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บทคัดย่อ 

การวิจ ัยครั  งนี มีความมุ่งหมาย 1) เพื  อศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที ปรึกษา
โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 2) เพื  อศึกษาความสามารถในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที ปรึกษา
โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 3) เพื  อศกึษาประโยชน์ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที 
ปรึกษาโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 4) เพื  อศึกษาความคิดเห็นในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของครูที ปรึกษาโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 5) เพื  อศึกษาความต้องการในการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที ปรึกษาโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 6) เพื  อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี ยวกับ
การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 7) เพื  อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักเรียนเกี ยวกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552  
 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  ได้แก่ ครูที ปรึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 30 คน และ
นักเรียนมัธยมศกึษา ปีที  1 ถึงปี 6 จํานวน 566 คน ได้ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ มีความเชื  อมั  นทั  งฉบับเท่ากับ 0.87 และนําแบบสอบถามฉบับที  สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยทางสถิติ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี  ย (Mean) ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบความคิดเห็นใช้ทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One way ANOVA) 
 สรุปผลการวิจ ัย พบว่า 

1. ระดับความคิดเห็นที  มีต่อการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจําแนกตามครูที  ปรึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
และครูที  ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทั  ง 4 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   1 ถึงปีที   6 ทั  ง 4 ด้าน 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที  มีต่อการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
ความสามารถในการดําเนินงาน ด้านประโยชน์ในการดําเนินงาน และด้านความต้องการเกี  ยวกับช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูที  ปรึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นกับครูที  ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า นักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   1 ถึงชั  นปีที   6 มีระดับความคิดเห็นกับการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม อําเภอลําทะเมนชัย จ ังหวัดนครราชสีมา มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the guideline for student care system of counselor in 
Lumtamainchaipttayacum school, academic year of 2552, 2) study an ability of students care system of counselor in the school, 
3) study of good benefit the guideline for development students care system of counselor in the school, 4) study an opinion of 
counselor in operating students care system in the school, 5) study needs for development students care system of counselor 
in the school 6) study students opinion on student care system in the school, and 7) compare opinion of the students on 
students care system in the school.  
 The samples consisted of 30 school counselors and 566 Mattayomsuksa 1 to 6 students by purposive sampling. A 
5-point rating scale questionnaire composed of items reflecting five aspects with reliability of 0.870 was administered and then 
analyzed the data through percentage, mean, standard deviation, t-test, and One way ANOVA. 
 The research findings were as follows:  



 

1. The opinion guideline for development students care system of counselor in junior to high school in all four 
aspects and each aspect were at a high level. 

2. A comparative opinion of the guideline for development students care system of knowledge interested ability 
benefit and need of guideline for development student care system, the primary school teacher and the high school teacher 
were significantly different at .01 level. 

