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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อนำาเสนอรูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบัุน 
ปญัหาและความตอ้งการในการบรหิารระบบการดูแลชว่ยเหลอืในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) 
เพื่อสร้างรูปแบบการบริการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) 
เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ 4) เพือ่นำาเสนอรปูแบบการบรหิารระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน การวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลคือ 1) ผู้
บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษาจำานวน 
363 คน เครือ่งมอืทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการหาคา่เฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ จำานวน 3 โรงเรียน เครื่องมือ
ทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลูเปน็แบบสมัภาษณแ์ละแบบสนทนากลุม่ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะห์
เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคู่มือการใช้รูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คนเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ วิเคราะห์
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ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
รูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น แบบประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ขั้นตอน
ที่ 4 การนำาเสนอรูปแบบผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการดำาเนนิงานระบบการดูแลชว่ยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สภาพปัญหาที่พบคือ การนิเทศ กำากับติดตาม สภาพ
ความต้องการคือ การนิเทศ กำากับติดตามการดำาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. รูปแบบการบริหารระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานประกอบด้วย 7 
องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยคอื องคป์ระกอบหลกัที ่1 ไดแ้ก ่1) ภาพความสำาเรจ็ 
2) พันธกิจ และ 3) เป้าประสงค์ องค์ประกอบหลักที่ 2 ปัจจัยนำาเข้า ได้แก่ 1) ผู้บริหารเป็น
ผูน้ำา 2) ครมูเีจตคตทิีดี่มคีวามสามารถ 3) มสีือ่เครือ่งมอืและนวตักรรม องคป์ระกอบหลกัที ่
3 กระบวนการ ได้แก่1) การวางระบบการบริหารระบบดูแล 2) การดำาเนินการตามระบบ
ดูแล 3) การวางระบบงานและกิจกรรมแนะแนว 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
5) การนิเทศกับติดตามประเมินผล และ6) การผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์
ประกอบหลักที่ 4 ผลผลิต ได้แก่ 1)การพิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง 2) การส่งเสริมทักษะชีวิต 
3) ความสามารถในการปรับ และ 4) การพัฒนาอย่างรอบด้านของนักเรียน องค์ประกอบ
หลักที่ 5 การประเมินผล ได้แก่ 1) ประเมินปัจจัยนำาเข้า 2) ประเมินกระบวนการ และ 3) 
ประเมินผลผลิต องค์ประกอบหลักที่ 6 ย้อนกลับปรับปรุง ได้แก่ 1) ปรับปรุงปัจจัยนำาเข้า 
2) ปรับปรุงกระบวนการ และ 3) ปรับปรุงผลผลิต องค์ประกอบหลักที่ 7 เงื่อนไขแห่งความ
สำาเร็จ ไดแ้ก ่1) ผูบ้รหิารและทกุฝา่ยตระหนกัถงึความสำาคญัของระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
2) ให้การสนับสนุน ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักและให้ความสำาคัญของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียน และ 3) ภาคีเครือข่ายคณะ
กรรมการดำาเนนิงานทุกคณะมีการประสานกนัอย่างใกลช้ิด ใหค้วามรูแ้ละทักษะที่จำาเปน็ใน
เรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. การประเมินรูปแบบการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 4. การนำาเสนอรูปแบบการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่
เห็นว่าโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสม มีลำาดับขั้นตอนที่ชัดเจนแสดงความสัมพันธ์
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ขององคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย มรีะบบการยอ้นกลบัปรับปรุงการนำาเสนอดว้ย
แผนภูมิสามารถสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการบริหาร, ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน, สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

