บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย ครั งนี เป็ นการศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ซึ* งจะขอนําเสนอการวิจยั
ตามลําดับหัวข้อต่อไปนี
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผลการวิจยั
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื* อ ศึ ก ษาสภาพการดํา เนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื*อเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึ กษา มัธยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
โดยจําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรี ยน
3. เพื* อ ศึ ก ษาปั ญ หาการดํา เนิ นงานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
4. เพื*อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึ กษา มัธยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
โดยจําแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรี ยน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 159 คน ครู ที*ปรึ กษานักเรี ยน จํานวน 3,328 คน ปฏิ บตั ิงาน
อยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 50 โรงเรี ยน
กลุ่ มตัวอย่างที* ใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 108 คน ครู ที*ปรึ กษา จํานวน 341 คน
ปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ปี การศึกษา 2554 ตามตาราง
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กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี* และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610 ; อ้างถึงใน
พิชิต ฤทธิR จรู ญ. 2544 : 139) และได้สุ่ม แบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
ของโรงเรี ยน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื* อ งมื อ ที* ใ ช้ใ นการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล ในการวิ จยั ครั งนี เป็ นแบบสอบถามที* ท าํ ขึ น
เพื*อสอบถามเกี* ยวกับสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ตอนที 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อมูลเกี* ยวกับสถานภาพทัว* ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเกี*ยวกับ สถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งาน
ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เป็ นแบบชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ ท (Likert)
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ผูว้ ิจยั นําหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เพื*อนําไป
ขอความร่ วมมื อจากผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 18 ในการออก
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่างๆ ที*เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู ้วิ จ ัย นํา แบบสอบถามจํา นวน 449 ฉบับ พร้ อ มหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์
ในการตอบแบบสอบถามไปให้สถานศึกษาที*เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดวันรับคืน
3. ผูว้ ิจยั ไปรั บ แบบสอบถามคื นจากสถานศึ กษาที* เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างทัง 50 โรงเรี ย น
ตามวันที*กาํ หนด ได้รับคืนมา 449 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถู กต้องสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทุ กชุ ด
ภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูล เพื*อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครังนี ได้ดาํ เนินการตามขันตอนต่อไปนี
1. นํา แบบสอบถามที* ไ ด้ รั บ คื น ทังหมดมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
ที* พ บว่า ทุ ก ฉบับ ตอบสมบู ร ณ์ แ ล้วจากนันนํา มาวิเ คราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สําเร็ จรู ป
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถามตอนที* 1 โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเกี*ยวกับสถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้
สถิติแจกแจงความถี*และหาค่าร้อยละ
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3. วิ เ คราะห์ ร ะดับ สภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งาน ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น
ตามข้อมูลแบบสอบถามตอนที* 2 โดยหาค่าเฉลี* ย ( X ) และส่ วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยใช้
เกณฑ์การแปลผลของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 103) ดังนี
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานมากที*สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานมาก
2.50 - 3.50 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานน้อยที*สุด
4. การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ที* ปรึ ก ษา ในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการ
ทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) และ One-way ANOVA
เมื*อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทาํ การตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี
LSD
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที* ใ ช้ใ นการนํา เสนอและวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค่า ความถี* ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี* ย
ค่าเบี*ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุ ติฐาน ( t-test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ใช้
One-way ANOVA
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครังนี สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที*ใช้ในการวิจยั ครังนี ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีสถานภาพเป็ นผูบ้ ริ หารคิดเป็ นร้อยละ 24.10 ครู ที*ปรึ กษา
คิดเป็ นร้อยละ 75.90 มีประสบการณ์ทาํ งานน้อย คิดเป็ นร้อยละ 59.50 ประสบการณ์ ทาํ งานมาก
คิดเป็ นร้อยละ 40.50 และปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็ นร้อยละ 42.54 ขนาดใหญ่
คิดเป็ นร้อยละ 23.60 ขนาดกลาง คิดเป็ นร้อยละ 30.07 ขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ 3.79
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรี ยนในโรงเรี ยน
สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห ารและ
ครู ที* ป รึ ก ษาเกี* ย วกับ การดํา เนิ นงานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น 5 ด้า น คื อ การรู ้ จกั นัก เรี ย น
เป็ นรายบุ คคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน การป้ องกัน ช่ วยเหลื อและ
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แก้ปัญหา และการส่ งต่อผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนิ นงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวม
มี ส ภาพการดํา เนิ น งานอยู่ใ นระดับ มาก เมื* อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และด้านที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสู งที*สุดได้แก่ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
รองลงมาคือ การส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน การคัดกรองนักเรี ยน และการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ตามลําดับส่ วนด้านที* มีค่าเฉลี* ยตํ*าที*สุด ได้แก่ การส่ งต่อนักเรี ยน เมื*อพิจารณาตามข้อมูลเบืองต้น
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี
1. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพการดํา เนิ น งานระบบ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล มีสภาพการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เมื* อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที* มีค่าเฉลี* ยความคิดเห็ นสู งที*สุดได้แก่ โรงเรี ยนมีแผนและปฏิ ทินปฏิ บตั ิงานการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงาน เตรี ยมความพร้ อม รองลงมา
