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บทคดัย่อ 

  การศกึษาค้นคว้าครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1. ศกึษาระดบัการปฏบิตัแิละระดบั
ปญัหาของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ในสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารและคร ู  
2. เปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัแิละระดบัปญัหาของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีน ในถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ตามการรบัรู้ของผู้บรหิารและครู และ 3. ศึกษาปญัหาและข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการรบัรูข้องผู้บรหิารและคร ู กลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาไดแ้ก่ ผู้บรหิาร และครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 
จงัหวดักาฬสนิธุปี์การศกึษา 2555 จ านวน 420 คน ไดม้าโดยใชต้ารางส าเรจ็ของ Krejcie 
และ Morgan (บุญชม ศรสีะอาด และคณะ. 2553 : 35) ใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) โดยการแบ่งประชากรตามขนาด  

 
1 นิสติระดบัปรญิญาโท  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
1 M.Ed. Condidate in Educational Administration,Faculty of Education, MahaSarakham University 
2 Assistant Professor Dr., Department of Curriculum and Instruction, Facuty of Education,   
  Mahasarakham University 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1193                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

 สถานศกึษาและก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างโดยท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวธิจีบัสลาก  สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถติ ิF–test (two-way 
ANOVA) ใชเ้ปรยีบเทยีบการรบัรูข้องผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานและขนาด
สถานศกึษาต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า 1)  ระดับการปฏิบัติและระดับปญัหาของการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตามการรบัรู้ของผู้บรหิารและครู พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก( X =3.97) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ไดแ้ก่การส่งเสรมินักเรยีน( X =4.13)การป้องกนัและแก้ไขปญัหา ( X =4.10)  การ
ส่งต่อ  ( X =4.09)  การคดักรองนักเรยีน ( X =4.04) และการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  
( X =3.98)  2) การเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัแิละระดบัปญัหาของการด าเนินงานตาม
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตามการรบัรูข้องผู้บรหิารและครูจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน
และขนาดสถานศกึษาพบว่า ผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์ท างานและขนาดสถานศกึษา
แตกต่างกันมสีภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 คอื ด้านการรู้จกันักเรยีนเป็น
รายบุคคล ด้านการคดักรองนักเรยีน ด้านการส่งเสรมินักเรยีน ด้านการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหา และดา้นการส่งต่อ  และ 3) ปญัหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั การด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารและครูเรยีงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ดา้นการคดักรองนักเรยีนมากที่สุด รองลงมาคอื ด้านการป้องกนัและแก้ไขปญัหาและด้าน
การส่งต่อ ตามล าดบั 

ค าส าคญั  : ระดบัการปฏบิตั ิ, ระดบัปญัหาของการด าเนินงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใน 
                   สถานศกึษา 
 
Abstract 

This independent study has the three purposes were 1) to study the level 
of behaving and problem in the students caring and support operation systems of 
the schools in The secondary education service area office 24, Kalasin province by 
the acknowledgement of the executives and the teachers. 2) to compare the level of 
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behaving and problem in the students caring and support operation systems of the 
schools in The secondary education service area office 24, Kalasin province by the 
acknowledgement of the executives and the teachers that classify by work 
experience and school size. 3) to study the problem and suggestion in the operation 
of the students caring and support operation systems of the schools in The 
secondary education service area office 24, Kalasin province by the 
acknowledgement of the executives and the teachers.  The sample consisted of 420 
executives and teachers in The secondary education service area office 24, Kalasin 
province in the 2555 B.E. academic year by using Krejcie and Morgan table, 
Stratified Random Sampling for classified school size and Simple Random Sampling 
for specify the proportion of the populations.  The instrument used in the study was 
5-rating-scale questionnaire.  The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, F-test and two-way ANOVA.   
 The results of the study were as follows: 
  1.  The level of behaving and problem in the students caring and 
support operation systems of the schools in The secondary education service area 
office 24, Kalasin province by the acknowledgement of the executives and the 
teachers as a whole were at the high level( X =3.97) ordered each part from high to 
low level were:  Supporting Students( X =4.13), Preventing and Solving the problem     
( X =4.10),Screening Students( X =4.04)and Recognize Students 
individually( X =3.98)               
  2.  Comparing the level of behaving and problem in the students caring 
and support operation systems of the schools in The secondary education service 
area office 24, Kalasin province by the acknowledgement of the executives and the 
teachers that classify by work experience and school size were the executives and 
the teachers who had different work experience and school size didn’t have different 
behaving and problem at .05 level. 
  3.  The problem and the suggestion in the operation of the students 
caring and support operation systems of the schools in The secondary education 
service area office 24, Kalasin province by the acknowledgement of the executives 
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and the teachers that ordered each part from high to low level were Screening 
Students, Preventing and Solving the problem and Sending.  
 

