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บทที ่5 
สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 
 

   การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 
               วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
          1. เพื่อศึกษาการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพผูเ้รียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
    สมมติฐาน 
          ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานว่า การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน
ระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี อยูใ่นระดบัมาก 
                วิธีการดาํเนินการวิจยั 
                     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูประจาํชั้น/
ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนวระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จาํนวน 350 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้าราง ของเครจซ่ี และมอร์แกน และเทียบบญัญติัไตรยางศ ์แลว้สุ่มอยา่งง่าย   
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
             เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้น้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง คือ
แบบสอบถามจาํนวน 2 ชุด สอบถามเก่ียวกบัระดบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
คุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
                   ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรง โดยเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณา
ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแลว้นาํไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา 
ครูแนะแนวระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนศรีวิทยาและโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ จาํนวน 30 คน ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .82 
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             สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) โดยคาํนวณดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป 
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 
  การวิจยัเร่ือง การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน ระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี พบวา่ 
  5.1.1  การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สงักดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน 
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการคดักรอง ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดา้นการส่งต่อนกัเรียน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

 1) การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรงเรียนมีขอ้มูลประวติัส่วนตวั
นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูท่ีปรึกษา/ ครูประจาํชั้นรู้พฤติกรรมของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน 
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจาํชั้นใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนตามสภาพปัญหาแต่ละคน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนไดจ้ดัทาํโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน  

   2) การคดักรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้    
เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรก ได้แก่ ครูมีการเก็บรักษาความลบัของนักเรียน
โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารคดักรอง
เพื่อจดักลุ่มนกัเรียน ครูใชเ้กณฑก์ารคดักรองท่ีโรงเรียนกาํหนดเป็นเคร่ืองมือในการคดัแยกนกัเรียน
เพื่อจดักลุ่ม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ครูทาํสารสนเทศผลการคดักรองนกัเรียน  
   3) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เ ม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรงเรียนจดักิจกรรมโฮมรูม 
อย่างต่อเน่ือง จดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัเรียนและมีการนาํแผนไปปฏิบติั 
ความสมํ่าเสมอในการจัดกิจกรรมก่อนเรียนให้นักเรียน  ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ 
ความสอดคลอ้งในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนกบัความตอ้งการของนกัเรียน  
 4) การป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรงเรียนจดัระบบ
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การป้องกนั ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหานกัเรียน โรงเรียนจดักิจกรรมซ่อมเสริมเพียงพอเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา โรงเรียนพฒันาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ ทกัษะตลอดทั้งเทคนิค
ในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ครูมีทกัษะในการใหค้าํปรึกษา 
    5) การส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา
อยา่งสมํ่าเสมอ โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศในการส่งต่อนกัเรียนภายนอกตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ชดัเจนมีการแต่งตั้งครูที่มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะดา้นเพื่อรับการส่งต่อภายนอก 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียนจดัตั้งเครือข่ายประสานผลการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 
 5.1.2  คุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ดา้นทกัษะในการทาํงาน 
รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และดา้นความรู้และ
ทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ 
     1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นกัเรียนปฏิบติัตามระเบียบ
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการเขา้แถวเคารพธงชาติและปฏิบติักิจกรรมต่างๆ นกัเรียนแต่งกายเรียบร้อย
ในสถานการณ์ต่างๆ มีนกัเรียนรัก เคารพผูป้กครอง ครูอาจารยแ์ละแสดงออกซ่ึงการตอบแทนพระคุณ
อย่างเหมาะสม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนใชอุ้ปกรณ์การเรียนอย่างประหยดัและ 
รู้คุณค่า 
   2) ด้านทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นักเรียนจาํแนกอาชีพท่ีสุจริตและไม่สุจริตได ้ นักเรียนสามารถ
บอกอาชีพท่ีตนสนใจพร้อมใหเ้หตุผลประกอบได ้ นกัเรียนทาํงานอยา่งมีความสุข พฒันางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนอธิบายขั้นตอนการทาํงาน และ
ผลงานท่ีเกิดข้ึนทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีบกพร่อง 
   3) ด้านความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดสัง เคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้     
เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งหมวดหมู่
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูเ้รียนสามารถจดักลุ่มความคิดตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไดถู้กตอ้ง เช่นการพูด
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หน้าชั้นเรียนตามที่กาํหนดเป็นตน้ ผูเ้รียนสามารถจาํแนกองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งถูกตอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนสามารถคิดนอกกรอบได ้
  4) ด้านความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้นกัเรียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์
นกัเรียนสามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียน หรือนาํเสนอดว้ยวิธีต่างๆ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ นกัเรียนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

