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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาสภาพ การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ ศึกษาปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ3)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูผู้สอน จ�ำนวน 67 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60 –
1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปเพือ่ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่า
เฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งต่อนักเรียน
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนปัญหาการด�ำเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการคัดกรอง
นักเรียน และด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริม
นักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดเวลาและความสะดวกให้ครูในการเยีย่ มบ้านนักเรียนและระเบียน
สะสมควรมีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนควรร่วมมือกันใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรสร้างความส�ำคัญในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนักเรียนเพื่อสะท้อนความ
ผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ควรจัดครู และบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าอบรมทักษะและเทคนิคการให้
ค�ำปรึกษาแก่นกั เรียน ควรมีการประเมิน และปรับปรุงระบบการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
1
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study states operations of systems of
caring and assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi
Et province 2) to study problems of operations of systems of caring and assisting students
at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province and 3) to study
the suggestions of operations of systems of caring and assisting students at Thawatburi
social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province. The sample was 67 persons.
A constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at 0.87 and IOC (Item
– Objective Congruence) 0.60 – 1.00 were used as a tool to collect data. The statistics used
for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The result of this study found that states of operations of systems of caring and
assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province
was generally in the high level. When each aspect was considered from high to small
average, it was found that all aspects were in the high level. They were supporting students,
protecting and solving problems, forwarding, knowing students individually and screening
students. Problems of operations of systems of caring and assisting students at Thawatburi
social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province were in the small level as a
whole. When each aspect was considered from high to small average, it was found that
two aspects were in the moderate level. They were screening students and knowing
students individually. In the small level, there were supporting students, forwarding and
protecting and solving problems.
The suggestion was school should provide time and facilities for teachers to visit
students’ homes and the record should have information of all aspects. School committee,
local and parents should cooperate with each other to care and assist students. To make
the homeroom meaningful for teachers and students to reflect on the relationship among
them, teachers and responsible personnel participate in the advisory technical skills
training to students and assessment and improvement the systems of caring and assisting
students continuously.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สภาพระบบการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนท�ำให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของเด็กที่ก่อให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจรับค่านิยมต่างๆ ท�ำให้มีผลต่อ
การปรับตัวของเด็กที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น มีค่านิยมที่ผิดๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมหาต่างๆ มากมาย ซึ่งตรงกับ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552ก, หน้า 3 - 4) กล่าวว่า ปัญหาส�ำคัญของเด็กวัยรุ่นคือ
เด็กและเยาวชนมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้น หมกมุ่น และเรียนรู้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนน�ำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและ
สังคม ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุม่ รวมตัวกันสร้างความปัน่ ป่วน
ในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดความรับผิดชอบ
เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความส�ำคัญของหลักศาสนา ความสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ และให้ความส�ำคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรม
น�้ำใจ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม อาทิติดการพนัน การมั่วสุมใน
หอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท�ำร้ายรังแกกันเองและหมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์
การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็นสุขตามทีส่ งั คมมุง่ หวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานัน้ นอกจาก
จะด�ำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนที่เป็นสิ่งส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ดังที่ ธีระ รุจเจริญ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนใน
เชิงบวกแล้วในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกันเป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการระบาดของสารเสพติดปัญหา
การแข่งขันในรูปแบบต่างๆก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องดังนัน้ ภาพความ
ส�ำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก�ำหนดให้วา่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่ตอ้ งเก็บค่าใช้จา่ ย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้ก�ำหนดความ
มุ่งหมายของการศึกษาในมาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทงั้ ร่างกายจิตใจสติปญ
