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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 2) เปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน รวม 291 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา  
1. ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  
2. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา และขนาด

โรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. โรงเรียนมีความตองการใหครูและผูที่เก่ียวของมีความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน 
วิธีการในการดำเนินงาน ควรมีการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ควรมี 
การจัดนิทรรศการ  ปายประชาสัมพันธ และส่ือโฆษณาตาง ๆ เพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรม 
งานดานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนใหบคุคลไดทราบ และเขาใจในการปฏิบตังิานในระบบงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) examine level of knowledge management in 

developing student assistance system of schools under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Services Area Office 2; 2) compare aforesaid knowledge management in 

developing student assistance system and 3) study guidelines for improving knowledge 

management for the development of student assistance system. The sample included 291 

administrators and teachers. The research instruments were the questionnaire and  interview 

form. The statistics used were frequency, mean, standard deviation, t-test and one-way 

analysis of variance. The data obtained from interviews were analyzed by content analysis.   

The results showed that:  

1) In general, the level of knowledge management in developing student assistance 

system was at a high level.  

2) There was no difference in opinions on knowledge management for development of 

student assistance system between administrators and teachers differed in gender, 

degree and school size. In contrast, those who were different in work experience made a 

statistically significant difference at the .01 level. 

3) Schools required teachers and related person to understand overall operation 

process. A classroom meeting should be organized at least once per semester. Exhibitions, 

display boards and advertising media should be prepared to give information about 

student assistance system so that people understand the performance of the system 

properly.  

 

Keywords: knowledge management, development  of student assistance system. 
 

บทนำ 
เน่ืองจากปจจุบันโลกแหงการทำงานไดเปล่ียนแปลงไป จากงานไรทักษะเปล่ียนเปนงาน 

ที่ตองใชความรู การทำงานท่ีซ้ำซากจำเจเปล่ียนเปนงานสรางสรรค งานใครงานมันเปล่ียนเปน 
ทีมงาน งานตามหนาท่ีเปลี่ยนเปนงานตามโครงการ งานท่ีใชทักษะอยางเดียวเปล่ียนเปนงานท่ีใช

ทักษะหลากหลาย อำนาจของหัวหนาเปล่ียนเปนอำนาจของลูกคา การส่ังการจากเบ้ืองบนเปล่ียน
เปนการประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน ดังนั้น องคการท่ีตองการความสำเร็จจึงตองมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรางขององคการใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน คนท่ีมีความรูจะกลายเปน 
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กลุมคน ที่มีพลังในองคการและตลาดแรงงาน คานิยมและวัฒนธรรมในการทำงานก็จะเปลี่ยน 

ไปดวย การจัดการความรูจึงเขามามีบทบาทและมีความสำคัญในองคการมากข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ี 

เปาหมายหลักของการจัดการความรูก็คือ การใชประโยชนจากความรูเพ่ือนำมาเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคการ การจัดการความรูมีความสำคัญอยางย่ิงไมวาจะเปน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกำลังพัฒนาก็ตาม โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการความรูคือ เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ และเพ่ือ

ปรับปรุงเทคนิคกระบวนการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาองคความรู และนำความรูน้ันไปใชประโยชน  

(พรธิดา  วิเชียรปญญา, 2547: 14-15) 

การจัดการความรูเปนสิ่งที่มีมานานนับรอย ๆ ป ตั้งแตการถายทอดความรูและภูมิปญญา

จากคนรุนหน่ึงสูรุนตอไปหลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีธรรมชาติ เชน พูดคุย สั่งสอน จดจำ สังเกต  แต

ในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานความรู เทคโนโลยี ดังน้ัน 

องคกรจึงตองมีกระบวนการท่ีเปนระบบ เพ่ือชวยใหองคกรสามารถทำใหบุคลากรไดใชความรู ไดทัน

เวลาท่ีตองการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรและการนำไปสูองคกรท่ีเปนเลิศตอไป และจะเห็นไดวา 

การท่ีองคกรจะกาวเขาสูระดับแนวหนาและเปนท่ีรูจักไดนั้น ขึ้นกับความสามารถขององคกร ในการ

สรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมไดในการเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพขององคกร โดยเฉพาะองคกรท่ี

