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บทคดัย่อ   
การศึกษาครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาที่ส่ งผล                          

ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จงัหวดันนทบุร ีกลุ่มตวัอย่างขนาด 234 คนสุ่มจากครูโรงเรยีนดงักล่าว  เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามที่ผูศ้กึษาสรา้งขึ้น 
สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าการวเิคราะหก์ารถดถอย 
 ผลการศึกษา ระดบัการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน                
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุร ีพบว่า จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว                   
มตีวัแปรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน อย่างมนัียส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้สิ้น 4 ตวัแปร  
ดา้นการมเีป้าหมายเดยีวกนั ดา้นการปฏิสมัพนัธ์ ดา้นการมสี่วนร่วม ด้านการตดิต่ออย่างเปิดเผย ตามล าดบั ส่วนตวัแปร 
ดา้นความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และด้านการยอมรบันับถือ ไม่ส่งผลต่อการการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น .812 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์การท างานเป็นทมีของครูทีป่รกึษาทีส่่งผล
ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ได้ร้อยละ 65.90 อย่างมนัียส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .26เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีเป้าหมายเดียวกันมีค่าสัมประสิทธิก์าร
ถดถอยมาตรฐานเป็นอนัดับสูงสุด (β = .295) อย่างมนัียส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 รองลงมาคอื ด้านการปฏิสมัพันธ์               
มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β = .189) อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารอย่าง
เปิดเผย มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานต ่าสุด (β = .153) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
 

ค าส าคญั: การท างานเป็นทมี , ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน , นนทบุร ี
 

ABSTRACT  
 The purpose of this research was to investigate effects of teacher teamwork on student supporting 
system in schools under the secondary educational service area office 3 Nonthaburi. A sample of 234 was 
randomly from teachers in the mentioned schools.  The tool used in this study was a questionnaire constructed 
by researcher. The data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, and simple 
regression analysis.  
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 The findings revealed that effects of teacher teamwork on student supporting system in schools under 
the secondary educational service area office 3 Nonthaburi was at high level of teacher teamwork in all 4 
aspects ranging from highest to lowest mean scores as follow: common goal, interaction, participation and open 
communication. The significant level of .05 for all four variants. Teacher teamwork had effect on student 
supporting system in schools the coefficient of multiple correlation is .812 and could predict a teacher 
teamwork, counselors affecting the student supporting system percent 65.90 significance level of .05, with a 
standard deviation of .26. The common goal has standardized regression coefficient is the highest rating                
(β = .295) was statistically significant at the level of .05 ,follow by that of participation (β = .189) was 
statistically significant at the level of .05, while that open communication (β = .147) was statistically significant 
at the level of .05 at the bottom.   
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ภมิูหลงั 
 สถานการณ์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยม และเทคโนโลยี สภาพสังคมและวิถีชีวิตประชาชน                  
ได้เปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมของเยาวชนมกีารเปลี่ยนแปลงไปสภาพของสงัคมสู่ภาวะเสื่อมถอย จากสาเหตุหลาย
ประการทีเ่ป็นปัจจยัให้เยาวชนอยู่ในสถานการณ์น่าวติก จากการส ารวจขอ้มูลสถติสิภาวการณ์ทางวฒันธรรมของเยาวชน
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพบปัญหาส าคญั 6 ด้านหลกั ได้แก่ อนัดบั 1 ปัญหาเยาวชนเสพยาเสพตดิมากถึง 2.7 
ลา้นคน อนัดบั 2 ปัญหาวยัรุ่นตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร จากสถติิพบว่า อายุต ่ากว่า 19 ปีลงมา ตัง้ครรภ์ถงึปีละ 1.5 แสนคน 
อนัดบั 3 เด็กถูกละเมดิและกลัน่แกลง้ กระท าความรุนแรงโดยสื่อ อนัดบั 4 การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ยุคใหม่ที่รกัลูกแบบ
