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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามกระบวนการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  5  องคประกอบ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2)การคัดกรอง
นักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา และ 5) การสงตอนักเรียนตามตําแหนง
การดําเนินงานและขนาดโรงเรียน  เปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนผูบริหารงาน 118 คน และ
ผูปฏิบัติงาน 242 คน รวมจํานวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบวัดตามมาตราสวนประมาณคาระดับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน 
คือ  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5) การสงตอนักเรียน จํานวน  54 ขอ ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .98 ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณถูกตองสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวนท้ังส้ิน 360 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละคาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงสุด ไดแก การปองกันแกไขปญหานักเรียน
อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการ
ดําเนินงานตํ่าสุด ไดแก การสงตอนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                     
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามตําแหนงการดําเนินงานพบวาโดยภาพรวมและรายดาน 
ทุกดาน  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันตามตําแหนงการดําเนินงานท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียนพบวาโดยภาพรวมและดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  การปองกันแกไขปญหานักเรียนและการสงตอนักเรียนไมแตกตางกัน
ยกเวนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare levels of performance of student 
care and support system of schools under the  Jurisdiction of the Office of Prachinburi Educational 
Service Area in five aspects: 1) knowing students individually 2) screening students 3) supporting 
students 4) preventing and solving problems and 5) transferring students according to performance 
positions and school sizes. The sample consisted of this research were 118 administrators and 242 staffs, 
a total of 360 persons. The instrument used to collect the data was questionnaires that levels of 
performance of student care and support system in five aspects which 54 items : 1) knowing students 
individually 2) screening students 3) supporting students 4) preventing and solving problem and 5) 
transferring students with a reliability level of .98. The 360 complete questionnaires which were received 
that estimated 100 percentages. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and F-test with the statistically significant level of .05. 
 The findings of the study were as follows: 
 1. The performance of student care and support system was at a high level in all kinds of school 
: small, medium, and large. The range of the highest mean aspect to the lowest mean one was as 
followed: preventing and solving problems, knowing students individually, and transferring students, 
respectively. 
 2. The comparison of performance of student care and support system of schools under the  
Jurisdiction of the Office of Prachinburi Educational Service Area according to performance positions 
overall and in all aspects showed that the systems were significantly different at a statistical level of .05. 
 3. The comparison of performance of student care and support system of schools under 
the  Jurisdiction of the Office of Prachinburi Educational Service Area according to school sizes 
showed that overall and the aspects of knowing students individually, screening students, 
preventing and solving problems, and transferring students were not different except the aspect of 
supporting students was significantly different at a statistical level of .05. 
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ความสําคัญของปญหา 
          “ขณะนี้รูสึกกันโดยท่ัวไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากข้ึน เนื่องจากเหตุหลายกระแส 
ความจริงเยาวชนมิไดตองการท่ีจะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุท่ีไมไดรับความเอาใจใส       
ดูแลเทาท่ีควร และขาดท่ีพึ่งขาดผูท่ีจะใหความรู ใหคําแนะนํา ที่ถูกตองเหมาะสม เขาจึงกลายเปน
บุคคลท่ีเปนปญหาแกสังคม เปนหนาท่ีของทานท้ังหลายผูเปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา  
ท่ีตองชวยเหลือเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะ
ไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะ
แนวทางความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรู ความคิดท่ี
ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวย          
ความเมตตาปรานี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางท่ีถูก ท่ีเจริญ เยาวชนก็จะเกิด               
มีความม่ันใจและมีกําลังใจที่จะทําความดีเพื่อจักไดมีอนาคตท่ีม่ันคงแจมใสในวันขางหนา”            
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9 กระทรวงศึกษาธิการ,  2546 : ก) 
 ในยุคท่ีสถาบันครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิงโครงสรางและบทบาท พอแม        
ตางฝากความหวังไวกับครู และระบบการศึกษาวาจะสามารถพัฒนาลูกๆ ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
เต็มอ่ิมทางดานวิชาการ เติมเต็มในดานคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ังเสริมสรางทักษะในการดําเนิน
ชีวิตใหกับทรัพยากรบุคคล ถึงแมวาครอบครัวจะเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมและพอแม คือ        
