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Objective : The objectives of this study were 1) to study the level of satisfaction of the Air Force Student
Nurses (AFSN) towards the role of advisors in the Royal Thai Air Force Nursing College, and 2) to study
problems of advisor’s role.
Material and methods : Samples were 140 Air Force Student Nurses, academic year 2016. Research instrument was satisfaction of role of advisor questionnaires. Content validity was verified by 3 experts and
reliability was 0.92. Data were analyzed by arithmetic mean, and standard deviation.
Results : The results showed that 1) the satisfaction of the AFSN towards the role of advisor in the Royal
Thai Air Force Nursing College was at highest level (X= 4.56, S.D. = 0.50), and 2) the top three problems of
role of advisor were the available time did not match, workload faculty and many students in responsibility
to take care respectively.
Conclusion : The results of this study should be used as a guidance to improve the advisory system for the
Royal Thai Air Force Nursing College.
Keywords : satisfaction, role of advisor, Air Force student nurses.
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ความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ทีปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
เจียงคํา กังวล วท.ม (พยาบาล),อนุกูล บํารุงวงค์ ศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
ลักษ์ขณา พานิชสรรค์ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : .ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ในเรืองบทบาทหน้าทีของอาจารย์ทีปรึกษา
ในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ .ศึกษาปัญหาในเรืองบทบาทหน้าทีของอาจารย์ทปรึ
ี กษา
วัสดุและวิธีการ : กลุม่ นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จํานวน คน ในปี การศึกษา พ.ศ.
เครืองมือ
ทีใช้คอื แบบสอบถามความพึงพอใจในเรืองบทบาทหน้าทีของอาจารย์ทปรึ
ี กษา ความตรงของแบบสอบถามได้รบั การทดสอบโดย
ผู ้เชียวชาญ คน ความเทียงของแบบสอบถามได้รบั การทดสอบ โดยมีค่าความเทียงครอนบาคทีระดับ . ข้อมูลถูกวิเคราะห์
โดยใช้มชั ฌิมเลขคณิต และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา : ความพึงพอใจของกลุม่ นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เกียวกับความพึงพอใจในเรืองบทบาท
หน้าทีของอาจารย์ทปรึ
ี กษาในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ อยูใ่ นระดับสูง (X= 4.56, S.D. = 0.50), ปัญหาสําคัญ ลําดับแรกของ
ความพึงพอใจในเรืองบทบาดหน้าทีของอาจารย์ทปรึ
ี กษาในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ การมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ภาระงานของ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และจํานวนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในความรับผิดชอบ
สรุป : ผลการศึกษาทีได้ดงั กล่าวสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทาง ในการปรับปรุงระบบ อาจารย์ทปรึ
ี กษาในวิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, บทบาทหน้าทีของอาจารย์ทปรึ
ี กษา, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ความสําคัญและความเป็ นมาของปัญหา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เห็นความสํา คัญ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็ นสถาบันการศึกษา ในการให้คาํ ปรึกษาและได้ดาํ เนินการมาอย่ าต่ อเนื อง โดย
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีภารกิจผลิตบุคลากรทางการ แต่งตังคระกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา เพิมพูน
พยาบาล จัดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง ระดับอุดมศึกษา ความรูบทบาทอาจารย์
้
ทปรึ
ี กษาเป็นระยะ มอบหมายให้อาจารย์
หลักสู ตรของวิทยาลัยฯนอกจากการศึ กษาตามมาตรฐาน พยาบาลทุกคนจะได้รบั นักเรียนไว้ในความดู แล ประมาณ
วิชาชีพการพยาบาลแลว้ ยังมีการศึกษาวิชาทหารตามกําหนด - คน จัดให้มชี วโมงพบอาจารย์
ั
ทีปรึกษาในตารางเรียน
และผูเ้ รียนต้องพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ทุกคนตาม สัปดาห์ละ ชัวโมง และอาจนัดพบนักศึกษาเพิมได้ตามความ
ระเบียบและข้อกําหนดของวิทยาลัยฯ ทําให้ผูเ้ รียนทีเข้ามา จําเป็ น โดยอาจารย์ทปรึ
ี กษาทําหน้าทีตามบทบาทอาจารย์ที
ศึกษาในวิทยาลัยฯ จะต้องปรับตัวต่อการเรียนและสิงแวดล้อม ปรึกษา ครอบคลุมทัง ด้าน ) ด้านวิชาการและการสนับสนุน
ในชีวติ ประจําวันค่อนข้างสูง เนืองจากต้องจากบ้าน ไกลพ่อ แม่ การศึกษา เช่น ให้คําแนะนําในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
และมาอยู่ในสังคมใหม่ มีระบบทหาร และการปกครองบังคับ ทังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบ ตั ิ ช่ วยเหลือแนะนํา เพื อแก้ไข
บัญชาโดยรุ่นพี มีการเรียนการสอนทีแตกต่างไปจากระดับ อุปสรรค ปัญหาในการเรียน ส่งเสริมและกระตุน้ ให้ นพอ.
