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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 396 คน กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วย 196 คน วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ๆ ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหา 
การวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการ
วิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) และหากพบว่า มีความแตกต่างกัน จะทําการทดสอบความต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
และ 3) ผลการเปรียบเทียบโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 

คําสําคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
             ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ABSTRACT 

This research had the objectives to study and compare the implementation of the 
student support system of schools in the Secondary Educational Service Area Office 18 
This research was a survey research. The population consisted of 396 people who were 
the school director and responsible teachers operate the school's student support system 
under the Office of the Secondary Educational Service Area office 18 and sample was 196 
people who were selected by Stratified Random Sampling. Methods of conducting 
research consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data 
collection and analysis data (4). write research paper. The statistics used for data analysis 
were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test 
and One Way ANOVA. 
 The results of the research were found that: 1) Implementation of the school's 
student support system for the school which under the Secondary Educational Service 
Area Office 18 was at high level both in total and every aspects. 2) The results of 
comparative analysis of the performance of the student support system for schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 18, classified by position of educational 
personnel, there were no differences in overall and every aspects. and 3) The results of 
comparisons classified by overall school size were not different but in knowing how to 
know each student individually aspect, was different statistically significant at .05. 
 
Keywords: The student support system, The opinion of the school director and implementation 
                  teacher 
 
บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรมสุขภาพจิต  
ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และให้ความสําคัญ ท่ีจะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้มี
กระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานงานความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องท้ังในและ
นอกโรงเรียน รวมท้ังวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะ
ส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จในแนวคิดหลักการดําเนินงานดังน้ี มนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละ
คนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังน้ัน การยึดนักเรียนเป็นส่ิงสําคัญในการพัฒนาเพ่ือดูแลช่วยเหลือท้ังด้านการ
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ป้องกัน  การแก้ไขปัญหาหรือการส่งเสริม จึงเป็นส่ิงจําเป็นความสําเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  
ท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทําของทุกคนท่ีส่วนเก่ียวข้อง (กรมสามัญศึกษา, 2544: 3) 

สํานักงานวัฒนธรรมเขตบางปะกอก ได้ทําการศึกษาค้นคว้า สํารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมเด็ก
และเยาวชน เขตบางปะกอก ประจําปี 2555 ในมิติวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านส่ือ  
ด้านศาสนา และด้านเศรษฐกิจ พบว่า เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสําคัญกับเครือญาติ  ไม่มีเวลาให้กันและ
กัน ปริมาณการใช้ส่ือออนไลน์ส่ือสารซ่ึงกันและกัน รวมไปถึง กิจกรรมเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด ร่วมกันระหว่าง
คนในครอบครัวมีน้อย ส่วนด้านส่ือ ไม่นิยมการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ขาดปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมจิตอาสาและการ
มีส่วนร่วมคิดเห็นทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับด้านศาสนาไม่เคร่งในศาสนาท่ีตนเองนับ
ถือ เพราะคิดว่าการเป็นคนดีไม่จําเป็นต้องมีศาสนา ส่วนด้านพิธีกรรมทางศาสนาไม่มีความน่าสนใจทําให้ไม่
อยากเข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนเร่ืองความเข้าใจในความหมายหรือแก่นแท้พิธีกรรมทางศาสนามีน้อย ส่วนใน
ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาท่ีพบคือ ขาดระเบียบวินัยการใช้จ่ายเงิน ไม่มีการทําบัญชีรับจ่าย ท่ีสําคัญยังพบว่า มี
รายจ่ายมากกว่ารายรับ รวมท้ัง ยังมีพฤติกรรมไปโรงเรียนสายเป็นประจําทําให้สะสมพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาหลายประการ ประการแรกข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สานักงานวัฒนธรรมเขตบางปะกอก ควรนําประเด็นปัญหากําหนดแนวทางเชิงนโยบายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการทําบันทึกตกลงความร่วมมือร่วมกับกระทรวงท่ีมีหน้าท่ี
รับ ผิดชอบภารกิจงานท่ีคล้ายคลึงกัน  เช่น  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ฯลฯ เพ่ือร่วมมือกันจัดทํายุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน ประการท่ี
สองข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ สํานักงานวัฒนธรรมเขตบางปะกอก ควรนําประเด็นปัญหาเข้าสู่กลไกการ
ขับเคล่ือนของคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับจังหวัด เพ่ือระดมความร่วมมือใน
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ัง มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง   

จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการดําเนิน งานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตาม
กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอนคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรอง การส่งเสริมพัฒนาการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อว่าสามารถดําเนินงานได้ในระดับใด
สถานภาพของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและขนาดของโรงเรียนมีความ แตกต่างกันหรือไม่ ผลการศึกษาในคร้ังน้ี   
ผู้ศึกษาคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการวางแผน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติได้ดีข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จําแนกตามตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
แตกต่างกัน 
 2. ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ได้แนวความคิดมาจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 36) ท่ีได้กําหนดเป็นกระบวนการในการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา เน้ือหาของการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีองค์ประกอบ
ในการดําเนินงาน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1 ประชากรมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ในปีการศึกษา 
2560 จํานวน 198 โรงเรียน จํานวน 198 คน และครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนละ 1 คน 
มี 198 โรงเรียน จํานวน 198 คน รวมประชากรท้ังหมด 396 คน 
      2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ี  
และมอร์แกน (Krejcie&Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างดังน้ี ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 98 คน 
และครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 98 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
196  คนโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้อํานวยการโรงเรียน 
และครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
 3. ตัวแปรในการวิจัย 
             3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ตําแหน่ง แบ่งโดยเกณฑ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จําแนกได้ดังต่อไปน้ี (1) ผู้อํานวยการโรงเรียน และ (2) ครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ตําแหน่ง 
    1.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
    1.2  ครผูู้รบัผิดชอบดําเนินการตามระบบ 
          ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
2. ขนาดโรงเรียน 
    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  
    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง  
    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ ่ 

การดําเนินงานตามระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

1. การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสง่เสรมินักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การสง่ต่อ 
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นักเรียน 2) ขนาดของโรงเรียน โดยแบ่งตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2546 จําแนกได้ดังต่อไปน้ี (1) โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน ไม่เกิน 120 คน) (2) โรงเรียน
ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนต้ังแต่ 121-300 คน) และ (3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (จํานวนนักเรียนต้ังแต่  
301 คน ข้ึนไป 
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นรายด้าน จํานวน 5 ด้าน ดังน้ี 1)  ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สรุปผลได้ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 

   1.1 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู้จักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนประสานกับผู้ปกครอง
โดยตรงเพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบสามารถนําข้อมูลมาใช้ได้สะดวกรวดเร็วและโรงเรียนมีการ
ดําเนินการให้ครูสร้างสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียนจนนักเรียนเกิดความไว้วางใจ เช่ือม่ัน และศรัทธา 
ตามลําดับ 

   1.2 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็น
รายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนใช้เกณฑ์เดียวกันในการคัดกรองนักเรียน
มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา เพ่ือความ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม  และโรงเรียนมีการรายงานผลการคัด
กอรงนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้การช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามลําดับ 

   1.3 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนกับนักเรียน
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กลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยการเน้นให้นักเรียนมี
บทบาทในกิจกรรมได้มากท่ีสุดและโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และสังคมดีข้ึน 
ตามลําดับ 

   1.4 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนทางด้านบุคลิกภาพ มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูแนะนําใน
เร่ืองการปรับตัว และโรงเรียนประสานอย่างเป็นระบบกับครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียนด้านการเรียน 
ตามลําดับ 

