
บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี         
 2. เพื่อศึกษาสภาพท่ีควรจะเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 3. เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
 4. เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยยึดกรอบการ
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต, 2544) 
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2. การคัดกรองนักเรียน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
  4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  5. การส่งต่อ 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และข้าราชการครูในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษานำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในโรงเรยีนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
 
 สภาพปัจจุบันของการศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หากพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข
ปัญหาตามลำดับดังนี้คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งควรปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับ ดังนี้คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข
ต่อไป หากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรก คือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการมาโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการ
เก็บข้อมูลนักเรียนด้านครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง และลำดับสุดท้ายคือครูศึกษาสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อทำการรู้จักนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป               
หากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น 
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือครูใช้ข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษ
ของนักเรียนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและลำดับ
สุดท้ายคือครูใช้ข้อมูลด้านครอบครัวของนักเรียน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป
หากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลางลำดับสุดท้ายคือครูยอมรับในความรู้ศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหา
ทางแก้ไขต่อไปหากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูมีการร่วมมือกันกับผู้เกี่ยวข้องในการ



106 

 

ป้องกันปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยวิธีการท่ีเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละบุคคล อยู่ในระดับ
ปานกลาง และลำดับสุดท้ายคือครูเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยูใ่น
ระดับมาก  
 5. ด้านการส่งต่อนักเรียนพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไปหากพิจารณาใน
รายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูพิจารณาปัญหาท่ีเห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือและทำการส่งต่อ อยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือครูประจำช้ันมีการส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนวอยู่ในระดับมาก และ
ลำดับสุดท้ายคือครูมีการส่งต่อภายนอกไปยังผู้เช่ียวขาญ อยู่ในระดับมาก  
 
 ตอนที่ 2 สภาพที่ควรจะเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 สภาพที่ควรจะเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ที่มีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะตอ้ง
พัฒนาต่อไป หากพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ 
ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน                         
ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป 
หากพิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรก
คือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียนด้านครอบครัว รองลงมาคือครูใช้ IIP ในการเก็บ
ข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย และลำดับสุดท้ายคือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูล
นักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมาโรงเรียน  
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ ่งจะต้องพัฒนาต่อไป หาก
พิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือ ครู
ใช้หลักเกณฑ์ที่เข้าใจตรงกันในการคัดกรองนักเรียนรองลงมาคือครูใช้ข้อมูลด้านครอบครัวของ
นักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และลำดับสุดท้ายคือครูใช้ข้อมูลด้านผล
การเรียนของนักเรียนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา   
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป 
หากพิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรก
คือ ครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน รองลงมาคือครูพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ
ได้รับการยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และลำดับสุดท้ายคือครูยอมรับในความรู้ศักยภาพของนักเรียนเพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจของนักเรียน 
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 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป 
หากพิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรก
คือ ครูมีการพบปะ พูดคุย สื ่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  รองลงมาคือครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล และลำดับสุดท้ายคือครูมีการจัด
กิจกรรมเพื ่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้ว ิธ ีการที ่เหมาะสมกับ
บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละบุคคล  
 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป หากพิจารณา
รายการ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือครูมีการส่ง
ต่อภายนอกไปยังผู้เช่ียวชาญโดยตรง รองลงมาคือ ครูประจำช้ันมีการส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนว 
และลำดับสุดท้ายคือครูพิจารณาปัญหาท่ีเห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือและทำการส่งต่อ  
 
 ตอนที่ 3 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  มีความต้องการพัฒนา
ตามลำดับ ดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อ
นักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือ
ครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียนด้านครอบครัว (รองลงมาคือ ครูใช้ IIP ในการเก็บ
ข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย และลำดับสุดท้ายคือครูศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อ
ทำการรู้จักนักเรียน  
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือครูใช้ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหารองลงมาคือ ครูใช้
หลักเกณฑ์ที่เข้าใจตรงกันในการคัดกรองนักเรียน และลำดับสุดท้ายคือครูใช้ข้อมูลด้านผลการเรียน
ของนักเรียนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา  
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือ
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน และลำดับสุดท้ายคือครูยอมรับในความรู้ศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจของนักเรียน  
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 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับ
แรกคือครูมีการพบปะ พดคุย สื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหา 
รองลงมาคือ ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล และลำดับสุดท้ายคือครูเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนในการ
ป้องกันปัญหา  
 5.  ด้านการส่งต่อนักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือครูพิจารณา
ปัญหาที่เห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือและทำการส่งต่อ  รองลงมาคือครูมีการส่งต่อภายนอกไปยัง
ผู้เช่ียวชาญโดยตรง และลำดับสุดท้ายคือครูประจำช้ันมีการส่งต่อภายในไปยังครูฝ่ายปกครอง  
 
