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บทที่ 1  บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   การจัดการศึกษาในป�จจุบันนับว�าเป�นรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งสําหรับการสร างสรรค!ความเจริญก าวหน าและการแก ไขป�ญหาการพัฒนาประเทศในด านต�างๆ เพราะการศึกษาเป�นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ!โดยตรงต�อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให เป�นผู ท่ีรู จักคิด รู จักทํา รู จักแก ป�ญหา ตลอดจนรู จักใช ทรัพยากรวัตถุ ท่ีมีอยู�ให เกิดประโยชน!สูงสุดโดยเหตุท่ีประเทศเจริญก าวหน าได ด วยการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู  ความคิด ความสามารถจํานวนหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาอันเป�นกระบวนการในการสร างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!ดังกล�าวให เกิดมีข้ึนในตัวบุคคลจึงเป�นสิ่งจําเป�นท่ีสําคัญยิ่ง  การพัฒนาคนให มีคุณภาพเป�นพ้ืนฐานต�อการพัฒนาประเทศนั้น สามารถกระทําได ด วยการให การศึกษา และการศึกษาท่ีสมบูรณ!ต องพัฒนาคนให มีคุณลักษณะสองประการคือ เป�นผู ท่ีมีความรู และเป�นผู ท่ีมีคุณธรรม ดังท่ีพระธรรมป8ฎก (2542, 4) กล�าวไว ว�า ชีวิตจะดีงามมีความสุขประเทศชาติจะเจริญรุ�งเรือง ม่ันคง และสังคมจะร�มเย็นเกษมศานต! ด วยป�จจัยท่ีสําคัญคือการพัฒนาคน  ซ่ึงจะทําให คนเป�นคนดีมีความสุข และเป�นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา   ในป�จจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศไทยเป�นไปอย�างรวดเร็ว ความรู หรือข อมูลข�าวสารแพร�กระจายและเชื่อมโยงเป�นเครือข�ายด วยความก าวหน า ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยจําเป�นต องปรับเปลี่ยนให ทันต�อเหตุการณ! เพ่ือสร างศักยภาพให สามารถดํารงอยู�ในประชาคมโลกได อย�างมีศักด์ิศรีและสังคมส�วนรวมมีความสุขการสร างสังคมให เป�นสังคมท่ีพึงปรารถนา จําเป�นต องพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนให เป�นคนดี คนเก�ง มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี และมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ต องอาศัยการศึกษาเป�นกลไกการพัฒนาคนและในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช 2545 ในมาตรา 6 ว�า  การจัดการศึกษาต องเป�นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให เป�นมนุษย!ท่ีสมบูรณ!ท้ังร�างกาย จิตใจ สติป�ญญา ความรู  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู�ร�วมกับคนอ่ืนอย�างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545. 2545, 3)    สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม�ท่ีเจริญรุดหน าอย�างก าวกระโดดทําให ผลกระทบต�อสภาพสังคม เศรษฐกิจ คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการปรับตัว



2  เข ากับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู�สังคมเมืองทําให มีผลกระทบต�อนักเรียนนักศึกษาเป�นอย�างมากโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังสภาพร�างกายและจิตใจ จากเด็กมาสู�วัยรุ�นท่ีมีความคิด ความสนใจ อารมณ!ทําให ต องดูแลและเอาใจใส�เป�นกรณีพิเศษโดยเฉพาะผู ปกครองและครูท่ีปรึกษาท่ีมีหน าท่ีในเรื่องของความช�วยเหลือและให คําแนะนําปรึกษาอย�างใกล ชิดและถูกวิธี การจัดการอาชีวศึกษาและฝHกอบรมวิชาชีพ เป�นกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน ระดับฝIมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะเฉพาะสัมพันธ!อย�างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในแต�ละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ!เพ่ือให บุคคลมีความรู  มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทางพร อมท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพสามารถนําทักษะ ความรู และประสบการณ!ไปใช ในการประกอบอาชีพสร างผลผลิตและสร างรายได เ กิดการพัฒนาอาชีพอย�างม่ันคงและยั่ งยืนเป�นสําคัญ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา. 2551, 3)   จากสภาพป�ญหา นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในป�จจุบันมีมากข้ึน เนื่องจากเหตุหลายประการ ความจริงนักเรียน นักศึกษาไม�ได ต องการท่ีจะทําตัวยุ�งยากแต�อย�างใด แต�โดยเหตุท่ีไม�ได รับการเอาใจใส�ดูแลเท�าท่ีควร และขาดท่ีพ่ึง ขาดผู ท่ีจะให ความรู ให คําแนะนําท่ีถูกต องเหมาะสมเขาจึงต องกลายเป�นบุคคลท่ีเป�นป�ญหาแก�สังคม นอกจากครอบครัวจะให การดูแลแล ว สถานศึกษายังมีส�วนในการดูแล ช�วยเหลือนักเรียน ทุกๆ ด าน และท่ีมีส�วนสําคัญอีกอย�างหนึ่ง หน าท่ี บทบาทของครูท่ีปรึกษา จะต องช�วยเหลือด วยหลักวิชาและความสามารถ ทุกคนได เรียนวิชาการแนะแนวมาแล วควรจะได นําหลักการมาปฏิบัติเพ่ือให ได รับประโยชน!อันแท จริง โดยเฉพาะการแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจซ่ึงสําคัญมาก ขอให เพียรพยายามปลูกฝ�งความรู  แนะนําอบรมด วยเหตุผลและความจริงใจ ประกอบด วยความเมตตาปราณี สร างความม่ันใจและให กําลังใจท่ีจะทําความดีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอยู�มากและต้ังอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ดังนั้นงานด านอาชีวศึกษาของประเทศจึงเป�นงานท่ีมีความสําคัญไม�ยิ่งหย�อนไปกว�างานด านอ่ืนๆ และถ าจะพิจารณาให ดี  การอาชีวศึกษายังเป�นงานท่ีช�วยพัฒนาประเทศได เป�นอย�างดี เพราะมีหน าท่ีผลิตแรงงานในระดับฝIมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให แก�ประเทศอย�างไรก็ตาม สังคมมักจะสรุปว�าสถานศึกษาด านอาชีวศึกษานั้นมีป�ญหาเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาค�อนข างมากเม่ือเทียบกับสถาบันอ่ืน ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกําหนดให สถานศึกษาจัดครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปI โดยมีครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษาในอัตราส�วน 1 ต�อ 20 (ตามระเบียบสํานักงานว�าด วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 (2552, 16) และจัดให มีงานครูท่ีปรึกษาเป�นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ได จัดระบบครูท่ี



3  ปรึกษาเป�นประจําทุกปI และกําหนดให ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติหน าท่ีดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยมีโครงการออกเยี่ยมบ าน หอพักนักเรียน นักศึกษา ดูแลเรื่องการลงทะเบียนเรียน การติดตามผลการเรียน การเข าชั้นเรียน หรือให ความปรึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษาในทุกเรื่อง มีการพบปะนักเรียน นักศึกษา (Home room) มีการรายงานผลการปฏิบัติหน าท่ีครูท่ีปรึกษา ทุกสัปดาห! และมีการใช ระบบบริหารจัดการ  (RMS2016) ในการบันทึก Home room การเช็คเวลาเรียน การกรอกคะแนน และการประมวลผล โดยมีข อมูลส�งผ�านไปให กับผู ปกครองและฝVายบริหารเพ่ือรับทราบและติดตามผู เรียนอย�างใกล ชิด พร อมกับจัดประชุมผู ปกครองทุกภาคเรียน โดยทางฝVายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ได กําหนดให ครูท่ีปรึกษามีหน าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ส�งเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข อมูลประวัติ ข อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ส�งเสริมประสานงานให คําปรึกษาแนะนํานักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการเข าร�วมกิจกรรมต�างๆ ให ความคิดเห็นและข อมูลเก่ียวกับการกําหนดรายวิชาในการลงเบียน การขอถอนรายวิชา ขอพักการเรียน การโอนย าย การลาออก การขอผ�อนผัน ประสานงานกับครูแผนกวิชา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝVายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ด วยเหตุผลดังกล�าว ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร อันจะเป�นข อมูลในการพัฒนาระบบงานครู ท่ีปรึกษาในสถานศึกษาและการปฏิ บั ติงานของครู ท่ีปรึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต�อไป  1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย  1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร   1.3 ขอบเขตของการวิจัย   การวิจัยในครั้งนี้ มุ�งศึกษาสภาพการปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร มีขอบเขตการวิจัยดังต�อไปนี้  



4    1.3.1 ขอบเขตด(านเนื้อหา  ประกอบด วย        1.3.1.1 ด านการปฏิบัติงานในหน าท่ีครูท่ีปรึกษา เป�นการศึกษาเก่ียวกับจัดทําประวัติข อมูลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาเป�นรายบุคคล การปฐมนิเทศ การให คําแนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษา ในการเข าเรียน การเข าร�วมกิจกรรมต�างๆ การให คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยน การขอเพ่ิม และขอถอนรายวิชา การเทียบโอนความรู และประสบการณ! การขอผ�อนผันหรือยกเว นการชําระเงินค�าลงทะเบียนรายวิชา ให คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน  การพบปะนักเรียนนักศึกษาเป�นรายบุคคล และรายกลุ�ม ติดต�อกับผู ปกครองในการแก ไขป�ญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมให นักเรียน นักศึกษา ประสานงานกับครูผู สอน หัวหน าแผนก เพ่ือตรวจสอบการเข าเรียน การขาดเรียน และงานท่ีเก่ียวข องในการแก ไขป�ญหาต�างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู เข ารับการอบรมในสถานศึกษา         1.3.1.2 ด านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา เป�นการศึกษาเก่ียวกับการแต�งกาย การเอาใจใส�ดูแลนักเรียน นักศึกษา ยิ้มแย มแจ�มใส มีความเป�นกันเองกับนักเรียน นักศึกษา และผู ปกครองใช กิริยาท�าทางและคําพูด ท่ีสุภาพ ให คําปรึกษา คําแนะนํา เป8ดโอกาสให นักเรียน นักศึกษาได ซักถาม มีการประชุม ติดต�อผู ปกครอง มีการพบปะเพ่ือสอบถามป�ญหาและหาแนวทางแก ไขในกรณีท่ีพบเจอป�ญหา การมีมนุษย!สัมพันธ!ท่ีดี มีความยุติธรรมและสามารถปกป8ดความลับของนักเรียน นักศึกษา                 1.3.1.3 ด านการติดตามผู เรียน เป�นการศึกษาเก่ียวกับการพบปะนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรม Home room การติดตามผู เรียนโดยใช ระบบการบริหารจัดการ (RMS2016) การจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา การบันทึกข อมูล ในแบบบันทึกครูท่ีปรึกษา มีกิจกรรมเยี่ยมบ าน หรือหอพักนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู ปกครอง  1.3.2 ขอบเขตด(านประชากรและกลุ,มตัวอย,าง     1.3.2.1 ประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ ได แก� ครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ท่ีปฏิบัติหน าท่ีครูท่ีปรึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปIการศึกษา 2562 จํานวน 37คน นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน  269  คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 69คน รวมเป�นประชากรท้ังสิ้น 375  คน   1.3.2.2 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการสุ�มตัวอย�างแบบง�าย (Simple random sampling )กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช ตารางของเครจซ่ีและมอร!แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชุม  ศรีสะอาด. 2545 : 99 ) ซ่ึงมีค�าความคลาดเคลื่อน ±5 ผู วิจัยจึงได กําหนดกลุ�มตัวอย�างเป�นครูท่ีปรึกษา จํานวน 34  คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 232 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 66 คน รวมเป�นกลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น 332 คน 



5   1.3.2 ขอบเขตด(านตัวแปร    1.3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด วย      1) สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม       1.1) ครู       1.2) นักเรียน นักศึกษา      2) ระดับของการเป�นครูท่ีปรึกษาหรือนักเรียน นักศึกษา       2.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       2.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     1.3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได แก�ผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ประกอบด วยองค!ประกอบ 3 ด านคือ      1) ด านการปฏิบัติงานในหน าท่ีครูท่ีปรึกษา      2) ด านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา      3) ด านการติดตามผู เรียน  1.4 สมมติฐานงานวิจัย   1.4.1 สภาพการปฏิบัติหน าท่ีครูท่ีปรึกษาท่ีแตกต�างกันของบุคลากร มีความคิดเห็นต�อสภาพการปฏิบัติหน าท่ีครูท่ีปรึกษาแตกต�างกัน  1.4.2  ครูท่ีปรึกษาท่ีมีการดูแลนักเรียนต�างระดับชั้นกับมีสภาพการปฏิบัติหน าท่ีแตกต�างกัน  1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย   กรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยได วางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา ฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1.1      



6               ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  1.6 คํานิยามศัพท!เฉพาะ  ฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หมายถึง ฝVายท่ีมีหน าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูท่ีปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  ครูท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีได รับมอบหมายและแต�งต้ังจากผู บริหาร ให ทําหน าท่ีเป�นผู ดูแลนักเรียนนักศึกษาเม่ือพบป�ญหาและอุปสรรค ท่ีอาจเป�นสาเหตุทําให ไม�ประสบความสําเร็จด านการศึกษา ด านการปรับตัวในการดํารงชีวิตสถานศึกษาและด านอ่ืนๆ   สภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา หมายถึง บทบาทหน าท่ีในการปฏิบัติหน าท่ีตามกรอบรายละเอียดตามความรับผิดชอบต�อการดําเนินงานในหน าท่ี ซ่ึงระบุไว ในการปฏิบัติงานของฝVายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   ด านการปฏิบัติงานหน าท่ีครูท่ีปรึกษา หมายถึง การปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฐมนิเทศ  แนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษาเป�นรายบุคคลและรายกลุ�ม จัดทําประวัติข อมูลการเรียนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ติดต�อกับผู ปกครองในการแก ไขป�ญหาของนักเรียนนักศึกษา ประสานงานกับครูผู สอน หัวหน าแผนก เพ่ือ1. สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม    1.1) ครู    1.2) นักเรียน นักศึกษา 2) ระดับของการเป�นครูท่ีปรึกษาหรือ นักเรียน นักศึกษา 2.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       (ปวช.)  2.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         (ปวส.) ผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ประกอบด วยองค!ประกอบ 3 ด านคือ 1. ด านการปฏิบัติงานในหน าท่ี  ครูท่ีปรึกษา 2. ด านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา  3. ด านการติดตามผู เรียน  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  



7  ตรวจสอบการเข าเรียน การขาดเรียน การลงทะเบียนเรียน จัดกิจกรรมให นักเรียน นักศึกษาแต�ละกลุ�มตามความสมัครใจ เพ่ือแก ไขป�ญหา และการปkองกันและแก ไขป�ญหายาเสพติดเอดส!การม่ัวสุมเท่ียวกลางคืนทะเลาะวิวาท และเล�นการพนันประพฤติปฏิบัติตนด วยความเป�นธรรม  ด านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา หมายถึง ลักษณะโดยรวมของครูท่ีปรึกษาท่ีแสดงออกโดยประพฤติกรรมแต�งกาย เอาใจใส�ดูแลนักเรียนนักศึกษา ยิ้มแย มแจ�มใส มีความเป�นกันเองกับนักเรียนนักศึกษาและผู ปกครองมีความยุติธรรมกับนักเรียน นักศึกษา  ด านการติดตามผู เรียน หมายถึง การปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับการพบปะนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมของครูท่ีปรึกษา (Homeroom) การติดตามผู เรียนโดยใช ระบบบริหารจัดการ (RMS 2016) การจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษาและบันทึกข อมูล ในแบบบันทึกครูท่ีปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ าน หอพัก การติดตามให คําแนะนํา ตักเตือน การติดต�อกับผู ปกครองอย�างใกล ชิด ให ความเห็นในการรับรองความประพฤติ ผลงานดีเด�น ความสามารถพิเศษ ปรึกษาทุกฝVายท่ีเก่ียวข องเพ่ือช�วยแก ป�ญหาเม่ือพบป�ญหาหรือหาทางปkองกันก�อนเกิดป�ญหาพบปะนักเรียน นักศึกษา อย�างน อยสัปดาห!ละ 1 ครั้ง  1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว,าจะได(รับ  1.7.1 ทําให สถานศึกษา ทราบถึงผลการปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  1.7.2 ทําให ผู บริหารสถานศึกษา ทราบถึงสภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแก ไขการปฏิบัติหน าท่ีของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  



  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง    การศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา ฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยแบ.งเป/นหัวข�อต.างๆ ดังต.อไปนี้  2.1 ฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 2.2 ความรู�เก่ียวกับระบบครูท่ีปรึกษา   2.2.1 ความหมายของครูท่ีปรึกษา   2.2.2 จุดมุ.งหมายของระบบครูท่ีปรึกษา   2.2.3 คุณลักษณะของครูท่ีปรึกษา   2.2.4 ลักษณะงานครูท่ีปรึกษา   2.2.5 จรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา   2.2.6 บทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา   2.2.7 ป=ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา   2.2.8 ความหมายและความสําคัญของการติดตามผู�เรียน    2.2.9 ป=จจัยความเสี่ยงของการติดตามผู�เรียน  2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  2.1.1 ฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานในฝ�ายดังนี้     2.1.1.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษามีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต.อไปนี้     1) ส.งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกิจกรรมชมรมวิชาชีพต.างๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา     2) ดําเนินการจัดต้ังและควบคุมดูแลองคDการวิชาชีพต.างๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา เช.น องคDการเกษตรกรในอนาคตแห.งประเทศไทยในพระราชูปถัมภDสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องคDการช.างเทคนิคในอนาคตแห.งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องคDการนักคหกรรมศาสตรDในอนาคตแห.งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องคDการนักธุรกิจในอนาคตแห.งประเทศไทย (อธท.) 



9   องคDการช.างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห.งประเทศไทย (อ.ศ.ท) หรือองคDการท่ีเรียกชื่ออย.างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน      3) จัดกิจกรรมท่ีเป/นประโยชนDแก.สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต.างๆ ในวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยD      4) จัดกิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู�เข�ารับการฝJกอบรมให�สอดคล�องและเป/นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธD     5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร     6) ส.งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา     7) ควบคุมและดําเนินการให�มีกิจกรรมหน�าเสาธง     8) ประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท้ังภายในและภายนอนสถานศึกษา     9) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ�ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     10) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน     11) ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย     12) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   2.1.1.2 งานครูท่ีปรึกษา มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต.อไปนี้    1) เสนอแต.งต้ังครูท่ีปรึกษา    2) ควบคุมดูแล ส.งเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข�อมูลประวัติ ข�อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา     3) ส.งเสริม ประสานงาน ครูท่ีปรึกษาให�คําปรึกษาแนะนํานักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการเข�าร.วมกิจกรรมต.างๆ    4) ส.งเสริม ประสานงาน ครูท่ีปรึกษาให�ความคิดเห็นและข�อมูลเก่ียวกับการกําหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให�ความเห็นชอบแก.นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู�และประสบการณD การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชาการพักการเรียน การโอนย�าย การลาออก การขอผ.อนผันหรือยกเว�นการชําระเงิน 



10   ค.าลงทะเบียนรายวิชา ติดตามคําแนะนําให�คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การคํานวณหาค.าระดับคะแนนเฉลี่ยแก.นักเรียน นักศึกษา     5) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานท่ีเก่ียวข�องในการแก�ป=ญหาต.างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู�เข�ารับการอบรมในสถานศึกษา    6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ�ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    7) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเป/นข�อมูลในการจัดทําเครื่องมือ แบบฟอรDมท่ีเก่ียวข�องกับระบบครูท่ีปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน    8) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย    9) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   2.1.1.3 งานปกครอง มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต.อไปนี้    1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรมให�อยู.ในระเบียบวินัย ตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง    2) ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน�างานในการแก�ป=ญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรมในสถานศึกษา   3) ประสานงานกับพนักงาน เจ�าหน�าท่ีส.งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เจ�าหน�าท่ี จากหน.วยอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและผู�ปกครองในการแก�ป=ญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา   4) เสนอแต.งต้ังคณะการการงานปกครอง เพ่ือพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา   5) พิจารณาเสนอระเบียบว.าด�วยหลักเกณฑDการตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา   6) ประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือปQองกันและปราบปรามยาเสพติด ปQองกันและแก�ป=ญหาการทะเลาะวิวาทก.อความไม.สงบในสถานศึกษา   7) จัดทําระเบียบนักเรียน นักศึกษาท่ีได�รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณีกระทําความผิดต.อระเบียบวินัย ข�อบังคับ   8) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอต.อฝ�ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   9) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ   10) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย 



11     11) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  2.1.1.4 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต.อไปนี้      1) ปฐมนิเทศและป=จฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู�เข�ารับการฝJกอบรมเก่ียวกับการเรียน การสอน ความประพฤติดี ระเบียบวินัยและข�อบังคับ   2) จัดทําคู.มือนักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรม   3) ดําเนินการงานกองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและการประกอบอาชีพ   4) บริหารให�ความปรึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางานแก.นักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรม   5) ติดต.อประสานงานกับหน.วยงาน สถานประกอบการ เพ่ือจัดหางานให�แก.นักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรม   6) สร�างระบบเครือข.าย การแนะแนวอาชีพร.วมกับหน.วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกสารและชุมชน   7) ดําเนินการแนะแนวอาชีพพร�อมท้ังส.งเสริมอาชีพ ศึกษาต.อและประกอบอาชีพอิสระ   8) จัดเก็บและรวบรวมข�อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรมท่ีสําเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทํา การศึกษาต.อและการประกอบอาชีพ และการจัดทํารายงานให�ผู�เก่ียวข�อง   9) จัดหาทุนการศึกษา และจัดสรรทุนการศึกษาให�แก.นักเรียน นักศึกษา   10) ประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   11) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน    12) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย   13) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   2.1.1.5 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต.อไปนี้    1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให�บริการด�านต.างๆ ภายในสถานศึกษา เช.น ร�านอาหาร น้ําด่ืม การทําบัตรประกันสุขภาพ  การทําประกันอุบัติเหตุ การทําใบอนุญาตขับข่ี การขอใช�สิทธิลดค.าโดยสารและยานพาหนะต.างๆ การตรวจสุขภาพประจําปRและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรม 



