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Abstract

 The objectives of this research were 1) to investigate the administrative factors of the student care support 

system of the educational institutes under the office of Chachoengsao primary educational service area I,  

2) to study the operation performance of the selected student care and support system and 3) to study factors  

influencing the effectiveness of the student care and support system of the fundamental educational institutes 

under the office of Chachoengsao primary educational service area I. A total of 205 people-including committee 

boards, coordinating committees, operating committees, and classroom teachers were samples. All samples were 

selected by multi-stage random sampling.

 Research instruments used in this research were rating scale questionnaires, created by the researcher. The 

statistical measurements used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson product 

moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

  The research revealed that 

 1) Regarding the fundamental educational institutes under the office of Chachoengsao primary educational 

service area I, the overall of administrative factors of ware at a high level. Considering each aspect specifically, it was 

found that all aspects of the operation were in a high level. The factors included in this study were teaching  

guidance counselors’ participation, related personnel, students’ parents and community, skill and knowledge  

development for teachers and related personnel, and school administration and management, respectively. 

 2) The overall effectiveness of the operation of the student care and support system of the fundamental 

educational institutes under the office of Chachoengsao primary educational service area I was at a high level. When 

considering each aspect, it was found that all aspects of the operation were at high level. In this study, the criteria 

determining the effectiveness of the operation were the student selection, student problem prevention and  

solutions, student development promotion, and teachers’ acquaintance with individual students, respectively. 

 3) Concerning the factors effecting the operation of the care and support system toward students of the 

fundamental educational institutes under the office of Chachoengsao primary educational service area I, it was found 

that the administrative variables for the student care and support system of the fundamental educational institutes 

under the office of Chachoengsao primary educational service area I were the skill and knowledge development for 

teachers and related personnel. Also, it is positively related to the effectiveness of the student care and support 

New ���������� 1-92.indd   15 4/8/2558   13:37:11



16          วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2558

system at a significance level of .01.The simple correlation was 0.275. The percentage of the effectiveness of the 

operation of the student care and support system was 6.6; its standard deviation is 3.264 or at the significant  

level of .01 level. The results can be written in the form of the following regression equations: Ŷ = 3.264 + 0.071(Z
2
) 

Keywords : Administrative Factors of the Care and Support System toward Student/Administrative Factors Affecting 

   to the Effectiveness of the Care and Support System toward Students 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 2) ศกึษาประสทิธภิาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 และ 3) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ด้านการด�าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการด�าเนิน

งาน และครูประจ�าชั้นหรือครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�านวน 

205 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัย พบว่า 

 1. ปัจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพ

รวมมีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาทักษะ/

ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และด้านการบริหารและการจัดการ 

 2. ประสทิธิภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมกีารด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านมกีารด�าเนนิงานอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 3. ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (X
1
) ตัวแปร ได้แก่  

การพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (X
2
) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนของสถานศกึษา อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มค่ีาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์เท่ากบั 0.275 และสามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพ

การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน (Y) ได้ร้อยละ 6.6 มคีวามคลาดเคลือ่นในการพยากรณ์เท่ากบั 3.264 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถน�าตัวแปรที่พยากรณ์ได้มาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

  Ŷ= 3.264 + 0.071 (X
2
) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  ž = .257 (X
2
)

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ประสิทธิภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Ý

New ���������� 1-92.indd   16 4/8/2558   13:37:11



Journal of Rajanagarindra January - June  2015       17

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

 การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ

ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได ้

อย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยในการพัฒนาประเทศ

ด้านต่างๆ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงมากมาย ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมอืงการปกครอง วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและวฒันธรรม 

เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ประเทศไทยต้องปรบัเปลีย่น

วิธีการและกระบวนการในการบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศให้เท่าทันต่ออารยประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

ด้านการศกึษา ซึง่เป็นการพฒันาคน เพราะเปรยีบเสมอืน “ขมุก�าลงั

ส�าคัญ” ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญ

เทียบเท่าอารยประเทศ และมีความสอดคล้องกับวิทยาการใหม่ๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุนและอนาคต ประเทศชาตจิะเจรญิก้าวหน้าได้ต้อง

อาศยับคุคลในชาตทุิกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชนผูซ้ึง่ถอืได้ว่าจะ

เป็นผูน้�าประเทศไปสูค่วามเจรญิก้าวหน้าในอนาคต ฉะนัน้จงึควรให้

ความส�าคญัต่อเยาวชนมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็น  

คนเก่ง คนดี และด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความร่วมมือของ

ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน และสงัคม 

และโดยเฉพาะครอบครวัของนกัเรยีนเอง (ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2542, ออนไลน์)

 แต่ด้วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน

การส่ือสาร เทคโนโลยี ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนใน 

เชงิบวกแล้ว ในเชงิลบกม็ปีรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกจิ 

ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบ 

ต่างๆ ปัญหาครอบครัว ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 

ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม เป็นผลเสียต่อสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต จึงพบว่าปัญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะมีความ 

ซับซ้อนวิกฤติและรุนแรงมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด 

การแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้า การกระตุ้นในลักษณะบริโภคนิยม

ผ่านสือ่ต่างๆ รวมทัง้วฒันธรรมในยคุโลกาภิวัตน์ท�าให้โครงสร้างทาง

สังคมอ่อนแอ ทุนทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินห่างเหนิและถกูปฏเิสธจากเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชน

ส่วนหนึง่จงึได้รับการหล่อหลอมจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ที่ไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  

ล่อแหลมต่อการกระท�าผิดกฎหมาย หม่ินเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม 

มค่ีานยิมทีไ่ม่พงึประสงค์ อีกทัง้ความเจรญิทางเทคโนโลยด้ีานข้อมลู 

ข่าวสาร สภาพสังคมท่ีซับซ้อนมีการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลา ก่อให้เกดิภาวะวกิฤตทิีเ่ป็นปัญหามากมาย ส่งผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนทั่วไป รวมท้ัง

เยาวชนซ่ึงเป็นนักเรียนต้องรับผลกระทบดังกล่าวด้วย (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หน้า 462) ซึ่งสอดคล้องกับ 

กรมสุขภาพจิต (2543, หน้า 6) ที่กล่าวว่า เยาวชนเหล่านั้นยังเป็น 

เด็กวัยเรียนที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ต้องการ 

ค�าปรึกษา บางครั้งก็ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่

ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเร่งด่วน ต้องการความรักความเข้าใจจาก

ผู้ใหญ่ โดยมีพ่อแม่เป็นบุคคลส�าคัญที่สุดของสถาบันครอบครัวใน

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน และมคีรผูู้มคีวามใกล้ชดิกบันักเรยีนเป็น

ผู้ท�าหน้าที่แทนพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน       

 จากการนิเทศติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ (ทีมข่าว 

การศกึษา, 23 มนีาคม 2550, หน้า 15) ได้สรปุผลการตรวจราชการ  

พบว่า มนีกัเรยีนตกซ�า้ชัน้ โดยมสีาเหตเุนือ่งมาจากเดก็มผีลการเรยีน

ต�า่จากพืน้ฐานการศกึษาในระดบัประถมศกึษาไม่ด ีไม่สนใจการเรยีน 

เนือ่งจากมปัีญหาความยากจน ตดิเกมส์ ขาดเรยีน สภาพครอบครวั

แตกแยก ซึ่งจากการศึกษาของ สุชา จันทน์เอม (2544, หน้า 134) 

พบว่า พฤติกรรมของเด็กไทยมีลักษณะขัดต่อสังคมของเด็กไทย 

โดยทัว่ไป เป็นต้นว่า แต่งกายผดิระเบยีบ กระด้างกระเดือ่งไม่มสีมัมา

คารวะ เหม่อลอย เก็บตัว เซื่องซึม พูดจาก้าวร้าวไม่สุภาพ โต้เถียง 

เสียงดังเอะอะโวยวาย การเรียนตกต�่า ไม่สนใจเรียน หนีเรียน 

หรือมาโรงเรียนสายเป็นประจ�า มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน มั่วสุมทาง 

เพศกับเพื่อนชายหญิง พกพาอาวุธหรือใช้สารเสพติด เป็นต้น  

(กรมสุขภาพจิต, 2543, หน้า 4-5) พฤติกรรมก้าวร้าวในลักษณะ 

ดังกล่าว จะเริ่มต้นระหว่างอายุระหว่าง 10-14 ปี (วิโรจน์ ศิริวงษ์, 

2547, หน้า 23) 

 กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องสนอง 

ตอบเจตนารมณ์ของการจดัการศกึษาและหาทางแก้ปัญหาดงักล่าว 

จึงประสานความร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) กรม

วิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินโครงการ 

“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 

ต่อมาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนด

นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลือจากครูประจ�าชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างท่ัวถึง โดยมี 

ผูป้กครอง ชมุชน หน่วยงานและองค์กรทีเ่กีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วม      

มีแนวทางการด�าเนินงานตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน กล่าวไว้โดยปรบัเปลีย่นบทบาทและเจตคตขิองผูบ้รหิาร

และครูให้ส่งเสริมดูแลพัฒนานักเรียน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์ และสงัคม รวมทัง้วางระบบทีจ่ะสร้างความมัน่ใจว่านกัเรียน

ทกุคนมคีรอูาจารย์อย่างน้อยหน่ึงคนทีจ่ะคอยดแูลทกุข์สขุอย่างใกล้

ชิดและต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้ครูอาจารย์ มีความสัมพันธ์
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ใกล้ชดิกบัผูป้กครอง เพือ่ให้บ้าน โรงเรยีน และชมุชน เช่ือมประสาน

และรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชุมชนและผู้ช�านาญ

ในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ส่งเสริม 

พัฒนานักเรียนและเยาวชนในแบบสหวิทยาการ การด�าเนินงาน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนจึงมคีณุค่าและจ�าเป็นทีส่ถานศกึษาจะ

ต้องน�าไปปฏิบัติ ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ

ยั่งยืน ดังที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, 

หน้า 8) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคนโดยมีครูเป็นผู้ขับเคล่ือนผ่าน

กระบวนการในวถิกีารปฏบิตังิานของคร ูการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน

โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึง

เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด�าเนินงาน

ในการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนทุก

คนมีคุณภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบ และพัฒนา

ศักยภาพของตนให้มีทักษะการด�าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักคิดตัดสินใจ และด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ให้

กลายเป็นปัญหาของสังคม (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 15)  

มีกระบวนการด�าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน 

พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท�างานท่ีชัดเจน มีครูที่ปรึกษา

เป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินการดังกล่าวและมีการประสานงาน

ร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัครทูีเ่กีย่วข้อง หรอืบคุลากรภายนอก รวมทัง้

การสนบัสนนุ ส่งเสรมิจากโรงเรยีน (กรมสขุภาพจติ, 2546, หน้า 5)

 จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุรี มีชุมชนหลายลักษณะ 

มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา สภาพสังคมเป็นทั้ง 

สงัคมเมอืง เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม เนือ่งจากมกีารอพยพเข้า

มาท�างานเป็นจ�านวนมาก ท�าให้สภาพความเป็นอยู่หนาแน่นกลาย

เป็นชุมชนท่ีขาดระเบียบ เกิดปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ทั้งนี ้

จากการประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คณะอนุกรรมการการสงเคราะห์และ

คุ ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และคณะอนุกรรมการส่งเสริมความ

ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาจังหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า สถานการณ์

เด็กและเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 

และเยาวชน คือ เด็กติดเกมส์อย่างรุนแรงปัญหาครอบครัวพ่อแม่

หย่าร้าง มีความนิยมในทางที่ผิด นิยมวัตถุใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย  

มีแหล่งยั่วยุ แหล่งบันเทิงมาก ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว  

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาติดการพนัน สื่อลามกอนาจาร 

เดก็มีปัญหาทางด้านจติใจ ปรบัตัวเข้ากบัสงัคมยากขึน้ ชอบแสวงหา

กลุ่มเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกัน โดยเฉพาะวัยรุ่นจะหาความสุข

นอกบ้านเผชิญหน้ากับส่ิงยั่วยุ ส่ิงมอมเมาที่แอบแฝงในรูปต่างๆ  

ไม่ว่า วิดีโอลามก หรือเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์ เกิดจากการ 

อยากรู้ อยากเหน็ อยากทดลองกบัสิง่ยัว่ยดุงักล่าวโดยไม่รูถ้งึผลเสยี

ที่อาจจะเกิดขึ้นสถานบันเทิงเริงรมย์ ศูนย์การค้าจึงเป็นแหล่ง 

ทีว่ยัรุน่และนกัเรยีนไปเท่ียวมัว่สมุก่อเหตอุนัไม่สมควร (ปัญหาสถาน์

การณเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา, ออนไลน์, ม.ป.ป.)

