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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานและสังเคราะหบทเรียน             

การดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงาน 

ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมท้ังสิ้น 144 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำช้ัน/         

ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูใน 

“ระดับคุณภาพข้ันความสำเร็จ” 2) การสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา พบวา 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีย่ังยืน คือ 
LAMP ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการมี

สวนรวม  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the level of the strength of the 

Student  Counseling System Management and to synthesize the lesson learned from the 

school administrators, guidance teachers and advisors of the schools in Prachuapkhirikhan 

Province under The Secondary Educational Service Area Office 10. The samples were 

school administrators, guidance teachers and advisors, with the total of 144 subjects. The 

research instruments were questionnaire and interview. The data were compiled, analyzed 

and presented as frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.   

The analysis revealed that: 1) The strength of the Student  Counseling System  Management  of 

the school administrators, guidance teachers and advisors, as a whole was “ successful”.  

2) Synthesis of the lesson learned from the school administrators, guidance teachers and 

advisors revealed that a model of sustainability of the strength of the Student Counseling 

System Management was LAMP, denoting Learning Process, Administration, Monitoring 

and Participation. 

 

Keywords : student  counseling system ,  secondary education 

  

บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทั้ง 3 ฉบับ ไดกำหนดความมุงหมายและหลักการ

จัดการศึกษาไววาจะตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา  

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (มาตรา 6)  และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสำคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลัก

วาทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสดุ (มาตรา 22) 

ในการจัดการศึกษาตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ 

ความเหมาะสมของ แตละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งท่ีกำหนดใหดำเนินการคือ เรื่องความรูและ

ทักษะในการประกอบอาชีพและ การดำรงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 23 ขอ 5) ดังนั้นการจัด

กระบวนการเรียนรูใหคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหา ใหรูจักคิดเปน ทำเปน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกท้ังมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคล 

ในชมุชนทกุฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 20) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 79

 การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังไว โดยผานกระบวนการ

ทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและ 

การชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนส่ิงสำคัญ เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งดานการส่ือสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลตอผูคนในเชิงบวก

แลวในเชิงลบก็ปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหา

ครอบครัว ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด  

มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสมหรือเปนผลกระทบตอสุขภาพจิต และสุขภาพกายของผูที่เก่ียวของ ดังนั้น

ความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังน้ัน จึงตองอาศัยความรวมมือ

จากผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูประจำชั้น / ครู

ที่ปรึกษาเปนหลักสำคัญในการดำเนินการตาง ๆ เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ดวย

ความรัก ความเมตตาท่ีมีตอศิษย และมีบทบาทสำคัญตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให

เติบโตงอกงาม เปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมตอไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2551ก: 5) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึงความจำเปนท่ีจะตองสนองเจตนารมณของการจัด 

การศึกษา และหาทางแกไขปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

โดยเฉพาะอยางย่ิง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึนต้ังแต

ป 2543 ตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา

ทุกแหงในสังกัดดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนทุกคนได

รับการดูแลชวยเหลือจากครูประจำช้ัน ครูที่ปรึกษาอยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน 

และองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547:  
คำชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานคือ 1) ปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครู  
ใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา อารมณ และสังคม 2) วางระบบท่ีสราง

ความมั่นใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนท่ีจะคอยดูแลทุกขสุขอยางใกลชิดและ

ตอเนื่อง 3) สนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครองเพื่อใหบาน โรงเรียน และ

ชุมชนเช่ือมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือ 4) ประสานสัมพันธ

ระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชำนาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหมีการสงตอและรับชวงการแกไข สงเสริม 
พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมี

คุณคาและจำเปนท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
และย่ังยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: คำนำ)   
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 14) กลาววา ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนกระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและ

เคร่ืองมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ

ดำเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก รวมท้ัง 

การสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เริ่มตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายลำดับความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/โครงการ 

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหนาท่ีการดำเนินงานตามแผน ไดแก รูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน แกไข ชวยเหลือและการสงตอ การนิเทศ

กำกับติดตามและการประเมินผล สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียน และแกวิกฤตสังคม จึงควรนำกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใช และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากร

ที่เก่ียวของทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน และที่สำคัญท่ีสุดบทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใส

ดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็มความสามารถดวยความรัก ความเอื้ออาทร และ 

