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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้จีดุประสงค์เพือ่ 1) ศกึษาปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 2) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 3) ศกึษาแนวทางการพฒันาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้จากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ประกอบด้วยครแูนะแนว และครทูีป่รกึษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่

พิเศษ จ�านวน 285 คน นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ�านวน 377 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

 2.  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 3.  แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี 5 ด้าน ดังนี้

  3.1 ด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล โรงเรยีนควรมกีารวางแผนงานหรอืมโีครงการเกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรท�างานเป็นทีมและมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน มีเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วม 

ในการประชุมวางแผน ควรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นความลับ มีการติดตาม ประเมินผลและน�าผลจาก 

การติดตามประเมินผล มาพัฒนา ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน ก�าหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน ให้ครูประจ�าชั้นช่วยใน 

การคัดกรอง มีการพัฒนาให้ครูหรือบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูล 

การแบ่งกลุม่นกัเรยีนไว้เป็นความลบั ก�าหนดให้มกีารตดิตาม และประเมนิผลการคดักรองนกัเรยีน แล้วน�าผลการคดักรองมาสรปุ 

อย่างเป็นระบบและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง

  3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนควรท�าค�าส่ังแต่งตั้งหรือมอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับครู เจ้าหน้าที่ หรือ 

ผูเ้กีย่วข้อง ก�าหนดปฏทินิการด�าเนนิงานส่งเสรมินกัเรยีนทีชั่ดเจน มกีารส�ารวจความต้องการของนกัเรยีนเพือ่จดักจิกรรมส่งเสรมิ

นักเรียน และจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลายตามความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน ติดตามประเมิน

ผลกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม

นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

  3.4 ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรยีนควรมกีารประชมุร่วมกนัเพือ่การแก้ไขปัญหาและวางแผนการป้องกนัปัญหา

ทีเ่กดิขึน้ ครปูระจ�าชัน้หรอืครทูกุคนควรช่วยกนัสอดส่องดแูลนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งอย่างใกล้ชดิ มกีารจดัเกบ็ข้อมลูนกัเรยีน

ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเป็นความลับ และมีการติดตาม ประเมินผล การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน
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กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง และน�าผลจากการป้องกันและการแก้ไขปัญหามาใช้ในการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียน 

มากยิ่งขึ้น

  3.5 ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งต่อที่ชัดเจน ก�าหนดแนวทางในการส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน มีการจัดท�าข้อมูลที่จ�าเป็นใน

การส่งต่อนักเรียน มีการจัดท�าบันทึกการส่งต่อนักเรียนทุกครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน มีการประชุมสรุปผลการด�าเนินงานการส่งต่อ

นกัเรยีนและมกีารน�าผลจากการตดิตาม ประเมนิผลมาปรบัปรงุพฒันาแนวทางในการส่งต่อนกัเรยีนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ค�าส�าคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความพึงพอใจ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

Abstract
 The objectives of this research were to: 1) study problems of students’ care and support system in 

extra–larged school under the Secondary Educational Service Area Office 12, 2) study the satisfaction of 

students towards the students’ care and support system, and 3) suggest the development of the students’ 

care and support system. The sample group was obtained by simple random sampling consisting of 285 

guidance teachers, advisor teachers, and 377 students. The data were analyzed by using percentage, mean 

and standard deviation.

 The research findings were as follows:

 1) The problem in assisting the students in extra–larged school under the Secondary Educational 

Service Area Office 12 in overall was at a lower level. 

 2) The satisfaction of students towards the students’ care and support system in overall was at  

a higher level. 

 3) The suggestion suggestions included the following:

  3.1 Refering to knowing the individual students, school administrators should plan to work with 

teachers and parents by gathering individual data. The data analyzed should be secret and evaluated to 

promote and develop students for effectiveness asset. 

  3.2 The process of students’ screening recommended to the school administrators together with 

teachers should be planned by using the criteria for grouping screen of the students; also the teachers 

should be trained for the screening system process. The follow up and evaluation process should be  

systematic and continued.   

  3.3 In terms of students’ support, the school administrators should be concentrated and clear  

in role to support and promote the student activities. The need assessments of students should be in a 

systematic approach for students’ development.

  3.4 For the prevention and correction, the school administrators together with teachers should 

plan to prevent and correct all risk behaviors. The data analyzed for prevention and correction should  

be kept secret and evaluation should be suitable for students’ interest for effectiveness of development  

assessment.   