 จากปัญหาดังกล่าวทุกภาคส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราได้

ระดมแนวคิดเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ได้น�าการด�าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาใช้

ในการด�าเนินการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนดังกล่าว แต่จากการ

ด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ทีผ่่านมาพบว่า การด�าเนนิ

งานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาอุปสรรคท่ีท�าให้การ

ด�าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย ดังที่ นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ 

(2546, หน้า 125) ได้ศกึษาพบว่า การด�าเนนิงานตามระบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละโรงเรียนไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร  

มีปัญหาอุปสรรคอีกมากมาย การด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนขาดปัจจัยในการส่งเสริมที่จะให้การด�าเนินงานบรรลุ

ผลตามแนวปฏิบัติ และขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

สอดคล้องกับ หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพานิชย์ (2547, หน้า 3)  

ที่ศึกษาการด�าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้

ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาไม่

สามารถด�าเนินงานให้ประสบผลส�าเร็จได้ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่

เป็นที่พึงประสงค์ต่อสังคม ขาดความสนใจในการเรียน หากปัญหา

ดงักล่าวไม่ได้รบัการแก้ไขจะทวคีวามรนุแรงขึน้จนเป็นปัญหาส�าคญั

ของชาติในอนาคตได้ 

 ด้วยความส�าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อจะได้ทราบ

ถึงปัจจัยการบริหารใดบ้าง ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานในระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

เพื่อน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ซ่ึงผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและครูใน

สถานศกึษา ตลอดจนบคุลากรทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารจดัการสถาน

ศึกษาในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนๆ 
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เพื่อให้การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุ 

ผลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา ซึง่จะเกดิประโยชน์

และคุณค่าต่อการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม และการพัฒนา

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการด�าเนินงานของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยด้านการบรหิารและการจดัการด้านการพฒันาทกัษะ/

ความรูแ้ก่ครแูละบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง และด้านการมส่ีวนร่วมของครู

ที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลทางบวก

ต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 กลุ ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู ้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 

2551 จ�านวน 156 แห่ง 

 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลัก

ความน่าจะเป็น (probability sampling) วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(stratified random sampling) ด้วยการแบ่งสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ออก

เป็น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาด

ใหญ่พิเศษ คิดสัดส่วนของสถานศึกษาท้ัง 4 กลุ่ม เป็นร้อยละ 25 

ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ได ้

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 41 แห่ง แล้วก�าหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�านวยการ (ทีมน�า) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการ 

ด�าเนนิงาน (ทมีท�า) คณะละ 1 คน รวม 3 คน และครปูระจ�าชัน้หรอื

ครูผู้สอนอีก 2 คน รวมเป็นตัวอย่างจ�านวน 5 คนต่อสถานศึกษา  

จะได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้รวม 205 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

4 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะส�ารวจรายการ (Check List) จ�านวน 3 ข้อ

 ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ�านวน 18 ข้อ

 ตอนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน  

ในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีนของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ลกัษณะ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ�านวน  

56 ข้อ

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไปในการ 

ปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นลักษณะให้

อธิบายหรือกรอกข้อความตามความคิดเห็น

 การด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผู้วจิยัน�าแบบสอบถาม

ไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ�านวน 205 ชุด และได้รับ

กลับคืนมา 205 ชุด ภายในระยะเวลา 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 100 

แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้รับกลับคนืมาไปวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 

หาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 

(mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิส์หสมัพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation  

coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple  

regression analysis) 

สรุปและอภิปรายผล
 1. ปัจจัยการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนมกีระบวนการ

ด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยมี

ครูทีป่รึกษาเป็นบคุลากรหลกัในการด�าเนนิงาน ระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนในด้านการคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด จึงท�าให้ระดับ