มีความรูเปนสินทรัพยนั้น ย่ิงมีการใชมากเทาไหรก็ย่ิงมีคุณคามากเทาน้ัน การนำความรูเกามา

บูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นอีก และสามารถนำความรูไปใชประโยชนได

มากข้ึน จนกลายเปนวงจรการเรียนรูที่เพ่ิมพูนอยางไมมีที่สิ้นสุดน่ันเอง และจากเหตุผลดังกลาว 

จะเห็นไดวา การจัดการความรูมีความสำคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาองคการใหไปสูองคการ  

แหงการเรียนรูไดในที่สุด (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ, 2548: 12-13) 

ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการส่ือสาร เทคโนโลยี ซึ่งนอกจาก 
จะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ 

ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ปญหาครอบครัวซึ่งกอใหเกิด 

ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปรายงานถึงปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ไวคือ ปญหาการเรียน ปญหาพฤติกรรม ปญหาอารมณจติใจ และปญหาเด็กหนีเรียนวายังคงเปนปม

ปญหาในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต, 2546: 48-49)  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นถึงความจำเปนท่ีจะตองสนองตอบเจตนารมณของการจัดการ

ศึกษาและหาทางแกปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ

และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึนตั้งแตป 2543

เปนตนมา ตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา
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ทุกแหงในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน 

ทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจำช้ัน ครูที่ปรึกษาอยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน 

หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2547ก: คำชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานคือ 1) ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหาร 

และครูใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 2) วางระบบ 

ทีจ่ะสรางความม่ันใจวานักเรียนทุกคนมีครอูาจารยอยางนอยหน่ึงคนท่ีจะคอยดูแลทกุขสขุอยางใกลชดิ

และตอเน่ือง 3) สนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับปกครอง เพ่ือใหบาน โรงเรียนและ

ชุมชน เช่ือมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4) ประสานสัมพันธระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชำนาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหมีการสงตอและ 

รับชวงการแกไข สงเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีคุณคาและจำเปนท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผล กับนักเรียน

อยางเปนระบบ ตอเน่ือง และย่ังยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547ก: คำนำ) 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานดูแลและชวยเหลือนักเรียน

อยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครู 

ที่เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหาร

จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เริ่มตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายลำดับ

ความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/โครงการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหนาท่ี 

การดำเนินการตามแผน ไดแก รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา 

การปองกัน แกไข ชวยเหลือ และการสงตอการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผล สถานศึกษา

ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม  
จึงควรนำกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใช และพัฒนาให
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน และ 

ที่สำคัญท่ีสุดคือ บทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใสดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยาง 

เต็มความสามารถดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจอยางกัลยาณมิตร ทั้งน้ีเพ่ือสามารถ

ใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกันการปองกันมิใหเกิดปญหาการสงเสริม 

การพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนได (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 ง: 14) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 (2551: 3) มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 

141 โรง จำแนกเปนขนาดโรงเรียน 3 ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก 40 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 

82 โรง โรงเรียนขนาดใหญ 19 โรง ไดใหความสำคัญตอการดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียน โดยกำหนดใหมีโครงการจัดระบบและคุมครองสิทธิของเด็ก ตามกลยุทธการสงเสริมและ

สนับสนุน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับประชากรในวัยเรียนใหมีสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญ

และเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่สังคม
ไทยตองการ จากผลการประเมินการดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดย

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถ

ดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการทำงานดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีตอเน่ืองและมีระบบ นอกจากน้ี

การประสานงานและการสรางเครือขายระหวางสถานศึกษากับผูเก่ียวของยังมีนอย และไมทั่วถึง 

ทำใหการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา เพ่ือ 

เสริมสรางคุณภาพชีวิต ปองกัน ชวยเหลือ และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน จึงยังไมประสบ 

ผลสำเร็จตามเปาหมาย ผลจากการประชุมสัมมนาไตรภาคี : เครือขายการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 เร่ืองการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ไดขอสรุปวาโรงเรียนสวนใหญยังดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมเปนระบบ

ตอเน่ือง ครูไมมีความรูความเขาใจในทักษะกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก  

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกัน แกไข

ปญหา และการสงตอ โรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรในทองถิ่นและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ขาดความรู ขาดการเช่ือมตอประสานงานในการดำเนินงานเพ่ือชวยเหลือและแกไข

