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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึง
ประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
2) แนวทางการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา พบว่า มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่        
(1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีเครื่องมือในการใช้ในข้ันตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
หลากหลายครอบคลุมทุกรายละเอียดพฤติกรรมทุกด้านของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีการวางแผนจัดการ
เวลาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคน  (2) ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรมีจัดอบรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจใน 
กระบวนการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการใช้เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนท่ีหลากหลาย (3) ด้านการส่งเสริม
นักเรียน ควรมีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่าง
หลากหลายตามความเหมาะสม  (4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
ต่อเนื่องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง สร้างความรู้ท่ีถูกต้องและ
เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีให้ครูท่ีปรึกษาได้ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
สามารถให้คําปรึกษาแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) ด้านการส่งต่อควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาให้ตรงตามสภาพปัญหา มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของ 
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นักเรียนจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกวิธี ซ่ึงท้ัง 5 ด้าน จะต้องมีการวางแผนการดําเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการประชุมชี้แจงให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีตรงกัน นําข้อมูล
ท่ีได้มาใช้พัฒนาในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

คําสําคัญ :  แนวทางการพัฒนา / ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1. To study current conditions and desirable conditions.   
2. To study the Guideline Development for Students Support System of Schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 24. The results of the research were as follows :     
1) The current condition of nurturing system perceived of Schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 24 were in the medium level. The desired state of nurturing 
system perceived of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 24 were in 
the high level. 2) The Presenting the solution development of nurturing system perceived of 
Schools under the Secondary Educational Service Area Office 24 separated in five aspects :    
(1) To get an individual acquaintance with the students, advisory teachers should set up times 
in management before visiting all the student’s house.  (2) The recruitment aspect, there 
should be a conference to set up key performance indicators and use various models and 
tools for collecting the students. (3) The student promotion aspect, found that all schools 
should continue to organize various activities to respond of students. (4) The prevention and 
solution the problems, all the divisions who involved in this area should cooperate in solving 
students’ problems. Establish the parent network and increase the teacher’s knowledge. 
Manage the exact knowledge and enough time in helping students; enhance the teacher’s 
role to take care and solving basic problem for students efficiently. (5) The student transfer 
aspect should provide the problem solution before transferring them. There should be 
student’s sufficient profile and cooperation with the involved parties. All 5 aspects must be 
planned to operate the system to help students systematically. Have a meeting to clarify the 
teacher. Parents and students have knowledge. Understanding Use the information obtained 
to develop the operation to be more effective. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
สาระสําคัญท่ีส่งผลต่อเด็กนักเรียน ในหมวด 1 มาตรา 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และในหมวด 4 มาตรา 22 (4) และ (6) ได้กําหนดแนวการจัดการศึกษา
ไว้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุล รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา         
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(Ministry of Education , 2003) ซ่ึงจากความมุ่งหมายและแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ข้างต้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 ซ่ึงมีภารกิจหลักที่เป็นหัวใจของการดําเนิน 5 องค์ประกอบ คือ 
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้
เกิดพฤติกรรมหลายรูปแบบท้ังด้านบวกเเละด้านลบ ดังน้ันการรู้ข้อมูลท่ีจําเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่ง
สําคัญท่ีจะช่วยให้ครูประจําชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึนสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันการแก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทางซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มิใช่ใช้ความรู้สึกคาดเดา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหานักเรียน ซ่ึงจะทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการ
ช่วยหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 2) การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนําผลท่ีได้มาจําแนกตามเกณฑ์การคัดกรองท้ังสถานศึกษาได้จัดทําข้ึนเพ่ือจัดแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจําวันของตนเอง หรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป
จากปกติ เช่น เก็บตัว แสดงออกเกินขอบเขตการปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองส่ิงเสพติดผลการเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบกลุ่มมีปัญหา หมายถึงนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาชัดเจนมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจําวันของตนเองและต่อสังคมส่วนรวมในด้านลบซ่ึงไม่ให้นักเรียนรู้ตัวว่าตนเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดให้ปิด
เป็นความลับ 3) การส่งเสริมและพัฒนาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูประจําชั้นให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหากลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามท่ีสถานศึกษาและชุมชนมุ่งหวัง 4) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ครูประจําชั้นควรให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันแต่สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มมีปัญหานั้นจําเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือท้ังการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต 5) การส่งต่อในกรณีท่ีมี
ปัญหายากต่อการช่วยเหลือ และนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ควรส่งต่อผู้เซ่ียวชาญเฉพาะด้านกรณีเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเด็กด้อยโอกาสก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น 
(Ministry of Education , 2004) 
 ปัจจุบันการดําเนนิงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากโรงเรียนไม่ทราบถึงสภาพปัญหาใน
การดําเนินงานอย่างแท้จริง จําเปน็อย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องทราบถึงปัญหาเพ่ือนําไปแก้ไขและปฏิบัติให้
เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของปัญหาเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้
