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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน	ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

กชกร ฉายากุล, พยม.1
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนความเข้าใจและ

ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมาจากกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	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)	เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัยครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม	1)	การปฏิบตัตินตามข้อปฏิบตัิ

ของนกัศึกษาเกีย่วกบัระบบการให้ค�าปรกึษา	2)	ความเข้าใจของนกัศึกษาเกีย่วกบัหลกัสตูร	การลงทะเบยีน

เรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและ	3)	ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	ของ

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	วิเคราะห์ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	 (Cronbach’s	 alpha)	 ได้ค่าความเชื่อมั่น	 .75,	 .80	และ	 .95	ตามล�าดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

	 ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ของ	

การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษากับ1)	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	2)	ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการ	(r	=	.31	และr	=	.43ตามล�าดับ)	และ	3)	มีความสัมพันธ์ของความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร		

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยกับความพึงพอใจต่อระบบการให	้

ค�าปรึกษาวิชาการ	(r	=.53)

ค�าส�าคัญ:	การปฏิบัติตน,	ความเข้าใจ,	ความพึงพอใจ,	การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ,	นักศึกษาพยาบาล	

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นคราชสีมา
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Abstract
		 This	research	aimed	to	study	the	relationship	between	self-practice,	understanding	and	satis-

faction	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�า
	 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และมีคุณภาพนั้น	จะต้องด�าเนินการตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับ

หลักสูตร	ที่ได้ก�าหนดให้ต้องมีการควบคุมดูแล

การให้ค�าปรกึษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา

ในระดับปริญญาตรี	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตัวบ่ง

ช้ีที่	 3.2	การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	 ในองค์

ประกอบที่	 3	นักศึกษา	ที่ต้องมีกระบวนการใน

การด�าเนินงานซ่ึงเป็นกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ก�าหนดไว้	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	 2558)	 จึงกล่าวได้ว่า	 ระบบการ

แนะแนวและการให้ค�าปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา	ให้ประสบความ

ส�าเร็จ	 มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 เป็น

พยาบาลและพลเมืองทีดี่ของสังคม	อกีท้ังเป็นส่วน

หนึ่งที่แสดงถึงความส�าเร็จของสถาบัน

	 การแนะแนวในกระบวนการศึกษา	

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้บุคคลได้รู้จักตนเอง	

เข้าใจความสามารถของตนเอง	 และปรับตัวได้

อย่างเหมาะสม	สามารถป้องกัน	แก้ไขปัญหา	และ

พฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและด�ารงชวีติ

ได้อย่างมีความสุข	 (วิรัช	 อธิรัตนปัญญา,	 2551)	

การให้ค�าปรึกษาทาวิชาการ	 (Academic	Advis-

ing)	 เป็นการให้ค�าปรึกษาส�าหรับนักศึกษาท่ีมี

การด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ	 ได้แก	่

การแนะน�าหลักสูตร	 ลักษณะรายวิชา	 ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ	ระเบียบกฎเกณฑ์	

นอกจากนั้นยังเป็นการให้ค�าปรึกษาเพื่อช่วย

เหลือนักศึกษาให้มีความเข้าใจตนเอง	 เห็นช่อง

ทางในการแก้ปัญหา	สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สภาวะแวดล้อม	ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้

มีการพฒันาตนในทกุๆด้านอย่างดีทีส่ดุ	(พนตินาฎ	

ช�านาญเสือ,	 2556)	ทั้งนี้ระบบการแนะแนวและ

ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการจ�าเป็นต้องมีข้อมูลป้อน

กลับท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการพฒันาระบบดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของ

นกัศึกษา	(พจนย์ี	มนัสพรหม,	2540)	ดังน้ันการจดั

บรกิารการแนะแนวจงึจ�าเป็นต้องจดัให้สอดคล้อง

กับความต้องการการบริการของนักศึกษา

	 ความต้องการการบริการแนะแนวของ

นักศึกษาในด้านการให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการท่ี

ส�าคัญ	 คือต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน	การแก้ไขปัญหา

การเรียน	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการโอน

ย้ายวิชา	(เลขา	กบิลสิงห์,	2544)ในระบบการให้ค�า

ปรกึษาวชิาการอาจารย์ท่ีปรกึษาจะเป็นผูท้�าหน้าท่ี

ให้ข้อมูลกับนักศึกษาให้ทราบถึงหลักสูตรท่ีจะ

เรียน	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับ

ของสถาบัน	ในขณะเดียวกนัยงัต้องให้ความส�าคญั

กบัการสร้างแรงจงูใจภายในเพือ่การพฒันาตนเอง

และด้านวิชาชีพของนักศึกษามากกว่าแรงจูงใจ

ภายนอกอย่างเกรด	และกระตุ้นให้นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการวางแผนการเรียน	 (Christian	