 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้ ครูเพิ ่มความใกล้ชิดกับนักเรียน
เพื่อท่ีจะรู้จักนักเรียนมากขึ้น ครูต้องมีการออกเย่ียมบ้านนักเรียนให้ได้มากท่ีสุดเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน
และพบปะกับผู้ปกครอง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนต้องมีคุณภาพเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล   
ครูเก็บข้อมูลนักเรียนด้วยการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลของนักเรียนเป็นอย่างดี และครูใช้การสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในการเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นวิธีท่ีง่ายในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับดังนี้ โรงเรียนควรมีโปรแกรมเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน
เป็นของโรงเรียนเอง ครูควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนให้ครบถ้วนในการแบ่งกลุ่ม ควรทำการคัด
กรองอย่างต่อเนื่อง ครูควรใช้ข้อมูลด้านอาชีพของบิดา มารดา และผู้ปกครองในการแบ่งกลุ่มนักเรียน   
และเมื่อคัดกรองแล้วเด็กท่ีมีปัญหาให้แก้ไขโดยด่วน   
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ตามลำดับดังนี้ ควรมีการจัดการประชุมผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ครูต้องเสริมสร้างพัฒนาการท่ีดีขึ้นให้กับนักเรียนโดยการ
จัดกิจกรรมเพิ่มเติม จัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นประจำทุกวัน และส่งเสริมนักเรียนในด้านท่ีนักเรียนถนัด 
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ตามลำดับดังนี้ ครูมีความเข้าใจในปัญหาและ
พูดคุยกับเด็กมากขึ้น ครูมีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด ครูต้องใช้เหตุผลและเข้าใจ
ปัญหาของเด็ก   ครูมึความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเมื่อเด็กเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา   ครูควรร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา   และครูไม่ทอดท้ิงเด็กเมื่อเด็กเกิดปัญหา   
 5. ด้านการส่งต่อ ตามลำดับดังนี้ ส่งเอกสารข้อมูลเด็กให้ครูประจำชั้นท่านต่อไป  การส่ง
ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอย่างตรงวัตถุประสงค์ ติดตามผลในการส่งต่ออย่าง
สม่ำเสมอ  เมื ่อพบปัญหาครูประจำชั้นสามารถทำการแก้ไขปัญหาก่อนส่งต่อได้   และควรมีการ
ประสานงานในการส่งต่อนักเรียนให้ตรงกับปัญหา   
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 ตอนที่ 5 การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู  
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 1. องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge) ครูมีความเข้าใจ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนที ่สนับสนุน การเรียนรู ้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครูมีความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิผล ครูมึความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจะต้องมีความเข้าใจว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไรและสอนอย่างไร จึง
จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ด้านอภิปัญญาหรือการรู้ความคิดของผู้เรียน โดยครูจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรทางการศึกษา 
 2. องค์ความรู้ด้านสาขาวิชา (Discipline Knowledge) ครูมีองค์ความรู ้เชิงลึกเกี ่ยวกับ
รายวิชา กรอบแนวคิด ความคิดและกระบวนการของรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนองค์ความรู้อ ื ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ และครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกรอบแนวคิดของรายวิชาซึ่งส่งผล
ต่อการจัดเนื้อหาสาระและคำถามเพื่อนำไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ต่อไป 
 3. องค์ความรู้ด้านการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการส่งต่อนักเรียน โดย
ใช้คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4 เล่ม ได้แก่ 
  3.1 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
  3.2 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการล่วงละเมิดทางเพศ 
  3.3 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ 
  3.4 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 4. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC มาส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษา เรื ่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
 สภาพปัจจุบันของการศึกษาระดับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หากพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข
ปัญหาตามลำดับดังนี้คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งควรปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับ ดังนี้คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข
ต่อไปดังนี้ ลำดับแรกคือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการมา
โรงเรียน รองลงมาคือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียนด้านครอบครัว และลำดับ
สุดท้ายคือครูศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อทำการรู้จักนักเรียน  
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป               
หากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น 
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา รองลงมาคือครูใช้ข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษของนักเรียนเพื่อจัด
แบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และลำดับสุดท้ายคือครูใช้ข้อมูลด้านครอบครัวของ
นักเรียน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา  
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป
หากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มี
พัฒนาการท่ีดีขึ้นรองลงมาคือครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และลำดับสุดท้ายคือครูยอมรับ
ในความรู้ศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของนักเรียน  
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหา
ทางแก้ไขต่อไปหากพิจารณาในรายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูมีการร่วมมือกันกับผู้เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันปัญหา รองลงมาคือครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โดยวิธีการท่ีเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละบุคคล และลำดับสุดท้ายคือครูเอาใจใส่กับ
นักเรียนทุกคนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
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 5. ด้านการส่งต่อนักเรียนพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไปหากพิจารณาใน
รายการ พบว่า ลำดับแรกคือครูพิจารณาปัญหาที่เห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือและทำการส่งต่อ  
รองลงมาคือครูประจำชั้นมีการส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนว และลำดับสุดท้ายคือครูมีการส่งต่อ
ภายนอกไปยังผู้เช่ียวขาญ  
 
