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   บทความวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัย

เชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิจัยและพัฒนา (R & D)มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   2) เพ่ือ

หารูปแบบ  3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ  4) เพ่ือสรุปประเมินผล  5) เพ่ือทดลองซ ้ ำและพัฒนารูปแบบ  

6) เพ่ือสรุปและสร้างคู่มือ   ประชากรที่ใช้ในวิจยั รวมทั้งสิ้น จ านวน  441 คน เครื่องมือไดแ้ก่ แบบ

ประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี ทั้ง
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ไดแ้ก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผล
โดยพรรณนาความ 
                สรุปผลการวิจัย (1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน พบว่าในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งด้านการด าเนินการ

บริหารจัดการ ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าให้กระทบต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ภาพรวม ระบบประกันคุณภาพภายใน และความส าเร็จของการด าเนินงาน (2) ผลการหารูปแบบจาก

การสนทนากลุ่ม  พบว่ารูปแบบควรประกอบ ด้วย 5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   2) 
การคัดกรองนักเรียน   3) การส่งเสริมและพัฒนา  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ 5) 
การส่งต่อนักเรียน โดยส่งเสริมวินัยเชิงบวกดำ้นการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน มีการประชุมชั้นเรียน
สม ่าเสมอ ท าความเข้าใจในพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ให้แรงจูงใจ ใช้วินัยเชิงบวกจัดการชั้นเรียน มี

ส่วนร่วมกับผู้ปกครอง และใช้วิธีครูช่วยครูในการแก้ปัญหา(3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ โดยการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้าน
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ความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.38    และมีความพึงพอใจ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก (4) ผลการสรุปประเมินผลรูปแบบ ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบว่าควรมีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม

ใหช้ดัเจนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน  ด้านผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ   ด้านผลงานเชิงประจักษ์ของ
โรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันของ
หน่วยงานต่างๆ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (5) ผลการทดลองซ ้าเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  (6) ผลการสรุปประเมินผลและสร้างคู่มือเพ่ือพัฒนารูปแบบ พบว่าโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และการสร้างคู่มือเป็นไปตามระบบเข้าใจง่าย 
 
คำสำคัญ: รูปแบบ , การพัฒนา,การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,วินัยเชิงบวก 
 
Abstract 
          Research article on the development of a model of student support system 
management using positive discipline of Wat Sri Pingmuang Municipality School 
Chiang Mai Province This research and development (R & D) aims 1) to study the 
current condition and problems of the administration of the student support system 
2) to find a model 3) to experiment with the model 4) to summarize the evaluation 
5) to repeat the experiment and Develop a form 6) to summarize and create a 
manual. The population used in the research was a total of 441 people. The 
instruments were assessment form, observation form, interview form, satisfaction 
questionnaire. Collect data in an integrated way both quantitative and qualitative 
data The statistics used were mean, standard deviation. and present the results by 
describing 
                Conclusions of the research (1) The results of the study of the current 
problem of the administration of the student support system. It was found that the 
overall picture still needs improvements and improvements in terms of management 
operations. Desirable Characteristics This affects the student support system as a 
whole. internal quality assurance system and the success of the operation; (2) the 
results of finding patterns from group discussions. It was found that the model 
should consist of 5 aspects: 1) knowing students individually, 2) screening students, 
3) promoting and developing, 4) preventing and solving student problems, and 5) 
referring students. by promoting positive discipline in creating a school atmosphere 
There are regular class meetings. Understand unwanted behaviors, motivate them, 
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use positive discipline to manage classes. engage with parents and using the 
teacher's method to help the teacher in solving problems (3). by examining the 
theoretical reasonableness and feasibility of model development. It was found that 
the overall level was at a high level which met the specified criteria. The results of 
the validation of the suitability of the model development It was found that the 
mean was 4.38 and was satisfied. It was found that it was at a high level. This has 
resulted in the development of a model that there should be more clear guidelines 
for the 5-step process in terms of quality assessment results according to internal 
quality assurance standards. Early childhood and basic education in excellent level 
As for the school's empirical performance, it was found that administrators, teachers, 
and students were able to receive rewards. in the competition of various 
departments The average satisfaction level was at a high level. (5) The results of the 
repeated experiments to develop a model for the administration of the student 
support system by using positive discipline. It was found that the overall satisfaction 
was at the highest level. Found that overall, the satisfaction level was at the highest 
level. and creating a manual according to the system, easy to understand 
 
