
บทที� 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั� งนี�   เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ         
นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18  ซึ* งจะขอนาํเสนอการวิจยั
ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 2. วธีิดาํ เนินการวจิยั  
 3. สรุปผลการวจิยั  
  4. อภิปรายผลการวจิยั  
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 
 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื*อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด  
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 2. เพื*อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
สํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา
โดยจาํแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน 
 3. เพื*อศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด    
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 4. เพื*อเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
สํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา
โดยจาํแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร  159  คน ครูที*ปรึกษานกัเรียน จาํนวน  3,328   คน  ปฏิบติังาน          
อยูใ่นสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  50  โรงเรียน 
กลุ่มตวัอย่างที*ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ได้แก่   ผูบ้ริหาร   108  คน  ครูที*ปรึกษา จาํนวน  341   คน 
ปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ปีการศึกษา 2554  ตามตาราง
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กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซี*และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน 

พิชิต  ฤทธิR จรูญ.  2544 : 139)  และไดสุ่้ม แบบแบ่งชั�นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
ของโรงเรียน 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื* องมือที*ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถามที*ทาํขึ� น      
เพื*อสอบถามเกี*ยวกับสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 ตอนที� 1  เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามขอ้มูลเกี*ยวกบัสถานภาพทั*วไปของ    
ผูต้อบแบบสอบถามเกี*ยวกบั สถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน     
ระบบ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) 
 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�  
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี   เพื*อนาํไป   
ขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ในการออก
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัสถานศึกษาต่างๆ  ที*เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผู ้วิจ ัยนําแบบสอบถามจํานวน 449 ฉบับ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์            
ในการตอบแบบสอบถามไปใหส้ถานศึกษาที*เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดวนัรับคืน 
 3. ผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาที*เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�ง 50 โรงเรียน    
ตามวนัที*กาํหนด ไดรั้บคืนมา 449  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. รวบรวมแบบสอบถาม  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด   
ภายหลงัเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื*อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั� งนี�   ไดด้าํเนินการตามขั�นตอนต่อไปนี�  
 1. นําแบบสอบถามที*ได้รับคืนทั� งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ            
ที*พบว่าทุกฉบับตอบสมบูรณ์แล้วจากนั� นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
สาํเร็จรูป 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถามตอนที* 1  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลของ     
ผูต้อบแบบสอบถามเกี*ยวกบัสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน   โดยใช้
สถิติแจกแจงความถี*และหาค่าร้อยละ 
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 3. วิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
ตามขอ้มูลแบบสอบถามตอนที* 2  โดยหาค่าเฉลี*ย ( X )  และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  โดยใช้
เกณฑก์ารแปลผลของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงันี�    
  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมากที*สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมาก 
  2.50 - 3.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ย  
  1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที*สุด 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา ในโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน  ทดสอบสมมุติฐานโดยใชค่้าที (t-test)  และ One-way ANOVA       
เมื*อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี  
LSD  
 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที*ใช้ในการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าความถี*  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี*ย        
ค่าเบี*ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐาน ( t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ใช ้       
One-way ANOVA  
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 ตอนที� 1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งที*ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  18  มีสถานภาพเป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 24.10  ครูที*ปรึกษา 

คิดเป็นร้อยละ  75.90  มีประสบการณ์ทาํงานนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 59.50  ประสบการณ์ทาํงานมาก 

คิดเป็นร้อยละ 40.50  และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 42.54  ขนาดใหญ่ 

คิดเป็นร้อยละ 23.60  ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.07 ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 3.79  

 ตอนที�  2  ผลการวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ  นกัเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและ             
ครูที*ปรึกษาเกี*ยวกับการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ  การรู้จกันักเรียน       
เป็นรายบุคคล  การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การป้องกนั ช่วยเหลือและ     
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แกปั้ญหา และการส่งต่อผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวม 
มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื*อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความคิดเห็น           
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และดา้นที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
รองลงมาคือ การส่งเสริมพฒันานกัเรียน การคดักรองนกัเรียน และการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ตามลาํดบัส่วนดา้นที*มีค่าเฉลี*ยตํ*าที*สุด ไดแ้ก่  การส่งต่อนักเรียน เมื*อพิจารณาตามขอ้มูลเบื�องตน้
ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงันี�  
 1. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ          
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า        
ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังานการจดัเก็บขอ้มูล   
พื�นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน เตรียมความพร้อม รองลงมา   
ได้แก่  ครูที*ปรึกษาและผู ้บริหารได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี*ยวกับการรู้จักนักเรียน         
เป็นรายบุคคล และอนัดบัที* 3 ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผลเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคลต่อผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� งตามลาํดบั ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหาร
และครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีสภาพการดําเนินงานตํ* ากว่าข้ออื*นๆ  ได้แก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วม             
ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 2. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ           
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรอง

นักเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ย   

ความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการคดักรองนกัเรียนออกไป
กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา รองลงมา มีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ครูที*ปรึกษานาํขอ้มูล