ั ญาความรูแ้ ละคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได้ก�ำหนด
นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งด�ำเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก�ำหนดมาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิเด็กโดยให้สถาน
ศึกษาด�ำเนินการตามแนวทางเพราะสภาพสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม
และความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในด้านสังคมปัจจุบันจึงเป็นหน้าที่ของสถาน
ศึกษาที่ต้องหาแนวทาง น�ำเทคนิควิธีการต่างๆ มาพัฒนาครูเพื่อที่จะสามารถด�ำเนินการในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต�ำบลนิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดรับ
นักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรับนักเรียนประเภทประจ�ำ มีจำ� นวน
นักเรียนทั้งสิ้น 920 คน จากการบันทึกการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบันทึก
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พฤติกรรมนักเรียน บันทึกการประชุมผู้ปกครองของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน (2556) ว่า ส่วนใหญ่
มีฐานะยากจน เด็กจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่เสียชีวิตแล้วต้องอาศัยอยู่กับปู่ยาตายาย
หรือญาติพนี่ อ้ ง ครอบครัวขาดเอาใจใส่ การขาดความอบอุน่ ความไม่เข้าใจกันระหว่างผูป้ กครองกับนักเรียน
แสดงออกซึ่งลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พูดจาก้าวร้าว การใช้สารเสพติด
นอกจากนีโ้ รงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เป็นโรงเรียนประจ�ำเมือ่ นักเรียนเหล่านีม้ าอยูร่ วมกันเป็นจ�ำนวน
มาก จึง่ ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การเล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ชูส้ าวและสารเสพติด เพราะนักเรียน
มีความแตกต่างกันระหว่างวัย และชีวติ ความเป็นอยูท่ ำ� ให้ตอ้ งดูแลเลีย้ งดูนกั เรียนแทนผูป้ กครองของนักเรียน
จึ่งจ�ำเป็นต้องให้การดูแล ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ดังมีผู้วิจัยเห็นความส�ำคัญระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ทำ� การวิจยั ไว้ เชาวลิต จินดารัตน์ (2551) พบว่า การด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียนตามล�ำดับ
จากสภาพปัญหาของนักเรียนดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วชั บุรี ทัง้ นีผ้ ลทีไ่ ด้อาจมาประยุกต์ใช้ให้นกั เรียนเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข และรักประเทศชาติ ท้องถิ่น มุ่งท�ำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามควบคู่ไปกับการ
มีคุณธรรม โดยที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนจ�ำเป็นที่ต้องร่วมมือกันด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนและมีความเข้าใจในการด�ำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
ปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ ศึกษาปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก
3.2 ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับน้อย
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริมสนับสนุน แก้ปญ
ั หา และพัฒนาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 เป็นข้อมูลส�ำหรับส�ำนักงานการจัดการศึกษาพิเศษ และส�ำนักงานการศึกษาอืน่ ๆ เพือ่ น�ำไปใช้
เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู้ อน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ�ำนวน 67 คน
ปีการศึกษา 2557
5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
5.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ระดับการศึกษาได้แก่ ปริญญาตรี และปริญญาโท
และประสบการณ์ในการท�ำงานได้แก่ 1- 5 ปี 6 – 12 ปี และ13 ปีขึ้นไป
5.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน (กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546 หน้า 9)
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2557
5.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ท�ำการศึกษาผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2557
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู้ อนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ�ำนวน 67 คน
ปีการศึกษา 2557
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยค�ำถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะปลายปิดเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้านดังนีด้ า้ นการรูจ้ กั นักเรียน
เป็นรายบุคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้าน
การส่งต่อ โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Numerical rating
scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)
เกีย่ วกับข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
6.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)
7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลดังนี้
7.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ
ด้านการคัดกรองนักเรียน
1. ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคล พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ได้แก่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน เช่น
ความตัง้ ใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน รองลงมาคือ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั นักเรียน บันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ จ�ำแนกนักเรียนตามผลการ
เรียน รองลงมาคือ จ�ำแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ วางแผนในการคัดกรองนักเรียน ส่วนข้อที่มี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ จ�ำแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
สามารถพิเศษให้แก่นกั เรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม ส่วนข้อทีม่ กี ารปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ คือ รายงานผลการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ�ำวัน รองลง
มาคือ มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพื้นที่บริการ ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่
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ไม่เหมาะสมของนักเรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมอบรมประจ�ำสัปดาห์
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียง
จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา รองลงมาคือ ให้ครูฝ่าย
ปกครองได้ชว่ ยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ประเมินการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วน