3. Analyzed of variance, the opinion of the students in junior high school to senior high school were different at .05 
level of significance.  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.      และที  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที    ) พ.ศ.      (2545: 5, 7) กําหนดให้การจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื  อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผ ู ้อื  นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั  นพื นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที  รัฐต้องจัดให้อย่างทั  วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย (มาตรา 10) นอกจากนี การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผ ู ้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผ ู ้ เรียนมีความสําคัญที  สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผ ู ้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22)  
 การพัฒนานักเรียนทกุคนให้เป็นบุคคลที  มีคุณภาพทั  งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีวิถีชีวิตที  เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง โดยผ ่านกระบวนการทางการศึกษานั  น นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว 
การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ไขป ั ญหาต่าง ๆที  เกิดขึ นกับนักเรียนก็เป็นสิ  งสําคัญประการหนึ  งของการพัฒนา (กรมสุขภาพจิต. 2544: 11) เนื  องจาก
สภาพสังคมที  เปลี  ยนแปลงไปอย่างมาก ทั  งด้านการสื  อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซ ึ  งนอกจากจะกระทบต่อผ ู ้คนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน
เป็นต้นว่าป ั ญหาเศรษฐกิจ ป ั ญหาการระบาดของสารเสพติด ป ั ญหาการแข่งข ันในรูปแบบต่างๆ ก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกาย
ของทุกคนที  เกี  ยวข้อง ดังนั  นภาพความสําเร็จที  เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั  นจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผ ู ้ เกี  ยวข้องทุกฝ ่ าย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 กําหนดไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั  นพื  นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที  รัฐต้องจัดให้อย่างทั  วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญ ัติการศึกษาขั  นพื นฐาน 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 ไว้ว่าการจัด 
การศึกษาต้องเป็นไปเพื  อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผ ู ้อื  นได้อย่างมีความสุข (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 33) ทั  งนี การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้คํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้ผ ู ้เรียนรู้จ ักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื  อป้ องกันและแก้ไขป ั ญหาให้รู้จ ักคิดเป็น ทําเป็น รวมทั  งปลูกฝ ั งคุณธรรม 
ค่านิยมที  ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา อีกทั  งการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผ ู ้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ ่ ายเพื  อพัฒนาผ ู ้ เรียนตามศักยภาพ  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบหนึ  งซ ึ  งเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั  นพื  นฐานได้ใช้เป็นมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผ ู ้เรียนให้มีคุณลักษณะที  พึงประสงค์เพื  อสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การจัดกิจกรรมความปลอดภ ัย แก้ไขป ั ญหาต่างๆ ของนักเรียน เช่น 
ป ั ญหาสารเสพติด ป ั ญหาพฤติกรรมที  ไม่พึงประสงค์ ป ั ญหาทางเพศ โดยการประสานความร่วมมือกับผ ู ้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ  น 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน. 2547: 4)  
 การแก้ป ั ญหาที  เกิดขึ นควรเป็นภาระหน้าที  ของทุกคนที  เกี  ยวข้องจะต้องช่วยพัฒนาด้านจิตใจ และผ ู ้บริหารโรงเรียนรวมทั  ง
ครูผ ู ้สอนควรมีหน้าที  บริหารโรงเรียนและสอนนักเรียนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสําคัญ ถึงแม้การเรียนการสอนจะเป็น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติซ ึ  งตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนก็คือ การเปลี  ยนแปลงพฤติกรรมที  ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน การรู้จ ักนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมีความสําคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนเพราะถ้าไม่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขป ั ญหาพฤติกรรมตั  งแต่เริ มแรก โอกาสที  จะประสบป ั ญหาชีวิตเมื  อเป็นผ ู ้ ใหญ่ในอนาคตนั  นมีสูงมาก เช่น ป ั ญหาการเรียนล้มเหลว 
ป ั ญหาความก้าวร้าว ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน (พเยาว์ เกาทัณฑ ์ทอง. 2543: 4) 
 สภาพป ั จจุบ ันโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม อําเภอลําทะเมนไชย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้
ดําเนินการตามกรอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ มดําเนินการตั  งแต่ปีการศึกษา 2544 เพื  อเป็นการสนองนโยบายของกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการช่วยเหลือเกี  ยวกับพฤติกรรมของนักเรยีนในด้านต่างๆ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ  นในเรื  อง
ระเบียบวินัย การประหยัด ความเป็นไทย ความมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข จากการศึกษา
เอกสาร การบันทึกระบบช่วยเหลือนักเรียน บันทึกการแก้ไขและเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน การสอบถามครู บุคลากรในโรงเรียนลําทะ
เมนไชยพิทยาคม ปรากฏหลักฐานให้เห็นว่า การประพฤติผ ิดระเบียบวินัยของนักเรียนนั  นมีจริง มีความประพฤติไม่เหมาะสม มีปรากฏทั  ง



 

