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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาในการลด

ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

ไดมาจากประชากรเปาหมาย  คือ  นักศึกษาชั้นปท่ี  1 – 4 ซ่ึงกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยในปการศึกษา  2558  ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณในกรณีท่ีทราบจํานวน

ประชากร  และประชากรมีจํานวนไมมาก ไดขนาดตัวอยางจํานวน  312  ตัวอยาง  เม่ือไดขนาด

ตัวอยางแลวจะใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random  Sampling)  ในการสุม
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ตัวอยาง  โดยแบงประชากร  9,231  คน  ออกเปน  6   กลุม  และทําการสุมตัวอยางตามจํานวนท่ี

คํานวณไวจากแตละกลุมใหครบทุกกลุมดวยการสุมตัวอยางนักศึกษาอยางงาย (Simple  random 

sampling) โดยกําหนดจํานวนนักศึกษาใหเปนสัดสวนกับขนาดนักศึกษาแตละคณะ  สําหรับตัวแปรท่ี

ศึกษา  ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ  ชั้นปท่ีศึกษา  เกรดเฉลี่ยสะสม  คณะท่ีศึกษา  อาชีพบิดาอาชีพ

มารดา  ภูมิลําเนา  ลักษณะการพักอาศัย  จํานวนการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาใน  1  ภาคเรียน  บุคคล

ท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษานอกจากอาจารยท่ีปรึกษา  ตัวแปรตาม  ไดแก  บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม  แบงเปน 3 ตอน คือ  ตอนท่ี  1 ขอมูลปจจัยดานบุคคลของ

นักศึกษา  ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับบทบาท

ของอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ  t – test  และการ

ทดสอบ  F – test  ผลการวิจัย พบวา  ดานท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา

นอยท่ีสุดคือดานวิชาการ  โดยเรื่องท่ีนักศึกษาคิดวาอาจารยท่ีปรึกษาปฏิบัตินอยท่ีสุด  คือเรื่อง ใหความรู

เก่ียวกับระเบียบขอบังคับตางๆในการศึกษา )56.3=X(  เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ

อาจารยท่ีปรึกษา พบวา  นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันจะมีความคิดเห็นในดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  นักศึกษาท่ีมีชั้นปท่ีศึกษาตางกันจะมี

ความคิดเห็นในดานดานบริการและสวัสดิการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ  

0.05  นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม  คณะท่ีศึกษา จํานวนการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาใน  1  ภาคเรียน  

บุคคลท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษานอกจากอาจารยท่ีปรึกษาตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ

อาจารยท่ีปรึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  ในทุกดาน  โดย

นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  ในดานวิชาการ  ดานบริการและสวัสดิการ  ดานการ

วางแผนและเลือกอาชีพ  และดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม และนักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพตางกันจะ

มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  

0.05  ในดานวิชาการ  ดานพัฒนาบุคลิกภาพ  ดานการทํากิจกรรมตางๆ  ดานบริการและสวัสดิการ  

และดานการวางแผนและเลือกอาชีพ  สําหรับนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 ในดานวิชาการ  
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ดานการทํากิจกรรมตางๆ  ดานบริการและสวัสดิการ  ดานการวางแผนชีวิตและการเลือกอาชีพ  และ

ดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  และนักศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัยตางกันจะมีความคิดเห็น

เก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  ใน

ดานวิชาการและดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

คําสําคัญ :  อาจารยท่ีปรึกษา  บทบาท  ระดับความคาดหวัง 

 

ABSTRACT 

This research  purpose is to study the role of operational advisors to reduce student 

dropout Buriram Rajabhat University.  For samples used in the study were from the 1st – 4th 

year of  target  students  studying  in Buriram Rajabhat University in the year 2015, 

which determines the size of the sample using a formula to calculate the number of 

known populations. And has a population of not much  has a sample size of 312 

samples.  When the sample size and sampling plan will be used to Cluster Random  

Sampling. By 9231 the population was divided into six groups and were randomly 

selected from each group in the amount calculated for all student groups by simple 

random sampling. The number of students to be proportional to the size of each 

student. For the independent variables, including gender, year of study. GPA board of 

education, occupation, profession, father, mother nature domicile, residence. The 

number of advisors to meet in person first semester, students can consult advisors 

variables, including the practicality of advisors and the expectations of the role of 

advisors.   The tools used in this study was a questionnaire divided into three sections 

at one more factor in the person of students at the two opinions of students on the 

role of advisors about the practicality of advisors and level. expectations on the role of 

advisors. To reduce the dropout of students at three suggestions on implementation of 

advisors to reduce the dropout of students. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, t - test and test F - test. The  results  found that 

