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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ  

อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
Performance of Student Care Taking System at Ban Pongmaelob School, 

Mae Tha District, Lamphun Province 
 

 

สุทัพย์ อ่อนนวล* 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน หัวหน้าสาขา จ านวน 4 คน และ
ครูผู้สอน ในโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามที่ถามเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยความถี่ และร้อยละ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมมีการด าเนินการมาก 
เรียงตามล าคับคือ (1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) ด้านการส่งเสริม
นักเรียน (4) การส่งต่อนักเรียน และ (5) ด้านการคัดกรองนักเรียน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามแบบเลือกตอบว่า โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ
เรียน และแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ขณะที่บางส่วนได้เสนอปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ไว้ดังนี้ ข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ได้จากการเขียนรายงานของนักเรียนไม่ตรงกับสภาพจริงของนักเรียนเมื่อมีการ
ตรวจสอบเยี่ยมบ้านนักเรียนขาดสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่จะท าให้นักเรียนและผู้ปกครองยอมรับการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหา เช่น แผ่นพับ ภาพโปสเตอร์ ซีดี รวมไปถึงปัญหาของการส่งเสริมนักเรียนในด้านที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่จริงหรือบริบทของพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ครูที่ปรึกษาควรไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับสภาพจริง
ของนักเรียน จัดหาสื่อประกอบ หรืออบรม เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน และให้ 
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สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนในการท ากิจกรรมตามความถนัดอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง โดยควรจัดงบประมาณไว้
ส าหรับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเพียงพอ 
 
ค าส าคัญ     
 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดล าพูน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the performance, problems, and suggestions 
of student care taking system at Ban Pongmaelob School, Mae Tha District, Lamphun Province.  
Populations under research comprised a school director, 4 head and 35 teachers from 
aforementioned school in the 2011 academic year.  Instrument was used a questionnaire with 
items asking about essential of the topic.  Whereupon, collected data were analyzed through 
applications of frequency and percentage.    
 The result of summarized of performance of  student care taking system of the school 
were found that the most  procedure were used by teacher consist of  (1) knowing student 
privately (2) preventing and solving problem (3) supporting student (4) transmit student  (5) sort 
out student.  Most respondents revealed the ensuing detail consist of the school established 
committee for performance of student care taking system by clearly defined functions, 
established relationship between teachers and students, and arranged to encourage learning 
activities and provided guidance for further study.  In addition, some respondents indicated the 
problems as following information from students report that it was not match the actual 
conditions of the students when visited student home, advisor did not had cooperate with 
students and parents to realize the protection and problems solving.  Including encouraged the 
students were not consistent with actual condition.  Also these some respondents offered the 
suggestion for performance of student care taking system.  Teachers who were advisors should 
visited student home for collecting the real time information of students. To provide 
appropriate mediated or training, advisor should be instructive with student parents and 
encouraged student discovering their aptitude activities as fully and continuously. Budget 
should be allocated sufficiently for performance of student care taking system. 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างคนให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ จากปัญหาดังกล่าวเด็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ดังที่ ธีรวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง (2550, 86 -87) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่การที่เด็กและเยาวชนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้
ความรัก ความอบอุ่น มีวุฒิภาวะในการพ่ึงตนเอง ได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนและจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม   
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้เด็กได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด เกิดการ
แข่งขันกันสูง รับข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 4) ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุขในการจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามความมุ่งหวัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาหรือ
ครูประจ าชั้นต้องเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นการด าเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพตามท่ีสังคมมุ่งหวัง 
 ความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ผู้บริหาร คณะคร ูรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนต้องตระหนัก
ว่า ปัจจุบันนี้มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากกับกลุ่มนักเรียน ปัญหาเหล่านี้อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ครอบครัว
แตกแยก ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแล หรืออาจมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น การคบเพ่ือนที่ไม่ดี ซึ่ง
สาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนตามมา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค 
ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน  การด าเนินงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ผลนั้นเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนโดยตรงทั้งด้าน
การส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการและทฤษฎีเชิงระบบมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, 3-4) กล่าวถึง 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้ ผู้รับผิดชอบต้องมีความเชื่อว่า ทุกคนต้องการความรัก 
ความเข้าใจ การให้โอกาส การให้อภัย อยากเป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนา 
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ตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน ความส าเร็จของงานต้องอาศัยความร่วมใจ ร่วมคิด 
ร่วมท าของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอน
ชัดเจน โดยมีวิธีการ เครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ สุจิตรา  
ไชโยแสง (2552) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายด้านมีมากทุกด้านเรียงตามล าดับคือ (1) ด้านส่งเสริม
นักเรียน (2) ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล (3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (4) ด้าน  การส่งต่อ (5) ด้านการ
คัดกรองนักเรียน ท านองเดียวกัน ศิรินาถ  คุณมา (2553) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในความดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการวางแผนการคัดกรองนักเรียน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมโฮมรูม และมีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา  
 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ (2552, 5) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาล าพูน เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการสัมภาษณ์มาลี 
ยะยอง (2553) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบว่า มีนักเรียนทั้งชาวเขาและคนไทยเรียนร่วมกันซึ่งมีความแตกต่าง
กันในด้านความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม บางครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการท างานหา
เลี้ยงชีพมากกว่าการดูแลใส่ใจนักเรียนในหลายด้าน เช่น ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และการเรียน บางครอบครัวพ่อ
แม่หย่าร้าง เสียชีวิต ท าให้เกิดปัญหานักเรียนขาดความอบอุ่น อันน าไปสู่การแสดงออกในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ 
ปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้
เป็นขั้นตอนคือ ครูที่ปรึกษาต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หากเกิดปัญหากับนักเรียนให้ท าการคัดกรองหรือ
แยกแยะพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับนักเรียน แล้วท าการส่งเสริมนักเรียนในทางที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของนักเรียน
แต่ละรายบุคคล รวมไปถึงการพิจารณาขั้นตอนการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุด หากแก้ไขแล้วไม่
ได้ผลเป็นไปตามที่คาดหวัง จึงท าการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหานั้นต่อไป ผนวกกับโรงเรียน 
บ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสอง จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549, 1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่ง
สรุปผล การประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานคือ ในด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระดับคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ ดี ซึ่งขัดแย้งกับการปฏิบัติตนของนักเรียนดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบงานฝ่าย
กิจการนักเรียน และได้สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งมีความขัดแย้งกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา จึงได้ศึกษารูปแบบ ปัญหาและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน เพ่ือให้ทราบข้อมูลการด าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาที่
เกิดข้ึนและข้อเสนอแนะทั้ง 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน น าข้อมูลการด าเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
 
วิธีการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย และก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน1 คน หัวหน้าสาขา จ านวน4 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ทั้งหมด มี 3 ตอน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เป็นค าถามปลาย
ปิดแบบเลือกตอบ และค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 คือ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