ไม่ถูกทาง อนัดบั 5 การเสพสื่ออนาจารผ่านสื่อออนไลน์ และอันดบั 6 การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดนักดื่มหน้า
ใหม่ เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านคน โดยอายุต ่ากว่า 20 ปี [1] จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ      
ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความสามารถ มคุีณธรรมและวถิีชวีติที่เป็นสุขตามความมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศกึษานัน้ นอกจากจะด าเนินการดว้ยการส่งเสรมิ สนับสนุนนักเรยีนแลว้ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิด
ขึ้นกบันักเรยีนก็เป็นสิง่ที่ส าคญัประการหน่ึงของการพัฒนา ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาคุณภาพ
นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ได้จดัท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ให้สถานศึกษาด าเนินการ ในฐานะที่สถานศึกษาเป็นหน่วยงาน              
ทีร่บัผดิชอบในการเสรมิสร้างคุณภาพชวีติผูเ้รยีนและแกว้กิฤตสงัคม ไดน้ าระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนมาประยุกต์ใช้
ในการพฒันาใหเ้หมาะสมกบับรบิทของตนเอง ใหบุ้คลากรที่เกีย่วขอ้งทุกคนร่วมมอืกนั เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือนักเรยีน             
ได้ทัง้ในเชิงสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันมใิห้เกิดปัญหา การส่งเสรมิ การพัฒนาตามศกัยภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นได ้[2] 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงของราชการที่มคีวามส าคญัต่อการพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า เพราะเป็น
สถาบนัที่ถ่ายทอดความรูแ้ละสรรพการต่าง ๆ แก่เยาวชนให้สามารถไปแข่งขนักบัอารยประเทศได ้ทัง้น้ีจงึมคีวามจ าเป็น
อย่างยิง่ทีส่ถานศกึษาจะต้องพฒันาองคก์ารของตนใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
 จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุร ีพบว่าโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่อยู่ในสงักดั ได้รบัรางวลัระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี               
ได้รับรางวลัทัง้หมด 7 โรงเรียน จาก 18 โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรทีี่เข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลนัน้เป็นสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ                 
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน โรงเรยีนอาจจะมแีนวทางในการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนทีด่ี ที่อาจจะส่งผล
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ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนในสถานศึกษา สมควรที่จะศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรยีนมธัยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้น ามาเป็นแนวทางการบริหารจัดการ                         
สู่ความส าเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีนมัธยมศึกษาให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรยีนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การท างานเป็นทมีสามารถช่วยในการพฒันาการด าเนินงานของสถานศกึษา
เพื่อช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ช่วยเหลอืกนัระหว่างสมาชกิในทมี มบีรรยากาศทีด่ีในการท างานสามารถปฏบิตัิงานจนบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลต่อองคก์ารทางการศกึษามากทีสุ่ด [3] ไดศ้ึกษากลยุทธ์ความส าเร็จ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนพบว่าประกอบด้วย การบรหิารเชงิระบบ ตามวงจรคุณภาพ(PDCA)  การท างานเป็นทีม                
ในรูปคณะกรรมการ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การนิเทศติดตามและการประเมนิผล [4] ยงัได้ท าการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่ามี 8  ประเด็น ดังน้ี  1.มีการก าหนดเป้าหมายนโยบายและวางแผน                    
2. มีการพัฒนาทีมงาน 3. มีการติดตามก ากับ 4. มีการประเมินผลและสะท้อนผลการท างาน 5. มีการเสริมสร้างขวัญ
ก าลงัใจ 6.มกีารก าหนดบทบาทหน้าที ่7.มสีื่อ เครื่องมอืในการท างาน และ 8.มกีารสรา้งเครอืข่ายในการดูแลช่วยเหลอื [5]  
และพบว่าการท างานเป็นทีมที่มปีระสทิธิภาพ มอีงค์ประกอบ 6 ด้านคอื 1.การมปีฏิสมัพันธ์ 2.การสื่อสารอย่างปิดเผย                
3.การมสี่วนร่วม 4.การมเีป้าหมายเดยีวกนั 5.ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และ6.การยอมรบันับถอื [6] 
 จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการท างานเป็นทีมของครูต่อการด าเ นินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุร ีโดยเลอืกโรงเรยีน                
ที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 7โรงเรียน                        