: Student feedback on the practicality of advisors and expectations in the role of 
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supervisor of students, it  was  found  that the student opinion on the practicality of 

advisors least academically. The students think that the advisor is subject to 

compliance with minimal knowledge of the regulations in education. The expectations 

for student advisors is the most practical as a good member of society. By the student 

advisors expect most practical is to promote and cultivate virtue ethics good 

)56.3=X( . Compare opinions about the practicality of advisors find students who are 

sexually different opinions of the members of the social differences are statistically 

significant at the 0.05 significant level. Students  a year studying different opinions on 

the services and benefits vary significantly statistical significant was at 0.05. Students 

with grade point average, faculty  of Education,  a number of studies to find an advisor 

in one semester. individual students can consult advisors difference there. Statistical 

significance the 0.05 level of significant in all aspects.  Students whose career had 

different opinions about the practicality of advisors differ significantly statistically. The 

significant level was  at 0.05 academically. Services and benefits the band plans and 

career choices. And being a good member of society. Students and parents have a 

different opinion about the practicality of advisors differ significantly statistically. The 

significant level was  at 0.05 academically. Personality development The 

activities Services and benefits and the band plans and career choices.  For students 

who are domiciled in different opinions about the practicality of advisors differ 

significantly statistically. The significant level was at 0.05 academically. The 

activities Services and benefits Planning and career choices. And being a good member 

of society. And students who are residents of different opinions about the practicality 

of advisors differences are statistically significant. The significance level at  0.05 in 

academic and a good member of society. 

 

Keywords : Advisor, The practicality level,  The  expectations level   
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1. บทนํา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนสถาบันการศึกษาในการกํากับของรัฐกอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  6  

ตุลาคม  พ.ศ. 2514  โดยในป พ.ศ.2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนมาใชแทน

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ มหาวิทยาลัยบุรีรัมยจึงมีฐานะเปนนิติบุคคลทําใหการดําเนินการตาม

ภารกิจมีความคลองตัวมากข้ึน มีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและ

สภาคณาจารยและขาราชการพลเรือน เกิดข้ึน การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยประกอบดวย

สํานักงานอธิการบดีคณะครุศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คณะวิทยาศาสตร  คณะ

วิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รวมท้ังสิ้น  6  คณะ โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของงานอาจารยท่ีปรึกษา  ประกอบกับเพ่ือให

การดําเนินงานเก่ียวกับนักศึกษาสอดคลองกับนโยบายและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ี

กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหความชวยเหลือ  แนะนําเก่ียวกับการเรียนการ

สอน  กิจกรรมและดานอ่ืนๆ  ดังนั้นในแตละปการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจะมีคําสั่งแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาใหม  โดยจะเปนลักษณะของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดูแลตลอดหลักสูตร  

แตการปฏิบัติหนาท่ีมักจะมีปญหา  และเปนไปตามบทบาทของอาจารย ท่ีปรึกษาท่ีพึงไดนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยยังไมไดมีการสํารวจหรือการศึกษาใหเห็นเปนผลปรากฎชัดเจนแตอยางใด

นอกจากเปนเพียงการไดพูดคุย  สอบถามดวยวาจากับนักศึกษาบางเปนครั้งคราวเทานั้น  ซ่ึงมักจะ

พบวาสวนใหญอาจารยท่ีปรึกษายังขาดประสบการณในการใหคําปรึกษาแนะแนว  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอ

ความสําเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาอยางมาก  อีกท้ังอาจารยท่ีปรึกษาไมคอยมีเวลาใหนักศึกษา

เทาท่ีควร  เม่ือมาพบอาจารยท่ีปรึกษามักจะไมพบ  และบางครั้งอาจารยท่ีปรึกษาไมสามารถท่ีจะให

คําปรึกษาแนะนําในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 และจากการรายงานผลของฝายทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เม่ือสิ้นภาค

การศึกษา  2/2557  โดยตรวจสอบจากจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษา  พบวา  รอยละของผูเรียนท่ี

ออกกลางคันของแตละคณะมีจํานวนมากเม่ือเทียบกับจํานวนแรกเขาซ่ึงอาจมาจากการท่ีนักศึกษาท่ี

สมัครเขามาเรียนท่ีหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี

มีอายุระหวาง 16 - 21 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีมีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็นแตมีประสบการณในการ

ดําเนินชีวิตนอย  บางครั้งเพ่ือนอาจชักชวนใหมีการหนีเรียน  ทําใหขาดเรียนบอย  ประกอบกับไมเขาใจ

ถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  จึงสงผลใหผลการเรียนตกต่ําจนตองออกกลางคัน  ท้ังท่ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาแตจํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันก็ยังคงมีจํานวน

มาก  ผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษาบทบาทของการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออก

กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เพ่ือคนหาบทบาทและสภาพของการปฏิบัติงาน

อาจารยท่ีปรึกษาในการสนับสนุน  ดูแล  ชวยเหลือนักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ

ประเมินผล  สามารถศึกษาจนประสบความสําเร็จในระดับปริญญาตรีเพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน

ของนักศึกษา 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออก

กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2.2  เพ่ือศึกษาสภาพของการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออก

กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 

     ประชากรเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาชั้นปท่ี  1 – 4 ซ่ึงกําลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยในปการศึกษา  2558  ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณใน

กรณีท่ีทราบจํานวนประชากร  และประชากรมีจํานวนไมมาก ไดขนาดตัวอยางจํานวน  312  ตัวอยาง  

เม่ือไดขนาดตัวอยางแลวจะใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random  Sampling)  ใน

การสุมตัวอยาง  โดยแบงประชากร  9,231  คน  ออกเปน  6   กลุม  และทําการสุมตัวอยางตาม

จํานวนท่ีคํานวณไวจากแตละกลุมใหครบทุกกลุมดวยการสุมตัวอยางนักศึกษาอยางงาย (Simple  

random sampling) โดยกําหนดจํานวนนักศึกษาใหเปนสัดสวนกับขนาดนักศึกษาแตละคณะ  สําหรับ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามแบงเปน  3  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1 ขอมูลปจจัยดานบุคคล

ของนักศึกษา  ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ  

สําหรับข้ันตอนการสรางแบบสอบถามเปนดังนี้ คือ  1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ บทบาท

ของการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 2. สราง

แบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย แบงเปนขอมูลปจจัยดานบุคคลของนักศึกษา  
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จํานวน  10 ขอ  และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับบทบาท

ของอาจารยท่ีปรึกษาจํานวน  49  ขอ 3.  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษา  จํานวน 60  คน  

เพ่ือศึกษาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  ไดสัมประสิทธิ์แอล

ฟาของครอนบาคของแบบสอบถามตอนท่ี  2  เทากับ 0.989  นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพ

แลวมาจัดทําเปนแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย  สําหรับสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชคาความถ่ี  และรอยละ 

วิเคราะหบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาในการปฏิบัติบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา  โดยใช

คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา

ของนักศึกษาท่ีมีเพศ  ภูมิลําเนาตางกันโดยใชสถิติทดสอบ t – test  และนักศึกษาท่ีมีชั้นปท่ีศึกษา  

เกรดเฉลี่ยสะสม คณะ  อาชีพบิดา  อาชีพมารดา จํานวนการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาใน  1  ภาคเรียน  

บุคคลท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษานอกจากอาจารยท่ีปรึกษาตางกันโดยใชสถิติทดสอบ  F – test   

 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  

ตารางท่ี  1  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา คาเฉล่ีย 

(สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ความหมาย อันดับ 

ดานวิชาการ   

ดานพัฒนาบุคลิกภาพ   

ดานการทํากิจกรรมตาง ๆ 

ดานบริการและสวัสดิการ 

ดานการสรางชื่อเสียงและภาพลักษณ 

ดานการวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ 

ดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

3.77 (1.001) 