              5) ดา้นทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นักเรียนสามารถคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือส่ือเทคโนโลยีต่างๆ 
ได ้นกัเรียนมีการอ่านหนงัสือนอกเวลา เพื่อสร้างการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ นกัเรียนรู้จกัตนเองและ
สามารถบอกจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองได ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนสามารถสังเคราะห์/
วิเคราะห์และสรุปความรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

                      5.1.3  การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพผูเ้รียนระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

                             1) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพผูเ้รียน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (Y1)  มีความสัมพนัธ์ทางบวก ระดับมาก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ = .620 

  2) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพผูเ้รียน
ดา้นทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
(Y2)  มีความสัมพนัธ์ทางบวก ระดับมาก อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ = .570 

  3) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพผูเ้รียน
ดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารญาณมีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ (Y3)   มีความสัมพันธ์ทางบวก  ระดับมาก  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี  .01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ = .634 
   4) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพผูเ้รียน
ดา้นความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร (Y4) มีความสมัพนัธ์ทางบวก ระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ = .576 
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  5) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพผูเ้รียน
ด้านทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง (Y5)  

มีความสมัพนัธ์ทางบวก ระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
= .638 

                    5.1.4  การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนคือดา้นการป้องกนั 
ช่วยเหลือและแกไ้ข (x4) ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน (x3 ) ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
(x1)  สามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 51.10 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ไดคื้อ 

 
Ytot = .419Z x4   +  .221 x3  +.181 x1 

 