ความเขาใจอยางกัลยาณมิตร ทั้งนี้เพ่ือสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนได ทั้งในเชิงสรางเสริม

ภูมิคุมกัน การปองกันมิใหเกิดปญหา การสงเสริม การพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถแกไข

ปญหาเบ้ืองตนได 

 เปนท่ีตระหนักดีวาการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดในเกือบทุกมิติในยุคโลก 

ไรพรมแดน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง

อิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการส่ือสารเปนปจจัยเรงท่ีสำคัญทำใหเกิด

การไหลทะลักของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมขามชาติทั้งทางบวกและทางลบ สงผลใหสังคมไทย  

ณ วันน้ีมีความสับสนวุนวายและนับวันจะทวีความซับซอนและรุนแรงอยางนาเปนหวง ปรากฏการณ 
ดังกลาวสงผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลอยางหลีกเล่ียงไมได กอใหเกิดปญหานานัปการ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เชน ปญหาสุขภาพจิต การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การกล่ันแกลง รังแก 

ความรุนแรงและการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ การลักขโมย ปญหายาเสพติด การไมประสบ 

ความสำเร็จดานการเรียนและอาชีพ รวมทั้งปญหาเร่ืองเพศหลากหลายลักษณะ เปนตน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก:  คำนำ)   

 การสรางภูมิคุมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตดวยวิถีแหงปญญาอยางมีคุณคาตอตนเองและสังคมใหมี 

ความปลอดภัยจาก ภาวะวิกฤติดังกลาวขางตน นับเปนพันธกิจสำคัญของหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งตองดำเนินการอยางเปนระบบ ทุกฝายท่ีเก่ียวของตองรวมพลังสรางสรรค

และรวมรับผิดชอบในรูปของเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็ง อยางไรก็ตาม แมวากระทรวงศึกษาธิการใช
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ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงอาศัยองคความรูดานจิตวิทยาและกระบวนการแนะแนวเปน

กลไกหลักในการปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางทักษะการดำรงชีวิตของผูเรียน ตั้งแตป  

พ.ศ. 2543 เปนตนมา แตดวยขอจำกัดดานบุคลากรแนะแนว และชองวางระหวางวัยของผูใหและ

ผูรับบริการทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายของการขับเคลื่อนระบบ 

ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก: คำนำ) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดประสานความรวมมือกับผูทรง

คุณวุฒิ จากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดทำหลักสูตรการพัฒนาความเขมแข็งระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน สำหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ตัวแทนนักเรียน และเครือขาย 

ผูปกครอง เพ่ือรวมกันพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับบานและสถานศึกษา  ในการสรางภูมิคุมกัน

และแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก: 

คำนำ)   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหประชากรวัยเรียนไดเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

ดังน้ันการดำเนินความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนในสังกัด จึงเปนพันธกิจที่สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะตอง

พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน และทุกกลุมเปาหมายท่ีมีสวนในการขับเคล่ือนระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน  

อยางเปนระบบและย่ังยืน   

 จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจงัหวัดประจวบครีขีนัธ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน ตองดำเนินการศึกษาและพัฒนา

รูปแบบการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

จากการลงมือปฏิบัติใหเห็นผลอยางจริงจังในโรงเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทราบถึง
สภาพของการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือนำ

เสนอหนวยงานตนสังกัด ในการกำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการและพัฒนาการดำเนินงาน
ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม        

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

 2. เพ่ือสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครู

ประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การดำเนินการของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิต

ในการดำรงตนในสังคมไดอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานของการเปนคนดี  โดยมีบุคลากรซ่ึงประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ตาม 5 ขั้นตอน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล            

การคัดกรอง การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือและแกไข และการสงตอ 

 ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง สภาพการดำเนินงาน

ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ตัวชี้วัด 
4 ดาน ที่นักเรียนไดรับ  คือ 

 1.  การพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง หมายถึง การใหความคุมครองและการดูแล

นักเรียนในเร่ืองเมื่อนักเรียนมีปญหาแลวไดรับการแกไข ซึมเศรา (แยกตัวเองจากกลุม รูสึกวาตนเอง       
ไมเปนท่ียอมรับของสังคม) ทำราย (ทะเลาะวิวาท รังแกเพ่ือน รีดไถขมขู) ทำผิดระเบียบวินัย (มาสาย   

