
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

[42] 
 

 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
Performance of Student Care Taking System at Wachirawit School,  

Secdondary Section, Mueang Chiang Mai District 
 

 

อรอนงค์  วงศ์สวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหา
ค่าความถ่ีและคิดเป็นร้อยละ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนครบทุกด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน แต่ในการปฏิบัติงานแต่ละด้านนั้นยังพบสิ่งที่ควรด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิผล ส่วนปัญหาที่พบนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
การด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ด าเนินการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และอัตราส่วนของครูกับนักเรียนที่ไม่เหมาะสม มีข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียน
ควรจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งเป็นแนวทางการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเน้นการ
ท างานเป็นทีม  
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Abstract 
 This research investigated performance, problems and suggestions of student care 
taking system at Wachirawit School, Secondary Section, Mueang Chiang Mai District. Population 
under study comprised 64 administrators and teachers from Wachirawit School, Secondary 
Section in the 2011 academic year. Instrument used was a questionnaire with items asking 
about essential of the topic. Whereupon, collected data were analyzed through applications of  
frequency and percentage. 
 The finding were summarized as follows: Wachirawit School, Secondary Section, 
Mueang, Chiang Mai District have done all 5 parts of student care taking system included 
Recognizing Individual Students, Screening Students, Promoting Students, Protecting and 
Correcting Students, and Referring Students. However each part has problems that should be 
improved to manage follows theprocess systematically and successfully. Mostly, the problems 
encountered the operation did not complete the process of student care taking system, 
teachers lack of knowledge and understanding about student care taking system and the ratio 
of teachers to students was not appropriate. There are suggestions that the school should  
establish a committee for implementation of student care taking system in a systematic way by 
using Deming Cycle (PDCA) as an operating guideline, providing knowledge and understanding to 
those involved student care taking system, and emphasis on teamwork. 
 
Keywords 
 Student Care Taking System,   Wachirawit School 
 
นิยามศัพท์ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มี
วิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้  
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 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต
และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของโรงเรียนว
ชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
บทน า 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางการสื่อสาร การหลั่งไหลเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างชาติ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว อาทิ รูปแบบการด าเนินชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ผู้ปกครองใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการท างาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่างเพียงพอซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ่น
ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เป็นวัยที่มีความเปราะบางทางจิตใจ มีอิสระในการ
คบเพ่ือนและท ากิจกรรมต่างๆ ตามความพึงพอใจ แต่อาจเป็นการกระท าที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากขาดผู้คอยชี้
แนะน าทางที่เหมาะสม ท าให้เยาวชนจ านวนมากมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัด เช่น เสพสิ่งเสพติด ปัญหา
ทางเพศ ขาดความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อส่วนรวมต่ า ขโมย พูดปด การพนัน มีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นๆ ลงๆ มี
พฤติกรรมดื้อ เกเร ก้าวร้าวรุนแรง มีความอดทนน้อย เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่นและขาด
ความตระหนักด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของพวกเขาเองและส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อสังคมดังปรากฏในข่าวและสื่อต่างๆ อยู่เป็นระยะๆ หากสังคมยังเพิกเฉยไม่ร่วมมือกันหาทางแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่
เยาวชนได้กระท าไว้โดยขาดความยั้งคิดอาจทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติได้    
 โรงเรียนวชิรวิทย์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาทางป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนวัยรุ่นซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ให้มีความพร้อมในการเตรียมตนเองให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นลูกที่กตัญญูต่อบุพการี
และเป็นพลเมืองดีของสังคม แต่เม่ือพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันที่ปรากฏทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอก
โรงเรียนอันเกิดจากปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนยังคงกระท าผิดและละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียนมี 
จ านวนที่เพ่ิมขึ้น โดยสังเกตจากการสรุปจ านวนนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบวินัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 ของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยมและจากการประชุมของฝ่ายบริหารที่มีวาระการประชุม
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานักเรียนบ่อยครั้ง จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวชิรวิทย์จึงมีความจ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไข 
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ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้ครูสามารถด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไข 
ปัญหาให้นักเรียนได้ตรงตามสาเหตุ และนักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงทุกคน 
 ผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นความส าคัญของงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวชิรวิทย์ ในฐานะครูผู้สอนและครูฝ่ายปกครอง จึงได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพ่ือจะน าผลที่ได้จากการวิจัยมา
ปรับปรุงการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นแนวความคิดช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับนักเรียนได้รับทราบปัญหา มีความเข้าใจ ร่วมมือกันเพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีทั้ง
กายและใจ น าความรู้ความสามารถไปสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม นอกจากนั้นยังสามารถด าเนิน
ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนทั้งในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนว
ชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากร 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน ครู 58 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน 
 ขอบเขตของการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้กรอบของกรมสุขภาพจิต ในด้าน (1) การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การส่งเสริมนักเรียน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาและ 
(5) การส่งต่อนักเรียน  
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  เครื่องมือวิจัย 

