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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา 2558 จํานวนรวม 236 คน
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 148 คนโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ มอร์แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: p .608) จากนั้นทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (StratifiedRandomSampling) โดยใช้
สถานศึกษาของครูเป็นหน่วยในการสุ่มการวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย
พบว่า(1)มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง(2)รูปแบบมีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ โดยมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มโรงเรี ยนตาม
พระราชประสงค์ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว ประกอบด้ ว ย 7 ขั้ น ตอน คื อ 1)
แนวคิ ดและหลักการ
2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5) การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) เกณฑ์และแนวทางการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 7) โครงสร้างคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 8) บทบาทของหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ, ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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Abstract
This research aimed to study the state of the Student Assistant System in schools under
the patronage of His Majesty the King, and create a management model for this system. The 236
subjects in this research were administrators and teachers from five schools under the patronage of
His Majesty the King, academic year 2015. 148 samples were identified using a sample size table
from Krejcie& Morgan (Krejcie&Morgan.1970:p.608). Then stratified random sampling was conducted
using five schools as random units. This research used both quantitative and qualitative methods to
collect data. The findings revealed that (1) there were problems concerning lack of participation by the
people involved in the implementation process. (2) The model was appropriate and helpful. There are
7 components of the management of the Student Assistant System: 1) Concepts and Principles 2)
Purpose 3) Elements of the Student Assistant System4) The process of Student Assistant
System5) Management of the Student Assistant System6) Criteria and guidelines for assessing the
Student Assistant System7) Structure of the system of the Student Assistant System and 8) the
Role of the agencies and personnel involved.
Keywords : management model, student assistant system
คําขอบคุณ : ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทนํา
ด้ วยสายพระเนตรอั นยาวไกลของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว ที่ท รงให้ ความสํ าคัญ ต่อการพัฒ นา
พลเมืองให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึน อันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประเทศชาติดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาบางตอนว่า "การศึกษา
เป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้
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การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด"ทรงสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน ตลอดจนราษฎรในชนบทให้มีโอกาสได้รับการศึกษา พร้อมทั้งทรงให้แนวทางในการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการศึกษา ดังปรากฏใน
สมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภทสงเคราะห์เด็ก
ยากจน) พระราชทานทุนเริ่มแรกจัดตั้งโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนนี้เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เนื่องจากในอดีตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก มีปัญหาในการประกอบอาชีพ ทําให้
ขาดรายได้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง เกษตรกรรม การคมนาคมไม่สะดวก อยู่ห่างไกลจากความเจริญ
ติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานราชการเป็ น ไปด้ ว ยความยากลํ า บาก ทํ า ให้ เ ด็ ก และเยาวชนขาดโอกาสทางการศึ ก ษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน ตามภูมิภาคต่างๆ
เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนได้แก่ 1) โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ 2) โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ จังหวัดราชบุรี 3) โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 4) โรงเรียน
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดนครพนม 5) โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
จังหวัดน่าน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2557, หน้า 9)
การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความประพฤติของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ปัญหา
นักเรียนทะเลาะวิวาท ปัญหานักเรียนหนีเรียน ขาดเรียน ไม่เข้าชั้นเรียน ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ
ขาดวินัย แต่งกายไม่เหมาะสม ติดเพื่อน ติดเกม ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ จนกระทั่งอยู่ใน
ระดับที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด มั่วสุมอบายมุข ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็วได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเป็นเด็กวัยรุ่น หรือเป็นเยาวชนของสังคมสอดคล้องกับกรม
สุขภาพจิต (2552,หน้า 2,4-5,9) ได้กล่ าวถึ งปัญหาเยาวชน ได้ แ ก่ ปั ญหาสุ ขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เช่น ภาวะสมาธิสั้น การติดเกม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ที่ส่งผลต่อ
ปัญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นดังมีผู้วิจัยเห็นความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทําการวิจัยไว้หลากหลาย
เช่นเชาวลิต จินดารัตน์ (2551: หน้า 44) พบว่า การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากที่สุดรองลงมาได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ นอกจากนั้น พัชราภรณ์ เดชสุภา (2551: หน้า 34) พบว่า
ปัญหาการดําเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงลําดับปัญหาจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีปัญหาทั้งด้านร่างกายจิตใจ
สติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม การดํารงชีวิตในสังคมผู้วิจัยเห็นว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะมีส่วนช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ลดน้อยลง จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลการวิจัยจะได้ข้อสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะนําไปปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
1. รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอย่างง่าย โครงสร้าง กระบวนการ ขั้นตอน หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึงขั้นตอนและวิธีดําเนินการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการ
แก้ไขปัญ หาให้แ ก่ นักเรี ยน เพื่อให้ นักเรี ยนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิ คุ้ม กันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ ดี
มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย และยังรวมถึงกระบวนการการ
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการ
ทํางานที่ตรวจสอบได้
3. รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึงแบบจําลองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ โดยผ่านการประเมินความเหมาะสม เพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง โรงเรียนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจน จํานวน 5 โรงเรียน มีบริบท
และวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 โรงเรี ยนมัธ ยมวั ดศรี จัน ทร์ป ระดิษ ฐ์ ในพระบรมราชานุ เคราะห์ส ร้างขึ้น เมื่ อ พ.ศ.2513 เพื่ อ
สงเคราะห์เด็กยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎรยากจน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2513)
และสังกัดกรมสามัญศึกษา (พ.ศ. 2547) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2547) ตามลําดับ
4.2 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 เพื่อสงเคราะห์
เด็กยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎรยากจน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (พ.ศ.2517) และ
สังกัดกรมสามัญศึกษา (พ.ศ.2524) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2526) ตามลําดับ
4.3 โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2517 เพื่อ
สงเคราะห์เด็กกําพร้า ไม่มีพ่อแม่ เด็กยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (พ.ศ.2519) และสังกัดกรมสามัญศึกษา (พ.ศ.2536) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (พ.ศ.2536) ตามลําดับ
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4.4 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 เพื่อสงเคราะห์เด็ ก
ยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎรยากจนยากจน สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารและถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายตามแนวชายแดน เพื่อ
สงเคราะห์เด็กยากจน กําพร้า อนาถา ขาดที่พึ่ง ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ สังกัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (พ.ศ.2518) และสังกัดกรมสามัญศึกษา (พ.ศ.2546) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2546) ตามลําดับ
4.5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2506 ซึ่งใช้ชื่อว่าโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา และเข้าเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนให้เป็น
โรงเรี ย นของราษฎร เพื่ อ สงเคราะห์ เด็ ก ที่ ไ ม่มี ที่ เ รี ย นและเด็ ก ที่ มี ฐ านะยากจนสั ง กั ดสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (พ.ศ.2512) และสังกัดกรมสามัญศึกษา (พ.ศ.2554) และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (พ.ศ.2554)
กรอบแนวคิดการวิจัย
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นหัวใจของการดําเนินงาน5กิจกรรม ได้แก่ 1) ทําความรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) คัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรองมาใช้ดําเนินงาน 3) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4) จัด กิ จ กรรมป้ อ งกัน ช่ ว ยเหลื อ และแก้ไ ข และ 5) ส่ ง ต่ อ นั ก เรี ยน (สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน.2549, หน้า 17)บริบทของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยได้
ศึกษาองค์ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบริบทของกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการพัฒนา
รูปแบบ ดังนี้
1. แนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ดังนี้
เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารคุณภาพ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming.2004) ที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข
การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ ตามแนวคิดของ ฮิโตชิ (Hitoshi. 2540: หน้า 57 - 64)
กล่าวถึง การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ ว่าเป็นกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่ประกอบด้วย การ
วางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแก้ไข
ซึ่งเมลนิคและเดนซเลอร์(Melnyk;&Denzler. 1996: หน้า 106) ได้เสนอแนะกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
ของวงจรคุณภาพ (PDCA)ของ Deming เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรืออาจเก็บรวบรวมขึ้นมา
ใหม่ นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเป็นการนําร่องก่อนก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 การทํา (Do) หรือลงมือทํา หมายถึง ลงมือเอาแผนไปทํา ซึ่งอาจทําในขอบข่ายเล็ก ๆ
เพื่อทดลองดูก่อน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) หมายถึงการตรวจสอบหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็นไปในทางใด
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ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไข (Act) หรือลงมือแก้ไข (corrective action) หมายถึงหลังจาก ที่ได้ศึกษา
ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็ต้องดําเนินการแก้ไขตามที่จําเป็น หลังจากนั้น
สรุปเป็นบทเรียนและพยากรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ต่อไป
สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546ข: หน้า 28-34) ได้กําหนดให้โรงเรียน
ดําเนินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน
2) การดําเนินงานตามแผน 3) การนิเทศกํากับติดตาม และ 4) การประเมินผล
เนื่องจาก การบริหารจัดการตามแนวคิด ดังกล่าว มีความสอดคล้องกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์
และประยุกต์ใช้การบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นหัวใจของการดําเนินงาน5กิจกรรมดังนี้
2.1 ทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทําข้อมูลให้
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
2.2 คัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรองมาใช้ดําเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลจําแนกจัดกลุ่มผู้เรียนเช่นกลุ่ม
เด็กมีความสามารถพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
2.3 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรม โครงการ โครงงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดํารงชีวิต
2.4 จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข ดูแลช่วยเหลือ ให้คําปรึกษากรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
2.5 ส่งต่อนักเรียน กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนวฝ่ายปกครอง หรือผู้มีทักษะ
ความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา
ระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นดัง กล่า วมีค วามสํา คัญ มีวิธีก ารและเครื่องมือที่แตกต่างกันไป แต่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอื้อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
3. บริบทของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรี ย นในกลุ่ ม โรงเรี ย นตามพระราชประสงค์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ น โรงเรี ย นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจน จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
3.1 โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ศรี จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐ์ ในพระบรมราชานุเ คราะห์ เป็ น โรงเรี ย นที่พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อ
สงเคราะห์เด็กยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎรยากจน
3.2 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 เพื่อ
สงเคราะห์เด็กยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎรยากจน
3.3 โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หั ว ทรงพระราชทานทุ น ทรั พย์ ส่ วนพระองค์เป็ นทุนเริ่ม แรกในการจัด ตั้ ง สร้า งขึ้นเมื่ อ พ.ศ. 2517 เพื่ อ
สงเคราะห์เด็กกําพร้า ไม่มีพ่อแม่ เด็กยากจนให้เป็นโรงเรียนของราษฎรยากจน
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3.4 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 เพื่อให้เป็นโรงเรียนของ
ราษฎรยากจน สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารและถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายตามแนวชายแดน เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจน กําพร้า
อนาถา ขาดที่พึ่ง ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ ตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
3.5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา และเข้าเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อสงเคราะห์เด็กที่ไม่มีที่เรียนและ
เด็กที่มีฐานะยากจน
4. การพัฒนารูปแบบ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ดังนี้
แนวคิดของสมิธและคณะ (Smith; et al. 1980) กล่าวว่ารูปแบบหมายถึงการย่อส่วนปรากฏการณ์จริงให้เล็ก
ลงเพื่อใช้ทําความเข้าใจข้อเท็จจริงปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆโดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้นรูปแบบ
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ส่วนการพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนการดําเนินงานที่แตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
การสร้างรูปแบบและการหาความเที่ยงตรงของรูปแบบวิลเลอร์ (Willer. 1986) ซึ่งรัตนะ บัวสนธ์ (2552: หน้า 13-15)
ได้นําเสนอการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนในการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจ สังเคราะห์สภาพปัญหา จากเอกสาร และงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการนําความรู้หรือผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้มี
ลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการนําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ เป็นการประเมินผลสรุปการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อ
นําเสนอหรือเผยแพร่
สําหรับขั้นตอนที่ 3 มีความคิดเห็นที่แตกต่าง คือ ในการตรวจสอบและทดลองใช้รูปแบบ ซึ่งอุทุมพร จามรมาน
(2541) ได้สรุปไว้สอดคล้องกับไอสเนอร์ (Eisner. 1976) ว่าอาจใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ความเห็นว่าการวิจัยทางการศึกษาบางเรื่องต้องการ
ความละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลข และวิจัยหรือเนื้อหาของรูปแบบจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
พิจารณาให้ความเห็นซึ่งถือว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความสามารถในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด
จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิด
การวิจัยดังภาพประกอบ 1
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บริบทและวัตถุประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชพระสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโดยพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
-เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน
-โอนมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนให้ได้รับการศึกษา/หรือได้รับอุปการะที่พัก
นอนในโรงเรียน
การบริหารจัดการ
1.การวางแผน (เตรียม ตั้งกรรมการ กําหนดแผนปฏิบัติ)
2.การปฏิบัติตามแผน
3.การตรวจสอบ
4.การติดตามประเมินผล
(DeminginMycoted.2004; Hitoshi. 2540, pp.57-64
Melnyk; &Denzler. 1996,p.106;สพฐ,2551)

รูปแบบการบริหาร
จัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. คัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรองมาใช้ดําเนินงาน
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4. จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข
5. ส่งต่อนักเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2547, หน้า 35)
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods design) ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมซึ่งเป็นเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วยการผสมผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน (เนาวรัตน์พลายน้อยและศุภวัลย์พลายน้อย. 2549: หน้า 3) และวิโรจน์ สารรัตนะ
(2545: หน้า 13) ยังกล่าวถึงวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ว่าเป็นการออกแบบแผนการวิจัย
ที่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประการ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า ให้เพิ่มความเชื่อมั่นในผล
ของการวิจัย 2) เพื่อเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็ม เช่น ตรวจสอบประเด็นที่ซ้ําซ้อนหรือประเด็นที่แตกต่าง
ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา เป็นต้น 3) เพื่อเป็นการริเริ่ม เช่น ค้นหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดาประเด็นที่
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ขัดแย้งหรือทัศนะใหม่ ๆ เป็นต้น 4) เพื่อเป็นการพัฒนา เช่นนําเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับในอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นต้น 5) เพื่อเป็นการขยาย ให้งานวิจัยมีขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นโดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (kerlinger & Lee, 1992; Berg & Lune, 2012 and Savin –
Baden & Major, 2013).

ขั้นตอนการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และ
งานวิจัย สภาพปัญหาการ

1.วิเคราะห์/สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
คู่มือและงานวิจัย
2.จัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group)

1.ได้กรอบแนวคิดการวิจัย
2.ได้ข้อมูลสภาพ ปัญหา
และความต้องการจําเป็น

2.การร่างรูปแบบการ
บริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.จัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group)
2.นําเสนอรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ
3.สังเคราะห์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้ร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

3.การตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.จัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group )
2.ประมวลความคิดเห็น

ได้รูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

4.การประเมินรูปแบบการ
บริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.สอบถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.สรุปผลการประเมินฯ
3.นําเสนอผลประเมินฯ

ได้รูปแบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปัญ หา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และ 2) การสรุปประเด็นจากการสนทนากลุ่มย่อย
(Focus group) จํานวนทั้งสิ้น 5 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจํานวน 5 โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบการบริหารจัดการการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus group) จํานวนทั้งสิ้น 12 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูแนะแนว ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
กลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
สรุปสาระสําคัญจําแนกเรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และสรุปรวมเป็นรายการให้เหมาะสม เพื่อกําหนดเป็นร่าง
รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน
ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนนี้ ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน
12 คน การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Groups) มีขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดหลักเกณฑ์และประเด็นการสนทนา 2. กําหนด วัน เวลา
