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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ2) เพื่อ
พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน การวิจัยมีแบ่ง
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ระยะ
ท่ี 2 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในระยะที่ 1 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 40 คน และครูผู้สอน จำานวน 210 คน โดย
ใชว้ธิกีารสุม่อยา่งง่าย (simple random sampling) ระยะที ่2 การพฒันาแนวทางการดำาเนินงานปอ้งกนั
และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน คือ ศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียน จำานวน 10 แห่ง ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้
เปน็แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แบบสมัภาษณ ์แบบประเมนิความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 พบว่า 
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โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหนีเรียน และ ด้านพฤติกรรมติดโทรศัพท์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 2 ด้าน 
คอื ดา้นพฤตกิรรมกา้วรา้ว และดา้นพฤตกิรรมทางเพศ สว่นดา้นอืน่ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่ดา้น
พฤติกรรมการใชส้ารเสพตดิ ดา้นพฤตกิรรมตดิการพนนั ดา้นพฤตกิรรมลกัขโมยและดา้นพฤตกิรรมการ
โกหก และด้านพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อ ตามลำาดับ 

2. แนวทางการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนใน โรงเรียน
ขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานเีขต 4 พบวา่ 1) โรงเรยีนเฝา้ระวงั
ตดิตามนกัเรยีนทีม่พีฤติกรรมเสีย่งอย่างตอ่เน่ืองโดยใชร้ะบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 2) จดัอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 3) ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4) นำานักเรียนทัศนศึกษาสถานที่ เช่น เรือนจำา สถานบำาบัด
ผู้ติดยาเสพติด 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง 6) เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 7) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรยีน 8) การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัผูป้กครอง ชมุชน องคก์รทางศาสนา และองคก์รอืน่ๆ 
9) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองกบัโรงเรียน 10) หลกีเลีย่งคำาพดูทีท่ำาใหเ้กดินกัเรยีนเกดิปมด้อย 
และ11) ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองทำาสิ่งใหม่ในขอบเขตที่เหมาะสม 

ผลการประเมนิแนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนในโรงเรยีนขยาย
โอกาส สังกัดสำานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 4 โดยผู้ทรงคุณวฒุิ พบว่า มีความ
เหมาะสม และเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาส 

Abstract 
This research purposes were: 1) to study the current situations of the student’s 

undesired behaviors of students expansion schools under the Office of Udon thani Primary 
Educational Service Area 4. 2) to develop the guidelines to preventing and solving undesired 
behaviors. The research was designed into 2 phases. Phase 1 was to study the current 
situations of the student’s undesired behaviors of students. Phase 2 was to develop the 
guidelines to prevent and solve the student’s undesired behaviors. Samples in phrase 1 were 
the administrators and teachers of 250 with random sampling by simple random sampling, 
phase 2 were the administrators and teachers of 20 from 10 best practices schools in 
prevention and solving the student’s undesired behaviors. The research instruments were 
the questionnaire with 5 rating scale and interview form and the appropriate evaluation form. 
The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.

The research results were as followed 
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บทนำา 
การพัฒนานักเรียนที่เน้นให้มีคุณภาพ

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เน้นสุขภาพ
ที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการ
ศึกษาน้ันนอกจากจะดำาเนินการด้วยการส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและช่วยเหลือ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ซึง่เกดิขึน้กบันกัเรยีนกเ็ปน็สิง่ท่ี
สำาคญัประการหน่ึงของการพัฒนา เนือ่งจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระ
ทบตอ่ผูค้นในเชงิบวกแลว้ ในเชิงลบกม็ปีรากฏ เช่น
กันเป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ 

ปญัหาครอบครวั ซึง่ก่อใหเ้กิดความทกุข ์ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม
หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ความสำาเร็จที่เกิดจาก
การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครู
ที่ปรึกษาเป็นหลักในการดำาเนินการต่างๆ เพื่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความ
รักที่มีต่อศิษย์ และบทบาทการสอนสำาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม 
เน้นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป บทบาท
ของครูที่กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่องใหม่เพราะมีการ
ปฏิบัติกันอย่างสม่ำาเสมอและได้ดำาเนินการมา

