
 

 
 

 

 

สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 

A STUDY OF THE STATUS AND PROBLEMS OF SCHOOL CHILDREN COUNSELING 

UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18   

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์ 
ของ 

ประนอม  แก้วสวสัดิ. 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

กนัยายน  2556 



 

สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 

A STUDY OF THE STATUS AND PROBLEMS OF SCHOOL CHILDREN COUNSELING 

UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์ 
ของ 

ประนอม  แก้วสวสัดิ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี เพื$อเป็นส่วนหนึ$งของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

ลขิสิทธิ.เป็นของมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
กนัยายน  2556 



O v a a dtu:u:o{?Ytu11{Ttufi

Go.r

in 1il un y il iUfi I n 1 : d 1rfi u { I 1.1 : s u il q un sir uril do fn ri uu 1u I : I ri uu

dr fiqdrfinrru,o,s,du fi nr: finu rfir urfinu rrt sr t s

A Study of Status and Problems of School Children Counseling

under the Secondary Educational Service Area Offrce 18

il:cusrr ruiraiafi

a a d

n ilv R: llJR'l', dOU'l llUlltTl 11fi

rJ:vrrucor.l.vrorunuf,

{{ri':onran:rrr:d or :.ifr qf fi orJiur)

N: l 4 | 4 - a /u: vr ruytu:nu 1?ytulufluI

(:0.1fl1fl sr:1or:ri or:.nr':: firutdur)

r,{-i,,r, j r a  a  a  4
n:: i ln1:yl lJ: nu 1?yru' luT{ur

,  a  
/  

* . ' o o -(fl:.qrdr u€U tryer?ricy)

a 4 l

n: : iln1 :dou ?yr u'ruyrlJ r

(n:.vr:aria6 fi:nrsrriud)

V t 9 v  s <  a  e  s  c  V t  d q 9 v  d l  r  4  4  v

lo:lJoqxel ,nnililr?yrard'u:rvri'girlvrn::fih{riur{luriruudlro.:nr:dnurnrruudngn:

rJirgqrnqardn:ilfi 1filfi n arrrnr:u?fi r:nr:flnsr

/w--
t , 4

X :  a v  a  a  a
.%.... . . . . . . . . . . .  . .  ni lugruorcvlgr?l lu]au

1n:.qidurn qxnA)

{" ti... 1.... 16o u...$.f:} I.?!...... u.n. *f !.



ประนอม  แก้วสวสัดิ� .  (2556).  สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        

ใน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา).  จนัทบุรี :  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 

คณะกรรมการที$ปรึกษาวิทยานิพนธ์     

 รองศาสตราจารย ์ดร. ถาวร ฉิมเลี2ยง  Ph.D. (Animal  Science) ประธานกรรมการ 
 ดร. สุริสา  บุญโชติหิรัญ  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) กรรมการ    
 

บทคดัย่อ 

 

          การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื*อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน
และขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งที*ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร จาํนวน 108  คน ครูที*ปรึกษา 
341 คน  เครื*องมือที*ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  จาํนวน 
50 ขอ้  ซึ* งมีค่าความเชื*อมั*นทั�งฉบบัเท่ากบั 0.98  สถิติที*ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถี*       
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี*ย ( X )  ส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี*ยใชส้ถิติ 
( t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA)  เมื*อพบความแตกต่าง
เปรียบเทียบค่าเฉลี*ยรายคู่ดว้ยวธีิ  LSD  
   ผลการวิจยัพบวา่  1)  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  2) ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา  
มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  โดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัน้อย  3) ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  4)  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา           
ที*มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแล     
ช่วยเหลือนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  5) ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีขนาด
ของโรงเรียนต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  6) ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา มีความคิดเห็นเกี*ยวกบัปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  
ยกเวน้การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและการคดักรองนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที*ระดบั  .05  7) ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็น 



เกี*ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  ยกเวน้การส่งเสริมพฒันานกัเรียน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที8ระดับ .05  8) ผูบ้ริหารและครูที8ปรึกษาที8มีขนาดของโรงเรียนต่างกันความคิดเห็น       
เกี8ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     
ที8ระดบั .01 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare the administrators and 

teachers’ opinions on status and problems of school children counseling under the Secondary 

Educational Service Area Office 18.  The working status, working experience and school size were 

classified in this study.  The samples were 108 administrators and 341 teachers.  The instrument 

used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire with 50 items and the reliability 

level of 0.98.  The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean 

( X ),  standard deviation (S.D.), t-test and one way analysis of variance.  The LSD method was 

used for the pair comparison. 

 The results of the research were as follows:  1) the status of school children counseling 

according to administrators and teachers’ opinions were at the high level,  2) the problems of 

school children counseling according to administrators and teachers’  opinions were at the low 

level,  3) the administrators and teachers’ opinions on status of school children counseling did not 

show statistically significant difference,  4) the administrators and teachers with the different 

working experience had their different opinions on status of school children counseling showing 

no statistical significance,  5) the administrators and teachers with the different school size had 

their different opinions on status of school children counseling showing no statistical significance,       

6) the administrators and teachers’ opinions on problems of school children counseling did not 

show statistically significant difference except the opinions on the aspects of individual student 

understanding and student screening which showed statistically significant difference at .05 level,   

7) the administrators and teachers with the different working experience had their different 

opinions on problems of school children counseling showing no statistical significance except    



the opinions on the aspects of promotion and development for school children, problem 

prevention, and problem solving which showed statistically significant difference at .05 level, and                 

8) the administrators and teachers with the different school size had their different opinions on 

problems of school children counseling showing the .01 level of statistical significance. 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

             สังคมโลกปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและความก้าวหน้า    
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปลี'ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื'อให้ทดัเทียมกบั
สังคมอารยธรรมนานาประเทศที'เจริญก้าวหน้าและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เพื'อให้คนไทย              
มีความพร้อม  ที'จะเป็นพลเมืองอาเซียน การพฒันาประเทศจาํเป็นอย่างยิ'งที'จะตอ้งพฒันาเยาวชน    
ของชาติ ให้สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซึ' งการศึกษาเป็นเครื'องมือพื6นฐานในการพฒันา
เยาวชนของชาติเพื'อเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ   
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) พ.ศ. 2545        
ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาที'ตอ้งมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยกาํหนดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา47  กาํหนดให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื 'อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั        
การประกนัคุณภาพเป็นหน้าที 'ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว ่าจะเป็นผูบ้ ริหาร            
ครูอาจารยแ์ละบุคลากรอื'นๆ ในสถานศึกษาโดยการดาํเนินงานจะตอ้งให้ผูเ้กี'ยวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน 
ชุมชน เขตพื6นที'การศึกษา หรือหน่วยงาน ที'กาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันา ปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนั ให้สถานศึกษา     
มีคุณภาพเพื'อให้ผูเ้รียนไดร้ับการศึกษาที'ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง 
สังคม และประเทศชาติ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที'แก้ไข    
เพิ'มเติม (ฉบบัที'  2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6  ไดก้ําหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษา      
ตอ้งเป็นไปเพื'อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์'สมบูรณ์ทั6งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ 
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้'นได้อย่างมีความสุข 
(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545 : 12)  การจดัการศึกษามีความสําคญัต่อการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื'อบรรลุเป้าประสงค ์ คือ  เก่ง ดี มีสุข สถานศึกษาจึงตอ้งจดัการเรียนการสอน
และจดักิจกรรมที'จะส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาผูเ้รียนโดยการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง 
และปลุกจิตสํานึกให้ผูเ้รียนเกิดความคิดตระหนกัในบทบาทหน้าที' ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม  ชุมชน  และสิ'งแวดลอ้ม  มีทกัษะชีวิตที'ดีเพื'อให้สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมร่วมกบัผูอื้'น
ไดอ้ยา่งมีความสุข (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 2)  
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  สภาพสังคมไทยไดเ้กิดภาวะวิกฤตทางสังคม  คือ  ภยัจากสารเสพติด ภยัจากการละเมิด
ทางเพศ  ความลม้เหลวทางการเรียน  การงานอาชีพ  ความรุนแรง  จากการใช้กาํลงักลั'นแกลง้
และรังแก  อุบติัภยัต่างๆ  ซึ' งกลุ่มประชากรที'ไดรั้บผลกระทบรุนแรงที'สุด คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน
ของชาติโดยเฉพาะภยัจากสารเสพติด ภยัจากการละเมิดทางเพศ  และความลม้เหลวทางการศึกษา  
จากสภาวะดงักล่าวทาํให้หลายฝ่ายวิเคราะห์วา่ เป็นผลจากการจดัการศึกษาที'ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
ซึ' งเป้าหมายดงักล่าว คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที'กาํลงัเรียนอยูใ่นสถานศึกษาทั6งในระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา สถานศึกษาไม่สามารถจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และมีคุณลกัษณะที'พึงประสงค์  ผูเ้รียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์  
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที'เกิดขึ6นกบัตนเองได ้ จึงทาํให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่หาทางออก    
โดยการพึ'งสารเสพติด  และใช้ความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั6นพื6นฐาน. 2547 : 3) 
 สํานกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2551 : 34)  กล่าวว่า 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
และศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชน : จงัหวดัชลบุรีและระยอง  พบวา่  เยาวชนส่วนหนึ'งตอ้งออกจาก
โรงเรียนขณะศึกษา โดยมีสาเหตุมาจากสภาพปัญหาในครอบครัว การประพฤติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียน  การทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหาขดัแยง้กบัเพื'อนและครู รวมทั6งการเขา้ไปเกี'ยวขอ้งกบั          
ยาเสพติดทั6งในฐานะผูเ้สพและผูจ้าํหน่าย  เยาวชนร้อยละ 94.10  มีประสบการณ์ในการเสพยาบา้    
รองลงมา  ไดแ้ก่  กญัชาร้อยละ 43.70  ไอซ์ร้อยละ 22.10  และสารระเหยร้อยละ 8.60  ทั6งนี6 พบว่า 
กญัชาและไอซ์เป็นสารเสพติดที'มีสัดส่วนการเสพในกลุ่มเยาวชนหญิงสูงกว่าเยาวชนชาย       
ค่อนขา้งมาก  เยาวชนส่วนใหญ่เริ' มดื'มสุราก่อนการทดลองใช้สารเสพติดชนิดอื'น  พฤติกรรม           
ไม่พึงประสงคที์'เยาวชนมกัปฏิบติัหลงัการดื'มสุราและเสพยาเสพติด คือ การขบัขี'มอเตอร์ไซคเ์ที'ยวเล่น 
และการหาเรื'องทะเลาะวิวาท นอกจากนี6 เยาวชนจาํนวนหนึ' งยงันิยมเดินทางไปเล่นเกมส์และ 
สนุ้กเกอร์  ซึ' งโต๊ะสนุ้กเกอร์เป็นทั6งแหล่งจาํหน่ายและสถานที'ที'เยาวชนนิยมใช้เพื'อเสพยาเสพติด  
โดยเฉพาะยาบ้าอีกด้วย  เยาวชนส่วนใหญ่ระบุว่า ชุมชนในจงัหวดัระยอง ชลบุรี จนัทบุรี และ
สระแกว้ หลายชุมชนควรมีการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยา่งยิ'งชุมชนที'มีการแพร่ระบาด 
“กญัชา” จาํนวนมาก ไดแ้ก่ ชุมชนถนนสายล่าง  ชุมชนนิคมพฒันาซอย 9  ชุมชนบา้นทุ่งเคล็ด 
จงัหวดัระยอง ชุมชนสะตอน ชุมชนเนินเอฟเอ็ม จงัหวดัจนัทบุรี  สถานการณ์การแพร่ระบาด       
ในแหล่งท่องเที'ยว สถานบนัเทิง  ยา่นธุรกิจที'สําคญั และยา่นอุตสาหกรรมในพื6นที'ภาคตะวนัออก 
เนื'องจากพื6นที'ดงักล่าวเป็นพื6นที'ที'มีแหล่งท่องเที'ยวที'มีชื'อเสียงระดบัโลก  และย่านธุรกิจหลายแห่ง   
มีการจาํหน่ายยาเสพติดอยา่งแพร่หลายโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย  (กิ'งกาญจน์  จงสุขไกล. 2552 : 5) 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดให้ปี พ.ศ.2553 - 2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือ      
นักเรียนอย่างรอบด้าน เพื'อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันเวลา ถูกวิธี เสริมสร้างทักษะชีวิต             
ให้คาํปรึกษาอย่างทั'วถึง  ตลอดถึงการดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์นักเรียนที'อยู่ในครอบครัว         
ที'ประสบปัญหาหรือครอบครัวที'ดอ้ยโอกาส โดยมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นองคร์วม พฒันา
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนในวัยเรียน              
ในดา้นต่างๆ ที'มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ หรือภาวะทางสังคม รวมถึงเป็นการพฒันาเครือข่าย             
ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรที'เกี'ยวข้อง ผูป้กครอง และหน่วยงานที'เกี'ยวข้องในการส่งเสริม       
คุณธรรมและแกปั้ญหาพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน  เร่งแกปั้ญหา    
ยาเสพติดและเพศศึกษาในโรงเรียนเป็นระบบ มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้และส่งเสริม             
ให้สถานศึกษาทาํงานเป็นเครือข่ายกบัสถาบนัทางศาสนา ผูป้กครอง และหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง      
ในการส่งเสริมคุณธรรมและแกปั้ญหาพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน  
เร่งแกปั้ญหายาเสพติดและเพศศึกษาในโรงเรียน (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั6นพื6นฐาน.  
2554 : 5)  ซึ' งปัจจยัสําคญัที'มีผลต่อการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดแ้ก่  1) ผูบ้ริหารโรงเรียน  
รวมทั6งผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนทุกฝ่าย ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยา่งสมํ'าเสมอ  2) ครูทุกคน
และผูเ้กี'ยวข้องจาํเป็นต้องมีความตระหนัก ในความสําคญัของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน              
มีเจตคติที'ดีต่อนกัเรียน และจะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น  3) คณะกรรมการหรือคณะทาํงานทุกคณะ 
ต้องมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดและมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสมํ'าเสมอตามที'กาํหนด    
4) ครูที'ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัสําคญัในการดาํเนินงาน โดยตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูทุกคน 
ในโรงเรียนรวมทั6งการสนับสนุนในเรื'องต่าง ๆ จากโรงเรียน 5) การอบรมให้ความรู้และทกัษะ    
รวมทั6งการเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้แก่ครูที'ปรึกษา หรือผูเ้กี'ยวขอ้งในเรื'องที'เอื6อประโยชน์ต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ'งจาํเป็นโดยเฉพาะเรื' องทกัษะการปรึกษาเบื6องต้นและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียน  ซึ' งโรงเรียนควรดาํเนินการอย่างต่อเนื'องและสมํ'าเสมอ (กรมสุขภาพจิต.  
2544 : 13 - 14) 
 นโยบายของสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษา เขต 18 (2554 : 10) ไดก้าํหนดแนวทางพฒันา
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที'เขม้แข็งไวด้งันี6   1) พฒันา เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน     
กิจก รรม พัฒนาผู ้เ รียนโดย เน้น คุณธ รรม  นํา ควา ม รู้น้อมนําปรัชญา เศรษฐกิ จพอเพีย ง                   
ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตยให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ           
2) ครูที'ปรึกษา ครูแนะแนว เครือข่ายเพื'อนช่วยเพื'อน เครือข่ายผูป้กครอง  และระบบส่งเสริม     
ความประพฤตินักเรียนเพื'อสร้างภูมิต้านทานให้แก่เยาวชน  รวมทั6 งส่งเสริมงานอาชีพและ            
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การมีงานทาํแก่รักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน  3) พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที'เข้มแข็ง      
เพื'อรองรับการจดัการศึกษาฟรี 15 ปี 
 ซึ' งผลจากการศึกษาสํารวจสภาพปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียนโรงเรียน              

นิคมวิทยาในจังหวัดระยอง  พบว่ามีสาเหตุและที'ท ําให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                 
ขาดประสิทธิภาพ มี  3  ดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นนกัเรียน คือ การมาโรงเรียนสาย  ขาดเรียน  หนีเรียน    

ในบางชั'วโมง  การหนีโรงเรียนไปมั'วสุมในสถานที'ต่างๆ  พฤติกรรมชู้สาว  นักเรียนสูบบุหรี'       

การทะเลาะวิวาท และนกัเรียนติดเกม 2) ดา้นผูป้กครอง  คือ ปกครองมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอกบั 
ค่าใชจ่้าย  ครอบครัวแตกแยก  นกัเรียนตอ้งอยู่ในความปกครองของญาติ  ผูป้กครองมีความรู้นอ้ย

ใชก้ารสื'อสารที'ขาดประสิทธิภาพ  ทะเลาะวิวาทกนัในครอบครัว  ผูป้กครองสูบบุหรี'   และดื'มสุรา

