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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินงานการบริ หารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน หาภาพอนาคต
การบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และเนาเสนอแนวทางการบริ หารจัดการระบบดู แลช่วยเหลือนักเรี ยนของ
กลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การวิจยั การวิจยั เชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Method) การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Method) และการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research)
ผลวิจยั พบว่า สภาพการดาเนิ นงานทางการบริ หารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดีย ์
หลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เหตุปัจจัยสาคัญที่ มีผลต่อการบริ หาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คือนักเรี ยนและ
ผูป้ กครองไม่ให้ความร่ วมมื อในการทากิ จกรรม ภาพอนาคตการบริ หารจัดการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของกลุ่ม
โรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย คือ ควรมีการประชุมวางแผนและกากับ ติดตาม ประเมินผล
ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ แนวทางการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็ นแนวทางที่ควรได้รับการส่งเสริ มและพัฒนาตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA

คาสาคัญ: แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ, ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
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ABSTRACT
The objectives of this study were; 1) to examine the operation circumstance of the student support system
administration operation. 2) To study the important factors affecting the management of the student support system. To
find out the future picture of the management of the student support system. To present guidelines for the management of
the student support system of Chedi Luang-Tha Ko School Group, Mae Suai District, Chiang Rai Province. to be more
efficient. By using Quantitative Method, Qualitative Method and Participatory Action Research. The results showed that ;
1) The student caring and support system administration of Chedi Luang – Tha Ko school network, Mae Suai District,
Chiang Rai, in overall, was rated at the high level in all aspects. 2) Important factors affecting the management of the
student support system of Chedi Luang-Tha Ko School Group, Mae Suai District, Chiang Rai Province The overall picture
is students. and parents do not cooperate in activities. 3) The outlook for the management of the student support system of
Chedi Luang-Tha Ko School Group, Mae Suai District, Chiang Rai Province, in general is that there should be a planning
meeting and supervision. Follow up assessments to those involved. 4) The guidelines developing student caring and support
system administration of Chedi Luang – Tha Ko school network, Mae Suai District, Chiang Rai Province were suggested
to follow the quality cycle framework underlying PDCA model.
Keyword: Development Guidelines of Administration and Management, Student Caring and Support System

บทนา
ในปั จจุบนั การศึกษานับเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาคนให้มีความเจริ ญงอกงามก้าวหน้า ทั้งทางร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม วัฒนธรรมและสติปัญญา โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาจึงมีส่วนร่ วมในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการดูแลช่วยเหลืออบรมสัง่ สอน ฝึ กฝน จัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เพื่อให้นกั เรี ยนได้เจริ ญเติบโตเป็ นบุคคลที่
สมบูรณ์แบบสามารถดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด และการ
จัด การศึ กษาเพื่ อพัฒ นาคนให้เ ป็ นมนุ ษย์ที่ สมบู รณ์ ท้ ังร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญาความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุขในสภาพของสังคม ซึ่งจะเห็นได้วา่ เด็กและเยาวชนใน
ยุคปั จจุบนั จานวนไม่นอ้ ยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การแข่งขันกันด้านเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ และสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ทาให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
ปั ญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ไม่ชอบมาโรงเรี ยน ไม่เคารพกฎระเบี ยบของโรงเรี ยน ติดสิ่ งเสพติด พฤติกรรมก้าวร้าว เครี ยด
ภาวะซึมเศร้า ชูส้ าว ชอบมัว่ สุมกันเป็ นกลุ่ม ให้ความสาคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรม เป็ นต้น ปั ญหาเหล่านี้เป็ นผลมา
จากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน จึงเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนที่ทุกหน่วยงานต่างให้ความสาคัญ เป็ นอย่างยิง่ และทาง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเ้ รี ยนให้มีความสมบูรณ์ พร้ อมอย่างเป็ นองค์รวมทั้งด้านร่ างกาย สติ ปัญญา ความรู ้ ความสามารถ คุ ณธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนมี ทักษะในการดารงชี วิต จึ งได้มีการประสานความร่ วมมื อ กับหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรม
สุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้จดั ทาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี ในโรงเรี ยนที่ ดาเนิ นงานอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ดังนั้นทุกโรงเรี ยนในฐานะที่ เป็ น
หน่ วยงานที่ ตอ้ งรับผิดชอบในการสร้างเสริ มคุณภาพชี วิตผูเ้ รี ยนและแก้วิกฤติสังคม จึ งควรนาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรี ยนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละโรงเรี ยน

กลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีสภาพบริ บทประสบปั ญหาการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนหลายด้าน ได้แก่ ภาระงานอื่นที่ ตอ้ งรับผิดชอบมากเกิ นไป จานวนครู ไม่เพียงพอต่อการดูแล
นักเรี ยน(ข้อมูลจากบุคลากรของโรงเรี ยนบ้านแม่ตาแมว, 2564) อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้
กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้นกั เรี ยน
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ประจาชั้นหรื อครู ที่ปรึ กษาได้อย่างทัว่ ถึง โดยมีผูป้ กครอง ชุมชน หน่ วยงาน และ
องค์กรที่ เกี่ ยวข้องนั้นเข้ามามี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จากข้อมูลทาให้ทราบว่ามี ความ
ต้องการที่จะให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยนเห็นความสาคัญถึงปั ญหาของนักเรี ยนทุกคน และสามารถดาเนินการตามความมุ่งหวัง
ดังกล่าว ปรากฏเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจนและดาเนิ นกิ จกรรมระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ เพื่อมุ่งเพิ่ม
คุณภาพของนักเรี ยน และแก้ไขปั ญหาด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรี ยน อันจะส่งผลให้เกิดปั ญหาสังคมในอนาคตได้ซ่ ึงได้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2545 หมวดที่ 1 บททัว่ ไป มาตรา 6
กล่าวถึง จุดมุ่งหมายและหลักการว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่ างกาย
และจิตใจ สติปัญญา มีความรู ้คู่คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นสุข
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้วา่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ องให้เป็ นระบบ เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาตนเองเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผูศ้ ึกษาซึ่ งปั จจุบนั
ได้มีหน้าที่ รับผิดเป็ นครู ที่ปรึ กษา เป็ นครู ฝ่ายกิ จการของโรงเรี ยนและเลขานุ การงานฝ่ ายปกครอง จึ งมีความสนใจศึ กษา
สภาพปั ญหา และความพึงพอใจในการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดีย ์
หลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริ หารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดย
ใช้วงจร PDCA ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกับสภาพการดาเนิ นงานของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนรวมทั้งสามารถนาไปใช้
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึ กษาเหตุปัจจัยสาคัญที่ มีผลต่อการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดีย ์
หลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อหาภาพอนาคตการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อนาเสนอแนวทางการบริ หารจัดการระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดี ยห์ ลวง-ท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้ขอ้ มูลสภาพ ปั ญหา ความพึงพอใจในการดาเนินงานการบริ หารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และแนวทางที่เกิดจากการดาเนิ นงานตามหลักวิธีการศึกษา สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการบริ หาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2. ด้านการนาไปใช้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะนาไปสู่ การสร้างเสริ มทักษะการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดี ยห์ ลวง-ท่ าก๊อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นได้

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ในการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากรในการศึกษาที่ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ
และครู บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปฏิบตั ิหน้าที่ในปี การศึกษา
2564 จานวน 187 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดังนี้
1.1. ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊ออาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้งหมดจานวน 66 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 14 คน และ
ครู ผสู ้ อน จานวน 52 คน
1.2. ศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดีย ์
หลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้งหมดจานวน 3 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน จานวน 3 คน
1.3. ศึกษาภาพอนาคตการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้งหมดจานวน 3 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
จานวน 3 คน
1.4. ศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้งหมดจานวน 5 คน ได้แก่
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน และครู ผสู ้ อน จานวน 1 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการระบบดูแลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของกลุ่ มโรงเรี ยนเจดี ย ์หลวง-ท่ าก๊ อ อ าเภอแม่ สรวย จังหวัดเชี ยงราย ผู ้ศึ กษาได้อาศัยหลักการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการดาเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรี ยนที่มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรี ยน 3. การส่ งเสริ มนักเรี ยน 4. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 5. การส่ งต่อ
หลักบริ หารงานวงจร PDCA ที่มีการดาเนิ นงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบตั ิตามแผน (Do) 3.
การตรวจสอบ (Check) 4. การปรับปรุ ง (Act)
3. ขอบเขตด้านสถานที่ การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการศึกษา ณ โรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีท้ งั หมด 14 โรงเรี ยน
4. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการศึกษาในระยะเวลาปี การศึกษา 2564

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ พึงประสงค์ของการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยูใ่ นระดับใด วิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ใช้การ
วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Method) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามสภาพการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการ
ระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของกลุ่ มโรงเรี ยนเจดี ยห์ ลวง-ท่ าก๊ อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย กลุ่มเป้ าหมาย

ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 14 คน และครู ผสู ้ อน จานวน 52 คน นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ขั้นตอนที่ 2 เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวงท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย มีอะไรบ้าง วิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method)
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อศึ กษาปั ญหาการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการระบบการดู แล
ช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นของกลุ่ ม โรงเรี ย นเจดี ย ์ห ลวง-ท่ า ก๊ อ อ าเภอแม่ ส รวย จัง หวัด เชี ย งราย กลุ่ ม เป้ า หมายประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 3 คน นาข้อมูลที่บนั ทึกในแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เนื้อหา แล้วนาเสนอในรู ปแบบตารางและ
ก้างปลา
ขั้นตอนที่ 3 ภาพอนาคตการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ควรเป็ นอย่างไร วิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของกลุ่มโรงเรี ยนเจดี ยห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
จานวน 3 คน นาข้อมูลที่บนั ทึกในแบบสัมภาษณ์วเิ คราะห์เนื้อหา แล้วนาเสนอในรู ปแบบตาราง
ขั้นตอนที่ 4 ศึ กษาแนวทางการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดี ยห์ ลวง-ท่าก๊อ
อ าเภอแม่ ส รวย จัง หวัด เชี ย งราย ควรเป็ นอย่า งไร วิธี ก ารวิจัย ในขั้น ตอนนี้ ใช้ก ารวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) กลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 2 คน ศึกษานิ เทศก์ จานวน 2 คน และครู ผสู ้ อน จานวน 1 คน วิเคราะห์เนื้ อหา
สาคัญ สรุ ปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Content Analysis) แล้วสังเคราะห์เพื่อนาเสนอเป็ นแนวทางการบริ หาร

สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพปั จจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบดูแล
ช่ วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนเจดีย์หลวง-ท่ าก๊ อ อาเภอแม่ สรวย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากสู งไปค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและด้านการส่งต่อ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 สภาพการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่า
ก๊อ อาเภอแม่สรวย ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครู ที่
ปรึ กษามีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ปรึ กษาครู เป็ นการส่ วนตัวเมื่อมีปัญหาเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือครู ที่ปรึ กษามีการ
บันทึ กการเยี่ยมบ้านนักเรี ยนเป็ นประจาทุ กปี การศึ กษา และคณะกรรมการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนมี การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบเป็ นอันดับสุดท้าย
1.2 สภาพการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย ด้านการคัดกรองนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครู ที่ปรึ กษาพิจารณา
ข้อมูลด้านครอบครัวจากการเยี่ยมบ้านนักเรี ยนช่วยในการคัดกรองนักเรี ยนเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือครู ที่ปรึ กษามีการ
รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของนักเรี ยน และโรงเรี ยนมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรี ยน
เป็ นอันดับสุดท้าย
1.3 สภาพการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงเรี ยนมีการจัด

กิจกรรมเสริ มสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือครู ที่ปรึ กษามีการกากับ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผลการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนผ่านฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยน และโรงเรี ยนมี
การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริ มนักเรี ยน เป็ นอันดับสุดท้าย
1.4 สภาพการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่า
ก๊อ อาเภอแม่สรวย ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครู ที่
ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวมีการประสานงานกับผูป้ กครองและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการจัดกิ จกรรมป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหานักเรี ยน เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือโรงเรี ยนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนโดยเฉพาะ และโรงเรี ยนมีการสนับสนุ นงบประมาณในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาของนักเรี ยน เป็ นอันดับสุดท้าย
1.5 สภาพการดาเนินงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่า
ก๊อ อาเภอแม่สรวย ด้านการส่ งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงเรี ยนมีการปรับปรุ ง
พัฒนาสารสนเทศด้านการส่ งต่อนักเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวมี
การรายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือนักเรี ยนผ่านฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยน และครู ที่ปรึ กษามี
การส่งต่อภายในสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหายากแก่การช่วยเหลือต่อครู แนะแนว มีค่ามาก เป็ นอันดับสุดท้าย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่ อการบริ หารจัดการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของกลุ่ม
โรงเรียนเจดีย์หลวง-ท่ าก๊ อ อาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี้
2.1 การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ผูบ้ ริ หารขาดการกากับติดตามผลการดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ครู ที่
ปรึ กษาบางคนไม่ให้ความร่ วมมือและละเลยการทางานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และขาดการประสานความร่ วมมือ
กับผูป้ กครองในการเก็บข้อมูล
2.2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน การดาเนินงานด้านการคัดกรองนักเรี ยน (แบบประเมินนักเรี ยน : SDQ) การ
แปลผลข้อมูลขัดแย้งกันและข้อความขาดความยืดหยุน่ ส่งผลให้ขอ้ มูลมีความคลาดเคลื่อนกับพฤติกรรมของนักเรี ยน เนื่อง
การจัดเก็บข้อมูลด้านการคัดกรองนักเรี ยน ยังไม่มีการประมวลข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และครู ที่ปรึ กษาไม่ทราบวิธีการ
ประมวลผลการ คัดกรองนัก เรี ยน มีการเปลี่ยนครู ที่ปรึ กษาทุกปี จึ งทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
2.3 ด้านการส่งเสริ มนักเรี ยน ครู ไม่เพียงพอต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเท่าที่ควร ประกอบกับการเป็ นครู
ที่ ปรึ กษาและครู มีภาระงานที่ นอกเหนื อจากการสอนหนั งสื อและภาระงานอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ส่งผลให้ครู ที่ปรึ กษามีภาระงานมากขึ้น ทาให้การส่งเสริ มนักเรี ยนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
2.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ครู ไม่สามารถติดตาม ดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง และยังขาดการมี
ส่วนร่ วมภายในโรงเรี ยน ไม่มีการบันทึกข้อมูลในด้านของพฤติกรรมนักเรี ยน ขาดความเข้าใจและปล่อยปะละเลยทาให้การ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนยังไม่ครบตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.5 ด้านการส่งต่อ ครู ที่ปรึ กษา ครู ประจาชั้น หรื อครู แนะแนวขาดความเข้มงวดในการกากับติดตามในการ
ดาเนิ นงานระบบการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน และไม่มีความชัดเจนของข้อมูลในด้านการประสานงาน ส่ วนการส่ งต่อ
นักเรี ยนมีเฉพาะภายในสถานศึกษา ซึ่งมีวธิ ีการส่งต่อนักเรี ยนยังไม่มีความชัดเจนของข้อมูล และการส่งกลับข้อมูลให้กบั ครู
ที่ปรึ กษา เพื่อบันทึกข้อมูลการส่งต่ออย่างเป็ นระบบ ทาให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีไม่ครบสมบูรณ์

