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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และ ระบบ

อาจารยที่ปรกึษาของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online 
ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะที่ 1 กลุมตัวอยางเปน
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สังกัดวิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตศรี
ราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  ประจําภาคตน ปการศึกษา 2551 จากการสัมภาษณโดยใช
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน และเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
จํานวน 512 คน และกลุมตัวอยางที่เปนอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 360 คน ระยะที่ 2 เก็บขอมูลจากการสนทนา
กลุม (Focus group) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) 
  ผลการวิจัยพบวา 

1) สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online ของนิสิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ชวงกอนลงทะเบียน นิสิตสวนใหญไดเขาพบอาจารยที่ปรึกษา (รอยละ 76.2) ทราบขั้นตอนการลงทะเบียน Online 
จากศึกษาดวยตนเอง (รอยละ 78.3) เห็นวาขั้นตอนการลงทะเบียน Online มีความเหมาะสมเขาใจงายทุกขั้นตอน 
(รอยละ 82.8) วางแผนเลือกวิชาเรียนและวางแผนการเรียนดวยตนเอง (รอยละ 84.4) ทราบสถานภาพการเรียน
ของตนเองเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (รอยละ 82.1)  สวนชวงหลังลงทะเบียน นิสิตสวนใหญเห็นวา
การลงทะเบียนเรียนเปนไปตามแผนการเรียน (รอยละ 61.5) มีการแจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบ (รอยละ 29.9) 
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนิสิตทั้งในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา รองลงมา 
คือ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดี และใหคําปรึกษาโดยปราศจากอคติทางดานเชื้อชาติและ
ศาสนา ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของระบบอาจารยที่ปรึกษา พบวา ชวงกอนลงทะเบียน อาจารยที่ปรึกษา
สวนใหญทราบวามหาวิทยาลัยจัดทําคูมือการลงทะเบียน Online ทราบกําหนดการลงทะเบียน Online ของ
มหาวิทยาลัย และทราบขั้นตอนการลงทะเบียน Online (รอยละ 84.7  73.9 และ 72.8 ตามลําดับ) โดยทราบจาก
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (รอยละ 72.1) มีการเขาพบของนิสิตในความดูแล (รอยละ 75.8) และมีการวางแผน
เลือกวิชาเรียนใหแกนิสิตในความดูแล โดยการใหเขาพบเปนกลุมและรายบุคคล (รอยละ 63.3) แตไมไดมีการแจง
ขอมูลสถานภาพการเรียนเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนใหนิสิตในความดูแลทราบ (รอยละ 79.4)  2) ชวง
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หลังลงทะเบียน มีการตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตในความดูแล (รอยละ 65.0) และสวนใหญเห็นวานิสิตใน
ความดูแลลงทะเบียนไมเปนไปตามแผนการเรียน (รอยละ 67.2) 

2) ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  พบวา นิสิตสวนใหญ เห็นวา ระบบการลงทะเบียน Online มีความสะดวก (รอยละ 72.5) โอกาส
พบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีมีนอยลง (รอยละ 55.1)  ไมสงผลตอการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษาอาจารย (รอยละ 54.9) และไมสงผลตอการใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาท
ของอาจารยที่ปรึกษา (รอยละ 54.9)  สําหรับอาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเห็นวา ระบบการลงทะเบียน Online มี
ความสะดวก (รอยละ 79.4) แตสงผลใหนิสิตมีโอกาสพบอาจารยที่ปรึกษาลดนอยลง (รอยละ 83.6) สงผลตอการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต กับอาจารยที่ปรึกษา (รอยละ 66.7) และสงผลกระทบถึงการใหคําปรึกษา 
แนะนําตามบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา (รอยละ 82.5) ทั้งดานวิชาการ  ดานการพัฒนานิสิต และ ดาน
ปรึกษาแนะนําทั่วไป  

 
Abstract 

The purposes of the study were 1) to study the general of the online registration system and 
the advisors system of bachelor degree students of Kasetsart University, 2) to investigate the impacts 
of online registration toward the advisors system of Kasetsart University. In the first phase of data 
collecting, six bachelor degree students from Bangkhen campus, Kamphaeng Saen campus, Sri 
Racha campus and Sakhon Nakhon campus enrolling in the first semester of the 2008 academic year 
were interview using semi structure interview schedule.  In addition, survey questionnaires were 
distributed to 512 bachelor students and 360 advisors from those campuses for their responses. In the 
second phase of data collecting, data were collected through a focus group. The research instruments 
used in the study were interview schedules and questionnaire. Quantitative data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Content analysis was used to analyzed 
qualitative data. 
              The results of this study were as follows. 