หนีเรียน การแตงกาย) และเด็กพิเศษ  (Ld. สมาธิสั้น  ออทิสติก พิการ) 
 2.  การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดำรงชีวิตและการปรับตัว หมายถึง การสนับสนุน

ใหนักเรียนมีความรูและทักษะโดยการจัดการเรียนรูในเรื่องเพศศึกษา (เชน มีเพศสัมพันธกอนวัย 
อันควร การเบ่ียงเบนทางเพศ) การปองกันปญหาสารเสพติด (เชน  ใชสารเสพติดอื่น ๆ บุหร่ี เหลา) 

ทักษะการดำรงชีวิตดานการเรียนรู (รักการอานและคนควา ใชแหลงเรียนรูหลากหลาย สรุปสาระ

สำคญั) ทกัษะการดำรงชวิีตดานสงัคม (การสือ่สาร สามคัค ีซือ่สตัย ตระหนกัในปญหาสิง่แวดลอม)  

และทักษะการดำรงชีวิตดานการจัดการตนเอง (บริโภคสินคา บริการ และขอมูลขาวสาร การเงิน  

การจัดการกับตนเอง) 
 3.  การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม หมายถึง การท่ีนักเรียนไดมีสวนรวม 

ในการดูแลชวยเหลือเพื่อน การมีจิตสาธารณะ (บำเพ็ญประโยชน รักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม)  
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และรูจักใชสิทธิและปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม (ปฏิบัติตอพอแม ครูอาจารย และบุคคลในครอบครัว) 

 4.  การมีพัฒนาการอยางรอบดาน หมายถึง การท่ีนักเรียนไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ 

ไดแก ดานการเรียน (ผลการเรียนไมต่ำกวา 1.00) ดานการแสดงออกทางอารมณ (ควบคุมอารมณ)  
และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (พหุปญญา 8 ดาน) 

 ระดบัความเขมแขง็ของระบบการดแูลชวยเหลอืนักเรียน ตามตวัแปรตามท้ัง 4 ดาน 

ผูวิจัยกำหนดระดับความเขมแข็งไว 4 ดานตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2551ก: 4) ดังน้ี คือ 

 1. ระดับตระหนักในความสำคัญ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงขอมูลในการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. ระดับความพยายามในการดำเนินการ หมายถึง การดำเนินการของการแกไขปญหา  

หรือพัฒนาของผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  ผูปกครอง และนักเรียน 

 3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ หมายถึง มีขอมูลของผลการดำเนินงานของครู

และสถานศึกษา 

 4. ระดับความย่ังยืนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การพัฒนาการ

ดำเนินการอยางตอเน่ือง และมีขอมูลความกาวหนาของการพัฒนา 

 

วิธีดำเนินการ 
 ผูวิจัยมีวิธีการดำเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงคในขอท่ี 1 คือศึกษา

ระดับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการอภิปราย 

กลุมยอย (focus group) และการสัมภาษณเชงิลกึ (in-depth interview) เพ่ือตอบวตัถุประสงคขอที ่2 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท้ังหมดจำนวน 702 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 

2553: 5) ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ 
  1)  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาของสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 18 คน   
  2) ครูสายงานปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ    

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 684 คน 
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     กลุมตัวอยางสำหรับข้ันตอนท่ี 1 

   การวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม โดยใชวิธีเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และสุมอยางงาย (simple sampling) ไดกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 144 คน ดังน้ี 

  1) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10  ใชประชากรท้ังหมด จำนวน 18  คน  

  2)  ครูแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโรงเรียนละ 1 

คน  จำนวน  18  คน  

  3)  ครูสายงานปฏิบัติการสอนที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปน         

ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6  ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีสุมอยางงายช้ันละ 1 คน กลุมตัวอยาง

โรงเรียนละ 6 คน จำนวน 108  คน  

     กลุมตัวอยางสำหรับข้ันตอนท่ี 2  

     ผูวิจยัใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากกลุมตวัอยางผูบรหิาร ครูแนะแนว และครูประจำช้ัน

หรือครูที่ปรึกษา กลุมละ 6 คน จากสถานศึกษาท่ีมีผลงานเดนดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. วิธกีารเก็บขอมูล 

