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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 instru-
ment 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.
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ความพึงพอใจบทบาทอาจารยที์�ปรึกษาวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ
ของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

เจียงคํา  กงัวล วท.ม (พยาบาล),อนุกูล  บํารุงวงค์ ศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว),
ลกัษ์ขณา  พานิชสรรค์ พย.ม. (การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช)

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

วตัถปุระสงค ์ : �.ศึกษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ในเรื�องบทบาทหนา้ที�ของอาจารยท์ี�ปรึกษา
ในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  �.ศึกษาปญัหาในเรื�องบทบาทหนา้ที�ของอาจารยท์ี�ปรกึษา
วสัดแุละวธิีการ : กลุม่นกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน ในปีการศึกษา พ.ศ. ���� เครื�องมอื
ที�ใชค้อื แบบสอบถามความพงึพอใจในเรื�องบทบาทหนา้ที�ของอาจารยท์ี�ปรกึษา ความตรงของแบบสอบถามไดร้บัการทดสอบโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ � คน ความเที�ยงของแบบสอบถามไดร้บัการทดสอบ โดยมค่ีาความเที�ยงครอนบาคที�ระดบั �.�� ขอ้มลูถกูวเิคราะห์
โดยใชม้ชัฌมิเลขคณิต และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
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ความสาํคญัและความเป็นมาของปญัหา
           วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบนัการศึกษา
ในสงักดักระทรวงกลาโหม มีภารกิจผลติบุคลากรทางการ
พยาบาล จดัการศึกษาหลกัสูตรเฉพาะทาง ระดบัอดุมศึกษา
หลกัสูตรของวิทยาลยัฯนอกจากการศึกษาตามมาตรฐาน
วชิาชีพการพยาบาลแลว้ยงัมกีารศึกษาวชิาทหารตามกาํหนด
และผูเ้รยีนตอ้งพกัอาศยัในหอพกัของวทิยาลยัฯ ทกุคนตาม
ระเบียบและขอ้กาํหนดของวิทยาลยัฯ ทาํใหผู้เ้รียนที�เขา้มา
ศึกษาในวทิยาลยัฯ จะตอ้งปรบัตวัต่อการเรยีนและสิ�งแวดลอ้ม
ในชวีติประจาํวนัค่อนขา้งสูง เนื�องจากตอ้งจากบา้น ไกลพอ่ แม่
และมาอยู่ในสงัคมใหม ่มรีะบบทหาร และการปกครองบงัคบั
บญัชาโดยรุ่นพี� มกีารเรียนการสอนที�แตกต่างไปจากระดบั
มธัยมศึกษา ซึ�งเป็นการเรียนวิชาชีพนอกจากเรียนในภาค
ทฤษฎแีลว้ตอ้งฝึกปฏบิตักิบัผูป่้วยจรงิ ทาํใหเ้กดิความเหน็ด
เหนื�อย ความเครยีดที�ผ่านมาพบว่านกัเรยีนมปีญัหาเรื�องการ
ปรบัตวั ไมอ่ยากเรยีน อยากลาออก ดงันั�นสิ�งที�จะช่วยใหผู้เ้รยีน
สามารถปรบัตวัไดด้ ีมคีวามพรอ้มที�จะศึกษาเลา่เรยีนจะตอ้ง
อาศยัการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาที�มปีระสทิธิภาพจากอาจารย์
ที�ปรึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชัราภรณ์ เปาโรหติย์
และคณะ(1) พบวา่นกัเรยีนที�มคีวามเครยีด เมื�อไดพ้บปะพดูคยุ
กบัอาจารยท์ี�ปรกึษา จะทาํใหค้วามเครยีดลดลง มกีารปรบัตวั
ดขีึ�น และสอดคลอ้งกบักเชษฐ ์กิ�งชนะ(2) กลา่วไวว้า่ครูที�ปรกึษา
คอืผูท้ี�ใหค้วามรูค้วามสามารถ และผูท้ี�มปีระสบการณ ์ซึ�งไดร้บั
การแต่งต ั�งจากสถาบนัการศึกษาใหท้าํหนา้ที�ใหค้าํปรึกษา
แนะนาํช่วยเหลอืและดูแลนกัเรียนในดา้นการศึกษา ปญัหา
ส่วนตวั และสรา้งความเขา้ใจระหว่างนกัเรยีนกบัครูที�ปรกึษา
นอกเหนอืจากที�สอนวชิาการในเนื�อหาหลกัสูตร บทบาทเหลา่นี�
เป็นภาระหนา้ที�ของครูที�ปรกึษาที�จะสรา้งใหน้กัเรยีนเป็นคนดี
และสามารถอยู่รอดไดใ้นสงัคมปจัจบุนั