&	Sprinkle,	 2013;	Eduljee	&	Michaud,	 2014;	

พนิตนาฎ	ช�านาญเสือ,	2556)	ส�าหรับตัวนักศึกษา

เองก็มีบทบาทในการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษาร่วม

กับการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

การศึกษาน่ันคือความรับผิดชอบของนักศึกษา

และหากนกัศึกษาไม่ปฏบิติัอาจมีผลต่อความส�าเรจ็

ในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา	 (Fowler	&	

Boylan,	2010;	Young,	Burt,	Dixon	&	Hawthorne,	
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2013)	 ในขณะท่ีการจัดบริการการแนะแนวยัง

ประสบกับปัญหาข้อจ�ากัดด้านเวลาในการพบกัน

ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงมีเวลา

ไม่ตรงกัน	 (สิริอร	ข้อยุ่น,	ภาสินี	 โทอินทร์,	 และ

วิระกาญจน์	 สุเมธานุรักขกูล,	 2555)	 ซึ่งอาจเป็น

อุปสรรคต่อการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน	 คลอบ

คลุมทุกด้านท่ีจ�าเป็นและส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการของนักศึกษาได้

	 ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการ

แสดงออกถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ	 จากการ

ประเมินประสบการณ์ที่ผ่านมาและระบุว่าเป็น

ประสบการณ์ที่น่าพอใจ	หรือไม่พอใจ	 ต่อการ

บริการ	 ผู้ให้บริการ	 กระบวนการของการได้รับ

บริการ	หรือสถานที่การให้บริการ	 เพราะบริการ

นั้นเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่	 (Center	 for	 the	

Study	of	Social	Policy,	2007)	นอกจากนั้นความ

พงึพอใจยงัเป็นปัจจยัท่ี	บ่งชีถ้งึคุณภาพการบรกิาร	

โดยความพงึพอใจข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของผูร้บั

บริการและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ	(Petru-

zzellis,	D’Uggento,	&	Romanazzi,	2006)	ผลการ

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ	

ของวิทยาลัย	นับเป็นการสะท้อนถึงความเช่ือมั่น

ของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ	 ที่ช่วยส่งเสริม

และพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา	 (Baykal,	

Sokmen,	Korkmaz,	&	Akgun,	2005)

	 จากการทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนแปลง

ตนเองกับเครื่องมือการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ	

ซ่ึงมีพื้นฐานความเชื่อว่า	 การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัลักษณะ

เชิงวิชาการ	 โดยหลักการดังกล่าวในกระบวนการ

ให้ค�าปรกึษาทางวชิาการนัน้	หมายถึง	กระบวนการ

ท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักศึกษา	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการให้ค�าปรึกษาทาง

วิชาการ	 ซ่ึงหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าว	 ได้แก่	 การ

พัฒนาตนของนักศึกษาให้มีความเติบโต	การรับรู้	

และศักยภาพเพิ่มขึ้นตามระดับ	ทั้งนี้การพิจารณา

การรับรู ้ตนเองของนักศึกษาจึงมีความส�าคัญ

ส�าหรับการส�ารวจตนเองและเพื่อการตัดสินใจท่ี

ดีกว่า	 ดังน้ันระบบการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ

ควรให้ความส�าคัญกับการให้นักศึกษามีสติ	มีแรง

จูงใจ	 ในการศึกษา	 มีการติดตามตนเอง	 วิพากษ์

วิจารณ์ความคิด	พฤติกรรมของตนเอง	ตลอดจน

จัดเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับตนเองอีกด้วย	

(HasanUgur,	 2015)	แต่การศึกษาวิจัยในแง่มุมนี้

ยังมีค่อนข้างน้อย

	 มีรายงานการวิจัยท่ียืนยันถึงปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้ค�า