มัธยมศึ กษา ซึงเป็ นการเรียนวิชาชีพนอกจากเรียนในภาค มีความใฝ่ รูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ ) ด้านพัฒนา
ทฤษฎีแล ้วต้องฝึ กปฏิบตั กิ บั ผูป้ ่ วยจริง ทําให้เกิดความเหน็ด นักเรียน เช่น ให้คําแนะนําเพือพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมและ
เหนือย ความเครียดทีผ่านมาพบว่านักเรียนมีปญั หาเรืองการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซือสัตย์ ความวิริยะ
ปรับตัว ไม่อยากเรียน อยากลาออก ดังนันสิงทีจะช่วยให้ผู ้เรียน อุตสาหะ ความรับผิดชอบ การตรงต่ อเวลา ) ด้านการ
สามารถปรับตัวได้ดี มีความพร้อมทีจะศึกษาเล่าเรียนจะต้อง บริ ก ารและการช่ ว ยเหลือ เช่ น ให้คาํ แนะนํา การบริ การ
อาศัยการให้บริการให้คาํ ปรึกษาทีมีประสิทธิภาพจากอาจารย์ สวัสดิการต่ าง ๆ ของสถาบัน เช่ นการขอรับทุนการศึ กษา
ทีปรึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของวัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ การรับบริการสุขภาพ ให้คาํ แนะนําและความช่วยเหลือในการ
และคณะ(1) พบว่านักเรียนทีมีความเครียด เมือได้พบปะพูดคุย แก้ปญั หาเรืองการเรียน เรืองส่วนตัวและอืน ๆ ) ด้านทักษะ
กับอาจารย์ทปรึ
ี กษา จะทําให้ความเครียดลดลง มีการปรับตัว การให้คาํ ปรึกษา เช่น รับฟังและเปิ ดโอกาสให้ นพอ.ได้แสดง
ดีขนึ และสอดคล ้องกับกเชษฐ์ กิงชนะ(2) กล่าวไว้ว่าครูทปรึ
ี กษา ความคิดเห็น ความรู ส้ ึกรวมทังเคารพในการตัดสินใจของ
คือผู ้ทีให้ความรูความสามารถ
้
และผู ้ทีมีประสบการณ์ ซึงได้รบั นพอ.ให้กาํ ลังใจและเสริมพลังบวกแก่ น ักเรียนที เข้ารับคํา
การแต่ งตังจากสถาบันการศึ กษาให้ทาํ หน้าที ให้คาํ ปรึกษา ปรึกษา จากการติดตามนักเรียนในปี การศึกษา
พบว่า
แนะนําช่วยเหลือและดูแลนักเรียนในด้านการศึกษา ปัญหา นักเรียนบางคนยังประสบปัญหาทังทางด้านการเรียน ด้านการ
ส่วนตัว และสร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียนกับครูทปรึ
ี กษา ปรับตัว และด้านทางสังคมภายหลังเข้าศึกษา และจากการ
นอกเหนือจากทีสอนวิชาการในเนือหาหลักสูตร บทบาทเหล่านี สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ทปรึ
ี กษาและนักเรียนพบว่าอาจารย์
เป็ นภาระหน้าทีของครูทปรึ
ี กษาทีจะสร้างให้นกั เรียนเป็ นคนดี และนักเรียนมีเวลาว่ างไม่ ตรงกัน สอดคล้องกับกิตติพงษ์
และสามารถอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบนั
มหาวัน, ประยู ร ทบอาจ, วรัญ ู วงษ์ศิริ ( ) ได้สรุปใน
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บทคัดย่อไว้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจจะเกิดปัญหาใน
การวางแผนการศึกษาการจัดการแผนการศึกษาเมือการศึกษา
ไม่ เ ป็ นไปตามแผนหรื อ ปั ญ หาส่ ว นตัว ในการใช้ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงสงสัยในข้อกําหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ซึ งมีผู ค้ อยชี แนะและให้คาํ ปรึ กษาคื อ
