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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  ปัญหาและข้อเสนอแนะผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการและอาจารย์ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ โดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนผลจากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง น ามาวิเคราะห์และประมวลผลเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัย  โดยรวมมีความพึง
พอใจมาก  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ  สมรรถนะทางสังคม  ทักษะประสบการณ์   ความรู้ ความสามารถ   
ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่าประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดย
ดูจากการผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรของนักศึกษา และจากการประเมินผลวิชาโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน   
ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรวมมีความพึงพอใจปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมี 
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ความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ รักความเป็นไทย ความมุ่งมั่นในการท างาน  
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต   มีจิตสาธารณะ ความใฝ่เรียนรู้ และการอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับการ 
สัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา เช่น งานต๋าม
ฮีตโตยฮอย  กิจกรรมชมรมอาหารพ้ืนบ้าน ชมรมดนตรีพ้ืนเมือง ชมรมศิลป การแสดงพ้ืนเมือง  นอกจากนั้น ยังมี
กิจกรรมด้านการส่งเสริมพุทธศาสนา เช่น  การท าวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันจันทร์  การบวชชีพราหมณ์เนื่องใน 
วันส าคัญ  การสวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์ และการท าบุญตักบาตรในวันพระและวันส าคัญต่าง ๆ  
 ส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะ  ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาบาง
คนใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม  โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีแนวทางในการอบรมหรือปลูกฝังให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ปัญหาที่พบ  คือ 
นักศึกษาบางคนยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  วินัยของวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการประชุมร่วมกันของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบกฎระเบียบ  วินัยของวิทยาลัยที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ  และท างานให้เป็นไปในทิศทา ง
เดียวกัน   
 
ค าส าคัญ     
 ผลผลิต  ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 

 
Abstract 
          The purposes of this research were to study the output of student care taking system 
performance of Chiangmai Commercial Technological College and to investigate problems and 
suggestions related to the output mentioned above.  The population used in this research 
consisted of the director and the teachers of Chiangmai Commercial Technological College in 
the academic year 2012.  The total number was 52.  The tools used in this research comprised 
5-scale questionnaires and structured interviews related to the output of student care taking 
system performance of Chiangmai Commercial Technological College.  The collected data from 
questionnaires were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 
results of structured interviews were analyzed and processed through the description.  The 
findings were as follows: 
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 The respondents satisfied with the output of student care taking system performance at 
the medium level. When considered each aspect, it showed that the respondents satisfied with 
the required behaviors of the college philosophy at the high level related to the order of mean: 
social performance, skill, experience, knowledge and ability which was relevant to the 
interviews. The interviewees agreed that there was an evaluation of student learning 
achievement based on the criteria of student curriculum.  According to the evaluation of the 
project of career service for communities, the satisfaction was at the high level.   
 As the whole, the respondents satisfied the required qualifications at the medium level.  
When considered each aspect, the satisfaction of all aspects was also at the medium level 
according to the order of mean: loving to be Thai, working determination, disciplines, honesty, 
public consciousness, knowledge seeking and being sufficient which was relevant to the 
interviews.  The interviewees agreed that there was an achievement evaluation of the students 
who participated in the projects, such as Tam Heed Toey Hoy Project, activities of various clubs 
including Local Food Club, Local Music Club and Local Performance Arts Club.  In addition, 
there were several activities concerning Buddhism promotion, such as Monday evening chants, 
ordination of Brahman, Friday long chants and making merit and giving food to monks on 
Buddhist days and religious holidays.  It was found that the satisfaction was at the medium 
level as well.   
 According to the problems and suggestions of the required behaviors based on the 
college’s philosophy, it was found that some students used technology in the inappropriate 
way.  The respondents suggested that the students should be trained or cultivated in order that 
they can gain benefits from their knowledge and technology. The problem concerning the 
require qualifications was that some students broke the college’s rules and regulations.   The 
respondents suggested that the advisors should attend a meeting regarding the college’s rules 
and regulations in order that they can work in the same way.    
 