Keywords: model, development, student support system administration,  
                positive discipline 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ก่อให้การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกิดการแพร่กระจายของข้อมูล ข่าวสาร   ทั้งทางบวกและทางลบ แปรเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ค่านิยมของคนในสังคม โดยให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ  ประกอบกับโรงเรียน
ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กเป็นบ่อเกิดของคุณงามความดี โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพความรู้ 
ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม แต่โรงเรียนจ านวนไม่
น้อยยังขาดความพร้อมที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหวังของสังคม  
             ในเวลาที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนขาดการดูแล ไม่เอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการ
จัดการที่เหมาะสมต่อการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและให้การดูแลช่วยเหลือได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึง 
ถูกต้องและเป็นธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความส าคัญ
กฎระเบียบมากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนโดยไม่ค านึงถึงองค์รวม ตลอดถึงการจัดการ
กับปัญหาของนักเรียนโดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน อีกทั้งเด็กและเยาวชน   แต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกันมีบุคลิกภาพภายในและ
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ภายนอกตามสภาพความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมอง
และการรับรู้ ไม่มีความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ปฏิเสธค่านิยมหรือหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่
เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559 ก :  2-6)   
  พระมหาคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555: 31-32) ให้ความหมายว่า ระบบการจัด
การศึกษาของเราจะต้องมีเป้าหมายในการฝึกฝนผู้เรียนให้สามารถ พัฒนาปัญญา สู่การพัฒนาร่างกาย 
ให้สุขสบาย สุขภาพดี แข็งแรงไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บ ปัญญาจึงมี ความส าคัญเพราะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของบุคคล   
  จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การศึกษาต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซ่ึงปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนคือรูปแบบการจัด
การศึกษาต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริม
ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติความ ต้องการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย 
ดังนั้นการท างานร่วมกันระหว่างครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เก่ง ดี มีสุข 
จึงเป็นเรื่องท้าทายที่ส าคัญต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
             ชวลิต โพธิ์นคร (2560:ออนไลน์) กล่าวถึงกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-
2579) โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ1) ความ
มั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากร มนุษย์4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ซึ่งทิศทางใน
การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการ
ประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของ เด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน ซึ่ง
ถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 

   กรมสุขภาพจิต (2556:18) ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางภายในและภายนอกสถานศึกษา มีวิธีการและเครื่องมือที่ ได้
มาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็น
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 
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  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อยู่ใกล้ชุมชนแออัด มีโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชนที่อยู่
ใกล้เคียงเป็นจ านวนมากท าให้จ านวนนักเรียนลดลง ไม่มีโอกาสได้คัดกรองนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาใน
โรงเรียนส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(2562 : 58-66) ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โดยได้สรุปข้อมูลดังนี้จุดที่ควรพัฒนาที่ส าคัญ คือ 
1) การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดีนั้นยัง
กระท าได้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรมากนัก 2) ครูยังขาดความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์จัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 3) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้ง
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวช้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวช้องในการ
จัดการสถานที่ของโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม  
    นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (สัมภาษณ์ : 6 มกราคม 2562) พบว่า 1)ควรพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน ทักษะชีวิต 
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 2) เยาวชนส่วนหนึ่งตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์
จนถึงขั้นหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ตนเองและสังคม นิยมประลองความเร็วโดยแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ มีพฤติกรรมการใช้
จักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมายใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่ม
รวมตัวสร้างความปั่นป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกันมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุ
ยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความรับผิดชอบ เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการ
ใชบุ้หรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟและสารอันตรายที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 3)ความ
ล้มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางความรู้สึกของ
ผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้ สังคมไทยละเลยต่อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน ชุมชนอ่อนแอ 
ยอมรับการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าทีของเด็ก
และเยาวชน มองเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาด้วยทัศนะและท่าทีตอกย ้าซ ้าเติม 4) เด็กและ
เยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกันมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตามสภาพความ
เป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ไม่มีความ
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่องทางการเรียนรู้ ปฏิเสธ
ค่านิยมหรือหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์
และความเครียดไม่ได้ รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  5) ควรเปิดโอกาสให้
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ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวช้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
   ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ านวยการสถานศึกษารับผิดชอบการบริหาร สถานศึกษาเพ่ือให้เกิด
คุณภาพ โดยความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง  รวมทั้ งให้ความส าคัญและให้ เกิด
ประสิทธิภาพการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากข้อมูลดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
โรงเรียน ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องการพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในทกุ ๆ ด้านต่อไป 
 

