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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาการดำาเนินงานพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไข

ปัญหานักเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 2. เปรียบเทียบการดำาเนิน
งานพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปรึกษา ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศกึษา ผูแ้ทนผูป้กครอง นกัเรยีนของสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาสกลนคร ทั้ง 3 เขต ปีการศึกษา 2559 แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 56 คน ครูที่ปรึกษา 
204 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 75 รวม 335 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
เปน็แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แบบสมัภาษณ ์และแบบประเมนิความสอดคลอ้ง
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได ้สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. การดำาเนินงานพัฒนานักเรยีนและการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหานกัเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการดำาเนินงานพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร จำาแนกตามสถานภาพ โดยรวม
ทุกด้านประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมโฮมรูม ด้านการจัดประชุมผู้ปกครอง ด้านการให้คำาปรึกษา 
ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกันอย่างมี 
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นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา  
มคีวามคดิเห็นเก่ียวกบัการจดักจิกรรมโฮมรมู และการใหค้ำาปรกึษาเบือ้งตน้ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 

3. แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน, องค์ประกอบด้าน
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา, องค์ประกอบด้านการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น, องค์ประกอบ
ดา้นการมสีว่นรว่มของชุมชน และองคป์ระกอบด้านการจดักจิกรรมโฮมรมู ทัง้นีค้ณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน ได้กำาหนดการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบ
การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้โรงเรียนจัดทำาข้อมูลในการ
จัดทำาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามระบบ นอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้เป็นนโยบายสำาคัญและ 
เร่งด่วน โดยมีการกำากับนิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำาเสมอ

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง การแก้ไขปัญหานักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา 

Abstract
The purposes of this research were 1) to study performance and solution  

guidelines on student problem in school under the Office of  Sakon Nakhon Primary  
Educational Service Area and 2) to compare performance and solution guidelines on student 
problem in School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area.  The 
study sample was comprised of 335 school administrators, guidance teachers, school board 
representatives, students’ guardians representatives and students in school under the Office 
of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3 in academic year 2016 which selected 
by purposive sampling . The research tools were five rating – scaled questionnaires and 
conformity assessment forms . The statistical analysis was employed in terms of percentage, 
mean, standard deviation, and correlation coefficient.

The research finding as follows:

1. As a whole, the performance and solution guidelines on Student problem in School 
under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area  was at a high level. When 
each aspect was considered, it revealed that every aspect were at high levels. The highest 
means was Classroom meeting aspect and the lowest means was initial consultation aspect. 

2. Comparative Results of the performance and solution guidelines on student  
problem in school under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area all 
of aspect as: homeroom, classroom meeting, initial consultation, The activities for prevention 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 194 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

and resolution problem and community cooperation had statistically significance difference 
at 0.01 level. When each aspect was considered, it revealed that school administrators and 
guidance teachers had difference opinion in Homeroom aspect and initial consultation aspect 
at 0.01 level of significance. 

3. Solution guidelines on Student problem by cooperation of community in school 
under SakonNakhon Primary Educational Service Area. The 5 experts agreed upon the  
feasibility of the application at the high level in all of aspect as: classroom meeting, 
The activities for prevention and resolution problem, initial consultation and community  
cooperation and homeroom. The basic education commission define the prevention of  
student problems as a policy to all schools provide a system to prevent problems; to prevent 
and solve the problem by providing information to the school system to help students follow 
the system. It is also defined as an important and urgent policy with supervision follow up 
consistently and consistently.

Keywords: Development of solution guidelines, student problem, cooperation of  
community 

บทนำา
สภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบัน ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระ
ทบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อ
สถานการณ์ของเดก็และเยาวชนในทางทีไ่มดี่หลาย
ประการ โดยรายงานวิจัยของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ศึกษาถึง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัวไทย (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550: 
5 - 9) พบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการไหลบ่าทาง
วัฒนธรรมทำาให้พฤติกรรมความคิดและทัศนคติ
ของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปท้ังในส่วนที่
เป็นประโยชน์และโทษกับตัวเด็กเอง สถานการณ์
เด็กในปัจจุบันจึงมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของ
ปัญหาและการแก้ไขมากขึ้น ปัญหาพฤติกรรมที่
สำาคัญของวัยรุ่นคือ วัยรุ่นไทยชอบเที่ยว สูบบุหรี่ 
ดื่มสุรา มีแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัย

อันควรเพ่ิมมากข้ึน ที่สำาคัญวัยรุ่นยังมีแนวโน้ม
จะพยายามฆ่าตัวตายเมื่อเกิดความกดดัน ใน
ชีวิตมากกว่าวัยอ่ืน และยังเกิดอุบัติการณ์ของ
ภาวะอุปาทานระบาด ซึ่งเป็นอาการที่สะท้อน
ความเครียด วิตกกังวลเพิ่มขึ้นจากอดีตหลายเท่า 
ในเด็กและวัยรุ่นหญิงร้อยละ 30 ถูกจับในคดี 
ลักทรัพย์และถูกจับดำาเนินคดียาเสพติดเพิ่มเป็น
สดัส่วนทีส่งูทีส่ดุ ดา้นการเสยีชวีติของเดก็วยัเรยีน
พบว่าเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากท่ีสุดถึงปีละ 
1,500 - 1,800 ราย ดา้นปญัหาเดก็ถกูทอดทิง้พบ
ว่าเด็กไทยถูกทอดทิ้งเฉลี่ยวันละ 5 คน ส่วนใหญ่
ถูกทอดทิ้งหลังคลอด และ 4 ใน 5 คน ของเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้งเกิดจากแม่อายุน้อย ก่อให้เกิดปัญหา
เด็กเร่ร่อนและไม่ได้เรียนหนังสือ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการนำานโยบาย
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้กำาหนดแนวทาง
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การดำาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยมอบหมายให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำาหนดมาตรการ
สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรม
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหา และการ
คุ้มครองเด็ก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 
โดยผา่นกระบวนการศึกษา การเรยีนรูแ้ละวถิชีีวติ 
ในสังคม (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2547: 3 - 4)

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียน และกำาหนดมาตรการสนบัสนนุ 
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม
และพฒันา ปอ้งกนั แกไ้ขปญัหาและคุ้มครองสทิธิ
เดก็ โดยการมีส่วนรว่มของบคุลากรและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จะประสบความสำาเร็จได้ ซึ่งการดำาเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรในการดำาเนินงาน มีภารกิจหลักท่ี
เป็นหัวใจของการดำาเนินงาน 5 กิจกรรมประกอบ
ด้วย ประการหนึ่ง การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
นกัเรยีนแต่ละคนมพ้ืีนฐานความเปน็มาของชีวติท่ี
ไมเ่หมอืนกนั หลอ่หลอมให้เกดิพฤติกรรมหลายรูป
แบบทัง้ดา้นบวก และด้านลบ ดังนัน้ การรูข้อ้มลูท่ี
จำาเปน็เกีย่วกบัตวันกัเรียนจงึเปน็สิง่สำาคัญทีจ่ะช่วย
ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นสามารถ
นำาข้อมูลมาวิเคราะห์นักเรียนได้อย่างถูกทางซึ่ง
เป็นขอ้มลูเชงิประจกัษ ์มใิช่ความรู้สกึคาดเดา โดย
เฉพาะการแกไ้ขปญัหานกัเรยีน ซึง่จะทำาใหเ้กิดขอ้