ที่ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนด ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน  เป็นแบบเลือกตอบ และตอนที่ 3 ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด 
 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจากผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 ฉบับ หัวหน้าสาขา 
จ านวน 4 ฉบับ และครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 35 
ฉบับ รวมทั้งสิ้น 40 ฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ ดังนี้ 
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 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ค าบรรยาย 
 2. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี ร้อยละและน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีประกอบการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการปฏิบัติมากที่สุดตามล าดับคือ โรงเรียนมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจน ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลด้านการ
เรียนของนักเรียน ร้อยละ 97.50 และให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน     การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมไปถึงมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 95.00 ส่วน
กิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติ คือ โรงเรียนไม่ได้เก็บข้อมูลโดย  การสัมภาษณ์เพ่ือนนักเรียน ร้อยละ 17.50 
โรงเรียนไม่ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ไม่มีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน 
และไม่ได้น าข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15.00 โรงเรียนไม่มีการวิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) ร้อยละ 12.50 ซึ่งพบปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คือ ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากการรายงานของนักเรียนไม่ตรงกับสภาพจริงของนักเรียนเมื่อมีการตรวจสอบเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้งและไม่ชอบมาโรงเรียน และบ้านนักเรียนอยู่ไกลโรงเรียนมาก โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ควรให้มีครูที่ปรึกษาร่วมกัน 2 คน ต่อห้อง และ
ควรน าเอาข้อมูลจากหลายฝ่ายมารวมกัน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน มีการปฏิบัติมากที่สุดตามล าดับคือ โรงเรียนได้วางแผนคัดกรองนักเรียน 
ร้อยละ 95.00 โรงเรียนได้น าข้อมูลการคัดกรองนักเรียนไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.50 และ ครูประจ าชั้นหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้คัดกรองนักเรียนโดยใช้ประสบการณ์ ร้อยละ 90.00 ส่วนกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติ คือ 
ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 27.50 ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติ และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 22.50 โรงเรียนไม่ได้สร้างเกณฑ์การคัด
กรองนักเรียนของโรงเรียน จึงไม่มีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียน และครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาไม่ไดค้ัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มมีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 17.50 ซึ่งพบปัญหาในการด าเนินงานระบบ 
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ไม่มี การคัดกรองอย่างจริงจังและเหมาะสม ขาดเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนและผู้ที่
มีความช านาญ และเวลาในการคัดกรองนักเรียนมีน้อยเกินไป โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการสอบถามนักเรียน 
ผู้ปกครอง และโรงเรียนเดิมก่อนรับเข้าเรียนเสมอ ควรท าการคัดกรองนักเรียนตามสภาพและความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ของโรงเรียน และควรแต่งตั้งให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคัดกรองนักเรียนโดยตรง 
 3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการเรียน ร้อยละ 100.00 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน และกิจกรรมอบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์  ร้อยละ 97.50 และโรงเรียนได้
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพ่ือร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ร้อยละ 95.00 ส่วนกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติ คือ ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาไม่มี
การบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ร้อยละ 25.00 ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้จัดกิจกรรมโฮมรูมที่มี
หลากหลายรูปแบบ ร้อยละ 20.00 และโรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการปรับตัว ร้อยละ 17.50 ซึ่งพบ
ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีนิสัยค่อนข้าง
ขี้อาย เพราะพูดไม่ชัด และไม่กล้าแสดงออกส่งเสริมนักเรียนในด้านที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่จริงหรือ
บริบทของพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน และไม่มีการส่งเสริมนักเรียนในหลายๆ ด้าน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้
การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ควรจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุน และ
ควรคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาจริงๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการปฏิบัติมากที่สุดตามล าดับคือ โรงเรียนให้การแนะแนวด้าน
การศึกษาต่อ ร้อยละ 100.00 โรงเรียนได้ติดตามผลของนักเรียนหลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 97.50 และ