Abstract

The general purpose of the research is to present student care system 
management model in schools. The specific purposes are 1) to study the present 
circumstances and the needs in student care system management in schools,  
2) to construct a student care system management model in schools, 3) to  
evaluate a student care system management model in schools and 4) to present 
a student care system management model in schools. The research methodology 
consists of four steps. The first one is to study the present circumstances and 
needs in student care system management in schools. The 363 informants are 
school administrators, teachers who are responsible for a student care system and 
advisers. The research instrument used for collecting data is questionnaire. The 
data was statistically analyzed using mean and standard deviation. The second 
group of informants for the first step is three best practices schools. The data was 
collected by an observation and interview. The data was analyzed using content 
analysis. The second step is to construct a student care system management 
model and the manual for using the model. The informants of this step are 9 
specialists. The data was collected by suitability evaluation form and possibility 
evaluation form and statistically analyzed using mean and standard deviation. The 
third step is to evaluate a student care system management model suitability and 
possibility. The informants are 17 specialists. The data was collected by suitability 
evaluation form, possibility evaluation form and usefulness evaluation form and 
was statistically analyzed using mean and standard deviation. The fourth step is 
to present a student care system management model. The informants are 21 
specialists. The data was collected by focus group discussion and was analyzed 
using content analysis. 

The research results are concluded that: 
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1. The overall image of operating conditions of a student care system 
management in schools is at high level. The problems found are coaching,  
supervision and following up. The need conditions are seriously and continuously 
student care system. 2. A student care system management model consists of 
seven main elements and minor elements. The first is 1) images of successful, 
2) missions and 3) goals. The second is inputs which are 1) leadership of the 
school administrator,2) teachers’ good attitudes and capacity, 3) and media and 
innovation. The third is processes which are construction of 1) the setting up of 
system,2) the system operation, 3) the setting up of work system and school 
guidance activity,4) communities’ and parents’ cooperation,5) coaching, mentoring 
and evaluation and 6) supporting of a student care system. The fourth is products  
which contain 1) protection, 2) promoting life skills education, 4) adaptation  
ability,5) students’ all around abilities development. The fifth is evaluations 
which are 1) input evaluation, 2) process evaluation, and 3) product evaluation.  
The sixth is feedbacks and improvement which are 1) input improvement,  
2) process improvement and 3) product improvement. The seventh is success  
conditions which are 1) school administrators and teachers are aware of  
students care system importance, 2) school administrators and teachers support 
and have good attitude toward students care system and 3) school associate  
fellows work together in order to provide knowledge and necessary skills  
that are useful for student care system. 3. The suitability evaluation, possibility 
evaluation and usefulness evaluation of a student care system management model 
in schools are rated overall at the highest level. 4. The presentation of a student 
care system management model in schools to the specialists was released 
that the structure of the model are suitable and well organized. The model has 
presented the relations of major and minor elements. Moreover, the model also 
consists of feedback system and chart in order to enhance clearly understanding 
and efficiency implementation. 

Keywords: Administrative Model, Student Care System, The Primary Education 
Service Area Office
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (2542: 5) กำาหนดในความ
มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่ต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความ
รู้คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสขุ (มาตรา 16) เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงาน
บรรลวัุตถปุระสงคโ์รงเรยีนจงึแบง่โครงสรา้ง
การบริหารงานในโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่าย
บรหิารทัว่ไปซึง่ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไปถอืวา่เปน็
หนว่ยงานทีม่บีทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่ว
กับงานปกครองนักเรียน การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ
สมของนกัเรยีน ซึง่เปน็บทบาทที ่สำาคญัอยา่ง
ยิง่ตอ่การดำาเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลอื
นักเรียนให้บรรลุผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ได้กำาหนดแนวนโยบายระบบการ
ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนเพือ่ใหม้กีระบวนการ
ทำางานที่เป็นระบบ มีความชัดเจน มีการ
ประสานงานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียน เช่นครูผู้รับผิดชอบ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา
ครูแนะแนว และนอกโรงเรยีนเชน่ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย

ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงวิธีการ
กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ เช่น การรู้จัก
นกัเรยีนเปน็รายบคุคล การคดักรองนกัเรยีน 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปญัหานกัเรียน และการสง่ตอ่นกัเรียนอยา่ง
มีคุณภาพอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนประสบความสำาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึไดน้ำาระบบการดแูลชว่ย
เหลอืนกัเรยีนไปใชใ้นโรงเรยีนทกุโรงเรยีนโดย
การดำาเนนิงานจะตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจาก
ทกุฝา่ยทัง้คร ูพอ่ แม ่ผูป้กครองและบคุลากร
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครู มีส่วนสำาคัญอย่าง
ยิง่ทีจ่ะชว่ยดแูลเอาใจใสน่กัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ 
สังเกตพฤติกรรมของนกัเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ
เพื่อรู้การเปลี่ยนแปลงและสามารถหาวิธี
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนได้ทันการณ์ เนื่องจาก
ทุกปัญหาลว้นมสีาเหตแุละไมไ่ด้เกดิข้ึนทันที
ทนัใด แตเ่ปน็การสัง่สมประสบการณท์ีม่ผีล
เชงิลบตอ่พฤตกิรรม ทัง้ด้านความคดิ ความ
รูส้กึ การกระทำาถา้ไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืเบือ้ง
ต้น ปญัหาก็จะมคีวามซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนยาก
แก่การแก้ไขในทีส่ดุระบบการดแูลช่วยเหลอื
นักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัด
กรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและ5) การส่ง
ตอ่ ซึง่ทัง้ 5 องคป์ระกอบดงักล่าว สำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด
กระบวนการบริหารระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน
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ไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียมการและ
วางแผน 2) ดา้นการดำาเนนิงานและตดิตาม 
3) ดา้นการประเมนิผลและ 4) ดา้นรายงาน
ผลสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐานได้จดัทำาเกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดัเพือ่
การตรวจสอบการดำาเนนิการระบบการดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน
กระบวนการและมาตรฐานด้านปัจจัย กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้การ
สนบัสนนุระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถาน
ศกึษาและไดจั้ดทำามาตรฐานและตวัชีว้ดัขึน้ 3 
มาตรฐาน ไดแ้ก ่มาตรฐานดา้นปจัจยั(Input) 
มาตรฐานดา้นกระบวนการ (Process) และ
มาตรฐานด้านผลผลิต (Output)

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่ เก่ียวข้องพบว่ารูปแบบการบริหารระบบ
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนเปน็ภารกจิสำาคญั
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นำาจะต้อง
ให้ความสำาคัญในทุกๆ ด้านเช่น ด้านการ
วางแผน ด้านการดำาเนินการตามแผน ด้าน
การตดิตาม กำากบันเิทศ และดา้นการประเมนิ
ผล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนใหส้ามารถดำาเนนิ
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสนองนโยบาย
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และกรมสุขภาพจิตที่จะส่งผลให้
นกัเรียนมีความสมบรูณพ์รอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย 
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ด้านจิตใจ 
คุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตที่สงบสุข ให้
สมกับคำาว่า “เก่ง ดี และมีความสุข” ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อรูปแบบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพ่ือนำาเสนอรูปแบบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
และความตอ้งการในการบรหิารระบบการดู
แลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

2. เพือ่สรา้งรปูแบบการบรหิารระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อนำาเสนอรูปแบบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษารูป
แบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณภาพ 2) ด้านกระบวนการ และ3) ด้าน
ปจัจยั ศกึษาระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
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ตามมาตรฐานคุณภาพและตวัชีว้ดัระบบการ
ดูแล ของกรมสุขภาพจิต คือ 1) มาตรฐาน
ด้านผลผลิต (Output) 2) มาตรฐานด้าน
กระบวนการ (Process) และ3) มาตรฐาน
ด้านปัจจัย (Input) ศึกษาการดำาเนินการ
ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนตามกระบวนการ
บริหารของสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้านคือ 1) การเตรียม
และวางแผนดำาเนินงาน 2) การดำาเนินงาน
ตามแผน 3) การนิเทศ กำากับติดตาม และ 
4) การประเมินผล

1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.2.1 ประชากรได้แก่ผู้บรหิารสถาน
ศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และครูที่ปรึกษาสังกัดเขตตรวจ
ราชการที่ 14 จำานวน 3,840 คน