  3.5 Regarding the feed forward system, the school administrators should plan and be clear.  

The data gathered and analyzed should be standardized and up to date, and also continuous discussion  

to develop students’ effectiveness assessment should be focused.

Keywords: Students Care and Support System, Satisfaction, Extra–Larged School
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บทน�า

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ 

พทุธศกัราช 2553 (ฉบบัที ่3)  ได้ก�าหนดความมุง่หมายและ

หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และ

แนวทางการจัดการศึกษายังได้ให้ความส�าคัญแก่ผู้เรียน 

ทกุคนโดยยดึหลกัว่าทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด (มาตรา 22) 

ในการจดัการศกึษาต้องเน้นความส�าคญัทัง้ความรู ้ คณุธรรม 

กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการ (มาตรา 23 ข้อ (5)) ทัง้นี้

การจัดกระบวนการการเรียนให้ค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 

ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้งมี

การประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาผู้ปกครองและ

บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร ่วมกันพัฒนาผู ้ เรียนตาม

ศักยภาพ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

2547) 

 ปีการศึกษา 2551 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก�าหนดแนวนโยบายของระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการท�างานที่

เป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย ทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนรวมทัง้

วธิกีาร กจิกรรมและเครือ่งมอืต่างๆ ทีม่คีณุภาพอนัจะส่งผล

ให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส�าเร็จ  

จงึได้น�าระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไปใช้ในทกุโรงเรยีน

โดยการด�าเนินงานต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ทั้งครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยสถาน

ศกึษาทกุแห่งจดัให้มรีะบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน มอีงค์

ประกอบ 5 ประการคอื การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล การ

คดักรองนกัเรียน  การส่งเสรมินกัเรยีน การป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาและการส่งต่อ

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันถือเป็นยุคแห่งข้อมูล

ข่าวสารไร้พรมแดน มีกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ หลั่งไหล

เข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยน�าเสนอสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ 

ซึง่ในขณะทีว่ฒันธรรมบางอย่างไม่สอดคล้องกบัวถิชีวีติและ

สภาพสังคมไทย ดังนั้น หากวัยรุ่นขาดความดูแลช่วยเหลือ

จากผู้ปกครอง และครูอาจารย์ก็อาจท�าให้ค่านิยม ทัศนคติ

รวมทั้งกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคม 

ท�าให้เกิดความสับสนในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  

รวมถึงวิจารณญาณในการประพฤติปฏิบัติตนตลอดจน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความเบีย่งเบนทางพฤตกิรรมของ

เด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้น 

ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา อาทิเช่นการก่ออาชญากรรม 

การล่วงละเมิดทางเพศ การแพร่กระจายของโรคที่เกิด 

จากการมีเพศสัมพันธ ์ การก่อวิวาทท�าร ้ายร ่างกาย 

พฤติกรรมชิ งสุกก ่อนห ่าม รวมถึ งการแพร ่ภาพที่ 

ไม่เหมาะสมทั้งทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ เป็นต้น (ลัดดา 

ตั้งศุภาชัย 2553)

 การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานกิจการนักเรียนซึ่งเป็น 

งานด้านหนึ่งที่มีความส�าคัญในการบริหารสถานศึกษาให้

บรรลุตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ เนือ่งจากเป็นงานทีเ่กีย่วข้อง

กบัเรือ่งราวของนกัเรยีนนบัตัง้แต่นกัเรยีนได้เข้าสูร่ะบบของ

โรงเรยีนจนกระทัง่ออกจากโรงเรยีน และถอืเป็นระบบหลกั

ในการด�าเนินงานควบคู ่กับการจัดการเรียนการสอน  

ให้ผู้เรียนมีมาตรฐานตามหลักสูตร ผู้วิจัยมีความตระหนัก

และเห็นความส�าคัญของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา การด�าเนิน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม อันจะส่งผล

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการส่งเสริมให้

นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือมีพัฒนาการอย่างเต็มที ่

ตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรได้แก่ ครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษา 

ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ�านวน 909 คน และนกัเรยีน

ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�านวน 18,747 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา

ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ�านวน 270 คน และนกัเรยีน

ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�านวน 377 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบง่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ครแูนะแนว 

และครูทีป่รึกษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�านวน 909 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้

ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึง 

ในบุญชม ศรีสะอาด 2545) และท�าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้

การสุ ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได ้

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 270 คน

 ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ 

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนใน

โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 12 จ�านวน 18,747 คน ประจ�าปีการศกึษา 

2557 กลุ่มตัวอย่างได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan  

อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด 2545) และท�าการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 377 คน