Keyword  :  Level of Behaving  ,  Problem in the  Students Caring and  Support  Operation   
                     Systems of the  Schools 

 
บทน า 

 ในการปฏริูปการศกึษา ซึ่ง
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
ความรูค้วามสามารถมคีุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์และได้มาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 
คอื มาตรฐานที่ 1 ผู้เรยีนมคีุณธรรม 
จริยธ รรมและค่ านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานที่ 7 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจติที่ด ี มาตรฐานที่ 8 ผูเ้รยีนมี
สุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรแีละกฬีา ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน มาตรฐานที่ 10 ครมูคีวามสามารถ
ในการจัดการ เรียนการสอนอย่ างมี
ประสทิธภิาพและเน้นเดก็เป็นส าคญั ดา้น
การบรหิารและจดัการศกึษา มาตรฐานที ่
15 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิ
คุ ณภ าพผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง ห ล ากหล า ย 
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามกีารจดั
สภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสรมิ
ให้ผู้ เ รียนพัฒนาตามธรรมชาติ เต็ม
ศกัยภาพ ดา้นการพฒันาชุมชนแหล่งการ

เรยีนรู ้มาตรฐานที่ 18 สถานศกึษามกีาร
ร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบนัทางวชิาการและองค์กร
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการ
เรยีนรู้ในชุมชน ดงันัน้ระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนจงึเป็นระบบทีส่ามารถ
ด าเนินการเพื่อรับการประกันคุณภาพ
การศกึษาได้ ซึง่ครอบคลุมทัง้ปจัจยัดา้น
ผลผลิตและด้านกระบวนการ (กรม
สุขภาพจติ.  2544 : 12) 

การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพทัง้ทางด้านร่างกาย 
จติใจ สติปญัญาความสามารถ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และวถิชีวีติทีเ่ป็นสุข
ตามสงัคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศกึษานัน้ นอกจากจะด าเนินการ
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว 
การป้องกนัและการช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นกบันักเรยีนก็เป็นสิง่
ส าคัญประการหนึ่ ง ของการพัฒนา 
เนื่องจากสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากทัง้ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ซึง่นอกจากจะกระทบต่อผูค้นใน
เชิงบวกแล้ว ในเชิงลบยงัปรากฏผล
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เช่นกัน เป็นต้นว่าปญัหาเศรษฐกิจ 
ปญัหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด 
ปญัหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ อนั
ส่งผลเสยีต่อสุขภาพจติ และสุขภาพกาย
ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ภาพ
ความส า เ ร็จที่ เ กิดจากกการพัฒนา
นักเรยีนใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหวงันัน้จงึ
ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากผูเ้กี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 43 ก าหนดไว้
ว่า บุคคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่
รฐัต้องจัดให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดความมุ่ ง หมายขอ งการจัด
การศกึษา ในมาตรา 6ไวว้่า “การจดัการ
ศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย ให้
เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ 
สตปิญัญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จรยิธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชวีติ 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมคีวามสุข” 
(ธรีะ รุญเจรญิ. 2546: 33) ทัง้นี้การจดั
กระบวนการเรยีนรู้ ให้ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรยีนรู้จกั
ประยุกต์ความรูม้าเพื่อป้องกนั และแก้ไข
ปญัหาให้รูจ้กัคดิเป็น ท าเป็น รวมทัง้
ปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุก
รายวชิา อกีทัง้การประสานความร่วมมอื

