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บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงาน ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง 2) ศึกษาบทบาทท่ีคาดหวัง 

ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด

อางทอง และ 3) เปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง กลุมตัวอยาง ไดแก  

ครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง จำนวน 254 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย หาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน  
ดานการรายงานผล และดานการปองกันและแกไขปญหา ตามลำดับ 

 2.  ครูที่ปรึกษามีความคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการสงตอนักเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  

ครูโรงเรียนสตรีอางทอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2อาจารย ดร.,คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ดานการรายงานผล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการพัฒนา

และสงเสริมนักเรียน และดานการปองกันและแกไขปญหา ตามลำดับ 

 3.  บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของครูที่ปรึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม โดยบทบาทท่ีคาดหวัง  

สูงกวาบทบาทท่ีเปนจริง ทั้งรายดานและรายการ 

 

คำสำคัญ: ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  นักเรียนมัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study advisors’ actual roles in student care system;  

2) investigate advisors’ ideal roles in student care system; and 3) compare the actual roles 

and the ideal roles in the student care system. The sample group consisted of 254 advisors of 

the secondary schools in Ang Thong Province. The research instrument was the developed 

questionnaire. The data were analyzed using mean, standard deviation, and t-test. 

 The findings revealed as follows: 

 1.  The advisors’ actual role in the student care system was at a high level both 

overall and in specific aspects. They were, in the descending order, screening students, 

knowing students individually, transferring students, encouraging and developing students, 

reporting the results, and preventing and solving the problems. 

 2.  The advisors’ ideal role in the student care system was at a high level both 

overall and in specific aspects. They were, in the descending order, transferring students, 

reporting the results, screening students, knowing students individually, encouraging and 

developing students, and preventing and solving problems.    
 3.  The advisors’ actual and the ideal roles in the student care system were 

statistically different at .05 level. Specifically, the ideal roles were higher than the actual 

roles both overall, specific aspects and items.  
 

Keywords: student care system, secondary student 
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บทนำ 

 การเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดในเกือบทุกมิติในยุคโลกไรพรมแดน ทั้งดานเศรษฐกิจ

การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงอิทธิพลของความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การส่ือสารเปนปจจัยสำคัญทำใหเกิดการไหลทะลักของขอมูล

ขาวสารและวัฒนธรรมขามชาติทั้งทางบวกและทางลบ สงผลใหสังคมไทย ณ วันน้ีมีความสับสน

วุนวายและนับวันจะทวีความซับซอนและรุนแรงอยางนาเปนหวง ปรากฏการณดังกลาวสงผลกระทบ

ตอวิถีการดำรงชีวิตของบุคคล อยางหลีกเล่ียงไมได กอใหเกิดปญหานานัปการ โดยเฉพาะตอเด็ก

และเยาวชน เชน ปญหาสุขภาพจิต การลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ การกล่ันแกลง รังแก ความรุนแรง

และการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ การลักขโมย ปญหายาเสพติด การไมประสบความสำเร็จ 

ดานการเรียนและอาชีพ รวมท้ังปญหาเร่ืองเพศหลากหลายลักษณะ เปนตน (รัตนาพร พลลาภ, 

2551: 1)  

 การสรางภูมิคุมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตดวยวิถีแหงปญหาอยางมีคุณคาของตนเองและสังคม และปลอดภัยจาก

ภาวะวิกฤติดังกลาวขางตน นับเปนพันธกิจสำคัญของหนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา 

ทุกระดับซึ่งตองดำเนินการอยางเปนระบบ ทุกฝายท่ีเก่ียวของจำเปนตองรวมพลังสรางสรรคและ 

รวมรับผิดชอบในรูปของเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็ง อยางไรก็ตามแมวากระทรวงศึกษาธิการ 

ใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งอาศัยองคความรูดานจิตวิทยาและกระบวนการแนะแนว 