1. The current situations of undesired behaviors in expansion schools under the 
Office of Udon thani Primary Educational Service Area 4 as the whole were at the high 
level and 2 behaviors were at the highest level as skipping class behavior and telephone 
addiction behavior, 2 behaviors were high level as aggressive behavior and sexual behavior, 
others behaviors were at the moderate level as drug addiction, gambling, theft, lolling a lie, 
and lavish behaviors. 

2. The guidelines to prevent and solving undesired behaviors of students were 
as follow: 1) school should follow up continuously the students’ risk behaviors by using 
the students care and support system, 2) moral and ethics training, 3) teachers as the 
role models 4) field trip at the prison and drug addicts rehabilitation center 5) activities  
management for enhancing students’ self-esteem 6) providing the chance for students to 
perform their capacities in the various events 7) varieties of learning management base on 
students individual difference 8) building the network with parents, religion organizations 
and others 9) parental involvement 10) avoid the words that created the weak point to the 
students,and 11) promoting the students try to do the new action under the acceptable 
boundaries. The evaluation of prevent and solve the student’s undesired behaviors was at 
the highest level of appropriateness. 

Keywords: Guidelines for preventive and corrective action, unwanted behavior of students, 
expansion schools 
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นานแล้วนับตั้งแต่อดีต จนได้รับการยกย่องเป็น
ปูชนียบุคคลแต่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยโดยเฉพาะการทางานอย่างมีระบบ
เพ่ือการดูแลนักเรียนแล้ว ความสำาเร็จของงาน
ย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพผลดีย่อม
เกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่า
จะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือสังคม 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นระบบที่
สามารถดำาเนินงานเพื่อรับการประกันคุณภาพ
ได้ซ่ึงครอบคลุมท้ังด้านปัจจัย ผลผลิตและด้าน
กระบวนการ (กรมสุขภาพจิต, 2546: 2) แต่การ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากการพัฒนา สง่ผลกระทบต่อ
สถาบันทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน สื่อสารมวลชน 
สภาพแวดล้อมทางสังคม รวมไปถึงกลุ่มบุคคล
หรือองค์กรทางสังคมอื่นๆ ที่เป็นปัจเจกบุคคล 
เพราะจากที่สถาบันทางสังคมมีบทบาทท่ีสำาคัญ
ในการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในสังคม 
ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและ
บรรทัดฐานของสังคม แต่ปัจจุบันสถาบันหรือ
องค์กรดังกล่าวไม่สามารถทำาหน้าที่เช่นที่เคย
กระทำามา การเสียสมดุลของสถาบันสังคมเช่นน้ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ของ
บคุคลเกดิปญัหาขึน้มากมาย สภาพปญัหาดังกลา่ว 
นับว่ า เป็นอุบั ติ การณ์ ท่ี ชัด เจนและรุนแรง
มากในกลุ่มวัยรุ่นของสังคมปัจจุบัน (เรืองชัย  
ทรัพย์นิรันดร์, 2546: 6) ประกอบกับวัยรุ่น
เป็นวัยท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเจตคติ
และพฤติกรรมทางสังคมทุกอย่าง วัยรุ่นต้องการ
อิสรภาพในด้านการคบเพื่อน การเที่ยวเตร่ 
ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ เพราะวัย
รุ่นเป็นวัยแห่งการหาประสบการณ์และความรู้ 
อยากรู้ อยากลองในทุกส่ิง ขาดการยับย้ังจิตใจ 
ไม่ไตร่ตรองคิดถึงผลได้ผลเสีย ดังนั้นโอกาสที่
จะแสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้องจึงมีมากหาก
ไม่ได้รับการแนะแนวทางที่เหมาะสม (พรพิมล 