   1.5 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยตนเอง
ก่อน  หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงดําเนินการส่งต่อนักเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการส่งต่อนักเรียนและโรงเรียนมีการร่วมมือกันวิเคราะห์และ
พิจารณาข้อมูลนักเรียนเพ่ือส่งต่อตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนด ส่วนการจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .05) ส่วนด้านการคัด
กรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน และ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการส่งเสริมการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  พบว่า 
 1. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ครูท่ีปรึกษาได้จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีทักษะชีวิต  และทักษะทางสังคม รวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรม และแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเม่ือ
เกิดปัญหา ครูท่ีปรึกษาได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตามผลจากหน่วยงานท่ีเหนือกว่าระดับโรงเรียน และได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารในโรงเรียน  มีการให้ความสําคัญอย่างย่ิงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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นักเรียนเป็นอันดับแรก ทําให้ครูท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ในระดับมาก 
ประกอบกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีนักเรียนจํานวนมากและนักเรียน
มาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพและ ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันและทุกช่วงวัยของนักเรียนน้ันจะต้องมีปัญหาใน
เร่ืองของการปรับตัวนักเรียนท่ีปรับตัวไม่ได้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย สอดคล้องกับผลวิจัย
ของบุญมา นาคะวะรังค์ (2549: 96 -97)  ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็น
ปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามการรับรู้ของครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยรวมอยู่ท่ีระดับมาก 
มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยา พรมรัตน์ (2559) ได้ศึกษาสภาพ 
การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครูในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหาร และครูประสบปัญหาระดับปานกลาง และ
สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และ สมสุข ธีระพิจิตร (2553: 148) กล่าวว่า ปัญหาของนักเรียนมี 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเล่าเรียน  
ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านอารมณ์และสังคม ซ่ึงปัญหาท้ัง 3 ด้านน้ี มาจากความต้องการของ
นักเรียนตามธรรมชาติ ตามวัย และตามพัฒนาการ ซ่ึงเป็นผลมาจากนักเรียนขาดทักษะในการปรับตัวและ
ความไม่เข้าใจกันระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่ท่ีอยู่รอบข้าง อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุก
คนเท่าเทียมกัน ไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม จากผลการศึกษาค้นคว้าสอดคล้อง
กับการศึกษา ของ ธันยพร  บุษปฤกษ์ (2553: 97) ท่ีศึกษาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในทัศนะของนักศึกษา 
กลุ่มช่างอุตสาหกรรมส่วนกลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริการและพัฒนา
นักศึกษา และด้านปัญหาท่ัวไป พบว่า ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และยัง
ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะว่าครูและผู้บริหารควรเอาใจใส่ในด้านอารมณ์ของนักเรียนทุกคน  ถึงแม้ว่าความสามารถ
เชิงวิชาการจะทําให้บัณฑิตได้เข้าทํางาน แต่ความสามารถเชิงอารมณ์ จะทําให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลจึงเป็นความจําเป็นท่ีครูท่ีปรึกษาต้องปฏิบัติเป็น
ประจํา และยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตนของครูท่ีปรึกษาว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาควรวางตัวให้เหมาะสม
กับบทบาทท่ีได้รับ การทําตนเป็นตัวอย่างท่ีดีจะสามารถสอนนักศึกษาได้มากกว่าคําพูด ซ่ึงเม่ือผู้วิจัยได้ศึกษา
การส่งเสริมการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
 2. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็น
รายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ได้แก่ โรงเรียนประสานกับผู้ปกครองโดยตรงเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนตามต้องการ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และโรงเรียนมีการดําเนินการให้ครูสร้างสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียน
จนเกิดความไว้วางใจ เช่ือม่ัน และศรัทธา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครูท่ีปรึกษาได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงจากตัวนักเรียน
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เอง การกรอกข้อมูลในแบบประเมินพฤติกรรมน้ันสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลจริงจากนักเรียนเอง
นักเรียนไม่อาจมีการปิดบังข้อมูลจริงเก่ียวกับตนเองไว้ได้ เพราะมีการออกเย่ียมบ้านโดยให้ครูออกเย่ียมบ้าน
ของนักเรียนทุกคนและได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจจากผู้ปกครองซ่ึงครูท่ีปรึกษาเองก็สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย เจริญศรี (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบว่า ครูท่ี
ปรึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความคิดเห็นว่าได้ปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับบุญมา  นาคะวะรังค์ (2549: 101-102) ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมมีการดําเนินงานด้านการป้องกันช่วยเหลือและ
แก้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ ตามลําดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีการดําเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