ผลการศึกษา : ความพงึพอใจของกลุม่นกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เกี�ยวกบัความพงึพอใจในเรื�องบทบาท
หนา้ที�ของอาจารยท์ี�ปรกึษาในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ อยู่ในระดบัสูง (X= 4.56, S.D. = 0.50), ปญัหาสาํคญั � ลาํดบัแรกของ
ความพงึพอใจในเรื�องบทบาดหนา้ที�ของอาจารยท์ี�ปรกึษาในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ การมเีวลาวา่งไมต่รงกนั ภาระงานของ
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ และจาํนวนของนกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศในความรบัผดิชอบ
สรุป : ผลการศึกษาที�ไดด้งักล่าวสามารถนาํไปใช ้ เป็นแนวทาง ในการปรบัปรุงระบบ อาจารยท์ี�ปรกึษาในวทิยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ
คาํสาํคญั : ความพึงพอใจ, บทบาทหนา้ที�ของอาจารยท์ี�ปรึกษา, วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เห็นความสาํคญั
ในการใหค้าํปรึกษาและไดด้าํเนินการมาอย่าต่อเนื�อง โดย
แต่งต ั�งคระกรรมการพฒันาระบบอาจารยท์ี�ปรึกษา เพิ�มพูน
ความรูบ้ทบาทอาจารยท์ี�ปรกึษาเป็นระยะ มอบหมายใหอ้าจารย์
พยาบาลทุกคนจะไดร้บันกัเรียนไวใ้นความดูแล ประมาณ
�-� คน จดัใหม้ชี ั �วโมงพบอาจารยท์ี�ปรึกษาในตารางเรียน
สปัดาหล์ะ � ช ั �วโมง และอาจนดัพบนกัศึกษาเพิ�มไดต้ามความ
จาํเป็น โดยอาจารยท์ี�ปรึกษาทาํหนา้ที�ตามบทบาทอาจารยท์ี�
ปรกึษา ครอบคลมุท ั�ง � ดา้น �) ดา้นวชิาการและการสนบัสนุน
การศึกษา เช่น ใหค้าํแนะนาํในดา้นหลกัสูตรการเรยีนการสอน
ท ั�งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ ช่วยเหลือแนะนาํเพื�อแกไ้ข
อปุสรรค ปญัหาในการเรียน ส่งเสริมและกระตุน้ให ้ นพอ.
มคีวามใฝ่รูแ้ละพฒันาตนเองอย่างสม ํ �าเสมอ �) ดา้นพฒันา
นกัเรยีน เช่น ใหค้าํแนะนาํเพื�อพฒันาบคุลกิภาพ  สง่เสรมิและ
ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื�อสตัย ์ ความวริิยะ
อุตสาหะ ความรบัผิดชอบ การตรงต่อเวลา �) ดา้นการ
บริการและการช่วยเหลือ เช่น ใหค้าํแนะนาํการบริการ
สวสัดิการต่าง ๆ ของสถาบนั เช่นการขอรบัทุนการศึกษา
การรบับรกิารสุขภาพ ใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลอืในการ
แกป้ญัหาเรื�องการเรยีน เรื�องส่วนตวัและอื�น ๆ �) ดา้นทกัษะ
การใหค้าํปรกึษา เช่น รบัฟงัและเปิดโอกาสให ้นพอ.ไดแ้สดง
ความคิดเห็น ความรูส้ึกรวมท ั�งเคารพในการตดัสินใจของ
นพอ.ใหก้าํลงัใจและเสริมพลงับวกแก่นักเรียนที� เขา้รบัคาํ
ปรกึษา จากการตดิตามนกัเรยีนในปีการศึกษา ���� พบว่า
นกัเรยีนบางคนยงัประสบปญัหาท ั�งทางดา้นการเรยีน ดา้นการ
ปรบัตวั และดา้นทางสงัคมภายหลงัเขา้ศึกษา และจากการ
สอบถามขอ้มลูจากอาจารยท์ี�ปรกึษาและนกัเรยีนพบวา่อาจารย์
และนกัเรียนมีเวลาว่างไม่ตรงกนั สอดคลอ้งกบักิตติพงษ์
มหาวนั, ประยูร ทบอาจ, วรญั�ู วงษศิ์ริ (�) ไดส้รุปใน
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บทคดัย่อไวว้่านกัศึกษาในมหาวทิยาลยัอาจจะเกิดปญัหาใน
การวางแผนการศึกษาการจดัการแผนการศึกษาเมื�อการศึกษา
ไม่ เป็นไปตามแผนหรือปัญหาส่ วนต ัวในการใช ้ชี วิตใน
มหาวทิยาลยั รวมถงึสงสยัในขอ้กาํหนด กฎเกณฑต่์าง ๆ
ของมหาวิทยาลยั ซึ� งมีผู ค้อยชี� แนะและใหค้าํปรึกษาคือ
อาจารยท์ี�ปรึกษา แต่ในบางคร ั�งจะเกิดการติดขดัในเรื�อง
การนดัหมายและขอ้มลูไมเ่พยีงพอต่อการใหค้าํปรกึษา ผูว้จิยั
จึงสนใจศึกษาเรื�องความพึงพอใจบทบาทอาจารยท์ี�ปรึกษา
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
เพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาบทบาทของอาจารยท์ี�ปรกึษา
ใหต้รงความตอ้งการของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
�. เพื�อศึกษาระดบัความพงึพอใจบทบาทอาจารย์