ปญหาของนักเรียน 

จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาน้ัน ไดสะทอนใหเห็นถึงการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนน้ัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ำกวาเกณฑที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน่ืองจากยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจในเร่ืองการจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการดำเนินงานท่ีไมเปนระบบ การขาดความรวมมือจาก 

ทุกฝายท่ีเก่ียวของ และการขาดความตอเน่ืองของการดำเนินการ อาจเปนเพราะคนท่ีเก่ียวของ ไมมี

การจัดการความรูที่ถูกตองอยางเปนระบบท่ีเหมาะสม ดังน้ันจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการแกไข
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง

ย่ิงขึ้น จากการศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการจัดการความรู 

(knowledge management) ประกอบดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ 1) การคนหาและการสราง

ความรู 2) การรวบรวมจัดการความรู 3) การแบงปนความรู 4) การใชงานและนำกลับมาใชใหม 

นอกจากน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของกระบวนการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ประการ 
ประกอบดวย 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนา

นักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอผูวิจัยในฐานะครูผูสอนที่ตองดูแลรับผิดชอบ
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นักเรียน มีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง

กับการดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือยกระดับการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหมีมาตรฐาน และเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลการศึกษาท่ีไดรับครั้งน้ีจะเปน

แนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในดานอ่ืน ๆ ของการพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง 

ในการปฏิรูปการเรียนรูตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

จำแนกตามสถานภาพ สวนบุคคล เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน ขนาดและประเภท 

ของโรงเรียน   

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) มีวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก จำนวน 42 โรง ขนาด
กลาง จำนวน 80 โรง และขนาดใหญ จำนวน 9 โรง รวมท้ังสิ้น 131 โรง   

 1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนผูอำนวยการโรงเรียน

และครูผูสอน 

   1.2.1  โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejecie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 303)  
โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดจำนวนท้ังสิ้น 291 คน  จาก  97  โรงเรียน 

   1.2.2  ผูใหขอมูลที่ตอบแบบสัมภาษณ คือ ผูบริหารโรงเรียนซึ่งทำหนาท่ีเปน

ประธาน โรงเรียนศึกษาเครือขาย ๆ ละ 1 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมท้ังสิ้น 13 คน   
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1 เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอ

คำถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของโรงเรียน และประเภทโรงเรียน โดยมีลักษณะคำถาม

เปนแบบสำรวจรายการ (checklist) 

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซ่ึงประกอบดวย

ขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กระบวนการ

การจัดการความรู 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาและการสรางความรู 2) การรวบรวมจัดการความรู  

3) การแบงปนความรู 4) การใชงานและนำกลับมาใชใหม และกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 5 กระบวนการ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การ

สงเสริมพัฒนานักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวง

น้ำหนักของการพัฒนาเปน 5 ระดับ  

 2.2 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทางการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 

3.  การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ 

 3.1 การดำเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม 

   1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 

   2) กำหนดพฤติกรรมบงช้ีใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

   3) นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ 

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) โดยเลือก

เฉพาะขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   

   4) แกไขขอกระทงคำถามแลวจดัทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยที่ปรึกษา 
   5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงาน ใน

สถานศึกษา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 
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   6) นำแบบสอบถามทีไ่ดรบักลบัคนืมาตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (~ coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.95 

   7) ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 3.2  การดำเนินการเก่ียวกับแบบสัมภาษณ 

   1) วิเคราะหระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จาก

แบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียต่ำในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ  

   2) สรางแบบสมัภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยทีป่รกึษา เพ่ือตรวจสอบความถกูตอง 

   3) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณ แลวนำไปสัมภาษณ

กลุมตัวอยางชุดท่ี 2 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.1  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถาม 

   1) ทำหนังสือถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการขอความ

รวมมือจากผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตอบแบบสอบถาม  

   2) ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง โดย

ใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดรับ

แบบสอบถามคืนท้ังสิ้น 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

   3) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพ่ือนำมา
วิเคราะหขอมูล 

 4.2  การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

   1) ทำหนังสือถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนประธานสถานศึกษาเครือขาย จำนวน 13 คน ใน