 ระยะที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group ) จากครู

แนะแนว และครทูีป่รกึษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�านวน 

15 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ระดับป ัญหาการด�าเ นินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน

 2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 3. แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ชดุที ่1 แบบสอบถามปัญหาการด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา 

เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนโดยนกัเรยีน

เป็นผู้ตอบแบบสองถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ 

จัดระบบดูแลช ่ วย เห ลือ นัก เรี ยนเป ็นแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความ 

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ชดุที ่3 น�าประเดน็ปัญหาในการด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ใน 

แต่ละด้านเสนอต่อครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา เพื่อขอ 

ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การสนทนากลุ่ม 

แล้วน�าข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาจากครูแนะแนว 
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และครูทีป่รึกษา มาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางการพฒันาการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12

 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ วิ จัยท�าหนังสือขอความร ่วมมือในการเก็บข ้อมูล  

จากส�านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ถึงผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษสังกดั

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อ 

ขอความร่วมมือไปยังครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและนักเรียน

ที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย และน�าหนังสือพร้อม

แบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์จากครูแนะแนว 

ครูที่ปรึกษา และนักเรียนในการตอบแบบสอบถาม และ 

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

 ระยะที ่3 การเกบ็รวบรวมข้อมลูผูว้จิยัท�าหนงัสอื

จากส�านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช เพือ่ขอความร่วมมอืในการจดัสนทนากลุม่

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และท�าหนังสือ 

ขอความร่วมมือจากครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาเข้าร่วม 

การสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นและเสนอแนะ

วิธีการแก้ปัญหาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถาม ที่ ได ้รับกลับคืนมา

พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว

ด�าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 แบบสอบถามตอนที ่1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และร้อยละ

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) จ�าแนกรายด้านและรายข้อ

แบบสอบถามตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทาง 

การพฒันาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใช้วธิี

วิเคราะห์เนื้อหา

 ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ 

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12

 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถาม ที่ ได ้รับกลับคืนมา

พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว

ด�าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 แบบสอบถามตอนที ่1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และร้อยละ  

 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) จ�าแนกรายด้านและรายข้อ

 แบบสอบถามตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะแนว

ทางการพฒันาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

 ระยะที่  3 วิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อหาแนวทาง 

การพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข ้อมูลในการวิจัยในครั้งน้ี  

สรุปสาระส�าคัญของผลการวิจัยดังนี้

 ระยะที่ 1 ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 โดยรวมอยูใ่นระดบั

น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาการ

ด�าเนินงานเรียงตามล�าดับ คือ ด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา รองลงมาคอืด้านการส่งต่อ ด้านการคดักรองนกัเรยีน 

การรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการส่งเสริม

นักเรียนตามล�าดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 12

6 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ที่ได้รับกลับคืนมา
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และร้อยละ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จ าแนกรายด้านและ
รายข้อ 

แบบสอบถามตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ที่ได้รับกลับคืนมา
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ีและร้อยละ
 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จ าแนกรายด้านและ
รายข้อ 

แบบสอบถามตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 

 
 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิ เศษสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 
สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัยดังนี้ 

ระยะที่ 1 ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีปัญหาการด าเนินงานเรียงตามล าดับ คือ ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือด้านการส่งต่อ 
ด้ านการคัดกรองนักเรียน การรู้ จั กนัก เรียนเป็น
รายบุคคล และด้านการส่งเสริมนักเรียนตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
ข้อ รายการ x  S.D. ระดับ 
1 การรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล 
2.34 0.61 น้อย 

2 การคัดกรอง
นักเรียน 

2.36 0.61 น้อย 

3 การส่งเสริมนักเรียน 2.30 0.62 น้อย 
4 การป้องกันและการ

แก้ไขปัญหา 
2.38 0.59 น้อย 

5 การส่งต่อ 2.37 0.54 น้อย 
รวม 2.35 0.52 น้อย 

 
ระยะที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

 ระยะท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต ่อ 

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านทีม่คีวามพงึพอใจต่อการจดัระบบดแูลช่วยเหลือ

นักเรียนสูงสุด คือ ด้านส่วนตัวและสังคม รองลงมาคือ 

ด้านอาชีพ และด้านที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรียนล�าดบัสดุท้าย คอืด้านการศกึษา ดงัตาราง