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
            ตอนที่ 1 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นแบบเลือกตอบ 
            ตอนที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบปลายเปิด 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
            ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากผลการวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
          1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้าง
เครื่องมือ 
          2. สร้างเครื่องมือ ตามกรอบเนื้อหาที่ก าหนดโดยการปรับปรุงจากของวิโรจน์ สุรสาคร (2550) เสถียร 
ทามัง (2551) และสมพร ใจบุญนอก (2553)          

 3. เสนอร่างเครื่องมือการวิจัย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและแก้ไขเครื่องมือ                                                                                                                                                
 4. น าเครื่องมือที่ได้ไปเก็บข้อมูล             
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรวิทย์     ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          2. ผู้วิจัยประสานงานกับสถานศึกษา เพ่ือน าแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรตอบ 
            3. รวบรวมข้อมูลให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

  4 . ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ แ ล้ ว น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล                                                                                    
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
            1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีและร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
            2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่
ประกอบการบรรยาย 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

[47] 
 

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่” สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ ดังนี้  
 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ไม่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 71.88 การวิเคราะห์บริบทของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 64.06 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ร้อยละ 59.38 พบปัญหา
คือ จ านวนนักเรียนมีมากแต่ครูมีน้อยประกอบกับครูมีภาระงานมากท าให้การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ทั่วถึง  
ประกอบกับมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการจัดสรรจ านวนครูให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนในห้องประจ าชั้น  
ครูควรหาวิธีการในการทราบข้อมูลนักเรียนและท าให้นักเรียนไว้วางใจผู้สอนมากขึ้น ควรจัดเวลาให้ครูประจ าชั้น
พบปะใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น ควรให้ครูประจ าชั้นดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือการรู้จักนักเรียนมากขึ้น
และสะดวกในการประสานงานกับผู้ปกครอง และควรชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนและมีเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลนักเรียน 
 การคัดกรองนักเรียน พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ าแนกนักเรียนตามเศรษฐกิจครอบครัว ร้อย
ละ 68.75 การจ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ ร้อยละ 65.62 การจ าแนกนักเรียนตามสุขภาพร่างกาย 
ร้อยละ 50.00 พบปัญหา คือ การคัดกรองนักเรียนยังไม่มีประสิทธิผล ประกอบกับมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมี
มาตรฐานในการคัดกรองนักเรียนและมีการด าเนินการอย่างจริงจัง และควรมีวิธีการคัดกรองนักเรียนอย่าง
หลากหลาย  
 การส่งเสริมนักเรียน พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การสรุปผลการจัดประชุมผู้ ปกครองชั้นเรียนและ
การมอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ 50 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพร้อยละ 
43.75 การจัดกิจกรรมโฮมรูมให้มีรูปแบบที่หลากหลายและการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม ร้อย
ละ 31.25 พบปัญหา คือ ไม่สามารถส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้น โดยค านึงถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริมนักเรียนให้เพียงพอ และควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเน้นการเรียน
เป็นส าคัญ  
 การป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดต่อหน่วยงานในชุมชนเพ่ือหางานให้
นักเรียนท า ร้อยละ 64.06 การติดตามผลนักเรียนที่ออกกลางคัน ร้อยละ 51.56 การจัดทีมงานส าหรับให้
ค าปรึกษานักเรียนโดยเฉพาะ ร้อยละ 48.44 พบปัญหา คือ นักเรียนยังคงกระท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและ
ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตน ประกอบกับมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม 
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นักเรียนอย่างชัดเจน ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานักเรียนเพ่ือการแก้ไขปัญหานักเรียน
อย่างตรงประเด็น และควรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน เช่น จริยธรรม มารยาท จิตสาธารณะ 
 การส่งต่อนักเรียน พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน ร้อยละ 
64.06 การให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เช่น จิตแพทย์ ช่วยแก้ไขปัญหานักเรียน ร้อยละ 57.81 และการท าสารสนเทศ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 46.88 พบปัญหา คือ เมื่อครูพบปัญหาและส่งต่อเรื่องให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
บางครั้งไม่ได้รับการแก้ไขต่อ ประกอบกับมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือปรึกษาหารือ
ในการตัดสินการส่งต่อนักเรียนมิใช่ฝ่ายปกครองด าเนินการกันเอง ไม่ควรรับนักเรียนที่ถูกให้ย้ายสถานศึกษา
กลับมาเรียนอีก ควรมีการบันทึกข้อมูลและสรุปผลการด าเนินการให้ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาทราบและควร
มีระบบการส่งต่อท่ีดี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน สามารถน ามาสรุปโดยกล่าวเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1. มีการด าเนินงานทุกด้านแต่ยังไม่มีการปฏิบัติครบทุกขั้นตอนตามกระบวนการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งคล้ายกันกับผลการวิจัยของประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร (2546, 3) มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน อีกทั้งผลการวิจัย
ของอ าไพ มาคศิริทรัพย์ (2550, 148-149) พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
รูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้คู่มือการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรากฏว่าผลการด าเนินงานหลังการพัฒนาได้ผลดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ซึ่งบาง
ขั้นตอนนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาปฏิบัติเนื่องจากมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อาทิ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียน การจัดทีมงานให้ค าปรึกษานักเรียนโดยเฉพาะ และการให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยแก้ไขปัญหา
นักเรียน เป็นต้น คล้ายกับผลการวิจัยของเสถียร ทามัง (2551, 79) ที่สรุปได้ว่า ควรมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา
ซับซ้อนเกินความสามารถของครูที่จะช่วยเหลือได้และทีมงานควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่ง
เมื่อสังเกตจากผลการวิจัยในส่วนของปัญหาปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม บางส่วนยังคงกระท า
ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตน  
 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและ 
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ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการคัด
กรองนักเรียนและการส่งต่อนักเรียน ซึ่งผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจว่าการคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนและการส่งต่อนักเรียนเป็นการจ าหน่ายหรือให้นักเรียนย้ายสถานศึกษา เช่นเดียวกันกับ
ผลการวิจัยของนิกร ทองทิพย์ (2550, 70-71) พบว่า ปัญหาของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ ครู
ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งครูยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่ควร ซึ่งคล้ายกับผลการวิจัยของพึงใจ รังคะวงษ์ (2549, 41) ที่ว่า ปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบกับการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นระบบและการ
ประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติกับครูยังขาดความต่อเนื่อง 
 3. การจัดสรรจ านวนครูกับจ านวนนักเรียนในห้องประจ าชั้น ในมุมมองของผู้บริหารนั้นพบว่ามี
อัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งตรงข้ามกันกับมุมมองของครูประจ าชั้น อีกท้ังครูยังให้ข้อมูลว่านอกจากจ านวนนักเรียนใน 
ความดูแลมีมากแล้วภาระงานของครูก็มีมากด้วย ท าให้ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นท านองเดียวกันกับผลการวิจัยของวีระชัย  
รอดหลง (2549, 70) พบว่า ปัญหาของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ อัตราส่วนความรับผิดชอบ
ของครูกับนักเรียนมากท าให้ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึงประกอบกับภาระงานสอนของครูมีมาก ดังนั้นจึงควรมีการเพ่ิม
ครูที่ปรึกษาและลดภาระงานครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยมนั้นมีการด าเนินการยังไม่เป็นระบบ โดยสังเกตจากข้อมูลที่วิเคราะห์จากการตอบ
