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บทความวจัิยเร่ือง “การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมเส่ียงในโรงเรียนสังกดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”    

The Development of Risk Behaviors Student Assistant System In the School Affiliated with 

Pranakornsriayutthaya Educational Service Area Office 1  

นายสมิทธิรักษ์ จันทรักษ์   

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาเพื่อมุ่งศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียง และเพื่อพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  
 การศึกษาวิจยัใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม และการจดักลุ่มสนทนา โดยมีอาจารยผ์ูป้ฏิบติัหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และ
ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 18 คน นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง จ านวน 12 คน  จากโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จ านวน 6 โรงเรียน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจดักลุ่มสนทนาเป็นแบบบนัทึก และ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และสร้างเคร่ืองมือ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แลว้ทดลองใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือ โดยมีระยะเวลาใน
การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือเป็นเวลา 8 เดือน แลว้ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีคณะผูว้จิยัไดพ้ฒันา 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 พบวา่ มีความพร้อมพอสมควร อาจารยผ์ูป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงสามารถใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดทุ้กคนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะนกัเรียนท่ีมีปัญหาเท่านั้น 
ส่วนปัญหาคือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีภาระงานมาก 
การน าระบบดูแลช่วยเหลือมาใช้ท าให้มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน ส่วนปัญหาท่ีพบคืออาจารยผ์ูป้ฏิบติัหน้าท่ี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นบางท่านมีปัญหาในการดูแลช่วยเหลือและ
ทกัษะการใหค้  าปรึกษานกัเรียน ขาดทกัษะการจดบนัทึกขอ้มูลในการปฏิบติังานและการประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 
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2. การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 
การเตรียมการ การศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การแกไ้ข/ป้องกนันกัเรียน การพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียน การส่งต่อ และการฟ้ืนฟู จากการทดลองใชป้รากฎวา่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง กล่าวคือ มีความยืดหยุน่ในการปฏิบติังาน มีขั้นตอนกระชบัง่าย
ต่อการปฏิบติั  รวมทั้งคู่มือท่ีอ่านเขา้ใจง่าย สามารถใช้ในการปฏิบติังานได้ดี ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีพฒันาแลว้ยงัเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 
ค าส าคญั : การพฒันา,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง,ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 1  

Abstract 
 The purposes of this research were to study and develop the development of risk behaviors 
student assistant system in the school affiliated with pranakornsriayutthaya educational service area office 
1. 
 The methods used for this study was document researched, Indepth interviewed,participant 
observations , non participant observations and focused groups of 18 student assistant system instructors 
,school principal  and 12 risk behaviors student of 6 schools affiliated with pranakornsriayutthaya 
educational service area office 1. The data collected from the indepth interviewed, the participant 
observations , the non participant observations and the focused groups  was recorded and analyzed. The 
data from the indepth interviewed,the participant observations , the non participant observations and the 
focused groups  was used for the development student assistant system model over eight months and then 
was evaluated to develop the development of risk behaviors student assistant system In the school 
affiliated with pranakornsriayutthaya educational service area office 1 . 
 The main research findings were summarized as follows : 

1. The development of risk behaviors student assistant system in the school  
affiliated with pranakornsriayutthaya educational service area office 1 were fairly completed. The student 
assistant system instructors and school principal thought that the student assistant system model  can take 
care , develop all students of every group not only problems students. but the problem was the student 
assistant system instructors and the advisors  had many things to do . having the student assistant system 
model created more works and the student assistant system instructors and the advisors lacked of skills in 
work recording and the evaluation of the students behaviors.  

2. The development of risk behaviors student assistant system in the school  
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affiliated with pranakornsriayutthaya educational service area office 1 by researchers  were 7 steps by 
preparatory ,personal case study , divide group, encourage student activities, increase status of student, 
refer of student, resuscitate of student. The result of try out were complete and brought it to operate truly . 
It can work flexibly and easily in operating and can understand the instruction manual which the student 
assistant system instructors can use well. the department in school can run efficiently. 
KEY WORDS : the development,risk behaviors student assistant system, pranakornsriayutthaya 
educational service area office 1. 
 