การสัมภาษณ 
   2) กำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทำการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแบบ

สัมภาษณก่ึงโครงสราง และทำการสัมภาษณเปนรายบุคคล โดยใชเวลาในการสัมภาษณตั้งแตวันท่ี 
16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช   

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน  2  สวน  ดังน้ี 
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 5.1  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

วิเคราะหคาสถิติ  ดังน้ี 

   1) การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาความถ่ี 

และคารอยละ 

   2) การวิเคราะหระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใชการหาคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และกำหนดเกณฑการแปลความหมายของคา

เฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 114)  

   3) การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำแนกสถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติ ดังน้ี 

    3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานเพศและวุฒิการศึกษา และ

ประเภทของโรงเรียน ใชการทดสอบที 

    3.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานประสบการณในการทำงาน          

ขนาดโรงเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกตางจะทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)  

 5.2  การวิเคราะหคำถามจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา นำเสนอดวยความ

เรียงเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยได ดังน้ี 
 1. ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาลำดับสูงสุด คือ ดานการคนหาและการสรางความรู 
รองลงมา คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปนความรู ดานการใชงานและนำกลับ

มาใชใหม ตามลำดับ  

 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ

สวนบุคคล พบวา  
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  2.1 ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมและ 

รายดานไมแตกตางกัน   

  2.2 ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคู โดยภาพรวมพบวามี 2 คู คอื ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณใน

การทำงานนอยกวา 10 ป กับผูที่มีประสบการณในการทำงาน 10-20 ปและมากกวา 20 ป มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

  2.3 ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน 

ไดแก การรวบรวมการจัดการความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม สวนอีก 2 ดาน ไดแก 

ดานการคนหาและการสรางความรู และดานการแบงปนความรู พบวาไมแตกตางกัน 

  2.4 ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีประเภทตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปน

ความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม สวนดานการคนหาและการสรางความรู พบวาไม

แตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   

สรุปได ดังน้ี 

  3.1 ดานการคนหาและการสรางความรู พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการใหความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการใน

การดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และเขาใจในการปฏิบัติงานใน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีการจัดประชุม ประสานงานในระบบเครือขายของผูที่เก่ียวของ 
เพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และตอเน่ือง สูผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป 

  3.2 ดานการรวบรวมการจัดการความรู พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดเก็บขอมูลการทำกิจกรรมการดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนจากองคกรท่ีเก่ียวของ โดยการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
การบันทึกภาพเคล่ือนไหว เอกสารการดำเนินงานขององคกร รายงานการเย่ียมบาน การทำกิจกรรม 

และควรใหผูที่เก่ียวของไดรวมศึกษาดูงานในการจัดกิจกรรมดานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จ 
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  3.3 ดานการแบงปนความรู พบวา โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดสัมมนาใหผูที่มีสวนเก่ียวของในงานดานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดพูดคุยแลกเปล่ียนความรู และแนวทางในการดำเนินงานซ่ึงกันและกัน และมีการประชุม

เชิงปฏิบัติการใหกับแกนนำท่ีเปนตัวแทนคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมถึงเชิญ

วิทยากรภายนอกท่ีมีความรูดานการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มาใหความรูกับผูที่

เก่ียวของดวย 

  3.4 ดานการนำไปใชและนำกลับมาใชใหม พบวา โรงเรียนสามารถใชการประชุม 

ผูปกครอง และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการเผยแพรและรายงานผลการ

ดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในปที่ผานมาได และโรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการ 

ปายนิเทศ ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว เว็บไซต และส่ือโฆษณาตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวสาร

และกิจกรรมงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลท่ีสนใจไดทราบ 

 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก การคนหาและการสรางความรู 

การรวบรวมการจัดการความรู การแบงปนความรู และการใชงานและนำกลับมาใชใหม ตามลำดับ ที่

เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547:  คำนำ) ได

กำหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนั้นมีความจำเปน

ที่สถานศึกษาตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และย่ังยืน ซึ่งผูบริหาร

และครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นั้นเห็น
ความสำคัญในการจัดการความรู ดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนรู คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนใหดีขึ้น โรงเรียนจึงตองมีการจัดการ

ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ผลการวิเคราะหรายดาน จะเห็นวา 