เบาหลอมหลักของลูก แตสถาบันการศึกษาก็เปนประดุจบานท่ีสองของเด็ก ครูมีสวนในการ              
แตงแตมความงดงามใหกับอนาคตของเด็กและเยาวชนในสังคม ซ่ึงเปนหนาท่ีอันมีเกียรติท่ีเปน        
ตราประทับอยูกับบทบาท “พอพิมพ แมพิมพของชาติ” มาชานาน ยิ่งสภาพสังคมเต็มไปดวย           
ส่ิงกระตุนท่ีทําใหเด็กและยาวชนสับสนไดมากข้ึนเทาใด พอพิมพ แมพิมพของชาติ ก็ยิ่งตอง         
ทํางานหนัก และตองเรงพัฒนาระบบการศึกษาใหเขมแข็งสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและ
เยาวชนใหมากข้ึนเทานั้น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547  : ก) 
         เปนท่ีตระหนักดีวาสภาพสังคมปจจุบันไดแปรเปล่ียนไปมาก สงผลใหเยาวชนปจจุบัน
แตกตางไปจากนักเรียนท่ีครูอาจารยคุนเคยเม่ือหลายสิบปกอนแมครูอาจารยจะมีความรัก            
ความปรารถนาดีเพียงใด ก็ไมอาจปองปราม ปองกันปญหาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุน หรือสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพไดหากภายในโรงเรียนขาด “ระบบ” ท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบ        
การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรมสุขภาพจิต          
ไดรวมมือกันพัฒนายอมไมใชยาสารพัดโรคท่ีจะแกปญหาไดทุกเร่ืองแตอยางนอยท่ีสุดจะชวย      
วางพื้นฐานและแนวทางในเร่ืองการปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครูอาจารยให
ไปสูความรับผิดชอบท่ีจะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนองครวม การวางระบบที่จะสราง           
ความม่ันใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนท่ีจะดูแลทุกขสุขใหอยางใกลชิดและ       
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ตอเนื่อง การสนับสนุน ใหครูอาจารยไดมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกับผูปกครองเพ่ือใหการดูแล          
ทางบาน โรงเรียนและชุมชนเช่ือมประสานกัน การสงเสริมใหผูปกครองรวมกลุมกันเปนเครือขายท่ี
จะชวยกันเฝาระวังดูแลบุตรหลาน การประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน และผูชํานาญ         
ในสาขาตางๆ เพื่อใหมีการสงตอและรับชวงการแกไข และสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
รูปแบบสหวิทยาการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546 : 1)      
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  
มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
(มาตรา 6)  และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดตองสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 22) การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมี
ความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีดีงามและมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการศึกษาเปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเห็น        
ความสําคัญและกําหนดใหสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสรางเสริม
คุณภาพชีวิต ปองกัน ชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดกับนักเรียน นําระบบดูแลชวยเหลือ      
นักเรียนซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดีในสถานศึกษาท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง จริงจังมาประยุกตใช
และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547 : 3)   
          ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังนั้น ครูประจําช้ัน 
หรือครูท่ีปรึกษา เปนแกนนําท่ีสําคัญของการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือ        
นักเรียนอยางใกลชิดโดยมอบความรักความเมตตา กรุณาตอศิษย และมีความภาคภูมิใจในบทบาท
หนาท่ีท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน เพื่อใหเขาเหลานั้น เจริญเติบโต งอกงาม 
เป นบุคคลท่ี มี คุณค าต อ สั งคมสืบไป   สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้ นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อใหมีกระบวนการทํางานเปนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุก
ฝายท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน รวมท้ังมีวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีมีคุณภาพใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน อันจะสงผลใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ  
ดังนั้น การยึดนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลชวยเหลือ ท้ังดานการปองกัน แกไขปญหา 
หรือการสงเสริมจึงเปนส่ิงจําเปน  ความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวม ท้ังการรวมใจ รวม
คิด รวมทําของทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครอง หรือ
ชุมชน    
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 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการทํางานดแูลชวยเหลือนกัเรียนท่ีมีข้ันตอน
ชัดเจน  มีองคประกอบท่ีสําคัญ  5 ประการคือ 1)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรอง
นักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันแกไขปญหานักเรียน และ 5) การสงตอนักเรียน 
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนคือ         
ผูบริหารงานและผูปฏิบัติการทุกฝาย  ครูอาจารย ท่ีเกี่ยวของทุกคนตองมีความตระหนักถึง         
ความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียนมีความสุขท่ีจะพัฒนา       
นักเรียนในทุกดาน คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะมีการประสานงานกันเปนอยางดี
บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือมีความรูมีทักษะในการใหคําปรึกษา ดําเนินการหาแนวทางแกไข
ปญหาของนักเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 3-5)  
                   จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบ การดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อนําผลการวิจัยมา
เปนขอมูลและขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  