เปนกลไกหลักในการปองกันแกไขปญหาและเสริมสรางทักษะ การดำรงชีวิตแกผูเรียน ตั้งแต 

ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา แตดวยขอจำกัดดานบุคลากรแนะแนว และชองวางระหวางวัยของผูใหและ

ผูรับบริการ ทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง ทุกกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนระบบไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2550: 1)  

 การพัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการ

ทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและ 

การชวยเหลือ แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน เปนส่ิงท่ีสำคัญประการหน่ึงของการพัฒนา  

เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจาก 

จะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ 

ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ก็เปนผลเสียตอสุขภาพจิต 

และสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวของ ดังน้ี ภาพความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไป

ตามความมุงหวังน้ัน จึงตองอาศัยความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร  

ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสำคัญในการดำเนินการตาง ๆ เพ่ือการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาท่ีมีตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสำคัญ 

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงามเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป  

(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544: 11)  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบ การจัด 

การเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายใหพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู

และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ซึ่งนอกจากจะใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

โดยตรงแลวยังจำเปนตองคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด 

การพัฒนาอยางเต็มที่ เพ่ือเตรียมคนใหมีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห ปองกันและแกปญหาท่ีอาจ

จะเกิดขึน้กับตนเอง ครอบครวัและสังคมได (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 3)     

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบหน่ึง ซึ่งเปนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดใชเปนมาตรการในการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ 

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือสรางความเข็มแข็งใหโรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจัดระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การจัดกิจกรรมความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  

ทางสังคม ตลอดจนปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน เชน ปญหาสารเสพติด ปญหาพฤติกรรม

ที่ไมถึงประสงค ปญหาทางเพศ โดยการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและองคกรทองถ่ิน 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 4)  

 สภาพปญหาและสถานการณเด็กท่ีกลาวมาขางตน ลวนแลวแตเปนอุปสรรคที่สำคัญย่ิง 

ในการจัดการศึกษาของไทยในปจจุบัน เพ่ือเปนการปองกันและแกปญหาเก่ียวกับสถานการณ 

เด็กท่ีเกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกำหนดนโยบายดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน โดย 

การนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เพ่ือให
นักเรียนไดรับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตท้ังปวง โดยสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐานการพัฒนา

ผูเรียนอยางเปนระบบ ตอเน่ืองและย่ังยืน เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข และการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับ
การศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 2-3)  
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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให 

สถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือวางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนา 

ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียนในแตละดาน แตการดำเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

สวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

เน่ืองจากสถานศึกษามีความแตกตางหลากหลายท้ังรูปแบบการบริหารจัดการ ชวงช้ันท่ีเปดสอน  

วัยของนักเรียนท่ีตองใชจิตวิทยา และทักษะในการทำความเขาใจนักเรียนท่ีแตกตางกัน ความรู  

และความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษาแตละแหงซึ่งลวนแตเปนปญหา อุปสรรค 

ตอการดำเนินงานท้ังสิ้น (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 2555: 8) 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง มีจำนวน 14 แหง มีครูที่ปรึกษา จำนวน 753 คน 
นักเรียน จำนวน 12,000 คน ซึ่งนักเรียนสวนใหญ มาจากครอบครัวท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตร 

รอยละ 80 ท่ีเหลือเปนอาชีพรับจางท่ัวไป การดำเนินนโยบายของโรงเรียนเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมและรายงานขอมูลตาง ๆ ให

หนวยเหนือไดทราบ จากการรายงานเบ้ืองตน พบวามีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีคุณลักษณะ

ไมพึงประสงค โดยมีพฤติกรรมเส่ียง โดยด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เลนการพนัน จากเหตุผลที่กลาวมาน้ัน 

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูที่ปรึกษา มีหนาท่ีโดยตรงในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การพัฒนาและสงเสริมนักเรียน การสงตอนักเรียน และ 

การรายงานผล ทั้งในดานการสรางเครือขายกับผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมี 