อาจารย์ที ปรึ กษา แต่ ในบางครังจะเกิ ดการติดขัดในเรื อง
การนัดหมายและข้อมูลไม่เพียงพอต่อการให้คําปรึกษา ผู ้วิจยั
จึงสนใจศึ กษาเรื องความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ทีปรึกษา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
เพือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ทปรึ
ี กษา
ให้ต รงความต้อ งการของนั ก เรี ย นพยาบาลทหารอากาศ
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
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สร้างขึนโดยทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องโดยแบ่ง ส่วน
ส่วนที ข้อมูลส่วนตัว ส่วนที แบบสอบถามความพึงพอใจ
บทบาทอาจารย์ที ปรึ กษา ด้านได้แก่ ด้านวิชาการและ
การสนับสนุนการศึกษา จํานวน ข้อ ด้านการพัฒนานักเรียน
จํานวน ข้อ ด้านการบริการและการช่วยเหลือ จํานวน ข้อ
และด้านทักษะการให้คาํ ปรึ กษาจํา นวน ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ ส่วนที
คําถามปลายเปิ ดปัญหาข้อขัดข้องของบทบาทอาจารย์ทปรึ
ี กษา
การพิทกั ษ์สทิ ธิ : ครังนีผูว้ จิ ยั ชีแจงวัตถุประสงค์
ก่อนทําการเก็บข้อมูล และกลุม่ ตัวอย่างยินยอมให้ความร่วม
มือในการให้ขอ้ มูลโดยการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
สามารถหยุด หรือปฏิเสธและขอออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา
และการวิจยั นีคํานึงถึงความถูกต้อง สิทธิประโยชน์และความ
เท่าเทียมกันของกลุม่ ตัวอย่าง ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ จะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่มกี ารเปิ ดเผยชือ นามสกุล และการ
ทีปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศของนักเรียนพยาบาล นําเสนอผลการวิจยั เป็ นไปในภาพรวม
การหาความเทียงตรงและความเชือมัน (Validity
ทหารอากาศ
. เพือศึกษาปัญหาของบทบาทอาจารย์ทีปรึกษา and Reliability)
ผู ว้ ิจ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที สร้างขึ นไปหาความ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เทียงตรงของเนือหาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึงเป็ นอาจารย์พยาบาล
ทีมีความเชี ยวชาญด้านอาจารย์ทีปรึกษา จํา นวน ท่ าน
วิธีดําเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive หลังจากปรับแก้ตามคําแนะนําของผู ท้ รงคุณวุฒิได้นาํ ไปให้
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศทัง ชันปี ทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
Research)
จํา นวน คน แล้วนํา ไปหาค่ าความเชื อมัน โดยใช้ค่ า
สัมประสิทธิของครอนบาค (Cronbach ’s alpha Coefficient)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ที ปรึ กษาของ
ประชากรเป็ นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้ค่าความเชือมัน = .