1.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ดานการคนหาและการสรางความรูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 2) มีนโยบายสูการปฏิบัติ ตามมาตรการท่ี 1 คือ 

การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งโรงเรียน 

ตองคนหาและสรางความรูเพ่ือจัดทำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
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สารีย  นาคะ (2548: 85) ไดศึกษาสภาพและปญหาเก่ียวกับกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎธานี เขต 3 พบวา 

สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจำชั้นไดดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 5 ดาน 

คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการปฏิบัติ คือ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พรอมทั้ง

บันทึก มีการปฏิบัติมาก รอยละ 26.01-71.96 ซึ่งเปนการคนหาและการสรางความรู 

 1.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ดานการรวบรวมจัดการความรูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการรวบรวมความรูใหเปน

ระบบ เปนสิ่งท่ีชวยใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยโรงเรียนไดมีการ

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ขอมูลการคัดกรองนักเรียน และขอมูลการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตาง ๆ ไวอยางเปนระบบ และไดมีการนำขอมูลที่มีอยูมาใชในการวางแผนการ

ดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547: 83) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหา

การดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุราษฎธานี เขต 1 พบวา สภาพการดำเนินงานดานการรูจักนักเรียน เปนรายบุคคล ดาน

การคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน สวนใหญมีสภาพการดำเนินงานอยูใน

ระดับมาก ประเด็นท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การรวบรวมขอมลูนักเรียน เปนรายบุคคล เพ่ือเปน

ขอมูลการพิจารณาสภาพแวดลอมในครอบครัวท่ีเส่ียงตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 

 1.3 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ดานการแบงปนความรูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากการแบงปนความรูเปนสิ่งที่ชวย

ใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนใหความสำคัญการแบงปนความรู  
โดยการจัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

เข็มชาติ  ไชยโวหาร (2548: 82-85) ไดทำการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 : พหุกรณีศึกษา พบวา ดานการแบงปนความรู 

พบวา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแบงปนแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรู ประสบการณของ

บุคลากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนกลไกในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม

โดยพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนใหม ผูเรียนมีการ
แบงปนการแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน 
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 1.4 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ดานการใชงานและนำกลับมาใชใหมในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากการใชงานและนำ

กลับมาใชใหมเปนสิ่งที่ชวยใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการ

วิจัยของ กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ืองของการนำเสนอ

ระบบการจัดการความรูสำหรับองคกรภาคเอกชน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบวา ขั้นท่ี 5 เปนการ

ถายโอนและนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน ไดแก กำหนดนโยบายประกาศนโยบาย และประชาสัมพันธ 

เตรียมทีมผูชำนาญการ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือโสตทัศน 

เลือกวิธีการท่ีจะถายโอนความรู เปดโอกาสใหพนักงานมีการถายโอน และนำความรูไปใช ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระ และเปดโอกาสใหพนักงานถายโอนและนำความรูไปใช เพ่ือ

ประโยชนขององคกร นอกจากน้ีสิ่งท่ีขาดไมไดในกระบวนการจัดการความรูนั้นก็คือ การจัดการความ

รูของบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการความรูของบุคลากรในสถานศึกษาถือวาเปนส่ิงที่มี

ความสำคัญตอการจดัการความรูเปนอยางย่ิง และเม่ือมกีารสรางก็จะตองเกิดปญหาตาง ๆ ขึน้ตามมา 

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ

สวนบุคคล พบวา ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา จากนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 เนนใหสถานศึกษาทุกแหงดำเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ันทำใหผูบริการและครูผูสอนมีความตระหนักและใหความสำคัญ

ในการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชง 
(Chen, 2004: 2) ไดศึกษาเก่ียวกับองคประกอบท่ีสงผลตอความสำเร็จในการจัดการความรู พบวา 

ปจจุบันองคการท่ีประสบผลสำเร็จจะตองมีการนำการจัดการความรูมาใชในองคการ โดยองคการ

เหลาน้ันมีองคประกอบหลักท่ีสำคัญในการจัดการความรู คือ มีผูนำท่ีมีพฤติกรรมในการสงเสริม 

และสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู โดยกำหนดไวเปนวิสัยทัศนขององคการ ซึ่งองคประกอบ 