สถานที่ และดําเนินการสนทนากลุ่ม
3. ประมวลผลการสนทนากลุ่ม และนําข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบ
4. นํ า เสนอรูป แบบการบริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช่ ว ยเหลือ นั ก เรี ย นของกลุ่ ม โรงเรี ย นตามพระราชประสงค์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณาอีกครั้ง 5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและปรับเป็นฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา 2558 ได้แก่ จํานวน 236 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2557: หน้า 9)กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากครูในกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2558 จํานวน 148 คนซึ่งได้มาโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่; และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: p.608) จากนั้นทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(StratifiedRandomSampling) โดยใช้สถานศึกษาของครูเป็นชั้นหรือหน่วยการสุ่ม (Strata) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละชั้นโดยการสุ่มอย่างง่าย (SimpleRandom Sampling) การวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1.เพื่ อศึ ก ษาสภาพการบริห ารจั ด การระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อนั กเรี ยนของกลุ่ มโรงเรี ย นตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนสอดคล้องกันคือ สภาพการดําเนินงานไม่เป็นระบบชัดเจน กล่าวคือเน้นที่หัวหน้าระดับและ
ครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกันฝ่ายบริหารจะให้แนวนโยบายแล้วแจกเอกสารให้ครูได้ปฏิบัติไม่มีคู่มือการใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูได้ยึดเป็นกรอบแนวปฏิบัติไม่มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติไม่มีการ
ประเมินทบทวนระบบหลังจากที่ดําเนินงานไปแล้วซึ่งทําให้ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานมาใช้ในครั้ง
ต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของกลาเซียร์ (Glazier.2004) ได้ศึกษาเรื่อง การสํารวจเจตคติของนักวิชาการการศึกษา
สามั ญ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการยอมรั บ ตนเองของนั ก เรี ย นที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย งซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในคณะทํางานเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยพบปัญหาที่สอดคล้องกันคือ
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กระบวนการดําเนินงานขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องคือผู้บริหารครูที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและนักเรียน
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการวางแผนร่วมกันผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่ได้ให้คําปรึกษาในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไข
นักเรียนมีความต้องการให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องจัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาระบบได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารครู ที่ ป รึ ก ษาครู แ นะแนวครู หั ว หน้ า ระดั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนการดําเนินงานตามระบบเน้นให้มีการวางแผนร่วมกันภายหลัง
ดําเนินการแล้วต้องมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้วิจัยพบดังต่อไปนี้
รูปแบบการบริหารจัดการการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของระบบฯ
4) กระบวนการของระบบฯ 5) การบริหารระบบฯ 6) เกณฑ์และแนวทางการประเมินระบบฯ
7) โครงสร้าง
คณะกรรมการดําเนินงานระบบฯ และ 8) บทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผลการสังเคราะห์และ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ในขณะเดี่ยวกันเน้นการทํางานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นสังเกต และขั้นการสะท้อนผล จึงนําไปสู่ความร่วมมือดําเนินการ
ในทุกขั้นตอน สอดคล้องกับบรรทม รวมจิตร (2553 : หน้า 30-41) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงขอนแก่นวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยคือ สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภาพการบริหารจัดการและสภาพการดําเนินงาน
ตามลําดับและความพึงพอใจของนักเรียนต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการคัดกรองนักเรียน และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งเสริมนักเรียนและการส่งต่อ ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ กลาเซียร์ (Glazier.2004) ได้ศึกษาเรื่อง การสํารวจทัศนคติของนักวิชาการการศึกษาสามัญในเรื่อง
เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในคณะทํางานเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Whyte et al.,
1991: p .19-55) ที่กล่าวว่าการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในกระบวนการวิจัยจะก่อให้เกิดผลดี
หลายประการเช่น 1) ทําให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค้นพบมีความตรง (Validity) มากขึ้นเพราะเป็นการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยอยู่บนพื้นฐานที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกรสร้างองค์
ความรู้ 2) ทําให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในบริบทต่างๆได้เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ 3) ทําให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยผู้มีส่วนร่วมหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะมีบทบาทเป็นผู้กระทํา
ดําเนินการหรือมีบทบาทในชุมชนสมาชิกร่วมกับนักวิจัยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ถูกศึกษา (Object) นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
