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ราช

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม จ�ำนวน 81 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้านการป้องกันและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด

วิทย
าลัย

ค�ำส�ำคัญ : การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Abstract

มหา

The purpose of this research was to study The Implementation of Student Care and Support System at
Watchanpradittharam School, Phasicharoen District, Bangkok. The five aspects of student care and support system
included 1) knowing students individually, 2) student classification, 3) student promotion and development,
4) problem prevention and solving, 5) student transfer. The population was 81 teachers of the school. The instrument
was a 5-point rating scale questionnaire of which the reliability was 0.986. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that the overall level of the implementation of student care and support system
at Watchanpradittharam School, Phasicharoen District in Bangkok was at a high level. Student promotion and
development was rated the highest followed by knowing students individually. The aspect of problem prevention
and solving was rated the lowest.
Keyword : The Implementation of Student Care and Support System
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ก�ำหนดความมุง่ หมายและหลักการจัดการศึกษาว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม รวมทั้งการเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ดังจะเห็นได้จากการก�ำหนดแนวการจัดการ
ศึกษาในมาตรา 22 ให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และโดยให้ถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด นั่นคือ
กระบวนการในการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยในการจัดการ
ศึกษาต้องเน้นความส�ำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
ซึง่ สอดคล้องกับมาตรา 23 ข้อ 5 ตามพระราชบัญญัตฯิ ฉบับดังกล่าว
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกังวลใจ
เกี่ยวกับจ�ำนวนนักเรียนที่ประสบความล้มเหลวในการศึกษา ซึ่งใน
แต่ละปีมสี ถิตนิ กั เรียนเป็นจ�ำนวนมากทีป่ ระสบความล้มเหลวในการ
ศึกษา (สันติสุข สันติศาสนสุข, 2552 : 87) ศึกษาสาเหตุพบว่า
นักเรียนทีป่ ระสบความล้มเหลวในการศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา
ครอบครั ว ปั ญ หาความยากจน มีภ าระต้องดูแ ลช่ว ยเหลื อ คน
ในครอบครัว ปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนไม่ได้ ไม่ชอบวิธกี ารสอน
ของครู ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและปัญหาอื่น ๆ ทั้งที่
เกิดจากผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และหาก
ปล่อยให้นักเรียนแม้เพียงคนเดียวหลุดออกจากระบบการศึกษา
นัน่ หมายถึง ความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ทงั้ ในแง่เศรษฐศาสตร์
โอกาสในการพัฒนาสังคมและความรูส้ กึ ของพ่อแม่ผปู้ กครองทีห่ วัง
จะให้โรงเรียนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เด็กและเยาวชน หากโรงเรียน
ไม่คิดที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังปล่อยปละละเลยให้นักเรียน
หลุดออกจากระบบการศึกษา แล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมอย่างที่
ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึง โรงเรียนจะเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นที่พึ่งของ
สังคมได้อย่างไร การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความ
ส�ำคัญมาก ซึ่งผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครองและ
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในด้านพฤติกรรม โดยเน้นให้ครูใช้รูปแบบกลยุทธ์ผสมผสานพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนพฤติกรรม อาทิเช่น จัดกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมนอกชั้นเรียน เป็นต้น โดย
ค�ำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ และพฤติกรรมของผูเ้ รียนให้พฒ
ั นา
ตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและ

ประสบความส�ำเร็จในชีวิตตามวิถีของตนเอง อีกทั้งปัจจัยที่ส�ำคัญ
ทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความ
ส�ำเร็จ คือ ความตัง้ ใจจริงในการสนับสนุนการด�ำเนินงานการติดตาม
ผลอย่างสม�่ำเสมอของผู้บริหารและครูทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนผลักดันให้การด�ำเนินงานช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีค่ รูตอ้ งมีความเข้าใจระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการและมีเครื่องมือที่หลากหลาย
แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวของนักเรียนเอง ปัญหาจากสภาพ
ครอบครัว พ่อแม่และผู้ปกครอง ปัญหาในโรงเรียนเนื่องจากครู
เพื่อนนักเรียน บรรยากาศในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม
โรงเรียนจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารจัดการ เพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเอื้อให้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อน�ำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
นักเรียนและเพือ่ เป็นแนวทางแก่โรงเรียน ในการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลดีต่อเยาวชนของประเทศชาติ
สืบไป (สุภัสสร สุริยะ, 2562 : 51)
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจ�ำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในการส�ำรวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน
พบข้อมูลนักเรียนมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาครอบครัว
ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ บิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด
นักเรียนต้องอาศัยอยูก่ บั ญาติพนี่ อ้ ง สภาพเช่นนีท้ ำ� ให้นกั เรียนว้าเหว่
มีความรู้สึกขาดความอบอุ่น มีผลกระทบต่อด้านการเรียนมีผล
การเรียนตกต�่ำ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ถ้าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น
การใช้สารเสพติดหรือไปเที่ยวเตร่มั่วสุมอาจคล้อยตามได้ง่าย จาก
ความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์ที่จะ
ศึกษาการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เหมาะสม ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อนักเรียนให้ได้รบั การช่วยเหลือ มีพฒ
ั นาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
เป็ น บุ ค คลที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คมและ
สติปัญญา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่มุ่งหวังของสังคมต่อไป
ในภายภาคหน้า ดังนัน้ การด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมควรที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านต่าง ๆ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรุงเทพมหานคร
2. น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หา ก�ำหนดแนวคิดการด�ำเนิน
ของโรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เจริ ญ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
3. สร้างแบบสอบถาม โดยใช้การรับรูข้ องครูทปี่ ฏิบตั งิ าน
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
อยู่ในโรงเรียน 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 2) การคั ด กรองนั ก เรี ย น 3) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน แล้วน�ำ
ฉบั บ ร่ า งเสนอต่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
81 คน
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย ของการวิจัย
4. น� ำ แบบสอบถามให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญ จ� ำ นวน 3 ท่ า น
ในครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขต ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละข้อ
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ยึดกรอบแนวคิดของส�ำนักงานคณะ ค�ำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, Index of Objective
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระบบดูแล Congruence) เท่ากับ 1.00
5. ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ช่วยเหลือนักเรียน (2559 : 14) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน
คือ การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม ของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
6. น�ำแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว
และพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ
ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนวัดนิมมานรดี ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 30 คน แล้ ว หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ
ครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient, 1997 : 160-161).
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สอบถามการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ ได้ความเชื่อมั่น 0.986
7. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 10 ข้อ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใช้กับครูโรงเรียน
การคัดกรองนักเรียน 10 ข้อ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 10 ข้อ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 10 ข้อ ด้านการส่งต่อนักเรียน 10 ข้อ จ�ำนวน 81 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวม 50 ข้ อ ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
การเก็บรวบรวมเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำ� เนินการ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
มีดังนี้
1. น�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง วัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ครูในโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 81 คน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล

มหา

วิทย
าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร
ณี

นักเรียนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยในการรู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน เพื่อการด�ำเนินงาน
พัฒนาและการแก้ไขปัญหานักเรียนของโรงเรียนต่อไป

ธัญลักษณ์ เอี่ยมเจริญ, พัชรา เดชโฮม

132 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ผลการวิจัย

ำไพ

พรร
ณี

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สอบถาม จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท�ำงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 81 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 83.95 และเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี จ�ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า 10 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า
20 ปี จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุด คือ
ประสบการณ์การท�ำงาน 10-20 ปี จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
30.86
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร น�ำเสนอในรูปของค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ราช

ภัฏร

2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจ�ำนวน 81 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากระดับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ส ถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน โดย
ใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การคั ด กรองนั ก เรี ย น 3) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียนโดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ
					
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ใิ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ
					
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ใิ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ
					
น้อยที่สุด

วิทย
าลัย

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
		 ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ด้าน
ที่
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2 ด้านการคัดกรองนักเรียน		
3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4 ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา
5 ด้านการส่งต่อนักเรียน
			
รวม

มหา

จากตารางที่ 1 พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก (µ=4.27)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.36) รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล (µ=4.28) ส่วนด้านการป้องกันและแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด (µ=4.23)
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μ