ความสนใจที่จะศึกษาบทบาท ที่เปนจริงและท่ีบทบาทคาดหวังในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูที่ปรึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอางทอง ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเปน

ประโยชนตอผูวิจยัผูบริหารสถานศึกษา และผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดี  
มีความรูและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู 

ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง  

 2.  เพ่ือศึกษาบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู 
ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง  
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง  

 

วิธีดำเนินการ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง จำนวน 

254 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามดำเนินการเก็บขอมูล ดวยตนเองและนำมาวิเคราะหขอมูล 

โดยหาคาเฉล่ีย และหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางจากการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียระดับความคิดเห็น โดยใช t– test 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง พบวา  

 1.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งโดย

รวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดกรอง

นักเรียน ( x̄ = 4.17) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( x̄ = 4.16) ดานการสงตอนักเรียน  

( x̄ = 4.15) ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน ( x̄ = 4.12) ดานการรายงานผล ( x̄ = 4.11) และ

ดานการปองกันและแกไขปญหา ( x̄ = 4.10) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานบทบาทท่ีเปนจริงตอการดำเนินงานระบบดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในภาพรวม 

               (n=254) 

 
 

 S.D. 
1.   4.16 0.72 
2.   4.17 0.70 
3.   4.10 0.76 
4.   4.12 0.77 
5.   4.15 0.72 
6.   4.11 0.74 

 4.14 0.73 
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 2.  ครูที่ปรึกษามีบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้ง 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากระดับมากไปหานอย ไดแก ดานการสงตอ

นักเรียน ดานการรายงานผล ( x̄ = 4.36) ดานการคัดกรองนักเรียน ( x̄ = 4.24) ดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน ( x̄ = 4.21) และดานการปองกันและแกไขปญหา 

( x̄ = 4.17) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในภาพรวม 

 

 3.  การเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่เปนจริงอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม รายดาน และทุกรายการ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

                   (n=254) 

 
 

 S.D.  
1.   4.21 0.70  
2.   4.24 0.72  
3.   4.17 0.72  
4.   4.21 0.71  
5.   4.36 0.63  
6.   4.36 0.63  

 4.25 0.68  
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแล 

  ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสรุปผลการศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง มีประเด็น

สำคัญท่ีจะตองพิจารณาและนำมาอภิปรายดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ
รจนา สินที (2547: 133) ไดศึกษาเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานตามระบบการชวยเหลือนักเรียนของ 
ผูบริหารและครูในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พบวา ผูบริหารและครูประสบปญหาระดับปานกลางและพบวา สภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร

และครู โดยรวมและรายดานอยูที่ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

คือ ดานการสงตอ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกัน 
ชวยเหลือและแกปญหา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน และเพ่ือใหการดำเนินงานตามระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หนวยงานตนสังกัด

ตองคิดตามประเมินปญหา และแกไขใหตรงกับสภาพ และความตองการของแตละโรงเรียน ควรจัด

ครูใหตามเกณฑ และควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมทั้งผูบริหารและครู  

  ขอสังเกตจากการวิจัย ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เมื่อเปรียบเทียบบทบาท 

ที่เปนจริง และบทบาทท่ีคาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสูงกวาบทบาทท่ีเปนจริง

 

 
 

 
 

t-test Sig. 

 S.D.  S.D.   
1.   4.16 0.72 4.21 0.70 14.99 .00 
2.   4.17 0.70 4.24 0.72 15.42 .00 
3.   4.10 0.76 4.17 0.72 13.54 .00 
4.   4.12 0.77 4.21 0.71 15.28 .00 
5.   4.15 0.72 4.36 0.63 16.19 .00 
6.   4.11 0.74 4.36 0.63 15.17 .00 

 4.14 0.73 4.25 0.68 15.10 .00 
*    .05 

               (n=254) 
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ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนา อนนทสีหา  

(2546: 115-117) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา 1) การรูจักนักเรียน 