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ผลการหาภาพอนาคตการบริหารจัดการระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน
เจดีย์หลวง-ท่ าก๊ อ อาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย
3.1 ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ครู ที่ปรึ กษาควรศึกษาและจัดทาข้อมูลนักเรี ยนให้เป็ นรายบุคคล
โดยใช้เครื่ องมือคือสังเกตพฤติ กรรมนักเรี ยน สัมภาษณ์นักเรี ยนและเพื่อน การเยี่ยมบ้าน นักเรี ยน สัมภาษณ์ผูป้ กครอง
ชุมชน ศึกษาและบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ) จัดทาระเบียน ประวัติระเบียนสะสม แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยทุ ก คนมี ค วามคิ ด เห็ นสอดคล้อ งกัน และควรมี บุ คลากรที่ รั บผิดชอบโดยตรงในการจัด ระบบ น าข้อ มูล
สารสนเทศของนักเรี ยนที่ได้บนั ทึกข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ และจัดการประชุมชี้แจงกับผูป้ กครองให้เห็นความสาคัญในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3.2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษามีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และเครื่ องมือ อื่น ๆ จากนั้นมีการจัดกลุ่มนักเรี ยนตามแบบ
คัดกรองโดยจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มมีปัญหา โดยทุกคนได้เสนอแนวทางให้นกั เรี ยนที่ได้รับ
การคัดกรองมีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุนกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและมีปัญหามีขอ้ มูลการคัดกรองสมบูรณ์และต่อเนื่องและได้รับ
การ ช่วยเหลือแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม
3.3 ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ควรให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มนักเรี ยน ได้แก่
กิ จกรรมโฮมรู ม (Homeroom) มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกาหนดเรื่ องและกิ จกรรมโฮมรู มตามสภาพปั ญหาความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน/ผูป้ กครอง ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน มี
การจัด กิ จ กรรมโฮมรู ม ตามก าหนดการและรายงานผลการพัฒ นาของนัก เรี ย น มี ก ารจัด ประชุ ม ผูป้ กครองชั้น เรี ย น
(Classroom Meeting) และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระกิจกรรมบูรณาการหรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม สร้างสรรค์
สังคม ในการส่ งเสริ มนักเรี ยนนั้น ควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาอัจฉริ ยภาพของนักเรี ยนที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านกีฬา วิชาการ
และส่งเสริ มทักษะอาชีพ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคตต่อไป
3.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ครู ที่ปรึ กษาต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สอดส่องดูแลให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับพฤติกรรมนักเรี ยน จัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและปลอดภัยจากสภาวะวิกฤต มีการสร้างเครื อข่ายและขยาย
เครื อข่ายกับ ผูป้ กครองในการช่วยเหลือ คุม้ ครองนักเรี ยน กากับ ติดตาม ดูแล ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพิทกั ษ์และคุม้ ครอง
สิ ทธิ เด็ก มี การจัดกิ จกรรมสาหรั บป้ องกันแก้ไขปั ญหานักเรี ยน ได้แก่ กิ จกรรมในห้องเรี ยน กิ จกรรมเพื่อนช่ วยเพื่อน
กิจกรรมซ่อมเสริ ม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรี ยน การเข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้น และมีการกากับติดตามผลการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม มีแบบบันทึกที่กาหนดกรอบแนวทางอย่างชัดเจน รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3.5 ด้านการส่ งต่อ ครู ที่ปรึ กษามีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน บันทึก
การส่ งนักเรี ยนไปยังครู ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป เช่น ครู แนะแนว ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นการส่ งต่อ
ภายใน คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา บันทึกการส่งนักเรี ยนไปยัง
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกโดยครู แนะแนวหรื อฝ่ ายกิจการนักเรี ยน แล้วสรุ ปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล
ให้รายงานการดูแลผูเ้ รี ยนจนมีสภาพปกติ ครู ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการระบบการดูแ ล มีการช่วยเหลือประเมินทบทวน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสลับช่วงชั้นกัน บันทึ กรายงานผลการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ของระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ประเมินความพึงพอใจของครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

เขียนรายงานผลการ ดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยจัดทาออกมาเป็ นรู ปเล่มในรู ปแบบที่กาหนดร่ วมกัน
และบันทึกเสนอต่อผูบ้ ริ หารพิจารณา
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน
เจดีย์หลวง-ท่ าก๊ อ อาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
1. ผูบ้ ริ หารควรดาเนิ นงานแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และ
ประชุมหารื อกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาในการร่ วมกันจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานในการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลประจาปี และการจัดหาทุนสนับสนุนในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผูบ้ ริ หารควรกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครู ที่ปรึ กษาจัดทาข้อมูลนักเรี ยนให้เป็ นรายบุคคล โดย
ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ) จัดทาระเบียน ประวัติระเบียนสะสม แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและถือปฏิบตั ิโดยความเสมอภาค
3. ผูบ้ ริ หารควรให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ในการจัดเก็บข้อมูลของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
4. ผูบ้ ริ หารควรกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครู ที่ปรึ กษาจัดทาข้อมูลนักเรี ยนให้เป็ นรายบุคคล โดย
ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ) จัดทาระเบียน ประวัติระเบียนสะสม แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและถือปฏิบตั ิโดยความเสมอภาค
2. การคัดกรองนักเรี ยน
1. ผู ้บ ริ ห ารควรประชุ ม หารื อ กับ คณะครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ้ป กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึ กษาในการวางแผนการคัดกรองนักเรี ยนร่ วมกัน และวางแผนในการจัดหาทุนสนับสนุ นในการดาเนิ นงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผูบ้ ริ หารควรกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครู ที่ปรึ กษาพิจารณาข้อมูลที่จะช่วยในการคัดกรอง
นักเรี ยน โดยเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงด้านยาเสพติดและด้านการใช้ความรุ นแรง และร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและมีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม
3. ผูบ้ ริ หารควรให้ครู ที่ปรึ กษาประเมินผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการคัดกรอง
นักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลการดาเนินงานด้านการ
คัดกรองนักเรี ยนต่อผูบ้ ริ หารอย่างสม่าเสมอ
4. ผูบ้ ริ หารควรมี กากับ นิ เทศ ติ ดตามด้านการคัดกรองนักเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ครู ที่ปรึ กษา
รายงานผลสรุ ป และประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการคัดกรองนักเรี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบ
3. การส่งเสริ มนักเรี ยน
1. ผูบ้ ริ หารควรดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และ
ประชุมหารื อกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาในการร่ วมการจัดทาแผนปฏิบตั ิ