กบับดิา มารดาผูป้กครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่ อพัฒนาผู้ เ รียนตาม
ศกัยภาพ 
 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน เป็นนโยบายหลกั และ
จดุเน้นส าคญั ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ก าหนดใหส้ถานศกึษาทุกแห่งได้
ปฏิบัติ และด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
ต่อเนื่อง  ซึ่งในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนร่องค า 
อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งผู้
ศึ ก ษ า ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ฐ า น ะ 
ผู้ร ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนนัน้ พบปญัหาในการด าเนินงาน 
ทัง้ในด้านผู้เรียน  คือ การมาสาย การ
ขาดเรยีน ปญัหาชูส้าว การทะเลาะววิาท 
สูบบุหรี ่ ด้านผูป้กครอง ทีไ่ม่ไดอ้าศยัอยู่
กับผู้เรยีนเพราะต้องเดินทางไปท างาน
ต่างจงัหวดั และฝากนักเรยีนไว้กบัญาต ิ
ผู้ปกครองดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทะเลาะววิาท 
และ ด้านครู ที่ไม่เข้าใจงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีน ไม่เข้าใจบทบาทของ
ตนเอง ในงานระบบดูแลช่ ว ย เหลือ
นกัเรยีน และ ไม่เหน็ความส าคญัของงาน
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 ผู้ศึกษา จึงมีความสนใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของปญัหา
ดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาระดับการ
ปฏบิตั ิและ ระดบัปญัหา การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่ วย เหลือนัก เ รียน  ขอ ง
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสินธุ์ เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการวางแผน ปรบัปรุง และ
พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสินธุ์  ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั ้ง 
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูสารสนเทศ ส าหรบัผู้
มีส่ ว น เ กี่ ย ว ข้อ ง ได้น า ไป ใช้ ใ นการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการ
พฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน พฒันา
ผูเ้รยีน และพฒันาการศกึษาต่อไป 
 ส าหรบัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ไดต้ระหนกัถงึความส าคญั
นโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ก าหนดนโยบาย
ใหปี้การศกึษา 2555 เป็นปีทองของการ
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
ซึง่แต่ละสถานศกึษาต่างกต็ระหนกัถงึ
ความส าคญัของโครงการดงักล่าว ว่าจะ
สามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบั
นกัเรยีนซึง่อยูใ่นช่วงวยัรุน่  ทีม่คีวาม
เสีย่งต่อปญัหาต่างๆ ไมว่่าจะเป็นปญัหา
การใชส้ารเสพตดิ  การพนัน  ชูส้าว  และ
การทะเลาะววิาท  หรอืปญัหาดา้น
สุขภาพจติทีเ่กดิจากปญัหาต่างๆ ใน
ครอบครวั  โดยใชว้ธิกีารตามระบบการ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนทีก่รมสุขภาพจติ

ก าหนดไวเ้ป็น  5  ขัน้ตอนคอื     การ
รูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล  การคดักรอง  
การส่งเสรมิในสิง่ทีถ่นดัและสนใจส าหรบั
นกัเรยีนกลุ่มปกต ิการป้องกนัและการ
แกไ้ข  รวมทัง้การส่งต่อส าหรบันกัเรยีนที่
เป็นกลุ่มเสีย่ง หรอืกลุ่มมปีญัหาต่างๆ 
(ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 24. 2555)   

 ระดบัการปฏบิตัแิละระดบัปญัหาของการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวัด
กาฬสินธุ์แต่ละโรงเรียนต่างก็มีขนาด
สถานศึกษาต่างกัน ซึ่งมีผู้ท าหน้าที่
รบัผดิชอบระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่
ม ีประสบการณ์การท างานที่ต่างกนั อาจ
ส่งผลให้ประสิทธภิาพในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลอืแตกต่างกนั ท าให้ผู้
ศึกษาสนใจที่จะศึกษาระดับการปฏิบัติ
และระดบัปญัหาของการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน และเปรยีบเทยีบ
สภาพ ปญัหา และขอ้เสนอแนะ ตามการ
รบัรูข้องผูบ้รหิารและครตู่อการด าเนินงาน
ร ะบบดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น  ใ น
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสนิธุ์  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานและขนาดสถานศึกษา  ท าให้
รวบรวมข้อมูล  ตลอดจนน าผลการ
วเิคราะห์ข้อมูลมาปรบัปรุงวางแผนเพื่อ
น าไปปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป  
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โดยฝ่ายบริหารให้การนิ เทศ ก ากับ 
ตดิตาม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  จะช่วย
ให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสทิธผิล  สามารถพฒันาบุคลากรและ
นักเรยีนในโรงเรยีนให้เป็นไปตามความ
มุ่งหวงัของสงัคมและสนองนโยบายตาม
บทบญัญัติในพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัการปฏบิตัิ
และระดบัปญัหาของการด าเนินงานตาม
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการรบัรู้
ของผูบ้รหิารและคร ู
            2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการ
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ ป ัญ ห า ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ต ามการรับรู้ ข อ ง
ผูบ้รหิารและคร ู  
 3. เพื่อศึกษาปญัหาและ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 จงัหวัดกาฬสินธุ์ ตามการรับรู้
ของผูบ้รหิารและคร ู  
 

