรึกษา
วิชาการด้วยเสมอ
2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการ
ของนักศึกษาในการจัดระบบการให้ค�ำปรึกษา
วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างที่
น�ำไปสู่การพัฒนาการด�ำเนินการระบบการให้ค�ำ
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ปรีกษาวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม
ผู้รับบริการมากขึ้น
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