1) With respect to the online registration systems, it was found that prior to the period of online 
registration, 76.2 % of students met the advisors, 78.3 % knew about the systems by themselves, 82.8 
% understood registration steps, 84.4 % planned and selected their courses by themselves, and 
82.1% knew their registration position and credits.  After the registration period, 61.5 % registered 
correctly, and 29.9 % informed their advisors. The qualities of the advisors perceived by the students 
were at a “good” level. The qualities ranked as the first three included responsibility and morality with 
strong discipline, good behavior to be role models, and giving advice without bias of race or religion. 
With respect to the advisor systems, it was found that prior to the period of online registration, 84.7 % 
of the advisors knew that the university has a registration manual, 73.9 % knew the registration 
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duration, 72. 8 % knew the registration process, 72.1% knew from university website, 75.8% met the 
students in person and 63.3 % involved in students’ educational planning and courses selection both 
in group and individual.  However, 79.4 % of the advisors did not inform the students about their 
registration information.  After online registration period, 65.0 % checked the students’ registration 
information, 67.2% of their advisees could not register as needed. 

2) With respect to the impacts of online registration toward the advisors system of Kasetsart 
University, it was found that 72.5 % of the students thought that online registration was convenience, 
55.1% decreased their meeting with advisors, 54.9 % reported that the systems did not affect good 
advisor-advisee relationship, 54.9% reported that the systems did not affect advisors’ consultation 
responsibility.  According to the advisors’ opinions, 79.4 % thought that systems were convenient, 83.6 
% reported a decrease in students’ meeting with their advisors, 66.7 % reported that the systems 
affected good advisor-advisee relationship, 82.5 % reported that the systems affected advisors’ 
consultation responsibility regarding academic, student development and general consultation. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
พัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ เปนบัณฑิตที่สมบูรณ สนองความตองการของสังคม และ
เนื่องจากสังคมโลก มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  อยูตลอดเวลาและ สงผลกระทบถึง
สังคมไทย ทําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความจําเปนที่จะตองปรับบทบาทหรือภารกิจการที่สําคัญใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะการใหบริการทางการศึกษาและพัฒนา
นิสิตใหเปนไปตามทิศทางและเจตนารมณที่มหาวิทยาลัยจะจัดบริการทางการศึกษา   ใหเอื้ออํานวยและ
สอดคลองกับสภาวการณ ของสังคมยุคโลกาภิวัตน  ซึ่งการบริการทางการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานมา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ไดใชระบบใหนิสิตกรอก
รายวิชาที่จะเรียนในแตละภาคเรียนลงในแบบฟอรมการลงทะเบียนเรียนตามคูมือการลงทะเบียน  และตองให
อาจารยที่ปรึกษาของนิสิตเปนผูลงนามรับรองการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่อยูในการควบคุมดูแลในสาขาของ
คณะ ซึ่งบางครั้งอาจารยที่ปรึกษาจะนัดวันนิสิตที่ควบคุมดูแลทั้งหมดเพื่อใหคําปรึกษา แนะแนวใหแกนิสิตและ
เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนนิสิตที่เขาเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทําใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนิสิตตองใชเวลานานมากขึ้น สิ้นเปลืองเอกสาร
เพราะนิสิตจะไดรับแถบวิชาเปนรอยเมื่อเทียบกับวิชาที่ตนจะลงเพียงแค 6-8 วิชาและตองเพิ่มระยะเวลาการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อใหนิสิตสามารถแตละคณะออกไปอีกเพื่อใหนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดครบทุกคน ทําให
งานบริการการศึกษาตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบตอจํานวนนิสิต ที่เพิ่มขึ้นแตจํานวนบุคลากรของงานบริการ
การศึกษาไมเพิ่มขึ้นรวมทั้งการนัดหมายของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแกนิสิตใหครบทุกคน  

อยางไรก็ตาม เมื่อมีการใชงานไมโครคอมพิวเตอรตามคณะและภาควิชาตลอดจนหนวยงานตาง ๆ   ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดวางแผนและออกแบบระบบเครือขาย
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นนทรีเน็ต โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร และใหผูใชสามารถเรียนใชไดสะดวกเพื่อประโยชนทางดานการเรียน
การสอนและการลงทะเบียน ทําใหประหยัดงบประมาณและแกไขปญหาการขาดแคลน   ดานบุคลาการในสวน
ของงานบริการการศึกษาไดเปนอยางมาก  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ไดมีการพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนซึ่งนําคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาระบบการเก็บขอมูลทางการศึกษาและระบบการ
ลงทะเบียนเรียนเปนระยะโดยเริ่มจาก ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2533  ปรับปรุงพัฒนาอีก   ในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2534 
และ ป พ.ศ. 2543  ซึ่งขั้นตอนลงทะเบียนมีขั้นตอนใหนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อ กรอก KU 1 ตรวจความถูก
ตองและใหอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบและลงนามใน KU 1   