สมมติฐานของการวิจยั 
        1. ร ะ ดับ ก า ร ป ฏิบั ติ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนในสถานศึกษา สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  จ า แ น ก ต า ม
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั 
  2. ระดบัปญัหาของการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวัด
กาฬสินธุ์  แตก ต่างกัน  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั 
            3. ผูบ้รหิารและครทูีป่ฏบิตังิาน 
ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มี
ระดบัการปฏบิตัิของการด าเนินงานตาม
ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น ใ น
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั 
          4. ผู้บรหิารและครูที่ปฏบิตังิาน 
ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มี
ระดบัปญัหาของการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ศกึษาระดบัการปฏบิตัแิละระดบั
ปญัหาของการด าเนินงานระบบดแูล
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ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใน 5 ดา้น คอื 
1) การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 2) การ
คดักรองนกัเรยีน 3) การส่งเสรมิและ
พฒันา 4) การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 5) 
การส่งต่อ การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ผูศ้กึษา
คน้ควา้ไดก้ าหนดขอบเขตของประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี้ 
  1. ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้น
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร 
และคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสนิธุปี์การศกึษา 2555 จ านวน 55 
โรงเรยีน รวม 2,184 คน ซึง่เป็น ผูบ้รหิาร 
จ านวน 124 คน และครจู านวน 2,060 
คน 
  2. ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้
ได้แก่ ผู้บรหิาร และครู สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2555  
จ านวน 55 โรงเรยีน รวมเป็น 420 คน 
ซึ่งเป็น ผู้บรหิาร จ านวน 93 คน และครู
จ านวน 327 คน ใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยการ
แบ่งประชากรตามขนาดสถานศกึษา และ
ก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง โดยท าการ
สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random  
Sampling) โดยวธิจีบัสลาก  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวม 
ข้อมลู 
 การศกึษาคน้ควา้ ครัง้นี้  ผูศ้กึษา
คน้ควา้ใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ซึง่มขี ัน้ตอนการ
ด าเนินงานทัง้หมด ดงันี้          
 1. แบบสอบถาม ส าหรบั 
เกบ็ขอ้มลู สภาพและขอ้เสนอแนะการ
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ของผูบ้รหิารและคร ูแบ่ง
ออกเป็น  2 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนที ่ 1 ขอ้มลูเกีย่วกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ระดบั
การศกึษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดสถานศกึษา 
  ตอนที ่ 2  แบบสอบถาม
เกีย่วกบัการรบัรูข้องผูบ้รหิารและครตู่อ
การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์มลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert)  ม ี5  ระดบั 
บุญชม ศรสีะอาด (2543  :  101)   
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ไดแ้ก่  รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วน 
เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ 
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ทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถติ ิF–test 
(two-way ANOVA) 
 

ผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษา สภาพปญัหา 
ความตอ้งการและแนวทางพฒันาการ 
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีน ในสถานศกึษาสงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  1.  ระดบัการปฏบิตัแิละระดบั
ปญัหาของการด าเนินงานตามระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการรบัรู้
ของผูบ้รหิารและคร ูพบว่า โดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X =3.97)  และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากค่าเฉลีย่
มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การส่งเสรมิ
นกัเรยีน( X  =4.13) การป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหา ( X =4.10) การส่งต่อ 
( X =4.09) การคดักรองนกัเรยีน 
( X =4.04) และการรูจ้กันกัเรยีนเป็น
รายบุคคล ( X  =3.98)  
  2. การเปรยีบเทยีบระดบัการ 
ปฏบิตัแิละระดบัปญัหาของการ 
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการรบัรูข้อง 
ผูบ้รหิารและครจู าแนกตามประสบการณ์ 

