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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งน้ีมีควำมมุ่งหมำยเพื่อ 1) เพื่อศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 2) เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 3) เพื่อกำรศึกษำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น (PNI) และกำรศึกษำจำกโรงเรยีน
ที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 4) เพื่อพัฒนำ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 กำร
วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 กำรศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงตรวจสอบควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ
และตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 5 คน ระยะท่ี 2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน
และสภำพที่พึงประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้วิจัยศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนสัง กัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 3,647 คน จ ำแนกเป็นผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 217 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 3,430 คนกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 3,647 คน โดยกำรเทียบจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมดกับตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ เครจซ่ีและมอร์แกน จ ำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 141 คน ครูผู้สอน 
จ ำนวน 358 คน ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 499 คน ระยะท่ี 3 กำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น (PNI) และกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน 
หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน จ ำนวน 1 คน และครูที่ปรึกษำ จ ำนวน 1 คน ซ่ึงได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง จำกโรงเรียน
ต้นแบบท่ีมีผลกำรปฏิบัติดีเยี่ยม ของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซ่ึ งได้รับรำงวัล
ระดับสหวิทยำเขต ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือระดับประเทศรวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน จำก 3 
โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ ำนวน 9 คน ระยะท่ี 4 แนวทำงพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นิสิตระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
2อำจำรย์ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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ของโรงเรียนสังกัดสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
รวมทั้งหมดจ ำนวน 9 คน โดยกำรสนทนำกลุ่ม พิจำรณำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะและประเมินแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
   1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภำพรวม มีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อเรียงล ำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี ด้ำน
กำรส่งเสริมและพัฒนำ ด้ำนคัดกรองนักเรียน ด้ำนกำรส่งต่อ ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล และด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ  
   2. สภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์และจัดล ำดับควำมต้องกำร ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน พบว่ำ  
   2.1 สภำพปัจจุบันของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน  
และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปน้อยเรียงล ำดับดังน้ี คือ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ด้ำน
กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน  
   2.2 สภำพที่พึงประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมำกที่สุด และเม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุดไปน้อยเรียงล ำดับดังน้ี คือ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล รองลงมำคือ 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน  
    3. ล ำดับควำมต้องกำรจ ำเป็น (PNI) ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรียงล ำดับ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังน้ี ล ำดับที่ 1 ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน ล ำดับที่ 2 ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน ล ำดับที่ 
3 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ล ำดับที่ 4 ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล และล ำดับที่ 5 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน  
   4. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน สรุปได้ดังน้ี กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก
ที่สุด และควำมเป็นไปได้ในระดับมำก ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียนมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด และควำมเป็นไปได้ใน
ระดับมำกที่สุด ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ควำมเป็นไปได้ในระดับมำกที่สุดด้ำน
กำรกำรส่งเสริมและพัฒนำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด และควำมเป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด และด้ำนกำรส่งต่อ
นักเรียน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด และควำมเป็นไปได้ในระดับมำก สรุปโดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก  
และควำมเป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด   
 
ค าส าคัญ  กำรพัฒนำแนวทำง, กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
Abstract 
 This research aims were: 1) to study the elements and indicators of student supporting system of 
schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28  2) to review the current condition 
and the purpose of the student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary 
Education Service Area 28 3) to study the practice of assisting the students by analyzing the needs (PNI) and 
the study of the best practices (Best Practice) of the schools under the Ministry Office of Secondary 
Education Service Area 28 4) to improve the student supporting system of schools under the Ministry Office 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

41

                                                                                        

 