ผดิพลาดตอ่การชว่ยเหลอืนกัเรยีนหรอืเกดิไดน้อ้ย
ที่สุด ประการที่สองการคัดกรองนักเรียน เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล แล้วนำาผลมาจำาแนกตามเกณฑ์
การคัดกรองที่สถานศึกษาได้จัดทำาขึ้น เพื่อแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ หมาย
ถงึนกัเรยีนทีไ่มม่พีฤตกิรรมท่ีเปน็ปญัหาและสง่ผล
ต่อชีวิตประจำาวันของตนเองหรือสังคมร่วนรวมใน
ด้านลบ กลุ่มเสี่ยงหมายถึงนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัว แสดงออกเกิน
ขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลอง
สิ่งเสพติด ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางลบ 
กลุ่มมีปัญหา หมายถึงนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาชัดเจนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำาวัน
ของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ ซึ่งอย่า
ให้นักเรียนรู้ตัวเองว่าจัดอยู่ในกลุ่มใดเป็นความ
ลบั ประการทีส่าม การส่งเสรมิและพฒันาเปน็การ 
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทกุคนทีอ่ยูใ่นความดแูลของครู
ทีป่รกึษาใหเ้ปน็บคุคลทีม่คีณุภาพมคีวามภมูใิจใน
ตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
ปกตกิลายเปน็นกัเรียนกลุม่ทีม่ปีญัหาและเปน็การ
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีปัญหากลับ
มามีพฤติกรรมดีขึ้นตามที่สถานศึกษาหรือชุมชน
มุ่งหวัง ประการที่สี่ การป้องกันและแก้ปัญหาครู
มีปัญหานั้นจำาเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแล 
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือทั้ง
การปอ้งกนัและแก้ปญัหาโดยไมป่ลอ่ยปละละเลย 
จนกลายเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ประการ
ที่ห้า การส่งต่อในกรณีที่มีปัญหายากต่อการช่วย
เหลือหรือช่วยแล้วมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ควรส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ หรือเด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมีความต้องการ
พเิศษเดก็ดอ้ยโอกาสกค็วรสง่ตอ่ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ 
ด้าน หรอืหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ใหน้กัเรยีนได้รบั 
การสง่เสรมิ พฒันาและช่วยเหลอือย่างถกูทางและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1-2)
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สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร ได้ดำาเนินงานระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนตามแนวทางการดำาเนินงานของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยให้สถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วย
เหลอืนกัเรยีน เพือ่วางแผนและจดักจิกรรมสง่เสรมิ 
พัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่
นกัเรียนในแต่ละดา้น แตก่ารดำาเนนิงานระบบการ
ดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนของสถานศกึษาในโรงเรยีน 
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศกึษาสกลนคร เขต 2 สว่นใหญ่ยงัไมบ่รรลเุปา้หมาย 
ตามแนวทางการดำาเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสถานศึกษามีความ
แตกต่างหลากหลายทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ 
ชว่งชัน้ท่ีเปิดสอน วัยของนกัเรยีนทีต่อ้งใช้จติวทิยา 
และทกัษะในการทำาความเขา้ใจนกัเรยีนทีแ่ตกตา่ง
กัน ความรู้และความสามารถของผู้บริหารและ
ครูในสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหา 
อุปสรรคต่อการดำาเนินงานทั้งสิ้น (สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 
2550: 8)

จากเหตุผลที่กล่าวมาน้ัน ผู้วิจัยในฐานะ
ที่ มีหน้าที่โดยตรง ในการจัดระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียน ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน การส่งเสริม การดูแลช่วยเหลือ 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมี ความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยสภาพปัจจุบัน ปัญหาของระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับ
โรงเรียน และความต้องการแนวทางพัฒนาการ
ดำาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับโรงเรียน ข้อมูลท่ีได้
จากการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเอง 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
ขึ้นไป และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการช่วย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาให้มี
มาตรฐานในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ 
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี  
มคีวามรูแ้ละสามารถดำารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง
มีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดำาเนินงานพัฒนา

นักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบการดำาเนนิงานพัฒนา
นักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร จำาแนกตามเพศและขนาดของโรงเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามข้ันตอนดำาเนิน

การวิจัยดังนี้ โดยดำาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของ
การพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร 

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ทีพ่งึประสงค ์การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหานักเรียน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
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ภ�พที่ 1 แสดงระยะการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการ และผลที่ได้

ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการและผลที่จะได้ แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพที่ 1

ระยะก�รวิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่จะได้

1. การศึกษาองค์
ประกอบและตัวชี้วัด

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้
วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

ได้องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และวิธีการ
พัฒนาแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศึกษา

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 1 
มาสร้างเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และแบบตรวจสอบรายการวิธีการพัฒนา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้
แทนผู้ปกครอง นักเรียนสังกัดสพป.สกลนคร จำานวน 
335 คนโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม และความถี่ของวิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน

ทราบสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ 
และวิธีการพัฒนา
แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยชุมชน
มีส่วนร่วมสำาหรับ
สถานศึกษา

3. การพัฒนาแนวทาง
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์กาค่า
ดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ
2. สนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการพัฒนา
แนวทางการ 2 กรณี
3. ร่างแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ประเมินแนวทางการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

ได้วิธีการพัฒนา
แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยชุมชน
มีส่วนร่วมสำาหรับ
สถานศึกษา
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ประช�กร และกลุ่มตัวอย่�ง

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคำาถามและความมุง่
หมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดังต่อไปนี้

1. การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัช้ีวดั 
ของการพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไข
ปัญหานกัเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาสกลนคร

1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดของสมรรถนะ
ครูด้านการพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถาน
ศึกษาได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ซึ่งได้
มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์จำานวน 2 คนครูที่ได้รับรางวัลทรง
คณุคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ระดบัเหรยีญทอง  
จำานวน 2 คน และครูที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิจัย
และประเมินผลทางการศึกษา จำานวน 1 คน 

1.2 การศึกษาการดำาเนินงานพัฒนา
นักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร

 1.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  
ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียน ของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 638 แห่ง 
รวมประชากรทั้งสิ้น 11,654 คน

 1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียน ของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร จำานวน 335 คน โดย

การเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตาราง
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของเครจซแีละมอรแ์กน  
(Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 
43) และใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่ม
ประชากรทั้งหมด ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

1.3 การพัฒนาแนวทางการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

 1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำาหน้าท่ี
ประเมินแนวทาง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน  
5 คน

 1.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำาหน้าท่ี
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 1 
คน 2) ครู จำานวน จำานวน 1 คน 3) ผู้แทนคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 1 คน 
ผู้แทนผู้ปกครอง จำานวน 1 คน พระภิกษุสงฆ์ 
จำานวน 1 รูป รวม 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1.  แบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ สอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
นักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
โดยมคีำาถามคลอบคลุมเนือ้หาเกีย่วกบัการพฒันา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
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นักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 5 ด้าน ดังนี้ 1. การ
จัดกิจกรรมโฮมรูม 2. การจัดประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน 3. การให้คำาปรึกษาเบื้องต้น 4. การ
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
5. การมีส่วนร่วมของชุมชน

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร ลกัษณะคำาถามเปน็คำาถาม
ปลายเปิด

2. แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน
ความสอดคล้องความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ ซ่ึงเป็นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ทีพ่ฒันาขึน้ตามขอบข่ายพัฒนาการพัฒนาแนวทาง
การปอ้งกนัและแกไ้ขนกัเรยีนโดยชุมชนมสีว่นรว่ม
สำาหรับโรงเรียนท้ัง 5 ด้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร โดยใช้
ปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในระยะที ่1 ซึง่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1 .  สถิ ติ พื้ น ฐ าน  ได้ แ ก่  ร้ อ ยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติที่ใช้ในหาคุณภาพของเครื่องมือ  
การหาค่าอำานาจจำาแนกรายข้อแบบสอบถาม 
โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
ตามวิธี Item Total Correlation (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554: 130) และการห่าความเช่ือ
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 117)

ผลการวิจัย
1. การดำาเนนิงานพฒันานกัเรยีนและการ

ปอ้งกนัแกไ้ขปญัหานกัเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และ
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ การให้คำาปรึกษา
เบื้องต้น

2. ผลการเปรียบเทียบการดำาเนินงาน
พัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหา
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร จำาแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมทกุดา้นประกอบด้วย ดา้นการ
จัดกิจกรรมโฮมรูม ด้านการจัดประชุมผู้ปกครอง 
ด้านการให้คำาปรึกษา ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ
การป้องกันและแก้ปัญหาและด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูม และการให้ 
คำาปรึกษาเบื้องต้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบว่า การดำาเนินงาน
พัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้บริหาร ครูและชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมโฮมรูมและด้านการให้คำาปรึกษา  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. แนวทางการป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีความ 
เป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 1 เปรียบเทียบการดำาเนินงานพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครจำาแนกตามสถานภาพ โดยรวม
และรายด้าน

องค์ประกอบแนวท�งก�รพัฒน�ก�รป้องกัน 
และแก้ไขปัญห�นักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผู้บริห�ร-ครู 
(n=335)

 ชุมชน
(n=335)

t Sig.

1. องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.45 4.35 4.77** 0.00

2. องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน

3.79 4.43 0.65 0.71

3. องค์ประกอบด้านการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น 4.18 4.58 4.23** 0.00

4. องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

4.03 4.45 0.82 0.64

5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.03 4.34 0.72 0.68

 รวม 3.95 4.46 4.68** 0.00

ต�ร�ง 2 แสดงผลการประเมนิความเปน็ไปได้ของการพฒันาแนวทางการปอ้งกนั และการแกไ้ขปญัหา
นักเรยีนโดยชุมชนมสีว่นรว่มสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสกลนครโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ ร�ยก�รประเมิน S.D.
ระดับของ

คว�มเป็นไปได้
1 องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมโฮมรูม 4.26 0.55 มาก

2 องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 4.56 0.56 มาก

3 องค์ประกอบด้านการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น 4.43 0.58 มาก

4 องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.50 0.60 มาก

5 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.35 0.56 มาก

โดยรวม 4.42 0.37 ม�ก



Journal of Education, Mahasarakham University 201 Volume 12 Number 2 April-June 2018 

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเห็นว่า การพัฒนาแนวทางการป้องกัน 
และการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาสกลนครมคีวามเปน็ไปได้ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า องค์ประกอบ
ด้านการจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา, องค์ประกอบด้านการให้คำาปรึกษา
เบื้องต้น องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน และองคป์ระกอบดา้นการจดักจิกรรมโฮมรมู 
นอกจากนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้กำาหนดการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็น
นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการ
ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้โรงเรียนจัดทำาข้อมูล
ในการจัดทำาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
ตามระบบ นอกจากนีย้งัได้กำาหนดใหเ้ปน็นโยบาย
สำาคัญและเร่งด่วน โดยมีการกำากับนิเทศ ติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ

อภิปรายผล
1. การดำาเนนิงานพัฒนานักเรยีนและการ

ปอ้งกันแก้ไขปญัหานกัเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร โดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งมาจากโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร ให้ความสำาคัญกับการจัดกิจกรรม 
โฮมรูม และการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียนโดยมีการกำาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมตาม
กำาหนดการและรายงานผลการจดักจิกรรมให้ฝา่ย
บริหารทราบ มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมี

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำาหนดเรื่องและกิจกรรม
ตามสภาพปัญหาความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง สนับสนุนให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ
และตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนานักเรียน โดยให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
โรงเรยีน และครผูู้สอน ไดร้ว่มกันออกแบบกิจกรรม
เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียน เพื่อ
ความสะดวกในการประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง
และบุคลากรในโรงเรียนที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อีกทั้งระดมแนวคิดใน
การพัฒนานักเรียนรวมกันและจัดทำาโครงการ
ร่วมกัน ให้คำาแนะนำา และเสนอความคิดเห็นใน
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน มีการส่งเสริมจัดบรรยากาศในห้องเรียน
หรือนอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนใน
ด้านต่างๆ เช่น การรู้จักตนเองของนักเรียน การ
รู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม การรู้จักปรับตัว และ
โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้
ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความรู้แก่ 
ผู้ปกครองให้ เห็นถึงความสำาคัญของการจัด 
กิจกรรมประชุมปกครองชั้นเรียน มีการให้  
คำาปรึกษาเบือ้งตน้เพือ่ป้องกันแก้ไขปญัหานักเรยีน 
มีการส่งเสริมให้ครูดำาเนินการให้คำาปรึกษาแก่
นกัเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง และปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง
ที่ดีแก่นักเรียนทางด้านบุคลิกภาพ มีการใช้หลัก
จติวทิยาวยัรุน่ในการใหค้ำาปรกึษาแกน่กัเรยีนกลุม่
เสี่ยง มีการส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนใน
การให้คำาปรึกษา มีการให้คำาปรึกษาทั่วๆ ไปเพื่อ
ช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาแก่นักเรียน มีการเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้ เทคนิคในการให้
คำาปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน มีจัดส่งบุคลากร
ในโรงเรียนเข้าอบรม เพื่อการฝึกฝนทักษะการ
ให้คำาปรึกษาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
หลกัจติวิทยา พฒันาการ หรอืความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
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มีการบนัทกึและรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของนกัเรยีนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงไว้เป็นความลับ และเก็บข้อมูลไว้ใน
ที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเรียกใช้ โรงเรียน
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัด
กจิกรรมเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา มกีารสง่เสริม
ให้มีการติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมี
ปญัหาอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง มกีารสง่เสรมิใหม้ี
ความหลากหลายของกจิกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหา
นกัเรยีน มกีารสง่เสรมิความรว่มมือจากผูเ้กีย่วขอ้ง
ในการแกไ้ขปญัหา มกีารประสานกบัครแูละผูเ้กีย่ว
ข้องอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ เช่น 
ชมุนมุดนตรสีากล ชมุนมุกฬีาฟตุบอล ใหน้กัเรยีน
ที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่อ่อนเพื่อติวหรือสอน
เสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า มีการส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม เพ่ือช่วยเหลือ
นกัเรยีนในกลุม่เสีย่งและกลุม่มปีญัหาการปอ้งกนั
และแก้ไขปญัหาโดยการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้การ
ดำาเนินงานพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไข
ปัญหานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สมพงษ์ แก้วอาจ (2547: 94) ได้ศึกษา
การดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น พบว่า 
ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการ
ดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตาม 
องค์ประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 
ประการ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คดักรองนักเรยีน การสง่เสรมินกัเรยีน การปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับงาน
วจิยัของฉลอง เอีย่มวไิล (2547: 12) ศกึษาสภาพ 

ปัจจุบันและปัญหาการดำาเนินงานระบบดูแล 
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา สังกดัเขตพืน้ที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

สภาพปจัจุบนัของการพฒันาแนวทางการ
ป้องกัน และการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 
คือ องค์ประกอบด้านการให้คำาปรึกษา เบื้องต้น 
รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรม
เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา และองค์ประกอบดา้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์ประกอบด้านการ
จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน และองค์
ประกอบดา้นการจดักจิกรรมโฮมรมู ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สมพร ไชยแสง (2547: 72) ได้
ศึกษาการดำาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย เขต1 พบว่า การดำาเนินงานระบบ
การดแูลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา โดยภาพ
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและ
แกไ้ข การรูจ้กันกัเรยีนเปน็รายบคุคล การคดักรอง
นักเรียนและการส่งต่อนักเรียน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณรงค์ชัย สาไพรวัลย์ (2546: 65) 
ได้ศึกษาผลการติดตามผลการดำาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัย
พิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม พบว่า สภาพ
ปจัจบุนัในการปฏบิตังิาน ระบบการดแูลชว่ยเหลอื
นักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก คือ การคัดกรองนักเรียน การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหานักเรียน การส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
และการส่งต่อนักเรียน
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ส่วนส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการ
พัฒนาแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
นักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 4 ด้าน โดยด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบด้านการให้ 
คำาปรึกษาเบื้องต้น รองลงมาคือ องค์ประกอบ 
ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
องคป์ระกอบดา้นการจดักจิกรรมประชุมผูป้กครอง 
ชั้นเรียนและด้านที่ค่าเฉลี่ยตำาสุดคือองค์ประกอบ
ด้านการจัดกิจกรรมโฮมรูม