ท างานและขนาดสถานศกึษา พบว่า  
ผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์ท างาน 
และขนาดสถานศกึษาแตกต่างกนั 
มสีภาพการด าเนินงานระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยภาพรวม 
และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนัอยา่งม ี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื ดา้น 
การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล ดา้นการ 
คดักรองนกัเรยีน ดา้นการส่งเสรมิ 
นกัเรยีน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  
และดา้นการส่งต่อ 
 3.  ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
เกีย่วกบั การด าเนินงานระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
มธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
ตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารและคร ูเรยีง 
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า  
ดา้นการคดักรองนกัเรยีนมากทีสุ่ด  
รองลงมาคอื ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข 
ปญัหาและดา้นการส่งต่อ ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษา  สภาพ 
 ปญัหา การด าเนินงานระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน ในสถานศกึษา สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์มปีระเดน็ 
ทีส่ าคญัทีค่วรน ามา อภปิรายผล  ดงันี้ 
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  1.  ระดบัการปฏบิตัแิละ
ระดบัปญัหาของการด าเนินงานตามระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารและคร ูโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.97) และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงจากค่าเฉลีย่
มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การส่งเสรมิ
นกัเรยีน( X  =4.13) การป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหา ( X =4.10) การส่งต่อ 
( X =4.09) การคดักรองนกัเรยีน 
( X =4.04) และการรูจ้กันกัเรยีนเป็น
รายบุคคล ( X  =3.98) ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า เป็นงานทีทุ่กสถานศกึษาตอ้งมี
การด าเนินการ อกีทัง้การด าเนินงาน
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพจะตอ้งท างานเป็นทมี มกีาร
บรหิารเชงิระบบนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมนิผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีนระดบัโรงเรยีนตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเนื่องเป็นระบบทีย่ ัง่ยนื และสรา้ง
เครอืขา่ยกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อช่วยเหลอื
นกัเรยีนในทุกๆ ดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจารวุรรณ  รตันมาล ี (2547: 
102-112) ไดศ้กึษาเรือ่งสภาพ และ
ปญัหาการด าเนินงานระบบการดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนของขา้ราชการครู ใน
โรงเรยีนสงักดั สพฐ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กาฬสนิธุ ์ 