5.2 อภปิรายผล     
       
          จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบระดบัของ การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
             5.2.1 ระดบัของการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียน
เอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีโดยภาพรวมการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเรือน สิงห์โสภา (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพ
การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนบา้น กม. 30 อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์
ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาสภาพการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
บา้นกม. 30 ดา้นสภาพปัจจุบนัภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
เชาวลิต จินดารัตน์ (2551, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การดาํเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การดาํเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้านการส่งเสริมนักเรียนและ
ดา้นการคดักรองนกัเรียน ทั้งน้ีจากการศึกษาปัจจยัของการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีโดยภาพรวม
การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนั
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และแกไ้ขปัญหานกัเรียนและดา้นการส่งต่อในระดบัมาก ซ่ึงในแต่ละดา้นสรุปเป็นประเด็นสาํคญั
ไดด้งัน้ี 
              ดา้นรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวิชยั เจริญศรี (2546, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการปฏิบติังานของครูท่ีปรึกษา
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความคิดเห็นว่า ไดป้ฏิบตัิงานในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (เฉล่ีย = 3.48) ซ่ึงผลจาการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลจะไดข้อ้มูล
เชิงประจกัษ ์มิใช่การใชค้วามรู้สึกหรือคาดเดา โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน จะทาํใหไ้ม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียน ดงัท่ี กรมวิชาการ (2545, หนา้ 11)  
กล่าววา่ครูประจาํชั้น เป็นผูมี้ความใกลชิ้ดกบันกัเรียน งานสาํคญันอกเหนือจากการสอน คือ การศึกษา
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจดัทาํขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับตวันักเรียนแต่ละคนในทุกๆ ด้าน 
เพื่อประกอบการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง และเยีย่มบา้นนกัเรียนทุกๆ คน เพ่ือใหท้ราบ
สภาพความเป็นอยู่ทางบา้น เจตคติผูป้กครองและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง ตลอดจนเป็นการเพิ่มความเขา้ใจเก่ียวกบัตวันกัเรียนมากข้ึน จากการศึกษาเป็นรายขอ้
พบว่าทางโรงเรียนควรมีขอ้มูลประวตัิส่วนตวันกัเรียนเป็นรายบุคคล ครูท่ีปรึกษา/ ครูประจาํชั้น
รู้พฤติกรรมของนกัเรียนทุกคนในหอ้งเรียนและครูท่ีปรึกษา/ครูประจาํชั้นใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียน
ตามสภาพปัญหาแต่ละคน ทั้งน้ีการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบั
ครอบครัวของนกัเรียนมีขอ้มูลประวติัส่วนตวันกัเรียนเป็นรายบุคคล เน่ืองจากโรงเรียนมีแผนงาน/
โครงการเยีย่มบา้นบา้นนกัเรียนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองโดยตรงเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลนกัเรียน
ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
                ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นและ
น่าสนใจ คือ ครูมีการเก็บรักษาความลบัของนกัเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงและมีกลุ่มมีปัญหา  
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารคดักรองเพื่อจดักลุ่มนกัเรียนและครูใชเ้กณฑ์
การคดักรองท่ีโรงเรียนกาํหนดเป็นเคร่ืองมือในการคดัแยกนักเรียนเพ่ือจดักลุ่ม ทั้งน้ีการคดักรอง
นกัเรียนเป็นกระบวนการดาํเนินการหลงัจากท่ีครูท่ีปรึกษาไดศึ้กษาทาํความรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแลว้  
โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อแยกนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และ
กลุ่มมีปัญหา ประโยชน์ของการจดักลุ่มนักเรียนก็เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและแกปั้ญหาตรงกบั
ปัญหาหรือความตอ้งการมากท่ีสุดสามารถแกไ้ขนกัเรียนท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนและไดผ้ลรวดเร็ว
ขอ้ระมดัระวงัสาํหรับครูท่ีปรึกษาในการคดักรอง คือ ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้นกัเรียนไดท้ราบขอ้มูล
ผลการคดักรองว่าตนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหาและแตกต่างจากกลุ่มปกติถึงแมว้่านกัเรียน
จะรู้ดีว่าตนจดัอยู่ในกลุ่มใดเพราะจะทาํให้มีผลกบัความรู้สึกของนกัเรียนหรืออาจถูกเพ่ือลอ้เลียน
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เม่ือครูท่ีปรึกษาสรุปผล การคดักรองนกัเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ควรมีการประสานงานกบัผูป้กครอง
เก่ียวกับเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน (กรมสุขภาพจิต, 2544ก, หน้า 20-36) 
จะเห็นไดว้่าการคดักรองนกัเรียนเป็นส่ิงละเอียดอ่อนและตอ้งการดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั  
จึงส่งผลใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวอยูใ่นระดบัมาก 
            ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ราตรี เหล่าหะเกียรติ (2541, หน้า 62) เป็นกิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษาควรร่วมจดักิจกรรมกบั
เด็กนกัเรียนสามารถจดักิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้สถานท่ีจดักิจกรรมให้ในห้องเรียน
หรือนอกหอ้งเรียนกไ็ด ้ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของครูท่ีปรึกษาและนกัเรียน จดับรรยากาศ
กิจกรรมอยา่งเป็นกนัเองเสมือนอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ฝึกให้นกัเรียนไดรู้้จกัตนเองและรู้จกัคนอ่ืน
ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะในการปรับตวั การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินชีวิต
สร้างความรู้จกัซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูท่ีปรึกษากบันกัเรียน ครูท่ีปรึกษาสามารถส่งเสริม สนบัสนุน
ป้องกนัและแกไ้ขใหน้กัเรียนตามความตอ้งการไดแ้นวทางในการจดักิจกรรมโฮมรูม ควรมีการกาํหนด
เน้ือหากิจกรรมตามความตอ้งการของนกัเรียน มีการสาํรวจความตอ้งการของนกัเรียน ให้นกัเรียน
มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม มีการวางแผนการจดักิจกรรมโฮมรูม โดยยึดหลกัการบูรณาการ
มีจุดมุ่งหมายสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน มีความยึดหยุ่นและผสมผสานกบัความตอ้งการ
ของนักเรียนหลงัจากท่ีไดด้าํเนินและจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ไวอ้ย่างมีระบบ (ราตรี เหล่าหะเกียรติ, 
2541, หนา้ 40) ทั้งน้ีกิจกรรมโฮมรูมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินเป็นประจาํ ซ่ึงทาํใหค้รูทราบถึงปัญหา
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาํให้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก (กรมสุขภาพจิต, 2544ก, หนา้ 20-36) จากการวิจยั
พบว่า โรงเรียนจดักิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเน่ือง จดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฒันา
นักเรียนและมีการนาํแผนไปปฏิบติั และความสมํ่าเสมอในการจดักิจกรรมก่อนเรียนให้นักเรียน 
ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีสนบัสนุนส่งเสริมนกัเรียน สามารถทาํไดห้ลายวิธีตามวิธีการแต่ละโรงเรียนจะเลือก
นาํไปใชต้ามความเหมาะสม กิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีโรงเรียนควรดาํเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมนกัเรียน
อยา่งมาก คือกิจกรรมโฮมรูม (homeroom)  
        ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ข โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ธนัยช์นก ศิริสุขชยัวุฒิ (2541, หนา้ 6) ทั้งน้ีเป็นนโยบายของเขตพื้นท่ีท่ีมอบหมายให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดั นาํไปปฏิบติัอีกทั้งในเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขนกัเรียน เป็นหนา้ท่ีโดยตรง
ของครูทุกคนท่ีจะตอ้งดาํเนินการเม่ือพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน ยกเวน้สาํหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียง
หรือมีปัญหานั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรใหค้วามดูแลอยา่งใกลชิ้ด ต่อเน่ืองเพ่ือช่วยแกปั้ญหาใหน้กัเรียน
ทั้งดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแกปั้ญหาใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีนบัวา่เป็นภาระใหญ่หลวงของครูท่ีปรึกษา
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เพราะนกัเรียนแต่ละคนยอ่มมีปัญหาแตกต่างกนัไป (อจัฉรา พลูเพิ่ม, 2549, หนา้ 58) แมปั้ญหาของ
นกัเรียนเหมือนกนัก็จะมีวิธีการแกไ้ขต่างกนั ดงันั้นจะช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มน้ี ครูท่ีปรึกษาจะตอ้ง
มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและมีวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนของตน  
ไม่ใหก้ลายเป็นปัญหาของสงัคมต่อไป การดาํเนินการป้องกนัและช่วยเหลืออาจกระทาํไดห้ลายวิธีการ
แต่กระบวนการท่ีสาํคญัครูท่ีปรึกษาควรมีความรู้และจดัดาํเนินการในโรงเรียน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
จึงทาํใหก้ารจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
(กลัยา อินปาน, 2548, หนา้ 56) ภาพการบริหารการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนขั้นเตรียมการ
และการวางแผนการดาํเนินงาน มีการดาํเนินงานในระดบัมาก กิจกรรมซ่อมเสริมเพียงพอเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และโรงเรียนพฒันาครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ ทกัษะตลอดทั้งเทคนิค
ในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน   
 ดา้นการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นและน่าสนใจ คือ 
โรงเรียนมีการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอ โรงเรียนมีขอ้มูล
สารสนเทศในการส่งต่อนกัเรียนภายนอกตามระบบดูแลช่วยเหลือชดัเจน และครูท่ีปรึกษามีวิธีการ
ในการจูงใจใหก้บันกัเรียนยนิดีต่อการส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือ เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนมีงบประมาณ
เพียงพอท่ีจะให้ครูได้ติดตามและจัดทาํขอ้มูลนักเรียนอย่างละเอียดและเอาใจใส่กับนักเรียน
ท่ีมีการส่งต่อภายนอกและมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนกรณีมีการส่งต่อ
อยา่งสมํ่าเสมอ โดยใหค้รูติดตามและสรุปกระบวนการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
   5.2.2 คุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพผูเ้รียนโดยรวมและรายดา้น เม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอ้
ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนพบว่าคุณลกัษณะผูเ้รียนอยู่ในระดบัมากทุกมาตรฐาน  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไดมี้การพฒันาครูในโรงเรียนโดยการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ทั้ง 5 ดา้นคือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ครูไดรู้้ถึงขอ้มูลของนกัเรียนอย่างละเอียด 