ได้แ ก่ ครู ที* ป รึ ก ษาและผู ้บ ริ ห ารได้ด ํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บ ัติ ง านเกี* ย วกับ การรู ้ จ ัก นัก เรี ย น
เป็ นรายบุคคล และอันดับที* 3 ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาได้สรุ ปผลและรายงานผลเกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลต่อผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และชุ มชนอย่างน้อยปี ละ 1 ครังตามลําดับ ส่ วนข้อที*ผบู ้ ริ หาร
และครู ที* ป รึ ก ษาเห็ น ว่ า มี ส ภาพการดํา เนิ น งานตํ*า กว่ า ข้อ อื* น ๆ ได้แ ก่ ผูป้ กครองมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพการดํา เนิ น งานระบบ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการคัดกรอง
นักเรี ยน มี สภาพการดําเนิ นงานอยู่ใ นระดับมาก เมื* อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที* มีค่า เฉลี* ย
ความคิดเห็นสู งที*สุดได้แก่ โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านการคัดกรองนักเรี ยนออกไป
กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี* ยงหรื อมีปัญหา รองลงมา มีค่าเฉลี*ยเท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษานําข้อมูล
พืนฐานนักเรี ยนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื*อคัดกรองนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี* ยง
หรื อมีปัญหาโรงเรี ยนได้ออกแบบเครื* องมือคัดกรองนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี* ยงหรื อ
มีปัญหา และอันดับที* 3 ได้แก่ คณะกรรมการดําเนิ นงานและผูบ้ ริ หารได้สร้ างความเข้าใจกับครู
และบุคลากรในโรงเรี ยนเกี* ยวกับการคัดกรองนักเรี ยน ตามลําดับ ส่ วนข้อที*ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
เห็ น ว่ า มี ก ารสภาพการดํา เนิ น งานอยู่ใ นระดับ ตํ*า กว่ า ข้อ อื* น ๆ ได้แ ก่ ครู ที* ป รึ ก ษาได้ นํา ผล
การประเมินการคัดกรองนักเรี ยนมาปรับปรุ งเพื*อพัฒนาอย่างต่อเนื*อง
3. ผู ้บ ริ ห ารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพ การดํา เนิ น งานระบบ
ดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการ
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ส่ งเสริ มพัฒนานัก เรี ย นมี ส ภาพการดํา เนิ นงานอยู่ใ นระดับ มาก เมื* อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที* มีค่าเฉลี* ยความคิ ดเห็ นสู งที*สุด ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาได้จดั กิ จกรรมชุ มนุ มส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยนเป็ นตามความสมัครใจและความถนัดของนักเรี ยน รองลงมา ได้แก่ โรงเรี ยนได้ยกย่อง
ชมเชย หรื อให้รางวัลนักเรี ยนที*สร้างชื*อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน และ ครู ที*ปรึ กษาได้จดั กิจกรรมโฮมรู ม
เพื*อส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ย นในชันเรี ย นอย่างสมํ*า เสมอ ส่ วนข้อที* ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
เห็นว่ามีสภาพการดําเนินงานตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาได้สรุ ปผลและประเมินผลกิจกรรม
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั
4. ผูบ้ ริ หารและครู ที* ป รึ ก ษามี ค วามคิ ดเห็ นเกี* ย วกับ สภาพการดํา เนิ นงานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหามีสภาพการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที*มีค่าเฉลี* ย
ความคิดเห็นสู งที*สุดมีค่าเฉลี*ยเท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ดู แลเรื* องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน ครู ที* ปรึ กษาประเมิ นผลและแจ้งให้ผูป้ กครองทราบ
เพื*อให้มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา รองลงมาคือ ครู ที*ปรึ กษาดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยน
โดยออกเยี*ยมบ้านเพื*อป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแลช่ วยเหลื อ และครู ที*ปรึ กษา
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ปรึ กษาปั ญหาเบืองต้นอย่างจริ งใจเพื*อใช้เป็ นข้อมูลเกี* ยวกับการป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หานัก เรี ย น ส่ ว นข้อ ที* ผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษา เห็ น ว่ า มี ส ภาพการดํา เนิ น งาน
ตํ*า กว่า ข้ออื* นๆ ได้แก่ ครู ที* ป รึ ก ษาสร้ า งความมัน* ใจในการรั ก ษาความลับ ข้อมู ล เกี* ย วกับ ปั ญหา
ของนักเรี ยน
5. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพการดํา เนิ น งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการ
ส่ ง ต่อนักเรี ยน มี ส ภาพการดํา เนิ นงานอยู่ใ นระดับ มาก เมื* อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ และข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสู งที*สุด ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและ
ผูบ้ ริ หารมีความจริ งใจปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการส่ งต่อนักเรี ยน รองลงมา ได้แก่ โรงเรี ยนจัดทําข้อมูล
สารสนเทศเกี*ยวกับการส่ งต่อนักเรี ยนที*ตอ้ งการความช่วยเหลือ และครู ที*ปรึ กษาและผูบ้ ริ หารสร้าง
ความเข้าใจกับผูป้ กครองเมื*อมีการส่ งต่อนักเรี ยน ส่ วนข้อที*ผบู ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาเห็นว่ามีสภาพ
การดํา เนิ น งานจัด การตํ*า กว่า ข้ออื* นๆ ได้แก่ ครู ที* ป รึ ก ษาได้ร วบรวมข้อ มู ล และจัด ทํา รายงาน
ผลการส่ งต่อนักเรี ยนอย่างต่อเนื*อง
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
เกี* ยวกับการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน 5 ด้าน คื อ การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล
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การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน การป้ องกัน ช่ วยเหลื อและแก้ปัญหา และ
การส่ งต่อ
ผูบ้ ริ หารและครู ที* ปรึ กษามี ความคิ ดเห็ นเกี* ยวกับปั ญหาการบริ หารระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมมีปัญหา
การดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อย เมื* อพิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า มี ค่าเฉลี* ยความคิ ดเห็ นสู งที* สุ ด
ได้แก่ การรู ้ จกั นัก เรี ยนเป็ นรายบุ คคล การคัดกรองนักเรี ยน รองลงมาคื อ การคัดกรองนักเรี ย น
และการส่ งต่อนักเรี ยนตามลําดับ ส่ วนด้านที*มีค่าเฉลี*ยตํ*าที*สุด ได้แก่ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
เมื*อพิจารณาตามข้อมูลเบืองต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี
1. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู ้จกั
นัก เรี ย นเป็ นรายบุ คคล มี ปั ญหาการดํา เนิ นงานอยู่ในระดับ น้อย เมื* อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที* มีปัญหามากที* สุดได้แก่ ผูบ้ ริ หารได้ประเมิ นคุ ณภาพภายในการปฏิ บตั ิ งานเกี* ยวกับการรู ้ จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั ง รองลงมาคื อ ผูป้ กครองมี ส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และครู ที*ปรึ กษาและผูบ้ ริ หาร
ได้ดาํ เนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ครู ที*ปรึ กษาและผูบ้ ริ หาร
ได้นํา ปั ญ หาอุ ป สรรคการปฏิ บ ตั ิ ง านเกี* ย วกับ การรู ้ จกั นัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คลมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
ตามลําดับ ส่ วนข้อที*ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาเห็ นว่ามีปัญหาการดําเนิ นงานตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่
บุคลากรในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามแผนงานเกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการ
คัด กรองนั ก เรี ยนมี ปั ญ หาการดํา เนิ น งานอยู่ ใ นระดับ น้ อ ย เมื* อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ข้อที*มีปัญหามากที*สุด ได้แก่ โรงเรี ยนได้แต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี* ยงหรื อมีปัญหา รองลงมา ได้แก่ ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการคัดกรอง
นักเรี ยนโดยการให้รายละเอียดข้อมูลที*เป็ นจริ ง ครู ที*ปรึ กษาได้นาํ ผลการประเมินนักเรี ยนกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี* ยงหรื อมีปัญหารายงานให้ผปู ้ กครองทราบอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง ครู ที*ปรึ กษาได้นาํ
ผลการประเมินการคัดกรองนักเรี ยนมาปรับปรุ งเพื*อพัฒนาอย่างต่อเนื* อง และครู ที*ปรึ กษาได้ติดตามผล
และประเมินผลนักเรี ยนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี* ยงหรื อมีปัญหาอย่างใกล้ชิดตามลําดับ ส่ วนข้อที*ผบู ้ ริ หาร
และครู ที* ป รึ ก ษาเห็ นว่า ปั ญหาการดํา เนิ นงานอยู่ใ นระดับ ตํ*า กว่า ข้ออื* นๆ ได้แก่ โรงเรี ย นจัดทํา
สารสนเทศเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี* ยงหรื อมีปัญหา
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3. ผู ้บ ริ ห ารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หา การดํา เนิ น งานระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18
ด้านการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน มีปัญหาการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับน้อย เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที*มีปัญหามากที*สุด ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและบุคลากรในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือเกี*ยวกับ
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน รองลงมา ได้แก่ โรงเรี ยนได้จดั โครงการส่ ง เสริ ม
และพัฒนานักเรี ยนที* มีความสามารถทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านสุ ขภาพ
ด้านครอบครัว และด้านอื*นๆ ที*พบเพิ*มเติม ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ นเงิ นงบประมาณในการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนตามความเหมาะสม และโรงเรี ยนได้จดั ทําปฏิทินแผนปฏิบตั ิงาน
เกี* ย วกับ กิ จกรรมส่ ง เสริ ม และพัฒนานัก เรี ย นตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นเป็ นประจํา ทุ ก ปี
ส่ วนข้อที* ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาเห็ นว่ามี ปัญหาการดําเนิ นงานตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ โรงเรี ยน
ได้จดั กิ จกรรมประชุ มผูป้ กครองนักเรี ยนเกี* ยวกับกิ จกรรมส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครัง
4. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา มีปัญหาการดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อย เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที* มี ปั ญ หามากที* สุ ด ได้แก่ ครู ที* ป รึ ก ษาและบุ ค คลากรในโรงเรี ย นปฏิ บ ตั ิ ต ามแผนเกี* ย วกับ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน รองลงมาคือ ครู ที*ปรึ กษา
และผูบ้ ริ ห ารตรวจสอบและติ ดตามผลการจัด กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย นในกลุ่ ม เสี* ย งหรื อมี ปั ญหา
เพื*อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน และครู ที*ปรึ กษาดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนโดยออกเยี*ยมบ้าน
เพื*อป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแลช่วยเหลือ ส่ วนข้อที*ผบู ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
เห็นว่ามีปัญหาการดําเนินงานตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาประเมินผลและแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ
เพื*อให้มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
5. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการ
ส่ งต่อนักเรี ยน มี ปัญหาการดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อย เมื* อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ปัญหา
อยูใ่ นระดับน้อยทุกข้อ และข้อที*มีปัญหามากที*สุด ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและผูบ้ ริ หารสร้ างความเข้าใจ
กับผูป้ กครองเมื*อมีการส่ งต่อนักเรี ยน รองลงมา มีค่าเฉลี*ยเท่ากัน 3 ข้อ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรี ยนเพื*อแยกประเภทการส่ งต่อภายในหรื อภายนอกอย่างชัดเจน ครู ที*ปรึ กษาและผูบ้ ริ หาร
มี ความจริ งใจปฏิ บ ตั ิ งานเกี* ยวกับการส่ งต่อนักเรี ย น โรงเรี ยนติ ดตามผลการส่ งต่ อนักเรี ยนกับ
ผูเ้ ชี*ยวชาญเฉพาะด้านเพื*อหาทางแก้ไขปั ญหา และครู ที*ปรึ กษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงาน
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ผลการส่ งต่อนักเรี ยนอย่างต่อเนื* อง ส่ วนข้อที*ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาเห็ นว่ามีปัญหาการดําเนิ นงาน
จัดการตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาประสานงานกับผูป้ กครองอย่างเร่ งด่วนเมื*อมีการส่ งต่อ
นักเรี ยน
ตอนที 4 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบการดูแลช่ วยเหลื อ
นัก เรี ยนตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ที*ป รึ ก ษาในโรงเรี ย น สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที*
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 18 ที* จาํ แนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ การทํางาน และขนาด
ของโรงเรี ยน
1. ผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษาที* มี ส ถานภาพต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพ
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีไม่นยั สําคัญทางสถิติ
2. ผูบ้ ริ หารและครู ที* ป รึ ก ษาที* มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํา งานต่ า งกัน มี ค วามคิ ดเห็ น
เกี* ยวกับสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ผูบ้ ริ หารและครู ที* ปรึ กษาในโรงเรี ยนที* มี ขนาดของโรงเรี ยนต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น
เกี* ยวกับสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษาที* มี ส ถานภาพต่ า งกั น ความคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หา
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
และการคัดกรองนักเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที*ระดับ .05 ส่ วนการพัฒนานักเรี ยน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา การส่ งต่อนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
5. ผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษาที* มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํา งานต่ า งกัน มี ค วามคิ ดเห็ น
เกี* ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ การส่ งเสริ มพัฒนา
นักเรี ยน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที*ระดับ .05 ส่ วนการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน และการส่ งต่อนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
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6. ผู ้บ ริ ห ารและครู ที* ป รึ กษาที* มี ข นาดของโรงเรี ย นต่ า งกัน ความคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ
ปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที*ระดับ .01 จากการนําไปเปรี ยบเทียบ
โดยการทดสอบแบบ LSD
6.1 ปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รายด้าน 5 ด้าน โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
6.1.1 การรู ้ จ ัก นัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล โรงเรี ย นขนาดกลางมี ปั ญ หามากกว่า