σ

4.28
4.25
4.36
4.23
4.24
4.27

0.72
0.72
0.67
0.72
0.71
0.71

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ล�ำดับ
2
3
1
5
4

โดยผลการวิจัยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (µ=4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา จัดให้มกี ารด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.46) รองลงมาคือ
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จากผลการวิจัยเรื่องการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้าน
การป้องกันและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการก�ำหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและสร้างความเข้าใจในการ
ด�ำเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่าง
ละเอียดครบถ้วน มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย
มอบหมายให้ครูประจ�ำชั้นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนจาก
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามเข้ า ใจนั ก เรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ
ในตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีการติดต่อสือ่ สาร
กับผู้ปกครองในทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยไม่ปล่อยปละละเลย
นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครูได้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรียนทีไ่ ม่สามารถแก้ไขปัญหา
หรือให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมได้ โดยการส่งต่อนักเรียน
ทีม่ ปี ญ
ั หาไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน มีการบันทึกผลการช่วยเหลือ
การส่งต่อนักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนและมีการติดตาม
สรุ ป ผล และรายงานผลการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยา พรมรัตน์ (2559) ได้ศกึ ษาสภาพ
และปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกัน
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียนและด้านการส่งเสริม
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา พงษ์สวัสดิ์ (2561) ได้
ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ�ำ
คุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การส่งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ถาวรแก้ว