Keywords 
 Output,  Student Care Taking Systems,  Chiangmai Commercial Technological College 
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บทน า 
          การศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน มีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือสร้างคนให้มี
คุณภาพ คือให้ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถอยู่ ในสังคมได้  เพราะสภาพสังคมในขณะนี้มี 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตามกระแส  
โลกาภิวัตน์ ที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้คนไท ย  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยสถานการณ์  
ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน   นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย  ด้วยกระบวนการ
ทางทุนนิยมและบริโภคนิยม  ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง  ท าให้เด็กและเยาวชนตกเป็น
เหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จนน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน และความไม่มั่นคงในอนาคต มีเด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม แม้ว่าผู้ปกครอง ครูอาจารย์ จะให้ความรักความ
ปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจพิทักษ์ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมี
พฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังได้  จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของกรม
สุขภาพจิต (2548,  38 ) พบว่า  เด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอ่ืน ๆ 
มักมีพฤติกรรม    ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้เกิดผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อสังคมโดยรวม ท าให้การด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาที่จะอยู่พร้อมหน้ากันเหมือนสังคมไทยในอดีต เพราะ
ต่างฝ่ายต่างต้องออกไปท าหน้าที่ของตนเอง  จึงขาดการดูแลจากครอบครัวท าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ท าให้เด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคม  อาทิ  1) ตกเป็นทาสของเกมส์คอมพิวเตอร์ และเรียนรู้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกมส์จนไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม   2) 
นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซด์ มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย  3)ใช้ความ
รุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทจับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนในชุมชนไปจนถึงการ
ยกพวกตีกัน  4) มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบ  5) เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการ  ใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์  ยาเลิฟ และสารอันตรายที่แพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 6) ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความส าคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความ
เป็นไทย  ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน  ติดสื่อ  และให้ความส าคัญกับวัตถุ
มากกว่าความมีคุณธรรม   ซึ่งบางปัญหาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลประชากรเด็กจังหวัดเชียงใหม่  ที่มีเด็ก
วัยเรียน ช่วงอายุ 0 -18 ปี จ านวน 371,817 คน และช่วงอายุ 19-25 ปี จ านวน 543,659  คน ซึ่งจากข้อมูล 
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รายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนปี 2551-2552 (,โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด.   
2552 พบว่า  เด็กช่วงอายุ 18 ปี   มีอัตราการดื่มเหล้า ร้อยละ 33.09 สูบบุหรี่ร้อยละ 15.93  ด้านการใช้เวลาต่อ) 
วันในการท ากิจกรรม (คิดเป็นนาที) พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนพิเศษ  165.33 นาที รองลงมาท าการบ้าน 
10.84  นาที และการอ่านหนังสือเรียน 83.99 ตามล าดับ  จ านวนเด็กที่เล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 46.98 จ านวน
เวลาที่ใช้กับเกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์และเกมอ่ืน ๆ ต่อวัน ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย  135.14 
นาที (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2549, 38) สิ่งเหล่านี้ท าให้เยาวชนถูกมอมเมาไปกับการใช้เวลาและเงินในทางที่ไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ และก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล  ความเครียด  การปรับตัวที่ไม่
เหมาะสม เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  ล้วนเป็นสภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อม โยงกันทั้งสิ้น 
จากปัญหาที่กล่าวมาจึงมีความจ าเป็น ที่ผู้เรียนควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลได้รับค าปรึกษาจากครูและผู้ปกครอง
อย่างใกล้ชิดและถูกต้อง ดังที่  ธีรวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง (2549, 86-87) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากร
ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่การที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนั้น  
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่  ให้ความรัก ความอบอุ่น  ให้มีวุฒิภาวะในการพ่ึงพาตนเอง และการได้รับ
ประสบการณ์จากโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาการตามวัย  อันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน ๆ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่สกัดกั้นไม่ให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศชาติ อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตัวอย่างที่ไม่
เหมาะสม การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องปรับตัวเพ่ือให้
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น และมีความสุข หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปรับตัว
ไดก้็จะท าให้เกิดความคับข้องใจ และวิตกกังวล หากปล่อยไว้นาน ๆ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการ
เรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ผ่านมา  พบปัญหานักศึกษามีความผิดทางวินัยต่าง ๆ จ านวนมาก  เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดสารเสพติด 
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาเสี่ยงด้านสังคม  (การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) ปัญหาด้านการพนัน ปัญหา
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวยากจน ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดต้องอยู่หอพักหรืออาจมีสาเหตุมา 
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จากสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่แตกต่างกัน
ออกไป เพราะนักศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น มีอัตราเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้วิเคราะห์สภาพสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้นักศึกษากระท า