งานหรื อ โครงการส าหรั บกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มและพัฒนานัก เรี ย นให้ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม และวางแผนในการจัดหาทุ น
สนับสนุนในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผูบ้ ริ หารควรสร้างแรงจูงใจให้ครู ประจาชั้นจัดกิ จกรรมซ่ อมเสริ มให้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาด้านการ
เรี ยนอย่างต่อเนื่ องตลอดปี การศึ กษา โดยจะต้องคานึ งถึงระดับที่ พอเหมาะกับความสามารถของเด็กแต่ละคนและให้จดั
สภาพแวดล้อมบรรยากาศของโรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรี ยน ตามกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน
จุดเน้นนโยบาย “CR2Q-Ed Model” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ควรให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลการดาเนินงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลต่อหัวหน้างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และให้คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีการดาเนิ นการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการด้านการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
4. ผูบ้ ริ หารควรให้ครู ที่ปรึ กษาประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยนในการกากับ นิเทศ ติดตาม และให้คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสรุ ป รายงาน และประชาสัมพันธ์ใน
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
4. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
1. ผูบ้ ริ หารควรประชุม หารื อกับคณะครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาในการจัดหาทุ น
สนับสนุนในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานจัดเก็บข้อมูลการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนประจาปี
2. ผูบ้ ริ หารควรให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวจัดกิ จกรรมที่ หลากหลายเพื่อช่ วยป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสาหรับนักเรี ยนกลุ่มที่มีปัญหาหรื ออยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง โดยมีการชี้แจงให้นกั เรี ยนทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรี ยน
เอง เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับทราบและนาไปแก้ไขปรับปรุ ง รวมถึงให้ได้รับความช่วยเหลือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. ผูบ้ ริ หารควรให้คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนดาเนินการกากับติดตามผลการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นรู ปธรรม มีแบบบันทึ กที่ กาหนดกรอบแนวทางอย่างชัดเจน รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องผ่านฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยน
4. ผูบ้ ริ หารควรกากับ นิ เทศ ติดตามผลการแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นรู ปธรรม มีแบบ
บันทึกที่กาหนดกรอบแนวทางอย่างชัดเจน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการ
แก้ไขปั ญหาและติดตามนักเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
5. การส่งต่อ
1. ผู ้บ ริ ห ารควรประชุ ม หารื อ กับ คณะครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ้ป กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการร่ วมการจัดทาแผนในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานจัดเก็บข้อมูลการส่ งต่อนักเรี ยนประจาปี และวางแผนใน
การจัดหาทุนสนับสนุนในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผูบ้ ริ หารควรจัดประชุมผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมความคิดเห็นในการส่ งต่อนักเรี ยนเพื่อความ
ชัดเจนของข้อมูลและบันทึกข้อมูลการส่ งต่ออย่างเป็ นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน บันทึ กการส่ งนักเรี ยนไปยังครู ที่เกี่ ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป และส่ งต่อภายในสาหรับนักเรี ยนที่มี
ปั ญหาที่ยากแก่การช่วยเหลือต่อครู ฝ่ายปกครอง
3. ผูบ้ ริ หารควรดาเนิ นการตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ นผล และคณะกรรมการระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนบันทึกรายงานผลการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ประเมินความพึงพอใจของ
ครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เขียนรายงานผลการ ดาเนิ นงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน โดยจัดทาออกมาเป็ นรู ปเล่มในรู ปแบบที่กาหนดร่ วมกัน และบันทึกเสนอต่อผูบ้ ริ หารพิจารณา

4. ผูบ้ ริ หารควรให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองเกี่ ยวกับการประเมิลผล
ด้านการส่งต่อนักเรี ยน และมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา บันทึกการส่งนักเรี ยนไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกโดยครู
แนะแนวหรื อฝ่ ายกิจการนักเรี ยน แล้วสรุ ปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล ให้รายงานการดูแลผูเ้ รี ยน
จนมีสภาพปกติ

อภิปรายผล
1. สภาพการดาเนิ นงานบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงศักดิ์ คาภักดี(2553 : 112) ศึกษาเรื่ องสภาพ
การดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า มี ก ารด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะโรงเรี ย นตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีวถิ ีชีวติ ที่เป็ นสุขตามที่สงั คมมุ่งหวัง
2. เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มี 5 ด้านคือ 1) ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรี ยน 3) ด้านการ
ส่ ง เสริ ม นัก เรี ย น 4) ด้า นการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หา 5) ด้า นการส่ ง ต่ อ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพนัก เรี ย น เนื่ อ งจากปั จจัย
ความสาเร็ จและการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนที่ จัดให้มีในโรงเรี ยนประถมศึ กษา ตรงกับสภาพปั ญหาความต้องการของ
นักเรี ยน ซึ่ งจาแนกเป็ นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ ยงกลุ่มมีปัญหา ปั ญหาพฤติกรรม ปั ญหาการเรี ยนรู ้ปัญหาส่ วนตัวของนักเรี ยนที่
ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมาย การจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประดับ บุญธรรม (2551: 52) พบว่าการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ต้องมีการดาเนินงานตามแผนมีการวิเคราะห์
ปั ญหาให้ความรู ้แก่บุคลากร มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลความร่ วมมือระหว่างคณะครู นกั เรี ยน ผูป้ กครองและชุมชน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของทิพวรรณ สุขใจรุ่ งวัฒนาและธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2553: 126-141) พบว่า การสนับสนุนของ
ครอบครัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนที่ดีของนักเรี ยน
3. การหาภาพอนาคตการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดียห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย
3.1 ด้านการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคล พบว่า ครู ที่ปรึ กษาควรศึ กษาและจัดทาข้อมูลนักเรี ยนให้เป็ น
รายบุ คคลโดยใช้เครื่ องมื อคือสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน สัมภาษณ์ นักเรี ยนและเพื่อน การเยี่ยมบ้าน นักเรี ยน สัมภาษณ์
ผูป้ กครอง ชุ ม ชน ศึ กษาและบัน ทึ กแบบประเมิ นพฤติ กรรม(SDQ) จัดทาระเบี ย น ประวัติ ร ะเบี ย นสะสม แบบบันทึ ก
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยทุ กคนมี ความคิดเห็ นสอดคล้องกัน และนาข้อมูล แลกเปลี่ ยนพูดคุยกับ การรั บรู ้ ขอ้ มูล
พฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งครู ที่ปรึ กษาคนและผูป้ กครอง และจัดการประชุมชี้แจงกับผูป้ กครองให้
เห็ นความสาคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัญญา แสงเจริ ญโรจน์ (2553 : 60) ที่ พบว่า
ผูบ้ ริ หารต้องมีการกาหนดนโยบายโดยใช้การมีส่วนร่ วมกับครู และผูป้ กครอง วางแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกันก่อนทุกครั้ง
มอบหมายงานให้ครู ดาเนิ นการในทางเดียวกัน ส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับนักเรี ยน
3.2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน พบว่า ครู ที่ปรึ กษามีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือประเมินพฤติกรรม
นักเรี ยนร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ ยวข้อง เช่น ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และเครื่ องมือ อื่น ๆ จากนั้นมีการจัดกลุ่มนักเรี ยน
ตามแบบคัดกรองโดยจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มมี ปัญหา โดยทุ กคนได้เสนอแนวทางให้