              บทน า 
 ด้วยความตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์

พร้อมในลกัษณะองคร์วม  ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ให้มีทกัษะในการด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุขและมีคุณค่า  กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดป้ระสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุขจดัท าระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  ซ่ึงประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีในสถานศึกษาท่ีด าเนินการอย่าง
จริงจงั และต่อเน่ือง    ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้แก่ เด็กและเยาวชนในระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือท่ีจะเป็นระบบท่ีช่วยป้องกนัและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ รวมทั้งยงัช่วยเสริมสร้าง
คุณภาพท่ีดีใหแ้ก่ เด็กและเยาวชน  ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
วถีิชีวติท่ีเป็นสุข   

จากการเขา้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาโจทยก์ารวิจยัตามยุทธศาสตร์จงัหวดัของ
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน ประจ าปีงบประมาณ 2553  เครือข่ายวิจยัเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน   เม่ือวนัท่ี 7  มกราคม 2553 ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา    จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
วิทยาลยัดุสิตธานีไดร่้วมมือกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พฒันาโจทยก์ารวิจยั
ร่วมกนัโดยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ซ่ึงมีโรงเรียนในสังกดั จ  านวน 
248 โรง  จาการประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  ปี
การศึกษา 2552 ปรากฏผลการประเมินในภาพรวมดงัน้ี  ผลการด าเนินงานระดับยอดเยี่ยม จ านวน 45 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.14   ผลการด าเนินงานระดบัดีเด่น จ านวน 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  25  ผล
การด าเนินงานระดบัชมเชย จ านวน 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.85 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1. 2552 : 10)   และขอ้มูลสรุปผลการเยี่ยมบา้น  ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2552  
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ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน จ าแนกเป็นนกัเรียนชาย จ านวน 18,435 คน และนกัเรียนหญิง  จ านวน 18,967 คน 
รวมจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  37,402 คน มีนกัเรียนอยูใ่นสภาพยากล าบาก จ านวน 3,240 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.66  และมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าผิด คิดเป็นร้อยละ 3.56   ขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้น
พฤติกรรมท่ีถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ประจ าปีการศึกษา 2552 มีจ านวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.029  
ขอ้มูลความคิดเห็นของผูป้กครองต่อพฤติกรรมเด็ก  พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของ
นกัเรียน จ านวน 34,652 คน  และไม่พึงพอใจต่อพฤติกรรมของนกัเรียน จ านวน 2,750 คน และขอ้มูลการ
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา พบวา่ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาพฤติกรรมของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บจากโรงเรียนในสังกดั มกัจะมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เพราะขอ้เท็จจริงนกัเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีปัญหาดา้นพฤติกรรมเส่ียงหลายดา้น  เช่น 
ปัญหาการโดดเรียน การเสพสารเสพติด การเท่ียวกลางคืน การลอกการบา้นและขอ้สอบเพื่อน  การติดเกม
คอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์  การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน การติดการพนนั  การเล่นหวย  การถูกท าร้าย
ร่างกาย เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนราย จงัหวดัภาคกลาง  
ของสถาบนัรามจิตติร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (สถาบนัรามจิตติ .2552 : 77 – 86 ) พบวา่ขอ้มูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชน 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีประชากรในวยัเรียน ช่วงอายุ 0 – 18 ปี  จ  านวน 192,264  คน  มีปัญหา
พฤติกรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย   จากขอ้มูล
ดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่านักเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ยงัมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิดระเบียบวินยั คุณธรรมและจริยธรรมอนัดี
งาม และเส่ียงต่อการกระท าผดิกฎหมาย    คณะผูว้จิยัจากวิทยาลยัดุสิตธานีและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 1 จึงร่วมมือกนัเสนอโครงการวจิยัเร่ือง “ การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ”  เพื่อด าเนินการ
วิจยัการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  
2.  เพื่อพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  
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            กรอบแนวคิดในการวจัิย 

            คณะผูว้ิจยัได้อาศยัแนวคิดของ  กระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีไดต้ระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะตอ้งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   เพื่อให้มี
กระบวนการในการบริหารงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีท างานอยา่งเป็นระบบมีความชดัเจน มีการ
ประสานงานร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ กิจกรรม และ
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ ในการให้ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  อนัจะส่งผลให้การบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ประสบผลส าเร็จ  

