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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค์ ตาม
ทัศนะของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 2) ศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาตาม
ความเป็นจริง ตามทัศนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 3) เปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของครูท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จำแนก
ตามตัวแปรระดับช้ัน แผนกวิชา และสถานภาพ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 320 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่
และมอร์แกน(Krejcie  and Morgan, 1970 : 608-609)  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีความเช่ือมั่น .985 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคะแนนเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และสถิติ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test)  

 ผลการวิจัย พบว่า  
1. นักเรียนนักศึกษามีทัศนะต่อการปฏิบัติของครูท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค์โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในมากท่ีสุด( x = 4.72, S.D. =.21) และการปฏิบัติของครูท่ีปรึกษาตามความเป็นจริงโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก( x = 4.31, S.D. = .11) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัศนะของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดในด้านบุคลิกภาพ 
รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ด้านการบริการให้คำปรึกษา และ
ด้านวิชาการ และสำหรับการปฏิบัติของครูท่ีปรึกษาตามความเป็นจริงมากท่ีสุดในด้านบุคลิกภาพ 
รองลงมาเป็นด้านวิชาการ ด้านการบริการให้คำปรึกษา และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนนักศึกษา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน นักเรียนนักศึกษามีทัศนะต่อการปฏิบัติของครูท่ี
ปรึกษาท่ีพึงประสงค์รายด้านดังนี้ 
  1.1 ด้านวิชาการ นักเรียนนักศึกษามีความพึงประสงค์ให้ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติต่อ
นักเรียนนักศึกษามากท่ีสุดเกี่ยวกับการติดตาม ดูแลให้คำปรึกษาในการฝึกประสบการณ์สมรรถนะ
อาชีพ มีการให้คำปรึกษากรณีนักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนต่ำและเชิญผู้ปกครอง และติดตามดูแล 
เอาใจใส่นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
  1.2 ด้านการให้คำปรึกษา นักเรียนนักศึกษามีความพึงประสงค์ให้ครูท่ีปรึกษา
ปฏิบัติต่อนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และรักษาความลับ
เป็นอย่างดี มีการติดต่อประสานกับผู้ปกครอง เย่ียมบ้านของนักเรียนนักศึกษากรณีท่ีต้องร่วมกัน

  



 

 

แก้ปัญหา และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยขน์เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพ 
การหารายได้ระหว่างเรียนให้รับทราบทันต่อเหตุการณ์และถูกต้อง 
  1.3 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษามี
ความพึงประสงค์ให้ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติต่อนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุดเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีเหตุผล มีการส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษามีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนกล้าแสดงออก
ในทางท่ีสร้างสรรค์ 
  1.4 ด้านบุคลิกภาพ นักเรียนนักศึกษามีความพึงประสงค์ให้ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติ
ต่อนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุดเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีลักษณะท่ีควร
เคารพนับถือ น่าเช่ือถือ และไว้วางใจ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษา และรู้จักให้อภัยและ
เปิดโอกาสใหน้ักเรียนนักศึกษาปรับปรุงตนเอง 

 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของครูท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษาท่ีมีระดับช้ันต่างกัน นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. มีทัศนะแตกต่างกันในด้านวิชาการ และด้านการให้คำปรึกษา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียนนักศึกษาท่ีสังกัดแผนกวิชาต่างกัน นักเรียนนักศึกษามีทัศนะ
ในด้านวิชาการ และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพต่างกัน นักเรียนนักศึกษามีทัศนะแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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Abstract 

The Research report has made a research objectives: 1) To study the 
characteristics of the teacher advisors according to the students' perspective of 
Chumphon Vocational College. 2) To study the actual characteristics of the teacher 
advisors according to the students' perspective of Chumphon Vocational College. 3) To 
compare the characteristics of the teacher advisors according to the students' 
perspective of Chumphon Vocational College to be classified by class, department 
and status variant of the students of Chumphon Vocational College academic year 
2021. The total number of the students is 320 students which was determined the 
sample size by Krejcie and Morgan tables. The research tool was a level of 5 
estimation scale questionnaire that has .985 of reliance.The statistics used in data 
analysis were percentage, average, standard deviation of the t-test.   

 
The results showed that: 
1. All of the students’opinions toward to the practice of the actual teacher  

advisors in general were at a high level and the practice of the teacher advisors who were 
most desirable overall when was considered in each aspect was found that the 
students’perspectives toward to the practice of the teacher advisors were most realistic in 
terms of personality. Followed by academic consulting service and the promotion of 
morality and ethics among students and the students’perspective on the characteristics of 
the most desirable teacher advisors in terms of personality. Followed by the aspect of 
promoting morality and ethics of students consulting service and academic which were 
considered separately each side. The students had perspective on the desirable the 
teachers’ behavior in each aspect as follows: 

       1.1 In term of academics, the students wished that their teacher advisors treated  
students as much as possible with regards to follow up. The teacher advisors provided the 
counsultation for professional competency experience training students and for students 

 



 

 

who got low grades and inviting parents to take care the students who were absent from 
school during the coronavirus disease 2019  
              1.2 In term of consultation services was expected to have their teacher advisors 
treated students as much as possible with regards to collecting student imformation and 
keeping it secret. Also keep contacting with parents and visiting the students’houses in 
case of having problems to solve together.  

1.3 In term of promotion of morality and ethics of the teachers for students was 
expected to have their teacher advisors treated students as much as possible in order to 
encourage students to have critical thinking, apply information reasonably.  

1.4 In term of the teachers’personality, the students was expected to have their 
teacher advisors treated students as much as possible in order to control emotion 
appropriate with the situation. The teacher advisors should have respectful and trustful 
characteristics and to be a good role model for students and learn how to forgive and give 
students opportunities to improve themselve. 

2. The comparison of desirable characteristics of teacher advisors according to 
the students’perspectives in different level of classes between vocational certificate 
students and high vocational certificate students had different perspectives in academics 
and the consultation services were a statistical significance at the level of 0.05 The 
comparison of desirable characteristics of teacher advisors according to the 
students’perspectives in different departments had different perspectives in academics 
and The promotion of morality and ethics of the teachers for the students had a statistical 
significance at the level of 0.05 The comparison of desirable characteristics of teacher 
advisors according to the students’perspectives in different statuses was a statistical 
significance at the level of 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


