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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว จ ำแนกตำม
ต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้บริหำร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์  โรงเรียนวัดสันติกำรำมวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์  
โรงเรียนวัดป่ำไก่ (ส่วนประชำนุกูล) ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ และโรงเรียน
นันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์  จ ำนวน 142 คน ซึ่งได้มำจำกกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดย
ใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งตำมชั้นภูมิ 
(Stratified Ramdom Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 
ระดับ มีค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ .94 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t (t-test) และกำรทดสอบค่ำ F (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พบว่ำ โดยรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ส่วนปัญหำกำร
ด ำเนินงำน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จ ำแนกตำมข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดโรงเรียน
ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียน
ตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะ
ส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
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ภูมิหลัง 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 6 ได้
ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์  ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และ
มำตรำ 22 แนวกำรจัดกำรศึกษำยังให้ควำมส ำคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่ำ ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้
และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด ต้องส่ง เสริมให้ผู้ เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติ และ
เต็มศักยภำพ  รวมทั้งมำตรำ 23 (5) ในกำรจัดกำรศึกษำต้องเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำร
เรียนรู้และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพ
และกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข กำรจัดกระบวนกำรเรียนให้ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ให้ผู้เรียน
รู้จักประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ  คิดเป็น ท ำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ อีกทั้งมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำ มำรดำ ผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำยเพ่ือกำรพัฒนำผู้ เรียนตำมศักยภำพ  (กรมสุขภำพจิต, 2551 : 11 - 12)  
 ปัจจุบันสภำพปัญหำของสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม กำรเมืองกำรปกครอง โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสื่อสำร เป็นปัจจัยที่
ส ำคัญที่ท ำให้โลกไร้พรมแดน ท ำให้เกิดข้อมูลข่ำวสำรทั้งทำงบวกและทำงลบ ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีควำมซับซ้อน
และรุนแรงมำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเด็กและ
เยำวชนของชำติ ก่อให้เกิดปัญญำสังคมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรหนี
เรียน ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ปัญหำกำรละเมิดสิทธิเด็ก กำรพนัน กำรมีค่ำนิยมที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน , 2549 : ก) และจำกผลกำรวิจัยของ กฤษฎำ ชลวิริยะกุล 
(2552 : 65) พบว่ำ สำเหตุของปัญหำที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและไม่พึงประสงค์เกิดจำกภำวะควำมเครียดที่
มีสูงในตัวบุคคลวัยรุ่นและวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องมีกำรปรับตัวมำกกว่ำวัยอ่ืน ทั้งในด้ำนกำรเรียน ปัญหำ
ส่วนตัว ปัญหำกำรปรับตัวกับกลุ่มเพื่อนและปัญหำต่ำงๆ อีกมำกมำย ซึ่งเป็นผลกระทบมำจำกครอบครัว สังคม 
และโรงเรียน  
 โดยเฉพำะกำรขำดควำมรัก ควำมอบอุ่น ขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู เป็น
สำเหตุส ำคัญต่อสุขภำพจิตและกำรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กำรเสพสิ่งเสพติด กำรมั่วสุมในแหล่ง
อบำยมุขหรือสถำนเริงรมย์ต่ำงๆ กำรมั่วสุมทำงเพศ กำรมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว ไม่สนใจกำรเรียน หำกไม่มีกำร
แก้ไขควำมรุนแรงจะยิ่งเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(เนคเทค) ท ำกำรส ำรวจพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแบบออนไลน์ พบว่ำ พฤติกรรมของ
วัยรุ่นมีควำมเปลี่ยนแปลงไปจำก ปีก่อนๆ ค่อนข้ำงมำก และมีแนวโน้มจะบ่มเพำะพฤติกรรมเชิงลบมำกขึ้น 
และจำกกำรส ำรวจยังพบว่ำ เด็กไทยชอบใช้ควำมรุนแรงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีสัดส่วนนักเรียนถูกรังแก
ถึงร้อยละ 40 ซึ่งปัญหำนี้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหำอ่ืน ๆ ตำมมำ เช่น ปัญหำนักเรียนฆ่ำตัวตำย และนักเรียนที่ถูก
รังแกจะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ำ ในขณะที่นักเรียนที่เป็นผู้รังแกจะเคยชินกับกำรละเมิดกฎ โตขึ้นจะเสี่ยงต่ อกำร
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เป็นอันธพำล เที่ยวเตร่ไม่สนใจกำรเรียน ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ไม่เชื่อฟังค ำสั่งสอน โดดเรียน ไม่ตั้งใจเรียน 
ขณะเดียวกันก็เกิดมีแหล่งมั่วสุมของเยำวชน ที่นัดพบกันดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มั่วสุมยำเสพติด มีกำร
ขำยบริกำรทำงเพศจนติดเชื้อเอดส์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพ่ิมมำกขึ้นมีอัตรำกำรกระท ำผิดทำงอำญำ
เพ่ิมข้ึนจำกอดีตหลำยเท่ำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน, 2551 : 11) 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นในปีกำรศึกษำ 2549 ซ่ึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพระบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้บริหำร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง โดยสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำง
ครูและศิษย์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนให้มีทักษะกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมเจตนำรมณ์ของนโยบำยและภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและขณะเดียวกัน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรสนับสนุนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน เน้น
กิจกรรมส่งเสริม พัฒนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำและกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน, 2551 : 14) 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน 
พร้อมทั้งมีวิธีกำรและเครื่องมือที่มีมำตรฐำน คุณภำพ และมีหลักฐำนกำรท ำงำน  ที่ตรวจสอบได้ โดยมีครู
ประจ ำชั้น เป็นบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำนและบุคลำกรทุกฝ่ำย ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ 
คณะกรรมกำรโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหำรและครูทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริม พัฒนำ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง 
คุณภำพชีวิตที่ดี มีทักษะกำรด ำรงชีวิตและรอดพ้นจำกวิกฤติทั้งปวง ในควำมเชื่อที่ ว่ำทุกคนต้องกำรควำมรัก 
ควำมเข้ำใจ กำรใหอ้ภัย กำรให้โอกำส เป็นคนดี มีปัญญำ และมีควำมสุข ทุกคนมีศักยภำพที่จะเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลำและวิธีกำรที่แตกต่ำง และควำมส ำเร็จของงำนต้องอำศัยกำรร่วมคิด            
ร่วมท ำ ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดให้มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก ำหนด
มำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำป้องกัน แก้ไขปัญหำ โดยกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนมีมำตรฐำนในกำรจัดกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม ควำมปลอดภัยด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ทำงสังคม สิทธิเด็ก 
ตลอดจนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหำสำรเสพติด ปัญหำพฤติกรรม ปัญหำทำงเพศ 
โดยประสำน ควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชื่อมโยงควำมรู้สำรสนเทศและควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประสำนกำรจัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำส่งเสริมแก้ไข และส่งต่อผู้เรียน ในทุกระดับและทุก
ประเภท (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551 : 1-4) 
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 อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหัวใจส ำคัญที่จะช่วยให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีระเบียบวินัยที่ดี ครู อำจำรย์ จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ กำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำสำเหตุของปัญหำเกี่ยวกับนัก เรียน เพ่ือพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ จำกงำนวิจัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน, 2548 : 18)  
พบว่ำ เด็กที่มีควำมเสี่ยง เด็กด้อยโอกำส  ถ้ำโรงเรียนให้ประสบกำรณ์ที่ดี มีกำรช่วยเหลือเด็กท ำให้เด็กมีมโน
ภำพของตนดีและเด็กจะมีควำมสุข สิ่งเหล่ำนี้  จะเป็นปัจจัยปกป้องที่ส ำคัญในอนำคตสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษำธิกำร (2546ก : 1) กล่ำวว่ำ  ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำ กำร
ป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่
เข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีทักษะกำรด ำรงชีวิตและรอดพ้น จำกวิกฤตท้ังปวง ส่วน มธุริน แผลงจันทึก (2554 : 
9) กล่ำวว่ำ ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครู 
ประจ ำชั้น / ครูที่ปรึกษำ เป็นบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กำร
รู้จักนักเรียน เป็นรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียน กำรส่งเสริมนักเรียน กำรป้องกันและแก้ไข กำรส่งต่อ อย่ำงมี
ขั้นตอน มีวิธีกำรและเครื่องมือ โดยประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
พัฒนำกำร และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนคือ เพ่ือให้โรงเรียน มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนกำร วิธีกำรและเครื่องมือที่มี
คุณภำพและมีมำตรฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ บุคลำกรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงำนและองค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพ่ือให้นักเรียน
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน, 2551 : 5) 
 นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุญทรัพย์ นำมเกษม 
(2557 : 130) พบว่ำ มีปัญหำที่ส ำคัญหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล เช่น ไม่มีกำร
ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ขำดระบบกำรจัดกำรที่ดี ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน 
เครื่องมือที่ใช้ไม่มีควำมหลำกหลำย ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรู้จักนักเรียน
เป็นรำยบุคคล ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน เช่น ขำดกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคลมำใช้
ในกำรคัดกรองนักเรียน ขำดกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรส่งเสริมนักเรียน เช่น ขำดกำร
วำงแผน ไม่น ำผลกำรคัดกรองมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำร กำร
จัดกิจกรรมไม่ตรงกับควำมสนใจของผู้เรียน ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เช่น ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน  ขำดกำรอบรมให้ครูมีควำมรู้ทักษะในกำรให้ค ำแนะน ำ และด้ำนกำรส่งต่อ เช่น ไม่มีกำรจัดท ำ
เอกสำรเกี่ยวกับกำรส่งต่อ และขำดกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งต่อภำยนอก เป็นต้น  
 จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจท ำกำรศึกษำ และเปรียบเทียบกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนให้เหมำะสม อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับกำร
ช่วยเหลือมีพัฒนำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
ตลอดจนมีคุณภำพชีวิตที่ดีสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระ
รำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำม
พระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและครู จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และขนำดโรงเรียน    