ความผิดทางวินัยของวิทยาลัย  ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมาจากนักศึกษาเป็นวัยรุ่น ดังนั้น  เพ่ือนจึงมีอิทธิพลในการโน้ม

น้าวและชักจูง  และสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว ทางวิทยาลัยจึงมี

ความจ าเป็นต้องให้การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด ารงชีวิตควบคู่ไปกับการศึกษาโดยวิทยาลัยให้ความส าคัญในเรื่องการดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษา  เมื่อพบว่า นักศึกษามีปัญหาจะให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน   

ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมอีกทั้งต้องมีความเข้าใจในหลักการการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษาการแก้ไขปัญหามิใช่การลงโทษด้วยความรุนแรงหรือการไล่ออกจากสถานศึกษา  ฉะนั้น   

การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติที่พึงประสงค์ทางวิทยาลัยจึงได้ด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2) ด้านการคัดกรองนักศึกษา  

3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 4) ด้านการป้องกันและช่วยเหลือและ 5) ด้านการส่งต่อ ซึ่งการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาจะท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลที่มี ความพร้อม 

ทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, 21)  

 จากผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาท่ีผ่านมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาผลผลิตของ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1.  เพ่ือศึกษาผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พณิชยการ
เชียงใหม่ 
          2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 
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วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตประชากร 
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ และอาจารย์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2555 จ านวน 52 คน 
          ขอบเขตเนื้อหา 
           การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พณิชยการเชียงใหม่ จ านวน  2  ด้าน  คือ ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของวิทยาลัย เทคโนโลยี 
พณิชยการเชียงใหม ่โดยศึกษาใน 5 ประเด็น ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทาง
สังคม  และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551, 79) จ านวน 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ  
แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้ว  ทางวิทยาลัย เห็นว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความเหมาะสมกับสภาพ
ของวิทยาลัย มีจ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 1) ซื่อสัตย์สุจริต  2) มีวินัย   3)ใฝ่เรียนรู้  4) อยู่อย่างพอเพียง  5) มุ่งมั่นในการ
ท างาน  6) รักความเป็นไทย  7) มีจิตสาธารณะ  
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า  หลักการ ทฤษฎี  แนวคิด  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่  จากนั้น น ามาท าการวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามจ านวน  2  ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสอบถามเรื่อง
ผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  จ านวน 3 ตอน 
คือ ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2  ผลผลิตของการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตอนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  และชุดที่ 2  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกี่ยวกับผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  
        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน  52 ฉบับคิดเป็นร้อยละ  100  จากนั้นได้ท า
การตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ  และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
เพ่ือน ามาแปลผลต่อไป  ส่วนการสัมภาษณ์ได้มีการน าข้อมูลมาสรุปเป็นความเรียง 
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          การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์   ดังนี้ 
          ชุดที่ 1 ผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  
                   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ น าเสนอ
เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
                   ตอนที่ 2 ผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา ( ) น าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย 
                   ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีประกอบการบรรยาย 
                  เกณฑ์ระดับคะแนนประเมิน 

 5        คะแนน            หมายถึง          พึงพอใจมากที่สุด 
4        คะแนน            หมายถึง          พึงพอใจมาก 
3        คะแนน            หมายถึง          พึงพอใจปานกลาง 

        2        คะแนน            หมายถึง          พึงพอใจน้อย 
        1        คะแนน            หมายถึง          พึงพอใจน้อยที่สุด 