พื�นฐานนกัเรียนรายบุคคลมาวเิคราะห์เพื*อคดักรองนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี*ยง

หรือมีปัญหาโรงเรียนไดอ้อกแบบเครื*องมือคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือ
มีปัญหา และอนัดบัที* 3 ได้แก่ คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหารได้สร้างความเขา้ใจกบัครู  

และบุคลากรในโรงเรียนเกี*ยวกบัการคดักรองนกัเรียน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา
เห็นว่ามีการสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับตํ* ากว่าข้ออื*นๆ  ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้นําผล             

การประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื*อพฒันาอยา่งต่อเนื*อง 

 3. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพ การดําเนินงานระบบ              
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ   
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ส่งเสริมพฒันานักเรียนมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า        
ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้จดักิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพฒันา     
นกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจและความถนัดของนักเรียน รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนได้ยกย่อง    
ชมเชย หรือใหร้างวลันกัเรียนที*สร้างชื*อเสียงใหก้บัโรงเรียน และ ครูที*ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูม
เพื*อส่งเสริมและพฒันานักเรียนในชั�นเรียนอย่างสมํ*าเสมอ  ส่วนข้อที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา     
เห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานตํ*ากวา่ขอ้อื*นๆ ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผลกิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 4. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแล     
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหามีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ย
ความคิดเห็นสูงที*สุดมีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่  โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ดูแลเรื* องการป้องกนัและแก้ไขปัญหานักเรียน ครูที*ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให้ผูป้กครองทราบ     
เพื*อให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  รองลงมาคือ  ครูที*ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียน
โดยออกเยี*ยมบา้นเพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ และครูที*ปรึกษา
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้รึกษาปัญหาเบื�องตน้อย่างจริงใจเพื*อใช้เป็นขอ้มูลเกี*ยวกบัการป้องกนั
และแก้ไขปัญหานักเรียน ส่วนข้อที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา เห็นว่ามีสภาพการดําเนินงาน            
ต ํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ ครูที*ปรึกษาสร้างความมั*นใจในการรักษาความลับขอ้มูลเกี*ยวกับปัญหา      
ของนกัเรียน   
 5. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ               
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ
ส่งต่อนักเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  มีระดับ    
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและ  
ผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี*ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน  รองลงมา  ไดแ้ก่  โรงเรียนจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศเกี*ยวกบัการส่งต่อนกัเรียนที*ตอ้งการความช่วยเหลือ และครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้าง
ความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื*อมีการส่งต่อนกัเรียน ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นวา่มีสภาพ
การดําเนินงานจดัการตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลและจดัทาํรายงาน          
ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื*อง  
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา   
เกี*ยวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   
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การคดักรองนักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกนั ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และ    
การส่งต่อ 
 ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบัปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ     

นกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวมมีปัญหา

การดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย เมื*อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด      

ได้แก่  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรียน รองลงมาคือ การคดักรองนักเรียน    

และการส่งต่อนกัเรียนตามลาํดบั ส่วนดา้นที*มีค่าเฉลี*ยตํ*าที*สุด ไดแ้ก่ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

เมื*อพิจารณาตามขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงันี�  

 1. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ               

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกั

นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื*อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า      

ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดได้แก่ ผูบ้ริหารได้ประเมินคุณภาพภายในการปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกั    

นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  รองลงมาคือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล และครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหาร

ไดด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหาร

ได้นําปัญหาอุปสรรคการปฏิบติังานเกี*ยวกับการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแก้ไข      

ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่ 

บุคลากรในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามแผนงานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  

 2. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ              

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ

คัดกรองนักเรียนมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                 

ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการคดักรองนกัเรียน

ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา  รองลงมา ไดแ้ก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรอง

นกัเรียนโดยการใหร้ายละเอียดขอ้มูลที*เป็นจริง ครูที*ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินนกัเรียนกลุ่มปกติ

กลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหารายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  ครูที*ปรึกษาไดน้าํ   

ผลการประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื*อพฒันาอยา่งต่อเนื*อง และครูที*ปรึกษาไดติ้ดตามผล

และประเมินผลนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหาอยา่งใกลชิ้ดตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหาร

และครูที*ปรึกษาเห็นว่าปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดับตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ โรงเรียนจดัทาํ       

สารสนเทศเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา  
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 3. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา การดําเนินงานระบบ             
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18            
ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้   
พบวา่  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือเกี*ยวกบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียน  รองลงมา ได้แก่  โรงเรียนได้จดัโครงการส่งเสริม      
และพฒันานักเรียนที*มีความสามารถทั�ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านสุขภาพ     
ดา้นครอบครัว  และดา้นอื*นๆ  ที*พบเพิ*มเติม  ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนเงินงบประมาณในการจดั 
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามความเหมาะสม  และโรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน
เกี*ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจาํทุกปี   
ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ ได้แก่ โรงเรียน     
ได้จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียนเกี*ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียนอย่างน้อย   
ภาคเรียนละ  1 ครั� ง  
 4. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ               

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ข้อที*มีปัญหามากที*สุด ได้แก่  ครูที*ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามแผนเกี*ยวกับ       