ที่ 2

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความ

พึงพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

7 
 
ด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสูงสุด คือ ด้านส่วนตัวและสังคม 
รองลงมาคือด้านอาชีพ และด้านที่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนล าดับสุดท้าย คือ
ด้านการศึกษา ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพึ งพอใจของนัก เรียนต่อการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
ข้อ รายการ x  S.D. ระดับ 
1 ด้านการศึกษา 3.98 0.53 มาก 
2 ด้านอาชีพ 4.01 0.57 มาก 
3 ด้ า น ส่ ว นตั ว แ ล ะ

สังคม 
4.06 0.54 มาก 

รวม 4.02 0.50 มาก 
 

ระยะที่ 3 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3.1 ด้ านการรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ควรท างานเป็นทีมและมีการ
ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน มีเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน ควรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและเป็นความลับ มีการติดตาม ประเมินผลและ
น าผลจากการติดตามประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมี
การวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน 
ก าหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน 
ให้ครูประจ าชั้นช่วยในการคัดกรอง มีการพัฒนาให้ครู
หรือบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการคัด

กรองนักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลการแบ่งกลุ่มนักเรียน
ไว้เป็นความลับ ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล
การคัดกรองนักเรียน แล้วน าผลการคัดกรองมาสรุป
อย่างเป็นระบบและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนควรท า
ค าสั่งแต่งตั้ งหรือมอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับครู 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
ส่งเสริมนักเรียนที่ชัดเจน มีการส ารวจความต้องการของ
นักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน และจัด
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลายตาม
ความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน ติดตามประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
 3.4 ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนควรมี
การประชุมร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาและวางแผนการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ครูประจ าชั้นหรือครูทุกคนควร
ช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิด มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบและเป็นความลับ และมีการติดตาม 
ประเมินผล การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน
กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง และน าผลจากการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหามาใช้ในการปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับกลุ่มนักเรียนมากย่ิงขึ้น 

3.5 ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรมีการวางแผน
งานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อที่ชัดเจน ก าหนด
แนวทางในการส่งต่อให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ ง
โรงเรียน มีการจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นในการส่งต่อนักเรียน 
มีการจัดท าบันทึกการส่งต่อนักเรียนทุกครั้งอย่างเป็น
ปัจจุบัน มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานการส่งต่อ
นักเรียนและมีการน าผลจากการติดตาม ประเมินผลมา
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการส่งต่อนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ระยะที่ 1 ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด

 ระยะที่ 3 แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 3.1 ด ้ านการรู ้ จั กนัก เรียนเป ็นรายบุคคล  

โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จัก

นักเรียนเป ็นรายบุคคล ควรท�างานเป ็นทีมและมี 

การประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การด�าเนินงาน มีเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล ผู ้ปกครองควรมีส ่วนร่วมใน 

การประชุมวางแผน ควรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็น

ระบบและเป็นความลับ มีการติดตาม ประเมินผลและ 

น�าผลจากการติดตามประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงการ 

จดัเกบ็ข้อมลูนกัเรยีนเป็นรายบคุคลให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

 3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมี 

การวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน 

ก�าหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน  

ให้ครูประจ�าชั้นช่วยในการคัดกรอง มีการพัฒนาให้ครูหรือ

บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการคัดกรอง

นักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลการแบ่งกลุ ่มนักเรียนไว ้

เป็นความลับ ก�าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 

การคัดกรองนักเรียน แล้วน�าผลการคัดกรองมาสรุป 

อย่างเป็นระบบและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง

 3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนควรท�า 

ค�าส่ังแต่งตัง้หรอืมอบหมายงานทีช่ดัเจนให้กบัคร ูเจ้าหน้าที่ 

หรือผู้เกี่ยวข้อง ก�าหนดปฏิทินการด�าเนินงานส่งเสริม

นักเรียนที่ชัดเจน มีการส�ารวจความต้องการของนักเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน และจัดโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลายตามความสนใจหรือ

ความถนัดของผู้เรียน ติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม

นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3.4 ด้านการป้องกนัและแก้ไข โรงเรยีนควรมกีาร

ประชมุร่วมกนัเพือ่การแก้ไขปัญหาและวางแผนการป้องกนั

ปัญหาที่เกิดขึ้น ครูประจ�าชั้นหรือครูทุกคนควรช่วยกัน 

สอดส่องดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเส่ียงอย่างใกล้ชิด  

มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็น

ระบบและเป็นความลับ และมีการติดตาม ประเมินผล  

การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ ่มปกติและ 
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กลุ่มเสี่ยง และน�าผลจากการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