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ผลการศกึษานีส้อดคล้องกับส�านกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 44) ที่กล่าวว่า 

การคัดกรองนักเรียน เป็นการจัดกลุ่มนักเรียน มีประโยชน์ต่อครู 

ที่ปรึกษาในการหาวิธี เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ จารวุรรณ รตันมาล ี(2547, บทคดัย่อ) 

ท�าการวิจัย พบว่า การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

เมื่อเรียงล�าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการคัดกรอง

นักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการส่งเสริม

นักเรียน โดยเฉพาะการคัดกรองนักเรียนจะช่วยในการแก้ปัญหาให้

ตรงกับความต้องการของนักเรียนและมีความรวดเร็วในการแก้

ปัญหา และงานวิจัยของ ทะเล เจริญผล (2547, หน้า 89, 94) ที่ได้

ศึกษาบทบาทของครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนมธัยมศกึษาของรฐั จงัหวดันนทบรุ ีพบว่า สภาพการปฏบัิติ

งานของครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการ

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดท�าระเบียนสะสม ใช้เกณฑ์ในการคัด

กรองนกัเรยีน จดัให้มกีารประชมุผูป้กครองภาคเรยีนละ 1 ครัง้และ

มีการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชว์นันต์  

มารุตวงศ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การด�าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบว่า การก�ากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

และการรายงานของผู ้บริหารโรงเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ควรจัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดย

การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนเพือ่รวบรวมข้อมลู การจดัท�าแฟ้ม

เอกสารจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ สื่อต่างๆ เพื่อแจกให้ครูได้ศึกษา

และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการนิเทศครูที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้มีทักษะในการด�าเนินงานที่ดี

 2.  ประสิทธิภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศกึษาประถมศึกษา เขต 1 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมค่ีาเฉลีย่

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

เป็นกระบวนการทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม

การป้องกนั แก้ไขปัญหาทีมุ่ง่เน้นส่งเสรมิให้นกัเรยีนทกุคนมคีณุภาพ

ตามความแตกต่างระหว่างบคุคล ค้นพบและพฒันาศักยภาพของตน

ให้มีทักษะการด�าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณธรรม

จริยธรรม รู้จักคิดตัดสินใจ และด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความ

สขุ ตลอดจนป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรยีนไม่ให้กลายเป็นปัญหา

ของสงัคม จงึท�าให้ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั

นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) 

ทีไ่ด้ก�าหนดนโยบายให้สถานศกึษาทกุแห่งในสงักดัด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคน

ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ�าชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างท่ัวถึง 

โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาม ี

ส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สังคม แก้วสว่าง (2547, 

บทคดัย่อ) ทีศึ่กษาการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน โรงเรยีน

เสสะเวชวิทยา โดยพบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนเป็นระบบทีส่ามารถดแูลช่วยเหลอื

และพัฒนานักเรียนได้ทุกคน ทุกกลุ่มไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเฉพาะ

นักเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น

 3. ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการด�าเนนิงานระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านการด�าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 พบว่า  

มปัีจจยัการบรหิารงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา

ที่ผู้วิจัยศึกษาเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา คือ  

ด้านการพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (X
2
) มี

ค่าความสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.257 ส่งผลให้ค่าอ�านาจการพยากรณ์

ต�่า (R2) มีค่าเท่ากับ 0.066 ซึ่งสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ  

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เพียงร้อยละ 6.6 

แสดงว่าการพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

มีผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างต�่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ (2547, หน้า 105) ที่ศึกษาวิจัย  

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษานนทบุรี พบว่า การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีนของผูบ้รหิารและครท้ัูง 6 กจิกรรม ได้แก่ การก�าหนดทศิทาง

กลยุทธ์ การก�าหนดมาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติ การวางแผนการด�าเนินงาน 

การนิเทศ ก�ากับ ติดตามงาน การประเมินผล มีความสัมพันธ ์

ในทศิทางบวกกบัการด�าเนนิงานในระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

5 ด้าน คอื ด้านการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบคุคล การคดักรองนกัเรยีน 

การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไข และด้านการส่งต่อ

นักเรียน โดยกิจกรรมย่อยในแต่ละด้าน พบว่า การด�าเนินงานของ

นักเรียนทั้ง 5 กิจกรรม ซ่ึงได้แก่ การให้ความร่วมมือกับคณะ

กรรมการนกัเรียน การให้ความร่วมมอืในการสอดส่องพฤตกิรรมของ

นักเรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างเครือข่ายเพื่อน

ช่วยเพื่อน และการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา มีความสัมพันธ์

ในทิศทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า  

การพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูมีความส�าคัญและจ�าเป็นท่ีจะท�าให ้

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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มีความรู้ความเข้าใจในระบบการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ดี และนอกจากนี้อาจจะมีตัวแปรอ่ืน

ที่ผู ้วิจัยไม่ได้น�ามาศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา เช่น งบประมาณที่

สถานศึกษาจัดสรรให้ ซ่ึงจากงานวิจัยของ โชว์นันต์ มารุตวงศ์ 

(2546, หน้า 88) ได้ศึกษาเรื่อง การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วย

เหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดปทุมธานี พบว่า การก�ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

การรายงานผู ้บริหารโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดแนวทางในการแก้ไข โดยจัดสรรงบประมาณ

สนบัสนนุเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลู การจดัท�าแฟ้มเอกสาร จดัให้มวีสัดุ 

อุปกรณ์ คู่มือ สื่อต่างๆ ให้กับครูเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 

มกีารนเิทศครทูีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้มทีกัษะในการด�าเนนิงาน เพือ่ให้ครู

มคีวามรูแ้ละมแีนวทางการปฏิบัติทีถ่กูต้อง หรอืตวัแปรอืน่ๆ อกี เช่น 

การเล็งเห็นความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา หรือตัวแปรด้าน

นโยบายของสถานศึกษา ท่ีน่าจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งน่าจะมีคนน�าไปศึกษาในครั้งต่อไป 

 4. ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปฏบิตังิานของครตูามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูควรประสานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาทาง

แก้ไขปัญหาให้แก่นกัเรยีน ทัง้นีท้างโรงเรยีนต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน

ได้มส่ีวนร่วมในการดูแลนกัเรยีน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของเสมอ 

หาวิวร (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วย

เหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร พบว่า หลังจากที่ได้

ด�าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท�าให้นักเรียนเกิด

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความคิดเห็นต่อ

การด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าใจถึงบทบาท

และหน้าทีข่องบคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่ส่ีวนช่วยในการแก้ไขปัญหาของ

นักเรียน ส่งผลให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเกิด

ความร่วมมอืระหว่างนกัเรยีน ผูป้กครอง และคร ูในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  ในด้านปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะจากการศกึษา 

สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อยราย 

การประสานงานกับบคุคลและหน่วยงานภายนอกไม่ได้รับความร่วม

มอืเท่าทีค่วร รวมทัง้ไม่ได้ก�าหนดนโยบายและแผนงานในระยะยาว 

ท�าให้การด�าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และการด�าเนินงานไม่

สอดคล้องกบัสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจาก

เดิมค่อนข้างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด ตลอดจน

ปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

 1. สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

ควรน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์

เก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยมีการ

ประสานงานระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย พนัธกจิ 

ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 2. สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

ควรน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางมาตรการและแนว

ปฏิบัติของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียน มีปฏิทินการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

มีการประสานงานร่วมมือกับครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้รับรู้

นโยบายแนวปฏิบัติร่วมกัน

 3. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ควรมีการจัด

กิจกรรมนิเทศ ก�ากับ และติดตาม เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการเสริมสร้างให้ก�าลัง

ใจแก่ครูและนักเรียน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

 2.  ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาให้มีความ

ก้าวหน้าและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสอดคล้อง เหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่ค่อนข้างรวดเร็ว

 3.  ควรมกีารศกึษาเพือ่พฒันาแบบวดัความคดิเห็นเกีย่วกบั

ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา

 4.  ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ทีน่่าจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ

การด�าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น งบประมาณ 

ของสถานศึกษา การเล็งเห็นความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 

นโยบายของสถานศึกษา ฯลฯ
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