โจทย์วิจัย 
  1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร 
  2. ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับ
ใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัย
เชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่      
  2. เพ่ือหารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม ่       
  3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก
ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่       
  4. เพ่ือสรุปประเมินผลพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิง
บวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมอืง จังหวัดเชียงใหม่       
  5. เพ่ือทดลองซ ้าและเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่      
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  6. เพ่ือสรุปประเมินผลและสร้างคู่มือเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย    
          1. เกิดกลไกความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้วินัยเชิงบวก สร้างแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการของ
โรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เด็กและชุมชนที่มแีนวทางการบริหารสถานศึกษา
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ      
  2.ท าให้นักเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เด็กมีระดับความพึงพอใจในระดับดี เด็กได้รับประสบการณ์
จากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ         
  3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ  เป็นที่ยอมรับของครูโรงเรียนใกล้เคียง ใน
สังกัดเดียวกันและต่างสังกัด เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครูจ านวน 28 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน ผู้ปกครอง จ านวน 404 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน  441  คน  โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ขั้นตอนที่ 2 หารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วินัยเชิงบวก   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัย
เชิงบวก   ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัย
เชิงบวก   ขั้นตอนที่ 5 การทดลองซ ้าเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้วินัยเชิงบวก  ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลและสร้างคู่มือเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก   
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ภาพที่ 1 แสดงการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก 

  ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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สรุปผลการวิจัย             
  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองในช่วงระยะเวลาผ่านมา พบว่าสภาพปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ คุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ไม่ค่อยเหมาะสมและต่อเนื่อง 
ขาดการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษากลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา ไม่สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ ป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เท่าที่ควร จึงท าให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่หาทางออกโดยการ
พ่ึงสารเสพติด และใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนขาดการดูแล ไม่เอาใจใส่
นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการจัดการที่เหมาะสมต่อการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและให้ การดูแล
ช่วยเหลือได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้ความส าคัญกฎระเบียบมากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนโดยไม่
ค านึงถึงองค์รวมตลอดถึงการจัดการกับปัญหาของนักเรียนโดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้
ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
  2. ผลการหารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (D1) 
  ผลการหารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามและสนทนากลุ่ม   
(Focus Group) ผู้เกี่ยวข้องกับผลการหารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วินัยเชิงบวก     
   2.1 ผลการศึกษาสภาพ ปัจจุบันของการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสภาพ ปัจจุบันของการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ควรประกอบ ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน ขั้นที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน และข้ันที่ 5 การส่งต่อนักเรียน  
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   2.2 ผลการหาแนวทางการรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสภาพปัจจุบันของการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ โรงเรียนเทศบาล           
วัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ควรประกอบ ด้วย 5 ด้าน ได้แก่  ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน ขั้นที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ขั้นที่ 4 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน และข้ันที่ 5 การส่งต่อนักเรียน 
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิง
บวก  
   3.1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความ
เป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ก าหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามล าดับ   
   3.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  พบว่ารูปแบบมีค่าประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 4.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนดคือ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.50    
   3.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน ระดับมาก 2 ด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน ตามล าดับ  
  4. ผลการสรุปประเมินผลรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัย
เชิงบวก  
   4.1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิง
บวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมตามกระบวนการมี 
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นที่ 2 ขั้นการคัดกรองนักเรียน ขั้นที่ 3 
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ขั้นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ขั้นที่ 4 ขั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และขั้นที่ 5 ขั้น
การส่งต่อนักเรียน    
   4.2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิง
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพของเด็ก ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการ
และการจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพดี มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการและการจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี
เลิศ ตามล าดับ   
   4.3 ผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในการประกวด
แข่งขันของหน่วยงานต่างๆ   
   4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามล าดับ  
  5. ผลการทดลองซ ้าเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วินัยเชิงบวก  
    5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียนและด้านการคัดกรองนักเรียน
ตามล าดับ  