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร และครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์  ใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ โรงเรียนวัดสันติกำ
รำมวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ โรงเรียนวัดป่ำไก่ (ส่วนประชำนุกูล) ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ โรงเรียนวัดบึง
เหล็ก  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์  และโรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ จ ำนวน 222 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำร และครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสง ค์ใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์  โรงเรียนวัดสันติกำ
รำมวิทยำ  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์   โรงเรียนวัดป่ำไก่ (ส่วนประชำนุกูล) ในพระบรมรำชำนุเครำะห์   
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์และโรงเรียนนันทบุรีวิทยำ  ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ จ ำนวน 142 
คน ซึ่งได้มำจำกกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งตำมชั้นภูมิ (Stratified Ramdom Sampling) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมโดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขอหนังสือจำกสถำบันรัชต์ภำคย์  เพ่ือแจ้งขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูล  ไปยังผู้บริหำร
โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

2. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรน ำหนังสือขอควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมพร้อมกับ
แบบสอบถำมไปแจกกลุ่มตัวอย่ำงด้วยตัวเอง  
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3.  ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนและตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแล้วมีควำมสมบูรณ์

จ ำนวน 142 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
4.  น ำแบบสอบถำมมำตรวจให้คะแนน ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ต ำแหน่ง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และขนำดของโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร 
(Checklist)  

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ลักษณะของแบบสอบถำม
เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยเรียงจำกสภำพกำรด ำเนินงำนในระดับมำกที่สุดไปหำสภำพกำร
ด ำเนินงำนในระดับน้อยท่ีสุด  

เกณฑ์กำรให้คะแนน มีดังนี้  
5  หมำยถึง สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด  
4 หมำยถึง  สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมำก  
3 หมำยถึง  สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง  
2 หมำยถึง  สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1  หมำยถึง  สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหำร และครูผู้สอน จ ำแนกต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
และขนำดโรงเรียน โดยใช้ควำมถ่ีและค่ำร้อยละ 

2. วิเครำะห์สภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียน
ตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยกำรหำ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยรวม
และรำยด้ำน 

3. น ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ทำงสถิติมำแปลผล ดังนี้  
ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00   แปลควำมหมำยว่ำ    มีสภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49   แปลควำมหมำยว่ำ    มีสภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49   แปลควำมหมำยว่ำ    มีสภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง 
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ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49   แปลควำมหมำยว่ำ     มีสภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่ในระดับน้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49   แปลควำมหมำยว่ำ    มีสภำพกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
4. วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่มีต่อสภำพกำรด ำเนินงำน

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดของโรงเรียน ตัวแปรต ำแหน่ง และขนำด
โรงเรียน วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำ t (t-test) ตัวแปรประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำ
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOVA)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส ำเร็จรูป โดยใช้สถิติดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ 
  1.1 ค่ำควำมถ่ี 
  1.2 ค่ำร้อยละ 
  1.3 ค่ำเฉลี่ย 
  1.4 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

2. สถิติหำคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่ 
2.1 หำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอ

นบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

3. สถิติส ำหรับกำรทดสอบสมมติฐำน ได้แก่ 
  3.1  ทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยโดยใช้ค่ำที (t-test) 
  3.2  ทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยโดยใช้ค่ำเอฟ (F-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ดังผลกำรวิจัยต่อไปนี้ 

 1. กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำ รำยด้ำน เรียงล ำดับ ค่ำเฉลี่ยจำก
มำกไปหำน้อย ดังนี้  ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและด้ำนกำรส่งต่ออยู่ในระดับมำก  
เท่ำกัน รองลงมำคือ ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ด้ำนกำรส่งเสริม
พัฒนำอยู่ในระดับมำก  
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โดยมีกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนดังนี้ 