12       2) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑD เพ่ือปฐมพยาบาลและให�บริการสุขภาพแก.นักเรียน นักศึกษา ผู�เข�ารับการฝJกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา     3) ดําเนินการเก่ียวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก.นักเรียน นักศึกษา ผู�เข�ารับการฝJกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา     4) ให�คําปรึกษาและทําหน�าท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร.ความรู�เก่ียวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร�ายแรงต.างๆ ท้ังการปQองกันและรักษา     5) จัดการจรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข�าพักท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ให�เป/นไปตามระเบียบ     6) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให�การบริการแก.นักเรียน นักศึกษาและผู�เข�ารับการฝJกอบรมให�ถูกต�องตามหลักโภชนาการท่ีดี     7) ประสานงานและให�ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา    8) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน     9) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย     10) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   2.1.1.6 งานโครงการพิเศษและการบริหารชุมชน  มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังต.อไปนี้     1) จัดทําแผนปฏิบัติการฝJกอบรมและบริการวิชาชีพร.วมกับแผนกวิชาและงาน          ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําปR     2) ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ เช.นโครงการฝJกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดําริอ่ืนๆ กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร.งด.วนตามท่ีได�รับมอบหมาย     3) ดําเนินการโครงการฝJกอบรมและให�บริการวิชาชีพแก.ชุมชนและบุคคลท่ัวไป เช.นโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก�ไขป=ญหาความยากจนและ108 อาชีพ     4) ดําเนินการโครงการฝJกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนท่ีร.วมกับจังหวัด ท�องถ่ิน และหน.วยงานอ่ืนๆ     5) ดําเนินการจัดกิจกรรมและการให�บริการท่ีตอบสนองต.อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช.น โครงการศูนยDซ.อมสร�างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะร.วมด�วยช.วยประชาชน โครงการ



13   อาชีวะบริการ และโครงการช.วยเหลือบริการอ่ืนๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร.งด.วนตามท่ีได�รับมอบหมาย     6) เผยแพร.องคDความรู� ทักษะวิชาชีพแก.ประชาชน เพ่ือการมีงานทําและประกอบอาชีพ     7) ดําเนินงาน ประสานงาน ปQองกันและปราบปรามยาเสพติด งานแก�ป=ญหาปQองกันโรคเอดสD งานอาสาพัฒนาและปQองกันตนเอง     8) ส.งเสริมเผยแพร.ความรู�ตลอดจนข.าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให�แก.ประชาชนผู�สนใจโดยผ.านทางสื่อมวลชนต.างๆ      9) ติดตามการประเมินผลการฝJกอบรมและประสานความร.วมมือกับผู�เก่ียวข�องในการให�คําแนะนํา ในการประกอบอาชีพแก.ผู�ผ.านการฝJกอบรม    10) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน     11) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย     12) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  2.2 ความรู�เก่ียวกับระบบครูท่ีปรึกษา  2.2.1 ความหมายของครูท่ีปรึกษา    คําว.า ครูท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลผู�มีหน�าท่ีให�คําปรึกษา และให�ความช.วยเหลือ      แก.นักเรียน นักศึกษาในทุกด�าน ท้ังในด�านการเรียน การดําเนินชีวิตส.วนตัว การคบเพ่ือนและชีวิตครอบครัว ตลอดจนดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาเหล.านั้นสามารถอยู.ในสังคมได�อย.างมีความสุข ดังนั้นความหมายของครูท่ีปรึกษาท่ีผู�ประเมินได�ศึกษาค�นคว�าและได�รวบรวมความคิดของนักวิชาการหลายๆท.านดังนี้   สุมน อมรวิวัฒนD  (2518, 119)  กล.าวว.า ครูท่ีปรึกษา  คือบุคคลท่ีควรมีประสบการณD และมีความสามารถท่ีจะช.วยเหลือ ให�คําปรึกษาแก.นักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร วิธีการเรียน ในศาสตรDสาขาหนึ่งๆ และเป/นผู�ให�ข�อเท็จจริงให�คําแนะนําช.วยเหลือ แนะแนวทางในการแก�ไขป=ญหาส.วนตัวของนักเรียน นักศึกษา และในบางครั้งก็จะช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด�านสวัสดิการ  คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (ม.ป.ป.) กล.าวว.า ครูท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีได�รับมอบหมายและแต.งต้ังจากผู�บริหาร ให�ทําหน�าท่ีเป/นผู�ดูแลนักเรียน นักศึกษาจํานวนหนึ่ง ในด�านการเรียน ด�านส.วนตัว ด�านสังคม ตลอดจนให�ความช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเม่ือพบป=ญหาและอุปสรรค ท่ีอาจ



14   เป/นสาเหตุทําให�ไม.ประสบความสําเร็จด�านการศึกษา ด�านการปรับตัวในการดํารงชีวิตในสถานศึกษาและอ่ืน ๆ   เรียม  ศรีทอง (2540, 1) ได�กล.าวว.า ครูท่ีปรึกษาคือบุคคลท่ีได�รับการฝJกฝนให�มีความรู�และทักษะท่ีจําเป/นในการช.วยเหลือ ส.งเสริม และสนับสนุนให�นักเรียน นักศึกษามีโอกาสปรับตัวและพัฒนาตนเอง ท้ังด�านการเรียน ส.วนตัว สังคม เพ่ือเป/นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป/นเยาวชนท่ีพึงประสงคDของสังคม ครูท่ีปรึกษาเป/นผู�ท่ีผู�บริหารสถานศึกษาหรือแผนกวิชาไว�ใจและแต.งต้ังให�ทําหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา  ศศิพิสุทธิ์  หงสDสมบัติ (2552, 4-11) ได�กล.าวว.า ครูท่ีปรึกษาเปรียบเสมือนพ.อ แม.คนท่ีสองของนักศึกษาจึงต�องใกล�ชิด รู�จัก และเข�าใจนักศึกษาทุกคน รู�จุดเด.นหรือลักษณะพิเศษของแต.ละคนพร�อมท้ังรู�จุดท่ีต�องแก�ไขซ่ึงจะต�องเป/นผู�ท่ีเก็บความลับของนักศึกษาได�ไว�วางใจได� นักศึกษาเชื่อถือครูท่ีปรึกษาจําต�องทําหน�าท่ีปQองกันแก�ไข และส.งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาอย.างเต็มท่ี  ในการปQองกันนักศึกษา คือให�ความรู� ให�คําแนะนําในส.วนต.างๆท่ีช.วยให�นักศึกษาได�รอดพ�นจากอุปสรรคทางการเรียนต.างๆรวมถึงเรื่องส.วนตัว ส.วนการแก�ไข หมายถึงเม่ือนักศึกษาพบป=ญหาใดๆจะต�องร.วมมือกับนักศึกษาแก�ไขอย.างทันที สําหรับการส.งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา คือ  การสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษให�ได�พัฒนาตนเองให�เต็มศักยภาพอย.างเต็มท่ี สิ่งท่ีครู ท่ีปรึกษาช.วยเหลือนักศึกษาท้ังหมดให�นักศึกษาประสบความสําเร็จจบการศึกษาทุกคนนั้น คือ รางวัลชีวิตของครูท่ีปรึกษาท่ีน.าภูมิใจ          กเชษฐD  ก่ิงชนะ (2554, 9) ได�กล.าวว.าครูท่ีปรึกษาคือ ผู�ท่ีให�ความรู� ความสามารถและมีประสบการณDซ่ึงได�รับการแต.งต้ังจากสถาบันให�ทําหน�าท่ีให�คําปรึกษา แนะนํา ช.วยเหลือและดูแลนักศึกษาในด�านการศึกษา ป=ญหาส.วนตัวและสร�างความเข�าใจอันดีระหว.างคณาจารยDและสถาบัน   ประจักษD  เลขตะระโก (2555, 15) ได�กล.าวว.าครูท่ีปรึกษาคือ ครูท่ีสถานศึกษาแต.งต้ังข้ึนให�เป/นครูท่ีปรึกษาเพ่ือให�คําแนะนําช.วยเหลือ แก�ไขป=ญหาในด�านต.างๆ ท้ังการเรียน ความประพฤติให�กับนักเรียน นักศึกษาและชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให�เข�ากับสภาพสังคมในป=จจุบันและอนาคต    (มหาวิทยาลัยมหิดล 2555) ได�กล.าวว.าครูท่ีปรึกษา คือ ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีให�คําแนะนําปรึกษา ด�านวิชาการ ด�านกิจกรรมนักศึกษา ด�านบริการและสวัสดิการนักศึกษาอย.างเป/นระบบด�วยข�อมูลท่ีเป/นป=จจุบันรวมถึงการตักเตือนด�านความประพฤติ ให�คําปรึกษาและให�กําลังใจ ท้ังนี้เพ่ือให�นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีความก�าวหน�าในด�านการศึกษา มีทักษะทางสังคมและการใช�ชีวิตอย.างเหมาะสมมีความสุข 



15    (มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2557) ได�กล.าวว.าครูท่ีปรึกษา คือ อาจารยDท่ีได�รับการแต.งต้ังจากคณะเพ่ือทําหน�าท่ีให�การช.วยเหลือ แนะนํานักศึกษาท้ังด�านการศึกษา ด�านวิชาการ วิชาชีพ ช.วยดูแลนักศึกษาในเรื่องการศึกษาให�เป/นไปตามหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา การบริการสวัสดิการ การเข�าร.วมกิจกรรมต.างๆ ของนักศึกษา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรDธานี 2557) ได�กล.าวว.าครูท่ีปรึกษา คือ บุคคลท่ีสถาบัน การศึกษาแต.งต้ังข้ึน เพ่ือให�คําปรึกษาแนะนําช.วยเหลือนักศึกษาในด�านต.างๆ เช.น ด�านวิชาการ ด�านกิจกรรม ด�านพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข�ากับสังคม การวางแผน และการเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ  จากความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาดังกล.าวข�างต�น อาจสรุปได�ว.าครูท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีได�รับมอบหมาย และแต.งต้ังจากผู�บริหารสถานศึกษา ให�ทําหน�าให�การช.วยเหลือ แนะนํานักศึกษาท้ังด�านการศึกษา ด�านวิชาการ ด�านวิชาวิชาชีพ ด�านส.วนตัว ด�านสังคม ด�านการปรับตัวในการดํารงชีวิตในสถานศึกษา ตลอดจนช.วยดูแลนักศึกษาในเรื่องการศึกษาให�เป/นไปตามหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา และนักศึกษาสามารถใช�ชีวิตอย.างเหมาะสมมีความสุข  2.2.2 จุดมุ1งหมายของระบบครูท่ีปรึกษา  การจัดระบบครูท่ีปรึกษา มีวัตถุประสงคDเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการเรียนของนักเรียน นักศึกษาด�านต.างๆ ซ่ึงสอดคล�องกับ   สําเนาวD  ขจรศิลปW (2543, 6) ท่ีกล.าวว.า เพ่ือให�ครูท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย.างมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห.งได�จัดให�มีระบบครูท่ีปรึกษาข้ึน โดยมีวัตถุประสงคD   1) เพ่ือให�การปรึกษาแนะนําทางด�านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรลักษณะรายวิชาการเลือกวิชาการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ท้ังนี้ เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาได�ตรงกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตน   2) เพ่ือให�การแนะนําเก่ียวกับระเบียบข�อบังคับของคณะวิชา และของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนบริการและสวัสดิการต.างๆ  ท่ีสถาบันจัดให�นักศึกษา  3) เพ่ือให�เป/นท่ีพ่ึงของนักเรียน นักศึกษา สําหรับรับฟ=งป=ญหาและให�การปรึกษาแนะนํานักเรียน นักศึกษาให�สามารถแก�ป=ญหาต.างๆ ได�        4) เพ่ือช.วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษาให�เป/นบุคคลท่ีสมบูรณD  ท้ังทางด�านวิชาการและวิชาชีพ สติป=ญญา สังคม อารมณD ร.างกายและจิตใจ       5) เ พ่ือสร�างความสัมพันธDและความเข�าใจอันดีระหว.างนักศึกษาคณาจารยD และสถาบันอุดมศึกษา            นอกจากนั้น สําเนา ขจรศิลปW (2543, 50-51) ยังได�เสนอแนะว.า การนําระบบครูท่ีปรึกษาไปใช�ได�อย.างมีประสิทธิภาพนั้น  สถาบันอุดมศึกษาแต.ละแห.งต�องนําไปปรับปรุงโดยเฉพาะในส.วนท่ี



16   เก่ียวกับระบบงานครูท่ีปรึกษา เพ่ือให�เข�ากับระบบงานของสถาบันอุดมศึกษาแต.ละแห.ง รวมท้ังพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษา โดยมีหลักดังนี้          1) การนําระบบครูท่ีปรึกษาไปใช�อาจนําไปใช�เพียงบางคณะหรือนําไปใช�ท้ังสถาบันก็ได�แต.ถ�าให�เกิดประโยชนDสูงสุดควรเป/นนโยบายของสถาบันให�ทุกคณะวิชา พัฒนาระบบครูท่ีปรึกษา   2) คณบดีซ่ึงเป/นผู�บริหารสูงสุดของคณะ มีความสําคัญต.อการให�การสนับสนุนระบบครูท่ีปรึกษามาก ซ่ึงถ�าผู�บริหารสูงสุดไม.เห็นความสําคัญของระบบครูท่ีปรึกษาและไม.ได�รับการสนับสนุนแล�ว ระบบครูท่ีปรึกษาก็ไม.สามารถดํารงอยู.ได�อย.างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการนําระบบ ครูท่ีปรึกษาไปใช�จึงควรอยู.ในความเห็นชอบของผู�บริหารสูงสุด        3) ควรแต.งต้ังคณะกรรมการครูท่ีปรึกษาเพ่ือทําความเข�าใจกับระบบครูท่ีปรึกษา ให�ถ.องแท� ก.อนนําระบบครูท่ีปรึกษาไปใช�   4) มอบหมายคณะกรรมการครูท่ีปรึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบ ครูท่ีปรึกษา โดยให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกคนเข�าร.วมสัมมนา เพ่ือให�เกิดความเข�าใจในระบบครูท่ีปรึกษาเข�าใจหน�าท่ีของแต.ละฝ�าย และเพ่ือให�ครูท่ีปรึกษามีความรู� มีเทคนิคและทักษะในการปรึกษา   5) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการควรมีการฝJกเทคนิคการให�คําปรึกษาให�กับครูท่ีปรึกษา   (มหาวิทยาลัยพายัพ 2551) ได�กล.าวถึงวัตถุประสงคDและนโยบายของระบบอาจารยDท่ีปรึกษาไว�ดังนี้   1) เพ่ือให�อาจารยDท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย.างมีประสิทธิภาพ     2) เพ่ือเป/นท่ีพ่ึงและรับฟ=งป=ญหาของนักศึกษาตลอดจนให�คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมเพ่ือแก�ป=ญหาต.างๆ ได�           3) เพ่ือสร�างความสัมพันธDและเข�าใจอันดีระหว.างนักศึกษา อาจารยD คณะและมหาวิทยาลัย   4) เพ่ือพัฒนาระบบอาจารยDท่ีปรึกษาของคณะสังคมศาสตรDและมนุษยศาสตรDให�เกิดประโยชนDสูงสุดแก.นักศึกษา ให�ความช.วยเหลือ ให�คําแนะนําแก.นักศึกษา ให�สามารถช.วยเหลือตนเอง เพ่ือก�าวไปสู.เปQาหมายทางการศึกษาได�          5) เพ่ือสร�างความสัมพันธDและความเข�าใจอันดีระหว.างนักศึกษาและคณาจารยD     6) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให�มีทักษะชีวิตและสามารถแก�ไขป=ญหาต.างๆได�ท้ังด�านการศึกษาและวิถีชีวิตประจําวันได�            (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2553) ได�กล.าวถึงวัตถุประสงคDของระบบอาจารยDท่ีปรึกษาไว�คือ             1) เพ่ือให�เกิดกระบวนการติดต.อสื่อสารระหว.างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา สร�างความอบอุ.นใจ เป/นท่ีพ่ึงพร�อมจะช.วยเหลือทุกด�าน        2) เพ่ือให�คําปรึกษาแนะนําด�านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาท่ีเรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผลท้ังนี้เพ่ือให�นักศึกษาสามารถศึกษาจน



17   สําเร็จครบตามหลักสูตร          3) เพ่ือสนับสนุนด�านการบริหารของมหาวิทยาลัย ช.วยให�นักศึกษามีความเข�าใจกฎระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศและคําสั่งต.างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังบริการและสวัสดิการต.างๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดให�กับนักศึกษา           4) เพ่ือช.วยส.งเสริมนักศึกษาให�สามารถพัฒนาการดําเนินชีวิตอยู.ในมหาวิทยาลัยและสามารถแก�ป=ญหาได�อย.างเหมาะสมจนสําเร็จการศึกษา    จากความหมายของจุดมุ.งหมายของระบบครูท่ีปรึกษาตามท่ีได�กล.าวไว�ข�างต�น สรุปจุดมุ.งหมายระบบครูท่ีปรึกษาได�ดังนี้        1) เพ่ือช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาด�านวิชาการจนสําเร็จการศึกษา      2) เพ่ือเป/นท่ีปรึกษาในด�านต.างๆ ในการการดําเนินชีวิตในวิทยาลัยท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตนในเรื่องการศึกษาและการใช�ชีวิตท่ีแตกต.างท่ีเคยอยู.กับครอบครัว     3) เพ่ือช.วยประสาน ทําความเข�าใจและแก�ป=ญหาเกิดข้ึนระหว.างนักเรียน นักศึกษา ครู ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�ปกครองและผู�ท่ีเก่ียวข�อง   2.2.3 คุณลักษณะของครูท่ีปรึกษา  คุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีดีนั้น  เป/นสิ่งสําคัญท่ีครูท่ีปรึกษาควรได�รับทราบและนําไปปฏิบัติ เพ่ือเป/นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีดีนั้นตามท่ี   ชวนพิศ  ทองทวี (2522,252) ให�ความเห็นถึงคุณลักษณะท่ีจําเป/นของครูท่ีปรึกษาคือ    1) มีมนุษยDสัมพันธDท่ีดี มีความจริงใจ         2) มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมประจําใจ มีเมตตากรุณาและรักเพ่ือนมนุษยD      3) มีความรัก ความเข�าใจและมีความสงสารเด็กเป/นพ้ืนฐาน   4) มองผู�อ่ืนในแง.ดี สมาคมกับคนได�ทุกประเภท        5) ชอบทํางานเก่ียวกับผู�อ่ืน        6) มีความอดทนยอมรับฟ=งป=ญหาได�ทุกเรื่องโดยไม.แสดงอาการเบ่ือหน.ายต.อการ  ให�คําปรึกษา   7) มีความรู�ในเรื่องการแนะแนวพอสมควร        8) มีลักษณะท่ีน.าไว�วางใจ เก็บความลับของผู�อ่ืนได�        9) มองเป/นว.าป=ญหาทุกป=ญหามีความสําคัญควรแก.การสนใจ    



18     พรพรรณ  ยศธร (2533, 11) ได�สรุปคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีควรมีคือ มีความรอบรู�ท้ังด�านวิชาการและการให�คําปรึกษาแก.นักเรียน นักศึกษา มีความอดทน และพร�อมท่ีจะแก�ไขป=ญหาของนักเรียน นักศึกษา มีจรรยาบรรณและมีมนุษยDสัมพันธD       สําเนาวD  ขจรศิลปW (2543, 1) กล.าวถึงคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีดีสรุปได�ดังนี้ คือ    1) มีมนุษยสัมพันธD มีบุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย    2) ใจกว�าง และรับฟ=งความคิดเห็นของผู�อ่ืน         3) มีความจริงใจ เห็นใจผู�อ่ืน และมีความเมตตากรุณา       4) มีเหตุผลและความสามารถในการแก�ป=ญหา        5) มีหลักจิตวิทยาในการให�คําปรึกษาและมีจรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา   6) มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเป/นแบบอย.างท่ีดีได�     7) ต�องรู�บทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาเป/นอย.างดี     8) มีประสบการณDในหน�าท่ีของการเป/นครูท่ีปรึกษา        9) มีความอดทนยอมรับฟ=งป=ญหาได�ทุกเรื่องโดยไม.แสดงอาการเบ่ือหน.ายต.อการให�คําปรึกษา   10) มีลักษณะท่ีไว�วางใจ เก็บความลับของผู�อ่ืนได�          ศศิพิสุทธิ์  หงสDสมบัติ (2552, 4-11) ให�ความเห็นถึงคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาคือ  1) มีความเข�าใจคน         2) มีความเป/นมิตร         3) มีอารมณDขัน           4) มีความม่ันคง ไม.รวนเร         5) มีความอดทน           6) มีความตรงไปตรงมา ยุติธรรม         7) มีศิลปะในการติดต.อผู�อ่ืนและงานอย.างมีกลเม็ด       8) มีความเมตตากรุณา          9) มีไหวพริบเฉลียวฉลาด         10) มีความจริงใจ       (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD 2553) ได�ให�ความหมายคุณลักษณะของอาจารยDท่ีปรึกษาท่ีดีเพ่ือให�อาจารยDท่ีปรึกษาทราบและใช�เป/นแนวทางในการพัฒนาตนเองซ่ึงคุณลักษณะของอาจารยDท่ีปรึกษาท่ีดี มีดังนี้          1) รู�ระเบียบอย.างชัดเจน         2) รู�หลักสูตร...................................................................... 



