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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการและ (2) เพื่อเปรียบเทียบ การมีสวนรวมของครูในการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณการทำงานการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวย ครูสหวิทยาเขตวิทย

ปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 581 คน ขนาดกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ไดจำนวน 234 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีสวนรวมในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสหวิทยาเขต

วิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมากและ 2) ครูมีสวนรวมในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ

ทำงาน โดยรวม ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การมีสวนรวม, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To study the teachers' participation in student care-

taking system agement of schools under the Withayaprakan Consortium, Samut Prakan Province; and 2) 

to compare of the teachers' participation in student care-taking system management of schools under 

thethayaprakan Consortium, Samut Prakan Province,classified by education level and work experience. 

Research methodology was survey research. The population included 581 teachers at schools under the 

Withayaprakan Consortium, Samut Prakan Province. Samples, totaling 234 teachers, obtained atified 

random sampling technique, comprised of teachers at schools under the Withayaprakan Consortium 

samut Prakan Province.The instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale 

questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, 

and t-test. 

 The Results of this research found that: 1) The teachers' participation in student care-taking 

system management of schools under the Withayaprakan Consortium, Samut Prakan Province were at 
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the high level in overall; and 2) The teachers with different education levels and work experiences had 

no different participation in student care-taking system management in overall. 

Keywords: Teachers 'Participation, Student Care-Taking System 

 

บทนำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ไดกำหนดทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติและสังคมแหงชาติในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไวดังนี้ 1) ใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยในสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

และ 3) การพัฒนาผลิตการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศกึษา 

ประกอบดวย หลักการจัดการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for all) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและ

ทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนของสังคม (ALL for Education) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2562 โดย

ระบุวาคนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดี รอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย 

มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดทน โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดีของ

ชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร โดยมีสัมมนาอาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ทั้งนี้จากการวิเคราะห และศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังกำหนด วิสัยทัศนดวยวา สราง

คุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

ในการที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามที่สังคมมุงหวังนั้น สถานศึกษาจะตองบูรณาการเนื้อหา

ความรูดานวิชาการควบคูกับกรพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีความพรอมอยางเปนองครวม โดยการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

นักเรียนพรอมท้ังแกวิกฤติทางสังคม ท้ังน้ีตองจัดระบบงานและกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมความประพฤติหรือพฤติกรรมของ

นักเรียนใหเหมาะสม ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยใหกับนักเรียนและสิ่งสำคัญยางยิ่งคือควรนำระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษา โดยการนำกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ไดแก 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ทั้งการขอขอมูลจากนักเรียน การเยี่ยมบาน และการประชุม

ผูปกครองช้ันเรียน 2) การคัดกรองนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาตองนำขอมูลนักเรียนรายบุคคลมาคัดกรองวาเด็กนักเรียนเปน

เด็กกลุมปกติ กลุมเสี่ยง หรือกลุมมีปญหาในดานใด อาทิ ดานการเรียน ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสวัสดิภาพ และ

ความปลอดภัย ดานพฤติกรรม เชน การใชสารเสพติด การใชความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การติดเกม การใชเครื่องมือ

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน 3) การสงเสริมพัฒนา เพื่อใหเด็กมีทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงทางสังคมตาง ๆ 4) 

การปองกันและชวยเหลือ ในกรณีเด็กกลุมเสี่ยงหรอืมีปญหาทีต่องการใหชวยเหลือหรือสมควรไดรับการชวยเหลือ 5) การ

สงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหเด็กที่มีปญหาไดรับความชวยเหลือกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใหกลับมารับ

การศึกษาตอจนจบหลักสูตร 

นอกจากน้ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไดมีการพัฒนาครูในเรื่องของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ทักษะชีวิต เพศวิถีศึกษา และการเสริมสรางวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน เพ่ือการคุมครอง และดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางรอบดาน โดยเฉพาะการเสริมสรางวินัยเชิงบวกในช้ันเรียนเพ่ือใหครูไดนำไปใชในการปรับพฤติกรรมนักเรียนแทนการ

ใชไมเรียว ดังนั้นงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงตองใหทุกมิติ รวมกันขับเคลื่อนการปกปองคุมครองเด็กนักเรียนใน

สถานศึกษาใหมีความเขมแข็งทางจิตใจ อยูอยางปลอดภัยและมีความสุข 
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จากที่กลาวมาขางตนผู วิจัยในฐานะที่เปนครูที่ปรึกษามีหนาที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยตรง จึงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการมีสวนรวมในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบและชั้นตอน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาคนควาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยา

เขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยา

เขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื ้นฐาน (2547: 14-19) ซึ ่งประกอบดวย 5 

กระบวนการ ไดแก 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การ

ปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอนักเรียน 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการปการศึกษา 