เจียมนาครินทร์, 2539: 16) จะเห็นได้ว่ามีเด็ก
นักเรียนและวัยรุ่นจำานวนไม่น้อยมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว หนี
เรยีน ตดิโทรศพัท ์พฤตกิรรทางเพศทีไ่มเ่หมาะสม  
ติดยาหรือสารเสพติด ติดการพนัน พูดจาโกหก 
ลักขโมย ใช้ของฟุ่มเฟือย บ้างก็แสดงออกด้วย
การแต่งกาย และอากัปกิริยาเป็นที่สะดุดตาแก่
ผู้พบเห็น มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย มีการทำาร้าง
รา่งกายเกดิขึน้ในอตัราทีบ่อ่ยมากขึน้ (กรมสขุภาพ
จิต, 2551: 21) 

การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่
สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
นั้น นอกจากจะดำาเนินการสนับสนุนด้านความรู้ 
แก่นักเรียนแล้ว การป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำาคัญของ
การพัฒนา (กรมส่งเสริมสุขภาพจิต, 2551: 11) 
เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบในเชิงบวกแล้ว ใน
เชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปญัหาเศรษฐกจิ ปญัหาครอบครวั (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 5) 

การดำาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจึงมีความจำาเป็นที่สถานศึกษาต้องนำาไป
ปฏบิตัใิหเ้กดิผลกบันกัเรยีนอยา่งตอ่เนือ่งและเปน็
ระบบ เพราะสถานศกึษาในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงาน
รับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน จึงควร
นำากระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาโดย
มุ่งหวังให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ในการดำาเนินงาน และที่สำาคัญที่สุดบทบาทของ
ผู้บริหารท่ีต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนอย่าง
เต็มความสามารถด้วยความรักความเอ้ืออาทร
และความเข้าใจทั้งช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้เกิด
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ปัญหา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2551: 5) 

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 ได้กำาหนดกลยุทธเ์พ่ือพัฒนา
มาตรฐานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่าง
ชัดเจนและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีนักเรียนที่กำาลัง
เข้าสู่วัยรุ่น เพราะในปัจจุบันมีนักเรียนไม่น้อยที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่
สรา้งสรรคใ์นสงัคม ทำาใหม้พีฤติกรรมทีแ่ตกต่างไป
จากนักเรียนในอดีต ไม่ว่าจะเป็นตกเป็นทาสเกม
คอมพิวเตอร์ เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจาก
เกม ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา ยกพวกตี
กัน เขา้ถงึยาเสพตดิไดง้า่ย ตดิเพือ่น หมกมุน่กับสือ่
ท่ีไมส่รา้งสรรค ์ใหค้วามสำาคญักบัวตัถมุากกวา่การ
มีน้ำาใจ ติดการพนัน ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน  
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2547: คำานำา) ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่า
นี้อาจเป็นผลมาจาก ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน 
ชุมชน สังคม หรือจากตัวนักเรียนเองในการแก้ไข
ปัญหาเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษา การพัฒนานักเรียน
เป็นไปตามคามมุ่งหวังน้ัน ต้องอาศัยความร่วม
มือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทำา
หน้าที่เป็นครูท่ีปรึกษาจะเป็นหลักในการดำาเนิน
การตา่งๆ เพือ่การดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างใกล้
ชดิ ดว้ยความรกัและเมตตาต่อศิษย์ และภาคภูมใิจ
ในบทบาทที่มีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมต่อไป 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะ
ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับตอน
ต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี

ความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมทีไ่ม่
พงึประสงคข์องนกัเรยีน เพือ่พฒันาบคุลากรและผู้
เกีย่วขอ้งไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน
ในขัน้ตอนของกระบวนการดำาเนนิงานป้องกนัและ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส 6 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรมที่

ไมพึ่งประสงคข์องนกัเรยีนในโรงเรียน ขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