     2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยในวิจัยคร้ังน้ี มี 2 ประเภท ดังน้ี 

    เคร่ืองมือประเภทท่ี 1 เปนแบบสอบถามสำหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว 

และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาสภาพของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาตามโครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็ง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 4 ภูมิภาค : ระยะท่ี 1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  

2551 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก: 3) และแบบสอบถามของ เสรี ชวนวัน 
(2548: 256-261) และจิรพันธ สายสรอย (2552: 194-205) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรขีนัธ สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

เพ่ือสอบถามการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตาม

ตัวชี้วัด 4 ดาน คือ การพิทักษ คุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการ

ดำเนินชีวิตและการปรับตัว การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม และการมีการพัฒนาอยาง

รอบดาน เคร่ืองมือที่ใชแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
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    ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบสำรวจรายการ (checklist) ประกอบดวยคำถาม

เก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ  

    ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ 

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด 4 ดาน จำนวน 25 ขอ ดังน้ี 

    1) การพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง จำนวน 7 ขอ 

    2) การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว จำนวน 9 ขอ   

    3) การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม จำนวน 6 ขอ    

    4) การมีการพัฒนาอยางรอบดาน จำนวน 3 ขอ                      

    แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบขอท่ีดำเนินการและมี

รองรอย การดำเนินงานมากท่ีสุด เพียงขอเดียว ที่เก่ียวของกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยตัวเลือกไดเรียงลำดับและใหคาคะแนนตามเกณฑ 

ในการพิจารณาดังน้ี 

    1) ความตระหนัก หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงขอมูลในการดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    2) ความพยายาม หมายถึง การดำเนินงานของการแกไขปญหาและหรือพัฒนา

ของผูบริหาร  ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  ผูปกครอง  และนักเรียน  

    3) ความสำเร็จ หมายถึง มีขอมูลของผลการดำเนินงาน การดำเนินงาน และ

กำกับ  ติดตามผลการดำเนินงานของครูและสถานศึกษา 

    4) ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาการดำเนินงานอยางตอเน่ืองและมีขอมูล

ความกาวหนาของการพัฒนา 

    เครื่องมือประเภทท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทาง 
การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ   

  2.2  ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
        การดำเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม   

    1)  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนำมากำหนด

โครงสรางและรูปแบบของคำถาม สรางขอคำถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม จากน้ันนำไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบในเบื้องตน 

     2) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน พิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเน้ือหา (content validity) รวมถึงภาษาและสำนวนที่ใช จากน้ัน 

นำผลของผูเชี่ยวชาญแตละทานมารวมกันคำนวณหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งคำนวณ 
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ความสอดคลองระหวางประเด็นท่ีตองการวัดกับขอคำถามท่ีสรางข้ึนโดยใชดัชนีความสอดคลอง 

ระหวาง ขอคำถาม และองคประกอบเชิงโครงสราง (Item-objective Congruence Index: IOC) 

(สุวิมล ติรกานนท, 2546: 176) โดยคัดเลือกขอคำถามท่ีมีคาต้ังแต 0.6 ขึ้นไป    

    3) จัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 

แลวนำไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนพรหมานุสรณ โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา และโรงเรียนเขายอยวิทยา  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง รวมจำนวน 

30 คน (ผูอำนวยการโรงเรียน 4 คน ครูแนะแนว 4 คน ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 22 คน) แลวนำ

แบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    – 

coefficient) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2536: 170-171) ไดคาความเช่ือมั่นแบบสอบถาม

เทากับ .98 

    การดำเนินการเก่ียวกับแบบสัมภาษณ   

    1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการในการ

สัมภาษณ 

    2) นำผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียต่ำในแตละดานนำมา

เปนประเด็นในการสนทนาและการสัมภาษณ 

    3) สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง 

    4) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณแลวนำไปสัมภาษณ

กับกลุมตัวอยางท่ี 2 

  2.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 

         ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

    1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนำสงและเก็บคืนดวยตนเอง
และสงทางไปรษณีย 

    2) ในสวนของการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ผูวิจัยนัดหมายกำหนด 

วัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ และผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 3.  การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยไดดำเนินการจัดทำขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 

      3.1 หาคาความถ่ีและคารอยละ สำหรับวเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามในตอนท่ี 1   