ในเรื  องความผ ิดสถานเบา เช่น การมาเรียนสาย หนีเรียน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ความผ ิดปานกลาง เช่น ขาดเรียนติดต่อกันหลายวัน 
เที  ยวยามวิกาล มีการเสพสิ งเสพติด เล่นการพนัน ความผ ิดข ั  นร้ายแรง เช่น การปฏ ิบ ัติตนส่อไปในทางชู้สาว ทะเลาะวิวาท พกอาวุธมาโรงเรียน 
ทําลายทรัพย์สินของทางราชการ ป ั ญหาครอบครัวแตกแยก อีกทั  งโรงเรียนยังดําเนินการที  ไม่เป็นระบบและต่อเนื  องถูกต้องตามขั  นตอนการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา เนื  องจากครู ชุมชน ผ ู ้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรที  เกี  ยวข้องหลายฝ ่ าย ย ังไม่
เข้าใจขั  นตอนของระบบการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ ู ้วิจ ัยจึงตระหนักถึงความสําคัญที  จะต้องพัฒนาการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื  อให้มีกระบวนการทํางานเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผ ู ้เกี  ยวข้องทุกฝ ่ ายทั  งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั  งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื  องมือต่างๆ ที  มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ มีองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินงานอยู่ 5 ข ั  นตอน (กรมสามัญศึกษา.     :  ) ได้แก่  ) การรู้จ ัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ) การคัดกรองนักเรียน  ) การส่งเสริมนักเรียน  ) การป้ องกันและการแก้ไขป ั ญหา และ  ) การส่งต่อ 
 จากการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื นฐานของโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านปริมาณและคุณภาพ
บุคลากร ด้านงบประมาณ ทําให้พบจุดอ่อนของโรงเรียนในด้านต่างๆ โรงเรียนจึงพิจารณาดําเนินกิจกรรมเพื  อแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน 
เพื  อให้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น โดยเฉพาะการพัฒนา การดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบให้เห็นเป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื  อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาและจาก
ข้อมูลในแบบประเมินดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ทราบพื นฐานการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื  องการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซ ึ  งมีจุดแข็งที  ช่วยสนับสนุนให้การทํางานมีประสิทธิผล และมีจุดอ่อนที  ต้องปรับปรุงหรือหาวิธีการแก้ไขเพื  อให้การ
ทํางานเกี  ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ได้ข้อมูลที  มีประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผ ู ้ปกครองและชุมชนด้วย (โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคมพิทยาคม.     :   -  ) 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการดําเนินงานที  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน 
และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื  อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ครูอาจารย์และผ ู ้ที  เกี  ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างมีระบบและต่อเนื  องโดยยึดสายใยและความผ ูกพัน
ระหว่างครูและศิษย ์ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐานได้กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้ องกัน
และแก้ป ั ญหา และการคุ้มครองเด็กเพื  อให้นักเรยีนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผ ู ้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์การ 
ที  เกี  ยวข้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให ้นักเรียนมีคุณภาพทั  งด้านร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที  สังคมมุ่งหวัง โดยผ ่านกระบวนการศึกษาการเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม 
 ผ ู ้วิจ ัยในฐานะที  เป็นรองผ ู ้อํานวยการโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม มีหน้าที  โดยตรงในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั  ง
ในด้านการป้ องกันและการส่งเสริม การดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับผ ู ้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที  เกี  ยวข้อง จึงมีความ
สนใจที  จะศึกษาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ข้อมูลที  ได้จากการวิจ ัยครั  งนี จะเป็นประโยชน์ต่อผ ู ้วิจ ัยเอง
ต่อผ ู ้บริหารสถานศึกษา ผ ู ้บ ังคับบัญชาระดับสูงขึ  นไป และหน่วยงานที  เกี  ยวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาให้มีมาตรฐานใน
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผ ู ้เรียนให้มีคุณลักษณะที  พึงประสงค์เป็นคนดี มีความรู้และ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
  
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจ ัยในครั  งนี ผ ู ้วิจ ัยได้ตั  งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี   