คําสําคัญ   

 ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีปญหาการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางโรงเรียน          
ท่ีมีขนาดตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา 2549 จํานวน 275 โรงเรียน รวมประชากรท้ังส้ิน   
3,426 คน  
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 ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางถึงใน บุญธรรม  กิจ
ปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540 : 71) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณ จํานวน 358.08 และผูวิจัยเลือกขนาด  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 360 
คน แยกเปนผูบริหาร จํานวน 118 คน และผูปฏิบัติงานจํานวน  242  คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากกรอบแนวคิด  
หลักการแนวปฏิบัติในการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 2  ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
         ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับตําแหนงการดําเนินงานของผูตอบแบบสอบถาม           
ไดแก ผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน        
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  5 ระดับ ตามวธีิของลิเคิรท  (Likert Scales) 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยใชการวิเคราะหคาเอฟ (F–test) เม่ือพบความแตกตางใชการวิเคราะหการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe′s method) และทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ .05 
 3.2  การเปรียบเทียบระดับตามตําแหนงการดําเนินงานของผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน 
โดยใชคาที (t – test) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent samples) 
 

ผลการวิจัย 
                  1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดโรงเรียนและจําแนก
ตามตําแหนงการดําเนินงาน คือ ผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
ผูปฏิบัติงานรอยละ 67.22 โดยปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กรอยละ 9.99 โรงเรียนขนาดกลางรอยละ 
35.83  และโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 21.39 เปนผูบริหารงานรอยละ 32.78  โดยปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กรอยละ 15.27 โรงเรียนขนาดกลางรอยละ 14.44 และโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 3.05     
  2. การศึกษาระดับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามกระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ        
นักเรียน 5 องคประกอบ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริม
นักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหานักเรียน และ 5) การสงตอ นั้นระดับการดําเนินงานในระบบ
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การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก   ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงสุด ไดแก การปองกันแกไขปญหานักเรียน
อยูในระดับมาก  รองลงมา ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก  และขอท่ีมีระดับการ
ดําเนินงานตํ่าสุดไดแกการสงตอนักเรียนอยูในระดับปานกลาง     
 3. การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามตําแหนงการดําเนินงานพบวาโดยภาพรวมและรายดานทุก
ดาน การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันตามตําแหนงการดําเนินงานท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 4. การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและดานการรูจัก        
นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันแกไขปญหานักเรียนและการสงตอนักเรียนไม
แตกตางกันยกเวนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05    
  
อภิปรายผล 
                 1. การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ท้ัง  5 องคประกอบ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  
3)  การสงเสริมนักเรียน 4)  การปองกันและแกไขปญหานักเรียน  และ 5)  การสงตอนักเรียน  พบวา
ระดับการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ท่ีผลปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด
เปนนโยบายใหโรงเรียนดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเร่ิมต้ังแตในปการศึกษา 
2544  เปนตนมา  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 2  ซ่ึงสรุปไดวา การปฏิรูปการเรียนรูให
โรงเรียนจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงทําใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายตระหนักถึง       
ความสําคัญของการดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2543 : 1) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร กระตือรือรน พัฒนาท้ังการแสวงหาความรู 
ความเขาใจท้ังการนําไปสูการปฏิบัติ เปล่ียนวิธีคิด เปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู (วิชัย วงษใหญ, 
2543 : 1) และใหความสนใจปฏิบัติงานตามบทบาทดานการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามผลมาก เพราะ
เปนแนวทางที่จะสรางความรู ความเขาใจ สรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
สามารถรวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนแนวทางที่สอดคลอง 
เหมาะสมกับสถานการณท่ีมีความเปล่ียนแปลง (นภเนตร ธรรมบวร, 2542 : 5) จึงทําใหผลของ       
การศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี        
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การศึกษาปราจีนบุรี ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ มีระดับการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามตําแหนงการดําเนินงาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน  
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันตามตําแหนงการดําเนินงานท่ีระดับความ          
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัย โดยผูบริหารเห็นวาได
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงกวาผูปฏิบัติงานในทุกดาน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
ผูบริหารเห็นวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเปนส่ิงท่ีผูบริหารตองทําเพื่อ
ปองกันปญหาตางๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิชิต  รุงศรีทอง  (2545 
: 244) ซ่ึงทําการศึกษา เร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการดําเนินงาน ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรท่ีมีตอสภาพการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
สถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 3. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันแกไขปญหานักเรียนและการสงตอนักเรียน
ไมแตกตางกันยกเวนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  โดยโรงเรียนขนาดเล็กดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริม
นักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และโรงเรียนขนาด
กลางดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาด
ใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวน
นักเรียนมาก  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากกวาโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง   การบริหารจัดการโรงเรียนไดกําหนดและจัดโครงสรางการบริหารและ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
ขนาดใหญมีความพรอมดานการบริหารจัดการในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับท่ีกรมสุขภาพจิต (2544 
: 13) ไดกลาววา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนคือ 1) ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือรวมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ  2) มีการอบรมใหความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพรขอมูล ความรูแก
ครูท่ีปรึกษา   
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  ดังนั้นการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ        
นักเรียนทุกคนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เปนระบบท่ีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปน         
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และ        
การสงตอ ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547 : 13) การพฒันานกัเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ี
สังคมมุงหวัง มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2547 : 1) การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีคุณคาและความจําเปนท่ี
สถานศึกษาจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่องและยั่งยืน  

