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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี                      
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา                
ในพระอุปถัมภ์ฯ ประชากรและแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูปีการศึกษา 2562 โรงเรียน              
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 80 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเช่ียวชาญทางการพัฒนา                   
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบั ติอยู่ ในระดับ              
ปานกลาง    
  2. ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ไม่มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ด้านการคัดกรองนักเรียน นักเรียนได้รับ การคัดกรอง
ไม่ครบทุกคน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ไม่มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนก่อน
จัดต้ังชมรม/กลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข
                                                             
1 ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ บ้านเลขที่ 114 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์ 085-7176698  E-mail krumainuntiya@gmail.com 
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ปัญหา ไม่มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมท่ีดีงามแก่
นักเรียนด้านการส่งต่อ ไม่มีการประชุมครูร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อ
การส่งต่อภายนอก  
 3. แนวทางทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ควรบันทึกการติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องหากเป็น
กรณีท่ีต้องได้รับการรักษา โรงเรียนด าเนินการส่งต่อภายนอก ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนท่ีตรงกัน                   
ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โรงเรียนควรจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ประจ าทุกสัปดาห์  ด้านการส่งต่อ 
โรงเรียนควรวางโครงสร้างและก าหนดการในการส่งต่อท้ังภายในและภายนอกให้ชัดเจน  
 
ค าส าคัญ :  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล, การคัดกรองนักเรียน, ด้านการส่งเสริมนักเรียน,                   
การป้องกันและแก้ไข, การส่งต่อ 
 
ABSTRACT 

The purpose of research aimed to investigate the conditions, problems and 
approaches to management of the student care and support system of 
Hongsonsuksa School under the Patronage of the HRH Princess Phetcharat Rajsuda 
Sirisopaphannawadee, under Mae Hong Son Secondary Educational Service Area 
Office 34. The population and data source were 80 school administrators and 
teachers, Academic Year 2019 of Hongsonsuksa School under the Patronage of the 
HRH Princess Phetcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee, and 12 experts with expertise 
in management of the student care and support system in Mae Hong Son province. 
The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and content 
analysis. The findings of the research indicated that;  

1. On the whole, the conditions of the management of the student care and 
support system seemed to be at the moderate level.  

2. For the problems of the management of the student care and support 
system, it was found that; in terms of getting to know the students individually,                 
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a case study was not focused on getting to know the students. For student screening, 
not every student was screened. For the activities to promote student development, 
the school lacked of conducting student surveys before organizing a club/ group or 
activities according to the interests of students. In terms of preventing and solving 
the problems, the moral and ethics camp was not held to promote ethics and 
morality in students. For transferring students, the school lacked holding the meeting 
to discuss together and consider student data to transfer them out of a school.   

3. In terms of the approaches to management of the student care and 
support system, it can be said that; for getting to know the students individually,              
a follow-up action should be recorded continuously, and report the overall 
operation to all concerned. In case of remedies, the school should transfer students 
out of a school. In terms of student screening, the school should encourage the 
teachers to gain knowledge and understandings of student screening exactly. For 
promoting students, the school should comprehensively write the plans/ projects or 
student development activities. For preventing and solving the problems, the school 
should weekly provide the students with student development activities to 
encourage them to be a virtuous person with desirable values. In terms of 
transferring students, the school should establish the structure and schedule for 
transferring students both inside and outside the school clearly. 
 