ที�ปรกึษาวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศของนกัเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ

�. เพื�อศึกษาปญัหาของบทบาทอาจารยท์ี�ปรึกษา
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

วธิีดําเนินการวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� เป็นวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive

Research)

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรเป็นนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปี

ที� �-� ปีการศึกษา ���� จาํนวน ��� กาํหนดขนาดกลุม่ตวั
อย่างตามสูตรยามาเน่ จาํนวน ��� คน เลอืกโดยการสุ่มอย่าง
งา่ย  (Simple random sampling)

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
�. แบบสอบถามความพึงพอใจบทบาทอาจารย์

ที�ปรกึษาของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ซึ�งคณะผูว้จิยัได ้

สรา้งขึ�นโดยทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งโดยแบ่ง � ส่วน
ส่วนที� � ขอ้มลูส่วนตวั ส่วนที� � แบบสอบถามความพงึพอใจ
บทบาทอาจารยท์ี�ปรึกษา � ดา้นไดแ้ก่ ดา้นวิชาการและ
การสนบัสนุนการศึกษา จาํนวน � ขอ้ ดา้นการพฒันานกัเรยีน
จาํนวน � ขอ้ ดา้นการบรกิารและการช่วยเหลอื จาํนวน � ขอ้
และดา้นทกัษะการใหค้าํปรึกษาจาํนวน �� ขอ้ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า � ระดบั ส่วนที� �
คาํถามปลายเปิดปญัหาขอ้ขดัขอ้งของบทบาทอาจารยท์ี�ปรกึษา