เปนรายบุคคล ผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถเก็บขอมูลระเบียนสะสมของนักเรียน ได

อยางถูกตองครบถวนตรวจสอบแกไขเปนปจจุบันอยูเสมอ 2) การคัดกรองนักเรียน คัดกรองนักเรียน 

โดยอาศัยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและนำมาวิเคราะหโดยครูในโรงเรียนรวมกันกำหนด ซึ่งได 

คัดกรองนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมเสี่ยง 3) การสงเสริมนักเรียน สามารถ 

นำความรูไปใชในการดำเนินงานสงเสริมนักเรียนไดเปนอยางดี เพ่ือสรางความคุนเคยระหวาง

อาจารยที่ปรึกษา ปองกันไมใหนักเรียนกลุมปกติกลายเปนกลุมเสี่ยง และชวยนักเรียนกลุมเส่ียง 

ใหกลับมาอยูในกลุมปกติ 4) การปองกันและแกไขปญหา เปนกระบวนการเพ่ือติดตามสังเกตพฤติกรรม

ปองกันกลุมปกตมิใิหกลายเปนกลุมเสีย่งและแกไขปญหากลุมเส่ียงใหกลับมาสูกลุมปกติ 5) การสงตอ

สวนใหญขั้นตอนน้ีจะไมคอยเกิดข้ึนเพราะโดยสวนใหญอาจารยท่ีปรึกษาสามารถติดตามดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในการดูแลและแกไขปญหาได 

 2. จากผลการวิจัยดานการคัดกรองนักเรียน พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ ตาปราบ 

(2548: 110-116) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน

บานหนองโจด อำเภอโนนสูง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาท่ีพบในการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานหนองโจด อำเภอโนนสูง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสมีา เขต 1 คอื ครูประจำวิชาไมเขาใจระบบ ขัน้ตอน วิธีดำเนินงาน 

ขาดเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ปญหาของนักเรียนยังไมไดรับการแกไขอยางถูกตองเปนระบบและ

ตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน คือ การอานออกเสียงคำไมถูกตอง ไมชัดเจน ซึ่งมีอยู 

ในทุกระดับชั้น ภายหลังจากการพัฒนาการดำเนินงาน โดยใชกระบวนการนิเทศภายในและ 
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร ตลอดจนการจดัทำขอมลูในการดำเนินงานในวงรอบท่ี 1 พบวา ครปูระจำช้ัน

มีความรูความเขาใจและสามารถดำเนินงานในข้ันตอนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การสงเสริมนักเรียน แตการปองกันและแกไขปญหานักเรียนทางดานการเรียน โดยเฉพาะ
การออกเสียงไมถูกตอง ไมชัดเจน ยังไมประสบผลสำเร็จจึงดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานตอเน่ือง

ในวงรอบท่ี 2 โดยเพ่ิมเวลาในการนิเทศ และนิเทศเปนรายบุคคลมากข้ึน และใหมีการติดตามพฤติกรรม

ของนักเรียนมากข้ึน พบวา สามารถแกปญหานักเรียนในดานการเรียน โดยเฉพาะการอานออกเสียง
คำไมถูกตองไมชัดเจน ใหดีขึ้นได 

  ขอสังเกตจากการวิจัยดานการคัดกรองนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริง และ

บทบาทท่ีคาดหวังของครทูีป่รกึษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสงูกวาบทบาทท่ีเปนจรงิ ตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญหนา ศรีลาดเลา (2546: 94-98)  
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ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแดนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

พบวา กอนการพัฒนาครูที่ปรึกษาขาดความรูความเขาใจ เทคนิค กระบวนการทำงานและขาด 

ความตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตหลังการพัฒนาบุคลากร  

โดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีการปฏิบัติในระดับมากเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะอยางย่ิง

กิจกรรมการเย่ียมบานนักเรียน ชวยใหเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมดังกลาวเปนอยางย่ิง 

 3. จากผลการวิจัยดานการปองกันและแกไขปญหา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชยานนท มูลพิมพ (2550: 110-112) ไดศึกษาเร่ืองระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษา พบวา 

สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีการดำเนินงาน

มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสงเสริมนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา

นักเรียน ตามลำดับ แสดงวาผูบริหารและครูเห็นความสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ซึ่งเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดทุกแหง

จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  ขอสงัเกตจากการวิจยั ดานการปองกนัและแกไขปญหา เมือ่เปรยีบเทียบบทบาทท่ีเปนจรงิ 

และบทบาทที่คาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่ เปนจริง  

ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ เข็มเพชร  

(2546: 158-165) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียน 

ศรีฐานกระจายศึกษา อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ผลการศึกษา พบวา เมื่อใชกลยุทธการนิเทศ

ภายในและการสรางความสัมพันธกับชุมชน สามารถแกปญหาในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนได คือ สามารถชวยใหครูที่ปรึกษามีความรูความเขาใจ เร่ือง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหนักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา ครูที่ปรึกษาไดรับ
การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ  

โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน กิจกรรมซอมเสริม และกิจกรรมการติดตอ
สื่อสารกับผูปกครอง สงผลใหนักเรียนกลุมมีปญหาไดรับการดูแลชวยเหลือ จนสามารถผาน 

การประเมินตามหลักสูตรไดครบทุกคน และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการพัฒนา

จนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับดีมาก 

 4. จากผลการวิจัยดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุธิดา ทับทิมทอง (2550: 73) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) แนวทาง 

การดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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พระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาข้ึนตรงตามเน้ือหา โครงสราง และหลักวิชาการ ท้ัง 5 ข้ันตอน 36 รายการ 

ไดแก 1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ประกอบดวย 6 รายการ 2) วางแผน การดำเนินงาน 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 8 รายการ 3) ดำเนินงานปฏิบัติตามแผน ประกอบดวย  

11 รายการ 4) การนิเทศกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 

6 รายการ 5) การนำขอมูลการประเมินไปใชประกอบดวย 5 รายการ 2) แนวทางการดำเนินงาน 

การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม ทั้ง 5 ขั้นตอน 36 รายการ 3) แนวทางการดำเนินงานการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่พัฒนาข้ึน  

มีความเปนไปไดทั้ง 5 ขั้นตอน 36 รายการ 

  ขอสังเกตจากการวิจัย ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบบทบาท 

ทีเ่ปนจรงิ และบทบาทที่คาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่เปนจริง 

ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสมอ หาริวร  

(2546: 138-143) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกรวดวิทยาคาร 

อำเภอบานกรวด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ระบบบริหารและ

การจัดการตามกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังไมสามารถดำเนินการไดอยางเปน

รูปธรรม สงผลใหการปองกัน การสงเสริมและการแกไขปญหาไมตรงตามสาเหตุ ผูปกครองและ

ชุมชนขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการดำเนินงานปกครองโรงเรียน แตหลังจากไดดำเนินการพัฒนา

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจร PDCA ทำใหเกิด 

การพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ความเขาใจ ความสามารถ และความคิดเห็น ตอการดำเนินการ

ตามระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนอยูในเกณฑเฉลีย่ระดับด ีซึง่มากขึน้กวากอนการพัฒนา การดำเนินงาน

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของกลุมผูรวมศึกษาตามองคประกอบ 5 ประการ ปรากฏหลักฐาน
เอกสารการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การประเมินเพ่ือทบทวนการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน มีระดับการปฏิบัติ เฉลี่ยอยูในเกณฑระดับดี ซึ่งไดพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่อยูในระดับปฏิบัติ 

ตองปรับปรุง 

 ดานการสงตอนักเรียน ซึ่งพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของนิกร ทองทิพย (2550: 70)  
ที่ไดศึกษาเร่ือง การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 

พบวา ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดมีการสรางความสัมพันธระหวางครู 