เป็นต้นแบบในการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลนั ้น เป็นสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โรงเรยีนอาจจะมกีารท างานเป็นทมีของครูที่ด ีที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน สามารถพฒันาคุณภาพนักเรยีนในสถานศึกษาให้ดีขึ้น สมควรที่จะศึกษา โดยศึกษาจาก
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาว่าการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับใด                    
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษามกีารท างานเป็นทมีอยู่ในระดบัใด การท างานเป็นทีมของครูส่งผลต่อ
การด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนหรือไม่อย่างไร ทัง้น้ีเพื่อให้ผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุร ีตลอดจนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุง 
พฒันา ก าหนดนโยบายและวางแผน เพื่อให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนมปีระสทิธิภาพ  ใช้เป็นแนวทาง
และพฒันาคุณภาพชวีตินักเรยีนและเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปรบัปรุงพฒันางานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนให้ได้
มาตรฐานบรรลุวตัถุประสงคต์ามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตติ่อไป  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนใน
สถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่อง การท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และศึกษาอิทธิพลของการท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษาต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน ในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ีจ าแนกต าแหน่งของครู    
ครูทีป่รกึษาระดบัชัน้ จ านวนนักเรยีนในหอ้งทีป่รกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรยีน จ านวนครู 234 
คน และสุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิีการสุ่มแบบสดัส่วน (proportionate stratified sampling) จากขนาดของโรงเรยีน โดยอาศยั
ตารางส าเรจ็รูปของ Krejcie and Morgan [7] เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการศกึษาวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 63 ข้อได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ. 0.75 -1.00 และหาความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficiant) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ 0.97 ผู้ว ิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความสมบูรณ์จาก
แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาแต่ละฉบบั แลว้น าฉบบัที่สมบูรณ์จ านวน 201 ฉบบั มาให้คะแนนตามน ้าหนักคะแนนแต่ละข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation : S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ใช้ การวิเคราะห์การถดถอย ( simple 
regression analysis) 
 

สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องอทิธพิลของการท างานเป็นทมีของครูต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ีผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ผลการวิจัย ระดับการท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าการท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษา                      
ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ีอยู่ในระดบั มากที่สุด เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิสัมพันธ์ มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสูงสุด ด้านการยอมรบันับถือ            
มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไล่เลีย่กบัดา้นการปฏิสมัพนัธ์ ดา้นการมเีป้าหมายเดยีวกนัมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบั
มาก ตามล าดบั 
 2. ผลการวจิยั ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ของครูทีป่รกึษาในสถานศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุรจีึงเป็นการยอมรบัสมมติฐานขอ้ที ่2 ทีว่่า การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
อยู่ในระดบั มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
เป็นอนัดบัสูงสุด ดา้นการส่งต่อ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั  
 3. ผลการวจิยั ระดบัการท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
จงึเป็นการยอมรบัสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่าการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวัดนนทบุร ีพบว่า จากตวัแปรอิสระ     
6 ตัว มีตัวแปรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้สิ้น                   
4 ตวัแปร ดา้นการมเีป้าหมายเดียวกนั ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการมสี่วนร่วม ด้านการติดต่ออย่างเปิดเผย ตามล าดบั 