เก่ียวเน่ืองกันยังไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงตามหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรให้ความสําคัญด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด  เพราะการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นการรู้ข้อมูลท่ีจําเป็นเก่ียวกับ
ตัวนักเรียนจะช่วยให้ครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนได้ดีข้ึน สามารถนําข้อมาวิเคราะห์เพ่ือ
การคัดกรองนักเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างถูกทาง  ผลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึก 
หรือการคาดเดา โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน  จะทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
ต่อการช่วยเหลือนักเรียน ดังท่ีกรมวิชาการ (2549: 11) กล่าวว่า ครูประจําช้ันเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนักเรียน 
งานสําคัญนอกเหนือจากการสอน คือ การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือจัดทําข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวนักเรียนแต่ละคนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือประกอบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้อง  และเย่ียมบ้าน
นักเรียนทุก ๆ คน เพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบ้าน เจตคติผู้ปกครอง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตลอดจนเป็นการเพ่ิมความเข้าใจเก่ียวกับตัวนักเรียนมากข้ึน  เพ่ือประโยชน์ใน
การส่งเสริมหรือช่วยเหลือนักเรียน 
 3. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ  
เน่ืองจากครูท่ีปรึกษามีความเช่ือม่ันในแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ดังน้ัน จึงทําให้ส่งผลมาถึงด้านการ
คัดกรองนักเรียนว่าข้อมูลท่ีคัดกรองนักเรียนน้ันมีความน่าเช่ือถือ เพราะว่าการท่ีครูท่ีปรึกษามีโอกาสได้เห็น
สภาพจริงในความเป็นอยู่ของนักเรียน ประกอบกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการ
กําหนดให้ครูท่ีดูแลเร่ืองระบบช่วยเหลือนักเรียนให้ออกเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและให้รายงานผลต่อ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงส่งผลให้ครูท่ีปรึกษาได้ออกไปเย่ียมบ้านักเรียนจริง ๆ และปฏิบัติได้อย่างท่ัวถึง  
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ครบถ้วน พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ได้แก่ โรงเรียนใช้เกณฑ์เดียวกัน
ในการคัดกรองนักเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
เส่ียง / มีปัญหา เพ่ือความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม และโรงเรียน 
มีการรายงานผลการคัดกรองนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา สริวัฒน์ (2553:  
374-375) ท่ีเห็นว่าผู้ปกครองควรมีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูลและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และต้องคอยสอดส่องดูแลเด็กของตนเองอย่างใกล้ชิด ต้องสังเกตพฤติกรรมความต้องการทางกาย ทางใจ  
และทางสังคม โดยผู้ปกครองควรสนทนากับเด็กเป็นประจําซ่ึงจะทําให้ผู้ปกครอง สามารถให้คําแนะนําหรือให้
ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทําให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น 
 4. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูท่ี
ปรึกษามีเวลาในการทํากิจกรรมก่อนเรียนของนักเรียนและครูส่วนใหญ่มีความมุ่งหวังท่ีอยากให้ลูกศิษย์มีความ
ประพฤติท่ีดี  มีคุณลักษณะตามท่ีคาดหวัง โดยท่ีหลักการควบคุมและหลักการพัฒนาส่งเสริมต่างมุ่งไปสู่การ
แก้ไขพฤติกรรมท่ีต้องการแก้ไข ควบคุมหรือเสริมสร้าง ซ่ึงอาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพสังคม 
ครอบครัว สภาพโรงเรียน หรืออาจจะเกิดจากตัวนักเรียนเองในการแก้ไข จําเป็นต้องค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของ
ปัญหาให้พบก่อน แล้วพิจารณาหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม โดยต้องระลึกเสมอว่า “พฤติกรรมต้องมีสาเหตุ”  
พฤติกรรมอย่างหน่ึงอาจมากจากหลาย ๆ สาเหตุ และสาเหตุหน่ึง ๆ อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างได้  
และท่ีสําคัญต้องไม่ทําให้เด็กท่ีไม่มีปัญหา กลายเป็นเด็กท่ีมีปัญหาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของครู พิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ได้แก่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนกับ
นักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนมี
บทบาทในกิจกรรมได้มากท่ีสุดและโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และสังคมดีข้ึน  
ตามลําดับ สอดคล้องกับ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (กรมวิชาการม, 2549) กล่าวว่า เยาวชนเป็นเด็กวัยเรียน 
ท่ีต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการคําแนะนําท่ีปรึกษาอย่างมีเทคนิควิธี บางคร้ังก็ต้องการความ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาท่ีผ่านมาในชีวิตอย่างเร่งด่วน ต้องการความรัก ความเข้าใจจากผู้ใหญ่ โดยมีพ่อ แม่ 
เป็นบุคคลสําคัญท่ีสุดของสถาบันครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีครูทุกคนโดยเฉพาะครูท่ีปรึกษา  
ซ่ึงตามหลักการแล้วจะเป็นบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด เป็นผู้ทําหน้าท่ีดังกล่าวแทนพ่อแม่
ผู้ปกครอง เม่ือเด็ก ๆ อยู่ท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจึงเป็นบุคลากรของโรงเรียนท่ีต้องรับภาระท่ีสําคัญย่ิง ในการ
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และอบรมศีลธรรมจรรยา เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของสังคม 
 5. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ
เป็นเพราะ  ครูท่ีปรึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายทําให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดกับตนเองได้   
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ซ่ึงกิจกรรมท่ีหลากหลายน้ันทําให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่มได้ โดยยึดแนวทางท่ีเป็นแนวทาง