และ ป 2546   มหาวิทยาเกษตรศาสตร มีการปรับปรุงรูปแบบการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต  โดยประสานใหสํานักบริการคอมพิวเตอรใหนําขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตขึ้นบน server “นนทรีเน็ต”  ซึ่งนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนเองทาง Online โดยคลิกที่เมนูลงทะเบียน
เรียนผานเว็บ มีแบบฟอร็มของการลงทะเบียนเปน 3 สวน คือ  สวน ที่ 1 จะแสดงขอมูลทั่วไปของนิสิต ไดแก ป
การศึกษา ภาคเรียน รหัสประจําตัวนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ                 วิทยาเขต  
สวนที่ 2  แสดงขอมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่งใหคลิกปุมยืนยันการลงทะเบียนเมื่อกรอกขอมูลในสวนที่ 2 
เสร็จแลวโดยตองตรวจเช็คความถูกตองใหดีเพราะจะยืนยันการลงทะเบียนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นและสามารถ
พิมพผลการลงทะเบียนเรียนในคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพไดเลย สวนที่ 3 จะแสดงรายการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
(สุทิสา,  2548: 14-16) ทําใหเปนการลงทะเบียนดวยระบบ Online ผานเว็บทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดเวลาใหแกนิสิต แตอยางไรก็ตามระบบลงทะเบียน Online ก็ยังมีปญหาระบบลม เครือขายไมสามารถ
รองรับการ login เขาสูระบบที่เปนจํานวนมากได (จิรพรรณ , 2548 : 105) และ ที่สําคัญ ขาดการมีสวนรวมของ
อาจารยที่ปรึกษา เพราะไมมีขั้นตอนใหอาจารยที่ปรึกษาไดใหคําปรึกษาหรือ ลงนามใน KU 1 เหมือน ในป พ.ศ. 
2543 

จากการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนดวยระบบ  Online ดังกลาว ทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที ่  
จะศึกษาผลกระทบของระบบการลงทะเบียน  Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา
ระบบการลงทะเบียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบการลงทะเบียนในภาพรวม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
1. สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และ ระบบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับ 

ปริญญาตรมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใชเปนแนวทางและมาตรการในการพัฒนาระบบการลงทะเบียน Online ที่

เชื่อมโยงกับระบบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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2. สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของระบบการ
ลงทะเบียน Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและจัดการระบบการลงทะเบียน 
Online อยางมีประสิทธิภาพ  

3. นําขอมูลไปใชการปรับปรุงพัฒนาระบบการลงทะเบียน Online ที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
ที่ปรึกษาและนิสิตในความดูแลใหดีขึ้น 

4. เปนขอมูลใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตในความดูแลใชวางแผนการเรียนไปสูเปาหมายความสําเร็จ
ทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

         
นิยามศัพท 

1. ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียน Online ของนิสิตทั้งทางบวกและทางลบที่
กระทบตอระบบอาจารยที่ปรึกษา 

2. ระบบการลงทะเบียน Online หมายถึง กลไกและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนิสิตโดยผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3. ระบบอาจารยที่ปรึกษา หมายถึง กลไกและขั้นตอนการใหคําปรึกษาแกนิสิต ซึ่งมีขอบเขตตาม
บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาสภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  ประกอบดวยบคุคล 2 กลุม ไดแก  
1.1 นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สังกัดวิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขต

กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  ภาคตน ปการศึกษา 2551   จํา นวน 
223,303 คน โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 512 คน ตามการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ  Yamane 
(พรรณี  สีกิจวัฒนะ. 2548: 92) และใชการ สุมแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling) ทุกวิทยาเขตและ
คณะ  