มาใช้ในการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียน 

มากยิ่งขึ้น

 3.5 ด้านการส่งต่อโรงเรยีนควรมกีารวางแผนงาน

หรอืมโีครงการเกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนด้านการส่งต ่อท่ีชัดเจน ก�าหนดแนวทางใน 

การส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน มีการจัดท�า

ข้อมูลที่จ�าเป็นในการส่งต่อนักเรียน มีการจัดท�าบันทึกการ

ส่งต่อนักเรียนทุกครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน มีการประชุมสรุป

ผลการด�าเนนิงานการส่งต่อนกัเรยีนและมกีารน�าผลจากการ

ตดิตาม ประเมนิผลมาปรบัปรงุพฒันาแนวทางในการส่งต่อ

นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

 ระยะท่ี 1 ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวม

อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

ปัญหาการด�าเนินงานเรียงตามล�าดับ คือ ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ ด้านการส่งต่อ ด้านการ 

คัดกรองนักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้าน

การส่งเสริมนักเรียน สอดคล้องกับ ผ่องใส วะชุม (2556)  

ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า 

ปัญหาในการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ วิชัย 

อินทนาม (2556) ได้วิจัยเรื่องปัญหาการด�าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ�าเภอตาพระยา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 2 พบว่าปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย

 ระยะที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ 

จดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 โดย

รวมอยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนสูงสุด คือ ด้านส่วนตัวและสังคม รองลงมาคือ 

ด้านอาชีพ และด้านที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบดูแล

ช ่วยเหลือนักเรียนล�าดับสุดท ้าย คือด ้านการศึกษา 

สอดคล้องกับ ชาญ  เมืองโคตร (2550) ได้ศึกษาความ 

พงึพอใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน

ของโรงเรียนในอ�าเภอแม่ลาน้อยเขตพื้นที่การศึกษา

แม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การบริหารงานกิจการนักเรียนในระดับมากและสอดคล้อง

กับ กิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนพบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน

อยู่ในระดับมาก

 ระยะที่ 3 แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 3.1 ด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล โรงเรยีน

ควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล ควรท�างานเป็นทีมและมีการประสานงานแลก

เปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน มเีครือ่งมอื

ที่หลากหลายในการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  

ผูป้กครองควรมส่ีวนร่วมในการประชมุวางแผน ควรจดัเกบ็

ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นความลับ มีการ

ติดตาม ประเมินผลและน�าผลจากการติดตามประเมินผล 

มาพฒันา ปรบัปรงุการจดัเกบ็ข้อมลูนกัเรยีนเป็นรายบคุคล

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ ชรินทร์ ค�าหล้า 

(2553) ได้วจิยัเรือ่ง การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน

โดยใช ้ เทคนิคการเทียบระดับ กรณีศึกษาโรงเรียน 

บ้านเวียงหมอก ส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงราย  

เขต 4 พบว่าการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ 

สร้างความตระหนัก มีวิธีการคือ ประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับ

นโยบายของหน่วยงานต้นสงักดั สร้างทมีด�าเนนิงาน ก�าหนด

กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานงาน คู่มือระบบและมาตรฐาน 

การด�าเนนิงาน และสอดคล้องกบั จฑุากจิ นวลมงัสอ (2556) 

ได้วจิยัเรือ่งระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนเอกชน 

สั งกัดส� า นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

ครูควรเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนประสานกับผู ้ปกครอง 

อย่างใกล้ชดิ เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเข้าร่วมประชมุวางแผน

กับโรงเรียนในการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ท�ากิจกรรมต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้น

 3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควร 

มีการวางแผนงานหรือมีโครงการเก่ียวกับการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน 

ก�าหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ ่มนักเรียนร่วมกัน  

ให้ครูประจ�าชั้นช่วยในการคัดกรอง มีการพัฒนาให้ครูหรือ

บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการใช้เครื่องมือในการคัดกรอง

นักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลการแบ่งกลุ่มนักเรียนไว้เป็น

ความลับ ก�าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ 

คัดกรองนักเรียน แล้วน�าผลการคัดกรองมาสรุปอย่างเป็น

ระบบและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ 

แพรวพรรณ สุนันต๊ะ (2552) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า

แนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ

โรงเรียนควรมีการวางแผนการด�าเนินงานท่ีชัดเจน มี 

การปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดและมีการนิเทศ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่องแล้วน�าผลท่ีพบมาปรับปรุง แก้ไขและวางแผน

พัฒนาต่อไป และสอดคล้องกับ บรรทม รวมจิตต์ (2553) 

ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่าข้อเสนอแนะ 

สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย 

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวทางใน 

การแก้ไขปัญหาและอปุสรรคคอืควรมงีบประมาณสนบัสนนุ

ในการจัดท�าเอกสารและการไปเยี่ยมบ ้านนักเรียน 

อย่างพอเพียงกรณีท่ีบ้านของนักเรียนอยู ่ไกลโรงเรียน 

ควรจดัรถบริการไปเยีย่มบ้านให้กบัครโูดยการจดัไปเป็นทมี 

โดยนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมคือให้ครูที่ปรึกษา

และโรงเรียนได้ดูแลนักเรียนอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 

ครูที่ปรึกษาควรออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อจะได้รู ้จักนักเรียน 

เป็นอย่างดีครูและโรงเรียนควรเข้มงวดกับกฎระเบียบ 

ของโรงเรียนเพราะไม่เช่นน้ันก็จะท�าให้นักเรียนไม่เห็น 

ความส�าคัญของกฎระเบียบต่างๆ

 3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนควรท�า 

ค�าสัง่แต่งตัง้หรือมอบหมายงานทีช่ดัเจนให้กบัคร ูเจ้าหน้าที่ 

หรือผู ้เกี่ยวข้อง ก�าหนดปฏิทินการด�าเนินงานส่งเสริม

นักเรียนที่ชัดเจน มีการส�ารวจความต้องการของนักเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน และจัดโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีหลากหลายตามความสนใจหรือ

ความถนัดของผู้เรียน ติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม

นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ วรา งามเสงี่ยม 

(2552) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า

แนวทางแก้ไขปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

ครทูีป่รกึษา/ครปูระจ�าชัน้ต้องการพฒันาความรูห้รอืสมัมนา

เชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 87.65 การรู ้จักนักเรียนเป็น 

รายบุคคลร้อยละ 7.55 การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 

5.63 การป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรยีนร้อยละ 4.32 และ

การส่งต่อร้อยละ 2.95 และสอดคล้องกับ ปารีวรรณ  

โคตรชมพู (2554) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

พบว่าแนวทางการพัฒนาโดยรวมของโรงเรียน คือโรงเรียน

ควรมีการวางแผนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�า

ค�าสัง่แต่งตัง้ผู้ปฏบิตังิาน มกีารประชมุชีแ้จงให้คร ูผู้ปกครอง

และนกัเรยีนมคีวามเข้าใจทีต่รงกนั น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้พฒันา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ก�ากบัตดิตามประเมนิผลพร้อมทัง้รายงานผลการปฏิบตังิาน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 3.4 ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนควรมี 

การประชุมร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาและวางแผน 

การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ครูประจ�าชั้นหรือครูทุกคน 

ควรช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง

ใกล้ชิด มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างเป็นระบบและเป็นความลับ และมีการติดตาม  

ประเมินผล การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง และน�าผลจากการป้องกันและ 

การแก้ไขปัญหามาใช้ในการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

กลุ่มนักเรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ โชคชัย อาษาสนา 

(2555) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนทุง่เหยีงพทิยาคม จงัหวดัชลบรุี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

พบว่า โรงเรยีนควรมกีารบรหิารจดัการระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนที่ดีเป็นระบบ มีการแต่งตั้งค�าสั่งผู ้รับผิดชอบ 

ที่ชัดเจน ฝ่ายบริหารควรให้ความส�าคัญกับระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน ครูควรด�าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรม

การเรียนการสอน มีการประสานงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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มีส่วนร่วมคิด ร่วมด�าเนินการ ในการพัฒนาระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน และสอดคล้องกับ สุจิตรา  

ช่วงโชติ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนระยองปัญญานกุลู 

สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าโรงเรียนควร

มกีารวางแผนการด�าเนนิงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ประชมุ

ชี้แจงให้ครูผู้ปกครอง มีความเข้าใจที่ตรงกัน น�าข้อมูลที่ได้

รับมาพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ก�ากับและติดตามผลพร้อมทั้งรายงาน

ผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 3.5 ด้านการส่งต่อ โรงเรยีนควรมกีารวางแผนงาน

หรอืมโีครงการเกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนด้านการส่งต่อที่ชัดเจน ก�าหนดแนวทางในการ 

ส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้โรงเรยีน มกีารจดัท�าข้อมลู

ที่จ�าเป็นในการส่งต่อนักเรียน มีการจัดท�าบันทึกการส่งต่อ

นักเรียนทุกครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน มีการประชุมสรุปผล 