 ตอนที่ 2 สภาพที่ควรจะเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 สภาพที่ควรจะเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ที่มีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะตอ้ง
พัฒนาต่อไป ตามลำดับ ดังนี้ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป 
หากพิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้  อันดับแรก
คือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียนด้านครอบครัว รองลงมาคือครูใช้ IIP ในการเก็บ
ข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย และลำดับสุดท้ายคือครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูล
นักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมาโรงเรียน สอดคล้องกับ จริยา เนียมสวัสด์ิ (2557)  กล่าวว่า ความสำคัญ
ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้
เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวก และด้านลบ ดังนั้นการรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัว
นักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้
อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้หรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ปัญหา
นักเรียนซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน หรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ ่งจะต้องพัฒนาต่อไป หาก
พิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือ ครู
ใช้หลักเกณฑ์ที่เข้าใจตรงกันในการคัดกรองนักเรียนรองลงมาคือครูใช้ข้อมูลด้านครอบครัวของ
นักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และลำดับสุดท้ายคือครูใช้ข้อมูลด้านผล
การเรียนของนักเรียนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ ่มปกติ กลุ ่มเสี ่ยง กลุ ่มมีปัญหา  สอดคล้องกับ                   
จริยา  เนียมสวัสด์ิ (2557) กล่าวว่า การคัดกรองนักเรียนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำผลท่ีได้มาจำแนกการคัดกรองท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น สถานศึกษา
ควรมีการประชุมครู กำหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของครู           
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ในสถานศึกษา และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรวมทั้งให้มีการกำหนดเกณฑ์ว่า ความรุนแรง
หรือความถ่ีเท่าไรจึงจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มมีปัญหา  
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป 
หากพิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรก
คือ ครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน รองลงมาคือครูพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ
ได้รับการยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และลำดับสุดท้ายคือครูยอมรับในความรู้ศักยภาพของนักเรียนเพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจของนักเรียน สอดคล้องกับอาสณี  นิสาแล๊ะ (2555) การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน คือกระบวนการที่ครูที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่ตนดูแลทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มมีปัญหาให้มีคุณภาพดีขึ้น ป้องกันมิให้นักเรียนกลุ่มปกติเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มเสี่ยง และทำให้
กลุ่มเสี่ยงหรือ กลุ่มมีปัญหากลับคืนสภาพเป็นเด็กกลุ่มปกติ กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมนักเรียน 
สามารถทำได้หลายวิธีตามวิธีการของแต่ละโรงเรียนจะเลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสม กิจกรรม
สำคัญท่ีโรงเรียนควรดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นอย่างมากคือ คือ กิจกรรม
โฮมรูม การประชุมผู้ปกครอง ช้ันเรียน  
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป 
หากพิจารณารายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรก
คือ  ครูมีการพบปะ พูดคุย สื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา รองลงมาคือครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล และลำดับสุดท้ายคือครูมีการจัด
กิจกรรมเพื ่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้ว ิธ ีการที ่เหมาะสมกับ
บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับสมานมิตร ดอกขจร (2552) กล่าวว่า              
การแก้ไขปัญหา หมายถึงการช่วยเหลือนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วน และหา
วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั ้น  ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว                  
แต่อาจเกิดจากหลายสาเหตุที ่เกี ่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่
จำเป็นต้องเกิดจากสาเหตุท่ีเหมือนกัน และวิธีการช่วยเหลือท่ีประสบความสำเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง 
ก็อาจไม่เหมาะสมกับนักเรียนอีกคนหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้น การช่วยเหลือ
นักเรียนโดยเฉพาะการให้คำแนะนำปรึกษา จึงไม่มีสูตรตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือ
ทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาใน
นักเรียนแต่ละคนโดยมีข้อสังเกตคือ การแก้ไขปัญหาของนักเรียน ในบางกรณีครูที่ปรึกษาสามารถ
ดำเนินการได้ต้ังแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ โดยขึ้นอยู่
กับกรณีปัญหาของนักเรียนแต่ละคน  
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 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป หากพิจารณา
รายการ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือครูมีการส่ง
ต่อภายนอกไปยังผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รองลงมาคือ ครูประจำชั้นมีการส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนว 