Keywords: Getting to Know the Students Individually, Student Screening,        
Promoting Students, Preventing and Solving the Problems, Transferring Students. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ท่ี 2)                    
พ.ศ. 2545  มีความมุ่งหมายท่ีก าหนดในมาตรา6 ว่า การจัดการศึกษาท่ีต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ท่ีก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
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การท่ีโรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้นั้น จึงต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น               
ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเกี่ยวเนื่องถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คืองานปกครองนักเรียน                
งานแนะแนวนักเรียนด้วย การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นจะท าให้นักเรียนได้รับการดูแลและได้รับการ
ป้องกันจากสภาพสังคมท่ีไม่สร้างสรรค์ได้ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นใน โรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างความผูกพันในจิตส านึกท่ีดี และเพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงตรงตามสภาพปัญหา รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู
กับนักเรียนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองและเรียนรู้ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอนมา
ต้ังแต่พุทธศักราช 2445 ปัจจุบันมีนักเรียน 1,550 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมรับจ้างท่ัวไปและท างานต่างจังหวัดนักเรียนส่วนใหญ่จึงถูกท้ิงให้อยู่กับปู่ย่า ตายายหรือ
ญาติพี่น้อง ผู้ปกครองไม่มีเวลาท่ีจะอบรมส่ังสอนบุตรหลานและมิได้สนใจในเรื่องของการศึกษา
เท่าท่ีควรเพราะมีปัญหาในด้านของเศรษฐกิจ การแข่งกันท ามาหากินท าให้ขาดการเอาใจใส่นักเรียน 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย (โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ, 2561: หน้า 
9-10) แต่จากสถิตินักเรียนท่ีถูกหักคะแนนเนื่องจากท าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2560 – 2562 มีนักเรียนร้อยละ 10 ของทุกปีท่ียังต้องได้รับความเอาใจใส่และส่งเสริมจากโรงเรียน 
(โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ, 2562 : หน้า 8 ) 
 จากปัญหาและเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญของโรงเรียนจึงมีความสนใจท่ีจะ ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงาน                  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมอันจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการส่งเสริมให้นักเรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือมีพัฒนาการอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน                 
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้อง
สอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
 1. ขอบเขตของเนื้อหา มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  
ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามกระบวนการในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนใน 5 ด้านดังนี้ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน             
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านการส่งต่อ
นักเรียน 
 2. ขอบเขตด้านประชากร   
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2คน  ครู จ านวน 78 คน (ไม่รวมผู้ศึกษา)              
ปีการศึกษา 2562  
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร  ได้แก่  
  3.1 สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา                      
ในพระอุปถัมภ์ฯ  
  3.2 ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา                  
ในพระอุปถัมภ์ฯ  
   ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน     
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  ตามกระบวนการในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ใน 5 ด้านดังนี้ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน  ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน ด้านช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ศึกษานิเทศก์จ านวน 12 คน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ               
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
   
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้องสอนศึกษา                  
ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 80 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกั บสภาพและปัญหา            
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน  ตอนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ตอนท่ี2 แบบสอบถามสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนห้อง
สอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 3 
สอบถามปัญหาการการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ โดยค าถามมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน              
5 ขั้นตอนโดยใช้ค าถาม แบบก าหนดข้อค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) โดยมีขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามโดยครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence : IOC) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ซึ่งเกณฑ์การประเมินความ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน 

1.ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.ด้านการคัดกรองนักเรียน 
3.ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4.ด้านช่วยเหลือ การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา 
5.ด้านการส่งต่อนักเรียน 

 

แนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา  
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณ 

ณวดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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สอดคล้อง (Index of item - objective congruence: IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ  น าแบบสอบถามท่ี
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งไม่ใช่ประชากรในการผู้
ศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพื่อพิจารณาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการประมวลผล เพื่อหาค่าความเท่ียงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,1990 : pp.202-204) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.840 และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก              
น าแบบสอบถามท่ีได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ หาค่าร้อยละของแบบสอบถามมาหา

ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ในแต่ละด้านและแต่ละข้อ 
โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของบุญชม ศรีสะอาด (2556 , หน้า 103) ดังนี้ 4.51 - 5.00 หมายถึง อยู่ ในระดับมากท่ีสุด                          
3.51 - 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 
หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 1.00 - 1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยการวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ จากการตอบตอบแบบสอบถามของ
ประชากร จัดอันดับความส าคัญของประเด็นปัญหาต่างๆ ตามค่าความถี่และเลือกปัญหา3 อันดับแรก 
เนื้อหา (content Analysis) เพื่อน ามาก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล                    
ด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษา ในขั้นตอนท่ี2 ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน                          
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเช่ียวชาญทางการพัฒนาการบริหาร                  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 12 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง               
ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
จ านวน 2 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปีจ านวน  
2 คน ศึกษานิเทศก์ท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า
ปริญญาโทหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 4 คน ครูท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างท่ีพัฒนาขึ้น                 
ตามกรอบกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่ งได้จากผลการวิ จัยในขั้นตอนท่ี  1                       
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเริ่มจากศึกษาเอกสารงานวิจัย 
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ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทาง                     
การออกแบบสัมภาษณ์ น าผลการวิจัยท่ีได้จากตอนท่ี1 ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 3 อันดับแรก มาสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย
เนื้อหาท่ีก าหนดตามโครงสร้างโดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ                
เสนอแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ
น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จัดพิมพ์                        
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษานิเทศก์                    
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 จ านวน 12 คน  ด้วยตัวเอง              
โดยมีขั้นตอน ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์       
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ผู้ศึกษาติดต่อและ                        
ขอสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง จากการสัมภาษณ์จากสถานท่ีจริงและการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยมี
การก าหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลและผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อน าไปเขียนรายงานต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 จ านวน 12คน เกี่ยวกับ แนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยการสรุปประเด็น และน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) และแจกแจงความถ่ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน             
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพการบริห ารระบบ ดูแลช่วย เห ลือนั ก เรียนของโรง เรียนห้องสอน ศึกษา                     
ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์
ฯ พบว่าปัญหาในแต่ละด้าน โดยจัดล าดับปัญหา 3 อันดับแรกได้ดังนี้ ปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  ได้แก่ ไม่มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา ไม่มี
การวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนครบทุกคน และไม่มีการใช้
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับนักเรียน ปัญหาด้านการคัดกรองนักเรียน ได้แก่ 
นักเรียนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคัดกรองไม่ครบทุกคน ไม่มีการ
จัดท าแผนปฏิทินงานการคัดกรองนักเรียน และไม่มีการก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการให้                        
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาอย่างเหมาะสม ปัญหาด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ไม่มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนก่อนจัดต้ังชมรม/กลุ่ม หรือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  
เช่นการแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และไม่มีการจัดส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์
พื้นฐานด้านอาชีพในหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมและความสนใจของนักเรียน ปัญหาด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไม่มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
จริยธรรมท่ีดีงามแก่นักเรียน ไม่มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี และไม่มี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับทักษะชีวิต   ปัญหาด้านการส่งต่อ             
ไม่มีการประชุมครูร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อการส่งต่อภายนอก               
ไม่มีการประสานกับผู้ปกครองนักเรียนก่อนการส่งต่อภายนอก และไม่มีการจัดระบบ ขั้นตอนการส่ง
ต่อท้ังการส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอกอย่างชัดเจน  
 3. แนวทางทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พบว่ามีแนวทางการพัฒนา 5 ด้านดังนี้ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ควรด าเนินการติดตามนักเรียนเป็น รายกรณีจากการส่งต่อข้อมูลมาจากครู ท่ีปรึกษา ควรบันทึก                
การติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงาน  ผลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องหากเป็นกรณีท่ีต้องได้รับ             
การรักษาโรงเรียนด าเนินการส่งต่อภายนอก และควรมีการประเมินติดตามและนิเทศจากเจ้าหน้าท่ี              
ท่ีเกี่ยวข้อง การคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนท่ีตรงกัน ควรมีการประชุมเพื่อก าหนดตัวช้ีวัด             
ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองหรือการแบ่งกลุ่มนักเรียน และควรจัดท าคู่มือด้านการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบท่ีแน่ชัด ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรจัดท าแผน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ  ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ประจ าทุกสัปดาห์ควรมีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการป้องกันปัญหา  และควรมี
การท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหา ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรวางโครงสร้างและ
ก าหนดการในการส่งต่อ ท้ังภายในและภายนอกให้ชัดเจน ควรประชุมวางแผนในเรื่องของการ
ด าเนินการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา จิตแพทย์ 
สาธารณสุข ต ารวจ ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้และแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ผู้ปกครอง
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ได้ทราบข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม  
 
