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การศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
พรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ1*์ เพชรสุดา ภูมิพันธุ์2 ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์3
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พื่อ 1. ศึก ษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และ 2. เปรียบเทียบการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 31 จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
ได้จากการสุ่มตามระดับชั้นแบบไม่เป็นสัดส่วนจานวน 44 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
แบบอิสระ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลาดับแรก
พบว่า การรู้จักนักเรียนเป็ นรายบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อ
นักเรียน ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 การจาแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
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STUDY OF OPERATING OF STUDENT CARING AND SUPPORTING SYSTEM
OF THE SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 31
Phonphat Phakpho1* Petsuda Phumiphan2 Thanawat Thitithananan3
Abstract
This research about Study of operating of student caring and supporting system of
the school under Secondary Education Service Area Office 31 was purposed to Study of
operating of attendance and supporting for the students of the institute under Secondary
Education Service Area Office 31 and to compare of Study of operating of attendance and
supporting for the students of the institute under Secondary Education Service Area Office 31
divided by size of the institute, the sample group that used in this research were the institute
administrator under Secondary Education Service Area Office 31 of 44 administrators, the sample
group were gained by level random of non-proportion. The tool that used to collected the
data is the inquired form of the institute administrator to operating of attendance and supporting
for the students of the institute under Secondary Education Service Area Office 31, analyzed
the data from the inquired form by calculation of frequency, percentage, means and standard
deviation, t-test
The research results found that
1. Operating of student caring and supporting system of the school under the
Secondary Education Service Area Office 31 in overall was in a much level, when ascending
from highest means of 3 ranks found that knowing the students by person gained highest means
secondary is screening the students and transferring the students respectively.
2. Comparison of student caring and supporting system of the school under the
Secondary Education Service Area Office 31 that divided by side was not differenced.
Keywords : “The Student Care and Support System”
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24
บัญญัติว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาคานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น
ท าเป็ น รวมทั้ งปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี งามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ไ ว้ ใ นทุ ก วิ ชา อี ก ทั้ งมี ก าร
ประสานงานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 : 3)
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น คื อ การส่ งเสริ ม พั ฒ นา ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้ นั ก เรียน
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะใน
การดารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือเป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการ และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐาน
การทางานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทางานที่
ตรวจสอบได้ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. 2555 : 5)
จากการศึกษาเด็กในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนทั่วประเทศเกือบ 3,000 โรงเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกว่าแสนคนในทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนออกกลางคันอัน เนื่องมาจากผล การเรียนไม่ดีและมีพฤติกรรมไม่ดี เช่น ติดยาเสพติด
ปัญหาเรื่องเพศ จึงมีความจาเป็นต้องื้นนืูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนมัธยม ที่ผ่านมาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น สิ่งแรกที่ต้อง
แก้ปัญหานี้คือ เรื่องของครูที่ปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่มีภาระมากอยู่แล้วจึงไม่มีเวลาเตรียมกิจกรรมดูแลนักเรียน
ในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างดี เพราะฉะนั้นอาจให้ครูแนะแนวเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือครู
ที่ปรึกษาอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องพัฒนานักเรียนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาในโรงเรียนและเสริมกลไกบางอย่างเพื่อให้
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวทาหน้าที่ ให้คาปรึกษากับเพื่อน ๆ ในลักษณะของกลุ่มเพื่อนเตือนเพื่อน หรือเพื่อนช่วย
เพื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะสนใจปรึกษากับเพื่อนด้วยกันมากกว่าครู (กษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา. 2550 : 5)
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาจาแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

194 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

พรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์และคณะ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 50 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie และMorgan และทาการ
สุ่มตัวอย่างแบบสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบไม่เป็นสัดส่วนจะได้ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 44 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ งศึ ก ษาการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่ง เสริมและพัฒนา การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขและการ
ส่งต่อ
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
3.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ การด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขและการ
ส่งต่อ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้การวิ จัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ ค าถามแบบตรวจรายการ ( Check lists) ตอนที่ 2
การศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า ( Rating scales) 5 ระดับ
การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และนาไปทดลองใช้ (Try
out) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จานวน
30 คน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.981
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมาถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 31 เพื่ อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย จั ด ส่ ง
แบบสอบถามพร้อมสาเนาหนังสืออนุญาตไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง โดยแนบซองที่อยู่ของผู้วิจัย
และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามคืนตามกาหนดผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 44 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูล มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้การทดสอบค่าที และเปรียบเทียบการศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามขนาดโรงเรียน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปผลการวิจัย
1. การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลาดับแรก
พบว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อ
นักเรียน ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 การจาแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาได้กาหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงาน และกระบวนการ
ในการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้ดาเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. (2555: ก) ได้กาหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการ และเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางาน
ที่ตรวจสอบได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จุรีรัตน์ มีพันธ์ (2553 : 63) ศึกษาการดาเนินงานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ สวนจันทร์
(2553) ศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่ง
ไม่ตรงกับสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการดาเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบใน
การสร้างเสริม คุณภาพชีวิตผู้เรียนและนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ์ มมประโคน (2553 : 102) ศึกษาเปรียบเทียบ
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการศึก ษา พบว่า การดาเนินงานตามระบบดู แลช่วยเหลือ
นักเรียนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ อัยยะ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 1 จาแนกตามขนาดของโงเรียน ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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พรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์และคณะ

ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนควรส่งเสริมด้านการส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือให้คาปรึกษาอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร. เพชรสุดา
ภูมิพันธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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