เป็นประจํา  3)  ด้านครู  คือ ครูไม่เข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือ ขาดข้อมูลพื6นฐานของนักเรียน           
เยี'ยมบ้านไม่ครบทุกคน  การคดักรองนกัเรียนไม่ถูกตอ้งและไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง       

รวบรวมขอ้มูล  ไม่ครบทุกดา้น ครูที'ปรึกษาไม่จดักิจกรรมส่งเสริม ป้องกนัและแก้ไขปัญหา  
นักเรียน (บุญส่ง  สมุทรเสน.  2552 : 3)  ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ซึ' งจะประสบ

ความสําเร็จในโรงเรียนนั6น  ครูและบุคลากรที'เกี'ยวขอ้ง  ยงัไม่เขา้ใจในบทบาทของตนเองเกี'ยวกบั

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง  ทั6 งยงัไม่ตระหนักถึง       
ความสาํคญัของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

 ผูว้ิจยัมีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที'จะศึกษา  
สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสังกดัเขตพื6นที'   
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เพื 'อนําผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง          
และพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมเขต 18 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั6 งนี6   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี6  
 1. เพื'อศึกษาสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

 2. เพื'อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานเขตพื6นที'การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษา

โดยจาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน 
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 3. เพื'อศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด    

สาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

 4. เพื'อเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานเขตพื6นที'การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษา

โดยจาํแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 ในการวิจยัครั6 งนี6   ทาํให้ไดข้อ้สนเทศเกี'ยวกบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ซึ' งจะเป็น
ประโยชน์สําหรับครูที'ปรึกษา ครูผูส้อน ผูบ้ริหารศึกษา  ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน รวมทั6งผูเ้กี'ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายใชเ้ป็นขอ้มูลแนะแนวทางในการปฏิบติังาน รวมทั6งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต18  และโรงเรียนในสังกดัเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษาอื'นๆ ที'มี
ลกัษณะปัจจยัต่างๆ เหมือนกบัโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
เพื'อนําข้อมูลที'ได้จากการศึกษาวิจัย นําไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน        
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพยิ'งขึ6น 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  159  คน  ครูที'ปรึกษานกัเรียน  จาํนวน  3,328   คน  ปฏิบติังาน      
อยูใ่นสังกดัสาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  50  โรงเรียน 
กลุ่มตวัอย่างที'ใช้ในการศึกษาครั6 งนี6   ได้แก่  ผูบ้ริหาร 108  คน  ครูที'ปรึกษา จาํนวน  341 คน  
ปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัสาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 ปีการศึกษา 2554  ตามตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซี'และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610 ;  อา้งถึงใน 
พิชิต  ฤทธ̂ิจรูญ.  2543 : 139)  และไดสุ่้มแบบแบ่งชั6นภูมิ (Stratified Random Sampling)  ตามขนาด   
ของโรงเรียน 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   
                        1.1 สถานภาพ   แบ่งเป็น 
   1.1.1 ผูบ้ริหาร 
   1.1.2 ครูที'ปรึกษา 
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  1.2 ประสบการณ์ในการทาํงาน 
   1.2.1 มาก 
   1.2.2 นอ้ย 
  1.3 ขนาดของโรงเรียน  แบ่งเป็น 
   1.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
   1.3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
   1.3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   1.3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 2. ตวัแปรตาม  ได้แก่  สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา      
เขต 18  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภาพปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง  ผลการดาํเนินงาน     
ของระบบ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที'ไดรั้บผลกระทบ  หรือทาํให้การปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต18 ไม่ประสบผลสาํเร็จ 
 การดําเนินงาน  หมายถึง  สภาพการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือตามองค์ประกอบ   
5  ดา้น โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อยา่งมีขั6นตอน ซึ' งรวมถึงการส่งเสริม การป้องกนั การแกไ้ขปัญหา พร้อมดว้ยวิธีการและเครื'องมือ
การทํางานที'ชัดเจน โดยมีครูที'ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก และมีการประสานความร่วมมือ            
อยา่งใกลชิ้ดกบัครูที'เกี'ยวขอ้งหรือบุคลากรภายนอก รวมทั6งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
ตามองคป์ระกอบ  5  ดา้นคือ   
 1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  หมายถึง  การรู้ขอ้มูลพื6นฐานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล

ในดา้นความสามารถทางการเรียน  ความสามารถทางการเรียน  ความสามารถพิเศษ  ดา้นสุขภาพกาย  

สุขภาพจิต  และพฤติกรรม  ดา้นเศรษฐกิจของครอบครัว และดา้นการคุม้ครองนกัเรียนเพื'อที'จะช่วยให้
ครูที'ปรึกษามีความเขา้ใจและรู้จกันกัเรียนมากขึ6น 

 2. การคดักรองนกัเรียน  หมายถึง  การพิจารณาขอ้มูลจากการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
เพื'อจาํแนกนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี'ยง และกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคดักรอง

ของโรงเรียน 
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 3. การส่งเสริมนกัเรียนและพฒันานกัเรียน  หมายถึง  การจดักิจกรรมให้นกัเรียนทุกคน 
ที'อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของครูที'ปรึกษา ทั6 งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี' ยง และกลุ่มที'มีปัญหา           
ให้สามารถพฒันาเป็นบุคคลที'มีคุณภาพสูงสุดตามศกัยภาพของนักเรียนแต่ละคนมีคุณลักษณะ        
ที'พึงประสงคโ์ดยการจดักิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมแนะแนว โดยครูที'ปรึกษาตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง
ของนกัเรียนในแต่ละคน  ทาํใหน้กัเรียนมีคุณภาพและมีความภาคภูมิใจตนเองในดา้นต่างๆ มากขึ6น  
 4. การป้องกนัและแกไ้ข  หมายถึง  การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  เอาใจใส่นกัเรียนทุกคน
เท่าเทียมกัน  สําหรับกลุ่มเสี' ยง/มีปัญหานั6น  จาํเป็นจะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด      
และหาวธีิการช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็ว 
 5. การส่งต่อ หมายถึง ขั6นตอนการส่งต่อนกัเรียนไปยงัผูเ้ชี'ยวชาญเฉพาะดา้นเพื'อให ้  
นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ ประกอบดว้ยการส่งต่อภายใน และการส่งต่อภายนอก 
  5.1 ส่งต่อภายใน  หมายถึง  การดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี' ยงและ          
กลุ่มมีปัญหาที'ยากต่อแกไ้ข หรือดาํเนินการแกไ้ขแลว้ไม่ดีขึ6น  ครูที'ปรึกษาจะพิจารณาส่งต่อให้    
ครูที'เกี'ยวขอ้ง  เช่น  ครูแนะแนว  ครูประจาํชั6น ครูพยาบาล     
  5.2 ส่งต่อภายนอก หมายถึง   การดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี' ยงและ       
กลุ่มมีปัญหาที'ได้รับการส่งต่อภายในแล้วไม่ดีขึ6นหรือยากต่อการแก้ไขครูส่งไปยงัผูเ้ชี'ยวชาญ     
ภายนอก  เช่น  นายแพทย ์ ผูเ้ชี'ยวชาญดา้นการบาํบดั  เจา้หนา้ที'ควบคุมความประพฤติ หรือหน่วยงาน
หรือองคก์รภายนอกที'เกี'ยวขอ้งช่วยเหลือต่อไป 
 สถานภาพ  หมายถึง  ตาํแหน่งที'ไดรั้บคาํสั'งใหป้ฏิบติังานในหนา้ที' 
 1. ผูบ้ริหาร  หมายถึง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ในโรงเรียน       
ที'เปิดสอนโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 
           2. ครูที'ปรึกษา  หมายถึง  ผูที้'ได้รับคาํสั'งให้ทาํหน้าที'ดูแลให้คาํปรึกษา แนะนํา และ     
ช่วยเหลือนกัเรียน  ทั6งในดา้นวิชาการ ความประพฤติ  ด้านสังคม  และเรื' องทั'วๆไป ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง จาํนวนปีที'ปฏิบติัหน้าที'การสอนในโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงันี6   
   1. มาก  หมายถึง ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่าหรือเทียบเท่ากับค่าเฉลี'ย          
ของประสบการณ์ในการทาํงานของผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษา 
 2. น้อย  หมายถึง  ประสบการณ์ในการทาํงานน้อยกว่าค่าเฉลี'ยของประสบการณ์       
ในการทาํงานของผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษา 
 ขนาดของโรงเรียน  หมายถึง  การแบ่งขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ของจาํนวนนักเรียน            
ไดแ้ก่  
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 1. โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  จาํนวนนกัเรียน 499   คนลงมา 
 2. โรงเรียนขนาดกลาง  หมายถึง  จาํนวนนกัเรียน 500 - 1499  คน 
 3. โรงเรียนขนาดใหญ่    หมายถึง   จาํนวนนกัเรียน 1,500 - 2,499  คน  
 4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  หมายถึง  จาํนวนนกัเรียน 2,500  คน ขึ6นไป 
 สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  หมายถึง หน่วยงานที'รับผิดชอบ      
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัระยอง 
   