     1.2 อาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สังกัดวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน 
วิทยาเขตศรีราชา  และวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาคตนปการศึกษา  2551 จํานวน 2,564 คน โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 360 คน ตามการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ  Yamane (พรรณี  สีกิจวัฒนะ. 2548: 92) และใชการสุมแบบแบง ทุกวิทยาเขต
และคณะ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบง 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งมีโครงสรางกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน  จํานวน  3  คน และ นิสิตคณะสถาปตยกรรม 
วิทยาเขตบางเขน ระดับปริญญาตรี จํานวน  3  คน อาจารยที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตร ีคณะศึกษาศาสตร 
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วิทยาเขตบางเขน จํานวน  3 คน เจาหนาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวน 1 คน และเจาหนาที่สํานัก
บริการคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน วิทยาเขตบางเขน เพื่อใหไดขอมูลมาใชสรางแบบสอบถาม  ระยะที่ 2 เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียและติดตามเก็บ
รวบรวม ในกรณีที่บางคณะไมไดจัดสงกลับมาไดติดตามดวยวิธีการโทรศัพท และทําบันทึกขอเก็บขอมูล รอบที่ 2 
ซึ่งแบบสอบถามของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สงไป จํานวน  512 ฉบับ และไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 
512 ฉบับ คิดเปนรอยละ  100  และแบบสอบถามของอาจารยที่ปรึกษา จํานวน  360 ฉบับ ไดแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 308 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85.56 

ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group) มี 4 ประเด็น ดังนี้ 1) แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือขายของการลงทะเบียน Online ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2) แนวทางการ
พัฒนารูปแบบของขั้นตอนดําเนินการลงทะเบียน Online บน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรมี
ลักษณะอยางไร  3) แนวทางการสรางความสัมพันธอันดีในฐานะนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษาตามบทบาทหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษาจากการลงทะเบียน Online ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และ 4) แนวทางการพัฒนาระบบ
การลงทะเบียน Online เพื่อเชื่อมโยงไปสูการเสริมสรางประสิทธิภาพสําหรับวางแผนการเรียนของนิสิต โดย
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจากการสนทนากลุม (Focus group) ไดใหขอเสนอแนะตามประเด็นคําถามทั้ง 4 
ประเด็น  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยง เบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก นิสิตระดับปริญญาตร ี และอาจารยที่ปรึกษา 
ผลการวิจัย พบวา นิสิตระดับปริญญาตร ีสวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 57.2 สวนมากอยูชั้นปที ่4 รอย
ละ 43.9 รองลงมา คือ ชั้นปที่ 3 และ 2 รอยละ 23.0 และ 18.8 ตามลําดับ สวนใหญ สังกัดวิทยาเขตบางเขน รอย
ละ 65.2  รองลงมา คือ กําแพงแสน และ ศรีราชา รอยละ 16.8 และ 10.5  ตามลําดับ และสวนมากสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร คิดเปน รอยละ 34.4  รองลงมา  คือ คณะวนศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอยละ 7.8 
และ 7.2 ตามลําดับ 
 ขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน Online ของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย พบวา พบวา นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ใชสถานที่ลงทะเบียน Online  สวนมากใชที่มหาวิทยาลัย คิดเปน รอยละ 40.8  รองลงมา คือ บาน
ตนเอง และ ราน Internet  รอยละ 36.7 และ 10.2 ตามลําดับ การใหบริการคอมพิวเตอรในการลงทะเบียน 
Online   สวนใหญเห็นวาไมเพียงพอ รอยละ 65.0 สถานที่ชําระคาธรรมเนียม สวนมากชําระที่ธนาคารไทย
พาณิชย รอยละ 42.4 รองลงมา คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารทหารไทย รอยละ 29.1 และ 21.1 
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ตามลําดับและ มีคอมพิวเตอรในการเชื่อมตออินเทอร็เน็ต รอยละ 83.2 โดยสวนใหญเปนของตนเอง รอยละ   
74.4 รองลงมา คือ เปนของผูปกครอง   หรือญาติ รอยละ 25.6 มีประสบการณใชอินเทอรเน็ต 3 อันดับแรก ไดแก 
สวนมาก 6-10 ป รอยละ 51.2 รองลงมา คือ 1-5 ป และ 11-15 ป รอยละ 39.8 และ 7.6 ตามลําดับ  

ความสามารถเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย พบวา นิสิตระดับ
ปริญญาตรีเห็นวามีความสามารถเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร อยูในระดับมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก การคนขอมูล
ผานระบบอินเทอรเน็ต คิดเปน รอยละ 36.5 รองลงมา คือ การสื่อสารดวย Windows Messenger และการใช 
MS- Word รอยละ 33.8 และ 31.5 ตามลําดับ สวนความสามารถเกี่ยวกับกับใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก 3 
อันดับแรก ไดแก การคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต รอยละ 49.0 รองลงมา คือ การสื่อสารทาง e-mail และการ
ใช MS- PPT รอยละ 45.1 และ 43.4 ตามลําดับ 
 ขอมูลสวนบุคคลของอาจารยที่ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา ผลการวิจัย พบวา สวนใหญอาจารยที่ปรึกษา
สังกัดวิทยาเขตบางเขต (75.8) รองลงมา คือ วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตศรีราชา คิดเปน รอยละ 17.5 
และ 4.2 ตามลําดับ และอาจารยที่ปรึกษาสังกัดคณะ 3 อันดับแรก ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ 20.3) 
รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร (รอยละ 14.7 และ 11.1 ตามลําดับ) 
  อาจารยที่ปรึกษา จําแนกตามการดูแลนิสิต ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณในการทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษา ผลการวิจัย พบวา สวนใหญอาจารยที่ปรึกษาดูแลนิสิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
คิดเปน รอยละ 50.6 รองลงมา คือ ดูและนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 40.0 และ 9.2 
ตามลําดับ และ มีตําแหนงทางวิชาการ คือ อาจารย รอยละ 51.94  รองลงมา คือ ผูชวยศาสตราจารย และ รอง
ศาสตราจารย รอยละ 35.0 และ 12.8 ตามลําดับ สวนใหญมีประสบการณในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา  
รองลงมานอยกวา 10 ป และ 10 ปขึ้นไป  รอยละ 71.4 และ  28.6 ตามลําดับ 
  ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ผลการวิจัย อาจารยที่ปรึกษาเห็นวามี
ระดับความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การสื่อสารทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (รอยละ 37.0) รองลงมา คือ การใชอินเทอรเน็ต และการคนหาขอมูลจากเว็บไซต (รอยละเทากัน 
คือ 34.2) และการใชคอมพิวเตอร (รอยละ 32.8) 
 ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และ ระบบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Onlineและระบบอาจารยทีป่รึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตร ีผลการวิจัย พบวา ชวงกอนลงทะบียน Online นิสิตระดับปริญญาตร ี
สวนใหญเขา พบอาจารยที่ปรึกษา  คิดเปน รอยละ 76.2  แหลงขอมูลที่ทําใหนิสิตทราบขั้นตอนการลงทะเบียน 
Online สวนใหญศึกษาดวยตนเอง รอยละ 78.3 และ อาจารยที่ปรึกษาแนะนําให เพียง รอยละ 13.9  นิสิตสวน
ใหญวางแผนการเรียนดวยตนเอง รอยละ 84.4 และเลือกเรียนตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเพียง รอยละ 
22.1 อาจเปนเพราะวา นิสิตระดับปริญญาตรีสวนใหญมีประสบการณใชอินเทอรเน็ตอยูในชวง 1- 10 ป จึงมี
ความสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน Online ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยไดดวยตนเอง สําหรับ
แหลงขอมูลที่ทําใหทราบสถานภาพการเรียนของตนเองเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน  สวนใหญศึกษา
ดวยตนเอง รอยละ 86.1และทราบจากอาจารยที่ปรึกษา เพียง รอยละ 9.6 ทั้งนี้อาจเปนเพระวามีเพื่อนในชั้นเรียน
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และนิสิตรุนพี่ใหคําแนะนํา สอดคลองกับ อุษา สุคนธมาน, สุมน  อมรวิวัฒน และ วัชรี ทรัพยมี (2519:  15-16) ได
สํารวจปญหาที่อาจารยที่ปรึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดประสบเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา ประการหนึ่ง คือ 
นิสิตมักเชื่อคําแนะนําของรุนพี่ในการเลือกวิธีเรียนวิชามากกวาที่จะเชี่ออาจารยที่ปรึกษา จึงทําใหเกิดความ
ผิดพลาดบอย ๆ 
 สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย พบวา ชวงหลังลงทะบียนเรียน Online นิสิตระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญลงทะเบียนเปนไปตามแผนการเรียน คิดเปนรอยละ 61.5 และตองปรับเปลี่ยนแผนการเรียน
รอยละ 38.5 นิสิตสวนใหญไมไดแจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบเกี่ยวกับรายวิชาภายหลังลงทะเบียน Online 