กระทรวงศึกษาธิการ ( 2547 : 4 ) ไดใ้ห้นิยามของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไวว้า่ เป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเคร่ืองมือ
มาตรฐาน คุณภาพ และมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้โดยครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษาเป็น
บุคลากรหลกัในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ( กรมสุขภาพจิต .2547 : 3 ) ไดใ้ห้ความหมายของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ไวว้่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการส่งเสริม พฒันา 
ป้องกนั และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นกัเรียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มี
ภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ คุณภาพชีวติท่ีดี มีทกัษะการด ารงชีวติ และรอดพน้จากวกิฤติทั้งปวง  

 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมเส่ียง 

 

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระบบ 

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. ครู /อาจารยป์ระจ าชั้น 
3. อาจารยผ์ูท้  าหนา้ท่ีดูแล

ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 

การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ทีม่พีฤตกิรรมเส่ียง 

         
1. การเตรียมการ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

3. การคดักรองนกัศึกษา 

4. การแกไ้ข ป้องกนัปัญหานกัศึกษา 

5. การส่งเสริมพฒันานกัศึกษา 

6. การส่งต่อ 

7. การฟ้ืนฟ ู
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วธีิด าเนินการวจัิย 
             วธีิการด าเนินการศึกษาคน้ควา้การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  เป็นงานวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   (Participatory Action Research) ในลกัษณะการวจิยัและพฒันา  
( Research and Development ) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  การศึกษาเอกสารเก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
 ตอนท่ี 2  การศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนใน  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 
 ตอนท่ี 3  การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนใน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 
 
                          ผลการวจัิย 

  จากการศึกษาเพื่อการพฒันารูปแบบการการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 ไดด้งัน้ี  
  1. รูปแบบการการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 
       สภาพการด าเนินงาน พบว่าอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นส่วนใหญ่มีสถานภาพท่ีเอ้ือต่อ
การปฏิบติังานตามรูปแบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กล่าวคือ มีวยัวุฒิ คุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการสอน 
และประสบการณ์ในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษามานานมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจและมีความสามารถ ในเร่ืองการปฏิบติังานตามรูปแบบการให้ค  าปรึกษาสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้ งมีความตั้ งใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการให้
ค  าปรึกษานกัศึกษาเป็นระบบท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือ และพฒันานกัเรียนไดทุ้กคน ทุกกลุ่ม ไม่ใช่
เฉพาะรูปแบบการช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนเท่านั้น 
        ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานคืออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีภาระงาน
มากอยูแ่ลว้ การน ารูปแบบการให้ค  าปรึกษานกัเรียนมาใช้ท าให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีภาระงานเพิ่ม
มากข้ึน เน่ืองจากมีเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นรูปแบบมาก ตอ้งเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอยา่งเป็นงานท่ี
ซ ้ าซ้อน และเสียเวลา  อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นส่วนใหญ่ยงัมีทกัษะการให้ค  าปรึกษาและการประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียนไม่มากนกั  เวลาปฏิบติัการให้ค  าปรึกษากบันกัเรียนท่ีมีปัญหามาก หรือมีปัญหาซ ้ าซ้อน
หลายๆปัญหา  มกัจะละเลยท่ีจะหาทางแก้ไขปัญหานกัศึกษา หรือไม่มีการส่งต่อนักเรียน ท าให้บางคร้ัง
ปัญหาลุกลามจนยากต่อการแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา 
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  2. การพฒันารูปแบบการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 
  คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  จากรูปแบบการให้ค  าปรึกษา 
และระบบการ ดูแล ช่วย เห ลือนัก เ รี ยนนัก ศึกษา  ของกระทรวง ศึกษา ธิก าร  กรม สุขภาพ จิต  
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดน้ ารูปแบบดงักล่าวมาใชแ้ละศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบโดยใชเ้ทคนิคการจดักลุ่ม
สนทนา โดยก าหนดใหมี้การด าเนินการ 7 ขั้นตอน คือ 
  1. การเตรียมการ 

  2. การศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  3. การคดักรองนกัเรียน 

  4. การแกไ้ข / ป้องกนัปัญหานกัเรียน 

  5. การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 

  6. การส่งต่อ 

  7. การฟ้ืนฟู 

  รูปแบบการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนใน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1ท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาสามรถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

กล่าวคือ มีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน มีขั้นตอนท่ีกระชบัง่ายต่อการปฏิบติั รวมทั้งมีคู่มือท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 