1. เพื  อศึกษาดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที  ปรึกษาโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความสามารถ ด้านประโยชน์ ด้านความคิดเห็น และด้านความต้องการ 

2. เพื  อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี  ยวกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลําทะเมนไชย
พิทยาคม ปีการศึกษา 2552 

3. เพื  อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนเกี  ยวกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลําทะ
เมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 จําแนกตามระดับชั  น  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที  ใช้ในการศึกษาครั  งนี  แบ่งออกเป็น   กลุ่ม ได้แก่ 



 

1. ครูที  ปรึกษา ประกอบด้วย ครูที  ปรึกษาในระดับชั  นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน    คน ครูที  ปรึกษาในระดับชั  น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน    คน โดยในการศึกษาครั  งนี  ผ ู ้วิจ ัยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั  งหมด    กลุ่มตัวอย่าง 

2. นักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     จํานวน     คน นักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     
จํานวน    คน นักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     จํานวน    คน นักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     จํานวน    คน นักเรียนระดับชั  น
มัธยมศึกษาปีที     จํานวน 101 คน นักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     จํานวน    คน รวมทั  งหมด     คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของเครจซ ี  และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน บญุชม ศรีสะอาด,     :   ) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน     คน แต่ใน
การศึกษาครั  งนี  ผ ู ้วิจ ัยได้ใช้ขนาดของ กลุ่มตัวอย่างเป็น จํานวน 230 กลุ่มตัวอย่าง โดยผ ู ้วิจ ัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างที  ใช้ในการวิจ ัย โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งชั  นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งตามระดับชั  น คือ ชั  นมัธยมศึกษาปีที   1 ปีที   2 ปีที   3 ปีที   4 ปีที   5 
ปีที   6 และวิธีคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับชั  นได้ใช้วิธีเทียบบัญญ ัติไตรยางศ์  
 
เครื องมือที ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั  งนี  เป็นแบบสอบถามการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ลําทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา      แบ่งออกเป็น   ชุด สําหรับครูที  ปรึกษาและนักเรียน 
 สอบถามครูที  ปรึกษา เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี  ยวกับความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และประโยชน์ในการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรการวัดของลิเคอร์ท (Likert) ซ ึ  งมี   ระดับ 
ครอบคลุมเนื อหาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี  ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประโยชน์ของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นแบบ (Rating Scale) ตามมาตราวัดของลิเคอร์ท (Likert) มี   ระดับ 
 การหาคุณภาพของเครื องมือ 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี นโยบาย เอกสารและงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้อง กับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นําแบบสอบถามให้ผ ู ้ เชี  ยวชาญ จํานวน   ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index objective congruence : IOC) ของข้อคําถามกับการวัดตามนิยามศัพท์ แล้วเลือกข้อคําถามที  มีค่า IOC เฉลี  ยตั  งแต่  .   ขึ  นไป
นําไปใช้ได ้นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผ ู ้ เชี  ยวชาญ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากร
ที  ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผ ู ้สอนและนักเรียนจํานวน    คน หาค่าความเชื  อมั  นของแบบสอบถามทั  งฉบับโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ  แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื  อมั  นเท่ากับ  .   
 สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจ ัยในครั  งนี  ผ ู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี  