                   เกณฑ์การแปลความหมาย 
                   ค่าคะแนนเฉลี่ย     4.21  -   5.00           หมายถึง          พึงพอใจมากที่สุด 
                   ค่าคะแนนเฉลี่ย     3.41  -   4.20           หมายถึง          พึงพอใจมาก 

       ค่าคะแนนเฉลี่ย     2.61  -  3.40            หมายถึง          พึงพอใจปานกลาง 
                   ค่าคะแนนเฉลี่ย     1.81  -   2.60            หมายถึง          พึงพอใจน้อย 

         ค่าคะแนนเฉลี่ย     1.00  -  1.80             หมายถึง          พึงพอใจน้อยที่สุด 
                    ใช้เกณฑ์อ้างอิงจากการแจกแจงความถี่แบบจัดเป็นอันตรภาคชั้นหรือแบบจัดกลุ่ม (Grouped 
Data) ใช้กับข้อมูลที่มีค่าสูงสุดและต่ าสุดของข้อมูลแตกต่างกันมาก  หรือการแจกแจง  ไม่สะดวกที่จะใช้ค่าสังเกต
ทุกๆ ค่า  เพ่ือความสะดวกจึงใช้วิธีแจกแจงความถี่ของค่าที่เป็นไปได้แทน  โดยแบ่งค่าที่เป็นไปได้ออกเป็นช่วง  
หรืออันตรภาคชั้น  Interval (สุรินทร์  บุญชู, 2541,  28 )    
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          ชุดที่ 2  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ กล่าว คือ น ารายงาน
สรุปมาแยกแยะข้อมูล จากนั้นจึงจัดกลุ่มข้อมูล ประมวลผลและน าเสนอผลสรุปเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย  
 ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัย  พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีความพึงพอใจมาก  คือด้านสมรรถนะทางสังคม รองลงมา
ด้านทักษะ ด้านประสบการณ์และด้านความรู้  ยกเว้นด้านที่มีความพึงพอใจปานกลาง  คือ  ด้านความสามารถ  
ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์  โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า  มีวิธีการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษา โดยดูจากการผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรของนักศึกษา   และจากการประเมินผลวิชาโครงการ มี 
ผลการประเมินโดยรวมมีความพึงพอใจมาก  เนื่องจาก  ทางวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่กล้าคิด  กล้าท า  
กล้าน า  และกล้าแสดงออก  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  นอกจากนั้น  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นเป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนและเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รู้จัก
การปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  พบว่า  โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านรักความเป็น
ไทย  รองลงมา  คือ  ด้านความมุ่งม่ันในการท างาน ด้านความมีวินัย  ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ความใฝ่
เรียนรู้และการอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์  โดยผู้ ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า  มีวิธีการประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา เช่นโครงการต๋ามฮีตโตยฮอย โครงการตานก๋ว ยสลาก  ซึ่ง
พบว่ามีความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน  
          ส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะ  ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัยพบปัญหานักศึกษาบาง
คนใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาสภาพเศรษฐกิจภายนอกมีผลกระทบต่อผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย  ปัญหา
ขาดการท างานเป็นทีม  และปัญหาขาดทักษะวิชาชีพที่ดีในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า  ควรมีแนวทางในการอบรมหรือปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้
ให้เหมาะสม รวมทั้งควรสอดแทรกความรู้เรื่อง  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน  
โดยการจัดอบรม  จัดบอร์ด  และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์พบปัญหานักศึกษา
บางคนยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย และยังมีพฤติกรรมเลียนแบบแฟชั่นต่างชาติ  โดยมีข้อเสนอแนะ 
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ว่า  ควรมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรับทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยที่นักศึกษาพึงปฏิบัติและ
ท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบถึงกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การเชียงใหม่  มีประเด็นที่น่าสนใจ  ดังนี้ 
 ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัย โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
คิดเห็นตรงกันว่ามีความพึงพอใจมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีความพึงพอใจ
มาก คือ ด้านสมรรถนะทางสังคม โดยนักศึกษาสามารถอยู่ร่วม กับผู้อ่ืนในสังคมได้  เป็นผู้ที่กล้าคิด  กล้าท า   
กล้าน าและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  อารมณ์
และสังคม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ทางวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง  เช่น  กิจกรรมการให้ความรู้ป้องกันเอชไอ
วีและโรคเอดส์ในเยาวชน  ร่วมกับองค์กรพีเอชเจเปน ประเทศไทย  และโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน   ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้
ก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) อันเป็นคุณสมบัติของ
นักศึกษาไว้ว่านักศึกษาต้องมี  1) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา  นั้น ๆ  2) ความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน เช่น ทักษะสื่อสาร ทักษะความคิดวิเคราะห์ประยุกต์และแก้ปัญหา   
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้  รักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทักษะการจัดการ  และทักษะการท างานเป็นทีม 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่โดยรวมมีความพึงพอใจ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจปานกลางเช่นกัน  โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
รักความเป็นไทย รองลงมา คือ ความมุ่งมั่นในการท างานและความมีวินัย  โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันว่า มีความพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดและมีความพึงพอใจปานกลาง คือ  ด้านรักความเป็นไทย  โดยนักศึกษาสามารถสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี  สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  เป็นผู้ที่รักความเป็นไทย  และรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ทางวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการต๋ามฮีตโตยฮอย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนัก
และมีความหวงแหนในวัฒนธรรมและประเพณีไทย เน้นการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยนักศึกษาสามารถสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี  สามารถเผยแผ่วัฒนธรรมไทยเป็นผู้ที่รักความเป็นไทยและรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วีรวิชญ์  บุญส่ง (2552, 38) ที่ศึกษาเรื่องความส านึกในความเป็นไทยของนักเรียน 