และสามารถใช้ในการปฏิบติังานได้ และรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ี

พฒันาแล้ว ยงัเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา

ประจ าชั้น อาจารยฝ่์ายปกครอง อาจารย์แนะแนว  และคณะกรรมการพฒันานักเรียน  มีระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถป้องกนั และลดปัญหาต่างๆของนกัเรียน อนั

จะน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆท่ีร้ายแรง  และรูปแบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ยงัลดตน้ทุนการ

ด าเนินงานในส่วนการแก้ปัญหามาใช้พฒันานักเรียนและโรงเรียนได้มากข้ึน รูปแบบการช่วยเหลือ ให้

ค  าปรึกษาช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาแลว้ แมจ้ะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไม่จ  าเป็น การ

จดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้น และเอกสารท่ีใชใ้นระดบัลดนอ้ยลง แต่ก็ยงัเป็นการเพิ่มภาระงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา

ประจ าชั้น ซ่ึงมีปัญหาคืออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นท่ีมีนกัเรียนท่ีมีปัญหาและตอ้งดูแลให้ค  าปรึกษาเป็น

พิเศษ ท าให้เวลาในการพฒันาการเรียนการสอนลดนอ้ยลง ผูบ้ริหาร ฝ่ายกิจการนกัเรียน  และฝ่ายวิชาการ

ควรหาทางแกไ้ขต่อไป 
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อภิปรายผล 
 การพฒันารูปแบบการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  มีประเด็นส าคญัน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 1. สภาพการด าเนินงานรูปแบบการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ซ่ึงพบว่าอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ชั้นของโรงเรียนต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีวยัวุฒิ คุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการสอน และประสบการณ์ในการเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมามากกว่า  10 ปี ผู ้บริหารให้
ความส าคญัต่อการคดัเลือกอาจารย์ผูส้อนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอนและการให้ค  าปรึกษา
ช่วยเหลือนกัเรียน  รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถในการ
ปฏิบติังานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การท างาน  นอกจากนั้นฝ่ายกิจการนกัเรียน และฝ่ายวิชาการยงัให้การสนบัสนุนส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ 
และความสามารถของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางดา้นทกัษะการให้ค  าปรึกษานกัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  จึงท าให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นสามารถปฏิบติังานทางด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ในระดบัท่ีดี และมี
แนวโน้มท่ีจะพฒันารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่นกัเรียน
ต่อไป 
               ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพบวา่อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีภาระงานมากอยูแ่ลว้ 

การน ารูปแบบการการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 มาใช้ท าให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีภาระงาน

เพิ่มข้ึน เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเอกสารในการ

ปฏิบติังานจ านวนมาก และซ ้ าซอ้น รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีภาระงานประจ าคือการสอน และยงั

มีงานพิเศษอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากการปฏิรูปการศึกษา และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงเนน้การจดัท า

เอกสารเพื่อการประเมินจ านวนมาก อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าชั้นส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักับการให้

ค  าปรึกษาทางดา้นวชิาการเป็นหลกั  จนบางคร้ังท าใหก้ารให้ความส าคญัในปัญหาส่วนตวั หรือเร่ืองอ่ืนๆถูก

ละเลยไปดว้ย  และมีปัญหาในการติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองของนกัเรียนเวลาท่ีนกัเรียนเกิดปัญหามากจน

ตอ้งส่งต่อผูป้กครอง  แต่กลบัไม่สามารถติดต่อผูป้กครองได้ท าให้ปัญหาของนักเรียนไม่ไดรั้บการแกไ้ข  

หรือกลายเป็นปัญหาท่ีลุกลามรุนแรงข้ึน 

  2. เพื่อให้การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของ

โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
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สภาพปัจจุบนัและปัญหาของนักเรียน คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบในการด าเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนจากเดิมท่ีมี 5 ขั้นตอน เป็น 7 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ และการฟ้ืนฟูนกัศึกษา  ส่วน

ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มเรียกใหม่ว่าการคดักรองนกัเรียน  โดยการคดักรองนักเรียนได้เพิ่มเติมการแบ่งกลุ่ม

นกัเรียนเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงเดิมมีเพียง 3 กลุ่ม โดยการแยกกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ออกจากกนัให้ชดัเจนเพื่อ

ความสะดวกและประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

           3. การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1 

     จากการศึกษาโดยเชิญผูบ้ริหารโรงเรียน และอาจารย์ผูดู้แลระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน  จ านวน 18 คน มาประชุมพร้อมกนัเพื่อสอบถามความคิดเห็นรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน  ท่ีคณะผูว้จิยัพฒันาข้ึน  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

     1) การน ารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไปปฏิบติังาน 
      ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็นวา่ รูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียง ท่ีคณะผูว้จิยัพฒันาสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง มีความยืดหยุน่ในการปฏิบติังาน มีขั้นตอนท่ี
กระชบัง่ายต่อการปฏิบติัรวมทั้งคู่มือท่ีอ่านเขา้ใจง่าย และสามารถใชใ้นการปฏิบติังานได ้และรูปแบบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีพฒันาแลว้ ทุกฝ่ายสามารถน าขอ้มูลของนกัเรียนท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับงานท่ีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบมาเป็นข้อมูลในการด าเนินงานได้ และรูปแบบระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงยงัลดตน้ทุนการด าเนินงานในส่วนแกปั้ญหามาใชพ้ฒันานกัเรียนและ
โรงเรียนไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ ( 2544 : 5 ) ท่ีกล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีกระบวนการการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือการท างานท่ีชดัเจนโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินการดงักล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัอาจารยอ่ื์นๆท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากสถาบนัการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ 
หมายรวมถึงการส่งเสริม การป้องกนั และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับอาจารยท่ี์
ปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการด าเนินงานพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และ
สอดคลอ้งกบั นิรันดร์ จุลทรัพย ์( 2545 : 297) กล่าววา่การให้ค  าปรึกษานกัเรียนเป็นบริการท่ีส าคญัยิ่งท่ีงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและบุคลากรหลายๆฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจขอบข่ายของการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการให้ค  าปรึกษาเป็นอย่างดี มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบ และขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน  มีขอบข่ายความมุ่งหมายให้ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา อาชีพ ดา้นส่วนตวั และสังคม 
เพื่อการป้องกนัปัญหา แก้ไขปัญหา และการพฒันา นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพนัธ์งานการดูแล
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ช่วยเหลือนกัเรียนและการใหค้  าปรึกษาใหรั้บทราบโดยทัว่ถึงกนัเพื่อประโยชน์ต่อการไดรั้บความร่วมมือใน
โอกาสต่าง ๆ 
 2) ปัญหาในการน ารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไปปฏิบติั

ผูบ้ริหารโรงเรียน และอาจารยผ์ูดู้แลระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาแลว้ แมจ้ะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไม่

จ  าเป็น การจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อน และเอกสารท่ีใช้ในระบบลดน้อยลง แต่ก็ยงัเพิ่มภาระงานแก่อาจารยท่ี์

ปรึกษาประจ าชั้ น ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา และสอดคล้องกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . ( 2543 : 16 ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ในดา้นวิชาชีพและการปฏิบติังานของครูอาจารยไ์ทย ท่ีพบวา่ครูอาจารย์

ไทยมีเงินเดือนต ่า ไม่ไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม มีภาระงานมาก และหลากหลาย 

    ส าหรับปัญหาในการปฏิบติังานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  

อาจารยผ์ูดู้แลระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล และการคดั

กรองนกัเรียนไม่มีปัญหาเพราะอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น 1 คนรับผิดชอบดูแลนกัเรียนประมาณ 50 คน ซ่ึง

สามารถดูแลท าความรู้จกัไดอ้ย่างทัว่ถึง และการคดักรองเพื่อแบ่งกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่ผิดพลาดเพราะมี

เกณฑ์การคดักรองการแบ่งกลุ่มนกัเรียนในคู่มืออย่างชดัเจน ส าหรับการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน  จะมี

นกัเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน  หรือชมรมนกัเรียนจดัข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิรวฒัน์ 

วรัีงกร (2548: 12 – 16) ไดร้ะบุวา่นิสิตนกัเรียนยุคใหม่อยูใ่นยุคโครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยม ยุคโลกาภิวฒัน์ 

ตลาดการแข่งขนัเสรี ภาคสังคมทุนวฒันธรรมท่ีอ่อนแอของศีลธรรม  ศาสนา ทุนทางสังคม ครอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน  นกัเรียน นิสิตนกัศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลทัธิบริโภคนิยม  การแข่งขนั  ภาวะเศรษฐกิจ  