1. สถิติบรรยายข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี  ย และค่าเบี  ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจ ัยผ ู ้วิจ ัยไดส้รุปผลเป็น 3 ตอน ดังนี  
 ตอนที  1 สถานภาพของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ที  จําแนกเป็นครูที  ปรึกษา และ นักเรียน  
  ครูที  ปรึกษา พบว่า ครูที  ปรึกษามัธยมตอนต้น จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   ครูที  ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   
  นักเรียน พบว่า ชั  นมัธยมศึกษาปีที   1 จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ชั  นมัธยมศึกษาปีที   2 จํานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 ชั  นมัธยมศึกษาปีที  3 จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ชั  นมัธยมศึกษาปีที   4 จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ชั  น
มัธยมศึกษาปีที   5 จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ชั  นมัธยมศึกษาปีที   6 จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
 ตอนที  2 ระดับความคิดเห็นของครูที  ปรึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความสามารถ ในการดําเนินงาน ด้านประโยชน์ใน
การดําเนินงาน และด้านการดําเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านของครูที  ปรึกษาทั  ง 4 ด้าน 
พิจารณาโดยรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก 
  ด้านความต้องการพัฒนาความรู ้ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที  ปรึกษาโรงเรียนลําทะ
เมนไชยพิทยาคม พบว่า ลําดับความต้องการมากที  สุดเรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรก ได้แก ่อบรมทบทวนการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อันดับ   ได้แก่ ศึกษาดูงานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับที     ได้แก่ คู่มือการจัดระบบ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 



 

  ด้านการดําเนินงาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที  มีต่อการดําเนินงานตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนโดยรวม
และรายด้าน โดยรวมค่าเฉลี  ย (X =4.16 , S.D.=0.56) อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชั  น
เรียนมากที  สุด ค่าเฉลี  ย (X =4.31 , S.D.=0.45) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านป ั ญหาและพฤติกรรมที  ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้รับการแก้ไข
ทุกครั  งจากครูที  ปรึกษาน้อยที  สุด ค่าเฉลี  ย X =4.08 , S.D.=0.57) อยู่ในระดับมาก พิจารณาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 สรุปผลโดยทดสอบค่าที ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับความคิดเหน็ที  มีต่อ การดําเนินงานตามระบบการดูช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถใน การดําเนินงาน ด้านประโยชน์ในการดําเนินงาน และด้านการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูที  ปรึกษาชั  นมัธยมศึกษาตอนต้นกับครูที  ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 ส รุ ปผ ล โ ด ยก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น  ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ชั  นมั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที      
ปีที     ปีที     ปีที     ปีที     และปีที     มีระดับความคิดเห็นกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลําทะเมนไชย
พิทยาคม อําเภอลําทะเมนชัย จ ังหวัดนครราชสีมา มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที  ระดับ .   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจ ัยการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม 
อําเภอลําทะเมนชัย จ ังหวัดนครราชสีมา เห็นว่างานวิจ ัยครั  งนี  จะเป็นประโยชน์ต่อครู และผ ู ้บริหารสถานศึกษา โดยใช้เป็นข้อมูลในการ
ดําเนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนเพื  อเตรียมการ ในการป้ องกัน และ
แก้ไขป ั ญหานักเรียน ใช้เป็นข้อมูลให้สํานักงานเขตพื  นที  การศกึษาได้ทราบถึงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั  นพื นฐานในสังกัด เพื  อ การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื  อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที  ดี อัน
จะส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที  กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ ึ  งการศึกษาครั  งนี ได้มี
ป ั จจ ัยดังนี  
 ปัจจัยที เกี ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ (    : 13-14) กล่าวถึงป ั จจัยสําคัญที  มีผลต่อประสิทธิภาพของ การดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ผ ู ้บริหารโรงเรียนรวมทั  งผ ู ้ช่วยผ ู ้บริหารโรงเรียนทุกฝ ่ ายควรตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และให้ การสนับสนุนการดําเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสมํ  าเสมอ ครูทุกคนและผ ู ้เกี  ยวข้องจําเป็นต้องมี
ความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที  ดีต่อนักเรียน มีความสุขที  จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสมํ  าเสมอตามที  กําหนด 
ครูที  ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครู ทุกคนในโรงเรียน รวมทั  งการสนับสนุนเรื  องต่างๆ 
จากโรงเรียน 
  นอกจากนั  น สายสมร ยุวนิมิ (    : 74) กล่าวถึง ป ั จจัยที  ทําให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ ต้อง
มีองค์ประกอบ   ประการ คือ ผ ู ้บริหารและผ ู ้ช่วยทุกฝ ่ ายตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุน
การดําเนินงานหรือ ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสมํ  าเสมอ ครูทุกคนและผ ู ้เกี  ยวข้องตระหนักในความสําคัญและมีทัศนคติที  ดีต่อ
นักเรียน มีความสุขที  จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคนต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการ
ประชุมในแต่ละคณะอย่างสมํ  าเสมอตามที  กําหนด ครูที  ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยที  ครูทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือ รวมทั  งการสนับสนุนในเรื  องต่างๆ จากโรงเรียน การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั  งการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ครูที  
ปรึกษา หรือผ ู ้ เกี  ยวข้องในเรื  องที  เอื อประโยชน์ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น เรื  องทักษะการให้คําปรึกษาเบื  องต้น และแนวทาง
การแก้ไขป ั ญหาต่างๆ ของนักเรียน ซ ึ  งโรงเรียนควรดําเนินการอย่างต่อเนื  องและสมํ  าเสมอ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน (    ก: 6) กล่าวว่า ป ั จจัยสําคัญที  มีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั  น มีดังนี  ทีมนําและทีมประสาน อันได้แก่ ผ ู ้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผ ู ้ช่วย
ผ ู ้บริหารโรงเรียนทุกฝ ่ าย รวมทั  งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และให้การสนับสนุนการดําเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสมํ  าเสมอ ครูทกุคนและผ ู ้เกี  ยวข้องจําเป็นต้องมี
ความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที  ดีต่อนักเรียน มีความสุขที  จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสมํ  าเสมอตามที  กําหนด 
ครูที  ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั  งการสนับสนุนในเรื  อง
ต่างๆ จากโรงเรียน การอบรม ให้ความรู้และทักษะ รวมทั  งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที  ปรึกษา ผ ู ้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและ
ผ ู ้ เกี  ยวขอ้ง ในเรื  องนี เอื อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นสิ งจําเป็นโดยเฉพาะเรื  องจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษา 