กับนักเรียนในความดูแล มีการใชแบบประเมินพฤติกรรม แตนักเรียนส่ือสารดวยภาษาไทยไมได และ

ไมสามารถเย่ียมบานนักเรียนท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร มีการวางแผนในการคัดกรองนักเรียน โดยแบง

นักเรียนออกเปน 4 กลุมคือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมที่มีความสามารถพิเศษ  
แตนักเรียนมีพฤติกรรมไมชัดเจนจึงจัดกลุมไดยาก มีการจัดกิจกรรม บันทึก รายงาน กิจกรรมโฮมรูม 
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และกิจกรรมในหอพัก และมีการประชุมผูปกครอง แตขาดอุปกรณในการพัฒนานักเรียน และครูไมมี

เวลาใหกับนักเรียน มีการมอบหมายงานหนาท่ีใหกับนักเรียนท่ีรับผิดชอบงานในหองเรียน  

มีการจัดทำแนวทางในการชวยเหลือนักเรียน แตนักเรียนไมยอมรับการชวยเหลือจากครู นอกจากน้ี

ไดมีการสงตอใหฝายปกครอง ครูพยาบาลไดชวยแกไขพฤติกรรมนักเรียน แตครูที่ดูแลหอนอน 

ไมสงตอนักเรียนท่ีปวย 

  ขอสังเกตจากการวิจัย ดานการสงตอนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริง และ

บทบาทท่ีคาดหวังของครทูีป่รกึษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสงูกวาบทบาททีเ่ปนจรงิ ตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรี พูลเพ่ิม (2546: 77-82) ไดศึกษา

เร่ืองการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกันทรารมย จังหวัด 

ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

กันทรารมย นักเรียนท่ีถูกจัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทั้งหมด  

21 คน ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือปองกันและแกไขปญหา โดยมีหลักเกณฑตามความรุนแรง 

และความถ่ีของพฤติกรรม ซึ่งนักเรียนกลุมมีปญหาสวนใหญมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนบอย ๆ จนสังเกต

ไดหลังจากใชกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาไมพึงประสงคของนักเรียนท่ีมปีญหา คอื การดำเนินการ

จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือน และกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง ทำใหนักเรียนท่ีมีปญหาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหดีขึ้นไดโดยความรวมมือของเพ่ือนท่ีมีความสามารถ หรือจุดเดน จุดแข็งในดานตาง ๆ 

ไดดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา และผูปกครองเกิดความตระหนักและความใสใจดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมากข้ึน และรับทราบถึงปญหานักเรียนท่ีพบในโรงเรียน โดยการดำเนินการอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง ผลการพัฒนา การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกันทรารมย 

ชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหาใหดีขึ้น แตยังมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงและ

พัฒนาเพ่ิมเติมตอไปอีก ไดแก การปองกัน และแกไขปญหาการเสพสารเสพติดของนักเรียนท่ียัง 

ไมหมดสิ้นไปทันที 
  ดานการรายงานผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี ตนเล็ก (2550: 43) ที่ไดศึกษาเร่ือง  

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ผูบริหารและครูผูสอน ไดรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล ไดบันทึกชีวประวัติของนักเรียน ไดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

ไดจำแนกนักเรียนตามผลการเรียนมีกิจกรรมโฮมรูม ไดประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมในหองเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง ประสานครู 

ที่เก่ียวของในการชวยเหลือนักเรียน ติดตามและประเมิน การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และมีการบันทึกการสงตอไปยังครูที่เก่ียวของภายในโรงเรียน 
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  ขอสงัเกตจากการวิจยั ดานการรายงานผล เมือ่เปรียบเทียบบทบาทท่ีเปนจรงิ และบทบาท 

ที่คาดหวังของครูที่ปรึกษา พบวา บทบาทท่ีคาดหวังสูงกวาบทบาทท่ีเปนจริง ตอการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคชัย สาไพรวัลย (2546: 70-72)  

ไดศึกษาการติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพปจจุบันในการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โดยภาพรวมพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