ภยัสังคม  ส่ืออินเทอร์เนต  มีแบบอยา่งท่ีหลากหลาย  และจริยธรรมสีเทา  ท าใหเ้กิดความยุง่ยากใจและเผชิญ

ปัญหาท่ีหลากหลายซับซ้อน ส่งผลให้เกิดค่านิยมมีวิถีชีวิตแบบวตัถุนิยม  บริโภคนิยม ตกเป็นทาสทาง

วฒันธรรม ขาดภูมิตา้นทานทางร่างกาย จิตใจ สังคม  มีค่านิยมเพศเสรี  ท างานหนกัไม่เป็น รอคอยความสุข

ไม่เป็น  มองความส าคญัของตนเองสูง  ไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน  หรือถา้เขา้ร่วม

กิจกรรมก็มกัจะมีเง่ือนไขการเขา้ร่วม  เช่น การไดรั้บคะแนนเพิ่ม  หรือการไดรั้บใบประกาศนียบตัร    และ

การติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองของนกัเรียนท่ีก าลงัประสบปัญหามาสามารถติดต่อได ้ และการนดัผูป้กครอง

มาพบบางคร้ังไม่ได้รับความร่วมมือตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด    ซ่ึงอาจเกิดจากการให้ขอ้มูลและท่ีอยู่

ผูป้กครองของนกัเรียนไม่มีความชดัเจน  และไม่เป็นความจริง  หรือเกิดจากนกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีกบั

ผูป้กครองจึงไม่อยากใหผู้ป้กครองรับทราบเร่ืองราวของตวัเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของกรมวิชาการ (2552 : 60) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรม สภาพแวดล้อม และค่านิยมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ความดี

และความสุขของผูเ้รียน  ในด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองส่วนใหญ่จะให้ความสนับสนุนนักเรียน 

นกัศึกษาในดา้นค่าใชจ่้าย การบริจาคเงิน และอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน แต่การเขา้ร่วมการประชุมและ

กิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนมีน้อยมาก  ในดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนจะมีทศันคติและสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีกบั

ผูป้กครอง  ตอ้งการอิสระไม่อยากใหผู้ป้กครองรับทราบขอ้มูลดา้นการเรียนและความประพฤติของตนเอง 

 การพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ในส่วนท่ีเป็นปัญหาคืออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นบางส่วนยงั

ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาดความมัน่ใจ ในการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน ส่วนกิจกรรมท่ีจดัเพื่อ

พฒันาศกัยภาพนกัเรียน  กิจกรรมท่ีพบปัญหาในการด าเนินการคือ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  กิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียน และกิจกรรมชมรมนกัเรียน   แต่ผลการด าเนินงานยงัขาดการให้ความรู้ ความเขา้ใจทางดา้น

คุณธรรม จริยธรรม จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนองอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น และขอ้มูลจากกลุ่ม

ส่งเสริมการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 พบวา่ นกัเรียนมีปัญหา

ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่  การเสพสารเสพติด การติดเกมคอมพิวเตอร์ การทะเลาะ

ววิาท การเล่นการพนนั  การขาดระเบียบวนิยัในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน  การไม่เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน  

และทศันคติทางลบต่ออาจารย ์บุคลากรและโรงเรียน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  

1 จึงควรส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนอยูเ่ป็นประจ านอกเหนือกิจกรรมท่ีจดัอยูแ่ลว้คือกิจกรรมการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สังคม ภูมิพนัธ์ และคณะ (2539 : 42) ในรายงานการวิจยัเร่ือง 

การศึกษารูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียนนกัศึกษา พบวา่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัการ

ปลูกฝังคุณธรรม นั้นเน้นการปฏิบติัตนของครูอาจารยใ์ห้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ให้ครูอาจารยทุ์กคนมี

ส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูเ้รียน ให้มีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และเน้นการปฏิบติัเป็น

ส าคญั ส่วนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปลูกฝังเรียงตามล าดบัความส าคญัคือ ความกตญัููกตเวที 

ความซ่ือสัตย ์ความเมตตากรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความอุตสาหะ 