และลำดับสุดท้ายคือครูพิจารณาปัญหาท่ีเห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือและทำการส่งต่อ สอดคล้องกับ 
จริยา  เนียมสวัสดิ์ (2555) กล่าวว่า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยครูประจำชั้น ครูท่ี
ปรึกษา ตามกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือ
หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ ้น ก็ควรส่งต่อผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีที่เด็กมี
ศักยภาพพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูก
ทางและรวดเร็วขึ้น การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การส่งต่อภายใน ครูประจำช้ัน ครูท่ีปรึกษา ส่ง
ต่อไปยังครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา
และความต้องการของนักเรียน และการส่งต่อภายนอก เป็นการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางหรืององค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกินศักยภาพของสถานศึกษา โดยครู
แนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการส่งต่อเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 ตอนที่ 3 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี มีความต้องการพัฒนา
ตามลำดับ ดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อ
นักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือ
ครูสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลนักเรียนด้านครอบครัว รองลงมาคือ ครูใช้ IIP ในการเก็บ
ข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย และลำดับสุดท้ายคือครูศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อ
ทำการรู้จักนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วรา  งามเสงี่ยม (2552) กล่าวว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
จะทำให้ครูที่ปรึกษาทราบว่า นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้ข้อมูลท่ีจำเป็นกับตัว
เด็กนักเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีครูประจำช้ันมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อคัดกรองนักเรียนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา ปัองกันและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือครูใช้ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหารองลงมาคือ ครูใช้
หลักเกณฑ์ที่เข้าใจตรงกันในการคัดกรองนักเรียน และลำดับสุดท้ายคือครูใช้ข้อมูลด้านผลการเรียน
ของนักเรียนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ ผล  พรหมทอง 
(2555) กล่าวว่า การคัดกรองนักเรียนเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะถ้าครูที่ปรึกษาคัดกรองผิด ก็จะทำ
ให้ผลการคัดกรองคลาดเคลื่อนเป็นผลเสียต่อนักเรียนและอาจเป็นปมด้อยในการรู้สึกของผู้เรียนได้ 
ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนจะช่วยให้จัดกลุ่มผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และสามารถทำการส่งเสริมหรือ
พัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมาย 
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือ
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน และลำดับสุดท้ายคือครูยอมรับในความรู้ศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ จริยา  เนียมสวัสดิ์ (2557) กล่าวว่า การส่งเสริมและพฒันา
นักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูประจำชั้นให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียน
กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหากลับมามีพฤติกรรมท่ีดี
ขึ้นตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง 
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับ
แรกคือครูมีการพบปะ พดคุย สื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหา 
รองลงมาคือ ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพ แวดล้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล และลำดับสุดท้ายคือครูเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนในการ
ป้องกันปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด บุญมา (2552) การแก้ไขปัญหาต้องทำด้วยท่าทีท่ีเอื้ออาทรกับ
เด็กนักเรียนเพราะน่าจะเป็นวิธีที ่ช่วยเหลือนักเรียนที่สำนึกผิดให้กลับมายอมรับการแก้ไข การ
ช่วยเหลือต้องไม่เป็นการซ้ำเติม การพูดเสียดสี ดุด่า เพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังอาจทำ
ให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว ต่อต้าน ฉะนั้นครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกัน โดยใช้สติและ
ความรอบคอบในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับ นฤบล  กองทรัพย์ (2556) กล่าวว่า การป้องกัน
ปัญหาหมายถึงการให้คำปรึกษากับนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรมเสริม หลักสูตร กิจกรรมในห้องเรียน โดยเลือก
กิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา บุคลิกลักษณะและสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน 
 5.  ด้านการส่งต่อนักเรียน มีความต้องการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ อันดับแรกคือครูพิจารณา
ปัญหาที่เห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือและทำการส่งต่อ รองลงมาคือครูมีการส่งต่อภายนอกไปยัง
ผู ้เชี ่ยวชาญโดยตรง และลำดับสุดท้ายคือครูประจำชั้นมีการส่งต่อภายในไปยังครูฝ่ายปกครอง                
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ซึ่งสอดคล้องกับ วีระศักดิ์  จันทะรัตน์ (2553) กล่าวว่า การส่งต่อนักเรียนหมายถึงการท่ีครูท่ีปรึกษา
ส่งต่อนักเรียนท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วพฤติกรรมไม่ดีขึ้น โดยครู            
ที่ปรึกษาต้องเร่งประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือต่อให้ทราบล่วงหน้า นัดวัน เวลา สถานที่เพื่อการ          
ส่งต่อ พร้อมท้ังสรุปข้อมูลการช่วยเหลือเบ้ืองต้นและผลการดำเนินงาน 
 