ปรึกษาทางวิชาการ	 เช่น	 ความถี่ของการพบกับ

ที่ปรึกษา	 (Hester,	 2008	 อ้างถึงใน	 Eduljee	&	

Michaud,	 2014)	 ความต้องการในการเข้ารับค�า

ปรึกษา	คือ	 จ�านวนนักศึกษาท่ีเข้าพบ	และ	 เวลา

ท่ีใช้ในการพบกับที่ปรึกษา	ตลอดจนการรับรู้ถึง

คุณภาพของการให้ค�าปรึกษาท่ีได้รับ	 (Eduljee	

&	Michaud,2014)เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ใน

กระบวนการให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	นกัศึกษาให้

ความส�าคัญกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาของ

ตนในด้านของข้อมูลต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ

เข้าใจในหลกัสูตร	เป้าหมายทางการศึกษา	นโยบาย	

ขัน้ตอนหรือระเบียบของสถาบันการศึกษา	(Smith	

&	Allen,	2006)

	 ดังน้ันหากกระบวนการให้ค�าปรึกษา

วิชาการมีความเหมาะสมจะช่วยให้นักศึกษามี

การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว

กับระบบการให้ค�าปรึกษา	 มีความเข้าใจเกี่ยว
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กับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบ

ข้อบังคับของสถาบันการศึกษาการศึกษา	ท�าให้

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรกึษาในระดับมากนอกจากน้ี	การรบัรูถึ้งบทบาท

การปฏิบติัตนตามข้อปฏบิติัของนักศึกษาเกีย่วกบั

ระบบการให้ค�าปรึกษา	การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบ

ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา	 ก็น่าจะมีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ

การให้ค�าปรึกษา	 ซ่ึงการศึกษาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นในการศึกษานี้จะเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการน�าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไก

การแนะแนวและให้ค�าปรึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษา

	 1.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน

ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้

ค�าปรึกษากับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บงัคับของวิทยาลยัของนกัศึกษาพยาบาล	วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	 2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน

ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้

ค�าปรึกษากับความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร	 การลงทะเบียน

เรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยกับความ

พึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการของ

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ์กับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	

ของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	นครราชสีมา

	 2.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการ	ของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	 3.	 ความเข ้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บังคับของวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	 ของ

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา

ค�าจ�ากัดความ
	 การปฏบัิติตนตามข้อปฏบิติัของนกัศึกษา

เกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษาหมายถึง	 การรับ

รู้ตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�า

ปรึกษา	ประกอบด้วย	 การศึกษากฎระเบียบข้อ

บังคับของวทิยาลัย	การปฏบัิติตามกฎระเบียบ	การ

เข้าร่วมกิจกรรม	การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา	การ

ปฏิบัติตามแผนการศึกษา	การศึกษาเล่าเรียนอย่าง

เต็มความสามารถ	การช่วยเหลือประสานงานให้

เพื่อนได้รับค�าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา	 โดยวัด

จากแบบสอบถามการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษา		
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ผู้ที่มีคะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับ

การปฏิบติัตนตามข้อปฏบิติัของนักศึกษาเกีย่วกบั

ระบบการให้ค�าปรกึษามากกว่าผูท่ี้มีคะแนนต�า่กว่า

ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสูตร	การลงทะเบยีนเรยีน	

และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหมายถึง	การ

รับรู้ตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยว

กบัหลกัสูตร	การลงทะเบยีนเรยีน	และระเบยีบข้อ

บงัคบัของวทิยาลัย	โดยวดัจากแบบสอบถามความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	 ผู้ที่มีคะแนนสูง

หมายถงึมีการรบัรูต้นเองเกีย่วกบัความเข้าใจเกีย่ว

กบัหลกัสตูร	การลงทะเบยีนเรยีน	และระเบยีบข้อ

บังคับของวิทยาลัยมากกว่าผู้ที่มีคะแนนต�่ากว่า

ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ

หมายถึง	 การรับรู้ของนักศึกษาที่เป็นความรู้สึก

ชอบหรือไม่ชอบซึ่งมีต่อระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา	ที่จัดบริการแก่นักศึกษา	โดยวัดจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการ	ผู้ท่ีมีคะแนนสูงหมายถึงมีความ

พอใจหรือชอบระบบบริการดังกล่าวมากกว่าผู้ท่ี

มีคะแนนต�่ากว่า

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 	 	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิสหสัมพนัธ์	

(Interrelationship	 Studies)กลุ่มตัวอย่าง	 คือ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	 1-4	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	 นครราชสีมาจ�านวน	