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัศึกษาครั6 งนี6 เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เกี'ยวกบัสภาพและ
ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 18 ตามหลกัการในคู่มือครูที'ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (กรมสุขภาพจิต. 
2544 : 7)  โดยศึกษาจาก ผูบ้ริหาร ครูที'ปรึกษา ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 18  โดยศึกษาและเปรียบเทียบจาํแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน 
และ ขนาดของโรงเรียน ไดก้รอบความคิดการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 

 

 
 
 
 

 
 

   ภาพที' 1  กรอบความคิดก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. สถานภาพ 
1.1  ผูบ้ริหาร 
1.2  ครูที'ปรึกษา 

2. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
2.1  มาก 
2.2  นอ้ย 

3. ขนาดของโรงเรียน 
3.1  ขนาดเล็ก 
3.2  ขนาดกลาง 
3.3  ขนาดใหญ่ 
3.4  ขนาดใหญ่พิเศษ 
 

สภาพและปัญหาดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3. ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
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สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  สถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
แตกต่างกนั 
 2. ผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  สถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
แตกต่างกนั 
 3. ผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนแตกต่างกนั 
 4. ผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั   มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนแตกต่างกนั 
 5. ผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  โรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
แตกต่างกนั 
 6. ผูบ้ริหารและครูที'ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื6นที'การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  โรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
แตกต่างกนั 
 
 
 
 



บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวิจยัครั งนี   ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งได้นาํเสนอ    
ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี  
 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  1.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  1.2 ความสาํคญัและความจาํเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  1.3 วตัถุประสงคข์องระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  1.4 บทบาทหนา้ที�ของหน่วยงานและบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 
  1.5 กระบวนการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 2. มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 3. การดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานักงานงานเขตพืนที�การศึกษา   
มธัยมศึกษา เขต 18 
 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2546 ก : 7) ไดร้ะบุวา่  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  หมายถึง  การส่งเสริม 
การป้องกนั  และการแกไ้ขปัญหา  โดยมีวธีิการและเครื�องมือสําหรับครูประจาํชัน หรือครูที�ปรึกษา
และบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อใช้ในการดาํเนินงานพมันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์  
และปลอดภยัจากสารเสพติด 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 6)  ไดร้ะบุไวว้่า  ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  หมายถึง  
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขันตอน  สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ        
การศึกษาและการบริหารทังระบบโรงเรียน  โดยอาศยัศกัยภาพและความสัมพนัธ์ของนักเรียน        
ที�มีกบัครูที�ปรึกษา  ครูแนะแนว  และฝ่ายปกครอง  รวมทังมีการประสานระหวา่งระบบครอบครัว 
ระบบโรงเรียน  และสาธารณสุขที�ตอ้งรับส่งต่อปัญหาวยัรุ่นที�สาํคญัและเร่งด่วน 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 3)  ไดใ้ห้ความหมายของระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  คือ  การส่งเสริม  พฒันา  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพื�อให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
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เตม็ตามศกัยภาพ  มีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจที�เขม้แข็ง  คุณภาพชีวิตที�ดี  มีทกัษะ
การดาํรงชีวติ  และรอดพน้จากวกิฤติทังปวง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2551 : 6)  ได้กล่าวถึง ความหมาย        
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไวว้า่  เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�มี
ขันตอนชดัเจน  พร้อมทังมีวิธีการและเครื�องมือที�มีมาตรฐาน คุณภาพ  และมีหลกัฐานการทาํงาน    
ที�ตรวจสอบได ้ โดยมีครูประจาํชัน/ครูที�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินงานและบุคลากร 
ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งทังในและนอกสถานศึกษา  อนัได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง         
ชุมชน  ผูบ้ริหาร  และครูทุกคนฯลฯ มีส่วนร่วม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552 : 12)  ได้ให้ความหมายไวว้่า      

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ การส่งเสริมพฒันา  การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาให้แก่นกัเรียน

เพื�อให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที�ดี มีทกัษะในการ

ดาํรงชีวติ  และรอดพน้สภาวะวกิฤติต่างๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 จากความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดงักล่าว สรุปได้ว่า ระบบการดูแล     

ช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม การป้องกนั การแกไ้ขปัญหาและพฒันาเพื�อให้นกัเรียนไดพ้ฒันา

เต็มตามศกัยภาพ  มีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์  มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจที�เขม้แข็ง  คุณภาพชีวิตที�ดี       

มีทกัษะการดาํรงชีวติ  และรอดพน้จากวกิฤติทังปวงโดยมีวิธีการและเครื�องมือที�ชดัเจน มีมาตรฐาน

คุณภาพ มีหลกัฐานการทาํงานที�ตรวจสอบได ้ โดยมีครูที�ปรึกษาและบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาโดยดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื�อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

อย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที�มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที�มีส่วนสําคัญต่อ          

การพฒันาคุณภาพชีวติของเยาวชนใหเ้ติบโตงอกงาม  และบุคคลที�มีคุณค่าของสังคมต่อไป 

 ความสําคัญและความจําเป็นของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 6 ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยที์�สมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรม           
ในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ย่างมีความสุข และแนวการจดัการศึกษายงัไดใ้ห ้
ความสําคญัแก่ผูเ้รียนทุกคน โดยมาตรา 22  ให้ยึดหลกัวา่ผูเ้รียน ทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษา ตามมาตรา 23 ขอ้ 5 
ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพในการจัดการศึกษาต้องเน้น
ความสําคญัทังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษา ซึ� งเรื�องหนึ� งที�กาํหนดให้ดาํเนินการ คือเรื�องความรู้และทกัษะในการประกอบ
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อาชีพ   และการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข มาตรา 24 กาํหนดให้การจดัการเรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบั  ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ
กระบวนความคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื�องจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุก
วิชา   และประสานความร่วมมือกบับิดามารดาและผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื�อ
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ให้มีคุณภาพทัง เก่ง ดี มีสุข  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นผลผลิต  
คือ  นกัเรียนในการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที� 1 นกัเรียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที� 2  มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที�พึงประสงค์  มาตรฐานที� 3       
นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง  
 กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 1)  การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลที�มีคุณภาพทั งด้าน          
ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที�เป็นสุขตามสังคม     
มุ่งหวงั ดาํเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนตามกระบวนการศึกษานันไม่เพียงพอ            
อนัเนื�องมาจากสภาพสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างมากทังด้านการสื�อสาร เทคโนโลยีต่างๆ           
ซึ� งส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวกและเชิงลบ อนัก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ดงันันการป้องกนัและ
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ นกับนักเรียนก็เป็นสิ� งสําคญั ในการพฒันานักเรียน            
ครูที�ปรึกษาเป็นหลกัสาํคญัในการดาํเนินการต่างๆ  เพื�อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ย
ความรักและเมตตาที�มีต่อศิษย ์ และภาคภูมิใจในบทบาทสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ใหเ้ติบโตงอกงาม เป็นบุคคลที�มีคุณค่าของสังคม   ซึ� งครูจะตอ้งปรับเปลี�ยนการทาํงานเพื�อให้ทนัต่อ
ความเปลี�ยนแปลงของยคุสมยั โดยเฉพาะการทาํงานอยา่งมีระบบ มีกระบวนการทาํงาน มีหลกัฐาน      
การปฏิบติังาน มีเทคนิค วิธีการ หรือการใชเ้ครื�องมือต่างๆ เพื�อให้การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จน
เกิดผลดีต่อทุกคนทังทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นนกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม  
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 2)  ในฐานะที�มีบทบาทในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดบัการศึกษาขันพืนฐานไดเ้ล็งเห็นภาวะวิกฤติ  
ที�เกิดขึนต่อเด็กและเยาวชนมากมาย ซึ� งจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคตจึงมีนโยบายสําคญั
ที�จะตอ้งร่วมมือกบัทุกฝ่าย เพื�อแกไ้ขปัญหา  วิธีการหนึ�งคือการนาํระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
มาดําเนินการอย่างจริงจัง  เนื�องจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีกระบวนการทาํงาน       
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที�ช่วยป้องกนัแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึนได ้รวมทังยงัช่วย
เสริมสร้างคุณภาพที�ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทังดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม ความสามารถ    
มีคุณธรรมจริยธรรมและวถีิชีวติที�เป็นสุข  
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 วตัถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 5)  ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไว ้ ดงันี   
 1. เพื�อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ  วิธีการ  และ  
เครื�องมือที�มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได ้
 2. เพื�อส่งเสริมให้ครูที�ประจาํชัน/ครูที�ปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  
หน่วยงาน  และองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 3. เพื�อให้นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาเต็มตามศกัยภาพเป็นคน  
ที�สมบูรณ์ทังดา้นร่างกาย   อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552  : 13) ไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์    
ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไว ้ดงันี  
 1. เพื�อใหก้ารดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื�อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ชุมชน องค์กรและหน่วยงาน      
ที�เกี�ยวข้อง  มีการทาํงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทาํงานที�ชัดเจน  มีร่องรอยหลักฐาน         
การปฏิบติังาน  สามารถตรวจสอบและประเมินผลได ้