4.01 (1.190) 

3.92 (1.010) 

3.83 (1.010) 

3.94 (1.010) 

3.83 (1.020) 

3.91 (1.010) 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

7 

5 

2 

6 

2 

4 
 

 จากตารางท่ี 1  อธิบายไดวาดานท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา

นอยท่ีสุดคือดานวิชาการ )77.3=X(  รองลงมาคือ  ดานบริการและสวัสดิการและดานการวางแผน

ชีวิตและเลือกอาชีพ )83..3=X(  
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ตารางท่ี  2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน

โดยใชสถิติทดสอบ  t – test 

 

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา เพศ X  SD t P - value 

ดานวิชาการ ชาย 

หญิง 

3.72 

3.78 

0.974 

1.022 

-1.849 0.065 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพ ชาย 

หญิง 

4.02 

4.01 

1.721 

1.000 

0.132 0.087 

ดานการทํากิจกรรมตางๆ ชาย 

หญิง 

3.93 

3.92 

0.968 

1.020 

0.218 0.827 

ดานบริการและสวัสดิการ ชาย 

หญิง 

3.86 

3.82 

0.996 

1.011 

0.974 

 

0.330 

ดานการสรางชื่อเสียงและภาพลักษณ ชาย 

หญิง 

3.95 

3.93 

1.049 

1.000 

0.272 0.786 

ดานการวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ ชาย 

หญิง 

3.75 

3.86 

1.068 

0.991 

-1.789 0.074 

ดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ชาย 

หญิง 

3.81 

3.95 

1.036 

0.990 

-2.439* 0.015 

* p < 0.05 

จากตารางท่ี 2  อธิบายไดวา  มีเพียงดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมเทานั้นท่ีนักศึกษาชาย

และนักศึกษาหญิงจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ท่ี

ระดับนัยสําคัญ  0.05   
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ตารางท่ี  3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา

ตางกันโดยใชสถิติทดสอบ  t – test 

 

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา ภูมิลําเนา X  SD t P - value 

ดานวิชาการ จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

3.73 

3.88 

1.013 

0.995 

-4.408* 0.000 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพ จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

4.00 

4.06 

1.312 

1.036 

-0.881 0.378 

ดานการทํากิจกรรมตางๆ จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

3.87 

4.04 

0.995 

1.031 

-2.609* 0.009 

ดานบริการและสวัสดิการ จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

3.81 

3.91 

1.006 

1.010 

-2.878* 0.004 

ดานการสรางชื่อเสียงและภาพลักษณ จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

3.91 

4.02 

1.017 

1.004 

-1.554 0.121 

ดานการวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

3.78 

3.97 

1.026 

0.974 

-2.840* 0.005 

ดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม จังหวัด

บุรีรัมย 

จังหวัดอ่ืนๆ 

3.87 

4.01 

1.004 

1.006 

-2.368* 0.018 

จากตารางท่ี 3  อธิบายไดวา  ดานท่ีนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  ไดแก  ดานวิชาการ  
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ดานการทํากิจกรรมตางๆ  ดานบริการและสวัสดิการ  ดานการวางแผนชีวิตและการเลือกอาชีพ  และ

ดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

ตารางท่ี  4  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีมีชั้นปท่ี

ศึกษาโดยใชสถิติทดสอบ  F – test   

 

บทบาทของอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

แหลงของ 

ความแปรปรวน 

df SS MS F P - value 

ดานบริการและสวัสดิการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

4039 

4042 

10.707 

4088.929 

4099.636 

3.569 

1.012 

3.526* 0.014 

 

  จากตารางท่ี  4  อธิบายไดวา  ดานท่ีนักศึกษาท่ีมีชั้นปท่ีศึกษาตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    ไดแก  ดานบริการ

และสวัสดิการ  และเม่ือใชสถิติทดสอบ  F – test  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ

อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม คณะ  อาชีพบิดา  อาชีพมารดา จํานวนการเขาพบ

อาจารยท่ีปรึกษาใน  1  ภาคเรียน  และ  บุคคลท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษานอกจากอาจารยท่ีปรึกษา