ส่วนตัวแปร ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และด้านการยอมรับนับถือ ไม่ส่งผลต่อการการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีน โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น .812 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์การท างานเป็นทมีของ
ครูทีป่รกึษาทีส่่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ไดร้้อยละ 65.90 อย่างมนัียส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีเป้าหมายเดียวกันมีค่า
สัมประสิทธิก์ารถดถอยมาตรฐานเป็นอันดับสูงสุด (β = .295) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ                   
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ดา้นการปฏสิมัพนัธ์ มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β = .189) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย   มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานต ่าสุด (β = .153) อย่างมนัียส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05     
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนใน
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี ผู้ว ิจยัมขี้อวจิารณ์ตามล าดบัหวัข้อ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ ระดบัการท างานเป็นทมีของครูที่ปรกึษาในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  มากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                    
ดา้นการปฏิสมัพนัธ์ มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุดเป็นอนัดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะการทีค่รูที่ปรกึษาแสดงความรูส้กึ
ระหว่างบุคคลที่มตี่อกนัในลกัษณะของความเข้าใจซึ่งกนัและกนั มนี ้าใจต่อกัน  ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน เกื้อกูลกนั   
มคีวามสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั การท างานเป็นทมีนัน้จะช่วยใหเ้กิดความส าเรจ็ในงานไดโ้ดยง่าย อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิความสงบ
สุขในการท างานร่วมกนั สอดคลอ้งกบั สงวน  สุทธิเลิศอรุณ [8] ทีไ่ดศ้กึษาและอธบิายความส าคญัของการท างานเป็นทีม
ไว้ว่า มนุษย์ไม่อาจอยู่คนเดียวและไม่อาจท างานคนเดียวได้ ต้องมีปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ด้วย               
จงึจ าเป็นต้องเข้ากลุ่มและท างานเป็นทีม ด้านการยอมรบันับถือ มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด ไล่เลี่ยกบัด้านการ
ปฏิสมัพนัธ์ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะครูที่ปรกึษามกีารรบัฟังซึ่งกนัและกนั เคารพความคดิเห็นในบทบาทหน้าทีข่องกนัและกนั 
ยอมรบัในความแตกต่างของกนัและกนัดว้ยความจรงิใจและพรอ้มทีจ่ะร่วมกนัท างานด้วยความเตม็ใจ ด้านการปฏสิมัพนัธ์
จงึมคีวามสอดคล้องกบัด้านการยอมรบันับถือ เน่ืองจากเมื่อบุคคลมกีารยอมรบันับถือซึ่งกนัและกนัแล้ว จะส่งผลให้เกิด
การยอมรบัซึ่งกนัและกนั  มปีฏสิมัพนัธ์ที่ดใีนการท างาน มคีวามเชื่อถือในความสามารถของกนัและกัน ท าให้ท างานเป็น
ทมีได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกบั สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงษ์ [9] ไดศ้ึกษาและให้ทศันะไวว้่า ถ้าทุกคนยอมรบักนั
และกนั มีความยอมรบัในการเป็นตัวของตัวเอง รวมทัง้ใช้ความรู้ความสามารถและจุดเด่นของกันและกันอย่างเต็มที ่                
จะท าให้มบีรรยากาศที่ใกล้ชิดและเป็นกนัเอง มีความรูส้ ึกกล้าที่จะให้เพื่อนร่วมงานทัง้ในสิง่ที่ดีและไม่ดีของตนเองด้วย
ความสบายใจ สามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาและกล้าทีจ่ะให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั       
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด อาจเป็นเพราะครูที่ปรึกษายงัขาดความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการท างาน
ที่ตรงกนัและชดัเจน อีกทัง้การมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ตวัชี้วดั และทิศทางการด าเนินงานร่วมกันน้อยกว่าที่
ควร ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องยังขาดการประสานงานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย                   
การให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพล 
สอดคลอ้งกบั ธรีศกัด ิ ก าบรรณรกัษ์ [10] ไดศ้กึษาและแสดงทศันะไวว้่าเมื่อท างานอยู่ดว้ยกนัต้องมกีารก าหนดเป้าหมาย
ส่วนรวมขององค์การ การก าหนดเป้าหมายนัน้ อาจจะก าหนดจากความต้องการของสมาชกิแต่ละคนแล้วท าร่วมกนัจน
กลายเป็นเป้าหมายของส่วนรวม ดังนัน้เป้าหมายที่ดีจะต้องสนองความต้องการของสมาชกิแต่ละคน และเกิดจากการ
ประชุมร่วมกันอย่าลืมว่าเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดที่จะท าให้สมาชิกแต่ละคนรู้ว่าตัวเองจะมุ่งหน้า ไปทางไหน            
ดงันัน้ เป้าหมายต้องชดัเจน ผู้ปฏิบัติงานทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นครู นักการภารโรง คณะกรรมการโรงเรยีน ตลอดจน
ผูป้กครองควรมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และความรบัผดิชอบร่วมกนัภายใต้เป้าหมายเดยีวกนั 