ในกลยุทธ์ท่ี 3 คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
 ความสําคัญของปัญหาท่ีได้กล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูท่ีปรึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทาง
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือสามารถนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการบริหารงานปกครองให้มี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในด้านแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรอบเนื้อหา 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน      
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อ มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสอบถามสภาพปัจจบุัน สภาพท่ีพึงประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
   1.2 นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพื่อตรวจสํานวนภาษาใช้ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องด้านภาษาท่ีใช้ และ
ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
   1.3 นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
   1.4 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบจากน้ันนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
   1.5 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
หาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 24 จํานวนครู 2,510 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร 118 คน ครู 2,392 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 434 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร 91 คน ครู 343 คน โดยการเทียบ
จํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น ให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง (Srisaard, B., 2010) 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นแบบมาตราส่วน
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(Ministry of Education , 2003) ซ่ึงจากความมุ่งหมายและแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ข้างต้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 ซ่ึงมีภารกิจหลักที่เป็นหัวใจของการดําเนิน 5 องค์ประกอบ คือ 
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้
เกิดพฤติกรรมหลายรูปแบบท้ังด้านบวกเเละด้านลบ ดังน้ันการรู้ข้อมูลท่ีจําเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่ง
สําคัญท่ีจะช่วยให้ครูประจําชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึนสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันการแก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทางซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มิใช่ใช้ความรู้สึกคาดเดา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหานักเรียน ซ่ึงจะทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการ
ช่วยหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 2) การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดท่ีได้จากการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนําผลท่ีได้มาจําแนกตามเกณฑ์การคัดกรองท้ังสถานศึกษาได้จัดทําข้ึนเพ่ือจัดแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจําวันของตนเอง หรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป
จากปกติ เช่น เก็บตัว แสดงออกเกินขอบเขตการปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองส่ิงเสพติดผลการเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบกลุ่มมีปัญหา หมายถึงนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาชัดเจนมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจําวันของตนเองและต่อสังคมส่วนรวมในด้านลบซ่ึงไม่ให้นักเรียนรู้ตัวว่าตนเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดให้ปิด
เป็นความลับ 3) การส่งเสริมและพัฒนาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูประจําชั้นให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหากลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามท่ีสถานศึกษาและชุมชนมุ่งหวัง 4) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ครูประจําชั้นควรให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันแต่สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มมีปัญหานั้นจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือท้ังการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต 5) การส่งต่อในกรณีท่ีมี
ปัญหายากต่อการช่วยเหลือ และนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ควรส่งต่อผู้เซ่ียวชาญเฉพาะด้านกรณีเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเด็กด้อยโอกาสก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น 
(Ministry of Education , 2004) 
 ปัจจุบันการดําเนนิงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากโรงเรียนไม่ทราบถึงสภาพปัญหาใน
การดําเนินงานอย่างแท้จริง จําเปน็อย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องทราบถึงปัญหาเพ่ือนําไปแก้ไขและปฏิบัติให้
เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของปัญหาเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้
ในกลยุทธ์ท่ี 3 คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
 ความสําคัญของปัญหาท่ีได้กล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูท่ีปรึกษามีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือสามารถนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการบริหารงานปกครองให้มี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในด้านแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรอบเนื้อหา 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน      
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อ มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสอบถามสภาพปัจจบุัน สภาพท่ีพึงประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
   1.2 นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสํานวนภาษาใช้ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องด้านภาษาท่ีใช้ และ
ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
   1.3 นําแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
   1.4 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบจากน้ันนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
   1.5 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
หาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 24 จํานวนครู 2,510 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร 118 คน ครู 2,392 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 434 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร 91 คน ครู 343 คน โดยการเทียบ
จํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น ให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง (Srisaard, B., 2010) 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (Likert’ Rating  Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  ดังน้ี  
      5 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายเปิด 
  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   1. นําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องด้านความ 
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม ซ่ึงจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.08-1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญ ท้ังหมด 5 คน 
   2. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว นําไปทดลองใช้เพ่ือหา 
คณุภาพของแบบสอบถาม โดยนําไปลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่าง จํานวน     
30 คน 
   3. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจาํแนกโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน ตามวิธี  