แบบสอบถามในด้านต่างๆ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการ ประกอบกับครูและ
ผู้เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้อง ซึ่งทั้งสองประการนี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ประสิทธิผลของการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขณะที่โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เป็น
โรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกประเภทจึงไม่สามารถเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้  ท าให้มีนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นจ านวนมาก อีกทั้ งนักเรียนเหล่านี้สร้างปัญหาต่างๆ ขึ้นใน
โรงเรียน หากโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันปัญหา ประกอบกับมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเน้นการ
ท างานเป็นทีม ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความสามัคคีกัน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และให้ความร่วมมือปฏิบัติงานกันอย่างเต็มก าลังก็จะสามารถด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนเหล่านี้ได้   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอทั่วไป 
     1.1  โรงเรียนควรมีคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้หลักการท างานเป็นทีม ได้แก่ 
คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการด าเนินงาน (ทีม
ท า) อีกทั้งควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ ศึกษา
สภาพและทิศทางการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด นิเทศก ากับติดตาม 
ประเมิน (ภายใน) เพ่ือทบทวน และสรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ โดยปรับปรุงระบบการท างานของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและบริบทของชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนควรเชิญบุคลากร
ภายนอก เช่น นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ต ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็น
การร่วมสร้างส านึกในการแก้ไขปัญหานักเรียนและเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีประสิทธิผล 
 1.2 โรงเรียนควรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งควรมีการจัด
ฝึกอบรมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะการให้ค าปรึกษาและการแก้ไขปัญหานักเรียนเบื้องต้นให้กับ
ครู เพ่ือให้ครูและผู้เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างจริงจังเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และเป็นระบบ อาทิ จัดทีมงาน
ส าหรับให้ค าปรึกษานักเรียนโดยเฉพาะ อีกทั้งติดตามผลนักเรียนที่ออกกลางคันหรือมีความประพฤติไม่พึงประสงค์
นอกจากนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เพียงพอ
เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล อาทิ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ป้ายนิเทศ บุคคลากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา วิทยากร และสถานที่ ส าหรับการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 
 1.3 โรงเรียนควรมีการจัดท าเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนและการก าหนดมาตรการการด าเนินการ
กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยยึดเป็นแนวปฏิบัติบัติอย่ างเคร่งครัด เพ่ือให้
เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติ ซึ่งสิ่ง
ดังกล่าวส่งผลกระทบที่ดีต่อนักเรียนโดยตรงเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและระมัดระวังตนไม่ให้กระท าผิด อีกทั้งเป็นสิ่ง
ช่วยกระตุ้นการสร้างวินัยแก่นักเรียน อีกทั้งโรงเรียนควรพิจารณาการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนโดยให้ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนทุกประเภท  
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เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน ที่ ได้รับความเสมอภาคใน
สังคม รวมทั้งนักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยทั่วถึงกัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรวิจัยผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการรับบริการของโรงเรียน ได้แก่ นักเรียนและ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมปัญหาทุกด้านตามสภาพบริการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2.2 ควรมีการท าวิจัยเรื่องเดียวกันนี้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เดียวกันหรือเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง แล้วน า
ผลการวิจัยมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวชิ
รวิทย์ ฝ่ายมัธยม อ าเภอเมืองเชียงใหม่และโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัย รวมถึงโรงเรียนอ่ืนที่สนใจน า
ผลการวิจัยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตน 
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