การพทิกัษส์ทิธิ : คร ั�งนี� ผูว้จิยัชี�แจงวตัถปุระสงค์
ก่อนทาํการเก็บขอ้มลู และกลุม่ตวัอย่างยนิยอมใหค้วามร่วม
มอืในการใหข้อ้มูลโดยการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง
สามารถหยดุ หรอืปฏเิสธและขอออกจากการวจิยัไดต้ลอดเวลา
และการวจิยันี�คาํนึงถงึความถกูตอ้ง สทิธปิระโยชนแ์ละความ
เท่าเทยีมกนัของกลุม่ตวัอย่าง ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม
จะถกูเก็บเป็นความลบั ไมม่กีารเปิดเผยชื�อ นามสกลุ และการ
นาํเสนอผลการวจิยัเป็นไปในภาพรวม

การหาความเที�ยงตรงและความเชื�อม ั �น (Validity
and Reliability)

ผู ว้ ิจยัไดน้าํแบบสอบถามที�สรา้งขึ� นไปหาความ
เที�ยงตรงของเนื�อหาโดยผูท้รงคุณวฒุ ิซึ�งเป็นอาจารยพ์ยาบาล
ที�มีความเชี�ยวชาญดา้นอาจารยท์ี�ปรึกษา จาํนวน � ท่าน
หลงัจากปรบัแกต้ามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิไดน้าํไปให ้
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศท ั�ง � ช ั�นปี ที�ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง
จาํนวน �� คน แลว้นาํไปหาค่าความเชื� อม ั �น โดยใชค่้า
สมัประสทิธิ�ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha Coefficient)
แบบสอบถามความพึงพอใจบทบาทอาจารย์ที�ปรึกษาของ
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ไดค่้าความเชื�อม ั �น = �.��

การวเิคราะหข์อ้มลู
�. ขอ้มลูส่วนตวัใชก้ารแจกแจงความถี�และรอ้ยละ
�. คะแนนความพงึพอใจบทบาทอาจารยท์ี�ปรกึษา

ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ใชค่้าเฉลี�ยและค่าสว่นเบี�ยง-
เบนมาตรฐาน
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จากตารางที� � เพศของนกัเรียนพยาบาลทหาร-
อากาศ พบว่าเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ ��.�� เพศชาย รอ้ยละ
�.�� การพบอาจารยท์ี�ปรึกษาของนกัเรียนพยาบาลทหาร-
อากาศ พบว่า การพบอาจารยท์ี�ปรึกษาจาํนวน �-�� คร ั�ง
มากที�สุดรอ้ยละ � การพบอาจารยท์ี�ปรึกษาจาํนวนมากกว่า
�� คร ั�งขึ�นไป นอ้ยที�สุด รอ้ยละ �.�� โอกาสที�นกัเรยีนได ้

ผลการวจิยั
ตารางที� � ขอ้มูลท ั �วไปของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

   ขอ้มูลท ั �วไป   จาํนวน   รอ้ยละ

  เพศของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ หญงิ     130    92.88
ชาย     10     7.12

  การพบอาจารยท์ี�ปรกึษา �- � คร ั�ง     19    13.57
�-� คร ั�ง     52    37.14
5-10     56    40
มากกว่า �� ขึ�นไป     13     9.28

  โอกาสการพบอาจารยท์ี�ปรกึษา ตามเวลาที� อนศ.กาํหนด    140   100
อาจารยท์ี�ปรกึษาเรยีกพบ     64    45.71
นกัเรยีนขอเขา้พบ     62    44.29
งานเลี�ยงสงัสรรค์     14    10

  ช่องทางการตดิต่อกบัอาจารยท์ี�ปรกึษา พบปะพูดคยุกนัโดยตรง    140   100
application line     96    68.57
Face book     12     8.57
โทรศพัท์      2     1.43