การด�าเนินงานการส่งต่อนักเรียนและมีการน�าผลจาก 

การติดตาม ประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาแนวทางใน 

การส่งต่อนกัเรียนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้สอดคล้องกบั 

โชคชัย อาษาสนา (2555) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทาง 

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุ่งเหียง

พิทยาคม จังหวัดชลบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 18 พบว่าโรงเรยีนควรมกีารบรหิารจดัการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีเป็นระบบ มีการแต่งตั้ง 

ค�าสั่งผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ฝ่ายบริหารควรให้ความส�าคัญ

กบัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ครคูวรด�าเนนิการควบคูไ่ป

กบักจิกรรมการเรยีนการสอน มกีารประสานงานให้ทกุฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมคดิ ร่วมด�าเนนิการ ในการพฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน และสอดคล้องกับ บรรทม  

รวมจติต์ (2553) ได้วจิยัเรือ่งการศกึษาสภาพการด�าเนนิงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชียงรายเขต 4 พบว่าข้อเสนอ

แนะสภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โดยคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือควรมีงบประมาณ

สนบัสนนุในการจดัท�าเอกสารและการไปเยีย่มบ้านนกัเรยีน

อย่างพอเพียงกรณีที่บ้านของนักเรียนอยู่ไกลโรงเรียนควร

จดัรถบริการไปเยีย่มบ้านให้กับครโูดยการจดัไปเป็นทมี โดย

นักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมคือให้ครูท่ีปรึกษาและ

โรงเรยีนได้ดแูลนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่งและทัว่ถงึครทูีป่รกึษา

ควรออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อจะได้รู้จักนักเรียนเป็นอย่างดีครู

และโรงเรียนควรเข้มงวดกับกฎระเบียบของโรงเรียนเพราะ

ไม่เช่นนั้นก็จะท�าให้นักเรียนไม่เห็นความส�าคัญของกฎ

ระเบียบต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียน

ควรมีการวางแผนงาน/โครงการด้านการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบและ

เป็นความลับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ดูแลนักเรียนและ 

ตัวนักเรียนเอง และควรมีการน�าผลจากการติดตาม  

ประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อให้ 

การด�าเนินงานด้านการรู ้จักนักเรียนเป ็นรายบุคคล  

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมี 

การวางแผนงาน/โครงการด้านการคัดกรองนักเรียน  

มีการแต่งตั้งให้มีครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้อง 

ในการติดตาม ประเมินผลการคัดกรองนักเรียน และม ี

การตดิตามประเมนิผลการคดักรองนกัเรยีนอย่างเป็นระบบ

และเป็นขั้นตอนเพื่อง ่ายต่อการจัดกลุ ่มนักเรียนและ 

การส่งเสริมนักเรียนต่อไป

 3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรมี 

การมอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมนักเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการด�าเนิน 

การส่งเสริมนักเรียน ควรมีการจัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อ 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และม ี

การจดักจิกรรมโฮมรมูทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน

ในกลุ่มต่างๆ

 4. ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนต้องเก็บ

ข้อมูลนักเรียนที่ได้ช่วยเหลือไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให ้

ผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้องได้ทราบ น�าผลจากการป้องกนัและการแก้ไข

ปัญหามาใช้ในการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ ่ม

นักเรียนมากยิ่งขึ้น มีการติดตาม ประเมินผล การป้องกัน

และการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง

 5. ด้านการส่งต่อ โรงเรยีนควรมกีารวางแผนงาน/

โครงการด้านการส่งต่อ แต่งตั้งครูที่มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาเฉพาะด้านเพื่อการส่งต่อภายใน และมีการ

ประสานงานและบนัทกึการส่งต่อไปยงัครทูีเ่กีย่วข้องในการ

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียน

ทุกด้านอยู ่ในระดับมาก และเพื่อเป็นการพัฒนาการ 

ด�าเนินงานให้ดีขึ้นโดยควรด�าเนินการ ดังนี้
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 1. ด้านการศกึษา โรงเรยีนควรจดัให้มกีารบรกิาร

ให้ค�าปรึกษาในการเลือกวิชาเรียนของนักเรียนแต่ละคน 

จดัการทดสอบความถนดัทางการเรยีนของนกัเรยีน เปิดวชิา

เลือกเสรีตรงกับความสนใจของนักเรียน และเชิญวิทยากร

มาให้ความรูแ้ก่นกัเรยีนเพือ่เป็นการเสรมิประสบการณ์และ

เสริมเนื้อหาวิชาในบทเรียน

 2. ด ้านอาชีพ โรงเรียนควรให ้ค� าแนะน�า 

รายละเอียดในการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ เช่น

ลกัษณะงาน ความต้องการของตลาดแรงงาน มกีารจดัสอน

วิชาชีพในท้องถิ่นให้เรียนในโรงเรียน และมีการติดต่อ

ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยตรงและเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนไปในตัว

 3. ด้านส่วนตัวและสังคม โรงเรียนควรให้ครูที่

ปรกึษาหรอืครแูนะแนว เยีย่มบ้านนกัเรยีนทกุคนอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ ควรมกีารเชญิวทิยากรมาให้ความรูเ้รือ่งสขุภาพ

จิตแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีในการบริหารสุขภาพ

จิตของตัวเองเพื่อปรับตัวเองให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้การ

ปรับตัว

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 หรือมี 

การวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน โดยผู้วิจัยเข้าไป สังเกต สัมภาษณ์  

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อน�า 

ผลวิจัยมาประกอบการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 2. ควรมกีารวจิยัเรือ่งความคดิเหน็ของผูป้กครอง 

หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น บทบาทหน้าท่ี ท่ีเหมาะสมของ 

ผูป้กครองนกัเรยีนในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ชมุชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทท่ีเหมาะสมต่อการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างไร เพื่อท�าให้การด�าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ดี เนื่องจากได้รับความ

กรุณา ให ้ค�าปรึกษา และช ่วยเหลือแนะน�าแก ้ ไข 

ข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งจาก ดร.เบญจพร  ชนะกุล 

ประธานกรรมการทีป่รกึษา และ ผศ.ดร.จตุพิร  อศัวโสวรรณ 

กรรมการที่ปรึกษา ท�าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู ้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  

ในการท�างานวิจัยครั้ง น้ี ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณด้วย 

ความเคารพอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�านักงานคณะกรรม.  แนวทางการ 

 ด�าเนนิงานระบบการช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถาน 

 ศกึษา. กรงุเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน, 2547.

กิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

 ในการปฏิบั ติงานของครูตามระบบดูแล 

 ช่วยเหลือนักเรียน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  

 2554.

จุฑากิจ  นวลมังสอ.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

 โรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

 การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3. 

 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556.

ชรินทร์  ค�าหล้า.  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียนโดยใช้เทคนิคเทียบระดับ: กรณีศึกษา 

 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สังกัดส�านักงาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 2.  วทิยานพินธ์ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เชียงราย, 2553.

ชาญ เมืองโคตร.  ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ 

 การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

 ในอ�าเภอแม่ลาน ้อย เขตพื้นที่การศึกษา 

 แม่ฮ่องสอน เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่, 2550.

โชคชัย อาษาสนา.  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบ 

 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุ ่งเหียง 

 พิทยาคม จังหวัดชลบุรี สังกัดส�านักงาน 
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 เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18.   

 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 

 บูรพา, 2555.

บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: สุวิริยา 

 สาส์น, 2545.

บรรทม  รวมจิต.  การศึกษาสภาพการด�าเนินงานระบบ 

 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเรียนโรงเรียน 

 เวียงแก่นวิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาเชียงราย เขต 2. วิทยานิพนธ์ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เชียงราย, 2553.

ปารีวรรณ โคตรชมพู.  ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนช�าฆ้อ 

 พิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มัธยมศึกษา เขต 18. วิทยานิพนธ์การศึกษา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

ผ่องใส วะชมุ.  สภาพและปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูล 

 ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

 การศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

 ศึกษานครพนม เขต 2.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร 

 มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2556.

แพรวพรรณ สนุนัต๊ะ.  การพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลอื 

 นักเรียนในเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

 การศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 เชียงราย เขต 2.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหา 

 บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552.

ลดัดา ตัง้ศภุาชยั.  1 ทศวรรษการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม.  

 กรงุเทพฯ: ศนูย์เฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กระทรวง 

 วัฒนธรรม, 2553.

วชิยั อนิทนาม.  ปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื 

 นักเรียนของโรงเรียนในอ�าเภอตาพระยา สังกัด 

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 สระแก้ว เขต 2.  วิทยานิพนธ์ การศึกษา 

 มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.

วรา งามเสงีย่ม.  ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบดแูล 

 ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 

 ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาระยอง เขต 2. วิทยานิพนธ์ การศึกษา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552.

สจุติรา ช่วงโชต.ิ  ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบดูแล 

 ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนระยองปัญญา 

 นุกูล สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.   

 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 บูรพา, 2556.
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