19    3) รู�วิธีการเรียนการสอนในคลินิก....    ...............................................................  4) มีมนุษยDสัมพันธDท่ีดี.   ……………………………………………………………………          5) มีความรับผิดชอบท่ีดี           6) มีความเมตตากรุณา..........................................................................     7) ใจกว�างและรับฟ=งความคิดเห็นของนักศึกษา”””””””””””””””””””  8) มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน……..…………………………………………………  9) มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก�ป=ญหา  10) ไวต.อการรับรู�และเข�าใจสิ่งต.างๆ ได�ดี  11) มีหลักจิตวิทยาในการให�คําปรึกษาและมีจรรยาอาจารยDท่ีปรึกษา    12) มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเป/นแบบอย.างท่ีดีได�     13) รู�บทบาทและหน�า ท่ีของอาจารยD ท่ีปรึกษาเป/นอย. าง ดี . . . . . . . . . . .…………………….  14) มีประสบการณDในหน�าท่ีงานอาจารยDท่ีปรึกษา…………………………………………  15) มีความรู�กว�างขวางและทันเหตุการณDด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   ประจักษD  เลขตะระโก (2555, 18) ได�กล.าวไว�ว.า คุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาเป/นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถทางด�านวิชาการและการให�คําปรึกษา เป/นผู�มีน้ําใจให�การศึกษา พร�อมท่ีจะเสียสละเวลาและอุทิศตนเพ่ือนักเรียน นักศึกษา มีความเมตตากรุณา มีจิตใจโอบอ�อมอารี ยิ้มแย�มแจ.มใส ร.าเริง มีความเป/นกันเอง มีเหตุผล พูดจาไพเราะอ.อนหวาน เป/นมนุษยสัมพันธDท่ีดี เข�าใจธรรมชาติของวัยรุ.น มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม เป/นแบบอย.างท่ีดีของนักเรียน นักศึกษา ให�ความไว�วางใจและยกย.อง เก็บความลับได�ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนต.อการแก�ไขป=ญหาต.างๆของนักเรียน นักศึกษา             (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณD 2558)  ได�กล.าวถึงคุณลักษณะของอาจารยDท่ีปรึกษาท่ีดีไว�ในคู.มืออาจารยDท่ีปรึกษา ดังนี้         1) มีมนุษยสัมพันธDดี         2) ใจกว�างและรับฟ=งความคิดเห็นของนักศึกษา      3) สละเวลาพบกับนักศึกษาเพ่ือทราบป=ญหาของนักศึกษา     4) เข�าใจป=ญหาของนักศึกษา พร�อมและรับท่ีจะช.วยเหลือนักศึกษา    5) มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก�ป=ญหา      6) มีทักษะการสื่อสาร         7) เอาใจใส.ความประพฤติของนักศึกษา       8) เป/นบุคคลท่ียอมรับและพยายามแก�ไขข�อบกพร.องของตนเอง    



20    9) มีจิตสํานึกของความเป/นอาจารยDมืออาชีพ      10) มีความรับผิดชอบ         11) มีหลักจิตวิทยาในการให�คําปรึกษา และมีจรรยาบรรณของอาจารยDท่ีปรึกษา   จากความหมายของคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีกล.าวมาข�างต�น สรุปได�ว.าครูท่ีปรึกษาควรเป/นบุคคลท่ีมีความเสียสละและมีความต้ังใจเพ่ือท่ีจะดูแลนักเรียน นักศึกษา ท่ีอยู.ในความรับผิดชอบ ให�ความรู� ให�คําแนะนําในส.วนต.างๆท่ีช.วยให�นักเรียน นักศึกษาได�รอดพ�นจากอุปสรรคทางการเรียนและให�ประสบความสําเร็จจบการศึกษาทุกคน  2.2.4 ลักษณะงานครูท่ีปรึกษา          งานครูท่ีปรึกษา มุ.งท่ีจะช.วยให�นักเรียน นักศึกษาบรรลุจุดประสงคDสูงสุดด�านการศึกษาการอาชีพ การมีชีวิตท่ีเป/นสุขสงบและอยู.ในสังคมได�อย.างราบรื่นดังท่ี     ประจักษD  เลขตะระโก (2555, 22-23) ได�กล.าวไว�ว.าขอบข.ายของครูท่ีปรึกษา ดังนี้  1) รู�จักนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบทุกคน โดยจัดทําและเก็บแฟQมประวัติส.วนตัวด�านการเรียน และความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา      2) แนะแนว ตักเตือน อบรม นักเรียน นักศึกษาให�ประพฤติตนให�ถูกต�องตามระเบียบและข�อบังคับของสถานศึกษาอยู.เสมอ          3) พิจารณา ตรวจสอบให�ความเห็นชอบเช.น การลงทะเบียนเรียน การผ.อนผันชําระเงินค.าลงทะเบียน การลาพักการเรียน การขอเปลี่ยน ถอน และขอเพ่ิมรายวิชา การเข�าร.วมกิจกรรม  4) ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบ  5) ประสานกับครู หัวหน�าแผนก หัวหน�างาน ผู�ปกครอง เพ่ือร.วมกันพิจารณาช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเรื่องการเรียน         6) ประสานงานกับผู�ปกครอง งานแนะแนวและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา เพ่ือร.วมกันพิจารณาช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีป=ญหาอันเป/นอุปสรรคต.อการศึกษาเล.าเรียน   7) รายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ให�ผู�ปกครองทราบอย.างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง          8) ให�คําท่ีปรึกษาแก.นักเรียน นักศึกษา ในความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนและเรื่องส.วนตัวท้ังเป/นกลุ.มและรายบุคคล         9) หม่ันพบปะนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบเป/นประจํา    10) พบปะกับผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษาตามโอกาสอันควร    



21   อาชีวศึกษาจังหวัดน.าน (2555, 12) ได�สรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนาทักษะการช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในการปรับพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยกระบวนการให�คําปรึกษา ได�กล.าวถึงงานท่ีครูท่ีปรึกษาต�องทําดังนี้            1)     1) พบปะนักเรียน นักศึกษาเป/นประจํา หรือตามสถานท่ีท่ีสถานศึกษากําหนดกิจกรรมพบครู ท่ีปรึกษา (Homeroom) โดยเฉพาะอย.างยิ่งการดูแลนักเรียน นักศึกษาขณะและหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน�าเสาธง           2) จัดทําระเบียนสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษาและบันทึกข�อมูลในสมุดครูท่ีปรึกษาอย.างครบถ�วน   3) ติดต.อกับผู�ปกครองอย.างใกล�ชิดและรายงานผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา หรือเอกสารต.างๆ ให�ผู�ปกครองทราบ   4) ศึกษา ระเบียบ กฎ ข�อบังคับต.างๆ ของสถานศึกษาอย.างละเอียด เพ่ือให�คําแนะนําตักเตือนแก.นักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติไม.เหมาะสมหรือผิดระเบียบเป/นการปQองกันป=ญหาท่ีจะเกิดข้ึน   5) ส.งเสริมความดี ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา  โดยให�ข�อคิดเห็นการอบรมและส.งเสริมให�นักเรียน นักศึกษา ได�ปฏิบัติเป/นนิสัยเป/นประจําโดยเฉพาะในชั่วโมงการพบครูท่ีปรึกษา (Homeroom)       6) หาโอกาสไปเยี่ยมบ�านเพ่ือพบปะผู�ปกครองอย.างน�อยปRละ 1 ครั้ง      7) ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ ผลงานดีเด.น ตลอดจนความสามารถพิเศษ  8) ปรึกษาทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือช.วยแก�ป=ญหาเม่ือมีป=ญหาหรือหาทางปQองกันก.อนเกิดป=ญหา              9) เป/นท่ีปรึกษาในการจัดทํา Portfolio ของนักเรียน นักศึกษา   2.2.5 จรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา           ครูท่ีปรึกษาเป/นบุคคลท่ีมีหน�าท่ีในการให�คําแนะนําและให�ความช.วยเหลือแก.นักเรียน นักศึกษา จึงมีความจําเป/นอย.างยิ่งของครูท่ีปรึกษาจะต�องยึดม่ันในจรรยาบรรณของตน   อาชีวศึกษาจังหวัดน.าน (2555, 12) ได�สรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนาทักษะการช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในการปรับพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยกระบวนการให�คําปรึกษา โดยได�กล.าวถึงจรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา ดังนี้  1) ต�องคํานึงถึง สวัสดิภาพ ขวัญและกําลังใจของนักเรียน นักศึกษาอยู.เสมอ ไม.ควรกระทําการใดท่ีก.อให�เกิดผลเสียหายแก.นักเรียน นักศึกษาโดยไม.เป/นธรรม    



22    2) ต�องรักษาความลับของนักเรียน นักศึกษา      3) ต�องมีความจริงใจและช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีรับผิดชอบเช.นลูกหลานของตน 4 ) การให�คําปรึกษา ควรให�ความคิดเห็นเป/นกลางๆ ไม.วิจารณDบุคคลอ่ืนหรือสถาบันอ่ืน   5) ต�องประพฤติปฏิบัติให�สมกับความเป/นปูชนียบุคคล ยึดม่ันในคุณธรรม เพ่ือเป/นแบบอย.างกับนักเรียน นักศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณD (2555) ได�กล.าวถึงจรรยาบรรณของอาจารยDท่ีปรึกษาท่ีดีไว�ในคู.มืออาจารยDท่ีปรึกษาดังนี้         1)  อาจารยDท่ีปรึกษาต�องคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไม.กระทําการใดๆท่ีก.อเกิดความเสียหายแก.นักศึกษาอย.างไม.เป/นธรรม        2) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องรักษาข�อมูลต.างๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องส.วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให�เป/นความลับ             3) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องพยายามช.วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีป=ญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช.วยเหลือได�ก็ควรแนะนํานักศึกษาผู�นั้นไปรับบริการจากบุคคลอ่ืน เช.น นักแนะแนว แพทยD จิตแพทยD และนักกฎหมาย    4) อาจารยDท่ีปรึกษาไม.ควรวิพากษDวิจารณDบุคคลหรือสถาบันใดๆ ให�นักศึกษา ฟ=งในทางท่ีก.อให�เกิดความเสื่อมเสียแก.บุคคลหรือสถาบันนั้น       5) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องเป/นผู�มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห.งวิชาชีพในสาขาท่ีตนสอนมีศีลธรรมจรรยาบรรณท่ีดีงาม เพ่ือเป/นตัวอย.างท่ีดีแก.นักศึกษา   ศศิพิสุทธิ์  หงสDสมบัติ (2552, 4-11) ได�กล.าวว.าเนื่องจากครูท่ีปรึกษาต�องมีหน�าท่ีให�การปรึกษาแนะนํา ช.วยเหลืออบรมดูแลนักเรียน นักศึกษาจึงมีความจําเป/นท่ีครูท่ีปรึกษาต�องยึดม่ันในจรรยาบรรณและจรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษามีดังต.อไปนี้        1) ครูท่ีปรึกษาต�องคํานึงถึง สวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษาโดยจะไม.กระทําการใดๆ ท่ีก.อให�เกิดผลเสียหายแก. นักเรียน นักศึกษาอย.างไม.เป/นธรรม       2) ครูท่ีปรึกษาต�องรักษาข�อมูลต.างๆ เก่ียวกับเรื่องส.วนตัวของนักเรียน นักศึกษาในความดูแลให�เป/นความลับ             3) ครูท่ีปรึกษาต�องพยายามช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีป=ญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช.วยเหลือได�ก็ควรแนะนํานักเรียน นักศึกษาไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืนเช.น นักแนะแนว แพทยD จิตแพทยD และนักกฎหมาย    4) ครูท่ีปรึกษาไม.ควรวิพากษDวิจารณDบุคคลหรือสถาบันใดๆ ให�นักศึกษาฟ=งในทางท่ีก.อให�เกิดความเสื่อมเสียแก.บุคคลหรือสถาบันใด       



23     5) ครูท่ีปรึกษาต�องเป/นผู�ท่ีมีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห.งวิชาชีพในสาขาท่ีตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาบรรณท่ีดีงาม เพ่ือเป/นตัวอย.างท่ีดีแก.นักเรียน นักศึกษา   (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณD 2555)  ได�กล.าวถึงจรรยาบรรณของอาจารยDท่ีปรึกษาท่ีดีไว�ในคู.มืออาจารยDท่ีปรึกษาดังนี้              1) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไม.กระทําการใดๆท่ีก.อเกิดความเสียหายแก.นักศึกษาอย.างไม.เป/นธรรม        2) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องรักษาข�อมูลต.างๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องส.วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให�เป/นความลับ            3) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องพยายามช.วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีป=ญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช.วยเหลือได�ก็ควรแนะนํานักศึกษาผู�นั้นไปรับบริการจากบุคคลอ่ืน เช.น นักแนะแนว แพทยD จิตแพทยD และนักกฎหมาย    4) อาจารยDท่ีปรึกษาไม.ควรวิพากษDวิจารณDบุคคลหรือสถาบันใดๆ ให�นักศึกษาฟ=งในทางท่ีก.อให�เกิดความเสื่อมเสียแก.บุคคลหรือสถาบันนั้น       5) อาจารยDท่ีปรึกษาต�องเป/นผู�มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห.งวิชาชีพในสาขาท่ีตนสอนมีศีลธรรมจรรยาบรรณท่ีดีงาม เพ่ือเป/นตัวอย.างท่ีดีแก.นักศึกษา  2.2.6 บทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา   ในการจัดการศึกษา ครูท่ีปรึกษานับว.าเป/นผู�ท่ีมีความสําคัญคนหนึ่ง จึงได�มีผู�ท่ีได�ให�ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท และหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาไว�ต.างๆ กัน ดังท่ี   ประจักษD  เลขตะระโก (2555, 20-21) ได�กล.าวว.าบทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาในด�านต.างๆ ดังนี้            1) บทบาทหน�าท่ี ท่ีเก่ียวกับด�านวิชาการ อันได�แก. การให�คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการศึกษาในด�านต.างๆ ในป=จจุบันและอนาคต เช.น การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การติดตามผลการเรียน การแนะนําเรื่องการศึกษาต.อ ความก�าวหน�าในอาชีพในสาขาวิชาชีพ                       2) บทบาทหน�าท่ีท่ีไม.เก่ียวกับด�านวิชาการอันได�แก. การให�ความช.วยเหลือแก�ป=ญหาส.วนตัวของนักเรียน นักศึกษา เช.น ป=ญหาด�านการเงิน ป=ญหาครอบครัว ป=ญหาสังคม แนะนําเก่ียวกับความประพฤติในด�านต.างๆ ในป=จจุบันและอนาคต เช.น การละเว�นจากยาเสพติด  หน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา           1) ด�านวิชาการ           1.1) ให�คําปรึกษาแนะนํานักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน   1.2) ให�คําแนะนํานักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน  



24      1.3) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาให�เป/นข�อบังคับ    1.4) ให�คําปรึกษาแก.นักเรียน นักศึกษา เพ่ือเลือกสาขาวิชาเรียนและการวางแผนการศึกษาให�สอดคล�องกับวัตถุประสงคD          1.5) ให�คําแนะนํานักเรียน นักศึกษา เก่ียวกับวิธีการเรียน การค�นคว�า และติดตามผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาอย.างสมํ่าเสมอ         1.6) ทักท�วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักเรียน นักศึกษาเม่ือพิจารณาเห็นว.าการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไม.เหมาะสม          1.7) ให�คําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเม่ือผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาตํ่าลง    1.8) ให�คําปรึกษาแนะนําและช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเพ่ือการแก�ไขอุปสรรคป=ญหาในการเรียนของวิชาต.างๆ           1.9) ให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการคิดค.าคะแนนระดับเฉลี่ยของนักเรียน นักศึกษา       1.10) ให�คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการศึกษาต.อในระดับสูง      2) ด�านการบริการและพัฒนานักเรียน นักศึกษา       2.1) ให�คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบข�อบังคับและการบริการของวิทยาลัยและชุมชน   2.2) ให�คําปรึกษาเก่ียวกับป=ญหาส.วนตัวได�แก.ป=ญหาสุขภาพอนามัย     2.3) ให�คําปรึกษาเก่ียวกับป=ญหาสังคม เช.น ป=ญหาการปรับตัวในสังคม    2.4) ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม    2.5) ให�คําปรึกษาเก่ียวกับป=ญหาด�านอาชีพได�แก. การให�ข�อมูลในแง.มุมต.างๆ เช.น ลักษณะของงานสภาพแวดล�อมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห.งวิชาชีพท่ีนักเรียนนักศึกษากําลังศึกษาอยู.            2.6) ให�คําแนะนําเก่ียวกับการเข�าร.วมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    3) ด�านอ่ืนๆ            3.1) พิจารณาคําร�องต.างๆ ของนักเรียน นักศึกษาและดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบ                3.2) ประสานงานกับครูผู�สอนและหน.วยงานต.างๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะกองกิจการนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือช.วยเหลือและเพ่ือประโยชนDของนักเรียน        3.3) กําหนดเวลาให�นักเรียน นักศึกษาเข�าพบเพ่ือขอคําปรึกษาหรือขอคําแนะนําอย.างสมํ่าเสมอ                3.4) เก็บข�อมูลและรายละเอียดของนักเรียน นักศึกษาท่ีอยู.ในความรับผิดชอบเพ่ือ  



25   ใช�เป/นระเบียนสะสมของนักเรียน นักศึกษา          3.5) สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจอันดีระหว.างนักเรียน นักศึกษา ครูแผนกวิชาและวิทยาลัยฯ              3.6) ให�คํารับรองนักเรียน นักศึกษาเม่ือนักเรียน นักศึกษาต�องการนําไปแสดง     เป/นหลักฐานสําคัญ             3.7) ปQอนข�อมูลย�อนกลับ (Feed Back) มายังผู�บริหารและคณะกรรมการ          ครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับป=ญหาต.างๆ ของนักเรียน นักศึกษา        3.8) ให�ความร.วมมือกับคณะกรรมการครูท่ีปรึกษา       3.9) ชี้แจงให�นักเรียน นักศึกษาเข�าใจหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา และหน�าท่ีของนักเรียนนักศึกษาต.อครูท่ีปรึกษา            3.10) ในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาแต.งกายไม.เรียบร�อยหรือมีความประพฤติ         ไม.เหมาะสมครูท่ีปรึกษาต�องตักเตือน         ฉัตรชัย เสาวกุล (2543, 5) ท่ีกล.าวว.าครูท่ีปรึกษา ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในการให�คําแนะนําและให�คําปรึกษาตลอดจนการแนะแนวในการศึกษาอย.างมีความสุข ซ่ึงเป/นภารกิจสนับสนุนอันสําคัญ ท่ีจะนําทางให�นักเรียน นักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา สอดคล�องกับ    (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2552) ได�ออกระเบียบสํานักงานว.าด�วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ว.าด�วยหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาดังนี้     1) เสนอแต.งต้ังครูท่ีปรึกษา        2) ควบคุมดูแล ส.งเสริมการจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข�อมูลประวัติ ข�อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา          3) ส.งเสริม ประสานงานครูท่ีปรึกษาให�คําปรึกษาแนะนํานักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการเข�าร.วมกิจกรรมต.างๆ           4) ส.งเสริม ประสานงานครูท่ีปรึกษาให�ความคิดเห็นและข�อมูลเก่ียวกับการกําหนดรายวิชาในการลงทะเบียนให�ความเห็นชอบแก.นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเทียบโอนความรู�ประสบการณD การขอเปลี่ยน เพ่ิม และถอนรายวิชา การขอพัก การเรียน การโอนย�าย การลาออก การขอผ.อนผัน หรือยกเว�นการชําระเงินค.าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนํา ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การคํานวณหาค.าระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน นักศึกษา  5) ประสานกับครู แผนกวิชาและงานท่ีเก่ียวข�องในการแก�ป=ญหาต.างๆ ของนักเรียนนักศึกษาและผู�เข�ารับการอบรมในสถานศึกษา 



26    6) ติดตามและติดตามผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ�ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     7) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 8) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยDสินของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย  9) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย           จากการศึกษาในเอกสารถึงบทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาตามท่ีกล.าวไว�ข�างต�นสรุปได�ว.า บทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาเป/นการส.งเสริม สนับสนุน การให�กําลังใจ ช.วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ต้ังแต.การเข�ามาสู.การเป/นท่ีปรึกษาในเริ่มแรกจนสําเร็จการศึกษาเพ่ือเป/นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ     2.2.7 ป4ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา    ครูท่ีปรึกษาเป/นองคDประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในการผลักดันให�นักเรียนได�สําเร็จตามท่ีมุ.งหวัง และบรรลุวัตถุประสงคDของการจัดการศึกษา แต.ในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา ก็พบกับป=ญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังท่ี   สมนึก ชัชวาล และสุวิทยD จันทรทิพยD (2536, 52-53) ได�กล.าวถึงป=ญหาในการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษาว.า ครูท่ีปรึกษาขาดการประสานงานท่ีดีกับฝ�ายปกครองและฝ�ายแนะแนว ไม.ได�รับความร.วมมือจากครู ฝ�ายอ่ืนๆ และผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษาในการแก�ไขพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ฝ�ายแนะแนวทํางานตามแนวของตัวเองเป/นเอกเทศ โดยไม.ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ครูท่ีปรึกษา ไม.มีอํานาจ ในการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษามีภาระงานอ่ืนๆ ท่ีต�องรับผิดชอบ เช.นงานสอน งานท่ีโรงเรียนมอบหมายให� ดังนั้นป=ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษาท่ีพบมาก คือ การมีภาระงานสอนท่ีมาก ทําให�ครูท่ีปรึกษาต.างก็มุ.งแต.งานสอนเป/นหลัก นอกจากนั้นครูท่ีปรึกษา ยังได�รับมอบหมายจากสถานศึกษาให�รับผิดชอบงานพิเศษอ่ืนๆอีกด�วยจึงทําให�ครูท่ีปรึกษาไม.ค.อยมีเวลาให�อย.างเต็มท่ีกับการติดตามดูแล แก�ไขพฤติกรรม และแก�ไขป=ญหาของนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ  สืบแสง  พรหมบุญ (2539, 36) ได�กล.าวถึงป=ญหาในการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา ดังนี้  1) ผู�บริหารสถานศึกษาไม.ให�ความสําคัญกับครูท่ีปรึกษา เพราะถือว.าเป/นงานฝากไม.ใช.งานหลัก               2) ครูท่ีปรึกษาไม.ทราบแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน       3) นักเรียน นักศึกษาไม.มีโอกาสและไม.ได�รับความสะดวกในการพบครูท่ีปรึกษา เนื่องจากครูท่ีปรึกษาต�องทําการสอนหรือปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ       4) นักเรียน นักศึกษาไม.เห็นประโยชนDและคุณค.าของครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษาต�องการ