2 .  เพื่ อพัฒนาแนวทางการดำา เ นิน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทาง

การดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่ง
ไดจ้ากการสงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนโดยนำากรอบแนวคิดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียนของกรมส่งเสริมสุขภาพ
จิต (กรมสุขภาพจิต. 2546: 13) ประกอบด้วย 9 
พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรม
หนีเรียน พฤติกรรมติดโทรศัพท์ พฤติกรรมทาง
เพศ พฤติกรรมใชย้าหรือสารเสพตดิ พฤตกิรรมตดิ
การพนัน พฤติกรรมลักขโมย พฤติกรรมพูดโกหก 
และพฤตกิรรมฟุง้เฟอ้ มาใชเ้ปน็แนวคดิในการวจิยั 
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน มีขั้นตอน
การดำาเนินการ ดังนี้ 

1. ศกึษาพฤติกรรมและตัวบง่ช้ีตามกรอบ
ของกรมส่งเสริมสุขภาพจิตแล้วนำามาสร้าง เป็น
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

2 .  ป ระ เมิ นความ เหมาะสมของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน 

3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้
บริหาร 40 คน ครู 210 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหาร ครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยการเทียบ
จำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgen (บุญชม  
ศรีสะอาด และคณะ, 2552: 35) และทำาการสุ่ม
อย่างง่าย โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม
ได้กลุ่มตัวอย่าง 

4. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน มีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้ 

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มา
วเิคราะหเ์พือ่เปน็กรอบในการศกึษาโรงเรยีนทีม่วีธิี
ปฏิบัติเป็นเลิศ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

 1.1 ครทูีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการรบัผดิ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

 1.2 ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยาย
โอกาสซึง่มกีารจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดับปฐมวยัถงึ

ระดับมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ

2. ศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practice) จำานวน 10 โรงเรียน 

3. ร่างแนวทางการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

4. นำาร่างแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์
ในระยะที่ 2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ ใช้สาหรับการวิจัยคร้ังนี้
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขยายโอกาสของผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการ
สงัเคราะหจ์ากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ตำาแหน่ง 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพ
ปัจจุบันของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
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เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ Likert โดยมีคาถามครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
9 พฤติกรรม ได้แก่ 1) พฤติกรรมก้าวร้าว  
2) พฤติกรรมหนีเรียน 3) พฤติกรรมติดโทรศัพท์ 
4) พฤติกรรมทางเพศ 5) พฤติกรรมการใช้สาร
เสพติด 6) พฤติกรรมติดการพนัน 7) พฤติกรรม 
ลกัขโมย 9) พฤติกรรมพดูโกหก และ 9) พฤตกิรรม
ฟุ้งเฟ้อ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอดุรธานี เขต 4 มลีกัษณะเป็นคำาถาม
ปลายเปิด 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะหค์วามคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการสภาพ
ปจัจบุนัของพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงคข์องนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงแบนมาตรฐาน จัดอันดับความคิดเห็นและ
เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 

2. การนำาขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็คาถามปลาย
เปิด วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 2 ด้าน 
คือ ด้านพฤติกรรมหนีเรียน และ ด้านพฤติกรรม
ติดโทรศัพท์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 2 ด้าน 
คือ ด้านพฤติกรรมก้าวร้าว และด้านพฤติกรรม
ทางเพศ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ด้าน
พฤติกรรมติดการพนัน ด้านพฤติกรรมลักขโมย 
ด้านพฤติกรรมการโกหก และด้านพฤติกรรม
ฟุ้งเฟ้อ ตามลำาดับ ดังแสดงในตาราง 1

ต�ร�ง 1 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนขย�ยโอก�ส S.D. ระดับพฤติกรรม