Item Total Correlation โดยเลือกข้อท่ีมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 
   4. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยเกณฑ์ความเชื่อม่ันท่ียอมรับได้จะมีค่าต้ังแต่ .70 ขึ้นไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เพ่ือขออนุญาต และอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่า 
   2. นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการของแต่ละโรงเรียนและติดต่อกลับคืนด้วยตัวเองในกรณีไม่มีการ
ตอบกลับ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอเป็นตารางประกอบ   
ความเรียง 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยกําหนด
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (Srisaard, B., 2002)  
      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3. วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญความต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร PNI modified ของ                
นงลักษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช (Wongwanit, S., 2007) 
      PNI modified = (I - D)/D  
     I (Important)         หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็น 
     D (Degree of success) หมายถึง  สภาพท่ีเป็นจริง 
 ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    
  ตอนท่ี 1 ศึกษาการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในเรื่องระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    นําผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือใช้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จําแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 1 คน และครูท่ีปรึกษา หรือครูแนะแนว จํานวน 1 คน จาก 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น   
9 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Srisaard, B., 2010) 
   3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        แบบสัมภาษณ์ แบบสมัภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ีพัฒนาข้ึนตามกรอบกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซ่ึงได้จากผลการศึกษาในระยะท่ี 1 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  
      2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อและขอสัมภาษณ์ กําหนดและนัดหมาย วัน เวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น และนําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
  ตอนท่ี 2 ยกร่างแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
   1. นําข้อมูลที่ได้มายกร่างแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 
   2. นําร่างแนวทางเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบยืนยันร่างแนวทางการพัฒนา 
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ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (Likert’ Rating  Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  ดังน้ี  
      5 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายเปิด 
  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   1. นําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องด้านความ 
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม ซ่ึงจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.08-1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญ ท้ังหมด 5 คน 
   2. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว นําไปทดลองใช้เพ่ือหา 
คณุภาพของแบบสอบถาม โดยนําไปลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่าง จํานวน     
30 คน 
   3. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจาํแนกโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน ตามวิธี  
Item Total Correlation โดยเลือกข้อท่ีมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 
   4. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยเกณฑ์ความเชื่อม่ันท่ียอมรับได้จะมีค่าต้ังแต่ .70 ขึ้นไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เพ่ือขออนุญาต และอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่า 
   2. นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการของแต่ละโรงเรียนและติดต่อกลับคืนด้วยตัวเองในกรณีไม่มีการ
ตอบกลับ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอเป็นตารางประกอบ   
ความเรียง 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยกําหนด
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี (Srisaard, B., 2002)  
      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3. วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญความต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร PNI modified ของ                
นงลักษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช (Wongwanit, S., 2007) 
      PNI modified = (I - D)/D  
     I (Important)         หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็น 
     D (Degree of success) หมายถึง  สภาพท่ีเป็นจริง 
 ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี    
  ตอนท่ี 1 ศึกษาการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในเรื่องระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    นําผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือใช้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จําแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 1 คน และครูท่ีปรึกษา หรือครูแนะแนว จํานวน 1 คน จาก 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น   
9 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Srisaard, B., 2010) 
   3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        แบบสัมภาษณ์ แบบสมัภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ีพัฒนาข้ึนตามกรอบกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซ่ึงได้จากผลการศึกษาในระยะท่ี 1 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  
      2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อและขอสัมภาษณ์ กําหนดและนัดหมาย วัน เวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น และนําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
  ตอนท่ี 2 ยกร่างแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
   1. นําข้อมูลที่ได้มายกร่างแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 
   2. นําร่างแนวทางเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบยืนยันร่างแนวทางการพัฒนา 
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  ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
        1.1 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 7 คน   
   2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
    1. แบบประเมิน 
    แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (Likert’ Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนน       
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ดังนี้ 
      5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก  
     3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
    2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อ กําหนด นัดหมาย วัน เวลา กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน ผู้วิจัยนําแบบประเมินท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบประเมิน จากนั้นนํามาวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือหาระดับคุณภาพ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ดังนี้ (Srisaard, B., 2013)  
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    โดยกําหนดให้คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ ระดับมากหรือ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์พิจารณาท่ีนํามาใช้ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