 

  อย่างไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน (    ข: 13-25) กล่าวว่า บทบาทหน้าที  ของหน่วยงานและ
บุคลากรที  เกี  ยวข้องในกระบวนการบรหิารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีด้านบทบาทหน้าที  ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั  นพื  นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานกลางที  มีบทบาทหน้าที  ใน การกําหนดนโยบาย
การดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผ ู ้ปฏ ิบ ัติ คือ สถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานงานกับหน่วยงานที  เกี  ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข ั  นพื  นฐาน จึง
มีบทบาทหน้าที  และแนวทางดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามลําดับ 
  กําหนดนโยบายและหน่วยงานที  รับผ ิดชอบในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แนวทางดําเนินงานคือ กําหนดยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย และจุดเน้นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายหน่วยงานที  
รับผ ิดชอบในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน อย่างชัดเจน 
  ประสานงานกับหน่วยงานที  เกี  ยวข้องเป็นเครือข่ายการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวทางการ
ดําเนินงานคือ เชิญประชุมหน่วยงานที  เกี  ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุขสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ เพื  อวางแผนปฏ ิบ ัติร่วมกัน 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏ ิบ ัติด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แนวทางดําเนินงาน คือ พัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาให้มีความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ และการปฏ ิบ ัติด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการที  หลากหลาย ส่งเสริมสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาให้มีการศึกษาวิจ ัยเพื  อการพัฒนาด้านการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  สนับสนุนช่วยเหลือให้สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา สถานศึกษา สามารถดําเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางดําเนินงานคือ ช่วยเหลือ แก้ป ั ญหา อุปสรรคของสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาและสถานศึกษาอัน
เป็นเหตุให้การปฏ ิบ ัติงาน ไม่ประสบความสําเร็จ 
  ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพื นที  การศึกษามีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื  อง แนวทาง
ดําเนินงานคือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา 
  จากแนวทางของสํานักงานการวิจ ัยย ังมีงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้องและสอดคล้องกับ อัจฉรี พูลเพิ  ม (    ) ได้ศึกษาการพัฒนาการ
ดําเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์ จ ังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้หลักการวิจ ัยเชิง
ปฏ ิบ ัติการ (Action Research) ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนที  ถูกจัดอยู่ในเกณฑ ์
ของกลุ่มที  มีป ั ญหา ซ ึ  งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือป้ องกันหรือแก้ไขป ั ญหา โดยมีหลักเกณฑ ์ตามความรุนแรงและความถี  ของพฤติกรรม 
ซ ึ  งนักเรียนกลุ่มที  มีป ั ญหา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเบี  ยงเบนบ่อยๆ จนสังเกตได้ หลังจากใช้กิจกรรมเพื  อนช่วยเพื  อน การสื  อสารกับผ ู ้ปกครอง 
ทําใหน้ักเรียนที  มีป ั ญหาปรับเปลี  ยนพฤติกรรมให้ดีขึ น ผ ู ้ปกครองรับทราบถึงป ั ญหา ตระหนักและเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ น 
โรงเรียนมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื  อง  
  และยังสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ บุญไทย ทองก้อน (    ) ได้ศึกษา การดําเนินงานเพื  อแก้ไขป ั ญหาความประพฤติ
นักเรียน โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อําเภอจัตุรัส จ ังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินกิจกรรมเพื  อแก้ไขป ั ญหาความประพฤติ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์จ ัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ การอบรมกลุ่มย่อย และการเยี  ยมบ้าน สามารถทําให้
นักเรียนมีความประพฤติดีขึ นเป็นที  น่าพอใจ โรงเรียนต้องดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื  อง เพื  อให้นักเรียนเกิดจิตสํานึกในการปฏ ิบ ัติตนเป็น
คนดี อยู่ร่วมสังคมได้อย่าง มีความสุข และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ กิตติภพ เกาแกกูล (    ) ได้ศึกษา การพัฒนาครูที  ปรึกษาในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภ ิเษก อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนการศึกษาได้
สํ า ร ว จ ส ภ า พ ป ั จ จุ บ ั น ป ั ญ ห า  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ  โ ด ย ก า ร ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จ ั ย 
เชิงปฏ ิบ ัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิส และ แมกแท็กการ์ด (Kemmis; and Mc Taggart) ดําเนินการพัฒนา   วงจร แต่
ละวงรอบ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏ ิบ ัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) จาก
การศึกษาตามกระบวนการดังที  กล่าวมาแล้วนี  ในวงรอบที     ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทั  ง   องค์ประกอบ คือ การรู้จ ักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้ องกันและแก้ไขป ั ญหา
นักเรียน และการส่งต่อชัดเจนยิ งขึ น วงรอบที     จ ัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามใหม่แบบมีส่วนร่วม ครูที  ปรึกษา สามารถดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดป ั ญหาพฤติกรรมนักเรียนที  ผ ิดต่อระเบียบของโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก ผลการพัฒนา การดําเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนพรเจริญ ได้เกิดการเปลี  ยนแปลง ทั  งระบบ ครูที  ปรึกษา ครูประจําชั  นมั  นใจ สามารถปฏ ิบ ัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั  ง   องค์ประกอบ และยังมีส่วนร่วมในการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  จากผลการวิจ ัยดังกล่าว ทางสํานักงานการศึกษาขั  นพื  นฐานจึงกําหนดนโยบายและมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ผลการวิจ ัยครั  งนี จึงสอดคล้องกับการกําหนดมาตรฐานและตัวชี  วัดดังนี  
  นโยบาย/มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน (    ข: 2) ได้มีนโยบายให้สถานศึกษา ทุกแห่งจ ัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรฐานการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้ องกัน แก้ไขป ั ญหา และการ
คุ้มครองสิทธิเดก็ โดยการมี ส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที  เกี  ยวข้อง นอกจากนี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข ั  นพื  นฐาน 
(    ง: 6-7) ย ังได้จ ัดทํามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉบับร่าง) เพื  อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที  เกี  ยวข้องใช้เป็นกรอบใน
การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ น 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล เพื  อเป็นการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประกอบด้วย   มาตรฐาน    ตัวชี  วัด แบ่งออกเป็น   ดา้น ดังนี  