1.1 ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับจำกเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป
หำน้อย  ดังนี้ ควำมร่วมมือของนักเรียนในกำรให้ข้อมูลกับโรงเรียนหรือครูที่ปรึกษำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 
รองลงมำคือ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงเรียนกับนักเรียนที่ให้ควำมดูแลอยู่ในระดับมำกที่สุด และ
ค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ควำมร่วมมือของผู้ปกครองในกำรให้ข้อมูลนักเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง 
  1.2 ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย  
ดังนี้ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมนักเรียนเพ่ือกำรแบ่งกลุ่มนักเรียน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ ควำมชัดเจนของตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งกลุ่ มนักเรียน และกำรให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรแบ่งกลุ่มนักเรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด เท่ำกัน และค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ควำมเป็น
มำตรฐำนของเกณฑ์กำรแบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และกำรใช้ข้อมูลภำยในโรงเรียนเช่นครูเพ่ือนเป็นข้อมูล
เพ่ิมเติมในกำรคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับมำกเท่ำกัน 
 1.3 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย  ดังนี้
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมสนใจของผู้ปกครองในกำรประชุมร่วมกับโรงเรียน เพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
พฤติกรรมนักเรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรจัดกิจกรรมโฮมรูมโดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
นักเรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด และค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมนักเรียนอยู่ใน
ระดับมำก 
  1.4 ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ
น้อย  ดังนี้ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมต่อเนื่องในกำรให้ค ำปรึกษำของครูที่ปรึกษำ อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ
คือ กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมพร้อมแก่ครูที่ปรึกษำในกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นแก่นักเรียนและกำรให้
ควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนจำกผู้ปกครอง อยู่ในระดับมำกที่สุด เท่ำกัน และค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 
กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหำอยู่ในระดับมำก   