( = 3.36) สภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.47)   
 2. แนวทางการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

1. มีการวางแผน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูท่ีปรึกษามีการจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนในความปกครองของตน 

ครบทุกคน 
3. มีเครื่องมือและระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถใช้งาน 

และสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา 
4. มีโครงการเยี่ยมบ้าน ท่ีพักอาศัยของนักเรียน 
5. มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) กับนักเรียน 
6. มีการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับนักเรียน 
7. มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกคร้ังท่ีพบนักเรียนมีปัญหา 
8. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนครบ 

ทุกคน 
  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการประชุมครูเพ่ือกําหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน
อย่างเหมาะสมเชื่อถือได้ 
 2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยึดหลักตามคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 3. มีการจัดทําแผน ปฏิทิน งานการคัดกรองนักเรียน 
 4. มีการกําหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาอย่างเหมาะสม  
  5. มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดกรองนักเรียนเพ่ือให้ครูปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
  6. นักเรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลจากรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคัดกรอง 
          7. สถานศึกษาคดักรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
   8. มีการประเมินผลและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนในแตล่ะภาคเรียน 
   9. มีการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือส่งต่อสาหรับเด็กท่ีมีปัญหา 
  10. มีการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในกระบวนการจัดทําเคร่ืองมือคัด
กรองและให้ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 
 3. ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริมนักเรียน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีกิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนานักเรียนท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหา 
 2. มีการสํารวจความต้องการของนักเรียนก่อนจัดต้ังชมรม/กลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจของนักเรียน 
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  ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
   1. ขั้นตอนการดําเนินการ 
        1.1 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 7 คน   
   2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
    1. แบบประเมิน 
    แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (Likert’ Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์ระดับคะแนน       
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ดังน้ี 
      5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก  
     3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
    2. ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อ กําหนด นัดหมาย วัน เวลา กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน ผู้วิจัยนําแบบประเมินท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบประเมิน จากนั้นนํามาวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือหาระดับคุณภาพ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ดังน้ี (Srisaard, B., 2013)  
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    โดยกําหนดให้คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ ระดับมากหรือ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์พิจารณาท่ีนํามาใช้ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

( = 3.36) สภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.47)   
 2. แนวทางการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1. มีการวางแผน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูท่ีปรึกษามีการจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนในความปกครองของตน 

ครบทุกคน 
3. มีเครื่องมือและระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถใช้งาน 

และสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา 
4. มีโครงการเยี่ยมบ้าน ท่ีพักอาศัยของนักเรียน 
5. มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) กับนักเรียน 
6. มีการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับนักเรียน 
7. มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา 
8. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนครบ 

ทุกคน 
  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1. สถานศึกษามีการประชุมครูเพ่ือกําหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน
อย่างเหมาะสมเชื่อถือได้ 
 2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยึดหลักตามคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 3. มีการจัดทําแผน ปฏิทิน งานการคัดกรองนักเรียน 
 4. มีการกําหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาอย่างเหมาะสม  
  5. มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดกรองนักเรียนเพ่ือให้ครูปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
  6. นักเรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลจากรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคัดกรอง 
          7. สถานศึกษาคดักรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
   8. มีการประเมินผลและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนในแตล่ะภาคเรียน 
   9. มีการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือส่งต่อสาหรับเด็กท่ีมีปัญหา 
  10. มีการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในกระบวนการจัดทําเคร่ืองมือคัด
กรองและให้ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 
 3. ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริมนักเรียน มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหา 
 2. มีการสํารวจความต้องการของนักเรียนก่อนจัดต้ังชมรม/กลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจของนักเรียน 
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 3. มีการนําข้อมูลสารสนเทศนักเรียนท่ีมีศักยภาพหรือความสามารถพิเศษไปใช้ในกิจกรรม
โฮมรูม 
 4. มีการจัดส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานด้านอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและความสนใจของนักเรียน 
  5. มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
  6. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ทุกภาคเรียน  
          7. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
 4. ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1. มีการจัดทําโครงการ กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสารสนเทศผลการคัด
กรองผู้เรียน 
 2. ครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน 
 3. มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติ 
 4. มีการจัดสถานท่ี หรือห้อง หรือมุมสําหรับการบริการให้คําปรึกษาอย่างเหมาะสม 
 5. มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี 
 6. มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนทุกภาคเรียน 
 7. มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ดา้นจริยธรรมท่ีดีงาม
แก่นักเรียน 
  5. ด้านการส่งต่อ มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
      1. ครูท่ีปรึกษามีการส่งต่อภายในของนักเรียนท่ีมีปัญหาไปยังครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/
ครูวิชาการ/ครูอนามัยให้ความช่วยเหลือต่อไป 
      2. คณะครูร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาเพ่ือการส่งต่อภายนอก 
      3. สถานศึกษามีการส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยเหลือต่อไป 
      4. มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมท่ีดีงาม
แก่นักเรียน 
      5. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนภายหลังการส่งต่อ 
      6. สถานศึกษามีการทําความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นท่ีต้องส่งต่อ 
      7. สถานศึกษามีการติดตามผลและรายงานผลการดําเนินงานสง่ต่อนักเรียนท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนสม่ําเสมอทุกครั้ง    
 3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.57) และความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.60)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 นํามาอภิปรายดังนี้ 

 

  1. สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในบางโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามขั้นตอนตามแผนท่ีวางไว้ได้ นอกจากน้ันยังมี
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยสําคัญส่งผลทําให้การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะการดําเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียนนั้นมีกระบวนการ ขั้นตอน ท่ีต้องจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เป็นจํานวนมากในแต่ละขั้นตอน ทําให้เพ่ิมภาระให้ครูนอกเหนือจากหน้าท่ีหลักคือการสอนแล้วนั้น ทําให้มี
เวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้น้อยลงซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ Pisaipun, S. (2012) ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหา
และ ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมมีความ
ต้องการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมมีความต้องการท่ีจะอาสาสมัครเป็นคณะกรรมการ มีความต้องการท่ีจะร่วม
แก้ปัญหานักเรียนในทุกเร่ืองด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนขนาดเลก็
ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 1) การเย่ียมบ้านนักเรียนและสํารวจข้อมูลนักเรียนร่วมกับชุมชน 2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน 3) การแยกนักเรียนเป็นรายบุคคลร่วมกับชุมชนด้านการเรียนด้านสภาพร่างกาย 
จิตใจและด้านสภาพครอบครัว 4) การจัดทําโครงการ กิจกรรมส่งเสริม และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน 5)การ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริม การแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน 6) การสรุปประเมินผลโครงการร่วมกับชุมชน 
และ7) การเย่ียมบ้านนักเรยีนอีกคร้ังหนึ่ง ด้านของประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
  สภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อและอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อ ดา้นการคัดกรอง
นักเรียนและด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ตามลําดับ ท้ังน้ีเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ี
ปรึกษาหรือครูประจําชั้นในบางโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้ันตอนท่ีวางไว้ได้ ทําให้ครูท่ีปรึกษาและครู
ประจําชั้นไม่สามารถพิจารณากิจกรรมให้สอดคล้องเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ให้มีความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนเทคนิคในการให้คําปรกึษาเบื้องต้นแก่นักเรียนและการส่งต่อนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียน โดยครูท่ี
ปรึกษาอาจมีบางกรณีท่ีมีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วแต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควร
ดําเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือปัญหา ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ว 
สอดคล้องกับการวิจัยของ Khampunsri, N. (2016) ได้ทําการวิจัยเร่ืองสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์และ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคัด
กรองนักเรียน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามลําดับ และอยู่ในระดับมาก 
จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียม และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามลําดับ 
  2. แนวทางการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ผู้วิจัยขออภิปรายผลจําแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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 3. มีการนําข้อมูลสารสนเทศนักเรียนท่ีมีศักยภาพหรือความสามารถพิเศษไปใช้ในกิจกรรม
โฮมรูม 
 4. มีการจัดส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานด้านอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและความสนใจของนักเรียน 
  5. มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
  6. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ทุกภาคเรียน  
          7. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
 4. ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. มีการจัดทําโครงการ กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสารสนเทศผลการคัด
กรองผู้เรียน 
 2. ครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน 
 3. มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติ 
 4. มีการจัดสถานท่ี หรือห้อง หรือมุมสําหรับการบริการให้คําปรึกษาอย่างเหมาะสม 
 5. มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี 
 6. มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนทุกภาคเรียน 
 7. มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ดา้นจริยธรรมท่ีดีงาม
แก่นักเรียน 
  5. ด้านการส่งต่อ มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
      1. ครูท่ีปรึกษามีการส่งต่อภายในของนักเรียนท่ีมีปัญหาไปยังครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/
ครูวิชาการ/ครูอนามัยให้ความช่วยเหลือต่อไป 
      2. คณะครูร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาเพ่ือการส่งต่อภายนอก 
      3. สถานศึกษามีการส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยเหลือต่อไป 
      4. มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมท่ีดีงาม
แก่นักเรียน 
      5. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนภายหลังการส่งต่อ 
      6. สถานศึกษามีการทําความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นท่ีต้องส่งต่อ 
      7. สถานศึกษามีการติดตามผลและรายงานผลการดําเนินงานสง่ต่อนักเรียนท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนสม่ําเสมอทุกครั้ง    
 3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.57) และความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.60)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 นํามาอภิปรายดังนี้ 