2. ผลการเปรียบเทียบการดำาเนินงาน
พัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหา
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร จำาแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกตา่งกนั โดยครทูีป่รกึษา มี
การดำาเนนิงานมากกวา่ผูบ้รหิารโรงเรียน ทัง้น้ีเนือ่ง
มาจากผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร จะ
เป็นผู้ที่มอบนโยบายการดำาเนินงานในการบริหาร
โรงเรียน วางแผนการดำาเนินงาน และมีหน้าที่ใน
การประเมินผลการดำาเนินงาน ส่วนครูที่ปรึกษา
และครูผู้ปกครองจะเป็นผู้การดำาเนินงานพัฒนา
นักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนตาม
นโยบายของผู้บริหารโรงเรียนที่วางแนวทางไว้ให้ 
ดว้ยเหตุผลดงักลา่วจงึทำาใหก้ารดำาเนนิงานพัฒนา
นักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาสกลนคร จำาแนกตามสถานภาพ โดย
รวมแตกต่างกนั โดยครทูีป่รกึษา มกีารดำาเนนิงาน 
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมศักดิ์ สุติบุตร (2550: 78) ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหาการดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ครูที่มีสถานภาพทางตำาแหน่งแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการดำาเนินงานระบบ
ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู
ที่ปรึกษา มีการดำาเนินงานด้านการจัดกิจกรรม 
โฮมรมูและดา้นการใหค้ำาปรกึษาเบือ้งตน้มากกวา่
ผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว 
ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้ที่วางแนวทาง นโยบาย 
แนะนำา แนะแนว รวมทั้งเป็นผู้นิเทศ ติดตามการ
ดำาเนินงานเก่ียวกับการพัฒนานักเรียนและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน ส่วนครูที่ปรึกษา จะ
เป็นผู้ที่คอยปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหาร
โรงเรียนได้วางแนวทางไว้ และการจัดกิจกรรม
โฮมรูมนั้นเป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษาที่ต้องโฮมรูม 
นักเรียนในความรับผิดชอบทุกวัน และคอยให้
คำาปรึกษาเบื้องต้นในด้านต่างๆ แก่นักเรียนใน
ความรับผิดชอบของตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงทำาให้ครูที่ปรึกษา มีการดำาเนินงานด้านการจัด
กจิกรรมโฮมรมูและดา้นการใหค้ำาปรกึษาเบือ้งตน้
มากกว่าผูบ้รหิารโรงเรยีน และผลการเปรยีบเทยีบ
การดำาเนินงานพัฒนานักเรียนและการป้องกัน
แก้ไขปัญหานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครจำาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้ งนี้ เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2546 หมวดที ่1 มาตรา 6 กลา่วถงึ 
จุดมุ่งหมายและหลักการว่าการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชี วิต 
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ด้วย
เหตุดังกล่าว สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของการ
ดำาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด ประกอบกับสำานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้ปีการ
ศึกษา 2555 – 2556 เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด” และในปีการ
ศึกษา 2556 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจะเป็นจุดเน้นสำาคัญที่ สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตอ้งดำาเนนิการและ
ยกระดบัให้มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ ดังนัน้สำานักงาน
เขตพืน้ฐานการศกึษา จงึได้มมีาตรการโรงเรยีนใน
สงักัด พฒันางานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ใหม้ปีระสทิธภิาพได้มาตรฐาน บรรลวุตัถุประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2546 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้การ
ดำาเนินงานพัฒนานักเรียนและการป้องกันแก้ไข
ปัญหานกัเรยีนในโรงเรยีน อำาเภอธาตุพนม จงัหวดั
ธาตุพนม จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม
ไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบังานวจัิยของจารุวรรณ 
รัตนมาลี (2547: 138) ศึกษาสภาพและปัญหา
การดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการศึกษา พบว่า 
ข้าราชการครูอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มี
ปัญหาการดำาเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการดำาเนินงานด้านการ
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำาหนดการป้องกันแก้ไข
ปัญหานักเรยีนเปน็นโยบายใหส้ถานศกึษาทกุแหง่
จดัให้มีระบบการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหานกัเรียน เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให้โรงเรียน
จัดทำาข้อมูลในการจัดทำาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนเปน็ไปตามระบบ นอกจากนีย้งัไดก้ำาหนด
ใหเ้ปน็นโยบายสำาคญัและเรง่ดว่น โดยมกีารกำากบั
นิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำาเสมอ ส่ง
ผลใหโ้รงเรยีนทกุขนาดในโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนครตระหนกั
และเห็นความสำาคัญดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตาม
การดำาเนินงานนั้นยังมีข้อจำากัดบางประการ 
โดยโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีการดำาเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งน้ี
เนื่องจากมาจากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญ ่มคีวามพรอ้มในหลายๆ ด้าน เชน่ ดา้น
บุคลากร งบประมาณในการดำาเนินงาน ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จึงทำาให้การดำาเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อ
จำากดัดา้นบคุลากร และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น
งบประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจำากดั ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว
จึงทำาให้โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีการดำาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา มากกวา่โรงเรยีนขนาดเลก็  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฉลอง เอีย่มวไิล (2547: 
82) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำาเนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการ
วจิยัพบวา่ การเปรยีบเทยีบสภาพปจัจุบนัของการ
ดำาเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร 
เขต 1 จำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทกุดา้นมสีภาพการดำาเนนิงานแตกตา่งกนั อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. แนวทางการป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำาหรับสถาน



Journal of Education, Mahasarakham University 205 Volume 12 Number 2 April-June 2018 

ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

มีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยองคป์ระกอบด้านการจัดกจิกรรมประชุม 
ผู้ปกครองชั้นเรียน องค์ประกอบด้านการจัด
กิจกรรมเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา องคป์ระกอบ
ด้านการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น องค์ประกอบด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์ประกอบด้าน
การจัดกิจกรรมโฮมรูม โดยคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำาหนดการป้องกันแก้ไข
ปัญหานักเรยีนเปน็นโยบายใหส้ถานศกึษาทกุแหง่ 
จัดให้มีระบบการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยให้
โรงเรียนจัดทำาข้อมูลในการจัดทำาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามระบบ นอกจากนี้  
ยังได้กำาหนดให้เป็นนโยบายสำาคัญและเร่งด่วน 
โดยมีการกำากับนิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำาเสมอ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ไปใช้

1.1 ด้านการจัดกิจกรรมโฮมรูม ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ 
ครผูู้สอน ไดร่้วมกันออกแบบกจิกรรมโฮมรมูทีเ่นน้
การพฒันาทกัษะชวีติ ดงันัน้ผูบ้ริหารโรงเรยีนและ
ครูผู้สอนควรมีการร่วมมือกันออกแบบกิจกรรม 
โฮมรูมที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตที่หลากหลาย

1.2 ดา้นการจดัประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ มีการเชิญวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความรู้ในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองให้เห็นถึงความ
สำาคัญของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ชั้นเรียน ดังนั้น โรงเรียนควรมีการเชิญวิทยากร

ภายนอกท่ีมีความรู้ในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองให้เห็นถึงความ
สำาคัญของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ชั้นเรียน

1.3 ด้านการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น ข้อที่
มคีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ ไดแ้ก ่มกีารใชห้ลกัจิตวทิยาวยัรุน่
ในการใหค้ำาปรกึษาแกน่กัเรยีนกลุ่มเสีย่ง ดงันัน้ครู
ทีป่รกึษาควรมกีารใชห้ลกัจติวทิยาวยัรุน่ในการให้
คำาปรึกษาแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และโรงเรียนควร
มีการนำาครูที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลัก
จิตวิทยาวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่มีการ 
ส่งเสริมให้มีความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหานักเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรจัดให้มี 
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการแก้ไขปัญหา
นักเรียน และประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รศึกษ�
ค้นคว้�ครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวจัิยในลกัษณะเดยีวกนันี้
กบังานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การดำาเนนิงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนำาผลการวิจัยเป็น
ข้อสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนางานสำาหรับ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง

2.2 ควรศึกษาและติดตามประเมินผล
การดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
จะไดว้างแผนปรบัปรงุงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน

2.3 ควรทำาการวิจัยเก่ียวกับสภาพและ
ปัญหาดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยกำาหนดกลุ่มประชากรในระดับเขตการศึกษา
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