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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู จ านวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 118 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้านมีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติมากเช่นกัน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริม
พัฒนานักเรียน  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวทั้ง 8 ด้านในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมในแต่ละด้านใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านรักความเป็นไทย ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีวินัย และ
ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 
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ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากนั้นเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายด้านพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนกับด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลกับด้านใฝ่เรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 
 
Abstract 

This research aimed to study the relationship between student supporting system 
and desired characteristics of the Learners in Mae Ngan Luang School, Mae Chaem District, 
Chiang Mai Province. The population used in this study were 14 teachers and 118 
Prathomsuksa 4 students up to Mattayomsuksa 3 students.  The total number was 132. The 
tool used in this research was a five-scale questionnaire. The data was analyzed through the 
application of frequency, mean and standard deviation.  The relationship was analyzed 
through the application of Pearson product-moment correlation coefficient.  

The findings were summarized as follows. According to the student supporting 
system in Mae Ngan Luang School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province, it revealed that 
the overall student supporting system was performed at the high level.  When considered 
each aspect, it was found that all aspects were performed at the high level as well ranking 
from the highest to the lowest means: student support and development, prevention and 
problem solution, individual student acquaintance, student screening and student 
transferring.  Regarding the desired characteristics of the Learners in Mae Ngan Luang School, 
Mae Chaem District, Chiang Mai Province, it showed that the desired characteristics of 
students were performed at the high level.  When considered each aspect, it revealed that 
all aspects were performed at the high level as well ranking from the highest to the lowest 
means: being fond of a nation, religion and a king, being sufficient, public-minded, eager to 
learn, fond of being Thai people, being honesty, disciplined and intent on working. 
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Respecting the relationship between the student supporting system and the desired 
characteristics of the Learners in Mae Ngan Luang School, Mae Chaem District, Chiang Mai 
Province, it was found that the overall positive correlation coefficient was high and 
statistically significant at the .01. When considered the correlation coefficient between the 
student support system and the desired characteristics of students according to each aspect, 
it showed that the high correlation coefficients were student support and development and 
being fond of a nation, religion and a king and the low correlation coefficients were 
individual student acquaintance and being eager to learn. 
 
Keywords 

Student Supporting System,  Desired Characteristics of the Learners,  Mae Ngan Luang 
School 
 
บทน า 
 ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะข้อ
ผูกพันที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, 2) ปรากฏการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง ระบบ
ราชการ รวมทั้งระบบการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ที่บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” และมาตรา 8 ได้ก าหนดหลักการ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักการ 3 ประการ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแนวการจัด
การศึกษายังให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนตามมาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 3) ดังนั้นการจัด  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 
 

[89] 
 

 
 
กระบวนการเรียนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
ร่วมมือระหว่าง บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลทุกฝ่ายในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศ 

นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต (2551ข, 1) ได้กล่าวว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่ เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดย
ผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นนอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกัน
และช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนา 
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหา
การระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ และปัญหาครอบครัว ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรครู ทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่
ปรึกษาเปน็หลักส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตา
ต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้เติบโต งอกงามเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไปดังเช่นที่ เรียม ศรีทอง (2541, 10) ที่กล่าวว่า พลังความส าคัญของการพัฒนา
ประเทศอยู่ที่คุณภาพของคน กระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือการศึกษา  สถาบันการศึกษาจึงมีพันธกิจ
ส าคัญยิ่งต่อสังคมในการช่วยพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคมและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็คือ ครู อาจารย์ที่มีภารกิจที่นอกเหนือจากงานสอนแล้ว
บทบาทที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นครูที่ปรึกษา  ซึ่งท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกความเป็นผู้ใหญ่แก่
นักเรียนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในงานที่เกินความสามารถของนักเรียนเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ชีวิตของการเป็น
นักเรียนที่ดี  ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและให้ค าชี้แนะประสานงานให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการศึกษา 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในปัญหาด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องการ และกรมสุขภาพจิต (2546ข, 6-8) ได้
กล่าวอีกว่าโรงเรียนและครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างส าคัญยิ่งในการดูแล แนะน าสั่งสอน 
ฝึกฝน กล่อมเกลา จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็ก 
เพ่ือให้เติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งด้านความคิด ความสามารถ และมีความสุขนั้นทุกคนที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้อง
กับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ จะต้องรับรู้อย่างจริงใจว่าเด็กมีร่างกาย ความคิด จิต
วิญญาณเป็นของตนเองมาตั้งแต่เกิด เด็กมีความแตกต่างกัน เด็กต้องเรียนรู้และปรับตัวเอง เผชิญปัญหาและ
แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง เด็กวัยเรียนหรือเด็กประถมศึกษา มีช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี เด็กวัยนี้ร่างกาย 
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ก าลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ของเด็กเอง จากบุคคลและสิ่ง
ต่าง ๆ จึงช่างซักช่างถามและชอบลองท าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ต้องการเพ่ือนเล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน 
ชอบออกก าลังกายและแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ต้องการให้ผู้อ่ืนสนใจ ชอบคนยกย่องชมเชยรวมทั้งการ
ยอมรับจากครูและเพ่ือน การรู้จักและเข้าใจพัฒนาการเด็กวัยเรียนอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้ครูสามารถส่งเสริม
แก้ไข และพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ปัจจุบันคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องส าคัญที่มีการกล่าวถึงในหลายลักษณะ เมื่อสังคมเกิดความ
วุ่นวายขาดความสงบสุขเนื่องจากความประพฤติหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสมของบุคคลบางกลุ่ม เพราะขาด
คุณธรรม จริยธรรม ขาดความมีน้ าใจ เห็นแก่ตัว  ท าให้เกิดเป็นปัญหาในสังคมไทย ส่งผลให้นักเรียน เยาวชน 
ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้ยากต่อการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับ
ผู้เรียน การที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจะบรรลุผลได้นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูที่ปรึกษา 
ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน ใน
ส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือเป็นการจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มุ่งหวังให้นักเรียนเป็น
คนดี และมีความสุข ซึ่งถ้ามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงคุณภาพที่สามารถดูแล เอาใจใส่ เข้าใจ แนะน า 
และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนดีแล้ว ก็จะเป็นการสนับสนุนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวได้ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ได้ให้ความส าคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งทางด้านการส่งเสริม การป้องกันปัญหา และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดไว้ 5 องค์ประกอบ คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา (5) การส่งต่อนักเรียน และต้องส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  ครั้งที่ 2/2556, 2556, 17-19) 

โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตั้งอยู่บนพ้ืนที่
สูงและเขตทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้า นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง  
(ปกาเกอะญอ) เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทั้ง 5 องค์ประกอบ เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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ทั้ง 8 คุณลักษณะ ได้แก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่าง
พอเพียง (6) มุ่งมั่นในการท างาน (7) รักความเป็นไทย (8) มีจิตสาธารณะ แต่จากการสัมภาษณ์ สมชาย นิศา
มณีรุ่งโรจน์ (2556) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบว่า นักเรียนยังประพฤติ ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ 
กล่าวคือ นักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยก้าวร้าว ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียน แต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการแสดงออกของนักเรียน
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระดับคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ด ี

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีความสนใจและได้ศึกษา
ว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนหรือไม่  และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
 คือ ครู จ านวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 118 

คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 132 คน  ในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง  ภาคการศึกษาที่ 2556  
2. ขอบเขตเนื้อหา 
 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาใน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ (1) การรู้จักนกัเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ(5) การส่งต่อนักเรียน 2) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบไปด้วย 8 
คุณลักษณะ คือ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) 
มุ่งม่ันในการท างาน (7) รักความเป็นไทย และ (8) มีจิตสาธารณะ  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 1 ฉบับ โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  5 ระดับ ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด ซึ่งได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับ
ดังกล่าวมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ว จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9665 และผู้
ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเข้าใจทางด้านภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผู้วิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรด้วยตนเอง จ านวน 132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นได้