 

  1. สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในบางโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามขั้นตอนตามแผนท่ีวางไว้ได้ นอกจากน้ันยังมี
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยสําคัญส่งผลทําให้การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะการดําเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียนนั้นมีกระบวนการ ขั้นตอน ท่ีต้องจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เป็นจํานวนมากในแต่ละขั้นตอน ทําให้เพ่ิมภาระให้ครูนอกเหนือจากหน้าท่ีหลักคือการสอนแล้วนั้น ทําให้มี
เวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้น้อยลงซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ Pisaipun, S. (2012) ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหา
และ ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมมีความ
ต้องการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมมีความต้องการท่ีจะอาสาสมัครเป็นคณะกรรมการ มีความต้องการท่ีจะร่วม
แก้ปัญหานักเรียนในทุกเร่ืองด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนขนาดเลก็
ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 1) การเย่ียมบ้านนักเรียนและสํารวจข้อมูลนักเรียนร่วมกับชุมชน 2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน 3) การแยกนักเรียนเป็นรายบุคคลร่วมกับชุมชนด้านการเรียนด้านสภาพร่างกาย 
จิตใจและด้านสภาพครอบครัว 4) การจัดทําโครงการ กิจกรรมส่งเสริม และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน 5)การ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริม การแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน 6) การสรุปประเมินผลโครงการร่วมกับชุมชน 
และ7) การเย่ียมบ้านนักเรยีนอีกครั้งหนึ่ง ด้านของประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
  สภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อและอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อ ดา้นการคัดกรอง
นักเรียนและด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ตามลําดับ ท้ังน้ีเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ี
ปรึกษาหรือครูประจําชั้นในบางโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้ันตอนท่ีวางไว้ได้ ทําให้ครูท่ีปรึกษาและครู
ประจําชั้นไม่สามารถพิจารณากิจกรรมให้สอดคล้องเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ให้มีความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนเทคนิคในการให้คําปรกึษาเบื้องต้นแก่นักเรียนและการส่งต่อนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียน โดยครูท่ี
ปรึกษาอาจมีบางกรณีท่ีมีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วแต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควร
ดําเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือปัญหา ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ว 
สอดคล้องกับการวิจัยของ Khampunsri, N. (2016) ได้ทําการวิจัยเร่ืองสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์และ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพท่ีพึงประสงค์การดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคัด
กรองนักเรียน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามลําดับ และอยู่ในระดับมาก 
จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียม และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามลําดับ 
  2. แนวทางการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ผู้วิจัยขออภิปรายผลจําแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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   2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แนวทางการพัฒนาคือการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ครูท่ีปรึกษาต้องเข้าใจขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลของนักเรียนในความปกครองของตนครบทุกคน มีเครื่องมือและระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ี
ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถใช้งานและสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลามีการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอทุกภาคเรียนและศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา ท้ังนี้การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลน้ันเพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนท่ีตรงกับความเป็นจริง สถานศึกษาจําเป็นต้องมีการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีความหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสํารวจ การ
ทดสอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทะเบียนประวัติ (Department of General Education , 2001) โดยเฉพาะการ
เย่ียมบ้านทําให้ครูได้ทราบข้อมูลนักเรียนในด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น สภาพแวดล้อมบ้านมีความปลอดภัยหรือไม่
สภาพท่ีอยู่อาศัย และได้ทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้ปกครองนักเรียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakpawut, J.  
(2010) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขต
อําเภอสอยดาว สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าครูท่ีปรึกษาควรไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุก
คน เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสอบถามเรื่องต่างๆ จากผู้ปกครอง ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรู้จักนักเรียนมากขึ้นดังนั้นผู้บริหารต้องกําหนดแผนงานการเย่ียมบ้านนักเรียนแบบบันทึกการ
เย่ียมบ้านการรายงานผล การกากับติดตามและมีหนังสือถึงผู้ปกครองก่อนท่ีจะออกเย่ียมบ้านนักเรียน 
  2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีการคัดกรองหลายรูปแบบ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกรม
สุขภาพจิตได้กําหนดการคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่ึงสถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนนิการคัดกรองนักเรียนตามแนวทางของ
กรมสุขภาพจิตเพ่ือรายงานต่อไป (Department of Mental Health, 2001) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Rutsamirut, P. (2010) โดยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า   
แนวทางการพัฒนาด้านการคัดกรองนักเรียน ควรมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูท่ีปรึกษา
สามารถทางานได้เป็นระบบ มีความตระหนักในการดําเนินงานและควรมีรูปแบบในการคัดกรองนักเรียนท่ี
หลากหลาย ซ่ึงจะสามารถทําให้รับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Nakpawut, J. (2010) โดยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าแนวทางการพัฒนา
ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนให้ชัดเจน ง่าย และสะดวก ในการกรอก
ข้อมูล และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  2.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน แนวทางการพัฒนา คือ มีกิจกรรมส่งเสริมท่ีโรงเรียนดําเนินการมี
หลากหลายกิจกรรม เช่น โฮมรูม การเย่ียมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน โดยโรงเรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามความต้องการของนักเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กีฬาสี 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และยกย่องเชิดชูนักเรียนท้ังนี้เป็นเพราะ กิจกรรม
โฮมรูมนั้น ครูท่ีปรึกษาควรร่วมจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ 
สถานท่ีจัดกิจกรรมใช้ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนก็ได้ตามความเหมาะสม แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
ควรมีการกําหนดเนื้อหากิจกรรมตามความต้องการของนักเรียน มีการสํารวจความต้องการของนักเรียน ให้
นักเรียนมีส่วนในการเลือกกิจกรรม มีการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดหลักการบูรณาการ มี
จุดมุ่งหมายสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มีความยืดหยุ่นและผสมผสานความต้องการของนักเรียน หลังจาก