313	คน	 ซ่ึงได้จากการค�านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยสตูรของ	Taro	Yamane	และท�าการสุม่

จากรายชื่อนักศึกษา	แต่ละชั้นปีด้วยการใช้ตาราง

เลขสุ่ม	 (Table	of	 random	numbers)	โดยมีกรอบ

6 
 

คาํจาํกัดความ 
การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาหมายถึง การรับรู้ตนเอง

ของนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับระบบการให้ค ําปรึกษา 
ประกอบดว้ย การศึกษากฎระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การเขา้ร่วมกิจกรรม 
การเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา การปฏิบติัตามแผนการศึกษา การศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ การ
ช่วยเหลือประสานงานให้เพื่อนไดรั้บคาํปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยวดัจากแบบสอบถามการปฏิบติั
ตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้คาํปรึกษา ผูท่ี้มีคะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเอง
เก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามากกว่าผูท่ี้มีคะแนนตํ่า
กวา่ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยัหมายถึง 
การรับรู้ตนเองของนักศึกษาเก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ
ขอ้บงัคบัของวิทยาลยั โดยวดัจากแบบสอบถามความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั ผูท่ี้มีคะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเองเก่ียวกับความเขา้ใจเก่ียวกับ
หลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยัมากกวา่ผูท่ี้มีคะแนนตํ่ากวา่ 

ความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการหมายถึง การรับรู้ของนกัศึกษาท่ีเป็นความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบซ่ึงมีต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ท่ีจดับริการแก่นกัศึกษา โดยวดัจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ ผูท่ี้มี
คะแนนสูงหมายถึงมีความพอใจหรือชอบระบบบริการดงักล่าวมากกวา่ผูท่ี้มีคะแนนตํ่ากวา่ 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
    ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา
เก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามีความสมัพนัธ์ 

 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ระบบการใหค้าํปรึกษา

วิชาการ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั 

ส�าหรบัสุ่มตัวอย่าง	(Sampling	frame)	และไม่มกีาร

เลือกซ�้ากับกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือวิจัย	

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย	แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	และแบบสอบถาม

ซ่ึงสร้างส�าหรับใช้ในโครงการ	 “การพัฒนาระบบ

การให้ค�าปรึกษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลใน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”	 โดยพนิตนาฎ	

ช�านาญเสือ	 (2556)	ประกอบด้วยแบบสอบถาม

การรับรู้เกี่ยวกับ	
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	 1)	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นกัศึกษาเกีย่วกบัระบบการให้ค�าปรกึษาจ�านวน	7	

ข้อ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	

4	ระดับ	คือ	ไม่ปฏิบัติ	ปฏิบัติน้อยปานกลาง	และ

มาก	 โดยมีค่าคะแนนต้ังแต่	 0-3	คะแนน	คะแนน	

0.00-1.00	หมายถึงระดับน้อย	คะแนน	1.01-2.00	

หมายถึง	ปานกลาง	และคะแนน	2.01-3.00	หมาย

ถงึ	มากค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	 	=	.75
	 2)	 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบ

ข้อบังคับของวิทยาลัย	 จ�านวน	 4	 ข้อ	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 3	 ระดับ	

คอื	น้อย	ปานกลาง	และมาก	โดยมีค่าคะแนนต้ังแต่	

1-3	 คะแนน	คะแนน	 1.00-1.66	หมายถึงระดับ

น้อย	คะแนน	1.67-2.33	หมายถึง	ปานกลาง	และ

คะแนน	2.34-3.00	หมายถึง	มากค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม	 	=	.80	และ
	 3)	 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	จ�านวน25	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

ถงึ	มาก	ค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม	 	=.95	
	 การศึกษาครั้งนี้มีการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ ่ม

ตัวอย่างด้วยการให้สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตอบรับหรือ

ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย	 โดยไม่มีผลกระทบต่อผล

การเรียนและการด�าเนินชีวิตใดๆ	 ข้อมูลของผู้

ร่วมวิจัยถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยชื่อ

ของผู้ให้ข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูลเป็นในลักษณะ

ภาพรวม	ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบ

ถึงวัตถุประสงค์	 วิธี	 ขั้นตอน	 ระยะเวลาในการ

เก็บข้อมูล	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ทั้งน้ีกลุ่ม

ตัวอย่างได้น�าแบบสอบถามกลับไปตอบในเวลา

ท่ีสะดวกแล้วน�ากลับมาส่งในกล่องรับตามจุดท่ี

ตกลงไว้	 โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือออก

จากวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

โปรแกรมส�าเร็จรูป	ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	

วเิคราะห์โดยสถติิเชงิพรรณนา	(Descriptive	statis-

tic	)	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดย

วิเคราะห์ค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน	(Peason’s	product	moment	correla-

tion	coefficients)

ผลการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล	ชั้นปี

ที่	1-4	จ�านวน	313	คน	อายุเฉลี่ย	20.74	ปี	(Range	

=	 18-29,	 S.D.	 =	 1.48)	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ	92นับถือศาสนาพุทธร้อยละ	100ค่าเฉล่ีย

เกรดเฉลี่ย2.81	(Range	=	2.07	–	3.87,	S.D.	=	.36)		

มีการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา

เกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษาอยู่ในระดับมาก		

(M	=	2.49	,	S.D.	=	0.35	จากคะแนนเต็ม	3คะแนน)	

2)	 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร	

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของ

วิทยาลัย	 อยู่ในระดับมาก	 (M	 =	 2.49	 ,	 S.D.	 =	

0.44	จากคะแนนเต็ม	 3คะแนน)	และ3)	ความพึง

พอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้ค�า

ปรกึษาวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมาความพงึพอใจของนกัศึกษาพยาบาล

ต่อระบบการให้ค�าปรกึษาวชิาการอยูใ่นระดับปาน

กลาง	(M	=	3.64	 ,	S.D.	=	 .55	จากคะแนนเต็ม	5	

คะแนน)	(ตารางที่	1)
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ตารางที่	 1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติตนความเข้าใจและความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	(n	=	313)

8 

มาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยวิเคราะห์คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Peason’s product moment correlation coefficients) 

ผลการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 313 คน  อายเุฉล่ีย 20.74 ปี (Range = 18-

29,  S.D. = 1.48)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 92นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 100ค่าเฉล่ียเกรดเฉล่ีย2.81 
(Range = 2.07 – 3.87, S.D. = .36)มีการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้
คาํปรึกษาอยูใ่นระดบัมาก  (M = 2.49 ,  S.D. = 0.35 จากคะแนนเตม็ 3คะแนน) 2) ความเขา้ใจของ
นักศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั อยู่ในระดับมาก      
(M = 2.49 ,  S.D. = 0.44 จากคะแนนเตม็ 3คะแนน) และ3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อระบบ
การให้คาํปรึกษาวิชาการของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง  (M = 3.64 ,  S.D. = .55 จากคะแนนเตม็ 
5 คะแนน) (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการปฏิบติัตนความเขา้ใจและความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการ (n = 313) 

ลาํดับ การรับรู้ 
M S.D. ระดับ

ความ

คดิเห็น 

1. การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบ
การใหค้าํปรึกษา

2.49 0.35 มาก 

2. ความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั 

2.49 0.44 มาก 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้
คาํปรึกษาวิชาการ 

3.64 0.55 ปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีผลดงัน้ี (ตาราง 2) 
1. การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามีความสมัพนัธ์ใน

ทางบวกกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ(r = .31, p=.01) 

2. การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามีความสมัพนัธ์ใน
ทางบวกกบัความพึงพอใจต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = .43, p=.01) 

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 มีผล

ดังนี้	(ตารางที่	2)

	 1.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ ์ในทางบวกกับความเข ้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บังคับของวิทยาลัย	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(r	=	.31,	p=.01)

	 2.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อระบบ

การให้ค�าปรกึษาวชิาการ	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ	

(r	=	.43,	p=.01)

	 3.	 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(r	=.53,	p=.01)
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ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตน	ความเข้าใจและความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	(n	=	313)

อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบการให้ค�าปรึกษาความเข้าใจของนักศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและความพึง

พอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการของของ

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา	ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติตนตาม

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้

ค�าปรึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ

9 
 

3. ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยัมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ         
(r =.53, p=.01) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติัตน ความเขา้ใจและความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการ (n = 313) 

 
 
ตวัแปร 

การปฏิบติัตนตามขอ้
ปฏิบติัของนกัศึกษา
เก่ียวกบัระบบการให้

คาํปรึกษา 
(r) 

ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตร การลงทะเบียน

เรียน และระเบียบ
ขอ้บงัคบัของวิทยาลยั 

(r) 

ความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้

คาํปรึกษาวิชาการ 
 

(r) 
การปฏิบติัตนตามขอ้
ปฏิบติัของนกัศึกษา
เก่ียวกบัระบบการให้
คาํปรึกษา 

 
- 

 
.311** 

 
.435** 

 

ความเขา้ใจเกี่ ยวกั บ
หลกัสูตร การ
ลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของ
วิทยาลยั 

 
 

.311** 

 
 
- 

 
 

.539** 
 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผลการวจิยั 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้
คาํปรึกษาความเขา้ใจของนักศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของ
วิทยาลยัและความพึงพอใจต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการของของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้คาํปรึกษามี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของ
วิทยาลยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (r = .31) กล่าวคือ หาก
นักศึกษาพยาบาลมีการรับรู้เก่ียวกับความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 .01โดยมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับต�่า	(r	=	.31)	กล่าวคือ	หากนักศึกษาพยาบาล

มีการรับรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของ

วิทยาลัยเพิ่มข้ึน	การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษา	 ของ

นักศึกษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วยทั้งน้ีเนื่องจาก

ความแตกต่างของการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละ

คน	สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม	

ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรม	ซึง่เป็นผลอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์

ทีค่นเรามีปฏสัิมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม	หรอืจากการ

ฝึกหัด	(ทิศนา	แขมมณี,	2551)	และแนวคิดทฤษฎี

การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (Active	Learner)

คือ	 การท่ีนักศึกษาเป็นผู ้ลงมือเรียนรู ้ผ่านการ

ปฏิบัติ	หรือ	การลงมือท�าความรู้	 ที่เกิดข้ึนก็เป็น

ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของพวกเขา	(วิทวัส	

ดวงภุมเมศ	และวารีรัตน์	 แก้วอุไร,	 2560)	กล่าว

คือนักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตัวของเขาเองมากกว่าการฟังข้อมูลจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาของเขาเพียงอย่างเดียวน่ันเอง	 จึงจะช่วย

ให้การเข้าใจน้ันเพิ่มขึ้น	 และในทางกลับกันการ

เข้าใจถึงเกี่ยวกับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	

และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	ก็ส่งเสริมให้

นักศึกษาปฏิบัติตนเองได้เหมาะสมเช่นกัน	 จาก

ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดระบบบริการ

การให้ค�าปรกึษาวชิาการควรค�านงึถงึผลการเรยีน

รูท้ีเ่กดิข้ึนกบันักศึกษาแต่ละบุคคลด้วย	สอดคล้อง

กับข้อค้นพบที่ว่านักศึกษาไม่มีความเท่าเทียมกัน

ของการมีส่วนร่วมในการบริการให้ค�าปรึกษา

ทางวิชาการ	 ดังนั้นมีความจ�าเป็นต้องออกแบบ

ประสบการณ์การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการที่ช่วย

ให้นักศึกษามีการชี้น�าตนเองเพื่อประสบความ

ส�าเร็จทางการศึกษามากกว่าแบบการก�ากับดูแล

เพียงอย่างเดียว	 (Roessger,	Eisentrout	&	Hevel,	

2019)

	 2. 	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิบั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพงึพอใจต่อระบบการ

ให้ค�าปรึกษาวิชาการ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	 .01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า	 (r	=	

.43)	กล่าวคือ	หากนักศึกษาพยาบาลมีการปฏิบัติ

ตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบ

การให้ค�าปรึกษาเพิ่มข้ึน	ความพึงพอใจต่อระบบ

การให้ค�าปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาลก็

เพิ่มขึ้นด้วยท้ังนี้เนิ่องจาก	การปฏิบัติตนตามข้อ

ปฏิบัติฯท่ีมากน้ันส่งผลในทางบวกท่ีน่าพึงพอใจ

สอดคล้องกันแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีว่า	

ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง	 เป็นความ

รู้สึกส่วนตัวท่ีมีความสุขเม่ือได้รับการตอบสนอง

ตามความต้องการของตนและเป็นสิ่งท่ีก�าหนด

พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อ

การเลือกท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ	 (Dudovskiy,	

2012	 )	 ในขณะที่พฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เกิด

ข้ึนเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคล	 โดยแรงจูงใจ

เป็นกระบวนการที่จะท�าให้เริ่มต้น	และคงไว้ซึ่ง

พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้น	หรือเพื่อ

ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง	(Go-

palan,	Bakar,	Zulkifli,	Alwi,	&	Che	Mat,	2017)	

