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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพสังคมไทยที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ให้ความสนใจ และช่วยกันปูองกัน แก้ไข คือ    
ภัยจากสารเสพติด ภัยจากการละเมิดทางเพศ ความล้มเหลวทางการเรียน การงานอาชีพ ความรุนแรง 
จากการใช้ก าลังกลั่นแกล้งและรังแก อุบัติภัยต่างๆ ซึ่งกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด  
คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะภัยจากสารเสพติด ภัยจากการละเมิดทางเพศ และ             
ความล้มเหลวทางการศึกษา จากสภาวะดังกล่าวท าให้หลายฝุายวิเคราะห์ว่าเป็นผลจากการจัด
การศึกษาท่ียังไม่บรรลุหมาย ซึ่งเปูาหมายดังกล่าว คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก าลังเรียนอยู่ใน
สถานศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา        
ไม่สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 
จึงท าให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่หาทางออกโดยการพึ่งสารเสพติด และใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 3) ซ่ึงการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ        
มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการ
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนแล้ว การปูองกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับผู้เรียน     
ก็เป็นสิ่งส าคัญ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 มาตรา 30 และมาตรา 49 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552, หน้า 16-31) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 10 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547, หน้า 8) และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 กล่าวถึงการคุ้มครองดูแลเด็กไว้ตรงกันว่า “บุคคลมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้อง
ด าเนินการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของชายหญิง ผู้ยากไร้พิการ
หรือผู้ทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรืออยู่ในภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิสนับสนุน        
จากรัฐเท่าเทียมกับบุคคล อ่ืนๆ โดยเสมอภาค” นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548, หน้า 28) มาตรา 63 ก าหนดไว้ว่า 
“โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน และกิจกรรมการแนะแนวให้ค าปรึกษาและการ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมและความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้      
ในกระทรวง” สาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าว ล้วนให้ความส าคัญกับสิทธิและโอกาสการเฝูาระวัง
ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศ รวมทั้งเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่เน้นคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน  
ในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรูในทางทฤษฎี 
อันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได และได้ก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
ให้เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
เพ่ือใชเปนเกณฑในการสงเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษาเป็น
ส าคัญ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต จึงจ าเป็น 
ที่ทุกสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียนและแก้วิกฤติ
สังคม ซ่ึงควรน าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถานศกึษา  
 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
ก าหนดเปูาหมายของการด าเนินงานโดยรักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ลดปัญหาการออกกลางคันโดย
วางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการดูแลปูองกันนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล ดังนั้นภารกจิ            



3 
 

ที่ส าคัญ ที่สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ต้องน าไปปฏิบัติ และต้องร่วมกันพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  จากการศึกษาสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทย ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(2550, หน้า 19) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 4) และสถาบันรามจิตติ (2549, 
หน้า 2-7) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กและเยาวชนไทยไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่เด็กและ
เยาวชนรับเอาอารยธรรมตะวันตกมาปฏิบัติตาม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว 
เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีค่านิยมการบริโภคไม่เหมาะสม นิยมวัตถุ ซื้อของแบรนด์เนม ฟุูงเฟูอ
ฟุุมเฟือย เด็กมีปัญหา หนีเรียน ติดเกม การพนัน เสพเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท                   
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า เด็ก
และเยาวชนมีแนวโน้มการกระท าผิดในคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 38.40 คดีเก่ียวกับทรัพย์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10.20 คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดวินัย ไม่เคารพกฎระเบียบสังคม เปลี่ยนไป
เป็นสังคมบริโภคนิยมมากข้ึน ครัวเรือนมีหนีสิ้นเพิ่มข้ึนกรณีกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ส่วนในด้าน           
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนนั้น จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา (2553) ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึง         
ปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 วิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดต่ าลง สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 5) 
สรุปผลตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) พบว่า การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานถึงร้อยละ 65 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม      
ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน แต่มีสัดส่วนที่น้อยมาก สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐาน             
ที่มีความจ าเป็นต้องศึกษาสร้างความรู้ใหม่ๆ ออกมาช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
 ตามสถานการณ์และสภาพปัญหาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนในระดับการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษาประสบกับปัญหาด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม พฤติกรรมไม่เหมาะสม และปัญหาด้านความปลอดภัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน (2554, หน้า 5-7) วิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่