 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้ ครูเพิ ่มความใกล้ชิดกับนักเรียน
เพื่อท่ีจะรู้จักนักเรียนมากขึ้น ครูต้องมีการออกเย่ียมบ้านนักเรียนให้ได้มากท่ีสุดเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน
และพบปะกับผู้ปกครอง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนต้องมีคุณภาพเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล   
ครูเก็บข้อมูลนักเรียนด้วยการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลของนักเรียนเป็นอย่างดี และครูใช้การสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในการเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นวิธีท่ีง่ายในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับดังนี้ โรงเรียนควรมีโปรแกรมเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน
เป็นของโรงเรียนเอง ครูควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนให้ครบถ้วนในการแบ่งกลุ่ม ควรทำการคัด
กรองอย่างต่อเนื่อง ครูควรใช้ข้อมูลด้านอาชีพของบิดา มารดา และผู้ปกครองในการแบ่งกลุ่มนักเรียน   
และเมื่อคัดกรองแล้วเด็กท่ีมีปัญหาให้แก้ไขโดยด่วน   
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ตามลำดับดังนี้ ควรมีการจัดการประชุมผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ครูต้องเสริมสร้างพัฒนาการท่ีดีขึ้นให้กับนักเรียนโดยการ
จัดกิจกรรมเพิ่มเติม จัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นประจำทุกวัน และส่งเสริมนักเรียนในด้านท่ีนักเรียนถนัด 
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ตามลำดับดังนี้ ครูมีความเข้าใจในปัญหาและ
พูดคุยกับเด็กมากขึ้น ครูมีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด ครูต้องใช้เหตุผลและเข้าใจ
ปัญหาของเด็ก ครูมึความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเมื่อเด็กเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา ครูควรร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา และครูไม่ทอดท้ิงเด็กเมื่อเด็กเกิดปัญหา   
 5. ด้านการส่งต่อ ตามลำดับดังนี้ ส่งเอกสารข้อมูลเด็กให้ครูประจำชั้นท่านต่อไป  การส่งต่อ 
ไปยังผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอย่างตรงวัตถุประสงค์ ติดตามผลในการส่งต่ออย่าง
สม่ำเสมอ  เมื ่อพบปัญหาครูประจำชั้นสามารถทำการแก้ไขปัญหาก่อนส่งต่อได้   และควรมีการ
ประสานงานในการส่งต่อนักเรียนให้ตรงกับปัญหา   
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 ตอนที่ 5 การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู  
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 1. องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge) ครูมีความเข้าใจ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนที ่สนับสนุน การเรียนรู ้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครูมีความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิผล ครูมึความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจะต้องมีความเข้าใจว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไรและสอนอย่างไร จึง
จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ด้านอภิปัญญาหรือการรู้ความคิดของผู้เรียน โดยครูจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรทางการศึกษา 
 2. องค์ความรู้ด้านสาขาวิชา (Discipline Knowledge) ครูมีองค์ความรู ้เชิงลึกเกี ่ยวกับ
รายวิชา กรอบแนวคิด ความคิดและกระบวนการของรายวิชานั้น  ๆ ตลอดจนองค์ความรู้อ ื ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ และครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกรอบแนวคิดของรายวิชาซึ่งส่งผล
ต่อการจัดเนื้อหาสาระและคำถามเพื่อนำไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ต่อไป 
 3. องค์ความรู้ด้านการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการส่งต่อนักเรียน โดย
ใช้คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4 เล่ม ได้แก่ 
  3.1 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
  3.2 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการล่วงละเมิดทางเพศ 
  3.3 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ 
  3.4 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 4. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC มาส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานการ  PLC   (Professional  learning  Community) 
 
 
 
 

 
 

ปัญหา สาเหต ุ แนวทางแกไ้ขปัญหา 

เลอืกวธิ ี

สรา้งแผนการเรยีนรู ้
ร่วมกนั 

Lesson Study 

Active Learning 

PBL 

อื่นๆ 

น าแผนไปใช ้

ไม่ส าเรจ็ 

ส าเรจ็ 

นวตักรรม/เผยแพร ่

น าผลมาคุย 

ปรบัและน าผลมาคุย 

สรุปผล 