ที - ปี การศึกษา
จํานวน กําหนดขนาดกลุม่ ตัว
อย่างตามสูตรยามาเน่ จํานวน คน เลือกโดยการสุ่มอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ง่าย (Simple random sampling)
. ข้อมูลส่วนตัวใช้การแจกแจงความถีและร้อยละ
. คะแนนความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ทปรึ
ี กษา
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ใช้ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียง. แบบสอบถามความพึงพอใจบทบาทอาจารย์
เบนมาตรฐาน
ทีปรึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ซึงคณะผูว้ จิ ยั ได้
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ผลการวิจยั
ตารางที ข้อมูลทัวไปของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ข้อมูลทัวไป
เพศของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หญิง
ชาย
การพบอาจารย์ทปรึ
ี กษา
- ครัง
- ครัง
5-10
มากกว่า ขึนไป
โอกาสการพบอาจารย์ทปรึ
ี กษา
ตามเวลาที อนศ.กําหนด
อาจารย์ทปรึ
ี กษาเรียกพบ
นักเรียนขอเข้าพบ
งานเลียงสังสรรค์
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ทปรึ
ี กษา พบปะพูดคุยกันโดยตรง
application line
Face book
โทรศัพท์
จากตารางที เพศของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พบว่าเป็ นเพศหญิง ร้อยละ . เพศชาย ร้อยละ
. การพบอาจารย์ทีปรึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พบว่า การพบอาจารย์ทีปรึกษาจํานวน - ครัง
มากทีสุดร้อยละ การพบอาจารย์ทปรึ
ี กษาจํานวนมากกว่า
ครังขึนไป น้อยทีสุด ร้อยละ . โอกาสทีนักเรียนได้

จํานวน

ร้อยละ

130
10
19
52
56
13
140
64
62
14
140
96
12
2

92.88
7.12
13.57
37.14
40
9.28
100
45.71
44.29
10
100
68.57
8.57
1.43

พบปะอาจารย์ที ปรึ กษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
พบว่าตามเวลาที อนศ.กําหนด มากทีสุด ร้อยละ พบใน
งานเลียงสังสรรค์นอ้ ยทีสุด ร้อยละ ช่องทางการติดต่อกับ
อาจารย์ทีปรึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พบว่า
พบปะพูดคุยกันโดยตรงมากทีสุดร้อยละ
การโทรศัพท์
น้อยทีสุด ร้อยละ .

ตารางที ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ทปรึ
ี กษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
โดยรวมและจําแนกตามรายด้าน
ความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ทปรึ
ี กษาของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ทปรึ
ี กษาโดยรวม
. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา
. ด้านการพัฒนานักเรียน
. ด้านการบริการและการช่วยเหลือ
. ด้านทักษะการให้คาํ ปรึกษา

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับ
4.56
4.54
4.55
4.48
4.66

0.50
0.55
0.55
0.58
0.48

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด
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การสนใจในปัญหาต่างของนักศึกษา การเอาใจใส่และตังใจ
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเต็มใจ การเป็ นผู ท้ ีมีใจกว้าง เป็ นผู ้
มีใจรักในงานให้คาํ ปรึกษา สามารถเป็ นแบบอย่างทีดีให้แก่
นักศึ กษา (p:92) และสอดคล้องกับกระทรวงศึ กษาธิการ
(อ้างถึงใน ทัศพร คงมัน)(4) ได้สรุปว่าการให้คาํ ปรึกษา ผูใ้ ห้
คํา ปรึ ก ษาจะต้อ งสร้า งสัม พัน ธ์ ที ดี ก ั บ ผู ้ ร ั บ คํา ปรึ ก ษา
เพื อให้มีบรรยากาศที ดี อบอุ่ น และเกิ ดความเป็ นกันเอง