1. ด้านพฤติกรรมหนีเรียน 4.68 .32 มากที่สุด

2. ด้านพฤติกรรมติดโทรศัพท์ 4.60 .27 มากที่สุด

3. ด้านพฤติกรรมก้าวร้าว 4.41 .26 มาก

4. ด้านพฤติกรรมทางเพศ 4.32 .30 มาก

5. ด้านพฤติกรรมการใช้ยาหรือสารเสพติด 3.48 .27 ปานกลาง

6. ด้านพฤติกรรมติดการพนัน 3.45 .39 ปานกลาง

7. ด้านพฤติกรรมลักขโมย 3.43 .39 ปานกลาง

8. ด้านพฤติกรรมพูดโกหก 3.41 .34 ปานกลาง

9. ด้านพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อ 3.39 .22 ปานกลาง

รวม 4.45 .38 มาก 
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2. แนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนใน โรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานีเขต 4 พบว่า 1) โรงเรียนเฝ้าระวัง
ติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) จัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 3) ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ทีดี่ 4) นำานักเรยีนทศันศกึษาสถานที ่เช่น เรอืนจำา 
สถานบำาบัดผู้ติดยาเสพตดิ 5) จดักจิกรรมสง่เสรมิ
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง 6) เปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 7) 
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดยคำานึงถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ของนักเรียน 8) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้
ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา และองค์กร
อื่นๆ 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับ
โรงเรียน 10) หลีกเลี่ยงคำาพูดที่ทำาให้เกิดนักเรียน
เกิดปมด้อย และ11) ส่งเสริมให้นักเรียนทดลอง
ทำาสิ่งใหม่ในขอบเขตที่เหมาะสม 

ผลการประเมินแนวทางปอ้งกนัและแกไ้ข
พฤติกรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบวา่ มีความเหมาะสม และเปน็ไปได้อยูใ่นระดับ
มากที่สุด 

อภิปรายผล 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการ

ดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ 
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สำาหรับรายด้านมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมหนีเรียน และด้าน
พฤติกรรมติดโทรศัพท์ มีสภาพปัจจุบันอยู่ใน