โรงเรียนได้วางแผนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงโรงเรียนมีการจัดป้ายนิเทศเพ่ือให้นักเรียนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาในห้องเรียน และได้
จัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง ร้อยละ 95.00 ส่วนกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติ คือ โรงเรียนไม่ได้เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่นักเรียน ร้อยละ 17.50 โรงเรียนไม่ได้จัด
ห้องหรือสถานที่ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  ไมส่่งเสริมให้ครูใช้จิตวิทยาวัยรุ่นกับนักเรียน และไม่ได้ช่วยเหลือนักเรียน
ทันทีที่ทราบปัญหา ร้อยละ 15.00 ไม่ได้ให้ค าปรึกษานักเรียนทั้งรายกลุ่ม และไม่ได้จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ร้อยละ 12.50 ซึ่งพบปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ขาดสื่อที่จะท าให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองยอมรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา เช่น แผ่นพับ ภาพโปสเตอร์ ซีดี นักเรียนที่มีปัญหาไม่เล่า
รายละเอียดให้ฟังอย่างละเอียด และครูไม่สนใจ หรือเอาใจใส่นักเรียนเท่าที่ควรโดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควร
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม ควรท าความคุ้นเคยกับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น และ
ควรจัดหาสื่อประกอบ หรืออบรม เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ 
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 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนได้ติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสรุปผล
การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 97.50 โรงเรียนได้วางแผนการส่งต่อนักเรียนให้กับฝ่าย
กิจการนักเรียนช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 
95.00 ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้อธิบายเหตุผลแก่ผู้ปกครองในการส่งต่อนักเรียน  ร้อยละ 92.50 ส่วน
กิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติ คือ โรงเรียนไม่ได้ประสานงานไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก ร้อยละ 32.50 ไม่ได้ท า
การบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมไปถึงไม่ได้เผยแพร่การด าเนินงานสู่สาธารณชน ร้อยละ 
20.00 และ ไม่ได้ท าการบันทึกการส่งต่อนักเรียน ร้อยละ 17.50 ซึ่งพบปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ ผู้เชี่ยวชาญไม่รู้จักนักเรียนเท่าที่ควร นักเรียนได้รับการส่งต่อแบบผ่านๆ ไม่ได้มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และมีนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมาก โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ผู้ส่งนักเรียนกับ
ผู้รับต่อนักเรียนช่วยปรึกษาหารือกัน ควรเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และควร
คัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมกับการส่งต่อมากท่ีสุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ  
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน มีข้อค้นพบและประเด็นสมควรน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โรงเรียนมี
คณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก าหนดหน้าที่และขั้นตอนการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการเก็บข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียน ขณะที่สุทธิศักดิ์ 
วรพัฒน์ผดุง (2547) ได้ศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องมี
การประชุมปฏิบัติการ มีขั้นตอนการเตรียมการด าเนินการปฏิบัติการ และการประเมินผลการประชุม โดยการให้
ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวงรอบที่ 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ปานกลาง และวงรอบที่ 2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้ง          
การพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนปัญหาในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนี้ พบว่ า ข้อมูลส่วนตัวจากการเขียนรายงานของ
นักเรียนที่ได้ไม่ตรงกับสภาพจริงของนักเรียนเมื่อมีการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ครูประจ าชั้น
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนซึ่งอาจจะ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพ่ือนนักเรียนร่วมด้วยนอกเหนือจากการเขียนรายงานข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเอง
และข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ควรให้มีครูที่ปรึกษาร่วมกัน 2 คน ต่อห้อง เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น 
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รายบุคคล มีการปฏิบัติมากในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานจึงท าให้ครูมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคนมาก
ขึ้น และรู้จักนักเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏีว่าด้วยวิธีการเชิงระบบ คือ มีการวางแผนที่เป็นระบบและมี
การด าเนินการไปตามระบบที่วางไว้  
 2.  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โรงเรียนได้วางแผนคัด
กรองนักเรียน ขณะที่โรงเรียนได้น าข้อมูลการคัดกรองนักเรียนไปใช้ประโยชน์ และครูประจ าชั้นได้คัดกรองนักเรียน
โดยใช้ประสบการณ์ ขณะที่ เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ (2547) ได้ศึกษาพบว่าการด าเนินงานในด้านการคัดกรอง
นักเรียนได้ปฏิบัติพอใช้ นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดีขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้เสนอปัญหา