ความกระตือรือร้น ความขยนัหมัน่เพียร ความสามคัคี ความยติุธรรม ความประหยดั และความมีระเบียบวนิยั 

 การส่งต่อนักเรียน การส่งต่อภายในโรงเรียน  อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารโรงเรียน กล่าวคือเห็นว่าผูท่ี้ควรเขา้มารับผิดชอบดูแลให้ค  าปรึกษานกัเรียนส่วนน้ี 
ได้แก่ หัวหน้างาน อาจารย์แนะแนวให้ค  าปรึกษา พยาบาล อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าชั้น  อาจารย์ผูส้อน 
อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม  และอาจารยฝ่์ายปกครอง ซ่ึงทั้งหมดยงัมีความรู้และประสบการณ์นอ้ยต่อการให้
ค  าปรึกษานกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียน   ส่วนการส่งต่อภายนอกโรงเรียน และการฟ้ืนฟู  อาจารยผ์ูดู้แล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีการส่งต่อนกัเรียนให้หน่วยงานภายนอกน้อย  
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ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาของโรงเรียนสามารถด าเนินการให้การ
ช่วยเหลือนกัเรียนไดใ้นระดบัท่ีดี  แต่ถา้ในอนาคตปัญหาของนกัเรียนมีความซ ้ าซ้อนหรือรุนแรงมากข้ึน   
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ การให้ค  าปรึกษาและการส่งต่อในดา้นกฎหมาย และสิทธิ
มนุษยชน  จึงควรให้เป็นเร่ืองของผูป้กครองรับไปด าเนินการ โดยท่ีโรงเรียนมีหน้าท่ีให้ข้อมูลและ
ประสานงานแหล่งส่งต่อและฟ้ืนฟูนกัเรียนให้ผูป้กครองทราบ และมีการติดตามนกัเรียนโดยการเก็บขอ้มูล
การส่งต่อ และการฟ้ืนฟูเพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการดูแลช่วยเหลือและการให้ค  าปรึกษานกัเรียน
ต่อไป ซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และสอดคลอ้งกบั กรมสุขภาพจิต  (2547 : 13) ท่ีได้
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการให้ค  าปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไวด้ังน้ีคือ เพื่อให้การ
ด าเนินงานการให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
สถานศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกนั โดยผ่านกระบวนการการ
ท างานท่ีมีระบบ พร้อมดว้ยเอกสาร หลกัฐานการปฏิบติังาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได ้
 3) ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน และ
อาจารยผ์ูดู้แลระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมีความคิดเห็นวา่ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีคณะผูว้จิยัพฒันา มีความสมบูรณ์ และไม่มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
แต่ควรเพิ่มเติมในส่วนความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น 
ควรไดรั้บการอบรมให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ เช่น อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
ชั้นควรไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการให้ค  าปรึกษานกัเรียนโดยเฉพาะใน
เร่ืองจิตวทิยาและเทคนิคทกัษะในการให้ค  าปรึกษานกัเรียน หวัหนา้งาน  อาจารยแ์นะแนวและให้ค  าปรึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม อาจารยผ์ูส้อน อาจารยฝ่์ายปกครอง ควรไดรั้บการอบรมความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความสามารถในการใหค้  าปรึกษาเชิงลึกในหลกัสูตรท่ีสูงข้ึน  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนควร
ได้รับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบติังานในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างลึกซ้ึง 
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน เขา้เรียนสาย  ไม่มาเรียน และนกัเรียนท่ีพกัอาศยัในหอพกัเอกชน  ควร
ไดรั้บการดูแลให้ค  าปรึกษาเป็นพิเศษ  และอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นควรจดัระบบการติดต่อส่ือสารกบั
ผูป้กครองนักเรียน เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือนักเรียนเม่ือนักเรียนประสบปัญหาและมีความ
จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ผูป้กครองนกัเรียนทราบ  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นควรช้ีแจงให้ผูป้กครองนกัเรียน
รับทราบ บทบาทหน้าท่ี และความส าคญัของผูป้กครองต่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเพื่อร่วมมือแกไ้ขปัญหา และพฒันานกัเรียน   งานแนะแนว งานวินยั/
ปกครองนกัเรียน ส านกักิจการนกัเรียน  ควรจดัท าขอ้มูล  แหล่งส่งต่อภายนอก และการฟ้ืนฟูให้ผูป้กครอง 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นทราบ  รวมทั้งโรงเรียนควรสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานดา้นการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนแก่ผูป้ฏิบติังาน โดยจดัส่ิงอ านวยความสะดวก วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การให้การ
อบรมสัมมนาพฒันาทกัษะและเทคนิคทางการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  ซ่ึงท่ีกล่าว
มาทั้งหมดสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3 ) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประสิทธิภาพของการ
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ด าเนินงานตามรูปแบบการให้ค  าปรึกษานกัเรียนนกัศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนกัศึกษาคือ ผูบ้ริหาร 
รวมทั้งผูช่้วยผูบ้ริหารทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคญัของการให้ค  าปรึกษานักเรียนนักศึกษา และให้การ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆในการด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  ครูอาจารย์
ทุกท่านและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งตระหนกั ในความส าคญัของรูปแบบการให้ค  าปรึกษา  มีทศันคติท่ีดีต่อ
นกัศึกษา และมีความสุขท่ีจะพฒันานกัเรียนนกัศึกษาในทุกดา้น คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกฝ่าย ตอ้ง
มีการประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ด และมีการประชุมในแต่ละฝ่ายอย่างสม ่าเสมอตามท่ีก าหนด อาจารยท่ี์
ปรึกษาประจ าชั้นเป็นบุคลากรหลกัส าคญัในการด าเนินงาน โดยตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูอาจารยทุ์กคน
ในสถานศึกษา รวมทั้งการสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆของสถานศึกษา การอบรมให้ความรู้และทกัษะ รวมทั้ง
การเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองทกัษะการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทกัษะการให้ค  าปรึกษา
เบ้ืองตน้ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆของนกัเรียน  ซ่ึงสถานศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

          จากผลการศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของ

โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1มีประเด็นท่ีควรเสนอแนะดงัน้ี 

 1.1 โรงเรียนต่าง ๆ  ควรน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพื่อวางแผนน ารูปแบบระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ไปเช่ือมโยงกับการพัฒนางานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อการบริหารงานต่อไป 

 1.2 โรงเรียนต่าง ๆ ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรณรงค์ ส่งเสริม 

ผูป้กครองนกัเรียน ให้และเห็นความส าคญัของตนเองในการร่วมพฒันาศกัยภาพนกัเรียนตามรูปแบบระบบ

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  

 1.3 โรงเรียนต่าง ๆ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม

เส่ียงของโรงเรียน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการให้การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนตาม

รูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีพฒันาข้ึน และทุกโรงเรียนควรแต่งตั้ ง

คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงประจ าโรงเรียนเพื่อด าเนินการการให้

ค  าปรึกษานกัเรียนประจ าโรงเรียน โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานการให้ค  าปรึกษาต่อคณะกรรมการ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียน  เพื่อพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียนต่อไป 
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 1.4 ทุกหน่วยงานของโรงเรียนควรคดักรองนกัเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามรูปแบบระบบ

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีพฒันาข้ึน  เพื่อเป็นขอ้มูลในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี

พฤติกรรมเส่ียง การให้ค  าปรึกษา  การพฒันาการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมนักเรียน  และการ

พฒันานกัเรียนในดา้นต่างๆใหมี้ความชดัเจน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

     2.1  ควรศึกษาการพฒันารูปแบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  การให้

ค  าปรึกษานกัเรียน โดยวิธีการและเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น การใชแ้บบสอบถาม การสังเกต หรือการศึกษาเป็น

รายกรณี 

     2.2  ควรศึกษาวิธีการคดักรองนักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนให้มีความชดัเจน และมีการ

สร้างรูปแบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หรือแนวทางในการใหค้  าปรึกษาท่ีตรงกบักลุ่มนกัเรียนนั้น 

  2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น หรือครูประจ าชั้น และ

นกัเรียนท่ีมีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของโรงเรียน 

  2.4  ควรศึกษาความจ าเป็น และความเหมาะสมในการใชแ้บบฟอร์มต่าง ๆ ของระบบดูแล

ช่วยเหลือของแต่ละโรงเรียน ควรจะมีลักษณะเหมาะสมกับเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของโรงเรียน ซ่ึง

สามารถน าไปใชไ้ดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพมากกกวา่แบบฟอร์มท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบั  
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