เสร็จ รอยละ 70.1 และมีเพียง รอยละ 29.9 ที่แจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบเกี่ยวกับรายวิชาภายหลัง
ลงทะเบียน Online เสร็จสิ้น 
 คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาในภาพรวม ตามความคิดเห็นของนิสิต ผลการวิจัย พบวา ภาพรวม
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา ตามความคิดเห็นของนิสิตอยูในระดับมากทุกรายการ  โดยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก มีความรับผิดชอบ ( x  = 4.26,  S.D. = 0.68) กับ มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย ที่ปรึกษา 
( x  = 4.26,  S.D. = 0.76) รองลงมา คือ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ด ี( x  = 4.25, S.D = 
0.80) และใหคําปรึกษาโดยปราศจากอคติทางดานเชื้อชาติและศาสนา  ( x  =  4.18, S.D. = 0.80) สอดคลองกับ
ชอลัดดา ขวัญเมือง (2524) ไดศึกษาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ สรุปผลไดดังนี้ 
คุณลักษณะ ของอาจารยที่ปรึกษาที่สําคัญมากที่สุด ตามความคิดเห็นของนักศึกษา เห็นวา มีความหวังดีและ
จริงใจกับนักศึกษา รองลงมาไดแก หนาตายิ้มแยมแจมใส มีความรอบรูทันตอเหตุการณ   มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ 
 สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามความคิดของอาจารยที่ปรึกษาในชวงกอนลงทะเบียน Online ผลการวิจัย พบวา ชวงกอนลงทะเบียน Online  
อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญทราบวามหาวิทยาลัยจัดทําคูมือการลงทะเบียน Online ทราบกําหนดการลงทะเบียน 
Online และการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา  กอนลงทะเบียนของนิสิต คิดเปน รอยละ 84.7  73.9 และ 75.8 
ตามลําดับ และสวนใหญทราบขั้นตอนการลงทะเบียน Online รอยละ 72.8   โดยทราบจากเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด รอยละ 72.1 รองลงมา คือ เอกสารตารางเรียนของมหาวิทยาลัยและคูมืออาจารย รอยละ 
27.9 และ 15.3 ตามลําดับ อาจารยที่ปรึกษาไดวางแผนการเลือกวิชาเรียนใหนิสิตในความดูแล กอนลงทะเบียน
เรียน รอยละ 63.3 โดยกําหนดใหนิสิตในความดูแลใหเขาพบเปนกลุม รอยละ 42.1 และรายบุคคล รอยละ 37.7 
และสวนใหญไมไดแจงขอมูลใหนิสิตในความดูแลทราบสถานภาพการเรียนเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน 
คิดเปนรอยละ 79.4 มีเพียงสวนนอยที่แจง รอยละ 20.6 โดยแจงใหนิสิตรับทราบในชวงที่กําหนดใหนิสิตเขาพบ
กอนลงทะเบียนเรียน รอยละ 38.9 รองลงมา คือ แจงกอนลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท แจงทาง e-mail ของนิสิต 
และ แจงใหทราบทาง e-mail ของอาจารยที่ปรึกษาเอง รอยละ  3.9 และ รอยละ 0.8 ตามลําดับ 
 สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามความคิดของอาจารยที่ปรึกษาในชวงหลังลงทะเบียน Online ผลการวิจัย พบวา อาจารยที่ปรึกษา มีการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตในความดูแล รอยละ 65.0 นิสิตในความดูแลลงทะเบียนไมเปนไปตามแผนการ
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เรียนถึง รอยละ 67.2 และไมแจงใหทราบเกี่ยวกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภายหลังจากการลงทะเบียน รอยละ 
84.2 
 ตอนที่ 3 ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นวา ระบบการลงทะเบียน Online  มีความสะดวกคิดเปนรอยละ 72.5 มีความรวดเร็ว รอยละ 38.3 และเห็น
วาไมรวดเร็ว รอยละ 26.4 ไมสะดวกมีเพียง รอยละ 20.9  ซึ่งสอดคลองกับ ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน (2547: 
194-200) กลาววา เครือขายอินเทอรเน็ตสามารถใหบริการดานการติดตอสื่อสารและการดึงขอมูล ในการ
ติดตอสื ่อสารนั ้นใหบริการไดทั ้งระดับบุคคลและระดับธุรก ิจ  บริการที ่เป นรู จ ักแพรหลาย  ไดแก อีเมล
(electronic mail หรือ e-mail) ซึ่งชวยใหบุคคลติดตอผานสายโทรศัพท หรือ ผานเครือขายไรสาย สําหรับการ
ใหบริการดึงขอมูลทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงคอมพิวเตอรที่อยูไกลและดึงแฟมขอมูลมาใช เรียกวา File 
Transfer Protocol(FTP) ความมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของเครือขายมากขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน สวนที่นิสิตที่เห็นดวยวามีโอกาสพบอาจารยที่ปรึกษาลด
นอยลง รอยละ 55.1 ไมสงผลตอการสรางความสัมพันธอันด ีระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษา รอยละ 63.9 และ
ไมเห็นดวยวาการลงทะเบียน Online สงผลตอการใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา รอยละ 
54.9 อาจเปนเพราะวา อาจารยที่ปรึกษา 1 คน ดูแลนิสิตระดับปริญญาตร ีจํานวนมาก ทําใหโอกาสพบอาจารยที่