27   ให�ครูท่ีปรึกษาเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนเรียนเท.านั้น เม่ือเกิดป=ญหากับนักเรียนกว.าท่ีครูท่ีปรึกษาจะทราบป=ญหาของนักเรียน นักศึกษา สภาพป=ญหาก็ลุกลามไปมากแล�ว     5) สถาบันการศึกษาขาดระบบและองคDกรท่ีจะช.วยเหลือหรือสนับสนุนครูท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมเช.น คณะกรรมการประจําสาขา คณะกรรมการประจําภาควิชา เป/นต�น   6) ครูท่ีปรึกษาขาดแรงจูงใจ เช.น โอกาสในการเลื่อนข้ันเงินเดือนและการได�รับคําชมเชยจากผู�บริหารสถานศึกษาน�อย  2.2.8 ความหมายและความสําคัญของการติดตามผู�เรียน    การติดตามผู�เรียนเป/นการติดตามนักเรียน นักศึกษาโดยครูท่ีปรึกษาโดยวิธีการต.างๆ เพ่ือเป/นการดูแล ช.วยเหลือ และแก�ป=ญหาต.างๆ ผ.านระบบการติดตามผู�เรียน ดังวิธีการต.อไปนี้  2.2.8.1 การดูแลติดตามผู�เรียนผ.านระบบสารสนเทศโดยวิธีการเช็คชื่อหน�าเสาธงและการเข�าเรียนของนักเรียน นักศึกษา ผ.านระบบสารสนเทศ RMS2016 เพ่ือเป/นการติดตามดูแลผู�เรียนในเรื่องการเข�าแถวหน�าเสาธง และการเข�าเรียน  ช.วยลดป=ญหาการออกกลางคัน   วัตถุประสงค=ของการติดตามผู�เรียนผ1านระบบบริหารจัดการ RMS2016  1) เพ่ือให�ครูท่ีปรึกษาและครูผู�สอนได�ติดตามผู�เรียนให�เข�าแถวและเข�าเรียนอย.างสมํ่าเสมอ  2) เพ่ือเป/นการลดป=ญหาการใช�กระดาษซ่ึงสิ้นเปลืองค.าใช�จ.ายในสถานศึกษา โดยการนําระบบบริหารจัดการ RMS2016มาใช�แทนการเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษา  3) เพ่ือเป/นการติดตามผู�เรียนโดยผ.านระบบบริหารจัดการ RMS2016ซ่ึงระบบจะมีการส.ง SMS ไปยังโทรศัพทDมือถือของผู�ปกครองในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษา ไม.เข�าแถวหรือเข�าเรียนและยังช.วยลดป=ญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาด�วย  2.2.8.2 การติดตามผู�เรียนท่ีท้ังกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา (Homeroom) ซ่ึงเป/นการดูแลนักเรียน นักศึกษาหลังจากท่ีเสร็จสิ้นกิจกรรมหน�าเสาธงแล�ว  2.2.8.3 การติดตามผู�เรียนโดยการจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา และบันทึกข�อมูล ในสมุดครูท่ีปรึกษาอย.างต.อเนื่องครบถ�วน  2.2.8.4 การติดตามผู�เรียนโดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ�าน เยี่ยมหอพัก เพ่ือพบปะผู�ปกครอง อย.างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  2.2.8.5 การติดตามผู� เรียนโดยการให�คําแนะนํา ตักเตือน แก.นักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติไม.เหมาะสมหรือผิดระเบียบวินัยของสถานศึกษาอย.างสมํ่าเสมอและต.อเนื่อง  2.2.8.6 การติดตามผู�เรียนโดยการติดต.อกับผู�ปกครองอย.างใกล�ชิดและรายงานผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพและอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา หรือเอกสารต.างๆ ให�ผู�ปกครองทราบอย.างต.อเนื่อง 



28     จากความหมายและความสําคัญของการติดตามผู�เรียนข�างต�นอาจสรุปได�ว.า การติดตามผู�เรียน เป/นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�เรียน ให�มีความสมบูรณDพร�อมอย.างเป/นองคDรวม ท้ังด�านร.างกายสติป=ญญา ความรู�ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให�มีทักษะในการดํารงชีวิต จึงเป/นป=จจัยท่ีสําคัญท่ีทุกสถานศึกษาในฐานะเป/นหน.วยงานท่ีต�องรับผิดชอบในการสร�างเสริมคุณภาพชีวิตผู�เรียน จึงควรมีระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียนมาประยุกตDใช�และพัฒนาให�เหมาะสมกับบริบทของแต.ละสถานศึกษาด�วย  2.2.9 ป4จจัยความเส่ียงของการติดตามผู�เรียนและดูแลผู�เรียน           ประภาพรรณ  เพชรศณี (2555, 41-43)  ได�กล.าวถึงป=จจัยความเสี่ยงต.อระบบการดูแลช.วยเหลือนักเรียน ว.าเด็กและเยาวชนท่ียังไม.พฤติกรรมท่ีเสี่ยงต.อการเกิดป=ญหาสังคม อาทิ ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค การม่ัวสุมในหอพัก ไม.ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ทําร�ายรังแกกันเอง หมกมุ.นกับสื่อท่ีไม.สร�างสรรคD นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารท่ีไม.เป/นผลดีต.อสุขภาพ เครียด ซึมเศร�า มองโลกในแง.ร�าย ไม.สนใจต.อป=ญหาสังคม อย.างไรก็ตามป=จจัยท่ีทําให�เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมท่ีไม.เหมาะสม เป/นผลมาจากป=จจัยความเสี่ยง 5 ประการ ดังนี้   1) ป=จจัยความเสี่ยงจากสภาพครอบครัว เพราะครอบครัวเป/นสภาพแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต.อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พฤติกรรมท่ีเป/นป=ญหาของเด็กและเยาวชนเป/นผลมาจากการเลี้ยงดู ด�วยวิธีการไม.เหมาะสม ส.งเสริมให�แสดงออกในทางท่ีไม.ต�องละเลย เรียนรู�การใช�ความรุนแรงมาจากสมาชิกในครองครัว ครอบครัวแตกแยก ผู�ปกครองบีบบังคับ กดดัน และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว.าความเป/นจริง ไม.มีบรรยากาศท่ีสร�างความรัก ความอบอุ.น ความสมัครสมานสามัคคี เติบโตในท.ามกลางความสับสน ไม.มีความหวัง ขาดการอบรมบ.มนิสัย และไม.มีจุดหมายปลายทางในชีวิต   2) ป=จจัยความเสี่ยงจากโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป/นบ�านท่ีสองของเด็ก การเกิดคุณงามความดี โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ ความรู� ความสามารถของเด็ก และเยาวชนให�เป/นทรัพยากรมนุษยDท่ีมีคุณค.าของสังคม แต.โรงเรียนไม.น�อยยังขาดความพร�อมท่ีจะทําให�เด็กและเยาวชนเป/นคนท่ีสมบูรณDตามความมุ.งหวังของสังคม จากการติดตามพบว.า โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส.นักเรียนอย.างจริงจัง ขาดการจัดการท่ีเหมาะสมต.อการพิทักษD ปกปQองคุ�มครอง และให�การดูแลช.วยเหลือนักเรียน ได�อย.างเท.าทัน ท่ัวถึง ถูกต�องและเป/นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู� โดยไม.คํานึงความแตกต.างระหว.างบุคคล ให�ความสําคัญกฎระเบียบมากกว.าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู�เรียนโดยไม.คํานึงถึงองคDรวม ตลอดถึงการจัดการกับป=ญหาของนักเรียนโดยขาดการมีส.วนร.วม ยังเลือกใช�ความรุนแรงในการแก�ป=ญหาพฤติกรรมนักเรียน 



29     3) ป=จจัยความเสี่ยงจากชุมชนและสังคม เพราะความล�มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชน เป/นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และต�นทุนทางความรู�สึกของผู�ปกครองอย.างประเมินค.าไม.ได� สังคมไทยยังละเลยต.อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน ชุมชนอ.อนแอขาดสัมพันธภาพท่ีดีระหว.างสมาชิกในสังคมต.างคนต.างอยู. เอาหูไปนา เอาตาไปไร. ปล.อยให�มีการแสวงหาผลประโยชนDจากเด็กและเยาวชน ยอมรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีไม.สร�างสรรคD ละเลยต.อป=ญหาของเด็กและเยาวชน ไม.ให�ความสําคัญต.อท.าทีของเด็ก และเยาวชน มองเด็กและเยาวชนท่ีประสบป=ญหาด�วยทัศนะ และท.าทีท่ีตอกย้ําซํ้าเติม   4) ป=จจัยความเสี่ยงจากเพ่ือน เพราะเป/นเป/นป=จจัยท่ีสําคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป/นธรรมชาติท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต�องมี มีเพ่ือนก็เป/นดาบสองคมอาจทําให�เด็กและเยาวชนจํานวนไม.น�อยก�าวพลาด เช.น เพ่ือนท่ีมีนิสัยเกเร เป/นอันธพาล เสเพล สํามะเลเทเมา การคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมโน�มเอียงไปในทางก�าวร�าว เสี่ยงภัย ม่ัวสุม เบ่ียงเบน หรือการได�รับแรงบีบค้ัน กดดัน ข.มขู. หรือไม.ได�รับการยอมรับจากกลุ.มเพ่ือน ซ่ึงสภาพการณDดังกล.าวล�วนส.งผลต.อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท้ังสิ้น   5) ป=จจัยความเสี่ยงจากบุคลิกภาพ หรือตัวนักเรียน แต.ละคนมีภาวะ ด�านพัฒนาการแตกต.างกัน มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตามสภาพความเป/นตัวตน ท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช.นมีข�อจํากัดเก่ียวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู� ไม.มีความตระหนักในคุณค.าความสําคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร.องทางการเรียนรู�ปฏิเสธค.านิยมหรือหลักศาสนา ท่ีคนส.วนใหญ.นับถือ มีทักษะในการสื่อสารปฏิเสธไม.เป/น ควบคุมอารมณDและความเครียดไม.ได� รวมท้ังการมีป=ญหาด�านสุขภาพกายและสุขภาพจิต   สรุปได�ว.าระบบการดูแลช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เป/นนวัตกรรมท่ีเกิดจากความร.วมมือของทุกส.วน จะเป/นเครื่องมือสําคัญท่ีช.วยให�วิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�ใช�เป/นกลไกในการดูและช.วยเหลือ และติดตามนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษนี้ ซ่ึงสภาพแวดล�อมข�อมูลข.าวสาร ป=ญหาเศรษฐกิจและสังคมมีความรวดเร็วได�อย.างเท.ากัน ท่ัวถึงถูกต�องและเป/นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน   2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   สราวุธ  เย็นเอง และอันธิกา ฟmเล (2551,บทคัดย.อ) ได�ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับบทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับบทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา โดยเปรียบเทียบระหว.างนักเรียน นักศึกษา      ท่ีเรียนกับครูท่ีปรึกษาและไม.ได�เรียนกับครูท่ีปรึกษาและเพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ   



30   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา พบว.า นักเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นว.าครูท่ีปรึกษาได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทและหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาในภาพรวมท้ังหมดและในภาพรายด�านท้ัง 4 ด�าน คือด�านวิชาการ ด�านการปกครอง ด�านกิจกรรม และด�านบริการ และรายข�ออยู.ในระดับมาก สําหรับด�านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�านการปกครองและด�านท่ีมีค.าเฉลี่ยตํ่าสุด คือด�านการบริการ รายการท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุดในด�านวิชาการ ด�านการปกครอง ด�านกิจกรรม และด�านบริการ คือการให�คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบข�อบังคับว.าด�วยการศึกษา การพบปะนักเรียนท่ีปรึกษาอย.างน�อยสัปดาหDละ 1 ครั้ง การเข�าร.วมกิจกรรมท่ีนักเรียนจัดข้ึนอย.างสมํ่าเสมอและการเสียสละเวลาให�กับการติดต.อประสานงานกับครูผู�สอนแผนกวิชาอ่ืน ตามลําดับและรายการท่ีมีค.าเฉลี่ยตํ่าสุดใน ด�านวิชาการ ด�านปกครอง ด�านกิจกรรมและด�านบริการ คือการให�คําปรึกษาแนะนําช.วยเหลือเพ่ือแก�ไขป=ญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาต.างๆ การติดต.อผู�ปกครอง กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียน โดยไม.ทราบสาเหตุการให�ความรู�เก่ียวกับป=ญหาสุขภาพ เช.น ป=ญหายาเสพติด โรคเอดสD และการรายงานผลการเรียนให�กับนักเรียนในท่ีปรึกษาและผู�ปกครองทราบเป/นประจําทุกภาคเรียนตามลําดับ ครูท่ีปรึกษาท่ีเป/นผู�สอนด�วยจะได�รับคะแนนเฉลี่ยจากนักเรียน นักศึกษา สูงกว.าครูท่ีปรึกษาไม.ได�สอนมีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 สําหรับข�อเสนอแนะต.างๆ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีต�องการมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ ครูท่ีปรึกษาควรให�ความเข�าใจ และช.วยเหลือให�มากข้ึนในเรื่อง แนวทางการปฏิบัติและการแก�ไขป=ญหาทางการเรียน การวางแผนการเรียน ให�คําแนะนํา      แก.นักเรียนเม่ือ มีป=ญหาทางการเรียน ให�คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการเรียนท่ีได�ผลดีและมีประสิทธิภาพ และควรอุทิศตนให�กับการปฏิบัติงานให�คําปรึกษามากข้ึน ครูท่ีปรึกษาควรให�คําแนะนําและช.วยเหลือ ในเรื่องการหางานทําเม่ือจบการศึกษาหรือช.วยเหลือให�ข�อมูลในเรื่องแหล.งอาชีพและครูท่ีปรึกษาควรให�คําแนะนําและช.วยแก�ป=ญหาทางการเงิน โดยการช.วยประสานการขอทุนการศึกษาหรือช.วยแนะนํางานพิเศษให�ทํา             มารีนา สาเลnะและคณะ (2552,บทคัดย.อ) ได�ศึกษาเรื่อง ศึกษาทัศนคติของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาป=ตตานี ท่ีมีต.อบทบาทของครูท่ีปรึกษาผลการศึกษาพบว.า นักเรียนท่ีมีทัศนคติว.าครูท่ีปรึกษามีบทบาทในด�านวิชาการโดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต.ละข�อพบว.า ด�านวิชาการมีค.าเฉลี่ยอยู.ในระดับแรก คือ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในด�านวิชาการ ลําดับสุดท�ายคือช.วยให�คําแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียน การเลือกวิชาเรียนการเพ่ิมถอนรายวิชาเรียน วิธีการเรียน การติดตามผลการเรียน นักเรียนมีทัศนคติว.า ครูท่ีปรึกษา    มีลักษณะด�านคุณธรรม จริยธรรม ลําดับแรกคือ การปลูกฝ=งคุณธรรม จริยธรรมในขณะท่ีพูดคุยกับนักเรียน ลําดับสุดท�าย คือ ความสําคัญระหว.างค.านิยมทางศีลธรรม จริยธรรม นักเรียนมีทัศนคติว.าครู ท่ีปรึกษามีคุณลักษณะด�านมนุษยสัมพันธDโดยรวมอยู. ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต.ละข�อพบว.า คุณลักษณะด�านมนุษยสัมพันธD ลําดับแรกคือ ส.งเสริมให�นักเรียนสร�างกิจกรรมท่ีเป/นประโยชนDต.อตนเองและสังคม ลําดับสุดท�าย คือเสริมสร�างความสัมพันธDอันดีและ



31   ประสานระหว.างผู�บริหาร อาจารยDและนักเรียน มีทัศนคติว.า ครูท่ีปรึกษา มีคุณลักษณะ ด�านการดูแลและเอาใจใส.ของการเป/นครูท่ีปรึกษา โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อพบว.า คุณลักษณะด�านการดูแลเอาใจใส.ของครูท่ีปรึกษา ลําดับแรกคือความพร�อมท่ีจะอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นต.างๆ ลําดับสุดท�ายคือการให�คําปรึกษาเม่ือมีป=ญหาการเรียนหรือส.วนตัว   แก�วมณี  โพธิ์ศรีนาค (2552, บทคัดย.อ)  ได�ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานและป=ญหาการดูแลช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาของครูท่ีปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีผลการศึกษาพบว.าการศึกษาพบว.า ครูท่ีปรึกษากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เป/นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู.ระหว.าง 30-40 ปR อายุราชการ 10-15 ปR มีตําแหน.งเป/นข�าราชการครู วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ส.วนใหญ.สังกัดวิทยาลัยเทคนิค ตําแหน.งหน�าท่ีพิเศษเป/นหัวหน�างาน/หัวหน�าแผนกวิชา ได�รับมอบหมายให�เป/นครู ท่ีปรึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประสบการณDในการเป/นครูท่ีปรึกษามากกว.า 10 ปR จํานวนนักศึกษาในความดูแลของครูท่ีปรึกษาส.วนใหญ. 21-30 คน ผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาด�านการช.วยเหลือ นักเรียนนักศึกษา พบว.าการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู.ในระดับปานกลาง โดยครูท่ีปรึกษามีการปฏิบัติ ในระดับมาก คือด�านปQองกันและแก�ป=ญหา นักเรียน นักศึกษา สําหรับการปฏิบัติในระดับปานกลาง คือ การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาและการรู�จักนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ป=ญหาด�านการช.วยเหลือนักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมอยู.ในระดับปานกลาง โดยป=ญหาในระดับปานกลางคือ ป=ญหาด�านการรู�จักนักเรียน นักศึกษารายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา  สําหรับป=ญหาระดับน�อย คือ การปQองกันและแก�ไขป=ญหานักเรียน นักศึกษาผลการศึกษาป=จจัยท่ีมีผลกระทบต.อการปฏิบัติงานและป=ญหาการดูแลช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษาพบว.า ป=จจัยด�านประเภทของสถานศึกษาท่ีแตกต.างกัน                    มีการปฏิบัติงานด�านการปQองกันและแก�ไขป=ญหานักเรียน นักศึกษาแตกต.างกันอย.างมีการปฏิบัติงานด�านการปQองกันและแก�ไขป=ญหานักเรียน นักศึกษาแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป/นไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไว� สําหรับป=จจัยด�านอ่ืนๆ ไม.มีผลต.อการปฏิบัติงานและป=ญหาการดูแลช.วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ข�อเสนอแนะ สถานศึกษาควรมีการกําหนดเกณฑDหรือรูปแบบของรายงานการคัดกรอง รวมท้ังฟอรDมการจัดทําระเบียนสะสมให�เป/นระบบหรือใช�แบบฟอรDมเดียวกัน ควรมีการต้ังคณะกรรมการปQองกันและแก�ไขป=ญหาจากนักเรียน นักศึกษากลุ.มเสี่ยงท่ีได�รับการ      คัดกรองจากครูท่ีปรึกษา ให�ติดตามดูแลหรือแก�ไขอย.างต.อเนื่อง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษากลุ.มท่ีเสี่ยงในการออกกลางคัน              กเชษฐD  ก่ิงชนะ (2554,บทคัดย.อ) ได�ศึกษาเรื่อง บทบาทและหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร. จังหวัดน.าน ผลการศึกษาพบว.า           



32    1) บทบาทหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาท้ัง 5 ด�าน ด�านท่ีมีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ ด�านสภาพการปรับตัว ได�แก. ให�คําแนะนํานักเรียนเก่ียวกับการสร�างนิสัยท่ีดีงามในการเรียน และให�คําปรึกษาเก่ียวกับการปรับตัวในกลุ.มเพ่ือน การคบเพ่ือน รองลงมาด�านวิชาการ ได�แก. ให�คําแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและการรักษาสภาพเป/นไปตามระเบียบข�อบังคับ ด�านการพัฒนานักเรียน ได�แก. ปลูกฝ=งให�มีเจตคติท่ีดีและการมีความภูมิใจในวิชาชีพของตน ด�านระเบียบวินัย ได�แก. การประสานงานกับผู�ปกครองในการแก�ป=ญหาความประพฤตินักเรียน และให�คําแนะนํา  ได�แก. ปลูกฝ=งให�มีเจตคติท่ีดีและการมีความภูมิใจในวิชาชีพของตน ด�านระเบียบวินัย ได�แก.การประสานงานกับผู�ปกครองในการแก�ป=ญหาความประพฤตินักเรียน และให�คําแนะนําในเรื่องการแต.งกายให�ถูก ระเบียบ และด�านสวัสดิการ ได�แก. ให�คําแนะนําเก่ียวกับการขอรับทุนการศึกษา    2) ความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทและหน�าท่ีครู ท่ีปรึกษา ท้ัง 3 ด�าน ด�านท่ีมีการดําเนินการมากท่ีสุด คือด�านวิทยากร ได�แก. วิทยากรตอบข�อซักถามได�ตรงประเด็น  รองลงมา ด�านการดําเนินการ ได�แก. ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว.างและเครื่องด่ืม และด�านกิจกรรม ได�แก. ความรู�ท่ีท.านได�รับสอดคล�องกับความต�องการของท.าน  3) ความพึงพอใจในคู.มือปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษาท้ัง 3 ด�าน พบว.า ด�านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด�านการนําไปใช�ประโยชนD ได�แก. ความเหมาะสมท่ีครูท่ีปรึกษาจะนําไปใช�ประกอบการศึกษา และครูท่ีปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติจริง รองลงมา ด�านรูปเล.ม ได�แก. รูปแบบถูกต�องตามหลักวิชาการ และด�านเนื้อหา ได�แก. เนื้อหาสาระครอบคลุม ตามลําดับ   ประจักษD  เลขตะระโก (2555,บทคัดย.อ) ได�ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา      ปRการศึกษา 2554 ผลการศึกษาพบว.า         1) ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความคิดเห็นต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ปRการศึกษา 2554 โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก  และเห็นว.าการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา เรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ด�านการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด�านแนะนําและการให�คําปรึกษา ด�านการให�ความช.วยเหลือและประสานงานกับนักเรียน นักศึกษาและด�านการมีปฏิสัมพันธDกับนักเรียน นักศึกษาตามลําดับ         2) ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ท่ีมีต.อการปฏิบัติตาม บทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ปRการศึกษา 2554 พบว.าครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความคิดเห็นต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครู ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมมีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายด�าน พบว.า ด�านการแนะนําและการให�คําปรึกษา ด�านการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและด�านการให�ความช.วยเหลือและ