     3.2 หาคาเฉล่ีย (  ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายดานและรายขอ

ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยใหคาคะแนนระดับคุณภาพการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังน้ี 

X 

α



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 87

  ความตระหนัก                            ใหคะแนน 1 

  ความพยายาม   ใหคะแนน 2 

  ความสำเร็จ   ใหคะแนน 3 

  ความย่ังยืน    ใหคะแนน 4 

  3.3 การแปลความหมายคาเฉลี่ย ผูวิจัยเทียบระดับความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนกับเกณฑการแปลความหมายของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) โดยกำหนดเปน 

4 ระดับ ดังน้ี 

    1.00  -  1.49 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับนอย  ในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความตระหนัก  

    1.50  -  2.49 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับปานกลาง ในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความพยายาม 

    2.50  -  3.49 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับมากในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความสำเร็จ 

    3.50  -  4.00 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับมากท่ีสุดในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความย่ังยืน 

  3.4 ในสวนของการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลท่ีไดมา

ทำการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) โดยนำขอมูลมาสรุปหาใจความสำคัญ โดยตีความหมาย

และแยกแยะขอมูลที่มีความหมายเดียวกันอยูในแนวเรื่องเดียวกัน แลวสรุปเปนผลของการวิจัย และ

นำเสนอขอมูลในรูปความเรียง 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1.  ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษาใน 

การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล 

 ชวยเหลือนักเรียน ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

  

การดําเนินงานความเขมแข็งของ 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา/       
ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 

(n = 144) 
x  S.D. ระดับ 

1. การพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง 2.42 .96    พยายาม 
2. การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว 2.55 .84 สําเร็จ 
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม 2.74 .88 สําเร็จ 
4. การมีการพัฒนาอยางรอบดาน 2.51 .87 สําเร็จ 

เฉลี่ย 2.55 .86 สําเร็จ 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษามี

ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม

อยูในระดับความสำเร็จ (   = 2.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับความสำเร็จ ไดแก ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม (  = 2.74) ดานท่ีมีคา

เฉลีย่ต่ำสดุอยูในระดับความพยายาม ไดแก  ดานการพิทกัษคุมครองและดแูลอยางท่ัวถึง (   = 2.42)  

 2. การสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษา

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 พบวารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีย่ังยืน คือ LAMP 
ประกอบดวย 

   L  หมายถึง กระบวนการเรียนรู (learning  process)  

    - การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย   

    - จัดกิจกรรมที่สนองตามศักยภาพของนักเรียน 

   A  หมายถึง การบริหารจัดการ (administration)   
    - แตงตั้งคณะกรรมการ จัดสรางทีมทำงาน 

    - ใชแนวคิดการบริหารเชิงระบบ 

    - สนบัสนนุเอ้ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบตังิานท้ังดานงบประมาณและบุคลากร 

X 

X 

X 
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    - สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความชำนาญในทักษะ

เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    - สรางขวัญและกำลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดีเดน  

  M  หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) 

    - ประชุม แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ เชื่อมโยงขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

    - ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ความรูหรือเทคนิควิธีที่เปนประโยชน 

  P  หมายถึง การมีสวนรวม (participation) 

    - การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท้ังในและนอกโรงเรียน 

    - การสรางเครือขาย มีกิจกรรมประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงาน 

ทั้งภายในและภายนอก 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 1. ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10       

  จากการวิเคราะหระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครู 

ที่ปรึกษาในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา 

ผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมอยูในอยูระดับ 

ความสำเร็จ อาจเปนเพราะผูบรหิารสถานศึกษา และครใูนสถานศึกษาใหความสำคัญกับการดำเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเน่ืองจากเปนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังผูบริหารและครูสวนใหญมีโอกาสในการเขารวมโครงการ

ศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทำใหมีความรู 

มีความพรอมและประสบการณในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดนำไปเปนกรอบ 
ในการปฏิบัติและพัฒนา สงผลใหสภาพของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมอยูในระดับ

ความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย จุลวงศ (2546: 89) ไดวิจัยเก่ียวกับการดำเนินงาน

ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล มีการดำเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐานในรายการอาชีพและรายไดของบิดา 
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มารดา ผูปกครอง 2) ดานการคัดกรองนักเรียน มีการดำเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐาน 