อภิปรายผล   
 ผลการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน                
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนของโรงเรียน ผู้บริหารได้มอบหมายหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติงานหลักคือ ประการแรกให้สอน
หนังสือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้กับนักเรียน ประการท่ีสองให้มีหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยแต่งต้ังให้เป็นครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันเรียน มีงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควบคุม ดูแล ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลงานการด าเนินงานของครูท่ีปรึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนห้องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนมีการมอบหมายเรื่องการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ครูท่ีปรึกษาทุกคน ดังนั้นบทบาทของครูท่ีปรึกษาจึงมีหน้าท่ีท้ังจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความรู้และมีความประพฤติท่ีดีดังท่ีได้กล่าวไว้ อีก ท้ังทางโรงเรียนห้องสอนศึกษา                             
ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ท่ีให้
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีน านโยบายการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปปฏิบัติรวมท้ังมี            
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษา
ของภีมรตา มาฤษี (2555 : 88-91) ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคารในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาท่ี 18 พบว่า สภาพปัญหาการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียน
พนัสพิทยาคาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
      เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่มีการประชุมครูท่ีปรึกษาเกี่ยวกับด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ภาระงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีหลักท าให้ครูไม่มีเวลาในการท าความรู้จักกับนักเรียน
และผู้ปกครอง ส่งผลให้ครูท่ีปรึกษาบางส่วนขาดข้อมูลท่ีแท้จริง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                 
วิรากานต์  บุตรพรม (2560:55-54) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่าสภาพปัจจุบันระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะการด าเนินงานตามระบบ
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ช่วยเหลือนักเรียนนนั้นมีประบวนการ ขั้นตอนท่ีต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เป็นจ านวนมากในแต่ละ
ขั้นตอน ท าให้เพิ่มภาระครูท่ีนอกเหนือจากการสอน ส่งผลให้เวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
ท าได้น้อยขาดการให้ข้อมูลจากผู้ปกครองท่ีชัดเจน จึงท าให้ครูท่ีปรึกษาได้ข้อมูลท่ีไม่ครบสมบูรณ์  
 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียน
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่มีการจัดท าแผนปฏิทินงานการคัดกรองนักเรียน การก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 3 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ไม่มีการเก็บรวม
รวมข้อมูลเพื่อส่งต่อส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหา ท าให้ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได้ครบทุกคน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของภีมรตา มาฤษี  (2555 :88-91) ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและ                     
แนวทางแก้ไขการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคารในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี 18 พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน                   
พนัสพิทยาคาร ครูท่ีปรึกษาไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลนักเรียน ส่งผลให้การจัดกลุ่มนักเรียนไม่เป็นระบบ ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนก่อน
จัดต้ังชมรม/กลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ธวัชชัย กุมแสน (2556:80-82) ศึกษาสถาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูท่ีปรึกษาโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 พบว่าสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เนื่องจากครูไม่มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม/ชมรม   
 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในทุกภาค สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวราวุฒิ 
เหล่าจินดา (2559 :118-120) ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่าสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากขาดสัมพันธภาพระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักเรียน ขาดการร่วมมือจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  
 5) ด้านการส่งต่อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ขาดการประชุมครู คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
ในการส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธวัชชัย กุมแสน 
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(2556:80-82) ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนพนม
สารคาม “พนมอดุลวิทยา” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ครูผู้รับผิดชอบ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ไม่มีการประชุมวางแผนก าหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปกครองขาดความเช่ือมั่นและการประสานงานในการส่ง
ต่อนักเรียนกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องมีปัญหาในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
 2. ปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา                    
ในพระอุปถัมภ์ฯ ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  พบว่า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
ไม่มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวรรธนา  หอมทิพย์ (2560 : ง) ท่ีศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัด
จันทบุรี แล้วพบว่ามีปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี                 
(Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา  
 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีนักเรียนท่ี
ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคัดกรองไม่ครบทุกคน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิรากานต์ บุตรพรม (2560: 51-54) ท่ีศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  แล้วพบว่า ไม่มี
ประชุมครูเพื่อก าหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนท่ีเป็นระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน ไม่มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อจัดท าเกณฑ์ และตัวช้ีวัดการคัดกรองนักเรียนท่ีถูกต้อง  โรงเรียนเก็บข้อมูล         
การคัดกรองนักเรียนไว้ที่ครูท่ีปรึกษาและครูท่ีปรึกษาขาดการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ส่งผลกระทบต่อด้านการคัดกรองนักเรียน และปัญหาด้านการส่งต่อ