12 

  6. ผลการสรุปประเมินผลและสร้างคู่มือเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
   6.1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและด้านการคัดกรองนักเรียน
ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย           
   จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้  
  จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก ่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและด้านการคัดกรองนักเรียน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยท าให้ครู เพ่ือนครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิด
การพัฒนาในวิชาชีพ เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาวิชาชีพด้วยวิธีต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลการปฏิบัติซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างเป็นระบบ มีความตระหนักร่วมกัน ท าให้การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนคุณภาพการศึกษาในมิติต่างๆ อีกทั้งรูปแบบการพัฒนาที่สร้างขึ้นนั้นเป็นนวัตกรรมที่
ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้โดยตรง โดยเฉพาะเด็กได้รับความช่วยเหลือท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้รับการพัฒนา มีการด าเนินการสร้างพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยผู้ศึกษาได้
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการตามข้ันตอนการจัดท า อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
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ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยถือว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน อีกทั้งเป็นเพราะว่าการ
พัฒนารูปแบบการบริหารดังกล่าว มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กมีทักษะชีวิต เป็นคนดี มี
วินัย และมีความสุข มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
ระหว่าง สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ เรียน 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552:8) ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน เช่น ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมอย่างทั่วถึง ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ปัญหา ทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถ
พิเศษ ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มีทักษะในชีวิต
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครูและผู้ปกครอง  
  อีกท้ังการน าวินัยเชิงบวกมาใช้ช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในชีวิตเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมทางสังคมที่ดี ปฏิบัติด้วยความเมตตาให้รู้ถึงความอบอุ่นความห่วงใยความเคารพในศักดิ์ศรี 
มีการตอบสนองสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก โดยค านึงถึงค าพูด สัมพันธภาพการเคารพ ตลอดจน
เป้าหมายในการให้อ านาจแก่เด็กในการควบคุมชีวิตของตนเอง สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2552:19) ที่ระบุความส าคัญของการใช้วินัยเชิงบวกไว้ว่า ครูที่ใช้วินัยเชิงบวกจะเชื่อมั่นใน
ความสามารถของเด็กและสื่อ ให้รู้ถึงความอบอุ่นความห่วงใย และความเคารพในศักดิ์ศรีของเด็ก เมื่อ
ครูมีความมุ่งมั่นใส่ใจ คอยสังเกตเด็กและตอบสนองในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก 
เด็กจะเริ่มมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองมากขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการลดพฤติกรรมที่
ไม่พึงปรารถนาให้น้อยลง สอดคล้องกับแนวคิดของชไมพร สุธรรม (2553:54) ทีไ่ด้กล่าวถึงเหตุผลของ
การใช้วินัยเชิงบวก เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเป็นเรื่องส าคัญ การเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็ก โดยใช้
เทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกจะท าให้ครูใช้พลังงานในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเด็กมากกว่า
พยายามที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเด็กใหม่อีกครั้ง ครูควรเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็กเพราะสายใยแห่ง
ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้เด็กเรียนรู้ในการรักเคารพตนเองและผู้อ่ืน  
  อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่าการใช้วินัยเชิงบวกถือเป็นเครื่องมือในการจัดการชั้นเรียนควรมี
ลักษณะส าคัญ คือ การเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาต่อเด็ก ครูเสนอทางเลือกต่อเด็กอย่างน้อย 2 
ทางโดยควรจะเป็นทางเลือกที่ครูกับเด็กยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่เด็ก
ในชั้นเรียน โดยมอบหมายงานที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ท าให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของชั้นเรียนและ
ตระหนักว่าตนมีความส าคัญ การเปิดโอกาสให้เด็กส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และจัดการกับปัญหาที่
ตนกระท า ควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ การช่วยเหลือ การควบคุม การต่อสู้ และการแก้แค้นกับเด็ก 