การสร้างสายสัมพันธ์ เมือเริมต้นการสนทนาไปแล้ว สิงที
ตามมาก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ เพราะสิงนี จะช่ วยให้การ
พูดคุยกันดําเนินไปสู่ จุดมุ่งหมาย ส่วนอาจารย์ทีปรึกษาให้
ความสําคัญกับ นพอ. อย่างสมําเสมอ ทัวถึง และเท่าเทียมกัน
มีค่าเฉลียน้อยทีสุด (X=4.62, S.D.=0.56) ทังนีเป็ นเพราะ
อาจารย์ที ปรึ กษาแต่ ละคนมีภารกิ จและความรับผิดชอบ
การเรี ยนการสอนแตกต่ างกัน อาจารย์ทีสอนในสาขาวิชา
ทีส่วนใหญ่ สอนชันปี ไหนก็มกั จะพบและพูดคุยกับนักเรียน
ชันนันบ่อย จึงอาจทําให้การดูแลนักเรียนทีอยู่ในความดูแล
ซึงมีตงแต่
ั ชนปี
ั ที - ไม่เท่าเทียมกัน
. ด้านพัฒนานักศึกษา มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด (X=4.55, S.D.=0.55) เมือพิจารณา
รายข้อพบว่าการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เช่น
ความซือสัตย์ ความวิรยิ ะอุตสาหะ ความรับผิดชอบ การตรง
ต่อเวลามีค่าเฉลียมากทีสุด (X=4.61, S.D.=0.58) ทังนีเป็ น
เพราะปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ของวิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความคิด วิจารณญาณ คุณธรรม จริยธรรม รวมทัง
เป็ นองค์ก รคุ ณธรรมและเป็ นสถาบัน การศึ กษาในสังกัด
กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ ซึงมุง่ เน้นการพัฒนาค่านิยม
กองทัพอากาศ(7) ได้แก่ Airmanship (ความเป็ นทหารอากาศ)
Integrity and Allegiance (ความซือสัตย์และความจงรัก
ภักดี) และ Responsibility (ความรับผิดชอบ) รองลงมาคือ
การปลูกฝังทัศนคติทดีี ความรัก ความผูกพันต่ออาจารย์ และ
สถาบัน สอดคล้องกับการศึกษาของประนอม พรมแดงและ
คณะ(8) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับบทบาทหน้าทีของ
อาจารย์ที ปรึ กษา ทังรายด้านและภาพรวมกลุ่ มตัวอย่ าง
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.46, S.D.=
. ) ส่วนรายด้านทีมีความพึงพอใจในระดับมาก ทีมีค่า
มากทีสุด ได้แก่ การปลูกฝังให้มเี จตคติทดีี และมีความภาค
ภูมใิ จในอาชีพของตน (X=4.71, S.D.=0.55) ส่วนข้อทีมีการ
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ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ นพอ. มีจิ ตอาสาเข้าร่ วมกิ จกรรม
ในระดับต่าง ๆ ทังในและนอกสถาบัน มีค่าเฉลียน้อยทีสุด
(X=4.48, S.D.=0.70) ทังนีเป็ นเพราะการเรียนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรเฉพาะทางมีการเรียน
การสอนทังภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ นอกจากนี ยังมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และต้องร่วมกิจกรรมทีกองทัพอากาศร้องขอ
ดังนันการสนับสนุ นเรืองการสนับสนุ นการเข้าร่ วมกิจกรรม
ในระดับต่าง ๆ ทังในและนอกสถาบันต้องพิจารณาร่วมกับ
ผลการเรียนของนักเรียนด้วย
. ด้า นวิ ช าการและการสนับ สนุ น
การศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากทีสุด (X=4.54,
S.D.=0.55) เมือพิจารณารายข้อพบว่าการติดตามผลการเรียน
อย่ างสมําเสมอและต่ อเนื องมีค่าเฉลียมากทีสุด (X=4.61,
S.D.=0.62) ทังเป็ นเพราะนโยบายของวิ ทยาลัย ฯ ส่ วน
อํานวยการศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาของนักเรียน ทีอยู่
ในความดูแลของอาจารย์ทปี รึกษาแก่อาจารย์ทปรึ
ี กษาทุกภาค
การศึกษาซึงอาจารย์จะเรียกพบเพือวิเคราะห์ปญั หาและหาทาง
พัฒนาร่วมกับนักเรียนสําหรับผูท้ มีี ผลการเรียนน้อยกว่า .