มหา

วิทย
าลัย

ราช

ภัฏร

ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็น
รายบุคคล (µ=4.44) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการด�ำเนิน
การรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัวของนักเรียน มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.07)
2. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.25) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จัดให้มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในการคัดกรอง
นักเรียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (µ=4.60) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จัดให้มกี ารจัดท�ำสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษา
ให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (µ=4.30) ส่วนผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มกี ารใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ในการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.14)
3. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (µ=4.36) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกภาคเรียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (µ=4.59) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ให้ นั ก เรี ย นเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ ( µ =4.40) ส่ ว นผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วยเครื่องมือ
ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.27)
4. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (µ=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.35) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้
มีการรายงานและประเมินผล ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม (µ=4.30) ส่วนผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ป กครองเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
แก้ปัญหาของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.14)
5. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีขนั้ ตอนการส่งต่อนักเรียนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.33) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดให้มีการสรุปผลการส่งต่อนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน (µ=4.31)
ส่วนผูบ้ ริหารและคณะครูมกี ารชีแ้ จงให้นกั เรียนทราบถึงความจ�ำเป็น
ในการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.16)
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ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในการคัดกรองนักเรียน เพื่อการจัด
กลุม่ นักเรียนเป็นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ มีปญ
ั หาเป็นห้องเรียนและ
ระดับชั้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
และผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการประชุมชีแ้ จงสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
กับครูให้มีมาตรฐานเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน มีการจัดท�ำ
สารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนั
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจะประโยชน์อย่างยิ่งในการหา
วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาและช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานีสระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร สุริยะ (2562) ได้ศึกษา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล�ำดับดังนี้
ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา คือ ด้าน
การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้ า นการป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และด้ า นที่ มี ข ้ อ เฉลี่ ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุม่ เสีย่ งหรือกลุม่ มีปญ
ั หาให้กลับมาเป็นกลุม่ ปกติ
โดยมีการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน เช่น กิจกรรม
โฮมรูม การเยีย่ มบ้าน การจัดประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียนทุกภาคเรียน
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด�ำรงชีวิตให้กับนักเรียน
ซึง่ การจัดกิจกรรมเหล่านีม้ คี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน
และนโยบายของสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย
วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ศรินธร มีเพียร (2559) ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนศรียาภัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครู โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การส่งเสริมและ
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(2559) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานีสระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
ส่วนผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ผูว้ จิ ยั อภิปราย
ผลในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการ
ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถในการเรียนของนักเรียน
มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�ำ
แฟ้มประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากครูประจ�ำชั้นต้องมี
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ทัง้ นีเ้ พราะนักเรียนแต่ละคนมีพนื้ ความ
เป็นมาที่แตกต่างกัน และเมื่อมาอยู่รวมกันก็ย่อมเกิดพฤติกรรม
หลายรูปแบบ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ท�ำให้ครูมีข้อมูลนักเรียนไว้ศึกษา เช่น ความรู้ความสามารถในการ
เรียนของนักเรียน สุขภาพ พฤติกรรมนักเรียน และสภาพครอบครัว
ซึ่งสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
การป้องกันและการแก้ปญ
ั หานักเรียนได้อย่างอยูต่ อ้ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุธดิ า พงษ์สวัสดิ์ (2561) ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจัย
พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ�ำ
คุ ณ หญิ ง เนื่ อ งบุ รี โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เรียงล�ำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรูจ้ กั นักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งต่อ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรศักดิ์ ผกากรอง (2562) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบว่า
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 11 ในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยการด�ำเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�ำดับดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน และการส่งต่อนักเรียน
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการใช้แบบ
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การส่งเสริมและพัฒนา การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน
ตามล�ำดับ
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีการด�ำเนินการส่งต่อ
นักเรียนทีต่ อ้ งได้รบั การช่วยเหลือไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพือ่ ให้
ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ซึ่งทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม มีการ
ด�ำเนินงานโดยบันทึกการส่งต่อและให้การช่วยเหลือนักเรียน และมี
การติดตามผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า
การด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา
ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้าน
การคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุนิสา มาสุข (2560) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ตามล�ำดับ
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พัฒนา นักเรียน การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ตามล�ำดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุจิวัฒน์ วิระค�ำ (2559) ได้ศึกษา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ
คัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ ตามล�ำดับ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะครูมีการวางแผนเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียน มีการดูแล
เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือ
กลุ่มที่มีปัญหา มีการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือนักเรียน
ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน และในการด�ำเนินกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้มุ่งเน้นให้ครูมีการติดตามผลการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธนาภรณ์ วงค์ค�ำลือ (2562) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บรุ ี 4 ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน รองลงไป
คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล
กอบแก้ว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 5 ด้าน มีระดับการปฏิบัติ
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ า นการรู ้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรจะสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียน เช่น ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
นักเรียน ด้านการคุ้มครองนักเรียน เป็นต้น และควรจัดให้มีการใช้
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นและการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
จะจัดให้มีการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในการ
คัดกรองนักเรียน และจัดหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา
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กัลยา พรมรัตน์. (2559). การศึกษาสภาพและปัญหาการด�ำเนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชุตมิ า ถาวรแก้ว. (2559). การด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ นักเรียนของสถานศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี). วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ธนาภรณ์ วงค์คำ� ลือ. (2562). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียน ในเขตคุณภาพกบินทร์บรุ ี 4 ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2.
สารนิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
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นฤมล กอบแก้ว. (2559). ปัจจัยคัดสรรทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7).
กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.
ปรมาภรณ์ สนธิ. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี.
วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
พรศักดิ์ ผกากรอง. (2562). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี. การค้นคว้า
อิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ศรินธร มีเพียร. (2559). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู โรงเรี ย นศรี ย าภั ย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สันติสุข สันติศาสนสุข. (2552). องค์ความรู้เรื่อง ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน. วารสารวิชาการ. 12(1), 86-67.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
(2559). การพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนักเรียน.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร:
พริกหวานกราฟฟิก.
สุธิดา พงษ์สวัสดิ์. (2561). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี. การค้นคว้า
อิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร.		
สุนิสา มาสุข. (2560). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภัฏร

3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรจะจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย
เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู ้ เรี ย นเพื่ อ พั ฒนาศั กยภาพของนัก เรียนให้เกิด ความภาคภู มิใจ
ในตนเองในด้านต่าง ๆ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ทุก ๆ ภาคเรียน เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลย
นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ผูบ้ ริหารและคณะครูควรจะมี
การชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงความจ�ำเป็นในการส่งต่อ และควรมี
การประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอก
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ควรจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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สุภัสสร สุริยะ. (2562). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและผู้น�ำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม.
อรุจิวัฒน์ วิระค�ำ. (2559). การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง.
Cronbach L. J. (1990). Essentials of psychological
testing (3rd ed.). New York: Harper & Collins.
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