33   ประสานงานกับนักเรียน นักศึกษา พบว.ามีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส.วนด�านการมีปฏิสัมพันธDกับนักเรียน นักศึกษาพบว.า ไม.แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                        3) ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ท่ีมีต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ปRการศึกษา 2554 จําแนกตามสถานะโดยภาพรวมและรายด�าน  โดยภาพรวม พบว.าครูและนักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นท่ีไม.แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด�านพบว.า มีความคิดเห็นท่ีไม.แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เกือบทุกด�าน ยกเว�น ด�านการแนะนําและด�านการให�คําปรึกษา ท่ีพบความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว.าข�าราชการครูและนักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็นต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา มีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว.าข�าราชการครูมีความคิดเห็นต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษามากกว.านักเรียนนักศึกษา                       4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ท่ีมีต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ปRการศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทวิชา   โดยภาพรวมและรายด�าน โดยภาพรวมพบว.า นักเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นท่ีแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด�านพบว.า มีความคิดเห็นท่ีแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด�านโดยพบว.า นักเรียน นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีความคิดเห็นต.อการปฏิบัติตามหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษามากกว.านักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว�นด�านการพัฒนานักเรียน นักศึกษา พบว.านักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภท วิชาอ่ืนๆ มีความคิดเห็นต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา มากกว.านักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม                  5) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ท่ีมีต.อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ปRการศึกษา 2554 จําแนกตามระดับชั้น       โดยภาพรวมและรายด�าน โดยภาพรวมพบว.า นักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นท่ีไม.แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด�านพบว.า มีความคิดเห็นท่ีไม.แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด�าน   บัณทิต  ใจกล�า (2555, บทคัดย.อ) ได�ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพป=วผลการศึกษาพบว.าสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เป/นนักเรียน นักศึกษา รองลงไปคือ ครู ระดับของการเป/นครูท่ีปรึกษาหรือนักเรียนนักศึกษา  ส.วนใหญ.เป/นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รองลงไปคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 



34   แผนกวิชาท่ีผู�ตอบแบบสอบถามเป/นครูท่ีปรึกษาส.วนใหญ.คือ แผนกวิชาช.างยนตDรองลงไปคือแผนกวิชาช.างไฟฟQากําลังแผนกวิชาช.างก.อสร�างแผนกวิชาคอมพิวเตอรDแผนกวิชาบัญชีแผนกวิชาการขาย/การตลาด และแผนกวิชาช.างอิเล็กทรอนิกสD  นักเรียน นักศึกษา ส.วนใหญ.เป/นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รองลงไปคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาท่ีสังกัด นักเรียน นักศึกษาส.วนใหญ. ท่ีตอบแบบสอบถามสังกัดแผนกวิชาช.างยนตD รองลงไปคือ แผนกวิชาช.างไฟฟQากําลัง แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอรD แผนกวิชาช.างก.อสร�าง แผนกวิชาช.างอิเล็กทรอนิกสD และแผนกวิชาการขาย/การตลาดตามลําดับผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพป=วพบว.า การปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพป=ว มีการปฏิบัติอยู.ในระดับมาก โดยด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก สูงกว.าด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการปฏิบัติในระดับปานกลางโดยด�านการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาพบว.า ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาด�วยความยินดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติสูงสุดรองลงไปจัดทําประวัติข�อมูล  ผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาเป/นรายบุคคลและประพฤติตนเป/นแบบอย.างท่ีดีให�กับนักเรียน นักศึกษาส.วนการจัดกิจกรรมให�กับนักเรียน นักศึกษาแต.ละกลุ.มตามความสมัครใจ มีการปฏิบัติต่ําสุด รองลงไป ให�คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ส.วนด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา พบว.ามีการปฏิบัติอยู.ในระดับมากโดยครูท่ีปรึกษาแต.งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู มีการปฏิบัติสูงสุดในระดับมาก รองลงไปการให�คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี ตามลําดับส.วนการเปmดโอกาสให�นักเรียนนักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะ ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการตามสมควร มีการปฏิบัติตํ่าสุด รองลงไปคือ ปกปmดความลับของนักเรียน นักศึกษาตามเหตุผลอันสมควร ตามลําดับการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพป=ว พบว.าครูท่ีปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา เห็นว.า การปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพป=ว อยู.ในระดับมากไม.แตกต.างกัน ท้ังโดยรวม และรายด�าน โดยด�านบุคลิกภาพ สูงกว.า ด�านการปฏิบัติงาน   พีรศักด์ิ  อิทธิศักด์ิธนเดช (2558, บทคัดย.อ) ศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาในแม.ฮ.องสอน การวิจัยมีวัตถุประสงคDเพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาพัฒนาคู.มือเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจและเพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปางมะผ�าพิทยาสรรพD อําเภอปางมะผ�า จังหวัดแม.ฮ.องสอน การวิจัยครั้งนี้ใช�วิธีการศึกษาทําจากกลุ.มประชากรและกลุ.มตัวอย.าง ประชากรประกอบด�วยกลุ.มผู�บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ.มครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 428 คน กลุ.มตัวอย.างได�จากการใช�หลักเกณฑDพิจารณาเป/นร�อยละโดยใช�จํานวนกลุ.มตัวอย.างร�อยละ25 จะได�กลุ.มตัวอย.างจํานวน 107 คน จากการสุ.มเลือกโดยใช�หลักการความน.าจะเป/น และการสุ.มแบบชั้น



35   ภูมิ เครื่องมือท่ีใช�ประกอบด�วย บันทึกการวิเคราะหDสภาพป=ญหาการดําเนินระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน บันทึกการสนทนากลุ.ม คู.มือครูท่ีปรึกษาและแบบสอบถาม สถิติท่ีใช�ในการวิจัยคือการหาค.าร�อยละ ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว.า การพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนปางมะผ�าพิทยาสรรพD อําเภอปางมะผ�า จังหวัดแม.ฮ.องสอน ทําให�พบว.า ผู�บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน.วยงานต�นสังกัด เม่ือครูท่ีปรึกษาได�รับการพัฒนาความรู�ความเข�าใจตามคู.มือในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาพบว.า ครูท่ีปรึกษามีความรู�ความเข�าใจ และสามารถใช�คู.มือในการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาดีข้ึน มีการจัดระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน ท่ีมีระบบระเบียบชัดเจน มีคู.มือใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน และครูได�รับการพัฒนาความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาอย.างท่ัวถึงชัดเจน เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาเป/นไปทิศทางเดียวกันและสามารถช.วยเหลือนักเรียนกลุ.มเสี่ยงและกลุ.มมีป=ญหาได�อย.างทันท.วงที   เกษม  สายสําราญ (2559,บทคัดย.อ) ได�ศึกษาเรื่อง สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคโนยีและการจัดการปง ผลการศึกษาพบว.าข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 9 และน�อยท่ีสุด อายุระหว.าง 21-30 ปR ร�อยละ 1 ส.วนระดับการศึกษา อยู.ในระดับ ปวช. มากท่ีสุดร�อยละ 51 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร�อยละ 16 รองลงมาคือ ระดับ ปวส. ร�อยละ 15 และท่ีน�อยท่ีสุดคือ ไม.ได�ศึกษา คิดเป/น ร�อยละ 2 สาขาวิชาท่ีกลุ.มตัวอย.างเก่ียวข�องมากท่ีสุดคือ สาขาวิชาการบัญชี ร�อยละ 27 รองลงมาคือ สาขาวิชาช.างยนตD ร�อยละ 23 รองลงมาคือสาขาวิชาไฟฟQากําลัง ร�อยละ 19 สาขาวิชาคอมพิวเตอรD ร�อยละ 17 สาขาวิชาก.อสร�าง ร�อยละ 9 และสาขาวิชาท่ีกลุ.มตัวอย.างน�อยท่ีสุดคือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD ร�อยละ 5 ตามลําดับและสภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว.า ผู�ตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เห็นว.า การปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีผลการปฏิบัติอยู.ในระดับมาก พบว.า ครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู.ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป/นรายด�านพบว.า ด�านท่ีมีผลการปฏิบัติสูงสุด คือด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา รองลงมา คือด�านการติดตาม และลําดับสุดท�าย คือด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา พบว.า นักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู.ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป/นรายด�านพบว.า ด�านท่ีมีผลการปฏิบัติสูงสุด คือด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา รองลงมา คือด�านการติดตามผู�เรียนและลําดับสุดท�าย คือด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา ตามลําดับ พบว.า ผู�ปกครอง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวม มีผลการปฏิบัติอยู.ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป/นราย



36   ด�านพบว.า ด�านท่ีมีผลการปฏิบัติสูงสุด คือด�านการติดตามผู�เรียน รองลงมา คือด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา และลําดับสุดท�าย  คือด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา ตามลําดับ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง สรุปได�ว.า การปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาเป/นเรื่องสําคัญ และจําเป/นในการจัดการศึกษาให�แก.นักเรียน นักศึกษา เพราะจะช.วยพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�เป/นคนโดยสมบูรณDมากท่ีสุดเสริมสร�างให�มีความรับผิดชอบต.อส.วนรวม มีความคิดริเริ่มสร�างสรรคD มีการพัฒนาบุคลิกภาพ ทําให�เป/นผู�ท่ีมีความสามารถท่ีจะออกไปรับใช�สังคมได�อย.างเหมาะสม เป/นส.วนสําคัญท่ีจะทําให�เป/นพลเมืองดีมีประโยชนDในอนาคต และการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เม่ือความคิดเห็นทุกฝ�ายสอดคล�องกัน งานครูท่ีปรึกษาซ่ึงเป/นส.วนหนึ่งของการจัดการศึกษา เป/นสิ่งสําคัญต.อการพัฒนาบุคคล เห็นสมควรท่ีจัดให�มีทุกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด�านต.างๆ เช.น ด�านบุคลิกภาพ ความเชื่อม่ันการวางตัวในการเข�าสังคม ความสามัคคีในหมู.คณะโดยมีครูท่ีปรึกษา และผู�ท่ีเก่ียวข�องในสถานศึกษา ให�ความสนับสนุนช.วยเหลือและเอาใจใส.ต.อนักเรียนนักศึกษาตลอดจนรับฟ=งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของนักเรียนนักศึกษาเพ่ือให�การดําเนินงานเป/นไปด�วยความเรียบร�อยและได�ผลดังเปQาหมายท่ีคาดหวัง        



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย     การศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ครั้งนี้  ผู�วิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้   3.1 ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง   3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา   3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล   3.4 การวิเคราะห7ข�อมูลและการแปรผล  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ได�แก1 ครูท่ีปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา จํานวน 37 คน นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 269 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 69 คน รวมเป>นประชากรท้ังสิ้น 375 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ป@การศึกษา 2562 วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร   ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรครู นักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง  แผนกวิชา ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา รวมประชากรท้ังส้ิน ปวช. ปวส. พืชศาสตร7 9 50 29 88 สัตวศาสตร7 4 43 26 73 ช1างเกษตร 4 62 4 70 อุตสาหกรรมเกษตร 3 45 - 48 คอมพิวเตอร7ธุรกิจ 5 26 10 41 การบัญชี 4 43 - 47 สามัญสัมพันธ7 8 - - 8 รวมท้ังส้ิน 37 269 69 375    



38  กลุ1มตัวอย1างท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ได�แก1 ครูท่ีปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา จํานวน 34 คน นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน  232  คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 66 คน รวมเป>นกลุ1มตัวอย1างท้ังสิ้น 332 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ป@การศึกษา 2562วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรดังแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงได�มาโดยการสุ1มแบบอย1างง1าย (Simple random sampling ) และกําหนดขนาดของกลุ1มตัวอย1างโดยใช�ตารางของเครจซ่ีและมอร7แกน (Krejcie Morgan) (บุญชุม ศรีสะอาด,2545 : 102) ดังนี้ ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนกลุ1มตัวอย1างครู นักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง  แผนกวิชา ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาท้ังส้ิน ปวช. ปวส. พืชศาสตร7 8 44 28 80 สัตวศาสตร7 4 36 24 64 ช1างกลเกษตร 4 52 4 60 อุตสาหกรรมเกษตร 3 40 - 43 คอมพิวเตอร7ธุรกิจ 4 24 10 38 การบัญชี 4 36 - 40 สามัญสัมพันธ7 7 - - 7 รวมท้ังส้ิน 34 232 66 332  3.2 เครื่องมือท่ีใช1ในการศึกษา  เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้  เป>นแบบสอบถามท่ีผู� ศึกษาสร�างข้ึนแบ1งออกเป>น            3 ตอน คือ             ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม เป>นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 5 ข�อ เก่ียวกับ สถานภาพ และระดับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  ตอนท่ี 2 ข�อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร เป>นแบบมาตราส1วนประมาณค1า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามวิธีของ   ลิเคิร7ท (Likert) เป>นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 40 ข�อ แบ1งออกเป>น 3 ด�าน คือ      



39    1) ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา  จํานวน 20 ข�อ       2) ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา   ผู�ศึกษาได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ตามข้ันตอนต1อไปนี้  จํานวน 10  ข�อ   3) ด�านการติดตามผู�เรียน   จํานวน 10 ข�อ 
           ตอนท่ี 3 ข้อคําถามเก่ียวกับปbญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติิหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร เป>นคําถามปลายเปcด (Open Ended)   3.3 การเก็บรวบรวมข1อมูล    1) นําแบบสอบถามไปให�กลุ1มประชากรและกลุ1มตัวอย1างด�วยตนเอง      2) นําแบบสอบถามท่ีได�รับคืนมาดําเนินการวิเคราะห7 สรุปผลตามข้ันตอนของการวิจัย  3.4 การวิเคราะห5ข1อมูลและการแปรผล  1) ผู� ศึกษานําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได�มาตรวจสอบความสมบูรณ7โดยได�รับแบบสอบถามมีความสมบูรณ7สามารถนํามาใช�วิเคราะห7ข�อมูลได�จํานวน 332 ชุด คิดเป>นร�อยละ 100  2) นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ7มาวิเคราะห7ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปด�วยคอมพิวเตอร7             ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห7ข�อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยการใช�วิธีแจกแจงความถ่ี และหาค1าร�อยละ (Percentage)      ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  โดยผู�วิจัยได�ดําเนินการดังนี้  1) วิเคราะห7ข�อมูลโดยการหาค1าเฉลี่ย (Mean) และค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยใช�เกณฑ7ตามระดับมาตราส1วนประมาณค1า 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2556, 121) ดังนี้   ค1าเฉลี่ย 4.51-5.00  แปลความหมายว1า อยู1ในระดับมากท่ีสุด   ค1าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความหมายว1า อยู1ในระดับมาก   ค1าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความหมายว1า อยู1ในระดับปานกลาง   ค1าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความหมายว1า อยู1ในระดับน�อย   ค1าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความหมายว1า อยู1ระดับน�อยท่ีสุด      2) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ตามตัวแปรท่ีมี จํานวน 2 กลุ1ม ได�แก1 ครู นักเรียน นักศึกษา จํานวน 3 ด�าน ได�แก1     1. ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา  



40   2. ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา   3. ด�านการติดตามผู�เรียน โดยการวิเคราะห7ข�อมูลจากค1าเฉลี่ย (Mean) ค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค1าทางสถิติแบบ t-test Independent ตอนท่ี 3 ปbญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร วิเคราะห7ข�อมูลเก่ียวกับปbญหาการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จากเครื่องมือท่ีเป>นคําถามปลายเปcด (Open Ended) โดยการวิเคราะห7ข�อมูลการจัดอันดับความถ่ี (Frequency) และนําเสนอเป>นความเรียง    3.5 สถิติท่ีใช1ในการวิเคราะห5ข1อมูล    1. ค1าเฉลี่ย (Mean)    2. ค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    3. การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาตามตัวแปรสถานภาพ, ระดับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา โดยใช�ค1าทางสถิติแบบ t-test Independent     



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล    การค�นคว�าอิสระ เรื่องการศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร มีผลการวิเคราะห,ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค,ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห,ข�อมูลครั้งน้ีผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห,ข�อมูลตามลําดับดังน้ี   4.1 สัญลักษณ,ท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูล   4.2 ข้ันตอนในการวิเคราะห,ข�อมูล   4.3 ผลการวิเคราะห,ข�อมูล               4.3.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม               4.3.2 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นท่ีมีต<อสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร               4.3.3 ตอนท่ี 3 ข�อแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร         4.1 สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพื่อให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห,ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ,ท่ีใช�ในการแปลผล ดังน้ี f แทน ความถ่ี X  แทน ค<าเฉล่ียของกลุ<มตัวอย<าง (Average) S.D n * แทน แทน แทน   ค<าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ<มตัวอย<าง (Standard Deviation) จํานวนกลุ<มตัวอย<าง ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 t แทน ค<าสถิติท่ีใช�ทดสอบสมมติฐานแบบอิสระ    



42         4.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห�ข�อมูล             ผู�ศึกษานําเสนอข�อมูลตามลําดับ ดังน้ี             1. ผลการวิเคราะห,ข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม             2. ผลการวิเคราะห,ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต<อสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร โดยภาพรวมและ              รายด�าน             3. การวิเคราะห,ข�อแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร         4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 4.3.1 ผลการวิเคราะห,ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามซ่ึงรวบรวมจากแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพเพศ ระดับการศึกษา แผนกวิชา และครูที่ปรึกษาระดับช้ัน                  



43  ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม    ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถามสถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกวิชาและครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกวิชา และครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน  ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ สถานภาพ   ครู             34 10.20 นักเรียน นักศึกษา 298 89.80 รวม 332 100.00 ระดับการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)   ปวช. 232 69.90 ปวส. 66            19.90 ครู (ไม<ระบุการศึกษา) 34 10.20 รวม 298 100.00 แผนกวิชาท่ีคณะครู/นักเรียน นักศึกษาท่ีสังกัด   พืชศาสตร, 80 24.10 ช<างกลเกษตร 60 18.10 คอมพิวเตอร,ธุรกิจ 38 11.40 สามัญสัมพันธ, 7 2.10 สัตวศาสตร, 64 19.30 อุตสาหกรรมเกษตร 43 13.00 บัญชี 40 12.00 รวม 332 100.00       



44  ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกวิชา และครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน (ต<อ)  ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ ประสบการณ,ทําหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา       ไม<มีประสบการณ, (นักเรียน นักศึกษา) 298 89.80     1-5 ป[ 8 2.40     6-10 ป[ 15 4.50     11-15 ป[ 5 1.50     16 ป[ขึ้นไป 6 1.80                               รวม 332 100.00 ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน   ครูที่ปรึกษาระดับ ปวช.             23 10.20 ครูที่ปรึกษาระดับ ปวส.             11 89.80 นักเรียน นักศึกษา 298 89.80                           รวม 332 100.00 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน   ระดับ ปวช.            232 69.90 ระดับ ปวส.             66 19.90 ครูที่ปรึกษา 34 10.20                           รวม 332 100.00    จากตารางที่ 4.1 ผู�ตอบแบบสอบถามสถานภาพเป\นนักเรียน นักศึกษา จํานวน 298 คน ร�อยละ 89.80 เป\นครู จํานวน 34 คน คิดเป\นร�อยละ 10.20 จําแนกตามระดับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  พบว<าส<วนใหญ<เป\นนักศึกษา ระดับ ปวช. 232  คน ร�อยละ 69.90 รองลงมาคือนักศึกษา ระดับ ปวส. จํานวน 66 คน ร�อยละ 19.90  จําแนกตามแผนกวิชาที่คณะครู/นักเรียน นักศึกษาท่ีสังกัดพบว<ามากที่สุดคือแผนกวิชาพืชศาสตร, จํานวน 80 คน  ร�อยละ 24.10 รองลงมาคือ แผนกวิชาสัตวศาสตร, จํานวน 64 คน ร�อยละ 19.30 แผนกวิชาช<างกลเกษตร จํานวน 60 คน ร�อยละ 18.10 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 



45  จํานวน 43 คน  ร�อยละ 13.00  แผนกวิชาบัญชี จํานวน 40 คน  ร�อยละ 12.00 กลุ<มที่น�อยท่ีสุดคือแผนกวิชาสามัญสัมพันธ, จํานวน 7 คน ร�อยละ 2.10 จําแนกตามประสบการณ,ทําหน�าที่ครูท่ีปรึกษาพบว<ามากที่สุดคือ 6 -10 ป[ จํานวน 15 คน ร�อยละ 4.50 รองลงมา คือประสบการณ,ทําหน�าที่ครูที่ปรึกษา 1-5 ป[ จํานวน 8 คน ร�อยละ 2.40 ประสบการณ,ทําหน�าที่ครูที่ปรึกษา 16 ป[ข้ึนไป จํานวน 6 คน ร�อยละ  1.80 ประสบการณ,ทําหน�าที่ครูท่ีปรึกษาน�อยที่สุดคือ 11-15 ป[ จํานวน 5 คน ร�อยละ 1.50 จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ปวช. จํานวน 23 คน ร�อยละ 6.90 และครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ปวส. จํานวน 11 คน ร�อยละ 3.30 จําแนกตามเป\นนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. จํานวน 232 คน ร�อยละ 69.90 และเป\นนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. จํานวน 66 คน ร�อยละ 19.90 ตามลําดับ                      