ปรึกษาของนิสิตแตละคนอาจนอยลงไป แต ก็สามารถหาโอกาสที่นิสิตจะพบอาจารยที่ปรึกษา หลังลงทะเบียนได
ซึ่งเปนชวงเรียนอของภาคเรียน จึงเห็นวาไมกระทบตอความสัมพันธอันดี ระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษา และ
การใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา นิสิตที่เห็นวาสงผล รอยละ 45.1 นั้น ระบุวา สงผล
กระทบถึงการใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ดานการพัฒนานิสิต และ 
ดานปรึกษาแนะนําทั่วไป คิดเปนรอยละ 81.4  61.9  และ 58.9 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเปนไปตามบทบาท
หนาที่ของอาจารยทีปรึกษา ดังที่ วัลลภ เทพหัสดิน ณ  อยุธยา (2530 ข:  82-86) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
อาจารยที่ปรึกษาในระดับอุดมศึกษาวา นอกจากอาจารยจะทําหนาที่สอนและวิจัย แลวยังมีบทบาทและหนาที่
รับผิดชอบหลายประการ จึงจะทําใหภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เชนทําหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาซึ่งกลาวไว 2 ประเภท คือ อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ และ อาจารยที่ปรึกษาดาน
กิจกรรม 
  ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ผลการวิจัย พบวา อาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเห็นวา ระบบการ
ลงทะเบียน Online มีความสะดวก คิดเปนรอยละ 79.4 มีความรวดเร็ว รอยละ 55.9 มีเพียงสวนนอยที่เห็นวา ไม
สะดวก คิดเปนรอยละ 8.1 และไมรวดเร็ว รอยละ  3.6  สอดคลองกับชาญ ปทมะวิภาค (2540) ที่ศึกษาการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในระบบงานบริการผูใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวงเขตบางเขน  พบวา  ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายตามที่ศึกษา  มีการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทั่วถึงทั้งองคกร  ใชเทคโนโลยีรุนใหม
มีการรับสงขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน เปนระบบที่ใชงานงาย รวดเร็ว สามารถลดขั้นตอน  การ
ทํางาน ลดภารกิจและแรงงานคนในการจัดการดานเอกสารตาง ๆ มีความสะดวก รวดเร็วตอการใชงานและ
เปนผลทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผูใชไฟฟาใหไดรับความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการ และ
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สอดคลองกับ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา อาจารยเห็นวาการใชอินเทอรเน็ตชวยใหการติดตอสื่อสารสะดวก รวดเร็ว และ
ลดระยะเวลา คาใชจายได สําหรับขั้นตอนการลงทะเบียน Online อาจารยที่ปรึกษา เห็นวา มีความเหมาะสม
เขาใจงายทุกขั้นตอน คิดเปน รอยละ 44.4 บางขั้นตอนควรมีการปรัปปรุง คิดเปนรอยละ 15.8 มีเพียงรอยละ 1.1   
ที่ไมเขาใจขั้นตอนอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญ เห็นดวยวา การลงทะเบียน Online นิสิตมีโอกาสพบ     อาจารยที่
ปรึกษาลดนอยลง รอยละ 83.6 และสงผลตอการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับ    อาจารยที่ปรึกษา รอย
ละ 66.7  อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญ เห็นดวยวา การลงทะเบียน Online สงผลตอการใหคําปรึกษา แนะนํา ตาม
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา รอยละ 82.5 โดยสงผลกระทบถึงการใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาทหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ดานการพัฒนานิสิต และ ดานปรึกษา แนะนําทั่วไป คิดเปนรอยละ 67.5 58.3 และ 
55.8 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การลงทะเบียน Online ไมมีกลไกที่ให นิสิตตองขอความเห็นชอบในการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา นิสิตสามารถเลือกรายวิชาเรียนไดเองและเปลี่ยนรายวิชาตามที่อาจารยที่ปรึกษาให
คําปรึกษา แนะนํา  จึงเปนสาเหตุใหนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนเปนไปตามแผนการเรียน อาจลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ไมถนัด แตลงทะเบียนเรียนตามเพื่อน หรือ คําแนะนําของรุนพี่ ซึ่งมีโอกาสไดพบกับตัวนิสิตมากกวา
อาจารยที่ปรึกษา โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตร ี 
และสอดคลองกับ สันติ ชํานาญนิล (2544) ไดศึกษา เรื่อง “ปญหาของการใชบริการลงทะเบียนผานระบบ
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” พบวา นักศึกษาเมื่อเกิดปญหาในการ
ลงทะเบียนจะปรึกษาเพื่อนนักศึกษาหรือนักศึกษารุนพี่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุป ได 2 ประเด็น ดังนี ้ 