สอดคล้องกับ Nelsen, Lott และ Glenn (2000) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการใช้วินัยเชิงบวกควร
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ประกอบด้วยการสร้างบรรยากาศภายในชั้นเรียนโดยจะต้องใจเย็น ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอให้เกียรติ 
และเคารพซึ่ง กันและกัน การใช้วินัยเชิงบวกเป็นเครื่องมือในการจัดการชั้นเรียน ควรใช้ค าพูดเด็กที่
แสดงถึงการเคารพศักดิ์ศรีของตัวเด็ก มิใช่การออกค าสั่ง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ควรคิดแทนเด็กแต่ควร
บอกเด็กว่า เกิดอะไร ท าไมถึงเกิดและต้องท าอย่างไร เพ่ือให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองควรใช้
ท่าทางมากกว่าค าพูด เพราะท่าทางมีความน่าสนใจ ช่วยท าให้เด็กปฏิบัติตามได้ง่าย เช่น ต้องการให้
เด็กเงียบเสียง ครูใช้วิธีการชูก าปั้นแทนการตะโกนบอกให้เด็กเงียบเสียง สอดคล้องกับพัชรา พุ่มพชาติ 
(2561:133-136) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรี่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสร้างวินัยเชิงบวกตามแนวคิดการ
เรียนรู้โปรแอคทีฟ (Pro-Active learning) ที่มีต่อพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม ได้แก่ 1.1) องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 1.2)คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม 
และ 1.3) คู่มือปฏิบัติกิจกรรม 2) ผลการใช้ขุดแกชุดกิจกรรม ได้แก่ พบว่า 2.1) พัฒนาการทาง
อารมณ์ของเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสูง กว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมืนัยส าคัญที่ระดับ .05 2.2) พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 2.3) 
พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม ใน 4 
ระยะ คือ ก่อนได้รับการจัดกิจกรรม หลังได้รับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 หลังได้รับการจัด กิจกรรมครั้ง
ที่ 2 และติดตามผลการจัดกิจกรรมมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเป็นล าดับ 2.4) พัฒนาการทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมใน 4 ระยะ คือ ก่อนได้รับการจัด
กิจกรรม หลังได้รับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 และ ติดตามผลการจัด
กิจกรรมมีพัฒนาการสูงขี้นอย่างเป็นล าดับ 2.5) พัฒนาการทางอารมณ์ของระหว่างเด็กปฐมวัยในกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าเด็กปฐมวัยในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 2.6) พัฒนาการทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยระหว่างเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสูงกว่าเด็กปฐมวัยในกลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 และ 2.7) ครูมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ             
  1. จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนารปูแบบ
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก ่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียนตามล าดับดังนั้น
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ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการ
วัดผลประเมินผลเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป   
  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน ขั้นที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และขัน้ที่ 5 การส่งต่อนักเรียน ท าให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ผลงานเชิงประจักษ์ท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและชุมชน ต้องมีการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นควรเปิดโอกาสให้ครู ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น  
  3. จากข้อค้นพบการพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วินัยเชิงบวกของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน ขั้นที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และขั้นที่ 5 การส่งต่อนักเรียน ดังนั้นในการน ารูปแบบ
ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับ
บุคลากรในการด าเนินงานโดยใช้สารสนเทศในการบริหารในแต่ละขั้นตอนในการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและมีความต่อเนื่องขึ้นโดยยึดหลักคุณภาพของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป        
  1.ควรศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยนักเรียนได้
อย่างทั่วถึง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถชีีวิตของนักเรียนในชุมชนมากข้ึน    
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรท้องถิน่ ในเชิงคุณภาพทั้งโดยภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบ    
  3. ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นการมสี่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนมากยิ่งขึ้น   
  4. ควรศึกษารูปแบบกลยุทธ์การจัดการศึกษาที่ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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