2563 จำนวนท้ังสิ้น 581 คน 

2.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2563 จำนวน 234 คน โดยกำหนดจากตารางของเคร็จซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) โดยใชวิธีการ

สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามโรงเรียนแตละโรงเรียนไดทำการสุมแบบอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากรในแตละกลุม 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครู ประกอบดวย 1) ระดับการศึกษา แบงออกเปนปริญญาตรี และสูงกวา

ปริญญาตรี 2) ประสบการณทำงาน แบงออกเปน ต่ำกวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใน 5 กระบวนการ 

ตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดแก 

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2) การคัดกรองนักเรียน 

3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

4) การปองกันและแกไขปญหา 

5) การสงตอนักเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 กระบวนการตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 14-19) ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

1. ระดับการศึกษา 

1.1 ปริญญาตร ี

1.2 สูงกวาปริญญาตร ี

2. ประสบการณทำงาน 

2.1 ต่ำกวา 10 ป 

2.2 10 ปข้ึนไป 

 

 การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ ใน 5 กระบวนการตามแนวทางการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรยีน 

3. การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

4. การปองกันและแกไขปญหา 

5. การสงตอนักเรยีน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อนำขอมูลมา

เปนแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามใหครอบคลุมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 กระบวนการ 

ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา 

การสงตอนักเรียน ดำเนินการหาคุณภาพเครื ่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี ่ยวชาญ 3 ทาน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 - 1.00 จากน้ันนำแบบสอบถาม

ที ่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง (Try-out) กับประชากรที ่ไมใชกลุ มตัวอยางจำนวน 30 คน คาความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach, 1974: 161) ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.96 

 

ผลการวิจัย 

 1. ครูมีสวนรวมของในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สห

วิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน โดยรวมไมแตกตาง

กัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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อภิปรายผล 

 การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปรากร โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะโรงเรียนใหความสำคัญเกี ่ยวกับกระบวนการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน นำวิธีการและเครื่องมือที่ใชในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนในสถานศึกษา โดยการนำกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก 1) การรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา และ5) 

การสงตอนักเรียน เพื่อใหเด็กที่มีปญหาไดรับความชวยเหลือกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใหกลับมารับการศึกษาตอจน

จบหลักสูตรประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนที่ดี ปองกันและ

แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินการ (ไพโรจน ตั้นสุย, 2552: 11) โดยมุงหวัง

เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสอดคลอง

กับงานวิจัยของภูชิสสะ รุงวัฒนชัย (2553: 73) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง 5 ดาน คือดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง

นักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการสงตอ อยูในระดับมากทุกดาน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพร เปรมหิรัญ (2560: 79) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงตองตระหนักและเล็งเห็น

ความสำคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเรื่องที่มีกระบวนการทำงานที่มีระบบและตอเนื่อง สามารถชวยเหลือให

นักเรียน ครูและผูปกครองประสานสัมพันธใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายของทุกฝายในทุกดาน ซึ่งเมื่อพิจารณา

ผลการวิจัยเปนรายดานสามารถอภิปรายในแตละดาน ตามลำดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังน้ี 

1.1 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยู ในระดับมากที่สุดและมีระดับรวมในการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยาปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมประชุมปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท่ีเปนเชนน้ีเพราครู

เห็นประโยชนจากการประชุมผูปกครองโดยการพบปะหารือเปลี่ยนกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษานักเรียน

ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 4) ระบุไววาการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองช้ัน

เรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนละ 1 ครั้งนั้น เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมนักเรียนใหทุกคนอยูในความดูแลของ

ครูท่ีปรึกษาไมวาจะเปนกลุมปกติหรือกลุมเสีย่งหรือกลุมมีปญหา กลุมพิเศษ ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ท้ังน้ีการสงเสริมและพัฒนา

นักเรียนนั้นสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เพื่อเปนการสนับสนุนใหนักเรียนมีคุณภาพมากข้ึน

และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะปองกันไมใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติหรือกลุมพิเศษ

กลายเปนกลุมเสี่ยง/มีปญหา และเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาสามารถปรับเปลี่ยนกลายเปนกลุมปกติ

แบะมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิสสะ รุงวัฒนชัย (2553: 78) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาบีท่ี 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ พบวา ดานการสงเสริมนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

1.2 ดานการสงตอนักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ครูได

ดำเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนดวยตนเองแลว เล็งเห็นวาครูไมสามารถดำเนินการสงเสริมพัฒนาชวยเหลือหรือแกไข
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ปญหาของนักเรียนไดโดยลำพังจึงจำเปนตองไดรับการสนับสนุน สงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา ท้ังน้ีบทบาทและหนาท่ีของครูทุกคนจะตองดูแลรวมท้ังแกไข 