ดังนั้น	การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา

เกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษา	ที่แตกต่างกันน่า

จะมาจากการคาดหวังท่ีแตกต่างกันและมีผลต่อ

ความความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการตามมาด้วยและหากพิจารณาตามมุมมอง

ของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้

เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว	 อาจเป็นไปได้ว่าการรับ

รู ้ถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติตนตาม

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�า

ปรึกษามีผลต่อความพึงพอใจที่ตามมาสอดคล้อง

กบัผลการวจิยัท่ีพบว่าการความพงึพอใจต่อระบบ

ให้ค�าปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้

ถึงคุณภาพของการให้ค�าปรึกษาท่ีได้รับ	 (Eduljee	

&	Michaud,	2014)

	 3.		 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง
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ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 .01โดยมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลาง	(r	=	.53)	กล่าวคือ	หากนักศึกษา

พยาบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

ของนักศึกษาพยาบาลเพิ่มข้ึน	 ความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการของนักศึกษา

พยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วย	 ทั้งนี้เน่ืองจาก	 การเข้าใจ

เกี่ยวกับส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงการได้รับการตอบ

สนองความต้องการของนักศึกษา	สอดคล้องกับ

ข้อค้นพบท่ีว่า	นักศึกษาให้ความส�าคัญกับข้อมูล

ต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจในหลักสูตร	

เป้าหมายทางการศึกษา	 นโยบาย	 ขั้นตอนหรือ

ระเบียบของสถาบันการศึกษา	 (Smith	&	Allen,	

2006)	และจากแนวคิดท่ีว่าผลการศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ	ของวิทยาลัย

ของพวกเขาน้ัน	 นับเป็นการสะท้อนถึงความ

เชื่อม่ันของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ	 ที่ช่วย

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา	

(Baykal,	 Sokmen,	Korkmaz,	&	Akgun,	 2005)	

ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า	การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของ

วิทยาลัย	 มีส่วนส�าคัญที่ให้นักศึกษามีความเชื่อ

มั่นต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	และยังเป็น

ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการความชัดเจนด้วย	

	 ในระบบการให้ค�าปรกึษาทางวชิาการโดย

ทั่วไปแล้วอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการให้

ข้อมลูเกีย่วกบัหลกัสตูร	การลงทะเบยีนเรยีน	และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	 และจากรายงาน

การศึกษาที่พบว่า	 นักศึกษามีความคาดหวังต่อ

การท�าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคือสามารถให้

ค�าแนะน�า	ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขอุปสรรค

ปัญหาในการเรียนได้	(วัลภา	ลิ่มสกุล,	2546;	เลขา	

กบิลสิงห์,	2544;	Coll	&	Zalaquett,	2008)	ดังนั้น

ในการพัฒนาระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการจึง

ควรเป็นการแนะแนวทางด้านการศึกษาเชิงรุก

ค�านึงถึงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลดัง

กล่าวให้กบันกัศึกษา	ผ่านท้ังทางอาจารย์ท่ีปรกึษา	

ตลอดจนสื่อและแหล่งสนับสนุนอื่นๆท่ีนักศึกษา

มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล	 รวมท้ังสอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา	(Museus	&	Ravello,	2010)	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้	 เป็น

ประโยชน์ต่อการก�าหนดเป้าหมาย	 ทิศทาง	หรือ

แนวปฏิบัติในการจัดระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการ	 โดยออกแบบประสบการณ์การให้ค�า

ปรึกษาทางวิชาการท่ีช่วยให้นักศึกษามีการชี้น�า

ตนเองเพิม่ขึน้เพือ่การประสบความส�าเรจ็ทางการ

ศึกษา	 ในประเด็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บังคับของวิทยาลัย	 ร่วมกับส่งเสริมให้นักศึกษา

มีการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว

กับระบบการให้ค�าปรึกษา	และพิจารณาถึงความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการด้วยเสมอ

	 2.	 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการ

ของนักศึกษาในการจัดระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างที่

น�าไปสู่การพัฒนาการด�าเนินการระบบการให้ค�า
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ปรีกษาวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม

ผู้รับบริการมากขึ้น
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