 จากวตัถุประสงค์ดังกล่าวสรุปได้ว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน           
มีเป้าหมายของในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการทาํงาน
ตามขันตอนการดาํเนินงาน และมีการบนัทึกหลกัฐานที�สามารถตรวจสอบและประเมินได ้
 บทบาทหน้าที�ของหน่วยงานและบุคลากรที�มีส่วนเกี�ยวข้อง 
 สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 13 - 24)  ไดร้ะบุไวว้า่ ระบบการดูแล   
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบการทํางานที�มีกระบวนการชัดเจน  ดังนั นบทบาทหน้าที�ของ                 
ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งจะตอ้งศึกษาบทบาทหน้าที�   
ตามกรอบการทาํงานใหช้ดัเจน ดงันี  
 1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
  1.1 กาํหนดนโยบายและหน่วยงานที�รับผดิชอบในสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  1.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นเครือข่ายการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
  1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้าํนกังานเขตพืนที�การศึกษาเกิดการพฒันาองคค์วามรู้
สู่การปฏิบติัดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 



 14

  1.4 สนบัสนุนช่วยเหลือใหส้าํนกังานเขตพืนที�การศึกษาสามารถดาํเนินงาน  การดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.5 ส่งเสริมให้สํานกังานเขตพืนที�การศึกษามีระบบติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเนื�อง 
 2. สาํนกังานเขตพืนที�การศึกษา มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
  2.1  นาํนโยบายการช่วยเหลือนกัเรียนสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา  ส่งเสริมสนบัสนุน
ให้สถานศึกษาเกิดการพฒันาองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบติัด้านการดูแลช่วยเหลือ      
นกัเรียน 
  2.2 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือ        
นกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อร่วมมือกนัดาํเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
  2.4 ติดตามประเมินผลและรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
  2.5 บริหารจดัการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาให้ชดัเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
  2.6 ประสานงานระหวา่งสถานศึกษากบัหน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น  ผูป้กครอง 
เครือข่ายผูป้กครอง องคก์รต่างๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ 
  2.7 ดูแล กาํกบั นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและให้ขวญักาํลังใจในการ
ดาํเนินงาน 
 3. ครูประจาํชัน หรือครูที�ปรึกษา มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
  3.1 รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  3.2 คดักรอง จาํแนกนกัเรียน 
  3.3 จดักิจกรรมต่างๆ เพื�อส่งเสริมและพฒันา 
  3.4 จดักิจกรรมป้องกนั แกไ้ข ช่วยเหลือ ส่งต่อ 
  3.5 รายงานผล 
 4. ครูแนะแนว มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
  4.1 สนบัสนุนครูประจาํชันหรือครูที�ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  4.2 จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา 
  4.3 จดักิจกรรมป้องกนั แกไ้ข ช่วยเหลือ 

  4.4 ส่งต่อ 
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 5. หวัหนา้ระดบัชัน มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  

  5.1 ติดตาม กาํกบั การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูประจาํชัน/ครูที�ปรึกษา 
  5.2 ประสานงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 6. นักเรียน มีบทบาทหน้าที� คือ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบติัตน    

เป็นแบบอยา่งที�ดี เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน มีบทบาทหน้าที�  คือ ให้การสนับสนุน           

ให้คาํปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม พฒันา และแก้ไขนักเรียน อาํนวยความสะดวก            
ในการประสานงานเมื�อสถานศึกษาตอ้งการความช่วยเหลือ 

 8. ผูป้กครองหรือเครือข่ายผูป้กครอง มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  

  8.1 อบรม ดูแลและเป็นแบบอย่างที�ดีในการดาํรงชีวิตครอบครัว มีความรัก  ความเขา้ใจ 
และใหค้วามอบอุ่น 

  8.2 สนบัสนุนให้ความร่วมมือ วางแผนร่วมกบัสถานศึกษาในการแลกเปลี�ยนขอ้มูล

ที�เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพฒันา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหานกัเรียน 
  8.3 เป็นที�ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดาํเนินชีวติที�ดีแก่นกัเรียน 

 9. ชุมชน มีบทบาทและหน้าที� คือ สนบัสนุนการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นกัเรียนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนยอ์นามยั สาธารณสุขอาํเภอ  และสาธารณสุขจงัหวดั 
โรงพยาบาล กระทรวงแรงงานและสวสัดิการทางสังคม สื�อมวลชน และอื�นๆ มีความสามารถ       

ในการใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือดงันี  
  9.1 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ เกี�ยวกบัพฤติกรรมและพฒันาการของเด็กวยัต่างๆ 

  9.2 สอดส่อง ดูแล ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทังด้านความปลอดภยัและ   

การแกปั้ญหาพฤติกรรม 
  9.3 ร่วมมือกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนให้ไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ

ของแต่และบุคคล 

  9.4 เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน และเพิ�มพูนประสบการณ์แก่นกัเรียนตามความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดั 

  9.5 ติดตามผล สะทอ้นปัญหา และแสดงความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  9.6 ใหค้วามร่วมมือและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศที�เป็น

ประโยชน์และน่าสนใจ 
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  9.7 ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นเครือข่ายในการพฒันาและการขยายผลการดาํเนินงาน

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเนื�อง 

 กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานที�มีองค์ประกอบสําคญั       

5 ประการ คือ 

 1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 2. การคดักรองนกัเรียน 

 3. การส่งเสริมนกัเรียน 

 4. การป้องกนัและการแกปั้ญหานกัเรียน 

 5. การส่งต่อนกัเรียน 

 ซึ� งแต่ละองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีความสําคญั มีวิธีการและ

เครื�องมือที�แตกต่างกนัไป  แต่มีความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั  ซึ� งเอือต่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรียนและเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพ  ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  กระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

ที�มา : กรมสุขภาพจิต.  2546 ข : 8 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

การคดักรองนกัเรียน 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี�ยง / มีปัญหา 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การส่งเสริมนกัเรียน 

พฤติกรรม 
ดีขึนหรือไม่ 

ดีขึน 

ไม่ดีขึน / ยากต่อการช่วยเหลือ 

การส่งต่อ 

ภายใน 
ภายนอก 
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 กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที� แสดงในแผนภูมิ                       
เป็นความรับผิดชอบของครูที�ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนบัสนุน 
จากผูบ้ริหาร ครูที�เกี�ยวขอ้ง รวมทังผูป้กครองซึ� งมีวิธีการและเครื�องมือตวัอย่างสรุปได้ดงัแสดง     
ในตาราง 1 
 
ตาราง 1  กระบวนการดาํเนินงาน วธีิการ  และเครื�องมือตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

กระบวนการดาํเนินงาน วธีิการ เครื�องมือ 
1.  การรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
     1.1  ดา้นความสามารถ 
             - การเรียน 
             - ความสามารถ

อื�นๆ 
     1.2  ดา้นสุขภาพ 
             - ร่างกาย 
             -  จิตใจ 
             -  พฤติกรรม 
     1.3  ดา้นครอบครัว 
            -  เศรษฐกิจ 
            -  การคุม้ครอง  

นกัเรียน 
     1.4  ดา้นอื�นๆ 
2.  การคดักรองนกัเรียน 
      2.1  กลุ่มปกติ 
      2.2  กลุ่มเสี�ยง 
      2.3  กลุ่มมีปัญหา  
 
 
    

ศึกษาขอ้มูลจาก 
1)  ระเบียนสะสม 
2)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  