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 

 

[25] 
 

 
  
ชนกลุ่มน้อย  โดยการเขียนสะท้อนความคิดเรื่องกว่าจะเป็นชาติไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าระดับความส านึกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในขั้นความเข้าใจ คือ  ความเข้าใจเหตุการณ์ส าคัญในอดีต
ของชนชาติไทยและมีส่วนช่วยให้ชาติไทยเป็นปึกแผ่นและในส่วนการเขียนสะท้อนความคิดเรื่อง มหาราชของไทย 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ระดับความส านึกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในขั้นการประเมิน
ค่าจากการศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยสืบต่อเป็นมรดกของชาติ  
 จากการศึกษาผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่  ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัยและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  พบว่า  ผู้ต อบ
แบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกัน  โดยด้านพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัยมีความพึงพอใจมาก ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความพึงพอใจปานกลาง  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัย   เน้นในเรื่อง   ความรู้   ความสามารถ 
ทักษะ  ประสบการณ์  และสมรรถนะทางสังคม  ซึ่งมีการให้ความรู้  มีการลงมือฝึกการปฏิบัติจริง  โดยมีผลสัมฤทธิ์
ที่สามารถประเมินได้อย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม  มองเห็นได้อย่างชัดเจน  ในขณะที่ด้านคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์  เป็นเรื่องท่ีต้องสังเกตและปลูกฝังสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นการประเมินในเรื่องของการ
กระท าจึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก   
 จากการศึกษาเรื่องผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
เชียงใหม่ ถึงแม้ว่าด้านพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามปรัชญาวิทยาลัยผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์   
มีความพึงพอใจมากแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่  เช่น  ปัญหานักศึกษาบางคนใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น 
ควรน าผลการวิจัยเสนอผู้บริหาร  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาต่อไป  ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจปานกลาง           
ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ดังนั้นผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนา
กิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว  โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือพัฒนานักศึกษาไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลอย่างจริงจัง 
 
บทสรุป 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลผลิตของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่   ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
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 1.1  ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถเชิง
วิชาการและวิชาชีพ   
                1.2  ควรจัดอบรมให้นักศึกษารู้จักการด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รู้จักประมาณตน  และมีการ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต  
 1.3  ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน   
          2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
               2.1  ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 
               2.2  ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 
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