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ขนาดใหญ่ พิ เ ศษมี ปั ญ หามากกว่า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โรงเรี ย นขนาดใหญ่
มี ปั ญหามากกว่าโรงเรี ย นขนาดกลาง และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิเศษมี ปั ญหามากกว่าโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที'ระดับ .01 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
6.1.2 การคัด กรองนัก เรี ย น โรงเรี ย นขนาดกลางมี ปั ญ หามากกว่า โรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า
โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที'ระดับ .01 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ โรงเรี ยนขนาดกลาง
กับขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
6.1.3 การส่ ง เสริ มพัฒ นานั ก เรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลางมี ปั ญ หามากกว่ า
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ขนาดใหญ่ พิ เศษมี ปั ญหามากกว่า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โรงเรี ย นขนาดใหญ่
มีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที' ร ะดั บ .01 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็ ก กั บ ขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
6.1.4 การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา โรงเรี ยนขนาดกลางมี ปั ญ หามากกว่ า
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที' ระดับ .05 โรงเรี ยนขนาดใหญ่มี ปั ญหามากกว่า โรงเรี ย นขนาดกลาง และโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที'ระดับ
.01 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ โรงเรี ยนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
6.1.5 การส่ งต่อนักเรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ พิ เ ศษมี ปั ญ หามากกว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ปั ญ หามากกว่ า
โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที'ระดับ .01 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ โรงเรี ยนขนาดกลาง
กับขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
1. สภาพการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งาน
เขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ สภาพ
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้า น มี ส ภาพการดํา เนิ นงานอยู่ใ นระดับ มาก ทังนี
อาจเนื* องมาจาก ผูบ้ ริ หารและครู แนะแนว ครู ที*ปรึ กษา/ครู ประจําชันให้ความสําคัญต่อ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนสามารถช่ วยเหลือนักเรี ยนให้ทนั เวลา ถูกวิธี เสริ มสร้างทักษะชี วิต ให้คาํ ปรึ กษา
อย่างทัว* ถึ ง มีการดําเนิ นงานอย่างมีขนตอน
ั
ตามมาตรฐานการประกันคุ ณภาพการศึกษาของระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน มี ระบบการติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงานความก้าวหน้า อย่างต่อเนื* อง
ซึ* งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนริ ศรา จูแย้ม (2553 : 102) ได้ทาํ การศึกษาการดําเนิ นงานระบบ
ดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน
จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ
สภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 รายด้านมีดงั นี
1.1 การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษามีความคิดเห็ นเกี* ยวกับ
สภาพการดํา เนิ นงานระบบช่ วยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีสภาพการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก
เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสู งที*สุดได้แก่ โรงเรี ยนมีแผนและปฏิทิน
ปฏิ บตั ิ งานการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลโดยแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงาน
เตรี ยมความพร้ อม ทังนี อาจเป็ นเพราะครู ที*ปรึ กษาจะรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล ต้องมี การวาง
แผนการดํา เนิ นงานเพื* อจะได้ข ้อมู ลที* จาํ เป็ นเกี* ยวกับตัวนักเรี ยนจึ งเป็ นสิ* งสําคัญ ที* จะช่ วยให้ครู ที*
ปรึ กษา มีความเข้าใจนักเรี ยนมากขึน ซึ* งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547: 38)
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลมีความสําคัญครู ที*ปรึ กษาควรใช้วิธีการและเครื* องมือที*หลากหลายใน

101
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื*อให้ได้ขอ้ มูลของนักเรี ยนที*ครอบคลุม ทังด้านความสามารถ ด้าน
สุ ขภาพและด้านครอบครัวที*สําคัญ เช่น ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) การสัมภาษณ์นกั เรี ยน การสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน การ
เยี*ยมบ้านนักเรี ยน ซึ* งการเยี*ยมบ้านเป็ นขันตอนสําคัญในการดําเนิ นงานระบบการดูแลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน เป็ นการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริ งที*บา้ น เป็ นการประสานความ
ร่ ว มมื อ กับ ผู ้ป กครองโดยตรง ซึ* งจะส่ ง ผลให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที* ถู ก ต้อ ง สามารถนํา ข้อ มู ล มาใช้
ประกอบการคัดกรองได้เที*ยงตรงยิง* ขึน ข้อมูลที*ได้สามารถนําไปใช้ในการส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน
แก้ไข ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนให้ดีย*ิงขึ น ส่ วนข้อที* ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาเห็ นว่ามีสภาพการ
ดํา เนิ นงานตํ*า กว่า ข้ออื* น ๆ ได้แก่ ผูป้ กครองมี ส่ วนร่ ว มในการดํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บ ัติง าน
เกี* ยวกับการรู ้ จกั นัก เรี ย นเป็ นรายบุ คคล ทังนี อาจเนื* องมาจากสถานศึ ก ษาไม่ได้จดั กิ จกรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง ในการพบปะกันระหว่างบุคคลในชุ มชน และร่ วมประชุ ม
ทํา ความเข้า ใจเกี* ย วกับ การพัฒนาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระหว่า งโรงเรี ย นกับ
ผูป้ กครอง ซึ* งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญส่ ง สมุทรเสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนารู ป แบบระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นของโรงเรี ย นนิ ค มวิท ยา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพืนที*
การศึ ก ษาระยอง เขต 1 พบว่ า สภาพปั ญ หาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น ด้า นผู ้ป กครอง
พบสาเหตุและปั ญหาที*ทาํ ให้ระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ 7 ข้อ คือ ผูป้ กครอง
มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอยู่ในความปกครองของญาติ
ผูป้ กครองมีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม มีผปู ้ กครองหลายรายสู บบุหรี* มีผปู ้ กครองนักเรี ยนหลาย
รายดื*มสุ ราเป็ นประจํา ทําให้ความสําคัญกับการศึกษาน้อย จะให้ความสําคัญกับการประกอบอาชี พ
มากกว่า เพราะต้องหารายได้เลียงครอบครัว ซึ* งก็ส่งผลถึ งการให้ความสําคัญของผูป้ กครองที*มีต่อ
การศึ ก ษาของบุ ต รหลานค่ อ นข้า งน้ อ ยทํา ให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ สถานศึ ก ษาจึ ง ค่ อ นข้ า งจํา กั ด
การสนับสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสถานศึกษาจึงเป็ นไปได้ยาก
1.2 การคัด กรองนั ก เรี ยน ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกั บ
การดําเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน มีสภาพการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที* มี ค่ า เฉลี* ย ความคิ ดเห็ นสู ง ที* สุ ด ได้แก่ โรงเรี ย นแต่ ง ตังคณะกรรมการดํา เนิ นงาน
ด้า นการคัดกรองนัก เรี ย นออกไปกลุ่ ม ปกติ และกลุ่ ม เสี* ย งหรื อมี ปั ญหา ทังนี อาจเนื* อ งมาจาก