ท่ีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วควรบันทึกหลักฐานการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rutsamirut, P. (2010) โดยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า แนว
ทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมนักเรียน ครูควรมีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมที่เด็กมีความสนใจและ
ถนัด เหมาะสมกับตนเอง ขั้นการส่อต่อนักเรียน โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ มีการประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Daungjun, M. (2010) ท่ีได้ศึกษาสภาพและแนวทางการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาสสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 พบว่าแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ท้ังภายในและนอก สถานศึกษา 
  2.4 ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนแนวทางการพัฒนา คือ โรงเรียนมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุกภาคเรียนมีการจัดทํา
โครงการ กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสารสนเทศผลการคัดกรองผู้เรียนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
แก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณีมีการจัดสถานท่ี หรือห้อง หรือมุมสําหรับการบริการให้คําปรึกษาอย่าง
เหมาะสม ครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติ มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านจริยธรรมท่ีดีงามแก่นักเรียน ท้ังนี้อาจเพราะ กิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้นักเรียนเป็น
ประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหาและ
ต้องการความช่วยเหลือกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา จึงจําเปน็อย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคนิค
และวิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างถูกต้อง ฉะนั้นครูท่ีปรึกษาจึงควรมีความรู้ ศึกษากระบวนการ เทคนิคการ
ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีบทบาทครูท่ีปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาต่าง ๆ ควรใช้
หลักการเรียนรู้ศึกษาการปรับพฤติกรรมและการให้คําปรึกษา เพราะแนวคิดการปรับพฤติกรรมมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาว่าเกิดจากการเรียนรู้ท่ีผิด (Department of Mental Health 
and Department of General Education, 2003) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakpawut, J. (2010) โดย
ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอําเภอ 
สอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ควรมีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ท้ัง
ผู้ปกครอง ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
  2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน มีแนวทางการพัฒนา คือการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงเรียนสถานศึกษามี
การส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไปและประสานกับผู้ปกครอง
นักเรียนก่อนการส่งต่อภายนอก ท้ังนี้อาจเพราะ กรณีท่ีสถานศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนได้ตามลําดับ
การส่งต่อนักเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา เม่ือได้ดําเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือท้ัง 
4 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียน และการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหานักเรียน แล้วยังไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เพราะบางคร้ังปัญหาของนักเรียนรุนแรงยากต่อการ
แก้ไข หรือการดําเนินการแก้ไขต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้การช่วยเหลือ ครูท่ีปรึกษาควรส่งต่อนักเรียนให้ผู้ท่ี
มีความเชี่ยวชาญได้แก้ไขปัญหาก่อนท่ีปัญหาจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นลักษณะของการส่งต่อนักเรียน ซ่ึง
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   2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แนวทางการพัฒนาคือการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ครูท่ีปรึกษาต้องเข้าใจข้ันตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลของนักเรียนในความปกครองของตนครบทุกคน มีเครื่องมือและระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ี
ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถใช้งานและสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลามีการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอทุกภาคเรียนและศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา ท้ังนี้การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลน้ันเพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนท่ีตรงกับความเป็นจริง สถานศึกษาจําเป็นต้องมีการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีความหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสํารวจ การ
ทดสอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทะเบียนประวัติ (Department of General Education , 2001) โดยเฉพาะการ
เย่ียมบ้านทําให้ครูได้ทราบข้อมูลนักเรียนในด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น สภาพแวดล้อมบ้านมีความปลอดภัยหรือไม่
สภาพท่ีอยู่อาศัย และได้ทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้ปกครองนักเรียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakpawut, J.  
(2010) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขต
อําเภอสอยดาว สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าครูท่ีปรึกษาควรไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุก
คน เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสอบถามเรื่องต่างๆ จากผู้ปกครอง ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรู้จักนักเรียนมากขึ้นดังนั้นผู้บริหารต้องกําหนดแผนงานการเย่ียมบ้านนักเรียนแบบบันทึกการ
เย่ียมบ้านการรายงานผล การกากับติดตามและมีหนังสือถึงผู้ปกครองก่อนท่ีจะออกเย่ียมบ้านนักเรียน 
  2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีการคัดกรองหลายรูปแบบ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกรม
สุขภาพจิตได้กําหนดการคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่ึงสถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวทางของ
กรมสุขภาพจิตเพื่อรายงานต่อไป (Department of Mental Health, 2001) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Rutsamirut, P. (2010) โดยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า   
แนวทางการพัฒนาด้านการคัดกรองนักเรียน ควรมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูท่ีปรึกษา
สามารถทางานได้เป็นระบบ มีความตระหนักในการดําเนินงานและควรมีรูปแบบในการคัดกรองนักเรียนท่ี
หลากหลาย ซ่ึงจะสามารถทําให้รับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Nakpawut, J. (2010) โดยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าแนวทางการพัฒนา
ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนให้ชัดเจน ง่าย และสะดวก ในการกรอก
ข้อมูล และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  2.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน แนวทางการพัฒนา คือ มีกิจกรรมส่งเสริมท่ีโรงเรียนดําเนินการมี
หลากหลายกิจกรรม เช่น โฮมรูม การเย่ียมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน โดยโรงเรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามความต้องการของนักเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กีฬาสี 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และยกย่องเชิดชูนักเรียนท้ังนี้เป็นเพราะ กิจกรรม
โฮมรูมน้ัน ครูท่ีปรึกษาควรร่วมจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ 
สถานท่ีจัดกิจกรรมใช้ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนก็ได้ตามความเหมาะสม แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
ควรมีการกําหนดเนื้อหากิจกรรมตามความต้องการของนักเรียน มีการสํารวจความต้องการของนักเรียน ให้
นักเรียนมีส่วนในการเลือกกิจกรรม มีการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดหลักการบูรณาการ มี
จุดมุ่งหมายสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มีความยืดหยุ่นและผสมผสานความต้องการของนักเรียน หลังจาก