ปญหานักเรียนในเบื้องตนสอดคลองกับงานวิจัยของนิมิต เจียมตน (2552: 75) ทำการศึกษาการบริหาร

จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวาดานการสงตออยู

ในระดับมาก 

1.3 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่ปรึกษา

เล็งเห็นถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลในการทำหนาที่ครูที่ปรึกษาควรทราบพื้นฐานความเปนมาและขอมูลที่จำเปน

ของนักเรียนท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากยิ่งข้ึนและสามารถนำขอมูลมาใชในการคัดกรองนักเรียนเพ่ือ

ประโยชนในการสงเสริม ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยครูมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีครอบคอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพร เปรมหิรัญ (2560: 79) ไดศึกษาเก่ียวกับ

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

1 พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการปองกันและแกไขปญหา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาไดจัด

กิจกรรมที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา ไมปลอยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาสรางปญหาทั้งตอตนเองหรือ

ผูอ่ืน มีการประสานงานกับผูเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับปญหาของนักเรียนแตละคน

อยางหลากหลาย เชนเดียวกับงานวิจัยของสุภาพ อัยยะ (2552: 85) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหาอยู

ในระดับมาก 

1.5 ดานการคัดกรองนักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีครูมีการนำขอมูล

ที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลเพ่ือจัดกลุมนักเรียน และหาวิธีการที่หมาสมสำหรบัการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหรงกับสภาพปญหาและความตองการใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาโนช กุลนาแพง 

(2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยองเขต 2 พบวา ดานการคัดกรองนักเรียนอยูในระดับมาก 

 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขต

วิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน ดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูมีสวนรวมในการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งเปน

ไมไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกวาปริญญาตรี ตางมีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางรอบดาน ทำใหมีมุมมองและทัศนคติในการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดครอบคลุมและ

มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเปนเพราะการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ันครูทุกคนจะตองดำเนินการกับนักเรียนท้ัง

โรงเรียน ดังน้ัน ครูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางจึงไมสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสอดคลองกับจิดาภา มาประดิษฐ (2556: 102) ได

ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวาผลจากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอ
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การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมทุกดานไมมีความแตกตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีสวนรวมของครู

ในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้นไดรับ

การมอบหมายแตงตั ้งในการบริหารงานอยางเปนระบบ มีลำดับขั ้นตอนการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีการวางแผนการ

ดำเนินงานที่ไมทับซอนเพื่อใหการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือทำไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับจิดาภา มาประดิษฐ 

(2556: 102) ไดทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน

จำแนกตามประสบการณในการบริหารไมมีความแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญกับการศึกษานักเรียนเปน

รายกรณี (Case Study) โดยสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจกระบวนการขั้นตอนและวิธี

การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการสงเสริมพัฒนานักเรียนตอไป และควรติดตามการจัดทำ

ระเบียนสะสมใหมีขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบันและมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ อีกทั้งควรสงเสริมใหดำเนินการจัดเก็บ

ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกดาน  

1.2 ดานการคัดกรองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของควรดำเนินออกแบบเครื่องมือคัดกรอง

นักเรียนใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของนักเรียน ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดเขารวมกำหนดเกณฑการจัดกลุมในการคัดกรองนักเรียนและรวมเปนคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียน

โดยดำเนินการจัดเก็บขอมูลอยางเปนความลับ 

1.3 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

ความสามารถพิเศษของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ และควรมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ

นักเรียนเพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดีแกนักเรียน ท้ังน้ีควรมีการรายงานติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริม

นักเรียนทุกครั้งเพ่ือนำไปพัฒนาตอยอดหรือปรับปรุงแกไขตามลำดับ 

1.4 ดานการปองกันและการแกไขปญหา ผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของควรประชุมวางแผนปองกันและ

แกไขปญหาใหกับนักเรียนอยางเปนระบบและรายงานผลการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหานักเรียนเปนลาย

ลักษณอักษร ทั้งนี้ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม

เพ่ือนชวยเพ่ือนอยางเปนระบบ เพ่ือเปนการเขาถึงนักเรียนไดอยางทันเหตุการณ 

1.5 ดานการสงตอนักเรียน ครูและผูเกี่ยวของควรติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนที่อยูในความดูแลของ

ผูเช่ียวชาญภายหลังข้ันตอนการสงตอเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหงายตอการจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปน

ระบบ 
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรและปจจัยในดานอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลืออันจะเปนประโยชนในการชวยเหลือพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาตอไป 

2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อที่จะไดรับความคิดเห็นที่หลากหลายและ

ครอบคลุม อันจะนำไปสูการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลใน

การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือมากยิ่งข้ึน 

2.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือของสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือประสบ

ความสำเร็จในดานการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ 
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