 2. ผลการวิเคราะห์ ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครู ที่ปรึกษาในสถานศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ มาก                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มี ความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด                  
เป็นอนัดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะการรู้จกันักเรยีนเป็นหน้าที่หลกัของครูที่ปรกึษา เพราะนักเรยีนแต่ละคนมพีืน้ฐานความ
เป็นมาของชวีติ ทีแ่ตกต่างกนั การรบัรูข้อ้มูลทีจ่ าเป็นของนักเรยีนจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยใหค้รูมคีวามเขา้ใจนักเรียนมาก
ขึน้ ดงัที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน [11] ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเป็นกระบวนการด าเนินงาน
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ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน อย่างมขี ัน้ตอนชดัเจนพรอ้มทัง้มวีธิกีารและเครื่องมอืทีม่มีาตรฐานคุณภาพ มหีลกัฐานการท างาน 
ทีต่รวจสอบได้ โดยมคีรูประจ าชัน้/ครูทีป่รกึษา เป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน
และนอกสถานศึกษาอนัได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บรหิารและครูทุกคนมสี่วนร่วม เน่ืองจาก
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบ ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ดงันัน้การรูข้อ้มูลทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัตวันักเรยีนจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยให้ครูมี
ความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรยีน เป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา 
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรยีน ซึ่งจะท าให้ไม่เกดิข้อผดิพลาดต่อการช่วยเหลอืนักเรยีนหรอืเกิดขอ้ผดิพลาดน้อย
ที่สุดโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นส าคัญด้านการส่งต่อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต ่าสุด                      
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะครูที่ปรึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณานักเรยีนเพื่อการส่งต่อ                 
ไปยงัหน่วยงานภายนอก โดนครูที่ปรกึษาส่วนใหญ่จะส่งนักเรยีนที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง หรอืกลุ่มมปัีญหา ใหก้บั ครูประจ าวชิา 
ครูแนะแนว ครูพยาบาล ฝ่ายปกครอง หรืองานกิจการนักเรยีน ในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการส่งต่อภายใน แต่ในการส่ งต่อ
นักเรยีนที่มีปัญหาไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความช่วยเหลือนัน้ ครูที่ปรกึษามกัจะเข้าใจว่าควรอยู่ในดุลยพิ นิจ               
ของฝ่ายกจิการนักเรยีนมากกว่า ซึ่งครูที่ปรกึษาจะมคีวามใกล้ชดิกบันักเรยีนมากที่สุด ควรจะมสี่วนร่วมในการพจิารณา
ผลการส่งต่อไปยงัหน่วยงานภายนอก การด าเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนนัน้ ในกรณีทีนั่กเรยีน
มปัีญหายากต่อการช่วยเหลอื หรอืช่วยเหลอืแล้วไม่สามารถท าใหพ้ฤติกรรมของนักเรยีนนัน้ดีขึน้ ครูที่ปรกึษาจะมหีน้าที ่
ส่งต่อให้ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป ดงัที่ กนกวรรณ วุฒวิิชญานันต์, จกัรภฒัน์  วงษ์ขวญัเมอืง, และรนีา โสนันทะ 
[12] กล่าวถงึความส าคญัของการส่งต่อนักเรยีนไว้ว่า กระบวนการช่วยเหลอืนักเรยีนทีอ่าจมบีางกรณีที่มปัีญหาความยาก
ต่อการช่วยเหลือ หรอืช่วยเหลือแล้วนักเรยีนมพีฤติกรรมไม่ดขีึ้นกค็วรด าเนินการส่งต่อไปยงัผู้เชี่ยวชาญต่อไปหรอืกรณี            
ที่มีเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ ควรส่งต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องการส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบคอื 1.) การส่งต่อภายใน ครูประจ าชัน้หรอืครู 
ส่งต่อยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาและความต้องการของนักเรียน  เช่น                      
ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวชิา หรอืฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2.) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรอืฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยงัผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีทีเ่ป็นปัญหาต้องช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิ หรอืต้องใช้ ผูม้คีวามรู้
เฉพาะทางส าหรบัการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรอืฝ่ายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการ
ช่วยเหลอืของครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกบัจติใจ ความรู้สกึ ปัญหาพฤติกรรม ทีซ่บัซ้อนหรอืรุนแรง  เป็นต้น ครูทีร่บัต่อต้องมี
การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานการท างานกบัผู้ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการช่วยเหลือทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่หากเกิดกรณี