of Secondary Education Service Area 28. This research was divided into 4 phases: Phase 1: examine the 
compositions and Indicators for the implementation of student support system of secondary schools under 
the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. To check the suitability of components and 
indicators on the implementation of the system care for students with the assistance of five experts. Phase 
2: study the current situation and desirable conditions of operation of the school’s support system under 
the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. The researcher studied the current conditions 
and desirable conditions. The sample consisted of 3,647 classified as school administrators under the 
jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area28 in the academic year 2558. 217 teachers 
and 3,430 samples, including school administrators under the Ministry Office of Secondary Education Service 
Area 28 with a total of 3,647 by the year 2558. Compared with a total population sample sizing request 
Krejcie and Morgan, 141 teachers, 358 people, total sample of 499 people. Phase 3: Study the 
implementation of student support system by analysing the index needs (PNI) and graduated from the 
school with the best practices (Best Practice) of the Ministry Office of Secondary Education Service Area28, 
including information providers, 1 school administrator, 1 head of student Affairs Adviser, and 1 selected 
teacher. These persons must have an excellent performance and a school model for the implementation 
of student supporting system which won the provincial Campus. The school district or national will gather 
the data from 3 schools, 3 persons in each schools, and a total of 9 person. Phase 4: Develop the 
performance-based student supporting system of schools under the jurisdiction of Ministry Office of 
Secondary Education Service Area 28. Contributors were experts with knowledge of the operating system in 
the school office under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. A total of nine people 
in a group discussion to consider the comments and feedback, and evaluate the implementation of the 
system of care and support for students in schools under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary 
Education Service Area 28. 
 The research found that: 
  1. Elements and Indicators for the implementation of student support system, overall in the 
appropriate level and considering that it was found at the high level every sort of average score from 
descending below the promotion and development, the screening of students and forwards of known 
individual students and the prevention and resolution. 
  2. The current condition ; and prioritize the needs of the student support system. 
   2.1. The present condition of the system that look after school students, in the level and 
when it was in terms of the more important is to know students individually, to promote student development, 
for the prevention and resolution of problems, the forwarding of students for the screening of students.  
   2.2 The condition of the system to assist students of the school were located in most of 
the levels and when to consider a list of aspects that are found below the most was to recognize students 
individually  the prevention and solving a problem forwards screening to promote student development. 
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  3. The demand for (PNI) in the development of the operation of the care systems, order of 
need from decreasing as follows, 1. the screening students, 2. The export to students, 3. to prevent and 
solve the problem, 4. the students on an individual and 5. in the development of students. 
  4. To assess the appropriateness and feasibility of the care systems, by the 9 people can be 
summarized as follows: know each student in the appropriate was at the high level to prevent and solve 
the problem was in the promotion and development to be appropriate was at the high level for the students 
have the appropriate level  and the degree  conclusions, as well as the high level.  
 
Keywords:  The Development, The implementation of student’s support system 
 
1. บทน า 
 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันได้ก้ำว
เข้ำไปสู่ยุคของข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถใดต่อสื่อสำรถึงกันได้
อย่ำงรวดเร็วท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ในด้ำนต่ำงๆ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำกมำย เพื่อให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ในกำรบริหำรงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ซ่ึงเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำเยำวชน (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 
2545) กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก
และเยำวชนให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ สำมำรถ
ด ำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งปัญหำอย่ำงมีคุณค่ำของตนเองและ
สังคม นับเป็นพันธกิจส ำคัญของหน่วยงำนกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำทุกระดับ ซ่ึงต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบทุก
ฝ่ำยที่เก่ียวข้องจ ำเป็นต้องช่วยกันร่วมรับผิดชอบในรูปของ
เครือข่ำยพันธมิตรที่เข้มแข็ง (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ, 2550)  
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นงำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่โรงเรียนจ ำเป็นต้องจัดท ำเพื่อให้มีกระบวนกำร
ท ำงำนที่เป็นระบบมีควำมชัดเจน มีกำรประสำนงำนสร้ำง
ควำมร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน มีวิธีกำรกิจกรรมและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลนักเรียนทุกคนมีศักยภำพที่จะเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลำและวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน 
(กรมสำมัญศึกษำ, 2544)  

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
พบว่ำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่
บรรลุผลส ำเร็จตำมหลักกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเท่ำที่ควร ทั้งน้ีเน่ืองจำกครูและบุคลำกรที่
เก่ียวข้องหลำยฝ่ำยยังไม่เข้ำใจถึงขั้นตอนของระบบกำร
ด ำเนินงำน ครูยังไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ฝ่ำยที่เก่ียวข้องล่ำช้ำ ขำดกำรติดตำมก ำกับดูแลจำกฝ่ำยที่
เก่ียวข้อง ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำน ท ำให้นักเรียนที่
มีปัญหำทั้งด้ำนร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์ สังคม พฤติกรรมและ
ขำดทักษะในกำรด ำเนินชีวิตมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดยำเสพ
ติดนักเรียนมีพฤติกรรมที่ ไ ม่พึงประสงค์ ปัญหำต่ำง ๆ 
(รำยงำนประจ ำปี 2557 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28) 
 จำกปัญหำดังกล่ำวผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ซ่ึงผู้วิจัยสังเครำะห์และคัดเลือกจำก
หลักกำรท่ีนักวิชำกำรมีควำมเห็นตรงกันมำกที่สุด ได้แก่ 
ด้ำนกำรรู้ จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล  ด้ำนกำรคัดกรอง
นักเรียน ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน ด้ำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียนซ่ึงผลกำรวิจัยจะ
เป็นแนวทำงน ำไปสู่  กำรพัฒนำกำรเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนต่อไป 
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2.  า า า  
 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  มีองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดอะไรบ้ำง 
  สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของ
กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  อยู่
ในระดับใด 
 3. แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จำกโรงเรียนที่มี วิธีกำรป ิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28 เป็นอย่ำงไร 
 4. แนวทำงพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  ควรเป็นอย่ำงไร 
 
3. า  
 1. เพื่อศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต    
 2  เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึ ง
ประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต    
 3. เพื่อกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมต้องกำร
จ ำเป็น (PNI) และกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่มีวิธีกำรป ิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  
 4  เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต    
 