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  รองลงมาคือ  ครูที*ปรึกษา
และผูบ้ริหารตรวจสอบและติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มเสี* ยงหรือมีปัญหา      

เพื*อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน และครูที*ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดยออกเยี*ยมบา้น

เพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา 
เห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงานตํ*ากวา่ขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให้ผูป้กครองทราบ

เพื*อใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

 5. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ               
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ
ส่งต่อนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  มีปัญหา      
อยูใ่นระดบัน้อยทุกขอ้  และขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ
กบัผูป้กครองเมื*อมีการส่งต่อนกัเรียน  รองลงมา มีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 3  ขอ้ ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลนกัเรียนเพื*อแยกประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอกอยา่งชดัเจน  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหาร
มีความจริงใจปฏิบติังานเกี*ยวกับการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกับ          
ผูเ้ชี*ยวชาญเฉพาะดา้นเพื*อหาทางแกไ้ขปัญหา  และครูที*ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน
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ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื*อง  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงาน
จดัการตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครองอย่างเร่งด่วนเมื*อมีการส่งต่อ
นกัเรียน 
 ตอนที�  4  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  

นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*     

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   ที*จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาด       

ของโรงเรียน 

 1. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีสถานภาพต่างกัน   มีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพ        

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา     

มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีไม่นยัสาํคญัทางสถิติ 

 2. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน  มีความคิดเห็น    

เกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 3. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียนที*มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น   

เกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษาที* มีสถานภาพต่างกัน ความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา            

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา     

มธัยมศึกษา  เขต 18 โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

และการคดักรองนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั  .05  ส่วนการพฒันานกัเรียน 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  การส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 5. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็น      

เกี*ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  การส่งเสริมพฒันา

นกัเรียน  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที*ระดบั .05  ส่วนการรู้จกั

นกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ 
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 6. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษาที* มีขนาดของโรงเรียนต่างกันความคิดเห็นเกี*ยวกับ       
ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที*ระดบั .01  จากการนาํไปเปรียบเทียบ 
โดยการทดสอบแบบ  LSD  
  6.1 ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  รายดา้น 5 ดา้น โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
   6.1.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า    

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่           

มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียน    

ขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 

โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   6.1.2 การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียน   

ขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า

โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง    

กบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   6.1.3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า          

โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่           

มีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที'ระดับ .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่                

โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   6.1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า        

โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที'ระดับ .05  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียน     

ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั 

.01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกัน   

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   6.1.5 การส่งต่อนกัเรียน โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า           

โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั
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อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที'ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง   

กบัขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 

 1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      
เขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

  จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพ       
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา      
มธัยมศึกษา  เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  ทั� งนี�          
อาจเนื*องมาจาก ผูบ้ริหารและครูแนะแนว ครูที*ปรึกษา/ครูประจาํชั�นให้ความสําคญัต่อ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนสามารถช่วยเหลือนกัเรียนให้ทนัเวลา ถูกวิธี เสริมสร้างทกัษะชีวิต ให้คาํปรึกษา
อย่างทั*วถึง มีการดาํเนินงานอย่างมีขั�นตอน ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื*อง      
ซึ* งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนริศรา  จูแยม้ (2553 : 102)  ไดท้าํการศึกษาการดาํเนินงานระบบ        
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
จงัหวดัระยอง ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก       
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ    
สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18 รายดา้นมีดงันี�     
  1.1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบั
สภาพการดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา    
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก 
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ โรงเรียนมีแผนและปฏิทิน
ปฏิบติังานการจดัเก็บขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
เตรียมความพร้อม  ทั�งนี� อาจเป็นเพราะครูที*ปรึกษาจะรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ตอ้งมีการวาง
แผนการดาํเนินงานเพื*อจะได้ข้อมูลที*จาํเป็นเกี*ยวกับตวันักเรียนจึงเป็นสิ*งสําคญั  ที*จะช่วยให้ครูที*
ปรึกษา        มีความเขา้ใจนกัเรียนมากขึ�น  ซึ* งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547: 38) 
การรู้จกั  นกัเรียนเป็นรายบุคคลมีความสําคญัครูที*ปรึกษาควรใชว้ิธีการและเครื*องมือที*หลากหลายใน
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การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื*อให้ไดข้อ้มูลของนกัเรียนที*ครอบคลุม ทั�งดา้นความสามารถ ดา้น
สุขภาพและดา้นครอบครัวที*สําคญั เช่น  ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)  แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)  การสัมภาษณ์นกัเรียน การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน  การ
เยี*ยมบา้นนกัเรียน  ซึ* งการเยี*ยมบา้นเป็นขั�นตอนสําคญัในการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน   เป็นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริงที*บา้น  เป็นการประสานความ
ร่วมมือกับ  ผู ้ปกครองโดยตรง  ซึ* งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที* ถูกต้อง  สามารถนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการคดักรองไดเ้ที*ยงตรงยิ*งขึ�น  ขอ้มูลที*ไดส้ามารถนาํไปใชใ้นการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั 
แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ*งขึ�น  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีสภาพการ
ดาํเนินงานตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
เกี*ยวกบัการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ทั�งนี� อาจเนื*องมาจากสถานศึกษาไม่ได้จดักิจกรรมสาน
สัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ในการพบปะกนัระหวา่งบุคคลในชุมชน และร่วมประชุม
ทาํความเข้าใจเกี*ยวกับการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับ
ผูป้กครอง  ซึ* งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบุญส่ง  สมุทรเสน (2552 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการ
พฒันารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนิคมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*
การศึกษาระยอง   เขต 1 พบว่า สภาพปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านผู ้ปกครอง            
พบสาเหตุและปัญหาที*ทาํให้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 7 ขอ้  คือ  ผูป้กครอง   
มีรายได้ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย  ครอบครัวแตกแยก  นกัเรียนตอ้งอยู่ในความปกครองของญาติ  
ผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งและเกษตรกรรม มีผูป้กครองหลายรายสูบบุหรี*   มีผูป้กครองนกัเรียนหลาย
รายดื*มสุราเป็นประจาํ ทาํใหค้วามสําคญักบัการศึกษานอ้ย จะให้ความสําคญักบัการประกอบอาชีพ
มากกวา่ เพราะตอ้งหารายไดเ้ลี� ยงครอบครัว ซึ* งก็ส่งผลถึงการให้ความสําคญัของผูป้กครองที*มีต่อ
การศึกษาของบุตรหลานค่อนข้างน้อยทําให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาจึงค่อนข้างจํากัด              
การสนบัสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาจึงเป็นไปไดย้าก  
  1.2 การคัดกรองนักเรียน  ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี* ยวกับ             
การดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  ข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด  ได้แก่  โรงเรียนแต่งตั� งคณะกรรมการดาํเนินงาน           
ด้านการคดักรองนักเรียนออกไปกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี* ยงหรือมีปัญหา  ทั� งนี� อาจเนื*องมาจาก       
การคดักรองนกัเรียนเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�งหมดที*ไดจ้ากการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแลว้นาํ
ผลที*ได้มาจาํแนกตามเกณฑ์การคดักรองที*สถานศึกษาได้จดัทาํขึ�น  กาํหนดเกณฑ์การคดักรอง     
เพื*อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นที*ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพ        
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ความเป็นจริง ซึ* งโรงเรียนตอ้งมีเกณฑ์ในการคดักรองนกัเรียนที*ชดัเจนและมีคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดา้นการคดักรองนักเรียน  ซึ* งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประเสริฐ  สวนจนัทร์ (2553 : 103)           
ได้ทาํการศึกษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน         
เขตพื�นที*การศึกษาระยอง เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  การดําเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน            
อยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ดา้นการส่งเสริมและพฒันานักเรียน  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็น
เกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที*  
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรม
ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นตามความสมัครใจและความถนัดของนักเรียน  ทั� งนี�           
อาจเป็นเพราะ โรงเรียนได้จดัการศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยจดั     
เนื� อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน คาํนึงถึง           
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์             
ซึ* งโรงเรียนดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ตามความถนดัและสนใจของนกัเรียนสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนักเรียนและแนวทางการจดัการศึกษา  ส่วนข้อที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่า         
มีสภาพการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ  ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้สรุปผลและประเมินผลกิจกรรม       
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้เป็นปัจจุบนั  ทั�งนี� อาจะเป็นเพราะ นกัเรียนทุกคนที*อยูใ่นความดูแล
ของครูที*ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี*ยงหรือกลุ่มมีปัญหา  การส่งเสริมนกัเรียน
เป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนเป็นบุคคลมีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ช่วยป้องกนัและ
ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี*ยงกลุ่มมีปัญหากลบัมาเป็นกลุ่มปกติ ครูที*ปรึกษาตอ้งมีการวางแผนการจดั
กิจกรรม การดาํเนินกิจกรรม และทาํการประเมินผลการจดักิจกรรม  การจดักิจกรรมส่งเสริม      