เพื่อใชใ้นการพฒันาและช่วยเหลือผูเ้รียน พร้อมทั้งคดักรองนกัเรียนอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนกาํหนด และส่งเสริมพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และสามารถ
จดักิจกรรม ซ่อมเสริมเพียงพอเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา โรงเรียนพฒันาครูท่ีปรึกษา
ใหมี้ความรู้ ทกัษะตลอดทั้งเทคนิคในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน และการส่งต่อโรงเรียนมีการติดตามผล
การช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ ครูท่ีปรึกษามีวิธีการในการจูงใจใหก้บันกัเรียน
ยินดีต่อการส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือ เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะให้ครู
ไดติ้ดตามและจดัทาํขอ้มูลนกัเรียนอยา่งละเอียดและเอาใจใส่กบันกัเรียนดว้ยเหตุผลทั้งหมดจึงทาํให้
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โรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา มีการพฒันาทั้งการทาํงานและการพฒันาการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
จึงทาํให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน 
รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ 
ผูเ้รียนมีมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์(2545, 
หนา้ 189) ไดก้ล่าวไวว้่า การมุ่งสู่คุณภาพการศึกษาจะประสบผลสาํเร็จนั้น โรงเรียนจะตอ้งพฒันา
ทั้งบุคลากรภายในโรงเรียนไปพร้อมกบัการพฒันาผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดปัญญา เกิดความคิด เขา้ใจโลก 
เขา้ใจตนเอง และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิตไดส้ร้างปรัชญาความคิดเชิงบูรณาการ
ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตการดาํเนินชีวิตในความเป็นมนุษยต์อ้งกล่อมเกลาหวัใจผูเ้รียนใหนึ้กถึงส่วนร่วม 
เสียสละ ทาํประโยชน์ใหชุ้มชน สงัคม 
               5.2.3 การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี พบวา่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ในดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ข และการส่งเสริมพฒันา
นกัเรียนส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนดงัน้ี ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนเอกชนไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียน โรงเรียน
มีขอ้มูลประวติัส่วนตวัของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และไดจ้ดัทาํโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียนทุกคนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองโดยตรง
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงในการออกเยีย่มบา้น
นกัเรียนครูท่ีปรึกษาไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองสามารถทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
จึงเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการดาํเนินงานดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา ทางโรงเรียนพฒันา
ครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ ทกัษะ ตลอดทั้งเทคนิคในการให้คาํปรึกษาแก่นักเรียน ความศรัทธาของ
นักเรียนต่อครูท่ีปรึกษาและโรงเรียนจดักิจกรรมซ่อมเสริมเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาของนกัเรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าลง มีพฤติกรรมการติดเกมส์ออนไลน์ ฯลฯ 
ทั้งน้ีเน่ืองโรงเรียนเอกชนมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนให้ครูท่ีปรึกษาเขา้รับการฝึกอบรม
ในการให้คาํปรึกษาแก่นกัเรียน โรงเรียนเอกชนสามารถจดัระบบการติดตามพฤติกรรมนกัเรียน
เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพหลงัการช่วยเหลือจึงส่งผลให้การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ 
และการจดัระบบการติดตามพฤติกรรมนกัเรียนเพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพหลงัการช่วยเหลือ
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และจดัประชุมผูป้กครองเพื่อร่วมกนัวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ เน่ืองจากช่วยให้นักเรียน
กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหากลบัมามีพฤติกรรมดีข้ึนตามความคาดหวงัของผูป้กครอง โรงเรียน
และชุมชน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 
 1) ด้านการคดักรองนักเรียนทางโรงเรียน ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ครู
จดัทาํสารสนเทศขอ้มูลพฤติกรรมนกัเรียนเพียงพอในการคดักรองนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2) ดา้นการส่งต่อนกัเรียนโรงเรียนควรมีการแต่งตั้งครูท่ีมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะดา้นเพื่อรับการส่งต่อภายนอก โดยมีการติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล 
                 3) ดา้นความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์โดยทางโรงเรียน ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
ตามศกัยภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์

       4) ดา้นทกัษะในการแสวงหาความรู้ของตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองทางโรงเรียนควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทกัษะในการสงัเคราะห์ วิเคราะห์และสรุปความรู้จากประสบการณ์
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
   5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

           1) ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง การเยีย่มบา้นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 

            2) ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี 




