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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและการให้ คํ า ปรึ ก ษาในการแก้ ไ ขปั ญ หานิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในด้าน
การเรียน ด้านความประพฤติ/การใช้ชีวิต และด้านเศรษฐกิจครอบครัว ประชากรที่ศึกษาคือนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ที่อยู่ในการดูแลและรับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 18 คนเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการอภิปรายประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการอภิปรายพบปะระหว่างนิสิต
และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในช่ ว งสั ป ดาห์ ศิ ษ ย์ พ บครู วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบคื อ ค่ า ความถี่
(Frequency) สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัญหาและการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-3.49 และรายวิชาที่นิสิตถอนมาก
ที่สุดคือGeneral Accountingสภาพปัญหาที่นิสิตประสบมีใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ
และการใช้ชีวิต และด้านฐานะทางเศรษฐกิจแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียนคือ นิสิตควรนํา “หลักอิทธิบาท 4
ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” มาปฏิบัติเพื่อนํามาสู่การประสบความสําเร็จในการเรียน และแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวและการใช้ชีวิต คือ นิสิตควรนําแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาพัฒนาตนเองให้มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้เกิดความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความคิดที่จะนํามาปฏิบัติที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตได้
อย่างมีสติด้วยการใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผล รักษาความดีและดํารงตนเป็นคนดี ที่สามารถดํารงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านฐานะทางเศรษฐกิจ คือ นิสิตควรใช้เทคนิคการบริหารจัดการ
การเงินด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ PDCA(Plan Do Check Action) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการเงินให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งของตนเองและของครอบครัว
คําสําคัญ: อาจารย์ที่ปรึกษา การให้คําปรึกษา ปัญหาที่นิสิตประสบ
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Abstract
The research objective was to study students’ problem and student advisors’ suggestions of students who
were studying in Business and Computer Education Major under Faculty of Education, Kasetsart University in 3
aspects, including 1) studying performance, 2) behaviours and lifeSkills, and 3) family Economics. Research
Population were 18 bachelor degree students who were studying in Business and Computer Education Major that
were consultant by head of research project (Methinee Wongwanich Rumpagaporn). Research instrument was
the record form of students’ problems and the methods to solve students’ problems. Data were analysed by
Frequency (Students’ Background) and Content analysis (Record of problems and methods to solve problems).
Research finding results were found that most students got GPA between 3.00-3.49 and the General Accounting
Subject was withdraw by students at high rate. There were 3 important students’ problems that comprised of 1)
studying performance, 2) behaviours and life Skills, and 3) family Economics. The guidelines to solve students’
problems were suggested that students needed to apply Buddha’s Teaching (4 Steps Secret in Studying and
working) to achieve the studying goal and students needed to apply the Contemplative Education Concept to
students’ Practices in wellbeing human. In addition, students ought to apply PDCA (Plan Do Check Action) process
in financial management in students’ family.
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