และพฒันาในรูปแบบอื*นๆ ที*หลากหลาย  ทั�งนี� ยงัสอดคล้องกบักลาสเซียร์ (Glazier. 2004 : 
Abstract)  ได้ศึกษาการสํารวจทศันคติของนักวิชาการศึกษาสามญัในเรื*องเกี*ยวกบัปัญหาและ     
ประสิทธิภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที*จัดอยู่ในกลุ่มเสี* ยง ซึ* งมีความสัมพนัธ์กับ         
การมีส่วนร่วมในคณะทาํงานเพื*อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการดาํเนินการประเมินผลเพื*อนาํไป
ทาํการวางแผนงานดา้นการพฒันาบุคลากร  ซึ* งมีความสาํคญัยิ*งในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไข ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ  
สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก      
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดมีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 2 ขอ้  ได้แก่      
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โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในดูแลเรื*องการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 
ครูที*ปรึกษาประเมินผลและแจ้งให้ผูป้กครองทราบเพื*อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  ทั�งนี�อาจเนื*องมาจากโรงเรียนมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาผูป้กครอง ชุมชน และผูที้*เกี*ยวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน 
ชุมชน เขตพื�นที*การศึกษา หรือหน่วยงาน ที*กาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันา ปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนั ให้สถานศึกษา    
มีคุณภาพเพื*อให้ผูเ้รียนไดร้ับการศึกษาที*ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง 
ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา เห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงาน ตํ*ากวา่ขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษา
สร้างความมั*นใจในการรักษาความลบัขอ้มูลเกี*ยวกบัปัญหาของนักเรียน ทั�งนี� อาจจะเป็นเพราะ      
ครูที*ปรึกษาขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการให้คาํปรึกษา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่เหมาะสม     
สามารถยืดหยุ่น  ยอมรับขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  เพื*อการปรับเปลี*ยนได ้ ซึ* งสอดคลอ้ง กรมสุขภาพจิต 
(2546 : 22)  กล่าววา่ ครูที*ปรึกษาตอ้งมีจรรยาบรรณ  มีความศรัทธา  รับผิดชอบต่องานในบทบาท
หน้าที*รับผิดชอบต่อบุคคล  หน่วยงานและสังคมที*เกี*ยวขอ้งในขอบเขตความสามารถ ปฏิบติัตน  
โดยการยึดหลกัจรรยาบรรณ มีคุณธรรม  พรหมวิหาร 4   และสามารถรักษาความลบัของบุคคล    
ไม่มีอคติในการให้คาํปรึกษา รักษาประโยชน์สิทธิของผูรั้บคาํปรึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สมคัร ขนัชุมพล (2548 : 110) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา เลย เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของขา้ราชการครูในโรงเรียนด้านการป้องกนั  
และแกไ้ขปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน  ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ      
สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็น          
สูงที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี*ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน  ทั�งนี�
เนื*องมาจากปัญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ อย่างถูกทางและรวดเร็วขึ�น  หากปล่อยให้เป็น  
บทบาทหน้าที*ของครูที*ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ* งเท่านั�น  ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ�น  
หรือลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่า          
มีสภาพการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ ได้แก่ ครูที*ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานผล   
การส่งต่อนกัเรียนอย่างต่อเนื*อง  ทั�งนี� เนื*องจากครูประจาํชั�น  ครูที*ปรึกษาถือวา่มีความใกลชิ้ดกบั 
นกัเรียนมากที*สุด เป็นผูที้*รู้ขอ้มูลพื�นฐานและมีความเขา้ใจ ในตวันกัเรียนแต่ละคน สามารถที*จะนาํ
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ขอ้มูลการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมาวเิคราะห์เพื*อคดักรองนกัเรียน เพื*อประโยชน์ในการส่งเสริม
พฒันา  ตลอดจนการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง  ดงันั�นเมื*อนักเรียนคนใด               
มีพฤติกรรมที*จดัอยูใ่นกลุ่มเสี*ยงหรือกลุ่มมีปัญหา จึงยอ่มเป็นหนา้ที*ของครูประจาํชั�น ครูที*ปรึกษา  
ที*จะตอ้งแกปั้ญหาและใหก้ารช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนดว้ยวิธีการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ  ซึ* งการดาํเนินการ
ตามกระบวนการที*ถูกตอ้งนั�น จะตอ้งมีการประเมินผลและติดตามผลการเปลี*ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียนหลงัดาํเนินการช่วยเหลือ หากมีพฤติกรรมดีขึ�นให้ดาํเนินการส่งเสริมและพฒันา       
นกัเรียนตามความเหมาะสมต่อไป แต่ในกรณีที*มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือ แลว้แต่
นกัเรียนยงัมีพฤติกรรมไม่ดีขึ�น ก็ควรส่งต่อนกัเรียน ซึ* งสํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
(2547 : 51)  ไดร้ะบุวา่ การส่งต่อนกัเรียน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือการส่งต่อภายในและภายนอก
การส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาที*ยาก         
ต่อการช่วยเหลือของครูที*ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี*ยวกบัจิตใจ ความรู้สึก และปัญหาพฤติกรรม             
ที*ซบัซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้  ครูที*รับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ และประสานการทาํงาน
กบัผูเ้กี*ยวขอ้ง  เพื*อการช่วยเหลือที*มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้ง    
ส่งต่อ ผูเ้ชี*ยวชาญภายนอก ซึ* งการส่งต่อมีความยุ่งยากหลายขั�นตอน ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจ      
ในการส่งต่อแลว้จะทาํยากต่อการปฏิบติั  สอดคลอ้งกบังานวิจยั เพ็ญศรี นิตยา (2551 : 87) ได้
ทาํการศึกษา สภาพและปัญหาการดาํเนิน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที*การศึกษาขอนแก่น เขต 4  ผลวจิยัพบวา่  ดา้นการส่งต่อโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       
เขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดยรวมมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย              
เมื*อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ 
การคดักรองนกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียนตามลาํดบั  ส่วนดา้นที*มีปัญหาตํ*าที*สุด ไดแ้ก่ การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา  ทั�งนี�อาจเป็นเพราะแนวนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้ทุกโรงเรียน
ตอ้งมีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และครูตอ้งทาํเป็นงานประจาํที*ตอ้งดาํเนินการ  นอกจากนั�น         
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษายงัมองว่าเป็นเรื* องยุ่งยากต้องทาํงานหลายขั�นตอน          
เพิ*มภาระการทาํงานให้กับครูมากขึ�น  จึงทาํให้มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  ทั�งนี�          
ยงัสอดคลอ้ง จุฑาภรณ์  นาคประวติั  (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการพฒันา       
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอาํเภอสอยดาว  สังกัดสํานักงาน          
เขตพื�นที*การศึกษาจนัทบุรี  เขต 2  จากการศึกษาพบวา่  ปัญหาในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  เมื*อพิจารณารายด้านเรียงจากค่าเฉลี*ย            
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จากมากไปหาน้อย  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ด้านการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการส่งเสริม    
นกัเรียน  และดา้นการส่งต่อนกัเรียน ซึ* งอภิปรายเป็นรายดา้นไดด้งันี�  
  2.1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบั

ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบันอ้ย 

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะโรงเรียนไดมี้การวางแผนการ ดาํเนินงาน ติดตาม ประเมินผล นิเทศ ที*เกี*ยวกบั

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลกบัครูที*ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือปฏิบติัตามแผนงาน
เกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลทาํให้เกิดปัญหาในดา้นนี�นอ้ย  ขอ้ที*พบวา่ มีปัญหามากที*สุด 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยา่งนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครั� ง  ปัญหาและสาเหตุโดยรวมเกิดจากกการที*ฝ่ายบริหารโรงเรียนไดเ้ห็นความสําคญั
ในการทาํงานเป็นทีมตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนอ้ย มีความจาํกดัทั�งเรื*องบุคลากรและงบประมาณ

เป้าหมายการปฏิบติัไม่ชัดเจน  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย  ภาวะผูน้าํไม่เหมาะสม  
สมาชิกทีมไม่ไดรั้บการพฒันา  ทั�งดา้นความรู้  ความสามารถและทกัษะปฏิบติั  กระบวนการนิเทศ  

กาํกบัติดตามและประเมินผลการปฏิบติัไม่ชดัเจนและขาดการสรุปขอ้มูลสารสนเทศเพื*อการปรับปรุง  

แกไ้ข  และพฒันา  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวีรพงษ ์ เจริญไชย (2552 : 104) ไดศึ้กษา ปัญหา 
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ผลวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมปัญหาการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 

  2.2 การคดักรองนักเรียน ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา   

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา      

มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  เมื*อพิจารณา

เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑ์การคดักรองนกัเรียน

ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา  ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ มีการจดัระบบการคดักรอง     

การเก็บข้อมูลนักเรียนยงัไม่เป็นปัจจุบัน และมีการใช้เครื* องมือที*ไม่หลากหลายในการคัดกรอง           

นกัเรียน  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ กูดแมน  และคนอื*นๆ  (Goodman  and et al.  2003 : 114 - 118)  

ไดศึ้กษาการใชแ้บบคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล  (SDQ) เพื*อคดักรองนกัเรียนที*มีความผิดปกติ

ทางจิตใจ  เยาวชนในชุมชนที*รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้กครอง ครู เพื*อนเยาวชน  พบวา่  

ทุกกลุ่มให้ความเห็นวา่เป็นความผิดปกติทางจิตใจที*เกิดขึ�นเฉพาะบุคคล  และเป็นความแปรปรวน           

ทางอารมณ์ของบุคคลโดยมีพฤติกรรมส่วนบุคคล  พฤติกรรมอยูไ่ม่สุข  หรือไม่อยูนิ่*ง  พวกซึมเศร้า

และพวกที*มีพฤติกรรมที*ไม่พึงประสงค์อื*นๆ  ความกลวัสิ*งของหรือสัตวเ์ฉพาะบุคคล ถูกทอดทิ�ง  
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ในวยัเด็ก  และพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม  ทาํให้การคดักรองเยาวชนที*ผิดปกติทางจิตใจ           

มีความแม่นยาํและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เหมะสมมากกว่าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากครูและเพื*อนเยาวชนเพียงอยา่งเดียว ซึ* งสอดคลอ้งกบัวิเชียร วฒันา (2547 : 97)  ไดศึ้กษา

สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด       

สํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีปัญหา          

ดา้นการคดักกรองนกัเรียนเป็นรายบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 