เดียวกันและครูท่ีปรึกษามีการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาง
โรงเรียนจัด หรือส่งเสริมให้กับนักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสามารถแก้ปัญหาของ
นักเรียนเอง เช่น กิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนกับครูและนักเรียนกับผู้ปกครอง  พิจารณาเป็นรายข้อ  
เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียนทางด้านบุคลิกภาพ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูแนะนํานักเรียนในเร่ือง 
การปรับตัว และโรงเรียนประสานอย่างเป็นระบบกับครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียน ตามลําดับ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร  ยุวนิมิตร (2555: 32) กล่าวว่า ระบบการช่วยเหลือนักเรียนเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารวมท้ังผู้ปกครองสามารถปรึกษาหารือและสามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได้อย่างดีย่ิง และ กุญชร ค้าขาย (2553: 138) กล่าวถึงครูประจําช้ันว่านอกจากจะทํางานสอน
ตามบทบาทแล้ว  อีกบทบาทหน่ึงท่ีครูจําทําให้ได้ในการช่วยเหลือผู้เรียนเบ้ืองต้นคือ การให้บริการแนะแนว 
โดยการให้คําปรึกษาเม่ือผู้เรียนมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือ 
 6. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูทุกคน
มีหน้าท่ีเป็นครูแนะแนวตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ท่ีกําหนดว่า ครู 
ทุกคนมีหน้าท่ีเป็นครูแนะแนวด้วย โดยมีหน้าท่ีในการแก้ปัญหาเก่ียวกับตัวนักเรียนประสานกับครูฝ่ายปกครอง  
ผู้บริหารหรือคนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายโดยร่วมรับผิดชอบกับตัวนักเรียนต่อไป  จนกระท่ัวมีการส่งกลับ
นักเรียนจึงทําให้การติดตามผล การส่งต่อนักเรียน และประสานงานกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ 
การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียน
ดําเนินการแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยตนเองก่อน หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงดําเนินการส่งต่อนักเรียนมาก
ท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการส่งต่อนักเรียนและ
โรงเรียนมีการร่วมมือกันวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลนักเรียนเพ่อส่งต่อตามลําดับ สอดคล้องกับสมลักษณ์  
พรหมมีเนตร และบุญมา นาคะวะรังค์ (2549: 83) ท่ีกล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ 
และประสานงานกับครูอาจารย์อ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหานักเรียน รวมท้ังประสานกับผู้ปกครอง หน่วยงาน
ภายในและภายนอกโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 7. ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
              7.1 จําแนกตามตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนด ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกําหนดมาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
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ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศ โดยประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถ่ิน ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ได้กําหนดให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดอบรมข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียน ท้ังผู้บริหาร ครู และทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  มีการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม และประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงานผล และประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างจริงจัง เพ่ือให้ครู อาจารย์ และผู้เก่ียวข้อง ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ
ส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบและต่อเน่ือง  โดยยึดสายใยและความผูกพันระหว่างครูและลูกศิษย์  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีความสุข 
ตามเจตนารมณ์ของนโยบายและภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
    7.2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p< .05) สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนด ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน  
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  ด้านการส่งต่อนักเรียน และโดยรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีกําหนด  ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความพร้อมของบุคลากรท่ีจะคอย
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูมีภาระในการสอนและการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนท่ีแยกงานกันออกมาทํา
ให้มีครูแนะแนวโดยตรง มีหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน ส่วนในโรงเรียนขนาดเล็กครูต้องมีหน้าท่ีใน
การสอนจํานวนคาบมาก ทํางานหลายอย่างในคนเดียวกัน ทําให้ครูไม่มีเวลาในการให้ความสําคัญกับการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลน้อยลง  ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชาย  เหลืองอ่อน (2548: 59) ท่ีได้ศึกษาปัญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 
ท่ีปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีพบว่า ปัญหาการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ  พงษ์อักษร (2537) ได้ทําการศึกษาการปฏิบัติงาน
บริการแนะแนวของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พบว่า บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องมีการปฏิบัติงานบริการแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนท่ี
มีขนาดต่างกัน มีการปฏิบัติงานแนะแนวแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป เพ่ือให้การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําผลการศึกษา
ค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 