ระดับมาก คือ ด้านพฤติกรรมก้าวร้าว และด้าน
พฤติกรรมทางเพศ และมีสภาพปัจจุบันอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คอื ดา้นพฤตกิรรมการใชส้ารเสพ
ตดิ ดา้นพฤตกิรรมตดิการพนนั ดา้นพฤตกิรรมลกั
ขโมย ดา้นพฤตกิรรมการโกหก และดา้นพฤตกิรรม
ฟุ้งเฟ้อ ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพสังคมที่เปล่ียนไป
มากในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นยุคแห่งวิวัฒนาการ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เติบโตและยังถือเป็นสิ่งที่จาเป็น
ในการดารงชีวิตของผู้คนท่ัวโลกเป็นอย่างมาก 
ร่วมท้ังประเทศไทยด้วย ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเข้ามามี
อิทธิพลในการดารงชีวิต อีกทั้งในยุคปัจจุบันเป็น
ยคุแหง่การเรง่รบีเนือ่งมาจากปญัหาดา้นเศรษฐกจิ 
บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาใกล้ชิด ให้ความ
รักความผูกพัน บ้างครอบครัวแตกแยก จาก
หลายๆ ปัจจัยที่กล่าวมาเป็นผลให้เด็กใช้ชีวิตอยู่
กับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้เกิดผลเสียตาม
มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบพฤติกรรม
ที่รุนแรงจากเกม จากละคร บ้างก็ทำาเพื่อต้องการ
เรียกร้องความสนใจ บ้างก็ทำาเพื่อต้องการประชด
ชีวิต ทำาให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ออกมา สอดคล้องกับแนวคดิ ทฤษฎ ีของเนตรนภา  
สรุสรณ ์(2557: 35-44) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเล้ียงด,ู  
Roger (1972: 117) และ Hurlock (1956: 
225) ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการอบรมเลี้ยงดู
ที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็ก, สุพัตรา สุภาพ 
(2546: 16) เกี่ยวข้องกับครอบครัวและ วิโรจน์ 
ศรีโภดาและคณะ (2544: 4-17) เป็นแนวคิด
เก่ียวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็น
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมาทางพฤติกรรม
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอนุภาพ ดอนเกิด (2555: 
72-76) ที่ศึกษาการพัฒนาการดำาเนินงานแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
สมสะอาดดงมุขวิทยา ตำาบลคอกช้าง อำาเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย ซึ่งศึกษา 2 ด้าน คือ 
ความก้าวร้าว ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การไม่แสดง
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ความเคารพอ่อนน้อมแต่ผู้ใหญ่ การพูดจาด้วย
ถ้อยคาที่ไม่สุภาพ การไม่มีสัมมาคารวะ และการ
หนีเรียน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การมาโรงเรียนแต่
มาไม่ถึง การไม่เข้าเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การไม่เข้าเรียนในบางรายวิชาโดยไม่ทราบสาเหตุ 
และการไม่เข้าเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 –15.30 น. 
โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ 
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต 
และการสะท้อนผล กลยุทธ์ท่ีใช้ในการพัฒนา 
ประกอบด้วยกิจกรรมสัญญาเงื่อนไข กิจกรรมเฝ้า
ระวัง และกิจกรรมคนดีในดวงใจครู ผลการศึกษา 
พบว่า ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
ดีขึ้น จึงควรส่งเสริมให้ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้
ในการพัฒนาดำาเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนืองต่อไป และยัง
สอดคลอ้งกบั สำานกัอนามยัการเจริญพันธุ ์(2553: 
64 -69) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ปอ้งกนัพฤตกิรรมเสีย่งและปญัหาสขุภาพเยาวชน 
จากการดำาเนินงาน พบว่า พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ 
พฤติกรรมการดื่มเบียร์ สุรา การสูบบุหรี่ และการ
มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีสาเหตุจากระดับบุคคล คือ 
ความอยากรู้ อยากลอง ทำาตามเพื่อน การสร้าง
อัตลักษณ์ตัวตน พ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ มีตัวตน
ในกลุ่มเพื่อน ระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว
ไม่อบอุ่น เยาวชนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และปัจจัย
ด้านสังคม คือ วัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มเยาวชน 
เช่น การเลียนแบบเพื่อน เพื่อนต้องช่วยเพื่อน ผล
การศกึษาน้ีสะทอ้นวา่การพัฒนาครอบครวั ชุมชน 
การสร้างพืน้ท่ีเชงิบวก และการพัฒนาระดับบคุคล
มีความสำาคัญ 

2. แนวทางการดำาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า มี

แนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้ 1) โรงเรียนเฝ้าระวัง
ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) จัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 3) ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี 4) นำานักเรียนทัศนศึกษาสถานที่ เช่น เรือน
จำา สถานบำาบัดผู้ติดยาเสพติด 5) จัดกิจกรรมส่ง
เสรมิใหน้กัเรยีนเหน็คณุคา่ในตวัเอง 6) เปดิโอกาส
ให้นักเรียนแสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 
7) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคำานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 8) สร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนา และองคก์รอืน่ๆ 9) สง่เสรมิการมส่ีวนรว่ม
ของผู้ปกครองกับโรงเรียน 10) หลีกเลี่ยงคำาพูดที่
ทำาให้เกิดนักเรียนเกิดปมด้อย และ11) ส่งเสริม 
ใหน้กัเรยีนทดลองทำาสิง่ใหมใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสม  
สอดคล้องกับที่ฉลาด ปรัชญาอภิบาล (2551: 
98 -102) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ดำาเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
พบวา่ การดำาเนนิงานเพือ่การแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่ม่
พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมโฮมรูม และ
กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อนและการนิเทศติดตาม 
ทำาให้นักเรียนเข้าใจและเกิดความตระหนักใน
เรื่องระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง
โดยเฉพาะด้านการเรียน สามารถปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมไดใ้นทางทีด่แีตอ่ยา่งไรกต็ามเพือ่ให้การ
พัฒนาเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงควรดำาเนิน
งานต่อไปและพัฒนารูปแบบ และหากิจกรรมเส
ริมใหม่ๆ มีแนวทางชัดเจนในการแก้ปัญหา และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบกบัทีส่ำานกัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์(2553: 
64-69) ได้ศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ปอ้งกนัพฤตกิรรมเสีย่งและปญัหาสขุภาพเยาวชน 
จากการดำาเนนิงาน ผลการศกึษา พบวา่ เยาวชนมี
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พฤติกรรมเสริมที่สำาคัญ ได้แก่ การออกกำาลังกาย
ในรูปแบบต่างๆ เลน่ดนตร ีดูโทรทศัน ์อา่นการตู์น 
เรียนพเิศษ เลน่คอมพิวเตอร ์เลน่อนิเตอรเ์น็ต และ
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gunderson 
(2000: 1995-A) ที่ทำาการวิจัยทางการศึกษา
ระดบัปรญิญาเอกในป ีค.ศ. 2000 เรือ่งการประชุม
กลุ่มระดับครอบครัว โดยกรณีศึกษาการใช้วิธี
การเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาการหนีเรียนใน
โรงเรียน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการแทรกแซงที่เรียก
ว่าการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group 
Conference หรือ FGC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง ได้แก่ ครอบครัวที่มีลูกหนีเรียนหนึ่ง
คน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มเสี่ยง
นอ้ย กลุม่เสีย่งปานกลาง และกลุม่เสีย่งสงู ในการ
ประชมุกลุม่นัน้ จะใหผู้ป้กครองนำาเสนอพฤติกรรม
ของลกูตนเองทีแ่สดงออกด้านความเช่ือและเคารพ
บิดามารดา ในขณะเดียวกันก็ให้ผู้ปกครองระดม
ความคิดในการหาวิธีการแก้ปัญหาหนีเรียนด้วย 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสเผยจุดเด่นของนักเรียน 
และกล่าวถึงสรุปถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ประชุมกลุ่ม การประชุมกลุ่มด้วยวิธีง่ายๆ อย่างนี้
แตแ่สดงผลในด้านบวกตอ่นกัเรยีนอยา่งมาก และ
ยังสง่ผลต่อความรว่มมอืของนกัเรยีนมากขึน้ซึง่ได้
ผลดีแตกต่างจากการใช้วิธีอื่น 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ 

1. ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการ
ดำาเนินงาน คือ 1) โรงเรียนเฝ้าระวังติดตาม
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยใช้
ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 2) จดัอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 3) ครูปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีดี่ 4) นำา

นักเรียนทัศนศึกษาสถานที่ เช่น เรือนจำา สถาน
บำาบัดผู้ติดยาเสพติด 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง 6) เปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 7) 
จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยคำานงึถงึความแตก
ต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 8) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนา และองคก์รอืน่ๆ 9) สง่เสรมิการมส่ีวนรว่ม
ของผู้ปกครองกับโรงเรียน 10) หลีกเลี่ยงคำาพูดที่
ทำาให้เกิดนักเรียนเกิดปมด้อย และ11) ส่งเสริม
ให้นักเรียนทดลองทำาสิ่งใหม่ในขอบเขตที่เหมาะ
สม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ควรมีกระบวนการจัดการระบบ
ดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนำาแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสไปปรับใช้ และมีการ
ติดตามผลการนำาไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของ
งานได้จริง 

2. ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูผู้สอน ควร
มกีารนำาแนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขพฤตกิรรมที่
ไมพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาสนำา
ไปเปน็ขอ้มลู และทดลองใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะส�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการนำาแนวทาง
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใน
สถานศึกษาโดยการเปรียบเทียบสถานศึกษาที่มี
ขนาดแตกต่างกัน 
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