4. น า ท า  
  ระบบดูกำรแลช่วยเหลือนักเรียน หมำยถึง 
กระบวนกำรดูแลนักเรียนอย่ำงมีขั้นตอนที่ชัดเจนสอดคล้อง

กับกำรบริหำรทั้งระบบของสถำนศึกษำ โดยอำศัยศักยภำพ
และควำมสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีต่อครู รวมทั้งกำรประสำน
สัมพันธ์ระหว่ำงครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนและองค์กร
ที่เก่ียวข้องในกำรป้องกัน แก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพ
ผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ ต่อเน่ืองและยั่งยืน  ด้ำน ดังต่อไปน้ี 
ด้ำนกำรรู้ จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ด้ำนกำรคัดกรอง
นักเรียน ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน ด้ำนกำร
ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน 
 2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมำยถึง วิธีกำร ขั้นตอนและกิจกรรม 
ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต  เพื่อให้บรรลุกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำมีประสิทธิภำพ 
 
5.  า นน า  
 กำรวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยแบ่งออกเป็น  ระยะ ดังน้ี 
 ท 1 กำรศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัด
กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงตรวจสอบควำมเหมำะสมของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 5 คน  
 ท 2 ศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึง
ประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต     
 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  ที่
ป ิบัติหน้ำที่ในปีกำรศึกษำ  จ ำนวน ,  คน จ ำแนก
เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  คน ครูผู้สอน จ ำนวน 
,  คน     

 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
28 ที่ป ิบัติหน้ำที่ในปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน  คน โดย
กำรเทียบจ ำนวนประชำกรทั้งหมดกับตำรำงก ำหนดขนำด
กลุ่มตัวอย่ำงของ เครจซ่ีและมอร์แกน และใช้เทคนิคกำรสุ่ม
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แบบแบ่งชั้น ให้ได้มำซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำง (บุญชม ศรีสะอำด 
และคณะ. 2553) จ ำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
141 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 358 คน 
 ระยะท่ี 3 กำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำม
ต้องกำรจ ำเป็น (PNI) และกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่มีวิธีกำร
ปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 
คน หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน จ ำนวน 1 คน และครูที่
ปรึกษำ จ ำนวน 1 คน ซ่ึงได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง 
(Purposive Sampling) จำกโรงเรียนต้นแบบที่ มี ผลกำร
ปฏิบัติดีเยี่ยม (Best Practice) ของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงได้รับรำงวัล
ระดับสหวิทยำเขต ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
หรือระดับประเทศรวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน จำก 3 
โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ ำนวน 9 คน  
  ระยะท่ี 4 แนวทำงพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28    
  ผู้ ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รวมทั้งหมดจ ำนวน 9 คน โดยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion) พิจำรณำควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
และประเมินแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)    
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
  กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้วิจัยสรุป
ผลกำรวิจัย ดังน้ี 
    1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดย
ภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อเรียงล ำดับคะแนน
เฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
ด้ำนคัดกรองนักเรียน ด้ำนกำรส่งต่อ ด้ำนกำรรู้จักนักเรียน
เป็นรำยบุคคล และด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ  
    2. สภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์
และจัดล ำดับควำมต้องกำร ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 พบว่ำ  
    2.1 สภำพปัจจุบันของกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 อยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำน
ที่มีค่ำมำกสุด คือ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ด้ำนกำร
ส่งเสริมพัฒนำนักเรียน ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน  
    2.2 สภำพที่พึ งประสงค์ของกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมำกที่สุด และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 
ด้ำนที่ มีค่ ำมำกสุดคือ กำรรู้ จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
รองลงมำคือ ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนกำรส่ง
ต่อนักเรียน ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน ด้ำนกำรส่งเสริม
พัฒนำนักเรียน  
   3. ล ำดับควำมต้องกำรจ ำเป็น (PNI) ใน
กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโร งเ รี ยนในสั ง กัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 เรียงล ำดับควำมต้องกำรจ ำเป็นจำก
มำกไปหำน้อย ได้ดังน้ีล ำดับที่ 1 ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน 
ล ำดับที่ 2 ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน ล ำดับที่ 3 กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ ล ำดับที่  4 ด้ำนกำรรู้ จักนักเรียนเป็น
รำยบุคคล และล ำดับที่ 5 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน  
   4. ผลแนวทำงกำรประเมินควำมเหมำะสม
และควำมเป็นไปได้ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน สรุป
ได้ดังน้ี กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลมีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดับมำกที่สุด และควำมเป็นไปได้ในระดับมำก ด้ำนกำร
คัดกรองนักเรียนมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด 
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และควำมเป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด ด้ำนกำรป้องกัน และ
แก้ไขปัญหำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ควำม
เป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด ด้ำนกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด และควำมเป็นไปได้ใน
ระดับมำกที่สุด และด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำกที่สุด และควำมเป็นไปได้ในระดับมำก สรุป
โดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และควำมเป็นไป
ได้ในระดับมำกที่สุด  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
  1. กำรศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ได้องค์ประกอบ 5 
ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 2) กำรคัด
กรองนักเรียน 3) กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน ) กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ และ ) กำรส่งต่อนักเรียนซ่ึงเกิดจำกกำร
สังเครำะห์จำกนักกำรศึกษำ ที่มีชื่อเสียงและนักวิชำกำรท ำ
ให้ได้องค์ประกอบที่สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำได้ เป็นอย่ำงดี   
ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ดุล สงวนศิลป ( 2553)  
ได้ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้ำนนำโมง อ ำเภอสุวรรณคูหำ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู พบว่ำ กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวงรอบที่ 
1 โดยใช้กลยุทธ์กำรประชุมแบบปรึกษำหำรือ กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร และกำรให้ค ำปรึกษำในกระบวนกำรท ำงำน 
ท ำให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษำค้นคว้ำน ำควำมรู้มำก ำหนดขั้นตอน
และ วิธีกำรปฏิบั ติ ง ำนที่ มี ควำมถู กต้ อง  เป็นปัจ จุบัน 
สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร สำมำรถน ำไปใช้ได้
อย่ำงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม
ต้องกำร และมีควำมต่อเน่ือง แต่มีผู้ร่วมศึกษำค้นคว้ำส่วน
น้อยที่ยังไม่สำมำรถน ำขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรส่งเสริมนักเรียนกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ และ
กำรส่งต่อได้ จึงไม่สำมำรถตรวจสอบทบทวนระบบได้ จึงมี
กำรด ำเนินกำรพัฒนำในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์กำรให้
ค ำปรึกษำในกระบวนกำรท ำงำน ท ำให้ผู้ร่วมศึกษำค้นคว้ำ
สำมำรถน ำขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม

นักเรียน กำรป้องกันแก้ไขปัญหำและกำรส่งต่อ ไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  2. กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน สภำพที่ 
พึงประสงค์และจัดล ำดับควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
พบว่ำสภำพปัจจุบันของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมำกและสภำพที่พึงประสงค์
ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ใน
ระดับมำก จะเห็นว่ำสภำพที่เกิดขึ้นเป็นสภำพที่บ่งบอกถึง
ระบบคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำขั้นพื้น ำนเป็น
อย่ำงดี ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วีรพงษ์  เจริญไชย 
(2552) ได้ศึกษำสภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสกลนคร เขต 2 พบว่ำ สภำพกำรด ำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม พบว่ำ สภำพกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำก  สภำพกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและครูที่มี
เพศและภำระงำนสอน มีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมและรำย
ด้ำนกับสภำพกำรช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่ำงกัน สภำพ
กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหำร
และครูที่มีประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นโดยรวม
และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของผู้บริหำรและครู ที่มี
เพศและภำระงำนสอนแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นโดยรวม
และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของผู้บริหำรและครูที่มี
ประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นโดยรวมและรำย
ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน  แนวทำงพัฒนำสภำพและปัญหำกำร
ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ด้ำนกำรคัด
กรองนักเรียน ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน 
ด้ำนกำรส่งต่อนักเรียน 
  3. แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 จำกผู้ทรงคุณวุฒิในกำร 
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สนทนำกลุ่ม (Focus Group) ให้น ำเสนอให้ครอบคลุมแล้ว
น ำมำสังเครำะห์น ำรูปแบบที่ชัดเจนแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในภำพรวม พบว่ำอยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงท ำให้
ทรำบว่ำองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบสำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนได้เป็น
อย่ำงดี ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศิริรัตน์ น่ิมมำ (2554) 
ได้ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศำลีพิทยำ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนสภำวะแวดล้อมของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำตำมองค์ประกอบ
พบว่ำ ควำมต้องกำรจ ำเป็นของโครงกำร ควำมพร้อมและ
ทรัพยำกร ทั้งสององค์ประกอบอยู่ ในระดับปำนกลำง  
เม่ือพิจำรณำ เป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ด้ำนผลผลิตของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ซ่ึงเป็นผลทำงตรงอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำ เป็นรำยข้อ
พบว่ำ ผลของกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
พระครูสุนทรวินัยรส (2561 : 39) พบว่ำ ด้ำนกลุ่มงำน
กิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 8  กลยุทธ์ (1) งำนรักษำวินัย
และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน (2) งำน
ป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด/เอดส์ และกำรกระท ำที่ผิด
กฎหมำย ผิดวินัย (3) งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (4) งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (5) งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและโภชนำกำรโรงเรียน 
(6) งำนหัวหน้ำระดับ (7) งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
(8) คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
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