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษาสังกัดเขต
ตรวจราชการท่ี 14 การกำาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) ตามตาราง
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie และ 
Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 363 คน 

2. ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอนการดำาเนิน
การวิจัย 4 ขั้นตอน คือ

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในบริหาร
ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนในสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเครือ่งมอืได้แกแ่บบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการในการบริหารระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้
บรหิารสถานศกึษาครผููร้บัผดิชอบระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษาจำานวน 
363 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยการหาค่า
เฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ศกึษาเชงิคณุภาพดา้นการบรหิารระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่
ประสบผลสำาเร็จ (Best practics) ด้านการ
บรหิารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 
จำานวน 3 แห่งเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์
และแบบสนทนากลุม่ (Focus Group) ผูใ้ห้
ขอ้มลูไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููร้บัผดิ
ชอบระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนและครู
ที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 

2.2 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการ
บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการยกร่างรูป
แบบ การตรวจสอบร่างรูปแบบ จัดทำาคู่มือ
การดำาเนนิการตามรปูแบบและประเมนิความ
เหมาะสม ความเปน็ไปได้ของรปูแบบประเมิน
ความเหมาะสมของคูม่อืการดำาเนนิการตามรปู
แบบโดยผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 9 คน ประกอบ
ดว้ย 3 สว่นคืออาจารยม์หาวทิยาลยัราชภัฎ 
ผูบ้รหิารการศกึษา และผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน เครือ่งมอืเปน็แบบสอบถามความ
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คดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมความเปน็ไป
ได้ขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อยของรูปแบบและแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือ
การดำาเนินการตามรูปแบบสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.3 ข้ันตอนที ่3 การประเมินรปูแบบ
การบรหิารระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 17 คน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ผู้บริหารการ
ศึกษา และผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน เครื่องท่ีใช้ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย 
( x )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.4 ขัน้ตอนที ่4 การนำาเสนอรปูแบบ
การบรหิารระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 21คน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ผู้บริหารการ
ศึกษา และผู้อำานวยการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
selection) เครื่องมือได้แก่ เอกสารการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดย การจดัประชมุสนทนากลุม่ (Focus 
Group) จำานวน 1 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวเิคราะหเ์น้ือหาและพจิารณาขอ้มลูทีไ่ด้
จากการสนทนากลุ่ม 

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพการดำาเนินงานระบบการ
ดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาข้ันพืน้
ฐานโดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน ( x = 4.22) ปัญหาที่พบคือ การ
นิเทศ กำากับ ติดตาม มีความต้องการด้าน 
การนเิทศ กำากบัตดิตามการดำาเนนิงานระบบ
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนอยา่งจรงิจงัและตอ่
เนือ่ง ผลการศกึษาโรงเรยีนตน้แบบดา้นการ
บรหิารระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน(Best 
practics) พบว่าทั้ง 3 โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนผา่น
มาตรฐานและตวัชีว้ดัทีก่ำาหนดสามรถนำามา
เป็นแบบอย่างได้

2. รูปแบบการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐานประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลักและ 
24องคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้องคป์ระกอบหลกั
ที ่1 ภาพความสำาเรจ็ ม ี3 องคป์ระกอบยอ่ย
ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์คือ ระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาภาคี
เครอืขา่ยเขา้มามสีว่นรว่มและผา่นมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กำาหนด 2) พันธกิจคือ พัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมบริหาร
ผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำาหนดและ 3) 
เปา้ประสงค์คือ การบรหิารระบบการดแูลช่วย
เหลอืนกัเรยีนเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพได้
รบัความรว่มมอืจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บ
การพัฒนาอย่างรอบด้านผ่านการประเมิน
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ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกำาหนด องค์
ประกอบหลักที่ 2 ปัจจัยนำาเข้า มี 3 องค์
ประกอบยอ่ย ไดแ้ก ่1) ผูบ้รหิารเปน็ผูน้ำา 2) 
ครูมีเจตคติที่ดีมีความสามารถ และ 3)มีสื่อ
เครื่องมือและนวัตกรรม องค์ประกอบหลัก
ที่ 3 กระบวนการ มี 6 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) วางระบบการบริหารระบบดูแล 
2) ดำาเนินการตามระบบดูแล 3) วางระบบ
งานและกิจกรรมแนะแนว 4) การมสีว่นรว่ม
ของผู้ปกครองและชุมชน 5) การนิเทศกับ
ติดตาม ประเมินผล และ 6) การผดุงระบบ
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน องคป์ระกอบหลกั
ที่ 4 ผลผลิต มี 4 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 
1) การพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองนักเรียน 2) 
การส่งเสริมทักษะชีวิตความสามารถในการ
ปรบัตวัของนกัเรยีน 3) การพฒันาอยา่งรอบ
ดา้นของนกัเรียน องค์ประกอบหลักท่ี 5 การ
ประเมินผลมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) 
การประเมนิปจัจยันำาเขา้ประกอบดว้ยประเมนิ
ความเปน็ผูน้ำาของผูบ้รหิาร ประเมนิเจตคตทิี่
ดแีละความสามารถของครแูละประเมนิการ
มีสือ่เครือ่งมอืและนวตักรรมของสถานศกึษา 
2) การประเมินกระบวนการประกอบด้วย
ประเมนิการวางระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
ประเมินการดำาเนินการตามระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียน ประเมินการวางระบบงาน
และกจิกรรมแนะแนว ประเมนิการมสีว่นรว่ม
ของผู้ปกครองและชุมชน ประเมินการนิเทศ
กำากับติดตาม ประเมินผล ประเมินการผดุง
ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน และ 3) การ
ประเมินผลผลิตประกอบด้วยประเมินการ

พทิกัษป์กปอ้งคุม้ครองนกัเรยีน ประเมนิการ
สง่เสรมิทกัษะชวีติความสามารถในการปรบั
ตวัของนักเรยีน ประเมนิการพฒันาอยา่งรอบ
ดา้นของนักเรียน องค์ประกอบหลกัท่ี 6 ยอ้น
กลบัปรบัปรงุ ม ี3 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก ่1) 
ปรบัปรงุปจัจยันำาเขา้ ประกอบดว้ยปรบัปรงุผู้
บรหิาร ปรบัปรงุคร ูปรบัปรงุส่ือเครือ่งมือและ
นวตักรรม 2) ปรบัปรงุกระบวนการประกอบ
ด้วย ปรับปรุงการวางระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปรับปรุงการดำาเนินการตามระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน ปรบัปรงุการวางระบบ
งานและกจิกรรมแนะแนว ปรบัปรงุการมสีว่น
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ปรับปรุงการ
นิเทศกำากับติดตาม ปรับปรุงการผดุงระบบ
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน และ 3) ปรบัปรงุ
ผลผลิต ประกอบด้วย ปรับปรุงการพิทักษ์
ปกปอ้งคุม้ครองนกัเรียน ปรับปรุงการสง่เสริม
ทักษะชีวิตความสามารถในการปรับตัวของ
นักเรียน ปรับปรุงการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ของนักเรียน องค์ประกอบหลักที่ 7 เงื่อนไข
แหง่ความสำาเรจ็ ม ี3 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก ่
1) ผู้บริหารและทุกฝ่ายตระหนักถึงความ
สำาคญัของระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหก้าร
สนบัสนนุ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารตระหนกัให้
ความสำาคญัใหก้ารสนับสนุนการดำาเนินงาน
ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนตามความเหมาะ
สมอยา่งสม่ำาเสมอ ทกุฝา่ยตระหนกัใหค้วาม
สำาคญัใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิงานระบบ
ดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนตามความเหมาะสมอ
ย่างสม่ำาเสมอ 2) ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความ
ตระหนักและให้ความสำาคัญของระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความสุขที่ 
จะพัฒนานักเรียน ประกอบด้วยครูและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความสำาคัญมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอผูเ้รยีนและระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีน มคีวามสขุทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนในทกุๆ 
ด้านครูที่ปรึกษาต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับการอบรมให้ความ
รู้และทักษะเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ทักษะ
เบือ้งตน้แนวทางการแก้ไขปญัหาตา่งๆ ของ
ผู้เรียนและจะต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำาเสมอ คณะกรรมการคณะทำางาน
มกีารประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดและมกีาร
ประชมุกนัอย่างสม่ำาเสมอ และ 3) ภาคเีครือ
ขา่ยคณะกรรมการดำาเนนิงานทกุคณะมกีาร
ประสานกนัอย่างใกลชิ้ดใหค้วามรูแ้ละทกัษะที่
จำาเปน็ในเรือ่งทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่การดแูลชว่ย
เหลือนักเรียนประกอบด้วย คณะกรรมการ
คณะทำางานมีการประสานงานกันอย่างใกล้
ชิดและมีการประชุมกันอย่างสม่ำาเสมอ มี
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนระบบดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีนในทกุๆ ดา้นอยา่งเปน็รปูธรรม 

3. การประเมินรูปแบบการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ดา้นความเหมาะสม ความเปน็ไป
ไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมมค่ีา
เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น ( = 4.69) 

4. การนำาเสนอรูปแบบการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พบวา่ผู้ทรงคณุวฒุสิว่นใหญเ่หน็
ว่าโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสมมี
ลำาดับขั้นตอนที่ชัดเจนแสดงความสัมพันธ์
ขององคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย 
มีระบบการย้อนกลับปรับปรุง การนำาเสนอ
ด้วยแผนภูมิสามารถสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน
เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิจยัทีค่น้พบดงักลา่วสามารถ
แสดงเปน็แผนภาพรปูแบบการบรหิารระบบ
การดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา ข้ัน
พื้นฐานได้ ดังนี้ 
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่ค้นพบมีประเด็นที่นำา
มาอภิปรายดังนี้ 

1. สภาพการดำาเนินงานระบบการ
ดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานโดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก
ทกุดา้นนัน้เพราะว่าสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดม้นีโยบายทีช่ดัเจนให้
สถานศกึษาทกุแหง่ในสงักดัดำาเนนิงานระบบ
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนและสนบัสนนุชว่ย
เหลอืใหด้ำาเนนิงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปัญหา
ที่ค้นพบจากการวิจัยคือ การนิเทศกำากับ 
ติดตามเนื่อง จากผู้บริหารสถานศึกษาขาด
การวางแผนด้านการนิเทศ กำากับติดตาม
ไว้อย่างชัดเจน ไม่ดำาเนินการตามแผนการ
นิเทศ กำากับติดตามที่วางไว้จึงมีปัญหา ข้อ
ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้มีความต้องการใน
สิ่งที่เป็นปัญหาคือ การนิเทศ กำากับติดตาม 
จงึเปน็หน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้ง
ไปดำาเนนิการเพ่ือแกไ้ขปญัหา ขอ้คน้พบจาก
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการดัง
กล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของแพรว
พรรณ สุนันต๊ะ (2552:74) ที่ได้ศึกษาการ
พฒันาระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน พบ
ว่า 1) สภาพการดำาเนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 2) ปัญหาการดำาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย 3) แนวทางในการพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ โรงเรียน
ควรมีการวางแผนการดำาเนินงานที่ชัดเจน
มีการปฏิบัติตามแผนที่กำาหนดและมีการ
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วนำาผลที่พบ
มาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนพัฒนาต่อไป 