ตางกัน  ไดผลการวิเคราะหเปนดังนี้  นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันในทุกดาน    นักศึกษาท่ีมีคณะท่ีศึกษาตางกันจะมีความคิดเห็น

เก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันในทุกดาน  นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพตางกันจะมีความคิดเห็น

เก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันในดานวิชาการ นักศึกษาท่ีมารดาอาชีพตางกันจะมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันในดานวิชาการ ดานพัฒนาบุคลิกภาพ   ดาน

การทํากิจกรรมตางๆ ดานบริการและสวัสดิการ   และดานการวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ  นักศึกษาท่ี

มีลักษณะการพักอาศัยตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันในดาน

วิชาการ  และดานการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  นักศึกษาท่ีมีจํานวนการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาใน  1  

ภาคเรียน ตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาตางกันในทุกดาน  นักศึกษาท่ีมี

บุคคลท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษานอกจากอาจารยท่ีปรึกษาตางกัน  จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ

อาจารยท่ีปรึกษาตางกันในทุกดาน 
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 5. การอภิปรายผล   

  จากผลการวิจัยเก่ียวกับบทบาทของการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษาในการลดปญหาการออก

กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  สามารถนําประเด็นสําคัญๆมาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา  เม่ือพิจารณาในภาพรวม

รายดานอยูในระดับมาก  โดยดานท่ีนักศึกษาคิดวาอาจารยท่ีปรึกษาปฏิบัติจริงนอยท่ีสุดคือดานวิชาการ 

)77.3=X(  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอการตัดสินใจออกกลางคันของนักศึกษาเนื่องจากถาอาจารยท่ี

ปรึกษาขาดความสนใจในเรื่องนี้แลวไมไดใหคําแนะนําไดทันปลอยใหนักศึกษาเรียนไปเรื่อยๆโดยไมรูวา

เกรดเฉลี่ยมีปญหาทําใหอาจโดนรีไทรหรือตองตัดสินใจออกกลางคัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวิสูตร 

จําเนียร (2543)   

2.  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาเม่ือพิจารณาตาม

เพศ ชั้นปท่ีศึกษา  เกรดเฉลี่ยสะสม   คณะท่ีศึกษา  อาชีพบิดา  อาชีพมารดา  ภูมิลําเนา  ลักษณะการ

พักอาศัย  จํานวนการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาใน  1  ภาคเรียน  และบุคคลท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษา

นอกจากอาจารยท่ีปรึกษา  จะเห็นวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม คณะท่ีศึกษา  จํานวนการเขาพบ

อาจารยท่ีปรึกษาใน  1  ภาคเรียน  และบุคคลท่ีนักศึกษาขอคําปรึกษานอกจากอาจารยท่ีปรึกษาตางกัน

จะมีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดาน แสดงวาอาจารยท่ีปรึกษายังมีสวนสําคัญในการใหคําปรึกษาแก

นักศึกษา  โดยนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยนอยยังตองการคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาในทุกดาน  ซ่ึงหาก

อาจารยท่ีปรึกษาไมมีเวลาในการใหคําปรึกษาอาจทําใหนักศึกษาตองไปขอคําปรึกษาจากบุคคลอ่ืนท่ี

ไมใชอาจารยท่ีปรึกษา  

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 จาการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา  เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก  โดยดานท่ีนักศึกษาคิดวาอาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทนอยท่ีสุดคือดาน

วิชาการ )77.3=X(  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอการตัดสินใจออกกลางคันของนักศึกษาเนื่องจากถา

อาจารยท่ีปรึกษาขาดความสนใจในเรื่องนี้แลวไมไดใหคําแนะนําไดทันปลอยใหนักศึกษาเรียนไปเรื่อยๆ

โดยไมรูวาเกรดเฉลี่ยมีปญหาทําใหอาจโดนรีไทรหรือตองตัดสินใจออกกลางคันได 
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7. ขอเสนอแนะ 

การวิจัยนี้ทําการศึกษาจากนักศึกษาทุกชั้นป  ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเนนเฉพาะ

ชั้นปท่ี  1  ซ่ึงเปนชั้นปท่ียังปรับตัวในการเรียนไดนอยจะทําใหไดผลการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษาได

ชัดเจนข้ึน  
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