และติดตามผลการเรี ยนอย่ างต่ อเนื อง ส่ วนการให้ความ
ช่ วยเหลือ ร่ วมวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศมีค่าเฉลียน้อยทีสุด (X=4.44, S.D.=0.70)
อาจเป็ นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มผี ลการเรียนมากกว่า .
ทํา ให้อาจารย์ไ ม่ ได้ลงรายละเอี ยดเรื องการวางแผนการ
เรียนให้สอดคล ้องกับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศเฉพาะราย
. ด้านการบริการและการช่วยเหลือ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X=4.48, S.D.=0.58) มี
เมือพิจารณารายข้อพบว่ าอาจารย์ทีปรึ กษาพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเสมอ มีค่าเฉลียมากทีสุด (X=4.64, S.D.=0.55)
ทังนีเป็ นเพราะอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ดู แลนักเรียนทีอยู่ ในความดูแลเหมือนลูก นักเรียนจะเรียก
อาจารย์ทปรึ
ี กษาว่า “แม่แอ๊ด” และอาจารย์ทปรึ
ี กษาจะเปิ ด
โอกาสให้นกั เรียนติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่ พบปะพูดคุย
กันโดยตรง ร้อยละ
application line ร้อยละ .
ซึงสะดวกในการติดต่อสือสาร ส่วนการให้คาํ ปรึกษาในด้าน
การลา การลาพักการเรียนของ นพอ. มีค่าเฉลียน้อยทีสุด
(X=4.33, S.D.=0.74) ทังนีเป็ นเพราะวิทยาลัยฯ มีแผนก
ปกครองซึงดู แลในเรื องระเบียบการลาและมีคู่ มือนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศให้น กั เรี ยนถือปฏิบ ตั ิและการลาต้อง
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ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากองการศึกษา ว่าไม่มผี ลกระทบ 2. กเชษฐ์ กิ งชนะ. บทบาทและหน้า ที ครู ที ปรึ ก ษา
ต่อการเรียนและหัวหน้าแผนกปกครองพิจารณาว่ามีเหตุผล
สถานศึ กษาในสัง กัด สํา นักงานคณะกรรมการการ
สมควร ไม่ขดั ต่อระเบียบการลา นักเรียนจึงต้องปรึกษาอาจารย์
อาชี วศึ กษาเชียงราย พะเยา แพร่ . [ปริ ญญานิ พนธ์
กองการศึกษาและอาจารย์แผนกปกครองมากกว่า
ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา].
. ปัญ หาข้อ ขัด ข้อ งบทบาทอาจารย์ที ปรึ ก ษา
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย; .
พบปัญหาข้อขัดข้องเรี ยงจากมากไปน้อ ย ลํา ดับดัง นี 3. กิตติพงษ์ มหาวัน, ประยูร ทบอาจ, วรัญ ู วงษ์ศิริ.
) เวลาว่างไม่ ตรงกัน )ภาระงานอาจารย์มาก ) มีคาบ
ระบบอาจารย์ที ปรึ ก ษา. [ปริ ญ ญานิ พนธ์ ปริ ญ ญา
(9)
พบอาจารย์น อ้ ย สอดคล้องกับสิริอร ข้อยุ่ น และคณะ
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต]. ปทุมธานี:
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ทีพบว่าปัญหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร;ี
.
ทีพบในระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา คือ เวลาของอาจารย์ทปรึ
ี กษา . ทัศพร คงมัน. บทบาทของครู ทีปรึกษาตามความต้อง
และนักศึกษาว่างไม่ตรงกัน อาจารย์ตดิ ภารกิจ ซึงอาจเนืองจาก
การของนักเรี ยน โรงเรียนวรราชาทิน ดั ดามาตุวิทยา
อาจารย์ตดิ การสอน การประชุม หรือต้องมีการอบรมไปราชการ
สานัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต .
ตามคําสังกองทัพ ทําให้ไม่สามารถพบกับนักเรียนในชัวโมง
[Internet] 2558 [เข้าถึงเมื อ ตุ ลาคม
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