เหมาะสมประกอบด้วยปัจจัยจากสภาพครอบครัว โรงเรียน เพื่อน ชุมชนและสังคม รวมทั้งปัจจัย           
ที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการบริหารการศึกษา ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2547) ก าหนดสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น มาตรา 24 (6) การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน 
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพก็ตาม 
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 การปฏิบัติก็ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ขณะเดียวกันส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ปรับปรุงเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 พ.ศ.2554-2558 
ยกเลิกมาตรฐานที่ 12 เดิมที่ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ทีเ่ข้มแข็งและทั่วถึงจากเกณฑ์ตัวบ่งชี้ในรอบท่ี 2 ออกไป ได้ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้พ้ืนฐานการพัฒนา
ผู้เรียนแทน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนลดความส าคัญ  
ลงไป แม้ว่าจะก าหนดตัวบ่งชี้อ่ืนไว้ในกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานแล้วก็ตาม  
 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2553-2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ทันเวลา ถูกวิธี ร่วมกันสร้างเสริมทักษะชีวิตให้
ผู้เรียน รวมทั้งให้ค าปรึกษาอย่างทัว่ถึง ตลอดถึงการดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวทีป่ระสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ครอบครัวที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และปูองกันไม่ให้เกิด
ปัญหากับผู้เรียนในวัยเรียน ในด้านต่างๆ ทีม่ีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคม รวมถึง
การพัฒนาเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
และแกป้ัญหาพฤติกรรมทั้งของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหา
ยาเสพติดและเพศศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ รณรงค์ให้ทุกฝุายปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้สถานศึกษาท างานเป็นเครือข่ายกับสถาบันทางศาสนา 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, 
หน้า 5) ซ่ึงปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมทั้งรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกฝุาย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 2) ครูทุกคน
และผู้เกีย่วข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนัก ในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน            
มีเจตคติท่ีดีต่อผู้เรียน และจะพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 3) คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ         
ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนด           
4) ครูทีป่รึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคน          
ในสถานศึกษารวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากสถานศึกษา 5) การอบรมให้ความรู้และทักษะ 
รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (กรมสุขภาพจิต, 2553, 
หน้า 13-14)  
 วิทยาลัยเทคนิคตากซ่ึงเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาท้ังในระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีสภาพปัญหาสอดคล้องและเหมือนกันกับปัญหาระดับชาติดังกล่าว
ข้างต้น อาทิเช่น ผู้เรียนขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ขาดทักษะในการ
ปฏิเสธเพ่ือน มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเองต่ า หากไม่มีระบบการ
ปูองกัน ส่งเสริมหรือจัดการแกไ้ข จะส่งผลที่ไม่พึงปรารถนาต่อตัวผู้เรียนและสังคมโดยรวมซึ่งวิทยาลัย
ไดพ้ยายามด าเนินการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนา
เพ่ือให้ได้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของชุมชน โดยได้น ากระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ       
แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่วิทยาลัยเทคนิค
ตาก ประสบปัญหา คือ การบริหารจัดการที่เก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในวิทยาลัย 
เทคนิคตากยังไม่มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารในเรื่องดังกล่าวให้สามารถบริหารงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษา
ดังกล่าว โดยเฉพาะของวิทยาลัยเทคนิคตาก ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนารูปแบบ         
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก เพ่ือให้การบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนไปตามนโยบาย สอดคล้องกันสภาพปัญหา     
ความต้องการของสถานศึกษา และช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ การมีทักษะชีวิต
ที่ดีของผู้เรียน จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในการปูองกัน แก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และส่งเสริม           
การพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และรักประเทศชาติ ท้องถิ่น 
มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จะน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก และสถานศึกษาอ่ืนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์หลัก 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
  1.  เพ่ือศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3.  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4.  เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยสังเคราะห์เนื้อหา
จากการศึกษาหลักการ องค์ความรู้ และแนวคิด ทฤษฎี เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยการสังเคราะห์จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Warren B. Brown (1980); เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง (Edward Deming, 
1995); America Productivity and Quality Center: APQC (1996); รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, 
หน้า 13-14); ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 15-26) สนธิรกั เทพเรณู 
(2552) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 
(2552); เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 300); สมคิด บางโม (2557, หน้า 235-236); มนิณทร 
เขตบุญพร้อม (2557); ประชุม ปิ่มสกุล (2557); เลอพงษ์ วัชรมัย (2558); ปริญญา ไชยสุรินทร์ 
(2558); ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2559 