1.5 ด้ำนกำรส่งต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย  ดังนี้ค่ำเฉลี่ย
สูงสุด คือ ควำมพยำยำมของครูที่ปรึกษำในกำรแก้ปัญหำนักเรียนก่อนกำรส่งต่อ อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ
คือ ควำมชัดเจนของกำรจัดระบบส่งต่อนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด และค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ กำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำยนอก อยู่ในระดับมำก   
 2. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่มีต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จ ำแนก
ตำมต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและขนำดของโรงเรียน พบว่ำ  
  2.1 ผู้บริหำรและครูมีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนแตกต่ำง
กันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
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  2.2 ผู้บริหำรและครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
  2.3 ผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนขนำดต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระ
รำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีประเด็นที่ควรน ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
 1. กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำช
ประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ เนื่องมำจำกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และเป็นตัวบ่งชี้ส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยนอกและภำยในสถำนศึกษำจึงท ำให้ทุกโรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในทุก ๆ ด้ำนอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด  สอดคล้องกับงำนวิจัยของหลำย ๆ เรื่อง เช่น บุญมำ นำคะ
วะรังค์ (2549) ได้ศึกษำกระบวนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำทำงสังคม ของโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในเขตพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก ผลกำรวิจัย พบว่ำ  
กระบวนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำทำงสังคม ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก โดยรวมอยู่ที่ระดับมำกชยำนนท์  
มูลพิมพ์ (2550 : 100-101) ได้ศึกษำระดับกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1พบว่ำ สภำพกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 โดยรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกจักรี โพธิ์
ส ำนัก (2550 : 49) ได้ศึกษำกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำสระแก้ว เขต 2ผลกำรศึกษำพบว่ำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 
 แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับสภำพกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่พบว่ำ อยู่ในระดับ
มำกและที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียนนั้น อำจเนื่องมำจำก กระบวนกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครุที่ปรึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมร่วมมือกันและประสำนงำน
กันในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งนี้ สอดคล้องกับที่พบว่ำ  ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล คือ  ควำม
ร่วมมือของนักเรียนในกำรให้ข้อมูลกับโรงเรียนหรือครูที่ปรึกษำและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำงโรงเรียน
กับนักเรียนที่ให้ควำมดูแล ซึ่งก็สอดคล้องกับมำนพ  บุญสมพงษ์ (2550) ได้ศึกษำกำรด ำเนินงำนของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรำด ครูที่ปรึกษำ และเสนอ
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แนวคิดว่ำโรงเรียนควรหำวิธีประสำนกันระหว่ำงครูที่ปรึกษำกับผู้ปกครองนักเรียน เช่น กำรประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน (Classroom Meeting) ควรจัดเวลำและควำมสะดวกให้ครูในกำรเยี่ยมบ้ำนในระเบียนสะสม ควรมี
ข้อมูลนักเรียนครบทุกด้ำน กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ครูที่ปรึกษำควรให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Home Room) และครูที่ปรึกษำควรแสวงหำวิธีกำรร่วมมือจำก
นักเรียนในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำของนักเรียน 
 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูที่มีต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและขนำดของโรงเรียน พบว่ำ  
 2.1 ผู้บริหำรและครูมีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน
แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภำระงำนส ำคัญของสถำนศึกษำที่ทุกฝ่ำยต้อง
ร่วมมือกันพัฒนำไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำรหรือครูก็ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำทุกคนและร่วมมือกันปฏิบัติในทุก
ขั้นตอนจึงท ำให้มุมมองในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหำรและครูไม่แตกต่ำงกัน 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของวีรพงษ์ เจริญไชย (2552) ได้ศึกษำสภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 ผลกำรศึกษำพบว่ำ สภำพกำร
ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 ของ
ผู้บริหำรและครูที่มีสถำนภำพ แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นโดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญ
ทำงสถิติท่ี .05 
 2.2 ผู้บริหำรและครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่ อกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกันซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำร
วิจัยที่ก ำหนดไว้ ในท ำนองเดียวกันเนื่องจำกกระบวนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภำระงำน
ส ำคัญของสถำนศึกษำที่ผู้บริหำรและครูร่วมมือกันปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปีจึงส่งผลต่อควำมคิดเห็นของครู
และผู้บริหำรที่ไม่แตกต่ำงกันแม้จะมีประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วีรพงษ์ เจริญไชย 
(2552) ได้ศึกษำ สภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 พบว่ำ กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 ของผู้บริหำรและครูที่มีประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นโดยรวม
และรำยดำ้นแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
 2.3 โรงเรียนขนำดต่ำงกันมีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำก
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ทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้ผ่ำนกระบวนกำรอบรม
และพัฒนำตำมนโยบำยทุกโรงเรียนทั้งผู้บริหำรและครูจึงท ำให้มีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนไม่แตกต่ำงกัน
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุเทพ พรหมรักษำ (2552) ได้ศึกษำสภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของพนักงำนครูเทศบำลในโรงเรียนสังกัดกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 9 พบว่ำ กำรศึกษำ
เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของพนักงำนครูเทศบำลในโรงเรี ยนสังกัดกลุ่ม
กำรศึกษำที่ 9 จ ำแนกตำมขนำดของโรงเรียน โดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  จำกผลกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียน
ตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.1 จำกผลกำรวิจัยแม้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมจะอยู่ในระดับมำก แต่เมื่อพิจำรณำรำย
ด้ำนจะเห็นว่ำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ดังนั้น โรงเรียนควรให้ควำมส ำคัญในกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำให้มำกยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้หลำกหลำยและสอดคล้องกับสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 1.2 ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลโรงเรียนควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล
นักเรียน ตลอดจนกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับทรำบข้อมูลต่ำงๆ  ของนักเรียนและควรจัด
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนด้ำนข้อมูลนักเรียนอย่ำง
น้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1.3 ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีเกณฑ์มำตรฐำนของเกณฑ์กำรแบ่งกลุ่มนักเรียนใน
โรงเรียน และกำรใช้ข้อมูลภำยในโรงเรียนเช่นครูเพ่ือนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในกำรคัดกรองนักเรียน 
 1.4 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ โรงเรียนควรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมนักเรียนอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอและควรก ำหนดโครงสร้ำงกำรด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจนให้รู้
บทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยจะได้ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 1.5 ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรงเรียนควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำร
ช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหำโดยมีกำรประชุมร่วมกันเพ่ือก ำหนดกำรจัดกิจกรรมให้เกิดควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับพฤติกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน 
 1.6 ด้ำนกำรส่งต่อโรงเรียนควรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก และควร
พัฒนำครูให้มีทักษะของครูฝ่ำยปกครองในกำรแก้ปัญหำนักเรียนส่งต่อนอกจำกนี้ ควรด ำเนินกำรส่งต่อนักเรียน
ที่มีปัญหำไปยังครูแนะแนวครูพยำบำลครูประจ ำวิชำฝ่ำยปกครองหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะปัญหำหำกครูที่ปรึกษำ
ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงแท้จริง 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนระดับต่ำงๆ 
 2.2 ควรมีกำรศึกษำและเปรียบเทียบปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือให้
ทรำบปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
 2.3 ควรวิจัยและพัฒนำหรือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตำมพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 