 107 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

   ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ จากระดับน้อย ไปสู่ระดับมาก ตามลําดับ ดังน้ี 

   1.1 ด้านการส่งต่อนักเรียน ควรให้โรงเรียนดําเนินการส่ือสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เข้าใจ
เหตุผลของการส่งต่อนักเรียน โดยมีการกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการส่งต่อนักเรียนกับหน่วยงานท่ีรับช่วงต่อ
โดยท่ีโรงเรียนมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีนักเรียนอยู่ในการดูแลช่วยเหลือของผู้เช่ียวชาญ 

   1.2 ด้านการรู้จักนักเรียน ควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการรวบรวม
ข้อมูลของนักเรียนท่ีถูกต้องชัดเจน ให้โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนสํารวจตนเองและรู้จักตนเองดีข้ึนและให้
โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล และระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การช่วยเหลือนักเรียน 
    1.3 ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรให้โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนเพียงพอท่ีจะ
ใช้คัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยท่ีโรงเรียนช้ีแจง เสนอแนะ และร่วมกันวางแผนกับผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มเส่ียง / มีปัญหา โดยจัดเก็บข้อมูลนักเรียนไว้เป็นความลับ 
    1.4 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ควรให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในกลุ่มเส่ียงให้เป็นกลุ่ม
ปกติอย่างย่ังยืน โดยมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
กําหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ 
    1.5 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ควรให้โรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ทักษะในการให้คําปรึกษาตามหลักจิตวิทยาและให้โรงเรียนมีการจัดวางระบบในการช่วยแก้ปัญหาของ
นักเรียนได้อย่างท่ัวถึงโดยมีการประสานงานอย่างเป็นระบบกับฝ่ายวิชาการในการแก้ปัญหาของนักเรียนด้าน
การเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
               2.1 ควรมีการศึกษาการส่งต่อนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

    2.2 ควรมีการศึกษาการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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