พบปะอาจารย์ที�ปรึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
พบว่าตามเวลาที� อนศ.กาํหนด มากที�สุด รอ้ยละ ��� พบใน
งานเลี�ยงสงัสรรคน์อ้ยที�สุด รอ้ยละ �� ช่องทางการตดิต่อกบั
อาจารยท์ี�ปรึกษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ พบว่า
พบปะพูดคุยกนัโดยตรงมากที�สุดรอ้ยละ ��� การโทรศพัท์
นอ้ยที�สุด รอ้ยละ �.��

ตารางที� � คา่เฉลี�ยและคา่สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจบทบาทอาจารยท์ี�ปรกึษาของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
โดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น

    ความพงึพอใจบทบาทอาจารยท์ี�ปรึกษาของ   ระดบัความพงึพอใจ
          นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ           คา่เฉลี�ย    สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน    ระดบั

 ความพงึพอใจบทบาทอาจารยท์ี�ปรกึษาโดยรวม 4.56 0.50       มากที�สุด
  �. ดา้นวชิาการและการสนบัสนุนการศึกษา 4.54 0.55       มากที�สุด
  �. ดา้นการพฒันานกัเรยีน 4.55 0.55       มากที�สุด
  �. ดา้นการบรกิารและการช่วยเหลอื 4.48 0.58       มาก
  �. ดา้นทกัษะการใหค้าํปรกึษา 4.66 0.48       มากที�สุด
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การสนใจในปญัหาต่างของนกัศึกษา การเอาใจใส่และต ั�งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความเต็มใจ การเป็นผูท้ี�มีใจกวา้ง เป็นผู ้
มใีจรกัในงานใหค้าํปรึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที�ดีใหแ้ก่
นกัศึกษา (p:92) และสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ
(อา้งถงึใน ทศัพร คงม ั �น)(4) ไดส้รุปว่าการใหค้าํปรกึษา ผูใ้ห ้
คาํ ปรึ กษาจะต ้องสร ้างส ัมพ ันธ์ที� ดี ก ับผู ้ร ับคาํ ปรึ กษา
เพื�อใหม้ีบรรยากาศที�ดี อบอุ่น และเกิดความเป็นกนัเอง
การสรา้งสายสมัพนัธ ์ เมื�อเริ�มตน้การสนทนาไปแลว้ สิ�งที�
ตามมาก็คือการสรา้งสายสมัพนัธ ์ เพราะสิ�งนี� จะช่วยใหก้าร
พูดคุยกนัดาํเนินไปสู่จุดมุ่งหมาย ส่วนอาจารยท์ี�ปรึกษาให ้
ความสาํคญักบั นพอ. อย่างสม ํ �าเสมอ ท ั �วถงึ และเทา่เทยีมกนั
มค่ีาเฉลี�ยนอ้ยที�สุด (X=4.62, S.D.=0.56) ท ั�งนี� เป็นเพราะ
อาจารย์ที�ปรึกษาแต่ละคนมีภารกิจและความร ับผิดชอบ
การเรียนการสอนแตกต่างกนั อาจารย์ที�สอนในสาขาวิชา
ที�ส่วนใหญ่สอนช ั�นปีไหนก็มกัจะพบและพูดคุยกบันกัเรียน
ช ั�นนั�นบ่อย จึงอาจทาํใหก้ารดูแลนกัเรียนที�อยู่ในความดูแล
ซึ�งมตี ั�งแต่ช ั�นปีที� �-� ไม่เท่าเทยีมกนั