ยากต่อการช่วยเหลือเด็กอีก ก็ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นกนั แนวทางพจิารณาในการส่งต่อโดยครู การส่งนักเรยีน                 
ไปพบครูอื่น ๆ เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืต่อไปนัน้มแีนวทางการพจิารณาในการส่งต่อส าหรบัครู 
 3. ผลการวเิคราะห์ การท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
พบว่า การท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ีม ี4 ด้าน จากทัง้หมด 6 ด้าน คอื ด้านการมเีป้าหมาย
เดยีวกนั ดา้นการปฏสิมัพนัธ์ ดา้นการมสี่วนร่วม ดา้นการตดิต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ดงัขอ้วจิารณ์ในแต่ละดา้นดงัน้ี 
     3.1 การท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
พบว่า ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน  เป็นอันดับสูงสุด ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                    
อย่างมนัียส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 อาจเป็นเพราะ ครูที่ปรกึษามีส่วนร่วมก าหนดตวัชี้วัด ทิศทาง เป้าหมายของการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ท าใหค้รูที่ปรกึษามคีวามเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการท างานตรงกนัและชดัเจนให้
การยอมรบัวตัถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นร่วมกนัจึงเกิดประสทิธิผลและประสทิธิภาพต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน สอดคล้องกบั บญัชร  แก้วส่อง [13] ได้ให้ทศันะไวว้่า การบรหิารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการ
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ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิจะส่งผลให้บุคลากรเกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน มคีวามรู้สกึในความเป็น
เจ้าของ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ได้กระท ามคีวามขยนัขนัแข็ง กระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์งานให้ก้าวหน้ายิง่ขึ้น                     
ท าให้งานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดงันัน้ ในการก าหนดเป้าหมาย สร้างวตัถุประสงค์จากเป้าหมายโดยรวม              
ขององค์การลงไปจนกระทัง่ถึงเป้าหมายส่วนบุคคล ทัง้น้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระดับต่าง ๆ ในองค์การมีทิศทาง                   
ที่ร่วมกัน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุประสงค์ขอองค์การจะต้องก่อตัวขึ้นจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา ซึ่งโดยความเป็นจรงิแล้วเป้าหมายที่ชดัเจนสามารถก าหนดได้ยาก แต่ถ้าเป้าหมาย
เกิดจาการหลอมรวมของเป้าหมายแต่ละบุคคล ซึ่งสมาชกิให้การยอมรบัก็ท าให้เป้าหมายมคีวามชดัเจน และมแีนวทาง                
ทีจ่ะปฏบิตังิานใหบ้รรลุไดส้ าเรจ็    
     3.2 การท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
พบว่า ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน อย่างมนัียส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
อาจเป็นเพราะครูที่ปรึกษามีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน ้ าใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลือกันในการท างาน และ                            
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรยีน สอดคล้องกับ วิลาวรรณ  รพีไพศาล [14]                   
ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า การท างานร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ดังนัน้ สมาชิกในทีมต้องมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งการท างานร่วมกัน 
จะต้องสร้างสมัพนัธภาพให้เกิดขึ้นระหว่างกนัในลกัษณะของความมนี ้าใจให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัและพยายาม
ปรบัส่วนบกพร่องของตนเองใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มมากที่สุด สงวน  ชา้งฉัตร [15] การปฏสิมัพนัธ์ คอื สิง่ทีเ่กิดขึน้ระหว่าง
บุคคล 2 คน ซึ่งการสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มเป็นการสนับสนุนใหแ้ต่ละกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั เพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชกิในทมี ซึ่งจะก่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน 
     3.3 การท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05                 
อาจเป็นเพราะครูที่ปรกึษามสี่วนร่วมการวางแผนการด าเนินงาน สามารถแสดงความคดิเห็นในการก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน มีส่วนรบัรู้ ร่วมแก้ปัญหา ปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน สอดคล้องกับ ชูศกัด ิ 
ชาญช่าง [16] ได้ให้ความหมายไวว้่า การมสี่วนร่วม หมายถงึ การทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลมโีอกาสแสดงความรบัผดิชอบ