46  ตอนที่ 2 ข�อมูลเก่ียวกับการศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได�ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  โดยหาค<าเฉล่ีย ( X ) ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และนําค<าคะแนนเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ,ที่กําหนดไว� ดังน้ี  ตารางที่ 4.2 แสดงค<าเฉล่ีย ( X ) และส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  โดยภาพรวม  การปฏิบัติหน�าที่ครูที่ปรึกษา X S.D. ระดับ 1. ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา 2. ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา 3. ด�านการติดตามผู�เรียน 4.31 4.09 3.90 0.30 0.40 0.38 มาก มาก มาก โดยภาพรวม 4.15 0.26 มาก  จากตารางท่ี 4.2 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก ( X  = 4.15,S.D.= 0.26 ) เม่ือพิจารณาเป\นรายด�าน พบว<าทุกด�านอยู<ในระดับมาก เรียงลําดับค<าเฉล่ียจากมากไปหาน�อย คือด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาอยู<ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.26 ) รองลงมา คือ ด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาอยู<ในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D. = 0.40 ) และด�านการติดตามผู�เรียน         ( X  = 3.90, S.D. = 0.38 ) อยู<ในระดับมาก ตามลําดับ      



47  ตารางที่ 4.3 แสดงค<าเฉล่ีย ( X ) และส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูท่ีปรึกษาโดยภาพรวมและรายข�อ  ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา X  S.D. ระดับ 1.ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ช<วงตอนต�นป[     การศึกษา 4.61 0.62 มากท่ีสุด 2.แนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนนักศึกษา 3.พบปะกับนักเรียน นักศึกษาเป\นรายบุคคลและรายกลุ<ม   อย<างสม่ําเสมอ 4.45 4.32 0.59 0.66 มาก มาก 4.จัดทําประวัติข�อมูลผลการเรียนความประพฤติของ   นักเรียน นักศึกษาเป\นรายบุคคล 4.17 0.74 มาก 5.แบ<งกลุ<มนักเรียนนักศึกษาออกเป\นกลุ<มๆละ 5-10 คน      เพื่อพบปะนักเรียน นักศึกษาเป\นรายกลุ<ม 4.18 0.83 มาก 6.ติดต<อกับผู�ปกครองในการแก�ไขปaญหาความประพฤติ   ของนักเรียน นักศึกษา 4.22 0.73 มาก 7.จัดกิจกรรมให�นักเรียน นักศึกษาแต<ละกลุ<มตามความ   สมัครใจ 8.ให�คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสารการ   ลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 9.การแนะนําเก่ียวกับการลงโทษตามความผิดระเบียบของ   วิทยาลัย 10.พบปะนักเรียน นักศึกษาหน�าเสาธงเป\นประจํา 4.14  4.27  4.30  4.33 0.73  0.71  0.69  0.67 มาก  มาก  มาก  มาก 11.ติดตามการเข�าช้ันเรียนการขาดเรียนการหนีเรียนของ      นักเรียน นักศึกษาอย<างต<อเน่ือง 4.34 0.71 มาก 12.ติดต<อประสานงานกับครูผู�สอนหัวหน�าแผนกของ    นักเรียนนักศึกษาอย<างสมํ่าเสมอ 4.27 0.68 มาก  



48  ตารางที่ 4.3 แสดงค<าเฉล่ีย ( X ) และส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวมและรายข�อ(ต<อ)  ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา X  S.D. ระดับ 13.ติดตามการเข�าร<วมกิจกรรมต<างๆทั้งในและนอก     สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 4.25  0.71              มาก  14.อบรมช้ีแจงเก่ียวกับการปbองกันและแก�ไขปaญหายาเสพ     ติดเอดส,การม่ัวสุมเท่ียวกลางคืนทะเลาะวิวาท และเล<น     การพนัน 4.27 0.69 มาก 15.ติดตามแนะนําแก�ไขปaญหาให�กับนักเรียน นักศึกษาเป\น     รายบุคคลและรายกลุ<ม 4.28 0.68 มาก 16.ตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุก     รายวิชาทุกภาคเรียน 4.32 0.64 มาก 17.ประพฤติตนเป\นตัวอย<างท่ีดีให�กับนักเรียน นักศึกษา 18.ปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาด�วยความยินดีและมีความสุข     ในการปฏิบัติงาน 19.ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป\นธรรมกับนักเรียน นักศึกษา     ทุกคน 20.ต้ังใจปฏิบัติหน�าที่ด�วยความวิริยะ อุตสาหะ 4.33 4.39  4.40  4.39 0.66 0.66  0.65  0.64 มาก มาก  มาก  มาก โดยภาพรวม 4.31 0.30 มาก  จากตารางท่ี 4.3 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวม อยู<ในระดับมาก ( X  = 4.31, S.D. = 0.30 ) เม่ือพิจารณาเป\นข�อพบว<าเกือบทุกข�อมีความคิดเห็นอยู<ในระดับมาก ( X  มีค<าระหว<าง 4.41 – 4.45 S.D. มีค<าระหว<าง 0.59 – 0.83 ) ยกเว�นข�อท่ี     1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาช<วงตอนต�นป[การศึกษา มีความคิดเห็นอยู<ในระดับมาก  ที่สุด ( X  = 4.61, S.D. = 0.62 ) 



49  ตารางที่ 4.4 แสดงค<าเฉล่ีย ( X )และส<วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวมและรายข�อ  ด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา X  S.D. ระดับ 1.แต<งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู 4.39 0.79 มาก 2.เอาใจใส<ดูแลนักเรียน นักศึกษาเป\นอย<างดี 3.ย้ิมแย�มแจ<มใสเต็มใจในการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา 4.24 4.16 0.68 0.70 มาก มาก 4.มีความเป\นกันเองกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 4.07 0.71 มาก 5.ใช�วาจา กิริยาท<าทาง คําพูด สุภาพ 4.07 0.73 มาก 6.ให�คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี 4.04 0.72 มาก 7.เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตามสมควร 8.  มีมนุษยสัมพันธ,ที่ดีกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 9.  มีความยุติธรรมกับนักเรียน นักศึกษา 10. ปกปdดความลับของนักเรียน นักศึกษาตามเหตุผลอันสมควร 4.01  4.03 3.97 3.95 0.73  0.73 0.72 0.76 มาก  มาก มาก มาก โดยภาพรวม 4.09 0.40 มาก   จากตารางที่ 4.4 สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษาพบว<าโดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก( X  = 4.09, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษาทุกข�ออยู<ในระดับมากเช<นกัน   



50  ตารางที่ 4.5 แสดงค<าเฉล่ีย ( X ) และส<วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ด�านการติดตามผู�เรียนโดยภาพรวมและรายข�อ  ด�านการติดตามผู�เรียน X  S.D. ระดับ 1.พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา    (Homeroom) และดูแลนักเรียน นักศึกษาขณะเสร็จส้ิน   กิจกรรมหน�าเสาธง เป\นประจําสม่ําเสมอ 3.96 0.72 มาก 2.มีการติดตามผู�เรียนโดยใช�ระบบบริหารจัดการ    (RMS2016) 3.มีการจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา และบันทึก   ข�อมูล ในสมุดครูที่ปรึกษาอย<างต<อเน่ืองครบถ�วน 3.70  3.90  0.78  0.70 มาก  มาก 4.มีกิจกรรมการเย่ียมบ�าน เพื่อพบปะผู�ปกครองอย<างน�อย   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3.91 0.72 มาก 5.มีการติดตาม ให�คําแนะนํา ตักเตือน แก<นักเรียน    นักศึกษา ที่ประพฤติไม<เหมาะสมหรือผิดระเบียบ อย<าง    สม่ําเสมอและต<อเน่ือง 4.01 0.70 มาก 6.ติดต<อกับผู�ปกครองอย<างใกล�ชิดและรายงานผลการเรียน    ความประพฤติ สุขภาพและอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสม    นักเรียน นักศึกษาหรือเอกสารต<างๆ ให�ผู�ปกครองทราบ    อย<างต<อเน่ือง 3.98 0.76 มาก 7.ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ ผลงานดีเด<น    ตลอดจนความสามารถพิเศษ 3.91 0.77 มาก 8.ปรึกษาทุกฝ!ายท่ีเก่ียวข�องเพื่อช<วยแก�ปaญหา เมื่อพบ   ปaญหาหรือหาทางปbองกันก<อนเกิดปaญหา 3.85 0.71 มาก  



51  ตารางที่ 4.5 แสดงค<าเฉล่ีย ( X ) และส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ด�านการติดตามผู�เรียน โดยภาพรวมและรายข�อ (ต<อ)  ด�านการติดตามผู�เรียน X  S.D. ระดับ 9.เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะทั้ง    ในและนอกเวลาราชการตามสมควร 3.93 0.72 มาก 10.พบปะนักเรียน นักศึกษา อย<างน�อยสัปดาห,ละ 1 ครั้ง 3.86 0.80 มาก โดยภาพรวม 3.90 0.38 มาก  ตารางท่ี 4.5 สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียนพบว<าโดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก      ( X  = 3.90, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรด�านการติดตามผู�เรียนทุกข�ออยู<ในระดับมากเช<นกัน              



52  ตอนที่ 3 การวิเคราะห�ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได�ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร โดยจําแนกตามสถานภาพ และระดับการศึกษา โดยใช�สถิติค<า t-test Independentผลการวิเคราะห,ข�อมูล ดังตารางท่ี 8 – 15  ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายด�าน  การปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา สถานภาพ t  ครู (n  =  34) นักเรียน นักศึกษา (n  =  298) 
x  S.D. 

x  S.D.    1.ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา 4.36 0.36 4.31 0.29 0.82     2.ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา 4.43 0.47 4.05 0.37 5.40*     3.ด�านการติดตามผู�เรียน 4.15 0.53 3.87 0.34 4.14*  ในภาพรวม 4.32 0.30 4.13 0.25 3.49*  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   จากตารางที่ 4.6 สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ที่มีสถานภาพต<างกัน ในภาพรวมแตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป\นรายด�าน พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษาและด�านการติดตามผู�เรียนแตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส<วนด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูท่ีปรึกษาแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติ    



53  ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูที่จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายข�อ  การปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา (ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา)             ครู                นักเรียน นักศึกษา t  (n=34) (n=298) 
x  S.D. 

x  S.D. 1.ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา                 ช<วงตอนต�นป[การศึกษา 4.32 0.68 4.64 0.60 2.60*  2.แนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน   นักศึกษา 4.62 0.55 4.43 0.59 1.90  3.พบปะกับนักเรียน นักศึกษาเป\นรายบุคคล    และรายกลุ<มอย<างสมํ่าเสมอ 4.38 0.70 4.31 0.66 0.56  4.จัดทําประวัติข�อมูลผลการเรียนความ    ประพฤติ ของนักเรียน นักศึกษาเป\น   รายบุคคล 4.29 0.87 4.15 0.73 1.07  5.แบ<งกลุ<มนักเรียนนักศึกษาออกเป\นกลุ<มๆ   ละ 5-10 คน เพื่อพบปะนักเรียน นักศึกษา   เป\นรายกลุ<ม 3.79 0.81 4.22 0.83 2.94*  6.ติดต<อกับผู�ปกครองในการแก�ไขปaญหา   ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 4.03 0.80 4.24 072 1.46  7.จัดกิจกรรมให�นักเรียน นักศึกษาแต<ละกลุ<ม   ตามความสมัครใจ 3.97 0.76 4.15 0.73 1.35  8.ให�คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร   การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 4.41 0.66 4.25 072 1.33    นักศึกษา          



54  ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูท่ีปรึกษา จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายข�อ(ต<อ)  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา (ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา)             ครู                นักเรียน นักศึกษา t  (n=34) (n=298) 
x  S.D. 

x  S.D. 9.การแนะนําเก่ียวกับการลงโทษตาม   ความผิดระเบียบของวิทยาลัย 4.41 0.74 4.28 0.68 0.97  10.พบปะนักเรียน นักศึกษาหน�าเสาธงเป\น   ประจํา 4.41 0.93 4.32 0.63 0.77  11.ติดตามการเข�าช้ันเรียนการขาดเรียนการ   หนีเรียนของนักเรียน นักศึกษาอย<าง   ต<อเน่ือง 4.41 0.74 4.34 0.70 0.57  12.ติดต<อประสานงานกับครูผู�สอนหัวหน�า   แผนกของนักเรียน นักศึกษาอย<าง   สม่ําเสมอ 13.ติดตามการเข�าร<วมกิจกรรมต<างๆทั้งใน   และนอกสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 4.41  4.21 0.74  0.81 4.26  4.25 0.67  0.70 1.18  0.32  14.อบรมช้ีแจงเก่ียวกับการปbองกันและแก�ไข   ปaญหายาเสพติดเอดส,การมั่วสุมเที่ยว   กลางคืนทะเลาะวิวาท และเล<นการพนัน 4.32 0.68 4.27 0.69 0.44  15.ติดตามแนะนําแก�ไขปaญหาให�กับนักเรียน    นักศึกษาเป\นรายบุคคลและรายกลุ<ม 4.29 0.58 4.28 0.69 0.15  16.ตรวจสอบติดตามผลการเรียนของ   นักเรียน นักศึกษาทุกรายวิชาทุกภาคเรียน 4.44 0.61 4.31 0.65 1.19     



55  ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูที่ปรึกษา จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายข�อ(ต<อ)  การปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา (ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา) สถานภาพ t  ครู (n  =  34) นักเรียน นักศึกษา (n  =  298) 
x  S.D. 

x  S.D. 17.ประพฤติตนเป\นตัวอย<างท่ีดีให�กับ     นักเรียน นักศึกษา 4.56 0.56 4.31 0.67 2.45*  18.ปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาด�วยความยินดี     และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.62 0.60 4.37 0.66 2.25*  19.ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป\นธรรมกับ     นักเรียน นักศึกษาทุกคน 4.65 0.49 4.37 0.66 2.38*  20.ต้ังใจปฏิบัติหน�าที่ด�วยความวิริยะ      อุตสาหะ 4.59 0.50 4.36 0.65 1.95    ในภาพรวม 4.36 0.36 4.31 0.29 0.82 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   จากตาราง 4.7พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษาจําแนกตามสถานภาพ ในภาพรวมแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<า เกือบทุกข�อแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว�นข�อ 1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา               ช<วงตอนต�นป[การศึกษา, ข�อ 5. แบ<งกลุ<มนักเรียนนักศึกษาออกเป\นกลุ<มๆละ 5-10 คน เพื่อพบปะนักเรียน นักศึกษาเป\นรายกลุ<ม, ข�อ 17. ประพฤติตนเป\นตัวอย<างที่ดีให�กับนักเรียน นักศึกษา, ข�อ 18. ปฏิบัติหน�าท่ีครูที่ปรึกษาด�วยความยินดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน, ข�อ 19. ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป\นธรรมกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน แตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน 



56  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษาท่ีจําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายข�อ  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา)             ครู                นักเรียน นักศึกษา t  (n=34) (n=298) 
x  S.D. 

x  S.D. 1.แต<งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับ   วิชาชีพครู 4.47 0.75 4.39 0.79 0.62  2.เอาใจใส<ดูแลนักเรียน นักศึกษาเป\นอย<างดี 3.ย้ิมแย�มแจ<มใสเต็มใจในการปฏิบัติหน�าท่ีครู   ที่ปรึกษา 4.50 4.74 0.62 0.57 4.21 4.09 0.68 0.68 2.60* 6.14*  4.มีความเป\นกันเองกับนักเรียน นักศึกษา   และผู�ปกครอง 4.53 0.56 4.01 0.71 4.92*  5.ใช�วาจา กิริยาท<าทาง คําพูด สุภาพ 4.35 0.77 4.04 0.71 2.25*  6.ให�คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี 4.38 0.74 4.00 0.71 2.86*  7.เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง   พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตาม   สมควร 8.มีมนุษยสัมพันธ,ท่ีดีกับนักเรียน นักศึกษา   และผู�ปกครอง 9.มีความยุติธรรมกับนักเรียน นักศึกษา  10.ปกปdดความลับของนักเรียน นักศึกษา     ตามเหตุผลอันสมควร 4.18   4.41  4.32          4.41  0.72   0.66  0.77  0.74 3.99   3.99  3.93  3.89  0.73   0.72  0.70  0.74 1.46   3.51*  2.84*  3.86*    ในภาพรวม 4.43 0.47 4.05 0.37 5.40*  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     



57  จากตารางท่ี 4.8 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษาท่ีจําแนกตามสถานภาพในภาพรวมแตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<า เกือบทุกข�อมีความแตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว�นข�อที่ 1. แต<งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู และข�อที่ 7. เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะทั้งในและนอกเวลาราชการตามสมควรแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติ  ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียนท่ีจําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายข�อ  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านการติดตามผู�เรียน)             ครู                นักเรียน นักศึกษา t  (n=34) (n=298) 
x  S.D. 

x  S.D. 1.พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมพบครู   ที่ปรึกษา (Homeroom) และดูแลนักเรียน    นักศึกษาขณะเสร็จส้ินกิจกรรมหน�าเสาธง    เป\นประจําสม่ําเสมอ 4.44 0.82 3.91 0.70 3.62*    2.มีการติดตามผู�เรียนโดยใช�ระบบบริหาร   จัดการ (RMS2016) 3.มีการจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน    นักศึกษา และบันทึกข�อมูล ในสมุดครูที่   ปรึกษาอย<างต<อเน่ืองครบถ�วน 3.91  4.00 1.11  0.82   3.68  3.89 0.73  0.69 1.67  0.78  4.มีกิจกรรมการเย่ียมบ�าน เพื่อพบปะ   ผู�ปกครองอย<างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3.97 1.06 3.90 0.65 0.55  5.มีการติดตาม ให�คําแนะนํา ตักเตือน แก<   นักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติไม<เหมาะสม   หรือผิดระเบียบ อย<างสม่ําเสมอและ   ต<อเน่ือง 4.21 0.78 3.98 0.69 1.61  



58   ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียน จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายข�อ (ต<อ)  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านการติดตามผู�เรียน)             ครู                นักเรียน นักศึกษา t  (n=34) (n=298) 
x  S.D. 

x  S.D. 6.ติดต<อกับผู�ปกครองอย<างใกล�ชิดและ   รายงานผลการเรียน ความประพฤติ    สุขภาพและอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสม   นักเรียน นักศึกษาหรือเอกสารต<างๆ ให�   ผู�ปกครองทราบอย<างต<อเน่ือง 4.06 0.96 3.97 0.73 0.53  7.ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ    ผลงานดีเด<น ตลอดจนความสามารถพิเศษ 8.ปรึกษาทุกฝ!ายท่ีเก่ียวข�องเพื่อช<วย   แก�ปaญหา เมื่อพบปaญหาหรือหาทางปbองกัน   ก<อนเกิดปaญหา 9.เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง   พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตาม   สมควร 10.พบปะนักเรียน นักศึกษา อย<างน�อย   สัปดาห,ละ 1 ครั้ง 4.21  4.12   4.09   4.47  081  0.73   0.74   0.75  3.87  3.82   3.92   3.79  0.76  0.70   0.71   0.78 2.30*  2.27*   1.27   5.02*    ในภาพรวม 4.15 0.53 3.87 0.34 4.14*  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    



59  จากตารางท่ี 4.9 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ในภาพรวมแตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<าส<วนใหญ<มีความแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติยกเว�นข�อที่ 1. พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Homeroom) และดูแลนักเรียน นักศึกษาขณะเสร็จส้ินกิจกรรมหน�าเสาธง เป\นประจําสมํ่าเสมอ, ข�อท่ี 7. ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ ผลงานดีเด<น ตลอดจนความสามารถพิเศษ, ข�อท่ี 8. ปรึกษาทุกฝ!ายท่ีเก่ียวข�องเพื่อช<วยแก�ปaญหาเมื่อพบปaญหาหรือหาทางปbองกันก<อนเกิดปaญหา และข�อท่ี 10. พบปะนักเรียน นักศึกษา อย<างน�อยสัปดาห,ละ 1 คร้ัง แตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ันโดยภาพรวมและรายด�าน  การปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน t  ปวช. (n  =  23) ปวส. (n  =  11) 
x  S.D. 

x  S.D.    1.ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษา 4.42 0.42 4.29 0.23 1.22     2.ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา 4.37 0.47 4.55 0.45 1.06     3. ด�านการติดตามผู�เรียน 4.13 0.56 4.18 0.49 0.27  ในภาพรวม 4.34 0.38 4.33 0.16 0.13   จากตารางที่ 4.10 สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรจําแนกตามครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ในภาพรวมและรายด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูท่ีปรึกษาด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาและด�านการติดตามผู�เรียนแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติ   



60   ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าที่ครูที่ปรึกษาที่จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน โดยภาพรวมและรายข�อ  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูที่ปรึกษา) จําแนกตามครูที่ปรึกษาระดับช้ัน            ปวช.                     ปวส. t  (n=23) (n=11) 
x  S.D. 