(SDQ) หรือ 
3)  อื�นๆ  เช่น 
   -  แบบประเมินความฉลาด          
      ทางอารมณ์ (E.Q.) 
   -  การสัมภาษณ์นกัเรียน 
   -  การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
   -  การเยี�ยมบา้นนกัเรียน 
       ฯลฯ 
 
 
 
 
วเิคราะห์ขอ้มูลจาก 
1)  ระเบียนสะสม 
2)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก   
     (SDQ) หรือ 
3)  แหล่งขอ้มูลอื�นๆ 
 
 

 
1)  ระเบียนสะสม 
2)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 

(SDQ) หรือ 
3)  อื�นๆ เช่น 
    -  แบบประเมินความฉลาด 
        ทางอารมณ์(E.Q.) 
    -  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน 
    -  แบบสัมภาษณ์ผูป้กครอง   
       และการเยี�ยมบา้นนกัเรียน 
    -  แบบบนัทึกการตรวจ 
       สุขภาพดว้ยตวัเอง ฯลฯ 
 
 
 
1)  เกณฑก์ารคดักรองนกัเรียน 
2)  แบบสรุปผลการคดักรอง

และช่วยเหลือนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 

3)  แบบสรุปผลการคดักรอง  
      นกัเรียนเป็นห้องเรียน 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

กระบวนการดาํเนินงาน วธีิการ เครื�องมือ 
3.  การส่งเสริมนกัเรียน 
(สาํหรับนกัเรียนทุกกลุ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
4.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
    (จาํเป็นอยา่งมากสาํหรับนกั 
      เรียนกลุ่มเสี�ยง / มีปัญหา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ส่งต่อ 
      5.1  ส่งต่อภายใน 
      5.2  ส่งต่อภายนอก 
 

จดักิจกรรมต่อไปนี  
1)  กิจกรรมโฮมรูม 

(Homeroom) 
2)  ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
     (Classroom  Meeting) 
3)  กิจกรรมอื�นๆ ที�ครูพิจารณา 
     วา่เหมาะสมในการส่งเสริม 
     นกัเรียนใหมี้คุณภาพมากขึน 
 
1)  ใหก้ารปรึกษาเบืองตน้ 
2) ประสานงานกบัครูและ        

ผูเ้กี�ยวอื�นๆ เพื�อการจดั       
กิจกรรม สาํหรับการป้องกนั
และการช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาของนกัเรียน 
2.1  กิจกรรมในหอ้งเรียน 
2.2  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2.3  กิจกรรมเพื�อนช่วยเพื�อน 
        (Buddy) 
2.4  กิจกรรมซ่อมเสริม 
2.5  กิจกรรมสื�อสารกบั        

ผูป้กครอง 
1)  บนัทึกการส่งเสริมนกัเรียน  

ไปยงัครูที�เกี�ยวของในการ
ช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป เช่น  
ครูแนะแนว  ฝ่ายปกครอง 
ครูประจาํวชิาครูพยาบาล   

1)  แนวทางในการจดักิจกรรม
โฮมรูมของโรงเรียน 

2)  แนวทางการจดักิจกรรม
ประชุมผูป้กครองชันเรียน
ของโรงเรียน 

3)  แบบบนัทึก /สรุป
ประเมินผลการดาํเนิน
กิจกรรมโฮมรูมประชุม
ผูป้กครองชันเรียนอื�นๆ 

1)  แนวทางการจดักิจกรรม
เพื�อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาของนกัเรียน              
5 กิจกรรม 

2)  แบบบนัทึกสรุปผลการ 
คดักรองและช่วยเหลือ 
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

3)  แบบบนัทึกรายงานผล 
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
 
 
 
1)  แบบบนัทึกการส่งต่อของ

โรงเรียน 
2)  แบบรายงานแจง้ผลการ

ช่วยเหลือนกัเรียน 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

กระบวนการดาํเนินงาน วธีิการ เครื�องมือ 
 เป็นตน้  ซึ� งเป็นการส่งเสริม

ต่อภายใน 
2) บนัทึกการส่งเสริมนกัเรียน

ไปยงัผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก
โดยครูแนะแนวหรือฝ่าย 
ปกครองเป็นผูด้าํเนินการ 

 

 
ที�มา : กรมสุขภาพจิต. 2546 ข : 5 - 7 

 

 หมายเหตุ  โรงเรียนสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการ  และเครื� องมืออื�นๆ เพิ�มเติม        

นอกเหนือจากที�ระบุเพื�อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ นตามความเหมาะสม           

ของสภาพโรงเรียน 

 กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 2)  ไดร้ะบุไวว้า่ กระบวนการดาํเนินงานทัง  5 ประการดงักล่าว 

มีความสําคญั มีวิธีการและเครื�องมือที�แตกต่างกนัออกไป  แต่มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้ง  ซึ� งเอือต่อ

การพฒันางานบุคลากรเกี�ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นระบบ             

ที�มีประสิทธิภาพมากขึน  ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี  

 1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 2)  ได้ระบุไวว้่า ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน              

ที�มีพืนฐานความเป็นมาของชีวิตที�ไม่เหมือนกนั หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  

ทังดา้นบวกและดา้นลบ ดงันันการรู้ขอ้มูลทีจาํเป็นเกี�ยวกบัตวันกัเรียนจึงเป็นสิ�งสําคญั  ที�จะช่วยให้ครู

ที�ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ น สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื�อการคัดกรองนักเรียน         

เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกทาง ซึ� งเป็นขอ้มูล

เชิงประจกัษ์ มิใช่ความรู้สึกหรือ การคาดเดา  โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียนซึ� งจะทาํให ้     

ไม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือ นกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยที�สุด 