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองพบว่า  โรงเรียนไม่มีการคัดกรองอย่างจริงจังและ
เหมาะสม ขาดเครื่องมือและผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้านของปัญหา รวมไปถึงเวลาในการคัดกรองนักเรียนมีน้อย
เกินไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรสอบถามนักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนเดิมก่อนรับนักเรียนเข้าเรียนเสมอ 
และควรท าการคัดกรองนักเรียนตามสภาพและความเหมาะสมด้วยหลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่ก าหนดขึ้น การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยแหลือนักเรียนด้านการคัดกรองได้ปฏิบัติน้อย เนื่องด้วยทางโรงเรียนยังไม่ได้คัดกรอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจัง ขณะที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มที่ทางโรงเรียนควรให้ความส าคัญรองลงมาจาก
กลุ่มท่ีมีปัญหา และเพ่ือให้นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามรายกรณีหรือปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการเรียน จัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน และอบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ นอกจากนี้
โรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพ่ือร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน และได้ส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังที่เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ (2547) ได้ศึกษาพบว่า ด้าน การส่งเสริมนักเรียน 
นักเรียนได้รับค าแนะน าด้านการเรียนจากครูที่ปรึกษา ให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากบุคคลและสังคม
ภายนอก ส่วน ราตรี ตนเล็ก (2550) พบว่า ครูควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ส าหรับปัญหาที่พบในการด าเนินงานด้านนี้คือ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีนิสัยค่อนข้างขี้อาย 
เพราะพูดภาษาไทยไม่ชัด และไม่กล้าแสดงออกเนื่องจากทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนในด้านที่ไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงหรือบริบทของพ้ืนที่อยู่อาศัยของนักเรียน และไม่มีการส่งเสริมนักเรียนในหลายๆ ด้าน จึง
ท าให้นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกที่น้อย ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คือ โรงเรียนควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนตาม ความถนัดอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมไปถึงควร
จัดกิจกรรมที่ฝึก ความกล้าแสดงออกของนักเรียนด้วย กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านการคัดกรอง มีการปฏิบัติพอใช้  
 4.  การด าเนินงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โรงเรียนให้
การแนะแนวด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ขณะที่โรงเรียนได้ติดตามผลของนักเรียนหลังจากจบการศึกษา และ 
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โรงเรียนได้วางแผนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการจัดป้ายนิเทศเพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และจัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง ดังที่ ชูศักดิ์ ทองนาค (2542) ได้ศึกษาพบว่า ครูควรดูแล ตักเตือน
นักเรียนเป็นประจ าโดยมีการประชุมชี้แจงให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ และบทลงโทษ ส่วนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี 
ส าหรับปัญหาที่พบคือ ขาดหลักฐานหรือสื่อประกอบที่จะท าให้นักเรียนและผู้ปกครองยอมรับการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหา นักเรียนไม่เล่าปัญหาให้ฟังอย่างละเอียด และครูไม่เอาใจใส่นักเรียนเท่าที่ควร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน การคัดกรอง มี การปฏิบัติมากสอดคล้องกับวิธีการเชิงระบบที่มีอยู่ 4 ขั้นตอน 
คือ ก าหนดหรือระบุปัญหา วางแผนเตรียมงานลงมือปฏิบัติ ติดตามปรับปรุง และสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 5.  การด าเนินงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า โรงเรียนได้ติดตามการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสรุปผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึง
พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนได้วางแผนการส่งต่อนักเรียนให้กับ
ฝ่ายกิจการนักเรียนช่วยแก้ไขปัญหานักเรียน นอกจากนี้ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้อธิบายเหตุผลแก่
ผู้ปกครองในการส่งต่อนักเรียน ดังที่ ภิรมย์ ลี้กุล (2546) ได้ศึกษาพบว่า โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ขณะที่ สุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง (2547) 
ได้ศึกษาพบว่า ในการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อนักเรียน มีมากในทุกด้าน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  
ปัญหาที่พบในด้านนี้คือ นักเรียนได้รับการส่งต่อแบบผ่านๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ส่ง
นักเรียนกับผู้รับต่อนักเรียนควรปรึกษาร่วมกัน และโรงเรียนควรเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองมีการปฏิบัติน้อย โดยเฉพาะ       
การประสานงานไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก ขณะที่ขั้นตอนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคัดกรอง เนื่องด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่
อยู่นอกเหนือความช่วยเหลือของครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือได้ 
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