ที่สำคัญและมีกลยุทธที่เก่ียวกับการจัดการความรูที่กำหนดไวในวิสัยทัศนดวย สวนผูบริหารและ 

ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู 

ดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

แตกตางกัน ในดานการคนหาและการสรางความรู พบวามี 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ 
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การทำงานนอยกวา 10 ป กับ 10-20 ป ดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม พบวามี 2 คู คือ ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ป กับ 10-20 ป และมากกวา 20 ป ดานการ

แบงปนความรู พบวามี 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป กับ

มากกวา 20 ป   ดานการรวบรวมการจัดการความรู พบวามี 2 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ

การทำงานนอยกวา 10 ป กับ 10-20 ป และมากกวา 20 ป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

ที่วาประสบการณในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน ดานผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาด

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพ

รวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 จำนวน 2 ดาน ไดแก การรวบรวมการจัดการความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม 

และผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีประเภทตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จำนวน 3 ดาน คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปนความรู และดานการใชงาน

และนำกลับมาใชใหม 

3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จะเห็นไดวา ผูบริหารและครูผูสอนใหความสำคัญตอ

การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา 

ในดานการคนหาและการสรางความรูวาโรงเรียนควรมีการใหความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน 

วิธีการในการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และเขาใจในการ

ปฏิบัติงาน และควรมีการจัดประชุม ประสานงานในระบบเครือขายของผูที่เก่ียวของ เพ่ือทราบ
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และตอเน่ือง สูผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป ดานการรวบรวม

การจัดการความรู ผูบริหารและครูผูสอนไดใหความคิดเห็นไววา โรงเรียนควรมีการจัดเก็บขอมูลการ
ทำกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจากองคกรท่ีเก่ียวของ โดยการใชแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง การบันทึกภาพเคล่ือนไหว เอกสารการดำเนินงาน ขององคกร 

รายงานการเย่ียมบาน สวนในดานการแบงปนความรู ผูบริหารและครูผูสอนไดใหความคิดเห็นไววา 

โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจยัของ รงัสิต วิเชยีรวัฒนา (2547: 83) ไดทำการวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุราษฎธานี เขต 1 ที่วาโรงเรียนตองมีการจัดประชุมผูปกครองเพ่ือสรางความสัมพันธ และรวมมือกัน
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ดูแลนักเรียนทุกภาคเรียน และในดานการนำไปใชและนำกลับมาใชใหม ผูบริหารและครูผูสอนไดให

ความคิดเห็นไววา โรงเรียนสามารถใชการประชุมผูปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนการเผยแพรและรายงานผลการดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

ปที่ผานมาได 

   

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคลากรที่เก่ียวของมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เพ่ือรวมกันนำเสนอแนวทางและกระบวนการของการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนเอกสารหรือสื่อตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการใชงานและนำไปสูการ

ปฏิบัติจริง โดยมีความสอดคลองกับบริบทและความตองการของโรงเรียน 

 1.2 โรงเรียนควรมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางชัดเจน มีการระบุขอบเขตของงาน เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงานใหสอดคลองกับ

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหการสนับสนุน เพราะการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานโรงเรียน และเปนส่ิงสำคัญสำหรับนักเรียน 

 1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับการจัดการความรูใหสถานศึกษา ท้ังผูบริหารและครูผูสอน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

ดานการจัดการความรูมาใหคำปรึกษาแนะนำ ดานการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับระบบ

ดแูลชวยเหลือนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และนำมาซึ่ง

ความรวมมือในการทำงาน อันสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางตอเน่ืองและจริงจัง มีระบบตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน และนำผลการประเมินน้ันมาใช
เปนฐานขอมลูในการวางแผนงานคร้ังตอไป 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสม

ในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายความรวมมือการ

จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน   
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สรุป 
จากผลการวิจัยสรุปไดวา ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพ
สวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารและครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน สวนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ไดขอคนพบวาโรงเรียนมีความตองการให
ครูและผูที่เก่ียวของมีความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการดำเนินงาน ควรมีการประชุม
ผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควรมีการจัดนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ และ 
สื่อโฆษณาตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวสารและกิจกรรมงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบุคคลได
ทราบ และเขาใจในการปฏิบัติงานในระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี  
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