คือ (1) การคัดกรองนักเรียน (2) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (3) การปองกันและการแกไขปญหา 

(4) การสงเสริมนักเรียน และ (5) การสงตอ 2) ปญหาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนโดยภาพรวมพบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง คือ (1) การปองกันและการแกไขปญหา 

(2) การคัดกรองนักเรียน (3) การสงตอ (4) การสงเสริมนักเรียน ยกเวนการรูจักนักเรียนเปน 

รายบุคคลท่ีมีปญหาอยูในระดับนอย 3) ขอเสนอแนะในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

คือ (1) โรงเรียนควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามอยางสม่ำเสมอ (2) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ (3) โรงเรียนมีความพรอมในดานเอกสาร สื่อ และอุปกรณ เพ่ือเอ้ือในการดำเนินงาน 

(4) โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธ และ (5) โรงเรียนควรจัดอบรมสัมมนาใหความรูแกครู 

เก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4) ความพึงพอใจของนักเรียนตอการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ (1) ดานครู

ประจำช้ันและครูผูเก่ียวของ (2) ดานนักเรียน และ (3) ดานการดำเนินงานของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1 โรงเรียนควรนำเร่ืองระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสวนหน่ึงของนโยบาย ของ
โรงเรียนท่ีมีแผนการปฏิบัติงานใหชัดเจน มีระบบ รวดเร็ว ถูกตองสามารถปฏิบัติไดดีย่ิงขึ้น  

  1.2 ครูทุกคนควรมีการอบรมเทคนิคการใหคำปรึกษาหลากหลายวิธีและตอเน่ือง

สม่ำเสมอ เพราะปญหาของนักเรียนมีการพัฒนาข้ึนมากในสังคมยุคโลกาภิวัตน การใหคำปรึกษา

ตองมีความรูและเทคนิคการใหคำปรึกษาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
  1.3 การดำเนินการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

ตองเปนผูชี้แนะในลักษณะกัลยาณมิตร ตอผูรวมงานทุกคนทุกงาน 

  1.4 ครูที่ปรึกษาควรสรางนักเรียนใหสามารถเปนท่ีปรึกษาเพ่ือนได จะไดผลมากกวาครู

เปนท่ีปรึกษา เพราะนักเรียนมีความใกลชิดและวัยใกลเคียงกันยอมมีความเขาใจกันไดดี 

  1.5 การใหผูปกครองไดมีสวนรวมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการจัดทำเปน
หลักสูตรเครือขายผูปกครองในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จะทำใหนักเรียน ผูปกครอง ครูโรงเรียน 

มีความเขาใจและสานสัมพันธกันไดดีขึ้น 
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  1.6 ผูบริหารโรงเรียนตองกำกับติดตามผล ในการดำเนินการปองกันและแกไขปญหา

นักเรียนตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งใหคำปรึกษา หาวิธีแกไขรวมกันกับทุกฝายในเร่ืองระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2.   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตาม

วงจรคุณภาพของผูบริหารท่ีสงผลตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามวงจร

คุณภาพของสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือโรงเรียนเอกชน 

  2.3 ควรวิจยัเชิงคณุภาพกับนกัเรียนท่ีผานกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพิจารณา 

การพัฒนาดานคุณภาพและคุณลักษณะของนักเรียน 

 

สรุป 
 ผลการศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอางทอง พบวา 1) บทบาทท่ีเปนจริงตอ 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ  

ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน ดานการพัฒนา

และสงเสริมนักเรียน ดานการรายงานผล และคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการปองกันและแกไขปญหา 

2) บทบาทท่ีคาดหวังตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมาก 

ไปหานอย คือ ดานการสงตอนักเรียน ดานการรายงานผล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ดานการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน และคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานการปองกัน

และแกไขปญหา  3) บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยบทบาทท่ีคาดหวังสูงกวาบทบาทท่ีเปนจริงทุกดาน 
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