1. มาตรฐานด้านนักเรียน มี   มาตรฐาน   ตัวชี  วัด เน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. มาตรฐานด้านกระบวนการมี   มาตรฐาน   ตัวชี วัด เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. มาตรฐานด้านปจัจัย มี   มาตรฐาน   ตัวชี  วัด เน้นให้มีบุคลากร สื  อ เครื  องมือเพื  อ การดําเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
  มาตรฐานด้านนักเรียน มาตรฐานที     นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปละสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  ตัวชี วัดที     รู้จ ักตนเองและพึ  งตนเองได ้
  ตัวชี วัดที     มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที  ดี 
  ตัวชี วัดที     มีทักษะชีวิต สามารถหลีกเลี  ยงป้ องกันภ ัยอ ันตรายและพฤติกรรมที  ไม่ 
พึงประสงค ์
  ตัวชี วัดที     เป็นสมาชิกที  ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  ตัวชี วัดที     มีเจตคติที  ดแีละมีทักษะพื นฐานในการประกอบอาชีพ 
  มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานที     มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตัวบ่งชี ที     มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตัวบ่งชี ที     มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการรู้จ ักนักเรียน เป็นรายบุคคล มีการคัดกรอง
นักเรียน มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที  หลากหลาย มีการป้ องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข มีการส่งต่อนักเรียนที  สอดคล้องกับสภาพป ั ญหา
อย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายสหวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี ที     มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  มาตรฐานด้านป ั จจัย มาตรฐานที     มีบุคลากร สื  อ เครื  องมือ เพื  อการดําเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี วัดที     ผ ู ้บริหารเป็นผ ู ้ นําในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี วัดที     ครูมีความสามารถในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี วัดที     ผ ู ้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี วัดที     มีสื  อ เครื  องมือที  ใช้ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  จากมาตรฐานและตัวชี วัดดังกล่าว ซ ึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยเห็นได้ว่า การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เกิดประสิทธภิาพได้นั  น บุคลากรมีส่วนร่วมทุกฝ ่ ายและดําเนินการกระบวนการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน ตลอดจนแนวทางแก้ป ั ญหาให้มีผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมที  เหมาะสมในการปรับตัวพร้อมเป็นรูปแบบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที  ดีอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 

1. ข้อมูลการวิจ ัยเป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางสําหรับผ ู ้วิจ ัย เพื  อใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ น 

2. ข้อมูลการวิจ ัยเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางสําหรับครูที  ปรึกษา ผ ู ้บริหารสถานศึกษา ผ ู ้บ ังคับบัญชาระดับสูงขึ  น
ไป และผ ู ้มีส่วนเกี  ยวข้องในการวางแผน ส่งเสริมการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผ ู ้ เรียน 

3. ข้อมูลเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กันอย่างกัลยาณมิตร ระหว่างครู ผ ู ้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที  เกี  ยวข้องในการป้ องกันแก้ป ั ญหาและพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื  อพัฒนา
คุณภาพผ ู ้ เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื  อง และยั  งยืน 



 

4. เป็นรูปแบบในการขยายผลต่อโรงเรียนในเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจ ัยครั  งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาส่วนร่วมในการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื นที  การศึกษาอื  นๆ ต่อไป 
2. ควรเปรียบเทียบในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษาในแต่ละตัวแปร ด้านป ั ญหา และด้าน

ความต้องการ 
3. การวิจ ัยเชิงคุณภาพด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามผล 
4. ควรวิจ ัยเปรียบเทียบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างเขตพื  นที  การศึกษาว่ามีแนวทางการดําเนินงานอย่างไร 
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