ท่ีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วควรบันทึกหลักฐานการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rutsamirut, P. (2010) โดยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า แนว
ทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมนักเรียน ครูควรมีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมที่เด็กมีความสนใจและ
ถนัด เหมาะสมกับตนเอง ขั้นการส่อต่อนักเรียน โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ มีการประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Daungjun, M. (2010) ท่ีได้ศึกษาสภาพและแนวทางการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาสสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 พบว่าแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ท้ังภายในและนอก สถานศึกษา 
  2.4 ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนแนวทางการพัฒนา คือ โรงเรียนมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุกภาคเรียนมีการจัดทํา
โครงการ กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสารสนเทศผลการคัดกรองผู้เรียนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
แก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณีมีการจัดสถานท่ี หรือห้อง หรือมุมสําหรับการบริการให้คําปรึกษาอย่าง
เหมาะสม ครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติ มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ด้านจริยธรรมท่ีดีงามแก่นักเรียน ท้ังนี้อาจเพราะ กิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเป็น
ประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหาและ
ต้องการความช่วยเหลือกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา จึงจําเปน็อย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคนิค
และวิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างถูกต้อง ฉะนั้นครูท่ีปรึกษาจึงควรมีความรู้ ศึกษากระบวนการ เทคนิคการ
ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีบทบาทครูท่ีปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาต่าง ๆ ควรใช้
หลักการเรียนรู้ศึกษาการปรับพฤติกรรมและการให้คําปรึกษา เพราะแนวคิดการปรับพฤติกรรมมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาว่าเกิดจากการเรียนรู้ท่ีผิด (Department of Mental Health 
and Department of General Education, 2003) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakpawut, J. (2010) โดย
ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอําเภอ 
สอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ควรมีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ท้ัง
ผู้ปกครอง ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
  2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน มีแนวทางการพัฒนา คือการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงเรียนสถานศึกษามี
การส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไปและประสานกับผู้ปกครอง
นักเรียนก่อนการส่งต่อภายนอก ท้ังนี้อาจเพราะ กรณีท่ีสถานศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนได้ตามลําดับ
การส่งต่อนักเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรกึษา เม่ือได้ดําเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือท้ัง 
4 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียน และการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหานักเรียน แล้วยังไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เพราะบางคร้ังปัญหาของนักเรียนรุนแรงยากต่อการ
แก้ไข หรือการดําเนินการแก้ไขต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้การช่วยเหลือ ครูท่ีปรึกษาควรส่งต่อนักเรียนให้ผู้ท่ี
มีความเชี่ยวชาญได้แก้ไขปัญหาก่อนท่ีปัญหาจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนลักษณะของการส่งต่อนักเรียน ซ่ึง
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ดําเนินการได้ 2 แบบ คือ 1) การส่งต่อภายใน คือการส่งนักเรียนภายในโรงเรียนโดยครูท่ีปรึกษาส่งต่อนักเรียน
ให้กับครูท่ีมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนได้ตามลักษณะของปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาลครู
ประจําวิชาหรือฝ่ายปกครอง การส่งต่อนักเรียนควรมีการดําเนินการจัดทําข้อมูลของนักเรียนท่ีผ่านมา วิธีการ
แก้ไขปัญหาและวิธีการช่วยเหลือท่ีผ่านมา มีการประสานกับครูท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบล่วงหน้าก่อนครูท่ี
ปรึกษาควรช้ีแจงให้นักเรียนทราบและเข้าใจเหตุผลในการส่งต่อ ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีในการส่งต่อ นัด
แนะวัน เวลาที่ส่งต่อกับครูท่ีให้การช่วยเหลือ และพร้อมที่จะรับนักเรียนกลับคืนเม่ือผ่านการช่วยเหลือให้ดีขึ้น
แล้ว 2) การส่งตอ่ภายนอก การช่วยเหลือของครูท่ีรับนักเรียนส่งต่อภายในมาดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการ
อย่างมีระบบ มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว การแก้ไขปัญหายังยากต่อการช่วยเหลืออีก 
จําเป็นต้องส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือต่อไปบุคคลท่ีควรเป็นผู้ส่งต่อนักเรียน 
ได้แก่ ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองและเม่ือนักเรียนได้รับการช่วยเหลือให้กลับคืนสภาพปกติแล้ว โรงเรียนต้อง
รับนักเรียนให้กลับเข้าเรียนตามเดิม (Department of Mental Health, 2001)  ซ่ึงสอดคล้อง Daungjun, M.  
(2010)  ท่ีได้ศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
ด้านการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนควรดําเนินการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เข้าใจเหตุผลของการส่งต่อ
นักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้
ไปใช้ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนเต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 2. ครูท่ีปรึกษา ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามกําหนด มาตรการ แผนงานตามกระบวนการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเท อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นําความสามารถตามศักยภาพ   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยรูปแบบ การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนท่ีใช้การบริหารงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 2. ควรศึกษากลยุทธการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนท่ีใช้การ
บริหารงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน 
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ดําเนินการได้ 2 แบบ คือ 1) การส่งต่อภายใน คือการส่งนักเรียนภายในโรงเรียนโดยครูท่ีปรึกษาส่งต่อนักเรียน
ให้กับครูท่ีมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนได้ตามลักษณะของปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาลครู
ประจําวิชาหรือฝ่ายปกครอง การส่งต่อนักเรียนควรมีการดําเนินการจัดทําข้อมูลของนักเรียนท่ีผ่านมา วิธีการ
แก้ไขปัญหาและวิธีการช่วยเหลือท่ีผ่านมา มีการประสานกับครูท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบล่วงหน้าก่อนครูท่ี
ปรึกษาควรช้ีแจงให้นักเรียนทราบและเข้าใจเหตุผลในการส่งต่อ ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีในการส่งต่อ นัด
แนะวัน เวลาท่ีส่งต่อกับครูท่ีให้การช่วยเหลือ และพร้อมที่จะรับนักเรียนกลับคืนเม่ือผ่านการช่วยเหลือให้ดีขึ้น
แล้ว 2) การส่งต่อภายนอก การช่วยเหลือของครูท่ีรับนักเรียนส่งต่อภายในมาดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการ
อย่างมีระบบ มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว การแก้ไขปัญหายังยากต่อการช่วยเหลืออีก 
จําเป็นต้องส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือต่อไปบุคคลท่ีควรเป็นผู้ส่งต่อนักเรียน 
ได้แก่ ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองและเม่ือนักเรียนได้รับการช่วยเหลือให้กลับคืนสภาพปกติแล้ว โรงเรียนต้อง
รับนักเรียนให้กลับเข้าเรียนตามเดิม (Department of Mental Health, 2001)  ซ่ึงสอดคล้อง Daungjun, M.  
(2010)  ท่ีได้ศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
ด้านการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนควรดําเนินการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เข้าใจเหตุผลของการส่งต่อ
นักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้
ไปใช้ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนเต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 2. ครูท่ีปรึกษา ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามกําหนด มาตรการ แผนงานตามกระบวนการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเท อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นําความสามารถตามศักยภาพ   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยรูปแบบ การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนท่ีใช้การบริหารงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 2. ควรศึกษากลยุทธการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนท่ีใช้การ
บริหารงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน 
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