การคัดกรองนักเรี ยนเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังหมดที*ได้จากการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลแล้วนํา
ผลที* ไ ด้มาจําแนกตามเกณฑ์ก ารคัดกรองที* สถานศึ กษาได้จดั ทําขึ น กําหนดเกณฑ์การคัดกรอง
เพื* อ จัด กลุ่ ม นัก เรี ย นร่ ว มกัน ให้ เ ป็ นที* ย อมรั บ ของครู ใ นสถานศึ ก ษาและสอดคล้อ งกับ สภาพ
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ความเป็ นจริ ง ซึ* งโรงเรี ยนต้องมีเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรี ยนที*ชดั เจนและมีคณะกรรมการดําเนิ นงาน
ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ซึ* งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประเสริ ฐ สวนจันทร์ (2553 : 103)
ได้ท าํ การศึ ก ษาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กัด สํ า นัก งาน
เขตพื นที* ก ารศึ ก ษาระยอง เขต 1 ผลการวิ จยั พบว่า การดํา เนิ น งานด้า นการคัดกรองนัก เรี ย น
อยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษามี ความคิ ดเห็ น
เกี* ยวกับสภาพการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน มีสภาพการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสู งที*สุด ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาได้จดั กิจกรรม
ชุ ม นุ ม ส่ ง เสริ ม และพัฒ นานัก เรี ย นเป็ นตามความสมัค รใจและความถนัด ของนัก เรี ย น ทังนี
อาจเป็ นเพราะ โรงเรี ยนได้จดั การศึกษาส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยจัด
เนื อหาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนัด ของผูเ้ รี ย น คํา นึ ง ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างบุ คคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์
ซึ* งโรงเรี ยนดําเนิ นการจัดกิ จกรรมต่างๆ ตามความถนัดและสนใจของนักเรี ยนสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรี ย นและแนวทางการจัดการศึ ก ษา ส่ วนข้อที* ผูบ้ ริ หารและครู ที* ป รึ ก ษาเห็ นว่า
มี ส ภาพการดํา เนิ นงานตํ*า กว่า ข้ออื* นๆ ได้แก่ ครู ที* ป รึ ก ษาได้ส รุ ป ผลและประเมิ นผลกิ จกรรม
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั ทังนี อาจะเป็ นเพราะ นักเรี ยนทุกคนที*อยูใ่ นความดูแล
ของครู ที*ปรึ กษาไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี* ยงหรื อกลุ่มมีปัญหา การส่ งเสริ มนักเรี ยน
เป็ นการสนับสนุ นให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลมีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ช่ วยป้ องกันและ
ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเสี* ยงกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็ นกลุ่มปกติ ครู ที*ปรึ กษาต้องมีการวางแผนการจัด
กิ จกรรม การดําเนิ นกิ จกรรม และทําการประเมิ นผลการจัดกิ จกรรม การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
และพัฒนาในรู ปแบบอื* นๆ ที* หลากหลาย ทังนี ยังสอดคล้องกับกลาสเซี ยร์ (Glazier. 2004 :
Abstract) ได้ศึกษาการสํารวจทัศ นคติ ของนักวิช าการศึ กษาสามัญในเรื* องเกี* ยวกับ ปั ญหาและ
ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการยอมรั บ ตนเองของนัก เรี ย นที* จ ัด อยู่ใ นกลุ่ ม เสี* ย ง ซึ* ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
การมีส่วนร่ วมในคณะทํางานเพื*อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีการดําเนิ นการประเมินผลเพื*อนําไป
ทําการวางแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ* งมีความสําคัญยิง* ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.4 ด้า นการป้ องกันและแก้ไ ข ผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ
สภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 18 ด้า นการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหามี ส ภาพการดํา เนิ นงานอยู่ใ นระดับ มาก
เมื* อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที*มีค่าเฉลี* ยความคิดเห็ นสู งที* สุดมี ค่าเฉลี* ยเท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่
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โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดูแลเรื* องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
ครู ที*ป รึ กษาประเมิ นผลและแจ้งให้ผูป้ กครองทราบเพื* อให้มี ส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไ ข
ปั ญหา ทังนีอาจเนื*องมาจากโรงเรี ยนมุ่งเน้นคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึก ษาผูป้ กครอง ชุ มชน และผูท้ ี*เกี* ยวข้อง เช่ น ผูเ้ รี ย น
ชุ มชน เขตพืนที*การศึกษา หรื อหน่ วยงาน ที*กาํ กับดูแลเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย
วางแผน ติ ดตามประเมินผล พัฒนา ปรับปรุ ง ช่ วยกันคิ ด ช่ วยกันทํา ช่ วยกันผลักดัน ให้สถานศึกษา
มีคุ ณ ภาพเพื*อ ให้ผูเ้ รี ย นได้รับ การศึก ษาที*ดี มีคุ ณ ภาพเป็ นไปตามความต้องการของผูป้ กครอง
ส่ วนข้อที*ผบู ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา เห็นว่ามีสภาพการดําเนิ นงาน ตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษา
สร้ างความมัน* ใจในการรั กษาความลับข้อมูลเกี* ยวกับปั ญหาของนักเรี ยน ทังนี อาจจะเป็ นเพราะ
ครู ที*ปรึ กษาขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในการให้คาํ ปรึ กษา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่เหมาะสม
สามารถยืดหยุ่น ยอมรับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง เพื*อการปรับเปลี*ยนได้ ซึ* งสอดคล้อง กรมสุ ขภาพจิต
(2546 : 22) กล่าวว่า ครู ที*ปรึ กษาต้องมีจรรยาบรรณ มีความศรัทธา รับผิดชอบต่องานในบทบาท
หน้าที*รับผิดชอบต่อบุ คคล หน่ วยงานและสังคมที* เกี* ยวข้องในขอบเขตความสามารถ ปฏิ บตั ิตน
โดยการยึดหลักจรรยาบรรณ มีคุณธรรม พรหมวิหาร 4 และสามารถรักษาความลับของบุคคล
ไม่มีอคติในการให้คาํ ปรึ กษา รักษาประโยชน์สิทธิ ของผูร้ ับคําปรึ กษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สมัคร ขันชุมพล (2548 : 110) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที* การศึ กษา เลย เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
สภาพการปฏิ บตั ิ งานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนด้านการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.5 ด้า นการส่ ง ต่ อ นัก เรี ย น ผู ้บ ริ หารและครู ที* ป รึ กษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ
สภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน มีสภาพการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เมื*อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากทุ กข้อ และข้อที* มีค่ า เฉลี* ย ความคิ ดเห็ น
สู งที*สุด ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและผูบ้ ริ หารมีความจริ งใจปฏิ บตั ิงานเกี*ยวกับการส่ งต่อนักเรี ยน ทังนี
เนื* องมาจากปั ญหาของนักเรี ยนได้รับการช่ วยเหลื อ อย่างถูกทางและรวดเร็ วขึน หากปล่อยให้เป็ น
บทบาทหน้าที*ของครู ที*ปรึ กษาหรื อครู คนใดคนหนึ* งเท่านัน ความยุ่งยากของปั ญหาอาจมีมากขึน
หรื อลุ ก ลามเป็ นปั ญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ส่ วนข้อที* ผูบ้ ริ หารและครู ที*ป รึ กษาเห็ นว่า
มีสภาพการดําเนิ นงานตํ*ากว่าข้ออื* นๆ ได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผล
การส่ งต่อนักเรี ยนอย่างต่อเนื* อง ทังนี เนื* องจากครู ประจําชัน ครู ที*ปรึ กษาถื อว่ามีความใกล้ชิดกับ
นักเรี ยนมากที*สุด เป็ นผูท้ ี*รู้ขอ้ มูลพืนฐานและมีความเข้าใจ ในตัวนักเรี ยนแต่ละคน สามารถที*จะนํา

104
ข้อมูลการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื*อคัดกรองนักเรี ยน เพื*อประโยชน์ในการส่ งเสริ ม
พัฒนา ตลอดจนการป้ องกันและช่ วยเหลื อนักเรี ยนได้อย่างถู กทาง ดังนันเมื* อนักเรี ยนคนใด
มีพฤติกรรมที*จดั อยูใ่ นกลุ่มเสี* ยงหรื อกลุ่มมีปัญหา จึงย่อมเป็ นหน้าที*ของครู ประจําชัน ครู ที*ปรึ กษา