ข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ให้ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน
7.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ส่วนด้านทีม่ ปี ญ
ั หาน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการป้องกัน
และแก้ปัญหา
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อยคือ จัดท�ำระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน
ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ บันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8)
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงจากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อยคือ จ�ำแนกนักเรียนตามความประพฤติ รองลงมาคือ จ�ำแนกนักเรียน
ตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา ส่วนข้อที่มีระดับปัญหามาก
ที่สุดคือ จ�ำแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงจากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อยคือ จัดกิจกรรมด้านการคุม้ ครองนักเรียน เช่น ชูส้ าว ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท ความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ รองลงมาคือ ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมหอนอน
และศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม ส่วนข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุดคือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อทีม่ ปี ญ
ั หามากทีส่ ดุ คือ ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน รองลงมา ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมประจ�ำสัปดาห์ และให้ความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ รักษาความลับของนักเรียน
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียง
จากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อยคือ เชิญผูป้ กครองมารับทราบถึงความจ�ำเป็นในการส่งต่อนักเรียน รองลงมา
คือ ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา และให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ส่วนข้อที่
มีระดับปัญหามากที่สุดคือ จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา
8. อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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สงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้อภิปราย ดังนี้
8.1 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานจัด
ท�ำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทีม่ คี วามเป็นมาตรฐาน มีแผน /โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอีกทั้งมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้า
มามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน เพือ่ ให้สนองต่อจุดมุง่ หมายของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้ก�ำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการ
ศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6)
และแนวการจัดการศึกษายังให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (มาตรา22) และสอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2547 : 2) ทีไ่ ด้กำ� หนด
นโยบายสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครูอาจารย์ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการด�ำเนิน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก�ำหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรม
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปญ
ั หาและการคุม้ ครองสิทธิเด็กเพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนได้รบั การดูแลช่วยเหลือ
จากครู ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาในสถานศึกษาการเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม และตรงกับกลยุทธ์ความส�ำเร็จในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบุว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ทั้งผู้บริหารครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ จึงให้ความส�ำคัญในการน�ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ เพราะเป็นการด�ำเนินงาน
เพือ่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มคี ณ
ุ สมบัติ “เก่ง ดี มีสขุ ” โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะครูทกุ คนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุวรรณ รัตนมาลี (2547 : 138) ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการด�ำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552) ได้ศึกษาการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
พบว่าสภาพการด�ำเนินงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายด้าน มีการปฏิบัติมาก เรียงตามล�ำดับคือ ด้านเตรียมการและการวางแผน ด้านการด�ำเนินงานตามแผน
ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล และด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ วิโรจน์ สุรสาคร (2550 ) ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครนครปฐม พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมและร้ายด้านมีการปฏิบัติมาก และยังมีการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนิน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ได้แก่ การจัดท�ำโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน การเพิ่มเติมความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
เมื่อพิจารณาสภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล จัดเวลาและอ�ำนวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการจัดท�ำ
และเตรียมเครื่องมือหลายชนิดในการเก็บข้อมูลนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผลการเรียน สุขภาพ ประวัติ
ครอบครัว เป็นต้น มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการชีแ้ จงท�ำความ
เข้าใจกับนักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและที่เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และสรุปลงในระเบียนสะสมของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
ดังที่กรมสุขภาพจิต (2551ก : 10) ได้กล่าวว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการรู้จักความแตกต่าง
ของนักเรียนแต่ละคนทีม่ พี นื้ ฐานความเป็นมาของชีวติ ทีไ่ ม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะ
ช่วยให้มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์
ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จาก