นักเรี ยนที่ได้รับการคัดกรองมีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุนกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและมีปัญหามีขอ้ มูลการคัดกรองสมบูรณ์และ
ต่อเนื่ องและได้รับการ ช่วยเหลือแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุติกรณ์ นิ สสัย (2558 : 91) ที่
พบว่าแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือ ครู ประจาชั้นพิจารณาข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนด้าน
ครอบครัวของนักเรี ยน ด้านความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยน และข้อมูลด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเพื่อจัดนักเรี ยน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มมีปัญหา
3.3 ด้านการส่งเสริ มนักเรี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยน มีการจัดกิจกรรมโฮมรู มตามกาหนดการและรายงานผลการ
พัฒนาของนักเรี ยน มีการจัดประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน (Classroom Meeting) และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระกิจกรรม
บูรณาการหรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม สร้างสรรค์สังคม ในการส่ งเสริ มนักเรี ยนนั้น ควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาอัจฉริ ยภาพ
ของนักเรี ยนที่ มีความโดดเด่น ทั้งด้านกี ฬา วิชาการและส่ งเสริ มทักษะ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จุติกรณ์ นิ สสัย
(2558 : 91) ที่พบว่า แนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือ คณะครู ควรจัดกิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน มีการ
จัดกิ จกรรมโฮมรู ม จัดกิ จกรรมประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน จัดกิ จกรรมลูกเสื อเนตรนารี และคณะครู จดั กิ จกรรมกี ฬาเพื่อ
พัฒนานักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหา
3.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา พบว่า ครู ที่ปรึ กษาต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สอดส่องดูแลให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมนักเรี ยน จัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและปลอดภัยจากสภาวะวิกฤต มีการสร้างเครื อข่ายและ
ขยายเครื อข่ายกับ ผูป้ กครองในการช่วยเหลื อ คุม้ ครองนักเรี ยน กากับ ติดตาม ดูแล ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพิทกั ษ์และ
คุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก มีการจัดกิจกรรมสาหรับป้ องกันแก้ไขปั ญหานักเรี ยน และมีการกากับติดตามผลการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
รู ปธรรม มีแบบบันทึกที่กาหนดกรอบแนวทางอย่างชัดเจน รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อรชุน กิตติโสภาลักษณ์ (2555 : 84) กล่าวว่า การป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน ควรยึดหลักการ
ป้ องกันเป็ นอันดับแรก และการเสริ มสร้างทักษะชีวติ ให้กบั นักเรี ยน ให้นกั เรี ยนมีภูมิคุม้ กัน สามารถดาเนินชีวิตอยูส่ งั คมได้
อย่างมีความสุข ให้นกั เรี ยนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ งเสพติด ส่วนการช่วยเหลือและแก้ไขควรยึดหลักการให้ความ
ช่วยเหลือเป็ นรายกรณี มีความเหมาะสมโดยวิธีการศึกษาข้อมูลนักเรี ยนให้ครอบคลุมปั ญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.5 ด้านการส่ งต่อ พบว่า ครู ที่ปรึ กษามีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
บันทึกการส่ งนักเรี ยนไปยังครู ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป บันทึกการส่ งนักเรี ยนไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
โดยครู แนะแนวหรื อฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน แล้วสรุ ปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ติดตามประเมินผล ให้รายงานการ
ดูแลผูเ้ รี ยนจนมีสภาพปกติ สอดคล้องกับแนวคิดของ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) แนวทางการ
ดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นการป้ องกันช่วยเหลือนักเรี ยนที่ มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือแล้วนักเรี ยนมี
พฤติกรรมไม่ดีข้ ึนก็ควรส่ งต่อไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการส่ งเสริ มและช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ ว
4. การศึ กษาแนวทางการพัฒนาการบริ ห ารจัดการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดีย ์
หลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
4.1 ด้า นการรู ้ จัก นัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล พบว่า ผูบ้ ริ ห ารด าเนิ น งานแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการในการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และประชุมหารื อกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการร่ วมกันจัดทาแผนปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลประจาปี (P) ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
ในการบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ) จัดทาระเบียน ประวัติระเบียนสะสม แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(D) ผูบ้ ริ หารให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ ในการจัดเก็บข้อมูลของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล กับ
ติดตาม ตรวจสอบ และมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) มีการสรุ ป รายงานผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง

ทราบเพื่อที่จะได้นาข้อเสนอมาพัฒนาและปรับปรุ งในการหาแนวทางการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน (A) มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของประภาส นาคประวัติ (2553 : 97) พบว่า ข้อเสนอแนะด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล คือ
ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการทางานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลนักเรี ยนในทุก ๆ ด้าน
4.2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารประชุมหารื อในการวางแผนการคัดกรองนักเรี ยนร่ วมกัน
และวางแผนในการจัดหาทุนสนับสนุ นในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (P)
ผูบ้ ริ หารกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครู ที่ปรึ กษาพิจารณาข้อมูลที่จะช่วยในการคัดกรองนักเรี ยน และร่ วมกันวิเคราะห์
ปั ญหาสาเหตุนกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและมีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม (D) ผูบ้ ริ หารให้ครู ที่ปรึ กษา
ประเมินผลการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการคัดกรองนักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ โดยให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลการดาเนิ นงานด้านการคัดกรองนักเรี ยนต่อผูบ้ ริ หารอย่างสม่ าเสมอ (C)
ผูบ้ ริ หารมี การกากับ นิ เทศ ติ ดตามด้านการคัดกรองนักเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลสรุ ป และ
ประชาสัมพันธ์ในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการคัดกรองนักเรี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ (A) มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนุสรา สุขกล่า (2556 : 88) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการ
คัดกรองนักเรี ยนว่า การคัดกรองนักเรี ยนควรพิจารณาข้อมูลนักเรี ยนหลาย ๆ ด้าน ควรเก็บผลการคัดกรองจึงมีประโยชน์
อย่างยิง่ ในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ตรงกับสภาพปั ญหาและความต้องการของนักเรี ยน
4.3 ด้านการส่งเสริ มนักเรี ยน พบว่า ให้ผบู ้ ริ หารดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และประชุมหารื อกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การร่ วมการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานหรื อโครงการสาหรับกิ จกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และ
วางแผนในการจัด หาทุ นสนับสนุ นในการดาเนิ นงานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นทั้งจากภาครั ฐ และภาคเอกชน (P)
ผูบ้ ริ หารสร้างแรงจูงใจให้ครู ประจาชั้นจัดกิจกรรมซ่ อมเสริ มให้กบั นักเรี ยนที่ มีปัญหาด้านการเรี ยนอย่างต่อเนื่ องตลอดปี
การศึกษา โดยจะต้องคานึงถึงระดับที่พอเหมาะกับความสามารถของเด็กแต่ละคนและให้จดั สภาพแวดล้อมบรรยากาศของ
โรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรี ยน (D) ให้ครู ที่ปรึ กษารายงานผลการดาเนิ นงานผลการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลต่อหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และให้คณะกรรมการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีการดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการด้านการส่งเสริ มและ
พัฒนานักเรี ยน (C) ผูบ้ ริ หารให้ครู ที่ปรึ กษาประสานความร่ วมมื อกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการส่ งเสริ มและพัฒ นา
นักเรี ยนในการกากับ นิเทศ ติดตาม และให้คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสรุ ป รายงาน และประชาสัมพันธ์ใน
การดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ (A) มีสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกัญญา แสงเจริ ญโรจน์ (2553 : 61) จากการวิจยั พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยน โดยโรงเรี ยนมีการกาหนดนโยบายในการส่ งเสริ มนักเรี ยนด้านต่าง ๆ สร้างแบบสอบถาม ความต้องการในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งจากผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง สร้างพันธมิตรหรื อเครื อข่ายทางการศึกษาในการส่ งเสริ มนักเรี ยน เพื่อ
ระดมทรัพยากรเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้สาเร็ จ
4.4 ด้า นการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หา พบว่า ผูบ้ ริ ห ารประชุ ม หารื อ กับ คณะครู ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดหาทุนสนับสนุนในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานจัดเก็บข้อมูลการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยนประจาปี (P) ผูบ้ ริ หารให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวจัดกิ จกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สาหรับนักเรี ยนกลุ่มที่มีปัญหาหรื ออยู่ในกลุ่มเสี่ ยง โดยมีการชี้ แจงให้นกั เรี ยนทราบถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับตัวนักเรี ยนเอง
เพื่อให้นักเรี ยนได้รับทราบและนาไปแก้ไขปรั บปรุ ง รวมถึ งให้ได้รับความช่ วยเหลื อจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง (D) ผูบ้ ริ หารให้

คณะกรรมการระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนดาเนิ นการกากับติดตามผลการแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม มีแบบบันทึ กที่
กาหนดกรอบแนวทางอย่างชัดเจน รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่ องผ่านฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรี ยน (C) ผูบ้ ริ หารกากับ นิ เทศ ติดตามผลการแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องอย่างเป็ นรู ปธรรม มี
แบบบันทึกที่กาหนดกรอบแนวทางอย่างชัดเจน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้านการแก้ไขปั ญหาและติดตามนักเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ (A) มีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของบุญทรัพย์ นามเกษม
(2552 : 6) พบว่า ข้อเสนอแนะด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา คือควรจัดการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มให้
ครู มีความในด้านการให้คาปรึ กษา ส่งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น
4.5 ด้านการส่ งต่อ พบว่า ผูบ้ ริ หารประชุ มหารื อกับคณะครู บุ คลากรทางการศึ กษา ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่ วมการจัดทาแผนในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานจัดเก็บข้อมูลการส่ งต่อนักเรี ยนประจาปี
และวางแผนในการจัดหาทุนสนับสนุ นในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (P)
ผูบ้ ริ หารจัดประชุมผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมความคิดเห็นในการส่งต่อนักเรี ยนเพื่อความชัดเจนของข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลการส่งต่ออย่างเป็ นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน บันทึกการส่งนักเรี ยน
ไปยังครู ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป และส่ งต่อภายในสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาที่ยากแก่การช่วยเหลือต่อครู
ฝ่ ายปกครอง (D) ผูบ้ ริ หารมีการดาเนิ นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
บันทึ กรายงานผลการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน ประเมินความพึงพอใจของครู
ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน เขี ยนรายงานผลการ ดาเนิ นงานระบบการดู แล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน โดยจัดทาออกมาเป็ นรู ปเล่มในรู ปแบบที่ กาหนดร่ วมกัน และบันทึ กเสนอต่อผูบ้ ริ หารพิจารณา (C)
ผูบ้ ริ หารให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองเกี่ยวกับการประเมิลผลด้านการส่งต่อนักเรี ยน และมี
การรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา บันทึ กการส่ งนักเรี ยนไปยังผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกโดยครู แนะแนวหรื อฝ่ ายกิ จการ
นักเรี ยน แล้วสรุ ปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ติดตามประเมินผล ให้รายงานการดูแลผูเ้ รี ยนจนมีสภาพปกติ (A)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุติกรณ์ นิ สสัย (2558 : 91) ที่ พบว่าแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือครู
ประจาชั้นประสานงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญกับปั ญหานักเรี ยนโดยตรงในการส่งต่อภายนอก สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหายากต่อการ
ช่วยเหลือ ครู ประจาชั้นประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการส่ งต่อภายนอกสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหายาก
ต่อการช่วยเหลือ ครู ประจาชั้นจัดการส่งต่อภายในสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือต่อครู ฝ่ายปกครอง

ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล สถานศึกษาควรส่งเสริ มให้มีการจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ ด้านอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการส่ งต่อข้อมูล กาหนดขอบเขตกรอบของเนื้อหาที่ชดั เจนในแต่ละด้าน รวมไปถึงระยะเวลาที่
ใช้ในการดาเนินการและควรมีการระบุเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลที่ตรงกัน และรายงานผลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน สถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการจัดทาเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองนักเรี ยนอย่าง
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรมที่ยอมรับของครู ทุกคนแล้วนาไปใช้บนฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน โดยการพิจารณาคัดกรอง
นักเรี ยนควรจะเป็ นการร่ วมพิจารณาจากหลาย ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง และควรมีผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอก เช่น จิ ตแพทย์หรื อ
เจ้าหน้าที่สารธารณสุ ขในท้องที่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการคัดกรองนักเรี ยนด้วย เพื่อให้ผลการคัดกรองนักเรี ยนเป็ นที่ยอมรับ
ของผูป้ กครอง

3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน สถานศึ กษาควรส่ งเสริ มนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ ตามกลุ่มที่ ได้จากการคัดกรอง
นักเรี ยน เช่ น กิ จกรรมด้านยาเสพติ ดสาหรับนักเรี ยนกลุ่มที่ มีความเสี่ ยงด้านพฤติกรรม กิ จกรรมที่ นันทนาการสาหรับ
นักเรี ยนกลุ่มปกติ หรื อ กิจกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนกลุ่มพิเศษ
และเพิ่มกิจกรรมซ่อมเสริ มวิชาต่าง ๆ สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านการเรี ยน เป็ นต้น
4. ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ าย
เช่น ครู ที่ปรึ กษา ครู ประจาชั้น ครู แนะแนว ครู ฝ่ายปกครอง ผูป้ กครองนักเรี ยน ตัวแทนชุมชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยแยกประชุมแต่ละกลุ่มเพื่อพิจารณาป้ องกันปั ญหาในกลุ่มนักเรี ยนปกติและส่ งเสริ มกลุ่มพิเศษ หาแนวทางแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยนในกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มที่มีปัญหาต่อไปได้ง่ายขึ้น
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน สถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งกลุ่มเครื อข่ายร่ วมโดยประกอบไปด้วยหน่ วย
ง่ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างจริ งจัง และครบทุกด้าน มีการกาหนดแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนินการส่ง
ต่อ ทั้งเรื่ องของระยะเวลา เรื่ องการเก็บข้อมูลที่ ตรงกันมีการติดตามและรายงานผลการส่ งต่อนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ
6. ควรส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง และมีการเยี่ยมบ้าน
นักเรี ยนอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง เพื่อเป็ นการพบปะพูดคุยกับผูป้ กครองเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน และเป็ นการ
ชี้แนะแนวทางแก้ไขร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากการศึกษาด้านสภาพการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดี ย ์
หลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่าด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยนในขั้นตอนแผนปฏิบตั ิตามแผน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก แต่ยงั ขาดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนได้ตรงความต้องการ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนเจดี ยห์ ลวง-ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ต่อไป
2. ปั จจัยความสาเร็ จการดู แลช่ วยเหลื อที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึ กษาที่ พฒ
ั นาขึ้ น อาจจะ
สามารถประยุกต์ใช้กบั โรงเรี ยนมัธยมศึกษา เพราะมีกระบวนการในการทางานที่คล้ายกัน แตกต่างในขั้นตอนการปฏิบตั ิที่
ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการนักเรี ยนแต่ละระดับ จึงควรมีการศึกษาวิจยั ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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