2. ผลการวิจัยคน้พบว่าองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1) 
ภาพความสำาเรจ็ 2) ปจัจยันำาเขา้ (Input) 3) 
กระบวนการ (Process) 4) ผลผลิต (output) 
5) การประเมินผล 6) ย้อนกลับปรบัปรงุ และ 
7) เงือ่นไขแหง่ความสำาเรจ็ ดงันัน้รปูแบบทีผู่้
วจัิยสร้างข้ึนจึงเป็นรูปแบบประเภทเชิงบรรยาย 
(Semantic Model) ซึง่เปน็รปูแบบทีใ่ชภ้าษา
เป็นสือ่ในการบรรยายโดยทำาเป็นแผนภูมิเพ่ือ
ให้เห็นแนวคิดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ตามคำาอธิบายประเภท
รูปแบบของดิเรก วรรณเศียร (2545:49) 
และประยกุตเ์ป็นโครงสรา้งรปูแบบบูรณาการ 
(Intergrated System) เป็นกระบวนการใน
ลักษณะลูกศรทางเดียวแล้วย้อนกลับเพื่อ
ปรบัปรงุในสว่นทีไ่มส่อดคล้องกบัภาพความ
สำาเรจ็ทีต้ั่งไวห้รอือาจพบวา่มอีปุสรรคในขัน้
ตอนใดของรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
กระบวนการโครงสรา้งองคป์ระกอบระบบเปดิ
ของ Kast and Rosenzweig (1988:112) 
ที่มีวงจรจากปัจจัยป้อน เข้าสู่กระบวนการ
และออกมาเป็นผลผลิตพร้อมกับย้อนกลับ
ปรับปรุงทุกขั้นตอนมีกลไกทำาให้ประสบผล
สำาเร็จสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริชัย 
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กาญจนวาสี และคนอื่นๆ (2550: 251) 
ที่วิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาแบบบูรณาการสำาหรับเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาและสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
MSPA ทีเ่ริม่ตน้จากการวาดภาพความสำาเรจ็ 
กำาหนดโครงสร้างบริหารจัดการตดิตามกำากับ
โดยผลนั้นมุ่งเน้นที่นักเรียนครูและผู้บริหาร

3. จากการประเมินรูปแบบการ
บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ด้านคือ ด้าน
ความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และ
ด้านความเป็นประโยชน์ผลการ ประเมินมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเนื่อง
มาจากผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การบรหิารระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
วจัิยเร่ิมจากการศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา
และความต้องการเครือ่งมอืทีน่ำามาใชไ้ดผ้า่น
การตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวฒุจิำานวน 5 คน 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มลูจะเปน็ผูป้ฏบิตัแิละมี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษาผูว้จิยัไดศ้กึษา
โรงเรียนต้นแบบจำานวน 3 โรงเรียน การยก
ร่างรูปแบบได้นำาเอาข้อมูลจากการศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มตัวอย่างมาสังเคราะห์และบูรณาการ
เข้ากับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากน้ัน ได้ยกรา่งองคป์ระกอบหลกัและองค์
ประกอบย่อยของรูปแบบโดยผ่านการตรวจ
สอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 คนก่อนนำา
รา่งรปูแบบเสนอผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 17 คน
ประเมนิดา้นความเหมาะสม ดา้นความเปน็

ไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ผลการ
ประเมินจงึมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทกุ
ด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อวยชัย  
ศรตีระกลู (2555:159) ไดศ้กึษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 1) 
สภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย หลักการ
และแนวคิดในการบริหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหาร ได้แก่ การกำาหนดนโยบาย การ
ส่งต่อนโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากร
และการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์กร การนำาองค์กร การปฏิบัติ
การ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
การปรบัปรงุพฒันาและการประสานงาน 2) 
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาที่ร้างขึ้น ประกอบ
ดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการและ
แนวคิดในการบริหาร 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การบรหิาร ประกอบดว้ยการกำาหนดและการ
ส่งต่อ นโยบาย และการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยบุคลากรหลักของระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีน และ 3) กระบวนการบรหิารประกอบ
ด้วย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร 
การนำาองคก์ร การปฏบิตักิาร การตรวจสอบ 
ตดิตามและประเมนิผล การปรับปรุงพฒันา 
และการประสานงาน 3) การประเมนิรปูแบบ
การบรหิารระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน
ในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ 
การในการนำาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและ



122

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 7 Number 1 January – April 2015

มีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

4. การนำาเสนอรูปแบบการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 21 คน 
สว่นใหญเ่หน็ว่าโครงสร้างของรูปแบบมคีวาม
เหมาะสมมีลำาดับข้ันตอนที่ชัดเจนแสดง
ความสัมพันธข์ององคป์ระกอบหลกัและองค์
ประกอบย่อย มีระบบการยอ้นกลบัปรบัปรงุ 
มีการนำาเสนอดว้ยแผนภมูสิามารถสือ่สารได้
เขา้ใจชัดเจน เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ศึกษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ครูท่ีปรึกษา ศกึษาเชงิคณุภาพโรงเรยีนต้นแบบ 
พบว่าการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stake holders) มีส่วนร่วมบริหาร
จัดการซึ่งเป็นไปตามหลักการสำาคัญในการ
บรหิารระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนไดแ้ก ่
1) การวางแผนการดำาเนนิงาน 2) การดำาเนนิ
งานตามแผน 3) การนิเทศ กำากับ ติดตาม 
และ 4) การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ (2546:17-
18) เมือ่นำาแนวคดิดงักลา่วสูก่ารปฏบิตันิัน้ผู้
บรหิารต้องสามารถออกแบบกระบวนการที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ หรอืปจัจยัของโรง
เรยีนนัน้ๆ โดยเฉพาะความรูค้วามสามารถและ
ความพยายามจรงิของผูบ้รหิารซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดการนำานโยบายสู่การปฏิบัติของ
สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ (2549: 431) ที่กล่าว

ว่า “ความสำาเร็จ (Success) หรือความล้ม
เหลว (Failure) ของการนำานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำาคัญหลายประการ
เพราะความสำาเรจ็ของแผนงานและโครงการ
มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้นำา
และภาวะผู้นำาในองค์กรในขณะที่ความล้ม
เหลวของแผนงานโครงการเป็นผลมา จาก
ความเฉือ่ยชาของผูน้ำาและผูป้ฏิบตั ิและการ
ขาดขาดความมุง่มัน่ของผูน้ำา” ดงันัน้ผูบ้รหิาร
โรงเรียนในฐานะเป็นบุคคลสำาคัญที่สุดใน
องค์การจะต้องศึกษาแสวงหารูปแบบหรือ
กระบวนนำาโรงเรียนสู่เป้าหมายที่โรงเรียน
และชุมชนต้องการ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีน 
ผูป้กครอง ชุมชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ควรศกึษา
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วนำา
ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศกึษาของตนเองอยา่ง
จริงจังและขยายผลนำาไปใช้ในสถานศึกษา
อื่นๆ ต่อไป

2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควร 
ส่งเสริมกิจกรรมการเย่ียมบ้าน การประชุม 
ผู้ปกครอง การแนะแนว การให้คำาปรึกษา  
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. สถานศึกษาควรอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพือ่ใหค้วามรูแ้กค่รทูีป่รกึษา ครแูนะแนว
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ให้ไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะและเทคนคิ 
การใหค้ำาปรกึษาและมกีารอบรมตอ่ยอดจาก
การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควรให้ครูทุกคน
ได้เรียนรู้เรื่องการให้คำาปรึกษา

4. สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุแหง่ควร
ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและ
หนว่ยงานในชมุชนมสีว่นรว่มในการบรหิารโดย
ใหส้ถานศกึษารายงานผลการปฏบิตังิานการ
ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนให้คณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานพจิารณาในการประชมุและ
เห็นชอบการดำาเนินงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาวจิยัและพฒันารปูแบบ
ความรว่มมอืระหวา่งสถานศกึษากบัชมุชนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

2. ควรมกีารวจิยัและพฒันาเร่ืองการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการให้คำา
ปรกึษากบัครทูีร่บัผดิชอบงานระบบการดแูล
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน

3. ควรศึกษาบทบาทการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษาของผู้บริหารสถาน
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