ที*จะต้องแก้ปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนด้วยวิธีการหรื อกิจกรรม ต่าง ๆ ซึ* งการดําเนิ นการ
ตามกระบวนการที*ถูกต้องนัน จะต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการเปลี*ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรี ยนหลังดําเนิ นการช่ วยเหลื อ หากมี พฤติ กรรมดี ขึนให้ดาํ เนิ นการส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยนตามความเหมาะสมต่อไป แต่ในกรณี ที*มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรื อช่วยเหลือ แล้วแต่
นักเรี ยนยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึน ก็ควรส่ งต่อนักเรี ยน ซึ* งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน
(2547 : 51) ได้ระบุวา่ การส่ งต่อนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือการส่ งต่อภายในและภายนอก
การส่ ง ต่อภายใน หากส่ งต่ อไปยัง ครู แนะแนวหรื อฝ่ ายปกครองจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาที* ยาก
ต่อการช่ วยเหลื อของครู ที*ปรึ กษา เช่ น ปั ญหาเกี* ยวกับจิตใจ ความรู ้ สึก และปั ญหาพฤติกรรม
ที*ซบั ซ้อนหรื อรุ นแรง เป็ นต้น ครู ที*รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบ และประสานการทํางาน
กับผูเ้ กี*ยวข้อง เพื*อการช่ วยเหลือที*มีประสิ ทธิ ภาพ แต่หากเกิ ดกรณี ยากต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้ ง
ส่ งต่อ ผูเ้ ชี* ยวชาญภายนอก ซึ* งการส่ งต่อมีความยุ่งยากหลายขันตอน ครู ขาดความรู ้ ความเข้าใจ
ในการส่ งต่อแล้วจะทํายากต่อการปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับงานวิจยั เพ็ญศรี นิ ตยา (2551 : 87) ได้
ทําการศึกษา สภาพและปั ญหาการดําเนิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนที*การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลวิจยั พบว่า ด้านการส่ งต่อโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด สํา นัก งาน
เขตพื นที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 โดยรวมมี ปั ญ หาการดํา เนิ น งานอยู่ ใ นระดับ น้ อ ย
เมื*อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัญหามากที*สุดได้แก่ การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล รองลงมาคือ
การคัดกรองนักเรี ยน และการส่ งต่อนักเรี ยนตามลําดับ ส่ วนด้านที*มีปัญหาตํ*าที*สุด ได้แก่ การป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา ทังนีอาจเป็ นเพราะแนวนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิ การกําหนดให้ทุกโรงเรี ยน
ต้องมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และครู ตอ้ งทําเป็ นงานประจําที*ตอ้ งดําเนิ นการ นอกจากนัน
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษายัง มองว่า เป็ นเรื* องยุ่ง ยากต้องทํา งานหลายขันตอน
เพิ*มภาระการทํางานให้ก ับครู ม ากขึ น จึ ง ทําให้มีปัญหาการดํา เนิ นงานอยู่ในระดับ น้อย ทังนี
ยังสอดคล้อง จุฑาภรณ์ นาคประวัติ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนา
การดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตอําเภอสอยดาว สั งกัดสํานักงาน
เขตพืนที*การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อ
นัก เรี ย น โดยรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื* อ พิ จ ารณารายด้า นเรี ย งจากค่ า เฉลี* ย
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จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล ด้านการส่ งเสริ ม
นักเรี ยน และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ซึ* งอภิปรายเป็ นรายด้านได้ดงั นี
2.1 การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษามีความคิดเห็ นเกี* ยวกับ
ปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีปัญหาการดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อย
ทังนี อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนได้มีการวางแผนการ ดําเนิ นงาน ติดตาม ประเมินผล นิ เทศ ที*เกี*ยวกับ
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลกับครู ที*ปรึ กษา บุคลากรในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามแผนงาน
เกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลทําให้เกิดปั ญหาในด้านนีน้อย ข้อที*พบว่า มีปัญหามากที*สุด
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินคุณภาพภายในการปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครัง ปั ญหาและสาเหตุโดยรวมเกิดจากกการที*ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนได้เห็นความสําคัญ
ในการทํางานเป็ นทีมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนน้อย มีความจํากัดทังเรื* องบุคลากรและงบประมาณ
เป้ าหมายการปฏิ บตั ิไม่ชัดเจน สมาชิ กไม่มีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย ภาวะผูน้ าํ ไม่เหมาะสม
สมาชิกทีมไม่ได้รับการพัฒนา ทังด้านความรู ้ ความสามารถและทักษะปฏิบตั ิ กระบวนการนิ เทศ
กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิไม่ชดั เจนและขาดการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศเพื*อการปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวีรพงษ์ เจริ ญไชย (2552 : 104) ได้ศึกษา ปั ญหา
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาสกลนคร
เขต 2 ผลวิจยั พบว่า โดยภาพรวมปั ญหาการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอยูใ่ นระดับน้อย
2.2 การคัดกรองนัก เรี ยน ผูบ้ ริ หารและครู ที*ป รึ ก ษามี ค วามคิ ดเห็ นเกี* ย วกับปั ญหา
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน มีปัญหาการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับน้อย เมื*อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที*มีปัญหามากที*สุด โรงเรี ยนจัดทําสารสนเทศเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่ มปกติ และกลุ่ มเสี* ยงหรื อมีปัญหา ทังนี อาจเป็ นเพราะ มีการจัดระบบการคัดกรอง
การเก็ บข้อมู ลนักเรี ยนยังไม่ เป็ นปั จจุ บ ัน และมี การใช้เครื* องมื อที* ไม่ หลากหลายในการคัดกรอง
นักเรี ยน สอดคล้องกับการวิจยั ของ กูดแมน และคนอื*นๆ (Goodman and et al. 2003 : 114 - 118)
ได้ศึกษาการใช้แบบคัดกรองนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (SDQ) เพื*อคัดกรองนักเรี ยนที*มีความผิดปกติ
ทางจิตใจ เยาวชนในชุมชนที*รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูป้ กครอง ครู เพื*อนเยาวชน พบว่า
ทุกกลุ่มให้ความเห็นว่าเป็ นความผิดปกติทางจิตใจที*เกิดขึนเฉพาะบุคคล และเป็ นความแปรปรวน
ทางอารมณ์ของบุคคลโดยมีพฤติกรรมส่ วนบุคคล พฤติกรรมอยูไ่ ม่สุข หรื อไม่อยูน่ *ิ ง พวกซึ มเศร้า
และพวกที*มีพฤติกรรมที*ไม่พึงประสงค์อื*นๆ ความกลัวสิ* งของหรื อสัตว์เฉพาะบุคคล ถูกทอดทิง
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ในวัย เด็ ก และพฤติ ก รรมการกิ นไม่ เหมาะสม ทํา ให้ก ารคัดกรองเยาวชนที* ผิ ดปกติ ท างจิ ตใจ
มีความแม่นยําและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมะสมมากกว่าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครู และเพื*อนเยาวชนเพียงอย่างเดียว ซึ* งสอดคล้องกับวิเชี ยร วัฒนา (2547 : 97) ได้ศึกษา
สภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด
สํา นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต 1 ผลการศึ ก ษาพบว่า โดยภาพรวมมี ปั ญหา
ด้านการคัดกกรองนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอยูใ่ นระดับน้อย
2.3 การส่ ง เสริ ม พัฒนานักเรี ย น ผูบ้ ริ หารและครู ที* ป รึ ก ษามี ค วามคิ ดเห็ นเกี* ย วกับ
ปั ญหา การดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 18 ด้านการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน มี ปัญหาการดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อย
เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที*มีปัญหามากที*สุดได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและบุคลากรในโรงเรี ยน
ให้ความร่ วมมือเกี*ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน ทังนี เป็ นเพราะโรงเรี ยนทุกแห่ ง
ต้องดํา เนิ นการจัดกิ จกรรมต่ า งๆ แต่ โรงเรี ย นมี อตั ราจํา นวนครู น้อย ความรู ้ ค วามสามารถของ
ครู มีจาํ กัดเมื*อครู สํารวจความต้องการของนักเรี ยนในการจัดกิ จกรรมจะพบว่า นักเรี ยนแต่ละคน
มี ค วามต้อ งการไม่ เหมื อ นกัน ซึ* ง สอดคล้อ งกับ สนาม ทับ ทิ ม ใส (2548 : 80 - 86) ได้ศึ ก ษา
การบริ หารงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตกาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ปั ญหา
ในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ได้แก่ ครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการกําหนด
ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ง านระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น ข้อ เสนอแนะในการแก้ปั ญ หา ได้แ ก่
โรงเรี ยนต้องแต่งตังคณะทํางาน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแก่ครู
2.4 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษามีความคิ ดเห็ นเกี* ยวกับ
ปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 18 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา มีปัญหาการดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อย
เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที*มีปัญหามากที*สุดได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและบุคคลากรในโรงเรี ยน
ปฏิบตั ิตามแผนเกี*ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ทังนี
เป็ นเพราะครู ที* ป รึ ก ษาและบุ ค ลากรในโรงเรี ย น เอาใจใส่ นัก เรี ย นทุ ก คนเท่ า เที ย มกัน สํา หรั บ
กลุ่มเสี* ยง/มีปัญหานัน จําเป็ นจะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่ วยเหลื อ
อย่างถูกทางและรวดเร็ วจัดกิ จกรรมป้ องกันและช่ วยเหลื อนักเรี ยนในกลุ่ มเสี* ยงและกลุ่มมี ปัญหา
ประสานงานกับผูป้ กครองชันเรี ยนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนในกลุ่มเสี* ยงและกลุ่ มมีปัญหา จัดกิ จกรรมสอนซ่ อมเสริ มให้กบั นักเรี ยนที*มีปัญหา
ด้านการเรี ยน จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื*อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนนาข้อมูลนักเรี ยน
ที*ได้จากการวิเคราะห์มาตัดสิ นใจในการส่ งต่อ ประสานงานกับครู หรื อผูท้ ี*จะให้ความช่ วยเหลื อ
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นักเรี ยนต่อ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวิเชี ยร วัฒนา (2547 : 99) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหา
การดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดสํา นักงานเขตพืนที*
การศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาด้านการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย
2.5 การส่ ง ต่ อ นัก เรี ย น ผูบ้ ริ ห ารและครู ที* ป รึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี* ย วกับ ปั ญ หา
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน มีปัญหาการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับน้อย เมื*อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อยทุกข้อ และข้อที*มีปัญหามากที*สุดได้แก่ ครู ที*ปรึ กษาและ
ผูบ้ ริ หารสร้ างความเข้าใจกับผูป้ กครองเมื*อมีการส่ งต่อนักเรี ยน ทังนี อาจเป็ นเพราะการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา กําหนดให้โรงเรี ยนและหน่วยงานที*เกี*ยวข้องดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิด ขึน
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที* มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชน
ทุกฝ่ าย เพื*อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและ
ให้การศึกษาเป็ นไป ตามความต้องการของชุมชน ทําให้โรงเรี ยนประสบปั ญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน
คือ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านความพร้อมทางปั จจัยของโรงเรี ยน และด้าน
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน ซึ* งที*ผ่านมานัน ถึ งแม้ว่าจะมีตวั แทนของชุ มชนและองค์กร
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาในรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานก็ตาม
แต่บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่มากนัก และหากกล่าวถึงการประสานงานกับหน่วยงาน
องค์กรอื*น ทังภาครัฐและเอกชนด้วยแล้ว เกือบจะกล่าวได้วา่ มีนอ้ ยมาก หรื อไม่มีเลย ในบางพืนที*
ชุมชน ผูป้ กครอง มีฐานะยากจนไม่สามารถส่ งเสริ มสนับสนุ นการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนและการเรี ยน
ของบุ ตรหลานได้เท่าที* ควร สอดคล้องกับสุ ชาติ มี สมบัติ (ออนไลน์. 2551) ได้ศึกษารู ปแบบ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี ศึกษา โรงเรี ยน
บ้านสะพานยูง สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาชุ มพร เขต 2 พบว่า ควรส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ
แก่ผบู ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง เผยแพร่ ขอ้ มูลองค์ความรู ้ ให้แพร่ หลาย และจัดให้มีงบประมาณ
เพื*อการวิจยั ติดตามผล อย่างต่อเนื* องในการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ ทักษะ
ในการสร้างสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
ปฏิ บตั ิ ตนเหมาะสมตามบทบาทร่ วมมื อกันในการปฏิ บตั ิ งานกับผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปิ ดโอกาสและสนับสนุ นกิจกรรมของผูป้ กครองและ ควรส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ
แก่ผบู ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง เผยแพร่ ขอ้ มูลองค์ความรู ้ให้แพร่ หลาย
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3. เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น
ตามความคิดเห็ น ของผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที* การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ที*จาํ แนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรี ยน
3.1 เปรี ย บเที ย บสภาพการดํา เนิ น งานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ* งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที*ตงไว้
ั ทังนี อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารและครู ที*ปรึ กษา
ได้เห็ นความสําคัญของการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน การดําเนิ นงานมีระบบและขันตอน มีการประสาน
ความร่ วมมือกันและได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร ครู ที*เกี*ยวข้อง ตลอดจนผูป้ กครองเป็ นอย่างดี
นอกจากนันยัง เป็ นระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นเป็ นนโยบายสํ า คัญ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มี ก ารติ ด ตามงานอย่ า งต่ อ เนื* อ งและสมํ*า เสมอจึ ง ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
มีการปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื* อง ซึ* งสอดคล้องกับจักรี โพธิR สํานัก (2550 : 48 - 49) ได้ศึกษา ปั ญหา
การดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานพืนที*การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของครู ที*ปรึ กษาไม่แตกต่างกัน
3.2 เปรี ย บเที ย บสภาพการดํา เนิ น งานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
สั ง กัดสํ า นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 จํา แนกตามประสบการณ์ ก ารทํา งาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที*ตงไว้
ั ทังนี อาจเป็ นเพราะ นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ งจัดให้มีระบบการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
และกําหนดมาตรการสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ศักยภาพนักเรี ยน เน้นกิจกรรมส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน
แก้ไขปั ญหา และการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและหน่วยงานที*เกี*ยวข้อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน (2551 : 6) ระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย น
เป็ นกระบวนการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที*มีขนตอนชั
ั
ดจน พร้ อมทังมีวิธีการและเครื* องมือ
ที* มี ม าตรฐาน คุ ณ ภาพ และมี ห ลัก ฐานการทํา งานที* ต รวจสอบได้ ดัง นันทํา ให้ ผู ้บ ริ ห ารและ
ครู ที*ปรึ กษาที* มีประสบการณ์ ต่างกัน มี สภาพการดําเนิ นงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมัคร
ขันชุ มพล (2548 : 124) ได้ทาํ การศึ ก ษาสภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิ ง านระบบดู แลช่ วยเหลื อ
สภาพการปฏิ บตั ิงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนที*การศึกษา เลย เขต 2 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการปฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งานพบว่า ไม่แตกต่างกัน
3.3 เปรี ย บเที ย บสภาพการดํา เนิ น งานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยนโดยรวม
และรายด้านไม่ แตกต่า งกัน ซึ* งไม่ เป็ นไปตามสมมุ ติฐานที* ตงไว้
ั ทังนี อาจเป็ นเพราะสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน กํา หนดให้ ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนเป็ นนโยบาย
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ที*สถานศึกษาทุกแห่ งในสังกัด จะต้องนําไปดําเนิ นการให้เกิดความเข้มแข็งและยัง* ยืน อันส่ งผลให้
นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือย่างทัว* ถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปั ญหา ส่ งเสริ มพัฒนาให้เป็ นคนดี
ของชุมชนประเทศชาติ ดํารงตนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข ซึ* งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสมพร
ไชยแสง (2548 : 107) ได้ทาํ การศึกษา การดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
สัง กัดสํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษาเลย ผลการเปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3.4 เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ รายด้านแตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานที*ตงไว้
ั ทังนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารและครู มีความเข้าใจเรื* องนี แตกต่างกัน
ขาดการติ ด ตามงาน และร่ ว มมื อ กัน จึ ง ทํา ให้ มี ปั ญ หาในการดํา เนิ น งาน สอดคล้อ งกับ วี สู ต ร
ฉัตรเชิ ดชัย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบรู ป ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดกลาง จังหวัดชลบุ รี พบว่า ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยนให้ความสําคัญ
ในการทํา งานเป็ นที ม ตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นน้อย มี ค วามจํา กัดทังเรื* องบุ ค ลากรและ
งบประมาณ เป้ าหมายการปฏิบตั ิไม่ชดั เจน สมาชิกไม่มีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย ภาวะผูน้ าํ
ไม่เหมาะสม สมาชิ กที มงานไม่ได้รับการพัฒนา ทังด้านความรู ้ ความสามารถและทักษะปฏิ บตั ิ
กระบวนการ นิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลที*ไม่ชดั เจน และขาดการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศ
3.5 เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
สั ง กัดสํ า นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 จํา แนกตามประสบการณ์ ก ารทํา งาน
โดยรายด้านแตกต่างกัน ทังนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนที*มีประสบการณ์ในการทํางานมาก
ผ่านงานมาค่อนข้างมาก รวมทังการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จึงทําให้มีการสั*งสมประสบการณ์
และสามารถมีความเข้าใจและแก้ปัญหาในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ได้ดีกว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนที*มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย ซึ* งไม่สอดคล้องกับพัชราภรณ์
เดชสุ ภา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 พบว่า ครู ที*มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตํ*ากว่า 5 ปี และครู ที*มีประสบการณ์ 5 ปี ขึนไป
มีปัญหาไม่ต่างกัน
3.6 เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพืนที* การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยนโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน ทังนี อาจมี สาเหตุ มาจากขนาดของโรงเรี ย นที* แตกต่ างกัน ทําให้ปัญหา
การดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนมีกระบวนการในการดําเนิ นงานที*แตกต่างกัน โดยโรงเรี ยน
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ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก เพราะโรงเรี ยน
ขนาดเล็กมีนกั เรี ยนจํานวนน้อย ทําให้ครู ดูแลนักเรี ยนได้ทว*ั ถึง ซึ* งกระทรวงศึกษาธิ การได้แสวงหา
แนวทางและวิธี ก ารพัฒนาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภาพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยดํา เนิ นโครงการ
ยกระดับ คุ ณ ภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ กขึ นมาให้ บุ คลากรมี ความรู ้ ความสามารถในการดําเนิ นงาน
การบริ หารงานที*ชดั เจนค่อนข้างมีระบบ ส่ วนโรงเรี ยนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความสามารถแต่ ข าดการประสานงาน การทํา งานเป็ นที ม จํา นวนบุ ค ลากร
และนัก เรี ย นมี จ ํา นวนมาก จึ ง ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ต้อ งปรั บ เปลี* ย นไป
ซึ* งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ซึ* งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจักรี โพธิR สํานัก (2550 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื* อง ปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของครู ที*ปรึ กษาจําแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
สํ า นัก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 18 นันควรนํา ผลการศึ ก ษาไปใช้ แ ละศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจยั ดังนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. โรงเรี ย นควรมี ก ารจัด ฝึ กอบรมให้ ค ณะครู มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี* ย วกับ การทํา
สารสนเทศและวางแผนดําเนิ นการในการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื*อเป็ นแนวทางในการรู ้ จกั
นักเรี ยนและดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ควรนํา เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจัด ทํา ระบบข้อ มู ล สารสนเทศ เพื* อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
3. ผูป้ กครอง ชุ ม ชน ควรมี ส่วนร่ วมในการคัดกรองนักเรี ยนโดยการให้รายละเอี ย ด
ข้อมูลที*เป็ นจริ ง
4. ควรมี ก ํา กับ ติ ด ตาม ดู แ ล และประเมิ น ผล โดยให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แก่ ค รู ที* ป รึ ก ษา
และบุคลากรที*เกี*ยวข้องเมื*อพบปั ญหาในการดําเนินงาน
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั2งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี* ย วกับ การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
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2. ควรศึ กษาปั จจัยที* ส่ งผลต่ อการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
3. ควรศึกษาการพัฒนารู ปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