x  S.D. 1.ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา                 ช<วงตอนต�นป[การศึกษา 4.35 0.78 4.36 0.51 0.07  2.แนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน   นักศึกษา 4.61 0.58 4.64 0.51 0.14  3.พบปะกับนักเรียน นักศึกษาเป\นรายบุคคล   และรายกลุ<มอย<างสมํ่าเสมอ 4.39 0.78 4.45 0.52 0.28  4.จัดทําประวัติข�อมูลผลการเรียนความ   ประพฤติ ของนักเรียน นักศึกษาเป\น   รายบุคคล 435 0.89 4.18 0.87 0.52  5.แบ<งกลุ<มนักเรียนนักศึกษาออกเป\นกลุ<มๆละ   5-10 คน เพ่ือพบปะนักเรียน นักศึกษาเป\น   รายกลุ<ม 3.74 0.92 4.00 0.63 0.97  6.ติดต<อกับผู�ปกครองในการแก�ไขปaญหาความ   ประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 4.13 0.82 3.91 0.83 0.73  7.จัดกิจกรรมให�นักเรียน นักศึกษาแต<ละกลุ<ม   ตามความสมัครใจ 4.00 0.91 4.00 0.45 0.00  8.ให�คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร   การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 4.52 0.73 4.27 0.47 1.20  9.การแนะนําเกี่ยวกับการลงโทษตามความผิด    ระเบียบของวิทยาลัย 4.48 0.79 4.27 0.65 0.81  



61  ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา ที่จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน โดยภาพรวมและรายข�อ(ต<อ)  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูที่ปรึกษา) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน            ปวช.                        ปวส. t  (n=23) (n=11) 
x  S.D. 

x  S.D. 10.พบปะนักเรียน นักศึกษาหน�าเสาธงเป\น   ประจํา 4.48 0.95 4.27 0.91 6.61  11.ติดตามการเข�าชั้นเรียนการขาดเรียนการ   หนีเรียนของนักเรียน นักศึกษาอย<างต<อเนื่อง 4.61 0.78 4.09 0.54 2.25*  12.ติดต<อประสานงานกับครูผู�สอนหัวหน�า   แผนกของนักเรียนนักศึกษาอย<างสมํ่าเสมอ 13.ติดตามการเข�าร<วมกิจกรรมต<างๆท้ังในและ   นอกสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 4.48  4.26 0.79  0.92 4.36  4.18  0.67  0.60 0.44  0.30  14.อบรมช้ีแจงเกี่ยวกับการปbองกันและแก�ไข   ปaญหายาเสพติดเอดส,การม่ัวสุมเท่ียว   กลางคืนทะเลาะวิวาท และเล<นการพนัน 4.43 0.66 4.09 0.70   1.36  15.ติดตามแนะนําแก�ไขปaญหาให�กับนักเรียน    นักศึกษาเป\นรายบุคคลและรายกลุ<ม 4.35 0.57  4.27 0.65 0.33  16.ตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน    นักศึกษาทุกรายวิชาทุกภาคเรียน 4.48 0.67 4.45 0.52 0.11  17.ประพฤติตนเป\นตัวอย<างท่ีดีให�กับนักเรียน    นักศึกษา 4.70 0.56 4.36 0.51 1.73  18.ปฏิบัติหน�าท่ีครูที่ปรึกษาด�วยความยินดี   และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.74 0.45 4.45 0.82 1.31  19.  ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป\นธรรมกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน 4.47 0.45 4.55 0.52 1.06 



62ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา ที่จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน โดยภาพรวมและรายข�อ (ต<อ)การปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา(ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูที่ปรึกษา) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน tปวช. (n  =  23) ปวส. (n  =  11)
x

S.D. 
x

S.D. 20.ต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความวิริยะ อุตสาหะ 4.65 0.49 4.55 0.52 0.57 ในภาพรวม 4.42 0.42 4.29 0.23 1.22 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จากตาราง 4.11 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา ที่จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ันในภาพรวมแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือพิจารณาเป\นรายข�อพบว<าเกือบทุกข�อมีความแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว�นข�อที่ 11.ติดตามการเข�าช้ันเรียนการขาดเรียนการหนีเรียนของนักเรียน นักศึกษาอย<างต<อเน่ือง แตกต<างกันอย<างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05



63ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาท่ีจําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน โดยภาพรวมและรายข�อการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา(ด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ปวช. ปวส. t(n=23) (n=11) 
x

S.D. 
x

S.D. 1.แต<งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู 4.39 0.78 4.64 0.67 0.94 2.เอาใจใส<ดูแลนักเรียน นักศึกษาเป\นอย<างดี3.ย้ิมแย�มแจ<มใสเต็มใจในการปฏิบัติหน�าท่ีครูที่ปรึกษา 3.48 4.61 0.59 0.66 4.55 5.00 0.69 0.00 0.28 1.964.มีความเป\นกันเองกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 4.48 0.60 4.64 0.51 0.81 5.ใช�วาจา กิริยาท<าทาง คําพูด สุภาพ 4.35 0.78 4.36 0.92 0.50 6.ให�คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี 4.26 0.81 4.64 0.51 1.41 7.เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครองพบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตามสมควร8.มีมนุษยสัมพันธ,ท่ีดีกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง9.มีความยุติธรรมกับนักเรียน นักศึกษา10.ปกปdดความลับของนักเรียน นักศึกษาตามเหตุผลอันสมควร 4.09 4.394.264.39 0.79 0.660.810.72 4.36 4.454.454.36 0.51 0.690.690.81 1.23 0.260.720.10ในภาพรวม 4.37 0.47 4.55 0.45 1.06 



64  จากตารางท่ี 4.12 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาท่ีจําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ันโดยภาพรวมแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา ที่จําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ันทุกข�ออยู<ในระดับมากเช<นกัน  ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียนที่ท่ีจําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน โดยภาพรวมและรายข�อ  การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านการติดตามผู�เรียน) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน             ปวช.                      ปวส. t  (n=23) (n=11) 
x  S.D. 

x  S.D. 1.พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมพบครู   ที่ปรึกษา (Homeroom) และดูแลนักเรียน    นักศึกษาขณะเสร็จส้ินกิจกรรมหน�าเสาธง    เป\นประจําสม่ําเสมอ 4.39 0.94 4.55 0.52 0.61  2.มีการติดตามผู�เรียนโดยใช�ระบบบริหาร   จัดการ (RMS2016) 3.มีการจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน    นักศึกษา และบันทึกข�อมูล ในสมุดครูที่   ปรึกษาอย<างต<อเน่ืองครบถ�วน 3.96  3.96 1.22  0.88 3.82  4.09 0.87  0.70 0.38  0.48  4.มีกิจกรรมการเย่ียมบ�าน เพื่อพบปะ   ผู�ปกครองอย<างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4.04 0.98 3.82 1.25 0.53  



65  5.มีการติดตาม ให�คําแนะนํา ตักเตือน แก<   นักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติไม<เหมาะสม   หรือผิดระเบียบ อย<างสม่ําเสมอและ     ต<อเน่ือง 4.17 0.78 4.27 0.78 0.34   ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียนจําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน โดยภาพรวมและรายข�อ (ต<อ) การปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา (ด�านการติดตามผู�เรียน) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน            ปวช.                       ปวส. t  (n=23) (n=11) 
x  S.D. 

x  S.D. 6.ติดต<อกับผู�ปกครองอย<างใกล�ชิดและ   รายงานผลการเรียน ความประพฤติ    สุขภาพและอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสม   นักเรียน นักศึกษาหรือเอกสารต<างๆ ให�   ผู�ปกครองทราบอย<างต<อเน่ือง 4.00 0.96 4.18 0.99 0.51  7.ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ    ผลงานดีเด<น ตลอดจนความสามารถพิเศษ 8.ปรึกษาทุกฝ!ายท่ีเก่ียวข�องเพื่อช<วยแก�      ปaญหา เมื่อพบปaญหาหรือหาทางปbองกัน   ก<อนเกิดปaญหา 9.เปdดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง   พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตาม   สมควร 10.พบปะนักเรียน นักศึกษา อย<างน�อย   สัปดาห,ละ 1 ครั้ง 4.17  4.09   4.09   4.43  0.94  0.74   0.74   0.79  4.27  4.18   4.09   4.55  0.47  0.75   0.83   0.69 0.33  0.35   0.01   0.42    ในภาพรวม 4.13   0.56 4.18 0.49 0.27  



66จากตารางท่ี 4.13 พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียนจําแนกตามครูท่ีปรึกษาระดับช้ันโดยภาพรวมแตกต<างกันอย<างไม<มีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือพิจารณาเป\นรายข�อ พบว<า สภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูท่ีปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ด�านการติดตามผู�เรียน จําแนกตามครูที่ปรึกษาระดับช้ันทุกข�ออยู<ในระดับมากเช<นกันตอนที่ 4 การวิเคราะห�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรตาราง 4.14 ข�อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ1. ให�มีโครงการเย่ียมบ�านภาคเรียนละ1ครั้งโดยมีงบประมาณที่เหมาะสมชัดเจน 3 2. จัดประกวดครูที่ปรึกษาดีเด<น ประจําป[3. ติดตามนักเรียน นักศึกษา ด�วยสื่อโซเชียล ที่ทันสมัย 1 14. จัดให�มีครูที่ปรึกษาห�องเรียนละ 2 คน 1 จากตางราง 4.14 ข�อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูที่ปรึกษา ฝ!ายพัฒนา กิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร พบว<า ให�มีโครงการเย่ียมบ�านภาค เรียนละ1ครั้ง โดยมีงบประมาณที่เหมาะสมชัดเจน f = 3 จัดประกวดครูที่ปรึกษาดีเด<น ประจําป[ f = 13 ติดตามนักเรียน นักศึกษา ด�วยสื่อโซเชียลที่ทันสมัยf = 1และจัดให�มีครูที่ปรึกษาห�องเรียนละ 2 คน f = 1



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การค้นคว้าอิสระ เรื่องการศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กำแพงเพชรและเพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา จำนวน 34 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 232 
คน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 66  คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
332 คน  โดยการสุ ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling ) และกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ และแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t- test Independent 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่
ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาและด้านการติดตามผู้เรียนการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลโดย
สรุปดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติงานในหนา้ที่
ครูที่ปรึกษา รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพของครูทีป่รึกษา และด้านการติดตามผู้เรียน ตามลำดับ 

2. การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที ่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จำแนกตามสถานภาพครู และนักเรียนนักศึกษา
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กำแพงเพชร ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาและด้านการติดตามผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ 

3. การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที ่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จำแนกตามครูที่ปรึกษาระดับชั้น ในภาพรวม
และรายด้าน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา และด้านการ
ติดตามผู้เรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรพบว่า ให้มีโครงการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละ1ครั้ง 
โดยมีงบประมาณที่เหมาะสมชัดเจน, จัดประกวดครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี, ติดตามนักเรียน 
นักศึกษา ด้วยสื่อโซเชียลที่ทันสมัย และจัดให้มีครูที่ปรึกษาห้องเรียนละ 2 คน  

5.2 อภิปรายผล 
การศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่
ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษาและด้านการติดตามผู้เรียนอภิปรายผลภาพรวมดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับผลการปฏิบัติ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพของครูที่
ปรึกษา และด้านการติดตามผู้เรียน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเป็นรูปแบบ
อาชีวศึกษา ซึ่งช่วงอายุของผู้เรียนเป็นช่วงวัยรุ่น ครูอาจารย์ของวิทยาลัยจะต้องมีทักษะและภารกิจใน
การเป็นครูที่ปรึกษาแนะแนวทางให้แก่นักเรียนนักศึกษา ควบคู่ไปกับการสอนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
เกษม สายสำราญ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง พบว่าการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีผล
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสราวุธ เย็นเอง และอันธิกา ฟิเล (2551) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา พบว่า นักเรียน นักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าครูที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในภาพรวมรายด้าน
และรายข้ออยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที ่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จำแนกตามสถานภาพครู และนักเรียนนักศึกษา
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักเรียนนักศึกษามี
ทัศคติต่อครูที่ปรึกษาว่ามีบุคลิกภาพเป็นผู้ควบคุมดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย ในขณะที่ครูจะมีมุมมอง
ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา นอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน
นักศึกษาแล้ว ยังต้องเข้าใจและใช้จิตวิทยาวัยรุ่นกับนักเรียนนักศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับประจักษ์ 
เลขตะระโก (2555) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพวังสะพุง ต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2554 จำแนกตาม
สถานะโดยภาพรวมพบว่าครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครู ที่ปรึกษาโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที ่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จำแนกตามครูที่ปรึกษาระดับชั้น ในภาพรวม
และรายด้าน การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที ่ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา และด้านการ
ติดตามผู้เรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และอีกประการหนึ่ง คือ ครูที่ปรึกษาบางราย อาจจะเป็นทีป่รึกษาและผู้สอนในหลาย
ระดับชั้น จึงไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบัณทิต ใจกล้า 
(2555) ได้ศึกษาเรื ่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที ่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัว  ผล
การศึกษาพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภานะภาพครรูะดับของการเป็นครูที่ปรึกษา หรือ
นักเร ียนนักศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รองลงไปคือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพปัว พบว่าครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา เห็นว่าการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพปัว อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยด้านบุคลิกภาพ สูงกว่า ด้าน
การปฏิบัติงาน 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษาควรจัดการประชุมในฝ่าย

งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานครูที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งกายสุภาพ ของครูที่ปรึกษา

ในปฏิบัติงานในแต่ละวันชัดเจนขึ้น เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
3. ด้านการติดตามผู้เรียนครูที่ปรึกษามีสมุดบันทึกการติดตามผู้เรียน และส่งรายการติดตาม

ผู้เรียนทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง และข้อแก้ไขรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ได้ทันที 
รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลด้วย 

 5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการส่งเสริมศึกษาวิจัยการนิเทศในการพัฒนาครูที ่ทำหน้าที่ คร ูท ี ่ปรึกษาใน

สถานศึกษา 
2. ควรนำผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี

กำแพงเพชรที่ได้ศึกษาในครั้งนี้  นำไปพัฒนาวิจัยในการการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
ในหน่วยงานอื่นด้วย 



บรรณานุกรม กเชษฐ�  ก่ิงชนะ. (2562).บทบาทและหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร&. ปริญญานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  กรมพลศึกษา. (2553).บทบาทของอาจารย)ท่ีปรึกษาตามความคาดหวังของนักศึกษาวิทยาลัยพล  ศึกษา. ฝ-ายวิชาการ วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม/.   กาญจนา  วัฒายุ. (2548). การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา ผู:บริหารการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.   แก:วศรีมา  ป>?นหุ/น. (2540).บทบาทของครูและความต�องการของนักเรียนเก่ียวกับการแนะแนวใน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง.การค:นคว:า     แบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม/. แก:วมณี  โพธิ์ศรีนาค. (2552).การปฏิบัติงานและป1ญหาการดูแลช&วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของ   ครูท่ีปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี...........................  รายงานการวิจัย. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). ระเบียบบริหารสถานศึกษา ว&าด�วยการ       บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552.กรุงเทพมหานครสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.  กรุงเทพมหานครสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.   คณะกรรมการข:าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2543).ความเป6นครูตามแนว พระราชดําริ: รวบรวมพระบรมราชโววาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ เจ�าอยู&หัวเก่ียวกับการพัฒนาวิจัยและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร คุรุสภา ลาดพร:าว.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล. (ม.ป.ท.,ม.ป.ป). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการผู�บริหาร   สถานศึกษากับการพัฒนาระบบอาจารย)ท่ีปรึกษา วันท่ี 6-7 สิงหาคม 2547. จงกลนี  มณีเดช. (2543). การปฏิบัติตามบทบาทของอาจารย)ท่ีปรึกษาให�ทัศนะของนักศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม&.การค:นคว:าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม/.       ชวนพิศ  ทองทวี. (2522).จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ศิริภัณฑ�.  ฉัตรชัย  เสาวกุล. (2543). รูปแบบการให�คําปรึกษาแก&นักศึกษาคณะวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยี  ราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม&.การค:นคว:าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร     มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม/.  



71  ทศวร  มณีขํา, สายชนม� สัจจานิตย�และนิ่มนวล อุตระ. (2527). การศึกษาบทบาทของอาจารย)ท่ี   ปรึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร.สํานักทะเบียนการศึกษา วิทยาเขตท/าพระ หน/วยวิจัย   สถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากร.  ธรรมปGฎก, (ป.อ.ปยุตโต). (2542). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร :   โรงพิมพ�การศาสนา. นิรันดร�  กุลทรัพย�. (2542). การศึกษารูปแบบบทบาทและหน�าท่ีของอาจารย)ท่ีปรึกษาทางวิชาการ   ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ.วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.2(2),9-13.    บัณฑิต  ชนะชัย. (2533). บทบาทของอาจารย)ท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ�    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก/น. บุญชม  ศรีสะอาด. (2545).การวิจัยเบ้ืองต�น.พิมพ�ครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�. บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย เล&ม 1. พิมพ�ครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร   สุวีริยาสาส�น. ประจักษ�  เลขตะระโก. (2555). การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย   การอาชีพวังสะพุง ต&อการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ป@การศึกษา 2554. รายงานการวิจัย. พยอม  วงศ�สารศรี.(2533).หลักการแนะแนว.กรุงเทพฯ:คณะวิชาครุศาสตร� วิทยาลัยครูสวนดุสิต.พรพรรณ  ยสธร. (2542). บทบาทของอาจารย)ท่ีปรึกษาทางวิชาการในมหาวิทยาลัยมหิดล.   รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. พรรณวิไล รักวิโรจน�สุข.(2546). แนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีอาจารย)ท่ีปรึกษาโรงเรียนศรีธนา   พณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม&.การค:นคว:าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร�มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม/. พิกุล เอ่ียมรัศมี. (2553). คุณลักษณะอาจารย)ท่ีปรึกษาท่ีเป6นจริงและท่ีพึงประสงค)ตามความ   คิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนดาราสมุทร   บริหารธุรกิจ. รายงานการวิจัย. พีรศักด์ิ  อิทธิศักด์ิธนเดช. (2558). ศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาในระบบดูแล   ช&วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนปางมะผ�าพิทยาสรรพ) อําเภอปางมะผ�า   จังหวัดแม&ฮ&องสอน. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม/. ภูมิศักด์ิ  แสนกันยา. (2546). การพัฒนาการปฏิบัติงานอาจารย)ท่ีปรึกษาโรงเรียนเหล&ากลาง  วิทยาคมก่ิงอําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ).รายงานการวิจัย.  



72  มหาวิทยาลัยพายัพ. (2551). คู&มืออาจารย)ท่ีปรึกษาคณะสังคมศาสตร)และมนุษยศาสตร).สํานัก   ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยพายัพ.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม/.(2540). คู&มืออาจารย)ท่ีปรึกษา ป@การศึกษา 2540-2544.สํานักทะเบียน  และประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม/.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. (2553). คู&มือ อาจารย)ท่ีปรึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�. (2555). คู&มืออาจารย)ท่ีปรึกษา.   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�. (2553). คู&มืออาจารย)ท่ีปรึกษา. คณะเทคนิคการแพทย�.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�.      มารีนา  สาเลOะและคณะ. (2522).ศึกษาทัศนะคติของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาป1ตตานี ท่ีมีต&อ   บทบาทของครูท่ีปรึกษา. รายงานการวิจัย.     รวีวรรณ  ชินะตระกูล. (2537). หลักการแนะแนว.กรุงเทพมหานคร :คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล:าลาดกระบัง. ระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ�. (2545). บทบาทการปฏิบัติหน�าท่ีของอาจารย)ท่ีปรึกษาสถาบันเทคโนโลยี   ราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 18 (ราชมงคลวิชาการ 44).เล/มท่ี 3 กลุ/มท่ัวไป กรุงเทพมหานคร :คุรุสภาลาดพร:าว.     เรียม  ศรีทอง. (2540). การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานอาจารย)ท่ีปรึกษา 13-14 ตุลาคม  2540. งานอาจารย�ท่ีปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ลําปางลําปาง:แผนกเอกสารการพิมพ� วิทยาเขตลําปาง.   โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม/.(2545). คู&มือครูและบุคลากรสนับสนุนป@การศึกษา    2545.ฝ-ายวิชาการ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชยีงใหม/.               วัชรี  มีทรัพย�. (2520). การแนะแนวในโรงเรียน.กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช. ศรีสมร  ชูดวง.(2542). บทบาทอาจารย)ท่ีปรึกษาคณะพืชศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตลําปาง.การค:นคว:าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม/.ศศิพิสุทธิ์  หงส�สมบัติ. (2552). คู&มืออาจารย)ท่ีปรึกษา. งานช/วยเหลือนักศึกษา กลุ/มงานบริการและ   กิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย�.    สมชาย  ดุรงค�เดช.(2542). การประเมินผลโครงการ:แนวคิดและวิธีการ.กรุงเทพมหานคร :  คณะสาธารณสุขศาสตร�มหาวิทยาลัยมหิดล.       ศึกษาทัศน



73  สมนึก  ชัชวาล และสุวิทย� จันทร�ทิพย�. (2536). บทบาทกับป1ญหาและอุปสรรคของครูในเขตอําเภอ   เมืองเชียงใหม&ในการแก�ไขพฤติกรรมท่ีเป6นป1ญหาของเด็กนักเรียนวัยรุ&น.   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม/.       สมยศ  พันธ�กสิกร. (2542). การปฏิบัติตามบทบาทท่ีเป6นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของอาจารย)   ท่ีปรึกษาในทัศนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําปาง.การค:นคว:าแบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม/.…… สวาสด์ิ  ตอพล. (2533). การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีหมู&บ�านครู พุทธศักราช 2533  กองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7.ปริญญานิพนธ� กศม.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร.       สุมน  อมรวิวัฒน�.(2518). บทบาทของอาจารย)ท่ีปรึกษาในการสอนและการวัดผลการศึกษาใน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร ฝ-ายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  สืบแสง พรหมบุญ.(2539). รายงานการสัมมนาอาจารย)ท่ีปรึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.,,,,,,,,,,,,,,,,กรุงเทพมหานคร  ทบวงมหาวิทยาลัย.    สราวุธ  เย็นเอง และอันธิกา ฟGเล. (2551). ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับบทบาทและ หน�าท่ีครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ป@การศึกษา 2551.รายงานการ วิจัย.              สําเนาว�  ขจรศิลปU.(2543). ระบบอาจารย)ท่ีปรึกษา. ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ�.     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห/งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ   พ.ศ. 2542แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 2545. กรุงเทพมหานคร:สํานักงาน... สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2544). คู&มืออาจารย)ท่ีปรึกษาสภาสถาบันราชภัฏ ฉบับปรับปรุง.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ.     สุจิตร  เพียรชอบ. (2521). ท่ีปรึกษาทางสว&างไสว:ประมวลความรู�เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน   ระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร :กรมสามัญศึกษา กองการวิจัยศึกษา.  อิสสรหัส  โชติกเสถียร. (2543). การศึกษาบทบาทของอาจารย)ท่ีปรึกษาตามทัศนะของอาจารย)            ท่ีปรึกษาและนักศึกษาของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. ปริญญานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. อําภา จันทร�สกุล. (2535). ทฤษฎีและวิธีการให�คําปรึกษา. กรุงเทพมหานคร :คณะศึกษาศาสตร�   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�.      อาชีวศึกษา. (2529). ระเบียบบริหารสถานศึกษา ว&าด�วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529.     กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย�การพิมพ�.   
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             ภาคผนวก 



       ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย                



  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝ%ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร คําช้ีแจง  1.  แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําเพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  2.  โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท2านท่ีเป3นจริง คําตอบของท2านจะไม2มีผลกระทบต2อตัวผู�ตอบ ผู� ศึกษาจะนําผลการศึกษาไปใช�ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ี         ของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  3.  แบบทดสอบฉบับนี้แบ2งออกเป3น 3 ตอน   ตอนท่ี 1. สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ตอนท่ี 3. ป8ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ลงใน (   )  หน�าข�อความหรือเติมข�อความลงในช2องว2างท่ีกําหนดให�ตามความเป3นจริง 1. สถานภาพ  (  ) ครู   (  )นักเรียนนักศึกษา   1.1 ระดับการศึกษา (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา)   (   ) ปวช.    (    )  ปวส.   1.2 แผนกวิชาท่ี คณะครู/นักเรียนนักศึกษา ท่ีสังกัด   (   ) แผนกวิชาพืชศาสตร>  (   ) แผนกวิชาสัตวศาสตร>   (   )แผนกวิชาช2างเกษตร  (  ) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    (   )แผนกวิชาคอมพิวเตอร>ธุรกิจ (  ) แผนกวิชาการบัญชี    (   ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ>    76 



    1.3 ประสบการณ>การทําหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา   (   )  ไม2มีประสบการณ>    (   ) 1 - 5  ปD (   ) 6 - 10 ปD    (   ) 11 – 15 ปD  (   ) 16 ปDข้ึนไป   2. ป8จจุบันท2านเป3นครูท่ีปรึกษาหรือเป3นนักเรียน นักศึกษาอยู2ในระดับชั้น 2.1) ป8จจุบันท2านเป3นครูท่ีปรึกษา     (    )  ระดับชั้น ปวช. ปDท่ี.............ห�อง.......... แผนกวิชา...............    (    )  ระดับชั้น ปวส. ปDท่ี.............ห�อง .........แผนกวิชา............... 2.2 ป8จจุบันเป3นนักเรียน นักศึกษาอยู2ในระดับชั้น    (    )  ระดับชั้น ปวช. ปDท่ี.............ห�อง.......... แผนกวิชา...............    (    )  ระดับชั้น ปวส. ปDท่ี.............ห�อง .........แผนกวิชา...............  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี            กําแพงเพชร  คําช้ีแจง โปรดอ2านข�อความต2อไปนี้และพิจารณาว2าครูท่ีปรึกษาของท2านมีการปฏิบัติตามข�อความนั้นอยู2ในระดับใดแล�วทําเครื่องหมาย √ลงในช2องความคิดเห็นตามความคิดเห็นของท2านท่ีมีต2อการปฏิบัติหน�าท่ีของครูท่ีปรึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ดังต2อไปนี้ 5  หมายถึง  ครูท่ีปรึกษามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 4  หมายถึง  ครูท่ีปรึกษามีการปฏิบัติในระดับมาก 3  หมายถึง  ครูท่ีปรึกษามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2  หมายถึง  ครูท่ีปรึกษามีการปฏิบัติในระดับน�อย 1  หมายถึง  ครูท่ีปรึกษามีการปฏิบัติในระดับน�อยท่ีสุด  ตัวอย4างการตอบแบบสอบถามและความหมายของการตอบ   ด�าน/ข�อ   รายการท่ีพิจารณา  รายการท่ีปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด 5 4 3 2 1 0 มีการให�คําแนะนํา และให�คําปรึกษาแก2นักเรียนนักศึกษา   √   00 มีการให�คําแนะนํา และให�คําปรึกษาแก2นักเรียนนักศึกษา   √   77 



  จากตัวอย2างแบบสอบถามข�อ 0 และ 00 ผู�ตอบเลือกระดับการปฏิบัติหมายเลข 3 หมายความว2าผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว2าจัดให�มีการให�คําแนะนําและให�คําปรึกษาแก2นักเรียนนักศึกษาอยู2ในระดับปานกลาง   ด�าน/ข�อ   รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ    รายการท่ีปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด 5 4 3 2 1 ด�านท่ี1 ด�านการปฏิบัติงานในหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา  ข�อท่ี 1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ช2วงตอนต�นปDการศึกษา       ข�อท่ี 2 แนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนนักศึกษา       ข�อท่ี 3 พบปะกับนักเรียน นักศึกษาเป3นรายบุคคลและรายกลุ2มอย2างสมํ่าเสมอ      ข�อท่ี 4 จัดทําประวัติข�อมูลผลการเรียนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาเป3นรายบุคคล      ข�อ 5  แบ2งกลุ2มนักเรียนนักศึกษาออกเป3นกลุ2มๆละ 5-10 คน    เพ่ือพบปะนักเรียน นักศึกษาเป3นรายกลุ2ม      ข�อท่ี 6 ติดต2อกับผู�ปกครองในการแก�ไขป8ญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา      ข�อท่ี 7 จัดกิจกรรมให�นักเรียน นักศึกษาแต2ละกลุ2มตามความสมัครใจ      ข�อท่ี 8 ให�คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสารการ ลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา      ข�อท่ี 9 การแนะนําเก่ียวกับการลงโทษตามความผิดระเบียบของวิทยาลัย      ข�อท่ี 10  พบปะนักเรียน นักศึกษาหน�าเสาธงเป3นประจํา      ข�อท่ี 11 ติดตามการเข�าชั้นเรียนการขาดเรียนการหนีเรียนของนักเรียน นักศึกษาอย2างต2อเนื่อง      ข�อท่ี 12 ติดต2อประสานงานกับครูผู�สอนหัวหน�าแผนกของนักเรียนนักศึกษาอย2างสมํ่าเสมอ      78 



    ด�าน/ข�อ   รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ    รายการท่ีปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด 5 4 3 2 1 ข�อท่ี 13 ติดตามการเข�าร2วมกิจกรรมต2างๆท้ังในและนอกสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา      ข�อท่ี 14 อบรมชี้แจงเก่ียวกับการปNองกันและแก�ไขป8ญหายาเสพติดเอดส>การม่ัวสุมเท่ียวกลางคืนทะเลาะวิวาท และเล2นการพนัน      ข�อท่ี 15 ติดตามแนะนําแก�ไขป8ญหาให�กับนักเรียนนักศึกษาเป3นรายบุคคลและรายกลุ2ม      ข�อท่ี 16 ตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกรายวิชาทุกภาคเรียน      ข�อท่ี 17 ประพฤติตนเป3นตัวอย2างท่ีดีให�กับนักเรียน นักศึกษา      ข�อท่ี 18 ปฏิบัติหน�าท่ีครู ท่ีปรึกษาด�วยความยินดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน      ข�อท่ี 19 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป3นธรรมกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน      ข�อท่ี 20 ต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความวิริยะ อุตสาหะ      ด�านท่ี 2     ด�านบุคลิกภาพของครูท่ีปรึกษา       ข�อท่ี 21 แต2งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู      ข�อท่ี 22 เอาใจใส2ดูแลนักเรียน นักศึกษาเป3นอย2างดี      ข�อท่ี 23 ยิ้มแย�มแจ2มใสเต็มใจในการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา      ข�อท่ี 24 มีความเป3นกันเองกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง      ข�อท่ี 25 ใช�วาจา กิริยาท2าทาง คําพูด สุภาพ      ข�อท่ี 26 ให�คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี      ข�อท่ี 27 เปOดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตามสมควร      ข�อท่ี 28 มีมนุษยสัมพันธ>ท่ีดีกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง      ข�อท่ี 29 มีความยุติธรรมกับนักเรียน นักศึกษา      ข�อท่ี 30 ปกปOดความลับของนักเรียน นักศึกษาตามเหตุผลอันสมควร      79 



    ด�าน/ข�อ   รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ    รายการท่ีปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด 5 4 3 2 1 ด�านท่ี 3     ด�านการติดตามผู�เรียน       ข�อท่ี 31 พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา (Homeroom) และดูแลนักเรียน นักศึกษาขณะเสร็จสิ้นกิจกรรมหน�าเสาธง เป3นประจําสมํ่าเสมอ      ข�อท่ี 32 มีการติดตามผู�เรียนโดยใช�ระบบบริหารจัดการ (RMS2016)      ข�อท่ี 33 มีการจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา และบันทึกข�อมูล ในสมุดครูท่ีปรึกษาอย2างต2อเนื่องครบถ�วน      ข�อท่ี 34 มีกิจกรรมการเยี่ยมบ�าน เพ่ือพบปะผู�ปกครองอย2างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง      ข�อท่ี 35 มีการติดตาม ให�คําแนะนํา ตักเตือน แก2นักเรียน นักศึกษา ท่ีประพฤติไม2เหมาะสมหรือผิดระเบียบ อย2างสมํ่าเสมอและต2อเนื่อง      ข�อท่ี 36 ติดต2อกับผู�ปกครองอย2างใกล�ชิดและรายงานผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพและอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษาหรือเอกสารต2างๆ ให�ผู�ปกครองทราบอย2างต2อเนื่อง      ข�อท่ี 37 ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ ผลงานดีเด2น ตลอดจนความสามารถพิเศษ      ข�อท่ี 38 ปรึกษาทุกฝYายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือช2วยแก�ป8ญหา เม่ือพบป8ญหาหรือหาทางปNองกันก2อนเกิดป8ญหา      ข�อท่ี 39 เปOดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตามสมควร      ข�อท่ี 40 พบปะนักเรียน นักศึกษา อย2างน�อยสัปดาห>ละ 1 ครั้ง          80 
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        ภาคผนวก ข รายนามผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย                



  รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย  1.รองศาสตราจารย  ดร.ประหยัด   จิระวรพงศ    ผู�เชี่ยวชาญ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.ผู�ช,วยศาสตราจารย  ดร.ป-ยมนัส  วรวิทย รัตนกุล   อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3.ดร.ประพฤทธิ์   เธียรสิทธิพร   กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                      82 



           ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย            



 ท่ี สวป.001(2)/ว.077                                                                                เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�เป'นผู)เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเรียน   สิ่งท่ีส.งมาด)วย    1. โครงร.างงานวิจัย  2. แบบสอบ  ด)วย นายณปภัช  พวงลําใย รหัส ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดําเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการปฏิบัติหน)าท่ีของครูท่ีปรึกษานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรในการนี้ สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ>ค ได)พิจารณาเห็นว.า ท.านเป'นผู)มีความรู) ความสามารถในเรื่องนี้เป'นอย.างดี จึงใคร.ขอความอนุเคราะห�จากท.านใเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข)อเสนอแนะต.าง ๆ เพ่ือใช)เป'นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช)ในการเก็บข)อมูลเพ่ือการทําวิจัยต.อไป                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป'นอย.างสูงมา ณ โอ                                                                                                                                                          2  พฤษภาคม 2562 เป'นผู)เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โครงร.างงานวิจัย           จํานวน                ชุดแบบสอบถาม                     จํานวน                 ชุดวย นายณปภัช  พวงลําใย รหัส 6022010048 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ>ค อยู.ระหว.างการศึกษาสภาพการปฏิบัติหน)าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝHายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ>ค ได)พิจารณาเห็นว.า ท.านเป'นผู)มีความรู) ความสามารถในเรื่องนี้เป'นอย.างดี จึงใคร.ขอความอนุเคราะห�จากท.านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข)อเสนอแนะต.าง ๆ เพ่ือใช)เป'นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช)ในการเก็บข)อมูลเพ่ือการทําวิจัยต.อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป'นอย.างสูงมา ณ โอ           ขอแสดงความนับถือ         (ผู)ช.วยศาสตราจารย� ดร                คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 86           จํานวน                ชุด       จํานวน                 ชุด       บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ>ค อยู.ระหว.างฝHายพัฒนากิจการนักเรียน สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ>ค ได)พิจารณาเห็นว.า ท.านเป'นผู)มีความรู) นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข)อเสนอแนะต.าง ๆ เพ่ือใช)เป'นแนวจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป'นอย.างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ผู)ช.วยศาสตราจารย� ดร.พีระ  พันธุ�งาม) คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 



        ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถาม           



 ท่ี สวป.001(2)/ว.081                                                                   เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถามเรียน  สิ่งท่ีส(งมาด*วย   แบบสอบถาม                           ด*วย นายณปภัชมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปฏิบัติหน*าท่ีของครูท่ีปรึกษากําแพงเพชร       ในการนี้ นักศึกษาหน(วยงานของท(านซ่ึงเป8นกลุ(มตัวอย(างทําการค*นคว*าอิสระ ของนักศึกษาเข*าทําการเก็บข*อมูลการวิจัย เพ่ือเป8นประโยชน�ทางการศึกษาต(อไป                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห�                                                                                                                                               6  มิถุนายน  2562 ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม                     จํานวน                ชุดยณปภัช   พวงลําใย  เป8นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา กําลังทําการค*นคว*าอิสระ เรื่อง ปฏิบัติหน*าท่ีของครูท่ีปรึกษา ฝBายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการนี้ นักศึกษามีความจําเป8นต*องเก็บข*อมูลเพ่ือการค*นคว*าอิสระหน(วยงานของท(านซ่ึงเป8นกลุ(มตัวอย(าง โดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยและเพ่ือให*การของนักศึกษาดําเนินไปด*วยความเรียบร*อย จึงใคร(ขอความอนุเคราะห�ให*นักศึกษาเข*าทําการเก็บข*อมูลการวิจัย เพ่ือเป8นประโยชน�ทางการศึกษาต(อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห� และขอขอบพระคุณเป8นอย(างสูงมา ณ โอกาสนี้           ขอแสดงความนับถือ         (ผู*ช(วยศาสตราจารย� ดร             คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 76 จํานวน                ชุด       หลักสูตรศึกษาศาสตรเรื่อง การศึกษาสภาพการฝBายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีความจําเป8นต*องเก็บข*อมูลเพ่ือการค*นคว*าอิสระ จากบุคลากรในมการวิจัยและเพ่ือให*การขอความอนุเคราะห�ให*นักศึกษาและขอขอบพระคุณเป8นอย(างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ผู*ช(วยศาสตราจารย� ดร.พีระ  พันธุ�งาม) คณะวิทยาการจัดการ 



       ภาคผนวก จ การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย            



92  การประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาสภาพการปฏิบัติหน!าท่ีครูท่ีปรึกษา ฝ&ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร   รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ คะแนนความคิดเห็นของผู!เชียวชาญ   รวม   ค/า IOC   แปลผล  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ด!านท่ี1 ด!านการปฏิบัติงานในหน!าท่ีครูท่ีปรึกษา 1.ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ช'วงตอนต�นป)การศึกษา 1 1 1 3 1 ใช�ได� 2.แนะนําการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนนักศึกษา 0 1 1 2 0.66 ใช�ได� 3.พบปะกับนักเรียน นักศึกษาเป5นรายบุคคลและรายกลุ'มอย'างสมํ่าเสมอ 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 4.จัดทําประวัติข�อมูลผลการเรียนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาเป5นรายบุคคล 0 1 1 2 0.66 ใช�ได� 5.แบ'งกลุ'มนักเรียนนักศึกษาออกเป5นกลุ'มๆละ 5-10 คน เพ่ือพบปะนักเรียน นักศึกษาเป5นรายกลุ'ม 1 1 1 3 1 ใช�ได� 6.ติดต'อกับผู�ปกครองในการแก�ไขป=ญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 1 1 0 2 0.66 ใช�ได� 7.จัดกิจกรรมให�นักเรียน นักศึกษาแต'ละกลุ'มตามความสมัครใจ 1 1 1 3 1 ใช�ได� 8.ให�คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 9.การแนะนําเก่ียวกับการลงโทษตามความผิดระเบียบของวิทยาลัย 1 1 1 3 1 ใช�ได� 10.พบปะนักเรียน นักศึกษาหน�าเสาธงเป5นประจํา 0 1 1 2 0.66 ใช�ได� 11.ติดตามการเข�าชั้นเรียนการขาดเรียนการหนีเรียนของนักเรียน นักศึกษาอย'างต'อเนื่อง 1 0 1 2 0.66 ใช�ได�  



93    รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ คะแนนความคิดเห็นของผู!เชียวชาญ   รวม   ค/า IOC   แปลผล  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ด!านท่ี1 ด!านการปฏิบัติงานในหน!าท่ีครูท่ีปรึกษา 12.ติดต'อประสานงานกับครูผู�สอนหัวหน�าแผนกของนักเรียน นักศึกษาอย'างสมํ่าเสมอ 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 13.ติดตามการเข�าร'วมกิจกรรมต'างๆท้ังในและนอกสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 1 1 1 3 1 ใช�ได� 14.อบรมชี้แจงเก่ียวกับการปEองกันและแก�ไขป=ญหายาเสพติดเอดสFการม่ัวสุมเท่ียวกลางคืนทะเลาะวิวาท และเล'นการพนัน 0 1 1 2 0.66 ใช�ได� 15.ติดตามแนะนําแก�ไขป=ญหาให�กับนักเรียน นักศึกษาเป5นรายบุคคลและรายกลุ'ม 1 1 1 3 1 ใช�ได� 16.ตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกรายวิชาทุกภาคเรียน 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 17.ประพฤติตนเป5นตัวอย'างท่ีดีให�กับนักเรียน นักศึกษา 1 1 1 3 1 ใช�ได� 18.ปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษาด�วยความยินดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 1 1 1 3 1 ใช�ได� 19.ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป5นธรรมกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 20.ต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความวิริยะ อุตสาหะ 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 21.แต'งกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับวิชาชีพครู 1 1 1 3 1 ใช�ได� 22.เอาใจใส'ดูแลนักเรียน นักศึกษาเป5นอย'างดี 1 1 1 3 1 ใช�ได�   



94    รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ คะแนนความคิดเห็นของผู!เชียวชาญ  รวม  ค/า IOC  แปลผล  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 23.ยิ้มแย�มแจ'มใสเต็มใจในการปฏิบัติหน�าท่ีครูท่ีปรึกษา 1 1 1 3 1 ใช�ได� 24.มีความเป5นกันเองกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 1 1 1 3 1 ใช�ได� 25.ใช�วาจา กิริยาท'าทาง คําพูด สุภาพ 1 1 1 3 1 ใช�ได� 26.ให�คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี 1 1 1 3 1 ใช�ได� 27.เปHดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตามสมควร 1 1 1 3 1 ใช�ได� 28.มีมนุษยFสัมพันธFท่ีดีกับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 1 1 1 3 1 ใช�ได� 29.มีความยุติธรรมกับนักเรียน นักศึกษา 1 1 1 3 1 ใช�ได� 30.ปกปHดความลับของนักเรียน นักศึกษาตามเหตุผลอันสมควร 1 1 1 3 1 ใช�ได� ด!านท่ี3 ด!านการติดตามผู!เรียน       31.พบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา (Homeroom) และดูแลนักเรียน นักศึกษาขณะเสร็จสิ้นกิจกรรมหน�าเสาธง เป5นประจําสมํ่าเสมอ 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 32.มีการติดตามผู�เรียนโดยใช�ระบบบริหารจัดการ (RMS2016) 1 1 1 3 1 ใช�ได� 33.มีการจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษา และบันทึกข�อมูล ในสมุดครูท่ีปรึกษาอย'างต'อเนื่องครบถ�วน 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 34.มีกิจกรรมการเยี่ยมบ�าน เพ่ือพบปะผู�ปกครองอย'างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 1 1 1 3 1 ใช�ได�  



95    รายการท่ีครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ คะแนนความคิดเห็นของผู!เชียวชาญ  รวม  ค/า IOC  แปลผล  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 35.มีการติดตาม ให�คําแนะนํา ตักเตือน แก'นักเรียน นักศึกษา ท่ีประพฤติไม'เหมาะสมหรือผิดระเบียบ อย'างสมํ่าเสมอและต'อเนื่อง 1 1 1 3 1 ใช�ได� 36.ติดต'อกับผู�ปกครองอย'างใกล�ชิดและรายงานผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพและอ่ืนๆ โดยใช�ระเบียนสะสมนักเรียน นักศึกษาหรือเอกสารต'างๆ ให�ผู�ปกครองทราบอย'างต'อเนื่อง 1 0 1 2 0.66 ใช�ได� 37.ให�ความเห็นในการรับรองความประพฤติ ผลงานดีเด'น ตลอดจนความสามารถพิเศษ 1 1 1 3 1 ใช�ได� 38.ปรึกษาทุกฝTายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือช'วยแก�ป=ญหา เม่ือพบป=ญหาหรือหาทางปEองกันก'อนเกิดป=ญหา 0 1 1 2 0.66 ใช�ได� 39.เปHดโอกาสให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง พบปะท้ังในและนอกเวลาราชการตามสมควร 0 1 1 2 0.66 ใช�ได� 40.พบปะนักเรียน นักศึกษา อย'างน�อยสัปดาหFละ 1 ครั้ง 1 1 1 1 1 ใช�ได�    
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