หน้า 8) สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ 2. คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ขอบข่ายงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ได้แก่ 1) งานศูนย์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2) งานคัดกรองผู้เรียน 3) งานปูองกัน แก้ไข 
ช่วยเหลือผู้เรียน 4) งานพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน และ 5) งานด้านการส่งต่อ และ 4. กระบวนการ
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บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้แก ่1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การ
ประสานงาน 4) การประเมินผล และ 5) การปรับปรุงและพัฒนา 
 1.3.2  ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
  1.3.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาความต้องการและแนวทางการบริหารระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาความต้องการในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 68 คน  
   2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวข้องกับการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  1.3.2.2  ผู้ให้ข้อมูลเพื่อการสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
ของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
นักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษาและ       
ด้านการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)      
   1.3.2.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1)  ประชากร ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงาน              
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ านวน 78 คน   และผู้เรียน จ านวน 2,383 คน 
   2)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 67 คน และ
ผู้เรียน จ านวน 573 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 43)  
  1.3.2.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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   1)  ประชากร ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ านวน 78 คน และผู้เรียน จ านวน 2,383 คน 
   2)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 67 คน และ
ผู้เรียน จ านวน 573 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 43) 
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   1.3.3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ตาก ด้วยรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.3.3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  
   1)  ความต้องการและแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2)  ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   3)  ความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
   4)  ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   5)  ผลการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   6)  ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   7)  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ในปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 2560 
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1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา การเฝูาระวังปูองกัน และ       
การแก้ปัญหาให้แกผู่้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวงของวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 2.  ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง กระบวนการบริหารการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยมีบุคลากรหลักในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมด าเนินการดูแลผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 3.  รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง  โครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการ
บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา มี 4 องค์ประกอบดังนี้ 
  3.1  จุดมุ่งหมายของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน          
มีการท างานเป็นขั้นตอนและมีความเป็นระบบ บุคลากรมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับ         
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา มีการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพและ
เป็นปัจจุบัน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม 
(MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) และ สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการท างานร่วมกันในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
  3.2  คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจากบุคลากรหลายฝุายที่เก่ียวข้อง มีคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการด าเนินงานในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เปิดโอกาสให้คณะกรรมการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มี
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีผู้ปกครอง ชุมชน หรือองค์กรชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  3.3  ขอบข่ายงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การส่งเสริมและให้
ความส าคัญในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน         
การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) และการเยี่ยมบ้านผู้เรียน และสถานศึกษาด าเนินการแก้ปัญหา
ในเบื้องต้นก่อนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อ 
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  3.4  กระบวนการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง กระบวนการ
บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน มีการประชุมวางแผนการท างาน          
อย่างเป็นระบบ และมีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงพัฒนางานอย่างครบวงจร 
 4.  ความต้องการในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง สภาพความต้องการของครูที่เก่ียวข้อง 
กับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
  4.1  ด้านการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง วิทยาลัยมีการวางแผนในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน ก าหนดนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการด าเนินงาน ในการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน มีการจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในการ
จัดเก็บข้อมูลผู้เรียน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน ครูด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนด้านความสามารถทางการเรียน ด้านความสามารถพิเศษ ด้านสุขภาพ 
ด้านครอบครัว ด้านสารเสพติด ด้านความปลอดภัยและด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ครูที่ปรึกษาศึกษาข้อมูล
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน 
การศึกษาข้อมูลจากผลงานผู้เรียนจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ ครูจัดท าระเบียนสะสม ทะเบียนประวัติ
ของผู้เรียน ครูที่ปรึกษาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม จัดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศ ประชุมเพ่ือสรุปปัญหาการด าเนินงานการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนของครูที่ปรึกษา ตรวจสอบ
การด าเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนของครูที่ปรึกษา ประเมินผลการเก็บข้อมูลผู้เรียนของครูที่
ปรึกษา สรุปและรายงานผลการด าเนินการเก็บข้อมูลผู้เรียนของครูที่ปรึกษา น าปัญหาที่เกิดจากการ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนและน า
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการคัดกรองผู้เรียน 
  4.2  ด้านการคัดกรองผู้เรียน หมายถึง การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานการคัด
กรองผู้เรียน การพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในการคัดกรองผู้เรียนมีความเหมาะสม 
ก าหนดแผนงาน โครงการปฏิบัติงานตามแผนงานและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการคัดกรองผู้เรียน 
จัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจให้คณะกรรมการด าเนินงานในการคัดกรองผู้เรียน ครูที่ปรึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลผู้เรียน จากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ครูที่ปรึกษา
ด าเนินการคัดกรองผู้เรียน ตามเกณฑ์การคัดกรอง คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจากข้อมูล
ผู้เรียน ครูที่ปรึกษาบันทึกหลักฐานการคัดกรองผู้เรียนทุกขั้นตอนลงในแบบบันทึกการคัดกรองผู้เรียน 
ครูที่ปรึกษาสรุปผลการจ าแนกการคัดกรองผู้เรียนจากระเบียนสะสมและข้อมูลของผู้เรียน ประชุม
เพ่ือสรุปปัญหาในการด าเนินงานเกี่ยวกับการคัดกรองผู้เรียนของครูที่ปรึกษา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานการคัดกรองผู้เรียนของครูที่ปรึกษา มีการประเมินผลการคัดกรองผู้เรียนของครูที่ปรึกษา 
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มีการสรุปและการรายงานผลการคัดกรองผู้เรียนของครูที่ปรึกษา น าปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการคัดกรองผู้เรียนของครูที่ปรึกษามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน และน าข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองผู้เรียนมาจัดท าสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน 
การแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
  4.3  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน หมายถึง การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน
การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
ก าหนดแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือท าความเข้าใจในการด าเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน            
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา มีแผนการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้กับผู้ปกครอง ท าความเข้าใจให้กับครูที่ปรึกษาในด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ครูที่ปรึกษาด าเนินงานการจัด
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนสอดคล้องกับผลการคัดกรองผู้เรียน จัดกิจกรรมโฮมรูมอย่าง
ต่อเนื่อง ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมและจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของผู้เรียน จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพ่ือร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน       
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุมเพ่ือสรุปปัญหาในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ตรวจสอบผลการพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
และส่งเสริมกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา สรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา น าปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมาปรับปรุงพัฒนา ติดตามพฤติกรรมผู้เรียนจากการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการท างานของครูที่ปรึกษา ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน และมีการปรับแผนการสร้าง ความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยกับผู้ปกครอง 
  4.4  ด้านการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การก าหนดโครงสร้างการ
ด าเนินงานการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียน คัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัด
กิจกรรม การปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ก าหนดแผนงาน โครงการ 
ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหา จัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในการด าเนินงานการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่ม
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เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ ผู้เรียนที่รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองประชุมร่วมกันเพ่ือวางแนวทางในการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียน ครูที่ปรึกษา
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือ
การปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน ครูที่ปรึกษาติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและสรุปรายงานเพื่อน าข้อมูลที่ได้ใช้ในการส่งต่อ มีประชุมเพ่ือสรุปปัญหาการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียน มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานการปูองกัน 
แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษา มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินการปูองกันแก้ไขและ
ช่วยเหลือผู้เรียน สรุปรายงานผลการการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษา น าปัญหา          
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนมาปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินการ
ปูองกันและช่วยเหลือผู้เรียน น าข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปก าหนดแผนการพัฒนากิจกรรม       
การปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน น าผลที่ได้จากการนิเทศก ากับ
ติดตามมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนและน าผลที่ได้จากการ
แก้ไขปัญหามาปรับปรุงแผนงาน โครงการ การปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  4.5  ด้านการส่งต่อ หมายถึง การก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานการส่งต่อผู้เรียนที่ชัดเจน ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานการส่งต่อผู้เรียนทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการส่งต่อผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย จัดประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินการส่งต่อผู้เรียน มีการจัดตั้งเครือข่ายการ         
ส่งต่อผู้เรียนภายนอกวิทยาลัย จัดประชุมท าความเข้าใจกับครูถึงความจ าเป็นที่ต้องส่งต่อผู้เรียน       
ครูที่ปรึกษาท าการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานการส่งต่อผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
ครูที่ปรึกษาสรุปข้อมูลผู้เรียนและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมาลงในแบบบันทึกการส่งต่อของผู้เรียน             
ครูที่ปรึกษาด าเนินการส่งต่อผู้เรียนโดยมีการนัดหมายสถานที่ วัน เวลา ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ด าเนินการประสานงานกับเครือข่ายในการส่งต่อผู้เรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูและติดตามผล
การช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ ครูแนะแนวและผู้เกี่ยงข้องให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนกรณีพฤติกรรม
ดีขึ้นให้ส่งกลับครูที่ปรึกษาท่ีรับผิดชอบให้ดูแลช่วยเหลือ ประชุมเพ่ือสรุปปัญหาในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งต่อผู้เรียนของครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา
ในการส่งต่อผู้เรียนที่ต้องให้ความช่วยเหลือ มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการส่งต่อ
ผู้เรียนที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด าเนินการส่งต่อผู้เรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก น าผลสรุปข้อปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินงานไปปรับปรุงนโยบาย เพ่ือพัฒนา 
การด าเนินงานการส่งต่อผู้เรียน น าผลการประเมินคุณภาพการส่งต่อผู้เรียนมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
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การด าเนินงานการส่งต่อผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยและน าปัญหาที่ได้จากการรายงานมา
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานการส่งต่อผู้เรียน  
 5.  แนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง วิธีด าเนินการหรือวิธีการปฏิบัติทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะท าให้การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนบรรลุ 
ผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) ด้านจุดมุ่งหมายของการบริหารระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2) ด้านคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3) ด้านขอบข่ายงาน       
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ 4) ด้านกระบวนการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 6.  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านงานศูนย์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านงาน
คัดกรองผู้เรียน 3) ด้านงานปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียน 4) ด้านงานพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน และ
5) ด้านงานด้านการส่งต่อ 
  7.  การประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ตาก หมายถึง การประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก           
ใน 2 ส่วน คือ 1) การแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2560 และ 2) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้เรียน          
ที่มีต่อรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตากท่ีพัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย 
  7.1  การแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคตาก หมายถึง การแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่จัดอยู่ในเกณฑ์        
ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของวิทยาลัยต้องให้การปูองกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
และต้องช่วยเหลือแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น ปัญหาการขาดเรียนบ่อย ปัญหามาเรียนสาย ปัญหา 
การทะเลาะวิวาท ปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการเรียน ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาการติดเกมส์
อินเทอร์เน็ต และปัญหาการใช้สารเสพติดหรือด้านอ่ืนๆ ของวิทยาลัยเทคนิคตาก 
  7.2  ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน หมายถึง ความพึงพอใจ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน     
ของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 4 ด้าน ประกอบด้วย         
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1) ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 2) ด้านคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3) ด้านขอบข่าย
งานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ4) ด้านกระบวนการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   7.3  ความพึงพอใจของผู้เรียน หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานระบบ        
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านงานศูนย์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านงานคัดกรองผู้เรียน                   
3) ด้านงานปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือผู้เรียน 4) ด้านงานพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน และ 5) ด้านงาน
ด้านการส่งต่อ 
 8.  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัย 
เทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560 
 9.  ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ (ครู) 
ในวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 
2560 
 10.  ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.  ได้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน           
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.  ได้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยไปพัฒนา          
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แนวทางในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน ารูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษา  