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มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การกําหนดประเด็นที่ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและ/หรือสร้าง
ขึ้นมาใหม่การวางแผนปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติ
(Observe) และการนําผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) จะทําให้สามารถแก้ปัญหาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในสถานศึกษานั้นๆได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของทุกฝ่าย
การจูงใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันก็เป็นสิ่งสําคัญต้องอาศัยปัจจัยจูงใจทําให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงานในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการ 4) การเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นสิ่งจูงใจในทางบวกซึ่งจะทําให้เกิดแรงจูงใจและความพึง
พอใจที่จะทําให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพได้แก่การมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของการรับรู้ผลงานและ
การมีส่วนร่วมซึ่งทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herberg (1993) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่จูงใจให้คนรักงานเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 5 ประการ ได้แก่ (1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
(Achievement) ผู้วิจัยได้โน้มน้าวให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นความสําคัญของการทํางานมองภาพความสําเร็จในอนาคตและ
สะท้อนผลความสําเร็จในการปฏิบัติงานทุกครั้งซึ่งการที่บุคคลสามารถทํางานประสบความสําเร็จแก้ปัญหาและ
ป้องกันปัญหาได้จะรู้สึกพอใจปลาบปลื้มในความสําเร็จนั้นๆเป็นอย่างยิ่ง (2) การได้รับการยอมรับนับถือ
(Recognition) ผู้วิจัยได้สร้างบรรยากาศให้เกิดการยอมรับนับถือกันในฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักเรียนครู
ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนซึ่งการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของทีมงานมีส่วนสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดพลังและความร่วมมือในการทํางาน (3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The work itself)
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระบบซึ่งเป็นงานที่ชัดเจนทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้และเป็นงานที่
น่าสนใจต้องอาศัยการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพราะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือพัฒนาผู้เรียนทําให้ผู้ร่วมวิจัยรู้สึกมี
แรงจูงใจที่ต้องทํางานให้สําเร็จ (4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยมีอํานาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ซึ่งในระบบก็ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ให้ทุกฝ่ายได้
รับผิดชอบอย่างชัดเจนทําให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน (5) ความก้าวหน้า
(Advancement) ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายร่วมกันเสมอตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ทําให้ทุก
ฝ่ายเห็นความก้าวหน้าในการทํางานนอกจากนี้ผู้วิจัยได้เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์และเห็นความสําคัญของ
ความก้าวหน้าทั้งในด้านดูแลความประพฤตินักเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูการพัฒนาโรงเรียนนอกจากนี้ผลงานที่
เกิดขึ้นยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารอีกด้วยส่วนในด้านผู้ปกครองและนักเรียนนั้นได้เน้นให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าในอนาคตทางการศึกษาของบุตรหลานของผู้ปกครองซึ่งการได้เห็นความก้าวหน้าจะเป็นแรงจูงใจที่
สําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
การบริหารจั ดการระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียนโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมากถึ งมากที่สุด ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบดังกล่าวมีการกําหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เช่น มีกระบวนการ
ประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และมีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมและมีคุณภาพ
ตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญใจ กาศก้อง (2551) ได้ศึกษารายงานการ
ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนวัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสอดคล้องกับ
ทอร์มา (Torma.1999) ได้ศึกษาเรื่อง การสํารวจทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
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ประถมศึกษาของรัฐบาล Virginia Beach City PublicSchool. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน (ผู้ปกครองผู้บริหารโรงเรียนคณาจารย์ครูแนะแนวและนักเรียนเกรด 5) ในเรื่องเกี่ยวกับการแนะแนวและ
ให้คําปรึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา Virginia Beach City Public School พบว่าผู้ปกครองผู้บริหารโรงเรียน
คณาจารย์ครูแนะแนวทุกคนมีความรู้สึกในด้านบวกเกี่ยวกับโปรแกรมการแนะแนวและการให้คําปรึกษาซึ่งช่วยให้
นักเรียนมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
สําหรับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ประกอบด้วย
ขั้นการวางแผนการดําเนินงานพบว่ า มีแผนงาน/โครงการชัดเจนแต่การลงสู่การปฏิบัติยังไม่เป็น
รูปธรรมและขาดการมีส่วนร่วม และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นการปฏิบัติตามแผนพบว่า 1) การทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ครูที่ปรึกษารู้จักข้อมูล
ของนักเรียนในปกครองได้เป็นอย่ างดี ทั้งในเรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความสามารถทางการเรียน
ความสามารถพิเศษ แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) การคัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรองมาใช้
ดําเนินงาน พบว่า โรงเรียนยังไม่มีเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งที่แล้วมาได้มีการนําเกณฑ์การคัดกรองจาก
แหล่งอื่นๆ มาใช้ แต่ก็ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีเอกสารงานอ้างอิงการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 3) การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ กิจกรรมชุมนุมต่างๆ กิจกรรม
รักการอ่าน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเกณฑ์การคัดกรองจึงไม่ได้ทําการ
คัดกรองนักเรียนตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้แต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ตรงตามตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียน 4) การจัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข พบว่า ทางโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อาทิ
การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การเข้าค่ายจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอาจจะไม่ครอบคลุม
และไม่ตรงกับสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และ 5) การส่งต่อนักเรียน พบว่า ลักษณะการส่งต่อที่พบ
มากคือ การส่งต่อภายในจะอยู่ในลักษณะที่ครูประจําชั้นเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือน หรือส่งไปยังครูท่านอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่นครูฝ่ายปกครอง หรือผู้อํานวยการให้ช่วยตักเตือนไม่พบเอกสารบันทึกการส่งต่อนักเรียนที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ส่วนการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือมีน้อย ซึ่งตลอดการศึกษาข้อมูล
ไม่พบนักเรียนที่โรงเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ขั้นการตรวจสอบพบว่า ขาดระบบการตรวจสอบติดตามจากผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบหลัก โดยให้แต่ละ
ฝ่ายดูแลรับผิดชอบกันเอง
ขั้นการติดตามประเมินผลพบว่า การติดตามประเมินผลจะทําเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโดยผู้รับผิดชอบแต่
ละส่วนงาน และไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลการวิจัยพบว่าประกอบด้วย 1) แนวคิดและหลักการ2) วัตถุประสงค์ 3)
องค์ประกอบของระบบฯ 4) กระบวนการของระบบฯ 5) การบริหารระบบฯ 6) เกณฑ์และแนวทางการประเมิน
ระบบฯ7) โครงสร้างคณะกรรมการดําเนินงานระบบฯและ 8) บทบาทของหน่วยงานและบุคลกรที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พบว่า รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ โดยมีข้อเสนอแนะให้ลงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนควรมี
กิจกรรมและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
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ชัดเจน จึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน
ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ =4.62, S.D.=0.33)
ในขณะที่ รายด้านส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านส่ งเสริม และพั ฒนานักเรียนที่ อยู่ใ นระดับมากเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ =4.69, S.D.=0.39)
เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
ด้านคัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรองมาใช้ดําเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ =4.61,
S.D.=0.39) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ดําเนินการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหา
อย่างใกล้ชิดที่อยู่ในระดับมาก
ด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =4.49, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ให้ความช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ
สนับสนุนดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาโดยให้ความสําคัญกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่
มีปัญหาเป็นอันดับแรก และอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และมีกิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมและมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง ตามลําดับ
ด้ า นจั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( Χ =4.82,
S.D.=0.30) เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
ด้านส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ =4.58, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายข้อส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น มีการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษาและมีการประสานการทํางานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ1สภาพการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนสอดคล้องกันคือ สภาพการดําเนินงานยังไม่เป็นระบบชัดเจน ผู้วิจัยเสนอแนะ
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเห็นความสําคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนก่อนโดยการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนส่วนครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติควรมีการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นตามกรอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์ข้อ 2 รูปแบบการบริหารจัดการการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นความสําคัญและเป็นผู้นําในการนําระบบไปใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลการคัดเลือกคณะกรรมการระบบฯจึงต้องคัดเลือกจากผู้ที่
สนใจสมัครใจยินดีให้ความร่วมมือและเป็นตัวแทนกลุ่มได้เป็นอย่างดีทําความเข้าใจและอาศัยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงจะประสบผลสําเร็จ
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