  2.3 การส่งเสริมพฒันานักเรียน ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ
ปัญหา การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย       
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน 
ใหค้วามร่วมมือเกี*ยวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ทั�งนี� เป็นเพราะโรงเรียนทุกแห่ง
ต้องดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ แต่โรงเรียนมีอตัราจาํนวนครูน้อย ความรู้ความสามารถของ         
ครูมีจาํกดัเมื*อครูสํารวจความตอ้งการของนกัเรียนในการจดักิจกรรมจะพบว่า  นกัเรียนแต่ละคน           
มีความต้องการไม่เหมือนกัน  ซึ* งสอดคล้องกับสนาม  ทับทิมใส (2548 : 80 - 86)  ได้ศึกษา              
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในเขตกาญจนบุรี เขต 2  พบว่า ปัญหา     
ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดแ้ก่  ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนด  
ทิศทางและกลยุทธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  ได้แก่          
โรงเรียนตอ้งแต่งตั�งคณะทาํงาน จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแก่ครู 
  2.4 การป้องกนัและแก้ไขปัญหา  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบั
ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย   
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่ ครูที*ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียน
ปฏิบติัตามแผนเกี*ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ทั�งนี�
เป็นเพราะครูที*ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน เอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน  สําหรับ     
กลุ่มเสี*ยง/มีปัญหานั�น  จาํเป็นจะตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด และหาวิธีการช่วยเหลือ
อย่างถูกทางและรวดเร็วจดักิจกรรมป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี*ยงและกลุ่มมีปัญหา 
ประสานงานกบัผูป้กครองชั�นเรียนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในกลุ่มเสี*ยงและกลุ่มมีปัญหา จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนที*มีปัญหา   
ดา้นการเรียน จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนนาขอ้มูลนกัเรียน
ที*ไดจ้ากการวิเคราะห์มาตดัสินใจในการส่งต่อ ประสานงานกบัครูหรือผูที้*จะให้ความช่วยเหลือ    
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นกัเรียนต่อ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิเชียร วฒันา (2547 : 99)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหา      
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*      
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมมีปัญหาดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
  2.5 การส่งต่อนักเรียน  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา      

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา      

มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  เมื*อพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่  มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ และขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่ ครูที*ปรึกษาและ

ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื*อมีการส่งต่อนกัเรียน ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษา กาํหนดใหโ้รงเรียนและหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งดาํเนินการจดัการเรียนรู้ให้เกิด ขึ�น

ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที* มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพื*อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและ 

ใหก้ารศึกษาเป็นไป ตามความตอ้งการของชุมชน ทาํใหโ้รงเรียนประสบปัญหาคลา้ยคลึงกนัใน 4  ดา้น 

คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นความพร้อมทางปัจจยัของโรงเรียน และดา้น

การมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน ซึ* งที*ผ่านมานั�น ถึงแมว้่าจะมีตวัแทนของชุมชนและองค์กร

ต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานก็ตาม  

แต่บทบาทของคณะกรรมการดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั และหากกล่าวถึงการประสานงานกบัหน่วยงาน 

องคก์รอื*น ทั�งภาครัฐและเอกชนดว้ยแลว้ เกือบจะกล่าวไดว้า่มีนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย ในบางพื�นที* 

ชุมชน ผูป้กครอง มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรียนและการเรียน 

ของบุตรหลานได้เท่าที*ควร  สอดคล้องกบัสุชาติ  มีสมบติั (ออนไลน์.  2551)  ได้ศึกษารูปแบบ   

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงเรียน    

บา้นสะพานยงู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา่ ควรส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ

แก่ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง เผยแพร่ขอ้มูลองคค์วามรู้ให้แพร่หลาย และจดัให้มีงบประมาณ    

เพื*อการวิจยัติดตามผล อย่างต่อเนื*องในการปฏิบติังานของโรงเรียน  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ ทกัษะ    

ในการสร้างสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีวิสัยทศัน์ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ปฏิบติัตนเหมาะสมตามบทบาทร่วมมือกนัในการปฏิบติังานกับผูป้กครอง  และคณะกรรมการ

สถานศึกษาเปิดโอกาสและสนบัสนุนกิจกรรมของผูป้กครองและ ควรส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ

แก่ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง เผยแพร่ขอ้มูลองคค์วามรู้ใหแ้พร่หลาย   
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 3. เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
ตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ที*จาํแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน      
  3.1 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ซึ* งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั�งไว ้ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา   
ไดเ้ห็นความสําคญัของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การดาํเนินงานมีระบบและขั�นตอน  มีการประสาน
ความร่วมมือกนัและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ครูที*เกี*ยวขอ้ง  ตลอดจนผูป้กครองเป็นอยา่งดี 
นอกจากนั�นยงัเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสําคญัของกระทรวงศึกษาธิการ            
มีการติดตามงานอย่างต่อเนื*องและสมํ* าเสมอจึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ                 
มีการปฏิบติัอย่างต่อเนื*อง  ซึ* งสอดคลอ้งกบัจกัรี  โพธิR สํานกั (2550 : 48 - 49) ไดศึ้กษา ปัญหา      
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานพื�นที*การศึกษาสระแก้ว   
เขต 2  พบวา่ ความคิดเห็นของครูที*ปรึกษาไม่แตกต่างกนั 
  3.2 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน        
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และกาํหนดมาตรการสนบัสนุน ส่งเสริม  ศกัยภาพนกัเรียน  เนน้กิจกรรมส่งเสริม  พฒันา  ป้องกนั
แกไ้ขปัญหา  และการคุม้ครองสิทธิเด็ก  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2551 : 6)  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที*มีขั�นตอนชดัจน  พร้อมทั�งมีวิธีการและเครื*องมือ
ที*มีมาตรฐาน คุณภาพ  และมีหลักฐานการทํางานที*ตรวจสอบได้ ดังนั� นทาํให้ผู ้บริหารและ            
ครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัสมคัร    
ขนัชุมพล (2548 : 124)  ได้ทาํการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือ     
สภาพการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน  
เขตพื�นที*การศึกษา เลย เขต 2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของขา้ราชการครูในโรงเรียน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
  3.3 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ* งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั� งไว ้ทั� งนี� อาจเป็นเพราะสํานักงาน    
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  กําหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบาย               
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ที*สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั  จะตอ้งนาํไปดาํเนินการให้เกิดความเขม้แข็งและย ั*งยืน อนัส่งผลให้
นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือยา่งทั*วถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ส่งเสริมพฒันาให้เป็นคนดี
ของชุมชนประเทศชาติ ดาํรงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ซึ* งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมพร 
ไชยแสง (2548 : 107)  ไดท้าํการศึกษา การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาเลย ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ       
นกัเรียนในสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
  3.4 เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามสถานภาพ รายดา้นแตกต่างกนั 
เป็นไปตามสมมติฐานที*ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจเรื*องนี� แตกต่างกนั 
ขาดการติดตามงาน และร่วมมือกัน จึงทาํให้มีปัญหาในการดาํเนินงาน  สอดคล้องกับวีสูตร        
ฉตัรเชิดชยั (2547 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาแบบรูป ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง จงัหวดัชลบุรี  พบว่า  ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคญั     
ในการทาํงานเป็นทีมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย มีความจาํกัดทั�งเรื* องบุคลากรและ        
งบประมาณ เป้าหมายการปฏิบติัไม่ชดัเจน  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย ภาวะผูน้าํ
ไม่เหมาะสม  สมาชิกทีมงานไม่ไดรั้บการพฒันา  ทั�งดา้นความรู้ ความสามารถและทกัษะปฏิบติั 
กระบวนการ นิเทศ กาํกบัติดตามและประเมินผลที*ไม่ชดัเจน และขาดการสรุปขอ้มูลสารสนเทศ 
  3.5 เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน       
โดยรายดา้นแตกต่างกนั ทั�งนี� อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนที*มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก 
ผา่นงานมาค่อนขา้งมาก รวมทั�งการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จึงทาํให้มีการสั*งสมประสบการณ์
และสามารถมีความเขา้ใจและแกปั้ญหาในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
ไดดี้กวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที*มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย ซึ* งไม่สอดคลอ้งกบัพชัราภรณ์  
เดชสุภา (2551 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาปัญหาการดาํเนินงานจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาํเภอคลองหาด สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาสระแกว้ 
เขต 1  พบวา่  ครูที*มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตํ*ากวา่ 5 ปี และครูที*มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ�นไป 
มีปัญหาไม่ต่างกนั 
  3.6 เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม   
และรายด้านแตกต่างกนั ทั�งนี� อาจมีสาเหตุมาจากขนาดของโรงเรียนที*แตกต่างกนั ทาํให้ปัญหา    
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีกระบวนการในการดาํเนินงานที*แตกต่างกนั โดยโรงเรียน
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ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  เพราะโรงเรียน
ขนาดเล็กมีนกัเรียนจาํนวนนอ้ย ทาํให้ครูดูแลนกัเรียนไดท้ั*วถึง ซึ* งกระทรวงศึกษาธิการไดแ้สวงหา
แนวทางและวิธีการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดาํเนินโครงการ         
ยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ� นมาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินงาน     
การบริหารงานที*ชดัเจนค่อนขา้งมีระบบ ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถแต่ขาดการประสานงาน การทาํงานเป็นทีม จาํนวนบุคลากร        
และนักเรียนมีจํานวนมาก  จึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือต้องปรับเปลี*ยนไป            
ซึ* งไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ซึ* งไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจกัรี  โพธิR สํานกั (2550 :    
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื*อง ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษา   
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาสระแกว้  เขต 2  พบวา่  ความคิดเห็นของครูที*ปรึกษาจาํแนกตาม
ขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

สํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18   นั� นควรนําผลการศึกษาไปใช้และศึกษา

คน้ควา้วจิยั ดงันี�  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. โรงเรียนควรมีการจัดฝึกอบรมให้คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี*ยวกับการทํา        

สารสนเทศและวางแผนดาํเนินการในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื*อเป็นแนวทางในการรู้จกั 

นกัเรียนและดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื*อประโยชน์             

ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

 3. ผูป้กครอง ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการคดักรองนักเรียนโดยการให้รายละเอียด     

ขอ้มูลที*เป็นจริง 

 4. ควรมีกํากับติดตาม ดูแล และประเมินผล โดยให้การช่วยเหลือแก่ครูที*ปรึกษา       

และบุคลากรที*เกี*ยวขอ้งเมื*อพบปัญหาในการดาํเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั2งต่อไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี*ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
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 2. ควรศึกษาปัจจยัที*ส่งผลต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 3. ควรศึกษาการพฒันารูปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 