เขต 3 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของขา้ราชการครู
ในโรงเรยีนสงักดั สพฐ.เขตพืน้ที่
การศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 มกีารปฏบิตัิ
มากทีสุ่ด คอื ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 
รองลงมา คอื ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็น
รายบุคคล ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน ดา้น
การส่งต่อนกัเรยีน และดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหา 
  2.  การเปรยีบเทยีบระดบั 
การปฏบิตัแิละระดบัปญัหาของการ 
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการรบัรูข้อง 
ผูบ้รหิารและคร ูจ าแนกตามประสบการณ์ 
ท างานและขนาดสถานศกึษา พบว่า  
ผูบ้รหิารและครทูีม่ปีระสบการณ์ท างาน 
และขนาดสถานศกึษาแตกต่างกนั  
มสีภาพการด าเนินงานระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยภาพรวม 
และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนัอยา่งม ี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอืดา้น 
การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล ดา้นการ 
คดักรองนกัเรยีน ดา้นการส่งเสรมิ 
นกัเรยีนดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  
และดา้นการส่งต่อ เนื่องจากการดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน เป็นการส่งเสรมิ  
พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
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เพื่อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาเตม็ตาม 
ศกัยภาพ มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
มภีูมคิุม้กนัทางจติใจทีเ่ขม้แขง็ม ี
คุณภาพชวีติทีด่ ีมทีกัษะในการด ารงชวีติ 
และรอดพน้จากวกิฤตทิัง้ปวง ระบบการ 
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน คอื กระบวนการ 
ด าเนินงานดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่าง 
เป็นระบบมขีัน้ตอนชดัเจน พรอ้มทัง้ม ี
วธิกีารและเครือ่งมอืทีม่มีาตรฐาน  
คุณภาพและมหีลกัฐานทีต่รวจสอบได ้ 
มคีรทูีป่รกึษาเป็นบุคลากรหลกัในการ 
ท างาน โดยมสี่วนรว่มของบุคลากรทุก 
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายนอกและภายใน 
สถานศกึษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการ 
สถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้รหิาร 
และคณะครทูุกคน (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2547 : 4) ซึง่สอดคลอ้งวจิยัของสุรชัต์  
ชาตะรกัษ์ (2550 : 98-99) ศกึษา  
เปรยีบเทยีบการด าเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
ในสถานศกึษา สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
หนองคาย เขต 3 ตามประเภทของ 
โรงเรยีน ทัง้โดยรวมและรายดา้น พบว่า 
ไมแ่ตกต่างกนัเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
กาญจนา บุญเคน (2554 : 110-111)   
พบว่า สภาพการด าเนินงานตามระบบ 
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนจ าแนกตาม 
เพศ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
ทางสถติ ิ.05 และเมือ่จ าแนกตาม 
ประสบการณ์สอนและวุฒกิารศกึษา 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของนันทรตัน์   
เกือ้หนุน  (2553  : 56-78)  ไดว้จิยัการ 
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีนของสถานศกึษาทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชวีติของนกัเรยีน สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 พบว่า  
การด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีนของสถานศกึษา ทัง้ 5 ขัน้ตอน  
อยูใ่นระดบัมากซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั 
งานวจิยัของส านกัวชิาการและมาตรฐาน 
การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548 : 135-145) 
 พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูช้่วย 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ระบบการ 
ด าเนินงานในดา้นปฏบิตัผิูบ้รหิารฯ มกีาร 
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทยีบ 
การด าเนินงาน โดยพจิารณาแต่ละ 
ประเดน็ ดา้นประเภทของโรงเรยีน พบว่า 
 ผูบ้รหิารฯทีอ่ยูใ่นประเภทโรงเรยีน 
ต่างกนัมคีวามเหน็ในระดบัการ ปฏบิตัใิน 
สภาพปจัจบุนั ระดบัปญัหาใน 
สภาพปจัจบุนั ระดบัปฏบิตัติามบทบาท 
หน้าที ่และความคดิเหน็ต่อระบบฯ  
แตกต่างกนั คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
มธัยมศกึษามกีารปฏบิตัมิากกว่าผูบ้รหิาร 
โรงเรยีนประถมศกึษา และผูบ้รหิาร 
โรงเรยีนขยายโอกาสมกีารปฏบิตั ิ
มากกว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา  
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ พบว่า ผูบ้รหิาร 
โรงเรยีนมธัยมศกึษามสีงูกว่าผูบ้รหิาร 
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โรงเรยีนประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชน  
และผูบ้รหิารโรงเรยีนขยายโอกาสอยา่งม ี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้นระดบั 
ปญัหาในสภาพปจัจบุนั พบว่า ผูบ้รหิาร 
โรงเรยีนเอกชนมสีงูกว่าผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ประถมศกึษา และโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
และส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน (2547 : 3) ก าหนดไวใ้น 
มาตรฐานการศกึษาเพื่อการประกนั 
คุณภาพภายนอกระดบัการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐาน. คุณภาพในการดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีนอนัจะส่งผลใหร้ะบบการดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนประสบความส าเรจ็โดย 
มแีนวคดิหลกัในการด าเนินงาน ดงันี้  
1) มนุษยท์ุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ 
พฒันาตนเองไดต้ลอดชวีติ เพยีงแต่ใช ้
เวลาและ วธิกีารแตกต่างกนั 
เน่ืองจากแต่ละคนมคีวามเป็นปจัเจก 
บุคคล ดงันัน้ การยดึนกัเรยีนเป็นส าคญั 
ในการพฒันาเพื่อดแูลช่วยเหลอืทัง้ดา้น 
การป้องกนั แกไ้ขปญัหาหรอืการส่งเสรมิ 
จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น 2) ความส าเรจ็ 
ของงาน ตอ้งอาศยัการมสี่วนรว่มทัง้รว่ม 
ใจ รว่มคดิ รว่มท าของทุกฝา่ยทีม่สี่วน 
เกีย่วขอ้ง 3) การปรบัเปลีย่นบทบาทและ
เจตคตขิองผูบ้รหิารและครอูาจารยใ์หไ้ปสู่
ความรบัผดิชอบ ทีจ่ะดแูลพฒันาการของ
นกัเรยีนอยา่งเป็นองคร์วม 4) การวาง 
ระบบทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจว่านกัเรยีนทุก 
คนมคีร ูอาจารยอ์ย่างน้อยหนึ่งคนทีจ่ะ 

 
ดแูลทุกขส์ุข ไดอ้ยา่งใกลช้ดิและต่อเนื่อง 
5) การสนบัสนุนใหค้รอูาจารยไ์ดม้ ี
ความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบัผูป้กครอง 
เพื่อใหก้ารดแูลทางโรงเรยีนและชุมชน 
เชื่อมประสานกนั  6) การส่งเสรมิให้
ผูป้กครองรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ยทีจ่ะ
ช่วยกนัเฝ้าระวงัดแูลบุตรหลาน7) การ
ประสานสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีน ชุมชน
และผูช้ านาญในสาขา ต่าง ๆ เพื่อใหม้ ี
การส่งต่อและการรบัช่วงการแกไ้ขและ 
ส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนใน 
รปูแบบสหวทิยาการ  
 3.  ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
เกีย่วกบัการด าเนินงานระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามการ 
รบัรูข้องผูบ้รหิารและครเูรยีงตามล าดบั

จากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้น 
การคดักรองนกัเรยีนมากทีสุ่ด รองลงมา 
คอื ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาและ 
ดา้นการส่งต่อ ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้ง 
กบังานวจิยัของจารวุรรณ  รตันมาล ี 
(2547: 102-112) ไดศ้กึษาเรือ่งสภาพ 
และปญัหาการด าเนินงานระบบการดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนของขา้ราชการครใูน 
โรงเรยีนสงักดั  สพฐ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
กาฬสนิธุ ์เขต 3 เพื่อศกึษาสภาพ และ 
ปญัหาการด าเนินงานของระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนของขา้ราชการครใูน 
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โรงเรยีนสงักดั สพฐ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
กาฬสนิธุ ์เขต 3 พบว่าปญัหาการ 
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
ของขา้ราชการครใูนโรงเรยีนสงักดั สพฐ.  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3  
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่ 
พจิารณาเป็น รายดา้น อยูใ่นระดบั 
ปานกลางทุกดา้น เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จาก 
มากไปหาน้อย คอื ดา้นการส่งเสรมิ 
 นกัเรยีน ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็น 
รายบุคคลดา้นการคดักรองนกัเรยีน ดา้น 
การป้องกนัและช่วยเหลอืนักเรยีน และ 
ดา้นการส่งต่อนกัเรยีน สอดคลอ้งกบั 
ยทุธนา เรอืงไพศาล (2547 : 49-50)  
ไดศ้กึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะการ 
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 
นกัเรยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี  
พบว่า ครทูีป่รกึษาโดยรวมครทูีป่รกึษา 
ชาย และครทูีป่รกึษาหญงิมคีวามคดิเหน็ 
ต่อปญัหาการด าเนินงานตามระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน  โรงเรยีนมธัยมอยูใ่น 
ระดบัปานกลางและประสบปญัหาในการ 
ปฏบิตังิานตามระบบจรงิๆ คลา้ยๆ กนั  
และ สมชาย เหลอือ่อน (2548 : 70-71)  
ไดศ้กึษาปญัหาการด าเนินงานตามระบบ 
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของครทูีป่รกึษาใน 
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษาสระแกว้ เขต 2 พบว่า 
ครทูีป่รกึษามคีวามคดิเหน็ต่อปญัหาการ 
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 

นกัเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง และราย 
ดา้น 5 ดา้น มปีญัหาสรปุไดด้งัน้ี  
          1) ดา้นรูจ้กันกัเรยีนเป็น 
รายบุคคล ปญัหาเกดิจากขอ้มลูนกัเรยีน 
แต่ละคนความจรงิของขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก 
นกัเรยีนความรว่มมอืใหข้อ้มลูนกัเรยีน  
 2) ดา้นการคดักรอง ปญัหาเกดิ 
จากความน่าเชื่อถอืของผลการวเิคราะห์ 
ขอ้มลูนกัเรยีนและความเป็นมาตรฐาน 
ของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มนกัเรยีน  
 3) ดา้นการส่งเสรมินกัเรยีน  
ปญัหาคอื ความสนใจต่อกจิกรรมก่อน 
เรยีน  (Home Room) ของครทูีป่รกึษา 