หรือแสดงพฤติกรรมเกี่ยวข้องในงานทัง้ในระดับของ การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การวางแผน การร่วม
ปฏบิตังิาน การตดิตามผลและร่วมรบัผดิชอบในงานนัน้ ๆ ครูทีป่รกึษาไดม้สี่วนร่วมการประเมนิผลการด าเนินงานไดอ้ย่าง
อสิระ สอดคลอ้งกบั ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [17] ไดก้ล่าวถงึบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐานว่า การมสี่วนร่วมกบัสถานศึกษาในกระบวนการและขัน้ตอนต่าง ๆในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยร่วมรบัรู ้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง ดังนั ้น                 
การมสี่วนร่วมจะเป็นปัจจยัส าคญัในการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
 3.4 การท างานเป็นทีมของครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
พบว่า ดา้นการตดิต่ออย่างเปิดเผย ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 อาจเป็นเพราะครูที่ปรกึษามีโอกาสรับข้อมูลในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างชดัเจน มีโอกาส
รบัทราบปัญหาในการท างานมกีารแสดงความคดิเหน็และร่วมอภิปรายการด าเนินงานไดอ้ย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลที่สงสัยได้อย่างเปิดเผย สอดคล้องกับ  พิสมัย  สุภัทรานนท์  [18] ได้ให้ทรรศนะไว้ว่าลักษณะของทีม                              
ที่มีประสทิธิภาพนัน้สมาชิกในทีมแต่ละคนมีสทิธิที่จะแสดงออกได้อย่างเสรี อีกทัง้แต่ละคนยงัมีสทิธิที่จะได้รบัฟังและ
ตอบสนองอย่างเข้าใจ ความจรงิแลว้ สมาชกิในทมีมหีน้าที่ทีจ่ะต้องรบัฟังเพื่อนสมาชกิคนอื่น ๆ  การท างานเช่นน้ีเพื่อให้
เกดิความมัน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างทะลุปุโปร่ง ซึ่งท าให้มคีวามเป็นไปได้มากขึ้นว่าจะบรรลุผลส าเร็จ   
ที่ดี ครูที่ปรกึษาสามารถหารอืกนัอย่างมเีหตุผล สอดคล้องกบั สุนันทา  เลาหนันทน์ [19] ได้ให้ทรรศนะของการท างาน
เป็นทมีทีม่ปีระสทิธิภาพไวว้่า สมาชกิมกีารวพิากษ์วจิารณ์การกระท าในองค์การเกิดขึน้บ่อย และการกระท าอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมาท่ามกลางความสบายใจ การวพิากษ์วจิารณ์มลีกัษณะสร้างสรรค์มุ่งขจดัปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่กลุ่มก าลงั
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เผชิญ ครูที่ปรึกษาได้รบัข้อมูลข่าวสารในการท างานอย่างตรงไปตรงมาและได้รบัข่าวสาร อย่างทัว่ถึง สอดคล้องกับ 
วโิรจน์  สารตันะ [20] ได้ให้ทรรศนะว่า การติดต่อสื่อสารที่มปีระสทิธิผลผูร้บัข่าวสาร ต้องเขา้ใจความหมายของสาระนัน้
ตรงกบัข่าวสารทีผู่ส้่งออกไป แมจ้ะมตีวัรบกวนทีเ่กิดขึน้บา้งกต็าม และการติดต่อสื่อสารทีด่ี ควรมขีอ้มูลย้อนกลบัเป็นการ
ตดิต่อแบบสองทางมากกว่าการตดิต่อแบบทางเดยีว 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวจิยัอิทธิพลของการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ีผู้วจิยัขอเสนอแนวทางการน าผลการศึกษาไปใช ้
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวจิยัการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน พบว่า ดา้นการมเีป้าหมายเดยีวกัน  เป็นอนัดบัสูงสุด ดงันัน้ การทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 
3 จดัท าโครงการ ดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรยีน กจิกรรมจดัท าคู่มอืแนวการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ที่เป็นมาตรฐานและประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรกึษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และครูแนะแนวให้กบัสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ีปี พ.ศ.2562 ข้อที ่4 
จากผลสรุปการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีพ.ศ.2562 ส่งผลให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว รวมถึงกลุ่มงาน                    
ทีเ่กีย่วขอ้งได้รบัความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและการแนะแนว และมสีถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จเป็นเลิศ (Best Practies) ดังนัน้ครูที่ปรึกษาควรมีส่วนร่วมก าหนดตัวชี้ว ัด 
ทิศทาง เป้าหมายของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ท าให้ครูที่ปรกึษามคีวามรู้ความเข้าใจวตัถุประสงค์   
ของการท างานตรงกันและชัดเจน ให้การยอมรับวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดขึ้นร่วมกัน และท าให้เกิดประสิทธิภาพ                     
และประสทิธผิลทีด่ตี่อการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของสถานศกึษาในสงักดัพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
และการแนะแนว ใหเ้ขม้แขง็ และยัง่ยื่น 
 2. ผลการวจิยัการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน พบว่า ดา้นการปฏสิมัพนัธ์ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก การทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 
