
 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 244 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบและรวบรวมแนวทางพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 20 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาจ านวน 7 โรงเรียนจ านวน 172  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเน้ือหาตามเกณฑ์ (IOC=0.50  
ข้ึนไป) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test แบบ Independent samples) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้การทดสอบเอฟ (F–test แบบ One way ANOVA)   
ผลการศึกษา พบว่า   
 1) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เท่ากัน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าที่สุด
คือ ด้านการส่งต่อ  
 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต
พระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
  4) แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต
พระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แนวทางที่ส าคัญได้แก่สถานศึกษาควรมี
การจัดอบรม นิเทศครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้มีความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ลด
ภาระงานของครูที่ปรึกษา ไม่ควรเปลี่ยนครูที่ปรึกษาบ่อย 
ค าส าคัญ:  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
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 This research aimed to study and to compare the operation of  the Student Supporting 
System of Basic Schools in Saha-vitayaket Bhuddhabat Buabok, the Office of Secondary Educational 
Service, Area 20. Samples were 172 administrators and teachers, from stretified random samplings. 
The research tool  was Rating Scale questionnaire, with  all the index congruence (IOC) were  threat  
to  criteria  over  0.50,  the  reliability  of  the   questionnaire was  0.96.  The statistics for analyzing 

data were frequency, percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D.) and hypothesis tested by 
t -test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA) 
 The findings of the study were: 
 1)  The operation of the Student Supporting System of Basic Schools in Saha-vitayaket 
Bhuddhabat Buabok, the Office of Secondary Educational Service, Area 20., by overall image was in 
medium rank practice. The highest level practice were both sides of the Student Promotion and the 
Preventing and Solving Problem, the lowest level was the Forward Side. 
 2)  The comparison of the opinions between administrators and teachers in schools by 
overall practice and each side were not different.   
 3) The comparison of opinions between the opinions of the teachers separated follow the 
size of the schools, by the overall and all sides were not different practice. 
 4) The guidelines for problem solving in the Student Supporting System of Basic Schools in 
Saha-vitayaket Bhuddhabat Buabok, the Office of Secondary Educational Service, Area 20. By the 
samples were; the school should have training and supervising all the teacher about the Student 
Supporting System of Basic Schools, try to reduce the teachers’s work load, and should not 
changed the counselor teachers frequently.  
Keywords:  the Student Supporting System,  Basic Schools, Saha-vitayaket Bhuddhabat Buabok, the 
Office of Secondary Educational Service, Area 20. 
 
บทน า 
 ด้วยกระแสโลกาภิวัตภ์และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่แทรกซึมสู่ วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรงเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความลับซับซ้อน  นอกจากการไหลบ่าของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมด้ังเดิมนับวัน
แต่จะอ่อนแอลง ท าให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหย่ือของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว
จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็น ในการปรับเปลี่ยนโดยเน้นในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปฟ้ืนฟูสังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้
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เผยแพร่ให้สถานศึกษาทุกแห่งน าไปด าเนินการ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา แต่การการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพ่ือที่จะได้ทราบถึงการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีความรู้และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งน้ีใช้เป็นสารสนเทศในพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
20  ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา  

3. เพ่ือรวบรวมแนวทางพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557  จ านวนทั้งสิ้น 308 คน จ าแนกเป็นผู้บริการ
สถานศึกษา  21  คน ครูผู้สอน  287 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาท
บัวบก สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 172 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie  &  Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43–46) จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา ดังน้ี   
  1) ต าแหน่ง จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 20 คน ครูผู้สอน จ านวน 152 คน  
  2) ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น ขนาดเล็ก จ านวน 44  คน ขนาดกลาง  จ านวน 67  คน ขนาดใหญ่  
จ านวน 61 คน    
  ระยะเวลาในการวิจัย 
     กรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2558 
  ตัวแปรในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ต าแหน่งและขนาดสถานศึกษา  
     1) ต าแหน่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  
     2) ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  
 ตัวแปรตาม การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรอบแนวคิดตามองค์ประกอบของระบบการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2552:15) จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านการส่งเสริมพัฒนา  ด้านการส่งต่อ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1) ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาท
บัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557  จ านวนทั้งสิ้น 308 คน จ าแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา  21  คน ครูผู้สอน  287 คน   
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาท
บัวบก สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 172 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 43– 
46) ดังน้ี 1) ต าแหน่ง จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 20 คน  ครูผู้สอน จ านวน 152 คน  2) ขนาดของ
สถานศึกษา จ าแนกเป็น ขนาดเล็ก จ านวน 44  คน ขนาดกลาง จ านวน  67  คน  ขนาดใหญ่ จ านวน 61 คน    
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ  
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับต าแหน่ง  และขนาดของ
สถานศึกษาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)   
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ   (Rating scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)   
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังต่อไปน้ี  
 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 20   
 2) ผู้วิจัยน าหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20  พร้อมกับแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเอง   
 3) ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 172  ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามข้ันตอน  ดังน้ี    
 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหา
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ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage)  
  2) วิเคราะห์การด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ทั้ง
โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ  โดยหาค่าเฉลี่ย x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์แปลความหมาย  ดังน้ี (บุญชม   ศรีสะอาด,  2553 :  100)   
   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 
 3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
20  โดยใช้ค่าที (t – test แบบ Independent samples)   
 4)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test ,One way  ANOVA)  เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Sheffe´)    
 5) วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยวิเคราะห์
ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage)  และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลจากการวิจัย พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสห
วิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติระดับปานกลาง  ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ใน
ระดับมาก  2  ด้าน  ได้แก่  ด้านส่งเสริมนักเรียน และ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส าหรับด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  
พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  
พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 
 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสห
วิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง สถานศึกษาจึงควรเร่งรีบท าความเข้าใจกับคณะครู เกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ถือเป็นงานที่ส าคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ
อยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาโดยไม่ออกกลางคัน 

2. ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  และเน่ืองจากการ
ปฏิบัติของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต้องท าการติดตาม ข้อมูลการปฏิบัติงาน การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ให้เร่งรีบด าเนินการการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 

3. ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมสถานศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน และมีผลการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในระบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงควรด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบงานอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนของ
ชาติ  

4. ผลการรวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งสถานศึกษาควร
น าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน คือ  สถานศึกษาควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนให้มีความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ควรก ากับติดตามให้ครูด าเนินการตาม
ข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนบังเกิดผลตามที่คาดหวังของทุกข้ันตอน  ควรลดภาระงานของครูที่
ปรึกษา และไม่ควรเปลี่ยนครูที่ปรึกษาบ่อย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการส่งต่อนักเรียนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลของสถานศึกษา  
3. ควรท าการวิจัยพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับขนาดของ

สถานศึกษาแต่ละขนาด 
4. ควรท าการวิจัยพัฒนาระบบการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 
   

เอกสารอ้างอิง 
กรมสามัญศึกษา. (2544). การประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาฉบับ

ผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา. 
กรมสุขภาพจิต. (2544).  คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพฯ : รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  
____________. (2546). การศึกษาปัญหาและความต้อการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

 สถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
ราชัน  อาจวิชัย. (2548). การวิเคราะห์จ าแนกประเภทปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 250 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สมลักษณ์  พรหมมีเนตร และ คณะ. (2549).  การก าหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษานักเรียนและ

การสร้างรูปแบบการบริหารงานที่ปรึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

สมศักด์ิ  วรรณศิริ.  (2550).  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอน ใน ช่วงชั้นที่ 3-4 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2552). ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักการ แนวคิด และทิศทาง 
ในการด าเนินงาน. กรุงเทพฯ : รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  

David Akinola. Cole. (May, 2002). Ad Analysis of the Perception of High School Assistant 
Principal for Discipline and Supervision in Georgia School. Dissertation Abstracts 
International, 63(08): 2800-A. 

Jabulani A Muchado. (2003, February). An Investigation of the Perceived Needs for School 
Counseling Service in Primary and Secondary Schools in Botswana Dissertation 
Abstracts International, 63(08): 2800-A. 

 
 