ภายนอกลักษณะเดียวกัน  
 3) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน พบว่า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ                     
ไม่มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนก่อนจัดต้ังชมรม/กลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ                         
ตามความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของการุณ เชิดชู (2557: 75-79) ศึกษา               
การพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ า เภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปัญหาการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ครูท่ีปรึกษา มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมท่ีจ ากัด  
 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ                       
ไม่มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมท่ีดีงามแก่นักเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชรีย์  ผ้ึงคุ้ม (2560 : 49-71) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบ
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ท่ีพบว่า สถานศึกษาไม่มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมขาดความหลากหลาย และกิจกรรมบางกิจกรรมยังขาดการสนับสุนจากสถานศึกษา 
 5) ด้านการส่งต่อ พบว่า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่มีการประชุมครู
ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อการส่งต่อภายนอก  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิรากานต์ บุตรพรม (2560: 51-54) ท่ีศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แล้วพบว่ามีปัญหา
ขาดทักษะวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน ขาดความ
ไว้วางใจใน  การเข้ามาปรึกษาหรือท าให้เกิดการไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากครูท่ีปรึกษา ขาดการ
ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายในและภายนอกของโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียน
ลักษณะเดียวกัน 
 3. แนวทางทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของโรงเรียน                  
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พบว่ามีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้  
 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ควรบันทึกการติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงาน   
ผลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องหากเป็นกรณีท่ีต้องได้รับการรักษาโรงเรียนด าเนินการส่งต่อภายนอก 
และควรมีการประเมินติดตามและนิเทศจากเจ้าหน้าท่ี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าครูท่ีปรึกษามีความรู้   
ความเข้าใจ มีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิรากานต์  บุตรพรม (2560: 51-54)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  พบว่าแนวทาง              
การพัฒนาการรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครู ท่ีปรึกษาต้องเข้าใจขั้นตอนการรู้ จักนักเรียน                    
เป็นรายบุคคล มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนในความปกครองของตนครบ             
ทุกคน มีเครื่องมือและระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีทันสมัยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา
มีการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอทุกภาคเรียน 
 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง          
ทุกฝ่ายให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนท่ีตรงกัน ควรมีการประชุมเพื่อก าหนด
ตัวช้ีวัดท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองหรือการแบ่งกลุ่มนักเรียน และควรจัดท าคู่มือด้านการคัดกรอง
นักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบท่ีแน่ชัด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการคัดกรองนักเรียน มีการยึดหลักเกณฑ์ท่ีตรงตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน (2547 : 43) กล่าวว่า แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้น                    
ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย 
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ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน เพื่อให้มี
มาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียน 
 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โรงเรียนควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียน                         
ในการจัดกิจกรรม เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรม ควรจัดท าแผน/ โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การส่งเสริมกิจกรรมท่ีตรงตาม
ความต้องการของนักเรียนจะท าให้สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของการุณ เชิดชู (2557:75-79) วิจัยเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่ได้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
นักเรียน ดังนี้ ควรปรับแผนให้มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้จริงและต้องปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้  
 4) ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ มีทักษะและเทคนิค
การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนกลุ่มเส่ียงได้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูท่ีปรึกษามี
ข้อมูลนักเรียนท่ีครบทุกด้าน จึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นุชรีย์  ผ้ึงคุ้ม (2560: 49-71) ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17                               
ได้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ดังนี้ ควรให้ค าปรึกษา
เบ้ืองต้นกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง อย่างท่ัวถึง  
 5) ด้านการส่งต่อ  โรงเรียนควรวางโครงสร้างและก าหนดการในการส่งต่อท้ังภายในและ
ภายนอกให้ชัดเจน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การประสานงานและการสร้างความรู้ความเข้าใจมีส่วนช่วย
ท าให้นักเรียนท่ีมีปัญหาได้รับการแนะน า การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
โชคชัย อาษาสนา, (2555 : ค - ง) พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเหียงพิทยาคม จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โรงเรียน
ควรมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีดีเป็นระบบ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด  
ร่วมด าเนินการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ส่งเสริมการคัดกรองนักเรียนในงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน  
 2.  ควรมี การวิ จัย เรื่ อ งการ จัดท า คู่มื อ ด้ านการคัดกรองนั ก เรียน เป็น รายบุ คคล                           
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 3  ควรมีการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
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