จดัท าโครงการ ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการครูที่ปรกึษาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน และครูแนะแนวใหก้บัสถานศกึษา สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 3 จังหวัดนนทบุร ีปี พ.ศ.2562 ข้อที่ 4 จากผลสรุปการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีพ.ศ.2562 ส่งผลให ้                  
ครูที่ปรกึษาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน และครูแนะแนว ได้รบัความรูค้วามเข้าใจ ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและการ
แนะแนว และมีการถอดประสบการผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ (Best Practies)                             
ท าให้ครูที่ปรึกษาแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน ้ าใจต่อกัน                   
ให้ความช่วยเหลือกันในการท างานและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   
โดยสถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่ประสบความส าเร็จเป็นเลิศ (Best Practies)ที่ได้รบัรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น ทัง้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ สามารถพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง                   
ให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้ให้สถานศึกษาอื่นได้ศกึษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานและน าความรู้ความ
เขา้ใจไปพฒันางานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของสถานศกึษาตนเองใหป้ระสบความส าเรจ็เป็นเลศิ (Best Practies) 
 3. ผลการวจิยัการท างานเป็นทีมของครูที่ปรกึษาในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน พบว่า ด้านการมสี่วนร่วม มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก การที่ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 
จดัท าโครงการ ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการครูที่ปรกึษาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน และครูแนะแนวใหก้บัสถานศกึษา สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 3 จังหวัดนนทบุร ีปี พ.ศ.2562 ข้อที่ 4 จากผลสรุปการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีพ.ศ.2562 ส่งผลให ้                
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ครูทีป่รกึษา มคีวามรู ้ความเข้า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนใหไ้ด้มาตรฐาน มสี่วนร่วมในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษากับสถานศึกษาในกระบวนการและ                   
ข ัน้ตอนต่าง ๆ ในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล สามารถสร้างความเข้มแข็ง                     
ใหส้ถานศกึษา ดงันัน้ การมสี่วนร่วมจะเป็นปัจจยัส าคญัในการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
   4. ผลการวจิยัการท างานเป็นทีมของครูทีป่รกึษาในสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน พบว่า ด้านการติดต่ออย่างเปิดเผยมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน หรอื หวัหน้าระดบัชัน้ควรเปิดโอกาสให้ครูที่ปรกึษาได้รบัข้อมูล                
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างชดัเจน ร่วมทัง้รบัทราบปัญหาในการท างาน เปิดโอกาสใหค้รูทีป่รกึษา  
ได้แสดงความคดิเห็น ร่วมอภิปรายการด าเนินงาน และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สงสยัได้อย่างเปิดเผย ครูที่ปรกึษา
สามารถหารอืกันอย่างมีเหตุผล ได้รบัข้อมูลข่าวสารในการท างานอย่างตรงไปตรงมาและได้รับข่าวส ารอย่างทัว่ถึง                  
ซึ่งตรงกับ เป้าประสงค์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2562                           
ที่ มุ่งเน้น ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ                        
เพื่อการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยมีาใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารที่ส าคัญ             
ใหค้รูที่ปรกึษา ร่วมถึงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัรวมถงึส่งผลไปยงัอนาคต
ในการเตรยีมการวางแผนการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนัน้การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา                     
มลีกัษณะสร้างสรรค์จะสามารถช่วยแก้ไข้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและพฒันา       
สู่ความยัง่ยนื 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
   1. ควรศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือด้านการการป้องกนัและแก้ไข ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมนักเรยีน 
ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
   2. ควรศึกษาแนวทางการพฒันาการมสี่วนร่วมของโรงเรยีนและชุมชนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบุร ี
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