1. สภาพทั่วไปของระบบการลงทะเบียน Online และ ระบบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร   
   1.1 นิสิตระดับปริญญาตร ี
     1) ชวงกอนลงทะเบียน นิสิตระดับปริญญาตรีไดเขาพบอาจารยที่ปรึกษา (รอยละ 
76.2) ขั้นตอนการลงทะเบียน Online นิสิตระดับปริญญาตรี ทราบจากศึกษาดวยตนเอง (รอยละ 78.3) และมี
ความเหมาะสมเขาใจงายทุกขั้นตอน (รอยละ 82.8) การวางแผนเลือกวิชาเรียน นิสิตระดับปริญญาตรีและ มีการ
วางแผนการเรียนเลือกวิชาเรียนดวยตนเอง (รอยละ 84.4) นิสิตระดับปริญญาตรีทราบสถานภาพการเรียนของ
ตนเองเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (รอยละ 82.1) 
                         2) ชวงหลังลงทะบียน Online นิสิตระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนเปนไปตาม
แผนการเรียน (รอยละ 61.5) สวนการแจงใหอาจารย ที่ปรึกษารับทราบเกี่ยวกับรายวิชาภายหลังลงทะเบียน 
Online เสร็จสิ้นของนิสิตระดับปริญญาตร ีมีการแจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบ (รอยละ 29.9)  
                         3) ภาพรวมคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนิสิต อยูในระดับ
มาก  โดยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย ที่ปรึกษา 
รองลงมา คือ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะ เปนแบบอยางที่ดี และใหคําปรึกษาโดยปราศจากอคติทางดานเชื้อ
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ชาติและศาสนา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี อยูในระดับมากทุกรายการ โดยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและยึดถือ
จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา  มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดี และใหคําปรึกษาโดย
ปราศจากอคติทางดานเชื้อชาติและศาสนา  
       1.2 อาจารยที่ปรึกษา        
                        1) ชวงกอนลงทะเบียน Online อาจารยที่ปรึกษา ทราบวามหาวิทยาลัยจัดทําคูมือการ
ลงทะเบียน Online กําหนดการลงทะเบียน Online ของมหาวิทยาลัย และทราบขั้นตอนการลงทะเบียน Online 
(รอยละ 84.7  73.9 และ 72.8 ตามลําดับ) โดยทราบจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (รอยละ 72.1) มีการเขาพบ
ของนิสิตในความดูแล (รอยละ 75.8) และมีการวางแผนเลือกวิชาเรียนใหแกนิสิตในความดูแล โดยการใหเขาพบ
เปนกลุมและรายบุคคล (รอยละ 63.3) แตไมไดมีการแจงการแจงขอมูลสถานภาพการเรียนเกี่ยวกับจํานวนหนวย
กิตที่ลงทะเบียนใหนิสิตในความดูแลทราบ (รอยละ 79.4) 
                       2) ชวงหลังลงทะบียน Online มีการตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตในความดูแล (รอย
ละ 65.0) และนิสิตในความดูแลลงทะเบียนไมเปนไปตามแผนการเรียน (รอยละ 67.2) 

2. ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  พบวา ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน Online  เห็นวา มี
ความสะดวก (รอยละ 72.5)  การมีโอกาสพบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีนอยลง (รอยละ 55.1)  
ไมสงผลตอการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษาอาจารยในระดับปริญญตรี (รอยละ 
54.9) และไมสงผลตอการใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับปริญญาตร ี(รอย
ละ 54.9)  สําหรับอาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเห็นวา ระบบการลงทะเบียน Online มีความสะดวก (รอยละ 79.4) 
แตสงผลใหนิสิตมีโอกาสพบอาจารยที่ปรึกษาลดนอยลง (รอยละ 83.6)  สงผลตอการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางนิสิต กับอาจารยที่ปรึกษา(รอยละ 66.7) และ สงผลกระทบถึงการใหคําปรึกษา แนะนําตามบทบาทหนาที่
ของอาจารยที่ปรึกษา (รอยละ 82.5) ทั้งดานวิชาการ  ดานการพัฒนานิสิต และ ดานปรึกษา แนะนําทั่วไป  
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