เครือ่ งมือและวิธกี ารทีห่ ลากหลายตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรูส้ กึ หรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหา นักเรียนซึง่ จะท�ำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้นอ้ ยทีส่ ดุ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประภาส นาคประวัติ (2553 ) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-3 ในเขตอ�ำเภอสอยดาว สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
เขต 2 พบว่าด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล ผูบ้ ริหารส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส�ำคัญในการด�ำเนิน
งานจัดท�ำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และการใช้ระเบียบ
สะสมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญหนา ศรีลาดเลา
(2547 : 102) ได้ศกึ ษาวิจยั การพัฒนาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม
อ�ำเภอแคนดง จังหวัดบุรรี มั ย์ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การพัฒนาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ท�ำให้บุคลากร
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยเฉพาะ
มีความเข้าใจในเรื่องของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา
จากโรงเรียนมีการก�ำหนดตัวชี้วัดของเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นมาตรฐาน ครู
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ ด้านของนักเรียน
จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ท�ำให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน เพื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียนมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีการชี้แจงผลการคัดกรองให้นักเรียนเข้าใจ ท�ำให้นักเรียนยอมรับผลการคัดกรอง
นักเรียน อีกทั้งครูที่ปรึกษาเก็บผลการคัดกรองนักเรียนไว้เป็นความลับ ดังที่ กรมสุขภาพจิต (2546 : 13)
ได้กล่าว่า การคัดกรองนักเรียน เป็นการจัดกลุม่ นักเรียนมีประโยชน์ตอ่ ครูทปี่ รึกษาในการหาวิธกี ารเพือ่ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนและมีความรวดเร็ว
ในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่คัดกรองนักเรียนเพื่อจัด
กลุม่ แล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพือ่ การแก้ปญ
ั หาของนักเรียนจะมีนอ้ ยลง ซึง่ มีผลต่อความรวดเร็วในการ
ช่วยเหลือซึง่ บางกรณีจำ� เป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน กรมสุขภาพจิต (2551ก : 16) ยังได้กล่าวถึงการคัดกรอง
นักเรียนว่า เป็นการพิจารณา ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ปกติ คือนักเรียนทีไ่ ด้รบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยูใ่ นเกณฑ์ของ
กลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ซึง่ โรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไข 3) กลุม่ มีปญ
ั หา คือ นักเรียนทีจ่ ดั อยูใ่ นเกณฑ์ของกลุม่ มีปญ
ั หาตาม
เกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี สอดคล้องกับงาน
วิจัยของฉลอง เอี่ยมวิไล (2547) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจติ ร เขต 1 พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการส่งต่ออยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ มธุริน แผลงจันทึก (2554 : 114) ได้ศึกษาปัญหา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 5 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการคัดกรองนักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุด
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีอ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา
จากโรงเรียนมีแผน /โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูทปี่ รึกษา
มีความพร้อม และให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูมหรือกิจกรรมแนะแนว เพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มมีการชี้แจงผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการหาแนวทาง
ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 3) ได้กล่าว่า การส่งเสริม
นักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกติหรือกลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หา ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ มีความภาคภูมใิ จในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยป้องกัน
มิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/
มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
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กับ ฉันทนา จันทร์บรรจง (2546 : 52) ได้เสนอแนะแนวทางคือ ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนควรจัดกิจกรรม
ทีเ่ ป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่างครูทปี่ รึกษาหรือครูประจ�ำชัน้ กับนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
และครูทปี่ รึกษาหรือครูประจาชัน้ ควรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของนักเรียนเพือ่ สร้างความอบอุน่ เป็นกันเองกับ
นักเรียนครูที่ปรึกษาหรือครูประจ�ำชั้นจึงจะสามารถท�ำงานด้านการส่งเสริมนักเรียนได้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
4. ด้านการป้องกันและแก้ไชปัญหา พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา
จากโรงเรียนมีมาตรการให้ครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวข้องกับด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้
ความร่วมมืออย่างดีโดยเน้นที่การปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม อย่างหลากหลายและสอดคล้อง
กับลักษณะปัญหาของนักเรียน ครูทปี่ รึกษามีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์เหมาะสม มีทกั ษะในการให้คำ� ปรึกษาแก่
นักเรียน ปฏิบตั ติ นเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ศรัทธาของนักเรียน มีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กันในการท�ำงานร่วมกับนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา และโรงเรียนมีการประเมินผลและท�ำรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ ดังทีก่ รมสุขภาพจิต (2551ข : 2 - 18) ได้กล่าวว่า การป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคน
เท่าเทียมกัน แต่สำ� หรับนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หานัน้ จ�ำเป็นอย่างมากทีจ่ ะต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ
และหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็น
ปัญหาสังคมการป้องกันและแก้ไขนักเรียนจึงเป็นภาระงานทีย่ งิ่ ใหญ่ และมีคณ
ุ ค่าอย่างมากในการพัฒนาให้
นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง เอี่ยมวิไล (2547 :
บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน
ศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งต่อ
อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย วงค์จันทร์ (2552) ได้ศึกษาสภาพการด�ำเนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 - 3 ในอ�ำเภอฝาง สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ได้ให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้น
แก่นักเรียน ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อาจเนือ่ งมาจากโรงเรียน
ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความชัดเจนและครบถ้วนของข้อมูลของ
นักเรียนกลุม่ ทีต่ อ้ งการส่งต่อเพือ่ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยคณะครู ครูแนะแนว
และครูที่ปรึกษาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนก่อนการส่งต่อตามขอบเขตความสามารถของ
ตนในการช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน พร้อมทัง้ ปกปิดข้อมูลของนักเรียนทีถ่ กู ส่งต่อไว้เป็นความลับ รวมถึง
โรงเรียนมีการชีแ้ จงให้ผปู้ กครองและนักเรียน ให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ การถูกส่งต่อ เพือ่ เข้าใจ ให้การร่วมมือ และ
รับการช่วยเหลือ ในการส่งต่อนักเรียนไปพบผู้เชี่ยวชาญและครูที่ปรึกษามีการติดตามผลการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสม�่ำเสมอ ดังที่กรมสุขภาพจิต (2546 : 8) ได้กล่าว่า การส่งต่อนักเรียนเป็นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูทปี่ รึกษานัน้ อาจมีบางกรณีทปี่ ญ
ั หามีความยากต่อการช่วยเหลือ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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หรือช่วยเหลือนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด�ำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้
ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่
โตจนยากที่แก้ไขได้ สอดคล้องกับโชว์นันต์ มารุตวงค์ (2547 : 124) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ครูทปี่ รึกษาทุกคน
มีความเข้าใจในบทบาทและระบบปฏิบตั งิ านของครูทปี่ รึกษาทุคนมีความเข้าใจในบทบาทและระบบปฏิบตั ิ
งานของครูทปี่ รึกษาและเกิดความตระหนักในการทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมีความชัดเจนเป็นระบบ และสอดคล้องกับยุทธนา เรืองไพศาล
(2547 : 85) ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี ได้เสนอแนะแนวทางครูทปี่ รึกษาควรประสานงานกับ
ครูที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่งต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ประภาส นาคประวัติ (2553) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิด
สอนในช่วงชั้นที่ 1-3 ในเขตอ�ำเภอสอยดาว สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า
ด้านการส่งต่อ ได้จัดกิจกรรมด้านการส่งต่อ โดยประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน
เช่น ครูแนะแนวครูฝ่ายกิจการนักเรียน การประเมินผลการด�ำเนินงานการส่งต่อนักเรียน การสรุปผลการ
ด�ำเนินงานส่งต่อนักเรียน
8.2 ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยยึดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทีม่ คี วามเป็นมาตรฐาน มีแผน /โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม
อีกทั้งมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน เพื่อให้สนองต่อจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ทีไ่ ด้กำ� หนดความมุง่ หมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษา
ยังให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา22)
สอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิต (2544 :7) ตระหนักถึงความส�ำคัญกับการจัดท�ำระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้มีมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ของทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ยึดนักเรียนเป็นส�ำคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือการ
ส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552) ได้ศึกษาการบริหาร
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จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านมีปญ
ั หาน้อย เรียงล�ำดับคือ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล
ด้านการเตรียมการและการวางแผน และด้านการด�ำเนินงานตามแผน
เมื่อพิจารณาปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน พบว่าโดย ด้านที่มีระดับปานกลาง คือด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนด้านทีม่ รี ะดับน้อย ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปรายผลการวิจยั เป็นรายด้าน
ดังนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
อาจเนื่องจาก โรงเรียนไม่ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจงท�ำความเข้าใจในการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล รวมทั้งครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการ
เรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน และการขาดเรียนน้อย ซึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนที่
รับเด็กมีปญ
ั หา ถ้าขาดความร่วมมือ การเอาใจใส่ดแู ลอย่างใกล้ชดิ ก็จะเกิดปัญหามาก ปัญหาในการด�ำเนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีสาเหตุมาจาก โรงเรียนไม่ให้ความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความเป็นจริง ทีค่ รอบคลุม ทุก ๆ ด้าน เช่น
ผลการเรียน สุขภาพ ประวัตคิ รอบครัว เป็นต้น มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลน้อย รวมทั้งโรงเรียนไม่จัดเวลาและอ�ำนวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
จึงท�ำให้โรงเรียนมีขอ้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั เกีย่ วกับนักเรียนแต่ละคนน้อย ด้วยเหตุตา่ ง ๆ ดังกล่าวจึงท�ำให้ปญ
ั หา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ชัย สาไพรวัลย์ (2546) ท�ำการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการด�ำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคราม ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล�ำดับ คือ 1) การ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหา 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งต่อนักเรียน 4) การส่งเสริมนักเรียน
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เนื่องจากการระดมความคิดจากครูในการก�ำหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยังท�ำได้น้อย รวมทั้งครูและ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการคัดกรองนักเรียนมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน การคัดกรองนักเรียนขาดการพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ ด้าน และไม่มีการชี้แจงผลการคัดกรอง