ดานความสามารถในการเรียน 3) ดานการสงเสริมนักเรียน มีการดำเนินงานมากในเร่ืองการประชุม

ชี้แจงทำความเขาใจ ในการจัดประชุมผูปกครองช้ันเรียนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 4) ดานการ

ปองกันและแกไขปญหามีการดำเนินงานมากในเร่ืองการประชุมชี้แจงทำความเขาใจในการฝกทักษะ 

ในการแกปญหานักเรียนดานการเรียน 5) ดานการสงตอมีการดำเนินงานมากในเร่ืองการประชุม

ชี้แจง ทำความเขาใจการดำเนินงานสงตอภายใน และสอดคลองกับงานวิจัยของโชวนันต มารุตวงศ 

(2546: 85-87) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาการดำเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของเสรี ชวนวัน (2548: 118-120) ไดทำการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจ 

ในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครอง 

ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดาน

อยูใน ระดับมาก  

 2.  การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวารูปแบบ 

ที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีย่ังยืน คือ LAMP ซึ่งประกอบดวย 

  L หมายถึง กระบวนการเรียนรู (learning process) ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนา

นักเรียนใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหตรงกับปญหาและความตองการของนักเรียน ใชรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพและ
ความเหมาะสม ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551ข: 5-7) ไดกลาวถึงสภาพ

ความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา โรงเรียนตองจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งรอบดาน โดยนักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาตามศักยภาพตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล 

  A หมายถึง การบริหารจัดการ (administration) การสรางความเขมของระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารตองมีความรูและความเขาใจในกระบวนทัศนของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญและประโยชนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

มีการบริหารจัดการท่ีดี ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 

ตองอาศัยการทำงานท่ีมีหลักการบริหารอยางเปนระบบ 
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  M หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษา 

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตองอาศัยการทำงานท่ีมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง สรุปรายงาน และเผยแพร

ประชาสัมพันธ            

  P หมายถึง การมีสวนรวม (participation) ซึง่ยุทธศาสตรการมีสวนรวมเปนกระบวนการ 

ที่เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และเครือขาย เขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมดำเนินกิจกรรม 

รวมตัดสินใจ และรวมติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ดังท่ี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553: 88) 

กลาวถึงหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมวาเปนรูปแบบของการทำงานท่ีเกิดจากการประสาน

ความรวมมือกันระหวางผูเก่ียวของในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีมีเปาหมายการทำงานรวมกัน ดวย

การรวมกันดานความคิด กำลังคน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมกันแกปญหาการดำเนินงาน

ในองคกรดวยระบบเครือขาย โดยการรวมกันสรางเปาหมาย เปนการรวมคิด รวมทำ เปดโอกาส 

ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูขาวสาร ประสบการณ การรวมมือกันทำงานดังกลาวจะทำใหงาน 

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษา

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันตองสรางบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม บุคลากร 

ทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของตองรวมกันดำเนินงาน โดยอาศัยความสัมพันธระหวางโรงเรียน องคกร 

สถาบัน และผูชำนาญการในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

และพัฒนานักเรียนในรูปแบบสหวิชาชีพ ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ประสบผลสำเร็จและทุกฝายมีความพึงพอใจ จึงตองสรางเครือขายและการมีสวนรวมของผูมี 

สวนเก่ียวของ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

     โรงเรียนควรดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดย

เนนดานการพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง เพราะเน่ืองจากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยพบวา  
โดยภาพรวมดานการพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง  มีคาเฉล่ียต่ำสุด 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทำการวิจัยการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนจากกลุมเปาหมายท่ีมีสวนรวมในการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือจะไดนำ

ผลไปพัฒนากลุมเปาหมายใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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  2.2  ควรทำการวิจัยการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในเร่ืองท่ีเปนปญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน สภาพความตองการ หรือปจจัยเสริมที่ชวย

ใหการดำเนินงานสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จอยาง

ย่ังยืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

สรุป 
 การดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา 

ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูใน

ระดับความสำเร็จ และรูปแบบในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ใหย่ังยืน คือ LAMP ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรู (learning process) การบริหารจัดการ 

(administration) การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) และการมีสวนรวม (participation) 
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