ท าการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติในขั้นตอนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้      
1. ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี และร้อยละ   

  ตอนที่ 2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ตอนที่ 3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient.)   
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นนักเรียน จ านวน 118 คน ร้อยละ 89.39 เรื่องเพศ

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76 ในเรื่องอายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
11-20 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27  
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2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
น าเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ข้อ รายการ μ σ แปลผล 
(N=132) 

1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.72 0.46 มาก 
 1.1  ครูเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชาลง

ในระเบียนสะสม    4.30 0.73 มาก 
 1.2  ครูเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนักเรียนที่ได้รับในแต่

ละวัน 3.21 0.87 ปานกลาง 
2 ด้านการคัดกรองนักเรียน 3.66 0.51 มาก 
 2.1  ครูจัดกิจกรรมโฮมรูมให้นักเรียนรู้จักตนเองและมี

มารยาทในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 4.15 0.87 มาก 
 2.2  ครูคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มมีปัญหา 3.33 0.90 ปานกลาง 
3 ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4.03 0.49 มาก 

 3.1  ครูจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 4.50 0.77 มาก 
 3.2  ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน 3.52 1.02 มาก 
4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.98 0.56 มาก 
 4.1  ครูมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบงาน เช่น   

เวรท าความสะอาดห้องเรียน เวรหมู่สี 4.46 0.76 มาก 
 4.2  ครูจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3.60 0.86 มาก 
5 ด้านการส่งต่อนักเรียน  3.63 0.63 มาก 
 5.1  ครูส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องภายใน

โรงเรียน  เช่น ครูแนะแนว  ครูฝ่ายปกครอง เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียน 3.81 0.84 มาก 

 5.2  ครูติดต่อโรงพยาบาลหรือองค์กรเพ่ือส่งนักเรียนเข้ารับ
การช่วยเหลือ 3.45 0.95 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ในข้อครูจัด

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (μ = 4.52) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในข้อครูมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบงาน เช่น เวรท าความสะอาดห้องเรียน 

หมู่สี มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (μ = 4.46) และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ใน

ข้อครูเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชาลงในระเบียนสะสม มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 3 (μ = 
4.30) 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ น าเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ข้อ รายการ μ σ แปลผล 
(N=132) 

1 ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4.25 0.51 มาก 
 1.1  นักเรียนไม่พูดจาว่าร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 4.43 0.84 มาก 
 1.2  นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ถูกต้อง 3.95 0.89 มาก 
2 ด้านซื่อสัตย์สุจริต 4.07 0.49 มาก 
 2.1  นักเรียนไม่ลักขโมยของบุคคลอื่น 4.32 0.69 มาก 
 2.2  นักเรียนไม่พูดโกหกต่อบุคคลอื่น 3.82 0.77 มาก 
3 ด้านมีวินัย 4.05 0.51 มาก 

 3.1  นักเรียนเข้าแถวตามระเบียบของโรงเรียน 4.27 0.77 มาก 
 3.2  นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 3.79 0.77 มาก 
4 ด้านใฝ่เรียนรู้ 4.11 0.56 มาก 
 4.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน 4.33 0.72 มาก 
 4.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกโรงเรียน 3.89 0.79 มาก 
5 ด้านอยู่อย่างพอเพียง 4.15 0.54 มาก 
 5.1  นักเรียนเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 4.41 0.72 มาก 
 5.2  นักเรียนเก็บรักษาดูแลทรัพยากรของส่วนรวม 3.95 0.83 มาก 
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ตารางท่ี 2   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ μ σ แปลผล 
(N=132) 

6 ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 4.04 0.53 มาก 
 6.1  นักเรียนชื่นชมผลงานของเพื่อน 4.17 0.79 มาก 
 6.2  นักเรียนท างานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 3.89 0.78 มาก 
7 ด้านรักความเป็นไทย 4.10 0.56 มาก 
 7.1  นักเรียนยกมือไหว้เมื่อได้รับสิ่งของจากครู 4.55 0.63 มาก 
 7.2  นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับครูภายใน

ห้องเรียน 3.83 0.78 มาก 
8 ด้านมีจิตสาธารณะ 4.14 0.55 มาก 
 8.1  นักเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ในการท างาน 4.58 0.64 มาก 
 8.2  นักเรียนช่วยเหลือเพ่ือนที่ได้รับความเดือดร้อน 3.90 0.77 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านมีจิตสาธารณะ ในข้อนักเรียน

ช่วยเหลือพ่อแม่ในการท างาน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (μ = 4.58)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านรัก

ความเป็นไทย ในข้อนักเรียนยกมือไหว้เมื่อได้รับสิ่งของจากครู  มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (μ = 4.55) และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในข้อนักเรียนไม่พูดจาว่าร้ายต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 3 (μ = 4.43) 
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตารางท่ี 3   
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยรวมและรายด้าน 
 

ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่น 
ในการ
ท างาน 

รักความ
เป็นไทย 

มีจิต
สาธารณะ 

คุณลักษ
ณะอัน

พึง
ประสงค์

ของ
ผู้เรียน
โดยรวม 

รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

0.46** 0.34** 0.37** 0.25** 0.36** 0.39** 0.42** 0.34** 0.46** 

คัดกรองนักเรียน 0.54** 0.40** 0.43** 0.36** 0.40** 0.40** 0.40** 0.39** 0.52** 

ส่งเสริม พัฒนา
นักเรียน 

0.58** 0.43** 0.53** 0.47** 0.48** 0.50** 0.44** 0.41** 0.61** 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

0.56** 0.51** 0.49** 0.55** 0.48** 0.52** 0.42** 0.46** 0.62** 

ส่งต่อนักเรียน 0.48** 0.45** 0.36** 0.35** 0.34** 0.34** 0.33** 0.38** 0.47** 
ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน
โดยรวม 

0.62** 0.49** 0.52** 0.45** 0.49** 0.51** 0.48** 0.46** 0.64** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 

 จากตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยรวมและรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้  
 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน

โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยรวมทางบวกอยู่ใน
ระดับสูง (r = 0.64) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปรากฏว่าตัวแปรย่อยทุกตัวมีความสัมพันธ์
ทางบวก โดยมีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.58   