ให้นักเรียนเข้าใจ ท�ำให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน เพื่อการแบ่งกลุ่มขาดความถูกต้องน่าเชื่อถือ
นักเรียนไม่ยอมรับผลการคัดกรอง ปัญหาในการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรอง
นักเรียน มีสาเหตุมาจากครูยังไม่เห็นความส�ำคัญ และไม่ตระหนักในความส�ำคัญของการคัดกรองนักเรียน
ครูไม่รักษาความลับในการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครูยึดแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นเกณฑ์
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คัดกรองนักเรียนเพียงอย่างเดียวและคัดกรองนักเรียนไม่ตรงตามสภาพเป็นจริง สอดครองกับงานวิจัยของ
นิกร ทองทิพย์ (2550) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาว พบว่า การด�ำเนินงานได้มีการวางแผนในการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ แต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ชัดเจนจึง
จัดกลุ่มได้ยาก ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวจึงท�ำให้ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
คัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องมา
จากผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูทปี่ รึกษาให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุม่ เสีย่ งมาก
ซึง่ ถือว่าเป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งให้ความดูแลเป็นพิเศษ และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุม่ ปกติ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน
และรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต
(2546 : 3) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารโรงเรียนทุกฝ่ายรวมทัง้ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับวิธกี ารและ
เครื่องมือในการส่งเสริมนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายก้าวทันเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้พัฒนานักเรียนอย่างทั่วถึงเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆดังกล่าวจึงท�ำให้ปัญหาการ
ด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนอยู่ในระดับน้อย
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย อาจเนือ่ งจาก
โรงเรียนให้ความส�ำคัญในการพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ และทักษะในการให้ค�ำปรึกษาแก่นักเรียน
ส่งผลให้ครูทปี่ รึกษาแสดงอารมณ์ทเี่ หมาะสมในการท�ำงานร่วมกับนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งหรือกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หา
และยังสามารถก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยเน้นการปฏิบตั จิ ริงได้อย่าง
เหมาะสมและตรงกับปัญหาและความต้องการของนักเรียน การจัดกิจกรรมที่ความหลากหลาย ตลอดจน
โรงเรียนยังมีการประเมินผลและท�ำรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวจึงท�ำให้ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน อยู่ในระดับน้อย
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องจากครู
แนะแนวกับครูทปี่ รึกษามีขอ้ มูลของนักเรียนกลุม่ ทีต่ อ้ งการส่งต่อชัดเจนและครบถ้วน โดยประสานความร่วมมือ
กับผูเ้ ชีย่ วชาญหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนก่อนการส่งต่อ
เพือ่ รับการช่วยเหลือ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ผปู้ กครองนักเรียนเพือ่ ท�ำความเข้าใจและร่วมมือในการส่งต่อนักเรียน
และติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 ข : 51-52) ได้ก�ำหนดไว้ โดยแบ่งกระบวนการส่งต่อนักเรียนเป็น
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2 ลักษณะ คือ 1) การส่งต่อภายใน กรณีที่ครูประจ�ำชั้น/ครูที่ปรึกษาได้ด�ำเนินการตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาแล้วแต่นกั เรียนมีพฤติกรรมไม่ดขี นึ้ ครูประจ�ำชัน้ / ครูทปี่ รึกษาจะส่งต่อนักเรียน
ให้ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองด�ำเนินการให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป กรมสุขภาพ
จิต (2547 ข : 132) และ 2) การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษา โดยครูแนะแนวหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องเป็นผูด้ ำ� เนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
นี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ยังมีแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบยังยืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุมาลี ทองงาม (2555) ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวัดโคนอน ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอนได้ด�ำเนินงานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนตามหลักสากล โดยได้ใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)
ได้เยี่ยมบ้าน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้แก่ครูในการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น
แก่นักเรียน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ�ำเป็นในการ
ส่งต่อนักเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท�ำให้ปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ส่งต่อ อยู่ในระดับน้อย
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะน�ำไปใช้
จากข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้ ดังนี้
9.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้นผู้บริหาร
ครู และผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันในการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา และมีการประชุมชีแนะข้อมูลและวิธีการคัดกรองนักเรียนอย่างชัดเจน
9.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดย
เฉพาะ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านต่างๆ เช่น ด้านความรูค้ วามสามารถ
ด้านอาชีพ และด้านอื่นๆ ซึ่งควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมนักเรียนต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
9.2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เชิงลึกเช่นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู
เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุการแก้ไขปัญหาและปัจจัยน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
9.2.2 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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9.2.3 ควรศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆใน
พื้นที่จังหวัดอื่น หรือพื้นที่อื่น เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
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