4) ดา้นการส่งต่อนกัเรยีน 
 ปญัหาคอืความชดัเจนของขอ้มลูนกัเรยีน 
ก่อนการส่งต่อ และความไม่ใส่ใจของครทูี่ 
ปรกึษาและครแูนะแนวในการแกป้ญัหา  
 5) ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข 
ปญัหา ปญัหาทีพ่บคอืความเหมาะสม 
ของกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะ 
ปญัหาและความหลากหลาย 
ของกจิกรรม เนื่องจากการ 
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
มกีารด าเนินการดงันี้  
          ด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่รม
สุขภาพจติ ก าหนดไว ้5 ขัน้ตอนคอื 1)  
ด าเนินการเพื่อรูจ้กันกัเรยีนโดยการ
สมัภาษณ์ และศกึษาจากระเบยีนสะสม 
แบบประเมนิผลพฤตกิรรม (SDQ)  
และการเยีย่มบา้นนกัเรยีน  ปญัหา 
อุปสรรคพบว่าครทูีป่รกึษา ไมท่ราบ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ของนกัเรยีนในชัน้เรยีน 
ครบทุกคน  แนวทางแกไ้ขคอืครทูีป่รกึษา 
สอบถามขอ้มลูจากบุคคลใกลช้ดิ  เช่น 
เพื่อนสนิท  หรอืเพื่อนบา้น 2) การคดั 
กรองนกัเรยีน โรงเรยีนมกีารจดัท าเกณฑ ์
การคดักรองนกัเรยีนโดยใชเ้กณฑด์า้น 
จติใจและพฤตกิรรมตามแบบประเมนิของ 
กรมสุขภาพจติ  เกณฑด์า้นสุขภาพ 
รา่งกาย  เกณฑด์า้นเศรษฐกจิและ 
สถานภาพของครอบครวั  เพื่อใชใ้นการ 
จดักลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่ม 
ปกต ิและกลุ่มเสีย่ง หรอืกลุ่มมปีญัหา   
ปญัหาอุปสรรคพบว่าการวเิคราะห ์
ขอ้มลูนกัเรยีน  มขี ัน้ตอนการปฏบิตัทิี ่
ยุง่ยาก  ตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ 
มาก  แนวทางแกไ้ขคอืครทูีป่รกึษา  แต่ 
ละระดบัชัน้รว่มกนัวเิคราะหข์อ้มลูของ 
นกัเรยีนพรอ้มกนั  โดยด าเนินการนอก 
เวลาราชการคอื  หลงัเลกิเรยีน 3) การ 
ส่งเสรมินกัเรยีน  โรงเรยีนจดัใหม้ ี
กจิกรรมโฮมรมู  กจิกรรมประชุม 
ผูป้กครองชัน้เรยีนโดยครทูีป่รกึษาและ 
นกัเรยีนรว่มกนัจดักจิกรรมใน 
คาบกจิกรรมโฮมรมูสปัดาหล์ะ 1 คาบ  
และหลงัเขา้แถวเคารพธงชาตทิุกวนั   
ปญัหาอุปสรรคพบว่าผูป้กครองบางส่วน 
ไมใ่ห ้ความรว่มมอืในการเขา้รว่มประชุม 
ผูป้กครองชัน้เรยีน  และเวลาทีใ่ชใ้นการ 
จดักจิกรรมโฮมรมูมน้ีอย  แนวทางแกไ้ข 
คอืครทูีป่รกึษาประสานตดิต่อกบั 

ผูป้กครองทีบ่า้น และใชเ้วลาว่างจดั 
กจิกรรมโฮมรมู 4)  การป้องกนัและการ 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน ครทูีป่รกึษามกีาร 
ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้  มกีารจดั 
กจิกรรมในหอ้งเรยีนและด าเนินการ 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นการ 
เรยีน ดา้นเศรษฐกจิของครอบครวั ดา้น 
จติใจ พฤตกิรรม ดา้นสุขภาพ โดยจดัหา 
ทุนการศกึษาใหก้บันกัเรยีน 5) การส่งต่อ 
นกัเรยีน  ครทูีป่รกึษาไดม้กีารส่งต่อ 
นกัเรยีนทีม่ปีญัหายากต่อการดแูล 
ช่วยเหลอืไปยงัครแูนะแนว  ครพูยาบาล  
 และผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาสภาพปญัหาความ 
ตอ้งการและแนวทางพฒันาการ
ด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีน ในสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูศ้กึษามี
ขอ้เสนอแนะ  ดงันี้ 

1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ควรก าหนดนโยบายในการการ
บรหิารงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน
ในสถานศกึษา มาใชใ้นการบรหิารงานใน
โรงเรยีนทุกๆ งาน  เพื่อใหม้กีาร
บรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1206                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

1.2  ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสนบัสนุนใน
การบรหิารงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน
ในสถานศกึษา 
 1.3  จดัอบรมบุคลากรใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการส่งเสรมิงานระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาเพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุด 
 1.4  ใหผู้ป้กครองนกัเรยีนเขา้มา
มสี่วนรว่มในการด าเนินงานระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนใหม้ากขึน้ 
       2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้ 
ต่อไป 
 2.1 ควรศกึษาปญัหาการ
บรหิารงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใน

สถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 2.2 ควรศกึษาตวัแปรอื่นทีม่ผีล
ต่อการส่งเสรมิความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 2.3  ควรมกีารศกึษาคน้ควา้แบบ
เจาะลกึการส่งเสรมิความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษาในแต่ละ
ดา้น 
     2.4  ควรมกีารศกึษาวจิยัและ
พฒันารปูแบบการส่งเสรมิความเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 
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