 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนในรายด้าน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง คือ ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนกับด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ า คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลกับด้านใฝ่เรียนรู้ 
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การอภิปรายผล 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครู
เก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชาลงในระเบียนสะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยเป็นหน้าที่ของครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาต้องด าเนินการเพ่ือส่ง
ต่อระเบียนสะสมไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต (2551ก, 10-
11) ได้สรุปว่า การรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจ
นักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้าน
ใหญ่ ๆ คือ ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านพฤติกรรม ขณะเดียวกันอภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ (2547, 
59) ได้กล่าวไว้ว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้การคัดกรองนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องซึ่งนับเป็น
กระบวนการส าคัญ ที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์และจ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การคัดกรองที่
โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา   
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่ห
งานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
ท างาน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล และมีการตัดสินใจที่เหมาะสม ที่ส าคัญคือให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข 
ซึ่งสอดคล้องกับ ภรัณยู พีระพงษ์ (2547, 68) ที่ได้สรุปเกี่ยวกับคุณประโยชน์และความส าคัญของกิจกรรม
นักเรียนดังนี้ คือ (1) เป็นการเตรียมตัวนักเรียนส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย เป็นการพัฒนา
ทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนและฝึกให้นักเรียนมีโอกาสฝึกการให้บริหารช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ (2) เป็นการ
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเอง (3) เป็นการพัฒนาภาวะผู้น าและความสามารถในการตัดสินใจให้แก่
นักเรียน ส่งเสริมให้รู้จักการท างานร่วมกัน (4) เป็นการยั่วยุ เพ่ิมพูน ความสนใจของนักเรียนให้กว้าวขวาง
ยิ่งขึ้น (5) เป็นการสร้างความส านึกในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผนต่าง ๆ ของสถาบันและ
สังคม (6) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษและความต้องการด้านจิตใจของนักเรียน (7) เป็นการ
ส่งเสริมแรงขบัที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษา (8) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามัคคีในโรงเรียน สร้าง
มิตรภาพระหว่างเด็ก และเด็กกับครูให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครู
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบงาน เช่น เวรท าความสะอาดห้องเรียน เวรหมู่สี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ทางโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีค าสั่งแต่งตั้งครูเวรประจ าวันท าหน้าที่ก ากับ  
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ดูแล ให้นักเรียนรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์
ต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553ก , 8-19) ได้กล่าวไว้
ว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมจิต
อาสา เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
เพ่ือเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
นักเรียนไม่พูดจาว่าร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของการรักความเป็นไทย มีศรัทธา ยึดมั่นใน
ศาสนา และมีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553ข, 5-6) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึง
การเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านอยู่อย่างพอเพียง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน
เชื่อฟังค าสั่งสอนของ พ่อแม่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่  ได้มีการปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีช่วยงานพ่อแม่ และที่ส าคัญคือเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ซึ่งสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต (2546ก , 6) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนและครอบครัวมีบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างส าคัญยิ่งในการดูแล แนะน า สั่งสอน ฝึกฝน กล่อมเกลา จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือให้เติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งด้านความคิด ความสามารถ และมีความสุข   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านรักความเป็นไทย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน
ยกมือไหว้เมื่อได้รับสิ่งของจากครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง  อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความส าคัญต่อการแสดงออกเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่า และสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น มารยาทในการไหว้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554, 2) ได้กล่าวไว้ว่า จุดเน้นที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ความสุข และเกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้สังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านมีจิตสาธารณะ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน
ช่วยเหลือพ่อแม่ในการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม  
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จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการอบรม สั่งสอน ให้นักเรียนเป็นผู้ให้และท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชน 
สังคมด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซ่ึงสอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิต (2546ก, 6) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ให้เด็กมีกจิกรรมรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งในโรงเรียนและครอบครัวตามก าลังความสามารถเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะ
จะได้มีความภูมิใจในผลงานการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ครูและพ่อแม่จึงไม่ควรกะเกณฑ์บังคับไม่ได้ค านึงถึงความ
เป็นจริง ไม่ควรซ้ าเติมหรือเปรียบเทียบให้เด็กเกิดปมด้อย แต่ควรให้ก าลังใจ ส่งเสริมความถนัด และแนะน าให้
เด็กเข้าและปรับปรุงสิ่งที่ตนยังบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น   
 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้วิจัย
พบว่า ตัวแปรย่อยที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง คือ การส่งเสริมพัฒนานักเรียนกับรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือความสามารถของตนเอง 
ได้แก่  กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันไหว้ครู 
วันแม่แห่งชาติ  วันวิทยาศาสตร์  และจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ มีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นคนดี มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ ภรัณยู 
พีระพงษ์ (2547, 65) ได้กล่าวว่า กิจกรรมนักเรียนเป็นสิ่งเติมเต็มหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ได้มีโอกาสเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง และกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติก่อให้เกิดพัฒนาการที่ส าคัญ
แก่ผู้เรียน คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกส่วนทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
กิจกรรมนักเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่สนองนโยบายการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมซึ่งสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม   
 
บทสรุป 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่ามี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r = 0.64) แต่ยังพบปัญหา เช่น ครูไม่ค่อยให้ความส าคัญในการเก็บข้อมูลรายรับ-
รายจ่ายของนักเรียนที่ได้รับในแต่ละวัน และขาดบุคลากรที่มีความช านาญหรือมีประสบการณ์ในการคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา  และเพ่ิมประสิทธิภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนี้  
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1. ครูควรเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนักเรียนที่ได้รับในแต่ละวัน เพ่ือรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัว
นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น   

2. ครูควรคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา เพ่ือประโยชน์ต่อครู
ที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความ
ต้องการของนักเรียนยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ  
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียน 
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