 

ขอเสนอแนะ 
 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 สรุปขอมูลสวนตัวของนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือ และวิธีการชวยเหลือ         
ท่ีผานมา รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนจากการชวยเหลือนั้นใหผูท่ีรับการชวยเหลือนักเรียนทราบ โดยมี
บันทึกการสงตอหรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูท่ีเกี่ยวของ 
 1.2 ครูท่ีปรึกษาควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอโดยใชคําพูดท่ี
สรางสรรค ระมัดระวังมิใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิด กังวล หรือโกรธ เปนตน แตใหนักเรียนรูสึกท่ี
ดีจากการสงตอและยินดีไปพบครูท่ีจะชวยเหลือตามแตกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาพิจารณาวาเหมาะสม 
 1.3 ครูท่ีปรึกษานัดวัน เวลา สถานท่ี นัดพบกับครูท่ีรับชวยเหลือนักเรียนและสงตอให
เรียบรอย 
 1.4 โรงเรียนควรเนนเปนพิเศษเชนกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาทางดานจิตใจท่ีซับซอน  
โรงเรียนควรสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทางบําบัดรักษาทางจิต ก็จะทําใหระบบการดูแลชวยเหลือ  
นักเรียนมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวขอ การปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
สภาพจริงของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อทราบการปฏิบัติงานจริงและนํามาพัฒนาระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนใหกาวหนายิ่งข้ึน  
 2.2 ควรมีการศึกษาทรรศนะของนักเรียน และผูปกครองที่มีตอระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อทราบความคิดเห็น
และความตองการ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนตอไป 
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 2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4 ควรมีการศึกษา กรณีท่ีผูบริหารงานมีระดับการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงกวาผูปฏิบัติงาน 
  

บรรณานุกรม 
กรมสุขภาพจติ.  2544.  คูมือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนสําหรับผูปกครอง. กรุงเทพมหานคร :            

กรมสุขภาพจติ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2544. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา.                 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา. 
นภเนตร  ธรรมบวร.  2542.  รายงานการวจัิยโครงการปฏิรูปการเรียนรูจังหวัดขอนแกน                     

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

บุญธรรม  กจิปรีดาบริสุทธ์ิ.  2540.  ปทานกุรมการวิจัย.  พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร :                   
(ม.ป.พ.). 

วิชัย  วงษใหญ.  2543.  พัฒนาหลักสูตรและการสอน-มิติใหม.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. 
วิชิต  รุงศรีทอง.  2545.  การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแล            

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา.
วิทยานพินธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2543.  รายงานการศึกษาคุณภาพท่ีเปนมาตรฐาน
ของเด็กไทยท่ีสังคมตองการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน. 

_________.  2546.  การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ   นักเรียนเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต
และแกวิกฤตสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ.                     

_________.  2547.  คูมือวิทยากรเครือขาย ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ. 

 