�.� ดา้นพฒันานกัศึกษา มคีวามพงึ-
พอใจอยู่ในระดบัมากที�สดุ (X=4.55, S.D.=0.55) เมื�อพจิารณา
รายขอ้พบว่าการส่งเสรมิและปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม เช่น
ความซื�อสตัย ์ความวริยิะอตุสาหะ ความรบัผดิชอบ การตรง
ต่อเวลามค่ีาเฉลี�ยมากที�สุด (X=4.61, S.D.=0.58) ท ั�งนี� เป็น
เพราะปรชัญาของหลกัสูตรพยาบาลศาตรบณัฑติ ของวทิยาลยั
พยาบาลทหารอากาศมุ่งผลติบณัฑิตพยาบาลตามมาตรฐาน
วชิาชพี มคีวามคดิ วจิารณญาณ คุณธรรม จรยิธรรม รวมท ั�ง
เป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นสถาบนัการศึกษาในสงัก ัด
กระทรวงกลาโหม กองทพัอากาศ ซึ�งมุง่เนน้การพฒันาค่านยิม
กองทพัอากาศ(7) ไดแ้ก่ Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ)
Integrity and Allegiance (ความซื�อสตัยแ์ละความจงรกั
ภกัด)ี และ Responsibility (ความรบัผดิชอบ) รองลงมาคอื
การปลูกฝงัทศันคตทิี�ด ีความรกั ความผูกพนัต่ออาจารย ์และ
สถาบนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประนอม พรมแดงและ
คณะ(8) ผลการศึกษาความคดิเหน็เกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�ของ
อาจารย์ที�ปรึกษา ท ั�งรายดา้นและภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง
มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X=4.46, S.D.=
�.��) ส่วนรายดา้นที�มีความพึงพอใจในระดบัมาก ที�มีค่า
มากที�สุด ไดแ้ก่ การปลูกฝงัใหม้เีจตคตทิี�ดแีละมคีวามภาค
ภูมใิจในอาชพีของตน (X=4.71, S.D.=0.55) ส่วนขอ้ที�มกีาร

ส่งเสริมสนับสนุนให ้ นพอ. มีจิตอาสาเข า้ร่วมกิจกรรม
ในระดบัต่าง ๆ ท ั�งในและนอกสถาบนั มค่ีาเฉลี�ยนอ้ยที�สุด
(X=4.48, S.D.=0.70) ท ั�งนี� เป็นเพราะการเรียนในหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ เป็นหลกัสูตรเฉพาะทางมกีารเรียน
การสอนท ั�งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ นอกจากนี� ยงัมกีิจกรรม
เสรมิหลกัสูตร และตอ้งร่วมกิจกรรมที�กองทพัอากาศรอ้งขอ
ดงันั�นการสนบัสนุนเรื�องการสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรม
ในระดบัต่าง ๆ ท ั�งในและนอกสถาบนัตอ้งพจิารณาร่วมกบั
ผลการเรยีนของนกัเรยีนดว้ย

�.� ด า้นวิชาการและการสนับสนุน
การศึกษา มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุด (X=4.54,
S.D.=0.55) เมื�อพจิารณารายขอ้พบวา่การตดิตามผลการเรยีน
อย่างสม ํ �าเสมอและต่อเนื�องมีค่าเฉลี�ยมากที�สุด (X=4.61,
S.D.=0.62) ท ั�งเป็นเพราะนโยบายของวิทยาลยัฯ ส่วน
อาํนวยการศึกษาตอ้งรายงานผลการศึกษาของนกัเรยีน ที�อยู่
ในความดูแลของอาจารยท์ปีรกึษาแก่อาจารยท์ี�ปรกึษาทกุภาค
การศกึษาซึ�งอาจารยจ์ะเรยีกพบเพื�อวเิคราะหป์ญัหาและหาทาง
พฒันาร่วมกบันกัเรยีนสาํหรบัผูท้ี�มผีลการเรยีนนอ้ยกว่า �.�
และติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื� อง ส่วนการใหค้วาม
ช่วยเหลอื ร่วมวางแผนการเรียนใหส้อดคลอ้งกบันกัเรียน
พยาบาลทหารอากาศมค่ีาเฉลี�ยนอ้ยที�สดุ (X=4.44, S.D.=0.70)
อาจเป็นเพราะนกัเรียนส่วนใหญ่มผีลการเรียนมากกว่า �.�
ทาํใหอ้าจารย์ไม่ ไดล้งรายละเอียดเรื� องการวางแผนการ
เรยีนใหส้อดคลอ้งกบันกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศเฉพาะราย

�.� ดา้นการบริการและการช่วยเหลอื
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (X=4.48, S.D.=0.58) มี
เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่าอาจารยท์ี�ปรึกษาพรอ้มใหค้วาม
ช่วยเหลอืเสมอ มค่ีาเฉลี�ยมากที�สุด (X=4.64, S.D.=0.55)
ท ั�งนี�เป็นเพราะอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ
ดูแลนกัเรียนที�อยู่ในความดูแลเหมอืนลูก นกัเรียนจะเรียก
อาจารยท์ี�ปรึกษาว่า “แม่แอด๊” และอาจารยท์ี�ปรึกษาจะเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนตดิต่อไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ พบปะพูดคุย
กนัโดยตรง รอ้ยละ ��� application line รอ้ยละ ��.��
ซึ�งสะดวกในการตดิต่อสื�อสาร ส่วนการใหค้าํปรึกษาในดา้น
การลา การลาพกัการเรียนของ นพอ. มค่ีาเฉลี�ยนอ้ยที�สุด
(X=4.33, S.D.=0.74) ท ั�งนี� เป็นเพราะวทิยาลยัฯ มีแผนก
ปกครองซึ�งดูแลในเรื�องระเบียบการลาและมีคู่มือนกัเรียน
พยาบาลทหารอากาศใหน้กัเรียนถือปฏิบตัิและการลาตอ้ง
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ผ่านการพจิารณาจากหวัหนา้กองการศึกษา ว่าไมม่ผีลกระทบ
ต่อการเรียนและหวัหนา้แผนกปกครองพจิารณาว่ามเีหตผุล
สมควร ไมข่ดัต่อระเบยีบการลา นกัเรยีนจงึตอ้งปรกึษาอาจารย์
กองการศึกษาและอาจารยแ์ผนกปกครองมากกว่า

�. ปัญหาขอ้ข ัดขอ้งบทบาทอาจารย์ที� ปรึกษา
พบปัญหาขอ้ขดัขอ้งเรียงจากมากไปนอ้ย � ลาํด ับดงันี�
�) เวลาว่างไม่ตรงกนั �)ภาระงานอาจารยม์าก �) มีคาบ
พบอาจารย์นอ้ย สอดคลอ้งกบัสิริอร ขอ้ยุ่น และคณะ(9)

ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ที�พบว่าปญัหา
ที�พบในระบบอาจารยท์ี�ปรกึษา คอื เวลาของอาจารยท์ี�ปรกึษา
และนกัศึกษาวา่งไมต่รงกนั อาจารยต์ดิภารกจิ ซึ�งอาจเนื�องจาก
อาจารยต์ดิการสอน การประชมุ หรอืตอ้งมกีารอบรมไปราชการ
ตามคาํส ั �งกองทพั ทาํใหไ้ม่สามารถพบกบันกัเรียนในช ั �วโมง
ที�จดัไวใ้หไ้ด ้ และในส่วนมีคาบพบอาจารยน์อ้ย วิทยาลยั
พยาบาลทหารอากาศ มกีาํหนดเวลาพบนกัเรยีนไวส้ปัดาหล์ะ
� สปัดาหใ์นแผนแม่บท แต่ในบางคร ั�งตอ้งนาํช ั �วโมงการพบ
อาจารยท์ี�ปรกึษามาเรยีนทดแทนเนื�องจากนกัเรยีนตอ้งไปร่วม
กิจกรรมอื�นตามหน่วยเกี� ยวที�รอ้งขอ เพื�อบริหารจดัการ
การเรยีนการสอนใหส้าํเร็จไดต้ามแผน

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร ั�งต่อไป
�. ควรศึกษาระดบัความพงึพอใจบทบาทอาจารย์
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