  1.1  ขอ้มูลพืนฐานนกัเรียน 

   ครูที�ปรึกษา ควรมีขอ้มูลเกี�ยวกบันกัเรียนอยา่งนอ้ย 3  ดา้นใหญ่ ๆ คือ   
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   1.1.1 ดา้นความสามารถ แยกเป็น 
    1) ดา้นการเรียน  ครูที�ปรึกษาควรทราบผลสัมฤทธิf ทางการเรียนในแต่ละ
วิชาผลการเรียนเฉลี�ยในแต่ละภาคเรียน  พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนที�มีผลต่อการเรียนรู้       
ของนกัเรียน  เช่น  ไม่ตังใจเรียน  ขาดเรียน  เป็นตน้ 
    2) ด้านความสามารถอื�น ๆ  ควรทราบบทบาทหน้าที�พิเศษในโรงเรียน 
ความสามารถพิเศษ  การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   1.1.2 ดา้นสุขภาพร่างกาย  แยกเป็น 
    1) ด้านร่างกาย เช่น  ส่วนสูง  นํ าหนัก  โรคประจาํตวั  ความบกพร่อง   
ทางร่างกาย  เช่น  การไดย้นิ  การมองเห็น  เป็นตน้ 
    2) ด้านจิตใจ  ด้านพฤติกรรม  เช่น  มีอารมณ์ซึมเศร้า  วิตกกังวล        
พฤติกรรมอยูไ่ม่นิ�ง  สมาธิสัน  บุคลิกภาพเก็บตวั  ขีอาย  ตลอดจนความประพฤติต่างๆ   
    3) ดา้นครอบครัว  แยกเป็น 
     (1) ดา้นเศรษฐกิจ  เช่น  รายไดข้องบิดา  มารดา   ผูป้กครอง  อาชีพ
ของผูป้กครอง ค่าใชจ่้ายที�นกัเรียนไดรั้บในการมาโรงเรียน  เป็นตน้ 
     (2) ดา้นความคุม้ครองนกัเรียน  รายละเอียดที�ครูที�ปรึกษาตอ้งทราบ  
เช่น  จาํนวนพี�น้องบุคลากรในครอบครัว  สถานภาพของบิดา  มารดา  บุคคลที�ดูแลรับผิดชอบ     
นกัเรียนความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว   ลกัษณะที�อยูอ่าศยัและสิ�งแวดลอ้ม  ความเจ็บป่วย               
ของบุคคลในครอบครัว การใชส้ารเสพติด  การติดสุรา  การเล่นการพนนั  เป็นตน้  
  1.2 การศึกษาจากขอ้มูล ไดแ้ก่ 
   1.2.1 ผลงานของนักเรียน  การเขียนเกี�ยวกบัอตัชีวประวติั บนัทึกประจาํวนั 
หรือชินงาน  เช่น สมุดทาํงาน/แบบฝึกหดั งานฝีมือ/สิ�งประดิษฐ ์โครงงาน 
   1.2.2 เอกสารหลักฐานอื�นๆ เช่น ระเบียนสะสม  การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  
บนัทึกสุขภาพจากแพทย ์ บนัทึกสรุปการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ)  บนัทึกสรุปการสํารวจ
เบืองตน้เพื�อคดัแยกความพิการ/บกพร่อง บนัทึกสรุปสาํรวจความสามารถพิเศษ 10 แวว บนัทึกสรุป
การสาํรวจนกัเรียนดอ้ยโอกาส 
   จากที�กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล              
ครูที�ปรึกษาตอ้งรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบันกัเรียนอย่างน้อย 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ  
ร่างกายและด้านครอบครัว โดยใช้เครื� องมือและวิธีการที�หลากหลายเพราะนักเรียนแต่ละคน           
มีความแตกต่าง  มีพืนฐานไม่เหมือนกัน ทาํให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทังด้านบวก      
และด้านลบ การรับรู้ขอ้มูลของนักเรียนเป็นสิ�งจาํเป็น ทาํให้ครูที�ปรึกษามีความเขา้ใจมากขึ น         
นาํขอ้มูลไปคดักรองไดถู้กตอ้ง  สามารถช่วยป้องกนัและแกปั้ญหาของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกทาง  
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 2. การคดักรองนกัเรียน   
  กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 11) ได้ระบุความสําคญัไวว้่า  การคดักรองนักเรียนว่า    
การคดักรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี�ยวกับตวันักเรียน  เพื�อการจดักลุ่มนักเรียนเป็น           
2 กลุ่ม คือ 
  2.1 กลุ่มปกติ  ไดแ้ก่  นกัเรียนที�รับการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคดักรอง
ของโรงเรียนแลว้อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ 
  2.2 กลุ่มเสี� ยงหรือกลุ่มมีปัญหา  ได้แก่  นักเรียนที�จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี� ยง    
หรือกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน  ซึ� งโรงเรียนตอ้งให้การช่วยเหลือ ป้องกนั
หรือแกปั้ญหาตามแต่กรณี 
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 43)  ได้ระบุว่า  การคดักรอง    
นกัเรียนเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทังหมดที�ไดจ้ากการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแลว้นาํผลที�ไดม้า
จําแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที�สถานศึกษาได้จัดทําขึ น  สถานศึกษาควรมีการประชุมครู      
กาํหนดเกณฑ์การคดักรอง เพื�อจดักลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นที�ยอมรับของครูในสถานศึกษา     
และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  การคดักรองนกัเรียนจะแบ่งนกัเรียนออกเป็น  3  กลุ่ม   
  2.1 กลุ่มปกติ  หมายถึง  นกัเรียนที�ไม่มีพฤติกรรมที�เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อ
ชีวติประจาํวนัของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในดา้นลบ                    
  2.2 กลุ่มเสี�ยง  หมายถึง   นกัเรียนที�มีพฤติกรรมเบี�ยงเบนไปจากปกติ   เช่น  เก็บตวั
แสดงออกเกินขอบเขต  การปรับตัวทางเพศที�ไม่เหมาะสม  ทดลองสิ� งเสพติด  ผลการเรียน              
มีการเปลี�ยนแปลงไปในทางลบ  จดัอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี� ยงตามเกณฑ์ของกลุ่มเสี� ยงตามเกณฑ ์       
การคดักรองของโรงเรียนซึ�งโรงเรียนตอ้งใหก้ารช่วยเหลือ  ป้องกนั  หรือแกไ้ขปัญหาตามแต่กรณี 
  2.3 กลุ่มมีปัญหา  หมายถึง  นกัเรียนที�มีพฤติกรรมที�เป็นปัญหาชดัเจนมีผลกระทบ
ต่อวถีิของตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวมในดา้นลบ 

  จากการคดักรองจะพบเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษแทรกอยูใ่นเด็กทัง 3 กลุ่ม  ซึ� งเด็ก  

ที�มีความตอ้งการพิเศษเหล่านี   ไดแ้ก่ 
  2.1 เด็กที�มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

  2.2 เด็กที�มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
  2.3 เด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  2.4 เด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกาย 

  2.5 เด็กที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

  2.6 เด็กที�มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม 
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  2.7 เด็กออทิสติก 
  2.8 เด็กอจัฉริยะ 
  กรมสุขภาพจิต (2546 ก : 13) ได้ระบุไวว้่า การคดักรองนกัเรียนมีประเด็นที�ควร
คาํนึงถึงในการปฏิบติัดงันี  
  2.1 การจดักลุ่มนกัเรียนนี  มีประโยชน์ต่อครูที�ปรึกษาในการหาวิธีการเพื�อดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหา ใหต้รงกบัปัญหาของนกัเรียนยิ�งขึน และมีความ

รวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา   เพราะมีขอ้มูลของนกัเรียนในดา้นต่างๆ  ซึ� งหากครูที�ปรึกษาไม่ไดค้ดักรอง

นกัเรียนเพื�อจดักลุ่มแลว้ ความชัดเจนในเป้าหมายเพื�อการแกไ้ขปัญหาของนักเรียน  จะมีน้อยลง     

มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ  ซึ� งบางกรณีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

  2.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อการคัดกรองนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล           

เพื�อการคดักรองนักเรียนนัน ให้อยู ่ในดุลยพินิจของครูที�ปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคดักรอง        

นักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย  ดังนันโรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพื�อการพิจารณาเกณฑ ์      

การจดักลุ่มนักเรียนร่วมกัน  เพื�อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคดักรองนักเรียนที�เหมือนกัน     

เป็นที�ยอมรับของครูในโรงเรียน  รวมทั งให้มีการกําหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถี�          

ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจดัอยูใ่นกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหา  

  2.3 ผลการคัดกรองนักเรียน  ครูที�ปรึกษาต้องระมัดระวงัอย่างยิ�งที�จะไม่ทาํให ้      

นกัเรียนรับรู้ไดว้า่ตนถูกจดักลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหา ซึ� งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ 

โดยเฉพาะวยัรุ่นที�มีความไวต่อการรับรู้ (Sensitive)  แมว้่านกัเรียนจะรู้ตวัดีว่า ขณะนีตนมีพฤติกรรม

อย่างไรหรือประสบกบัปัญหาใดก็ตาม และเพื�อเป็นการป้องกนัการล้อเลียนในหมู่เพื�อนอีกด้วย    

ดงันันครูที�ปรึกษาต้องเก็บผลการคดักรองนักเรียนเป็นความลับ  นอกจากนี ครูที�ปรึกษาควรมีการ       

ติดตามและประสานงานกบัผูป้กครองเพื�อการช่วยเหลือนกัเรียน ซึ� งก็ตอ้งระมดัระวงัการสื�อสาร    

ที�ใหเ้กิดความรู้สึกวา่ บุตรหลานของตนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มที�ผิดปกติ แตกต่างจากเพื�อนนกัเรียนอื�น ๆ  

ที�อาจมีผลเสียต่อนกัเรียนในภายหลงัได ้  โรงเรียนตอ้งจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมและพฒันาเด็กเหล่านี               

ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

  จากที�กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การคัดกรองนักเรียนต้องพิจารณาข้อมูล           

นักเรียนในด้านต่างๆ  เพื�อจัดกกลุ่มนักเรียนตามเกณฑ์ที�โรงเรียนกําหนดหรือตามดุลยพินิจ        

ของครูที�ปรึกษา  ซึ� งครูต้องเก็บเป็นความลับในกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหา  ครูที�ปรึกษาควรมีการ       

ติดตามและประสานงานกบัผูป้กครอง โรงเรียน เพื�อการช่วยเหลือนกัเรียน ส่งเสริม และพฒันานกัเรียน

ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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 3. การส่งเสริมนกัเรียน 
  การส่งเสริมนักเรียน  เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที�อยู่ในความดูแลของ    
ครูที�ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหา  ให้เป็นบุคคลที�มีคุณภาพ   
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ� งจะช่วยป้องกนัไม่ให้นักเรียนที�อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียน  
กลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหาและเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหากลบัมาเป็น  
นกัเรียนกลุ่มปกติ  มีพฤติกรรมดีขึนตามที�โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป วิธีการและเครื�องมือ
เพื�อการส่งเสริมนกัเรียน มีหลายวธีิที�โรงเรียนสามารถดาํเนินการได ้แต่มีกิจกรรมหลกัสําคญัที�โรงเรียน
ตอ้งดาํเนินการ  คือ  
  3.1 การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
               กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 18) ได้ระบุไวว้่า กิจกรรมโฮมรูม  เป็นกิจกรรมที�
ดาํเนินการเพื�อการส่งเสริมนกัเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ไดซึ้� งสถานที�ที�ใชจ้ดักิจกรรมโฮมรูม  
อาจเป็นที�ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเสมือนบ้านที�มีครูที�ปรึกษาและนักเรียน        
เป็นดั�งสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั มีการทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนในดา้นต่างๆ เช่น 
การรู้จกัตนเองของนกัเรียน การรู้จกัผูอื้�นและสิ�งแวดลอ้ม มีทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการปรับตวั
และการวางแผนชีวติเป็นตน้  กิจกรรมเหล่านีครูและนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดว้ยกนั 
ประโยชน์ของการจดักิจกรรมโฮมรูม จะช่วยให้ครูที�ปรึกษารู้จกันักเรียนมากขึน สามารถส่งเสริม
ความสามารถและป้องกนัปัญหาของนกัเรียนไดอี้กดว้ย  
   ธัญสมร  คเชนทร์เดชา (2552 : 53)  ได้กล่าวถึง  หลกัการจดักิจกรรมโฮมรูม        
ไวด้งันี การดาํเนินการจดักิจกรรมโฮมรูมควรได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารและความร่วมมือ 
จากครูที�ปรึกษา  การตังจุดมุ่งหมายควรเกิดจากการพิจารณาร่วมกนัจากคณะทาํงาน  ผูที้�เกี�ยวขอ้ง  
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน เวลาทีเหมาะสมประมาณ 45นาที/สัปดาห์   
   จากที�กล่าวมาข้างตน้พอสรุปว่า  การจดักิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที�ทาํให ้  
นักเรียนได้รู้จกัตนเองของนักเรียน การรู้จกัผูอื้�นและสิ� งแวดล้อม มีทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะ     
การปรับตวัและการวางแผนชีวิต ช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ทาํให้ครูที�ปรึกษารู้จกั    
นกัเรียนมากขึน ซึ� งครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม  
  3.2 การจดัประชุมผูป้กครองชันเรียน (Classroom Meeting) 
   กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 20) ไดร้ะบุไวว้่า การจดัประชุมผูป้กครองชันเรียน   
เป็นการพบปะกัน ระหว่างครูที�ปรึกษากับผู ้ปกครองนักเรียนเพื�อสร้างความสัมพันธ์อันดี                  
ต่อกัน และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระหว่างบา้น  โรงเรียนและผูป้กครองดว้ยกนั          
การประชุมผูป้กครองดงักล่าวจะทาํให้นกัเรียนไดรั้บความเอาใจใส่จากผูป้กครองมากขึน  ทังการ
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ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณภาพ  มีความสามารถมากยิ�งขึน  หรือร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการป้องกนั
หรือแก้ไขปัญหาของนักเรียน   แนวดาํเนินการ ครูที�ปรึกษาควรจดัประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ        
1  ครั ง  ซึ� งการประชุมนี   การรายงานสิ�งต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวันักเรียนให้ผูป้กครองทราบ     
เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการจดักิจกรรมต่างๆ ที�จะทาํให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
ให้มากยิ�งขึน ดงันัน สิ�งสาํคญัควรตระหนกั ในการจดักิจกรรมประชุมก็คือ 
   3.2.1 การเตรียมการ  ครูที�ปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม          

ในดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะขอ้มูลของนกัเรียนแต่ละคนและกิจกรรมที�จะดาํเนินการ  โดยกาํหนด

วตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมที�ชดัเจน 

   3.2.2 การสื� อสาร  ครูที�ปรึกษาควรระมัดระวงัคาํพูดที�ก่อให้เกิดความรู้สึก    

ทางลบหรือต่อตา้นจากผูป้กครอง  เช่น การตาํหนินกัเรียนหรือผูป้กครอง  การแจง้ขอ้บกพร่องของ

นักเรียนในที�ประชุมหรือจะเป็นการส่วนตวัก็ตาม  แต่ควรเป็นการพูดที�แสดงถึงความเข้าใจ         

ในตวันักเรียน แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูที�มีต่อนักเรียนทุกคนและอาศยักิจกรรมที�จะทาํให ้     

ผูป้กครองตระหนกัในความรับผดิชอบและตอ้งการปรับปรุงหรือแกไ้ข  ในส่วนที�บกพร่องของนกัเรียน 

   3.2.3 การจดักิจกรรมในการประชุม  ควรเริ�มดว้ยการสร้างความคุน้เคยระหวา่ง

ผูป้กครองด้วยกันก่อน จึงควรมีกิจกรรมอื�นๆ ให้ผูป้กครองได้แสดงความคิดเห็น  ซึ� งเป็นสาระ          

ที�เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

   3.2.4 การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุมผูป้กครอง  ในการประชุม      

แต่ละครั ง  ครูที�ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจดัทาํเอกสารเป็นหลกัฐาน  เพื�อประโยชน์ ดงันี  

    1) เป็นหลกัฐานในการจดัประชุมแต่ละครั ง 

    2) เป็นขอ้มูลสาํหรับการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 

    3) เป็นขอ้มูลสําหรับการจดัประชุมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ   

ผูป้กครองในครั งต่อไป 

   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 48)  ไดร้ะบุขอ้ควรตระหนกั

ในการดาํเนินกิจกรรมผูป้กครองชันเรียน ดงันี  

   1. การจัดกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองชั นเรียน ครูประจําชั น/ครูที�ปรึกษา       

ควรระมดัระวงัคาํพูดที�ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ  หรือการต่อตา้นจากผูป้กครอง  เช่น การตาํหนิ

นกัเรียน  หรือผูป้กครอง การแจง้ขอ้บกพร่องของนกัเรียนในที�ประชุม 

   2. ครูประจาํชัน/ครูที�ปรึกษา  ควรใชค้าํพูดที�แสดงถึงความเขา้ใจในตวันกัเรียน  

แสดงถึงความห่วงใย  เอาใจใส่ของครูที�มีต่อนกัเรียนทุกคน 
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   3. ครูประจําชั น/ครูที�ปรึกษา  ควรนํากิจกรรมที�ช่วยกระตุ้นให้ผู ้ปกครอง
ตระหนกัในความรับผิดชอบและตอ้งการปรับปรุง  แกไ้ขในส่วนที�บกพร่องของนกัเรียนร่วมกบั
สถานศึกษา 
   4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ควรเป็นกิจกรรม             
ที�หลากหลายตามความสนใจของนกัเรียน เช่น ดนตรี  กีฬา ศิลปะ เป็นตน้ 
   กรมสุขภาพจิต (2544 : 155 - 161)  ไดเ้สนอแนะกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน       
ไวด้งันี  
   1. กิจกรรมสร้างความคุน้เคย 
    1.1 สาระสําคญัคือการที�คนเรามาอยู่รวมกนั จาํเป็นตอ้งทาํความรู้จกั คุน้เคย
กนัเพื�อเป็นพืนฐานการสร้างสัมพนัธภาพ และปรับตวัใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
    1.2 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมสร้างความคุน้เคยเพื�อให้ครู และนกัเรียนไดรู้้จกั 
คุน้เคยกนัรวมทังเพื�อใหน้กัเรียนไดรู้้จกักนัและกนัมากขึน 
    1.3 การดาํเนินกิจกรรมใหน้กัเรียนแต่ละคนแนะนาํตวัเอง เช่น ชื�อจริง ชื�อเล่น 
เป็นตน้ 
     1.3.1  ใหน้กัเรียนจบัคู่สัมภาษณ์เพื�อนแลว้จบักลุ่มสัมภาษณ์เพิ�มขึน 
     1.3.2  ใหน้กัเรียนบอกประโยชน์ที�ไดรั้บเพิ�มเติมจากการร่วมกิจกรรม 
     หมายเหตุ  ในห้องเรียนที�นกัเรียนรู้จกักนัแลว้ อาจมีการเปลี�ยนกิจกรรม  
ที�มีรายละเอียดเพิ�มมากขึน ตามที�อาจารยที์�ปรึกษาจะเห็นสมควร 
   2. กิจกรรมความดี และความสามารถที�มี 
    2.1 สาระสําคญัคือการที�บุคคลไดม้องเห็นความดี สิ�งที�ดีหรือความสามารถ
พิเศษของตนเอง จะทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง  ซึ� งจะเป็นพืนฐาน
ของการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
    2.2 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมความดี ความสามารถที�มีคือ เพื�อให้นกัเรียน
ตระหนักถึงความดีและความสามารถพิเศษของตน และเพื�อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ           
ในตนเอง 
    2.3 การดาํเนินกิจกรรม 
     2.3.1 ให้นกัเรียนแต่ละคนเล่าถึงงานอดิเรกของตนเอง โดยอาจเสนอ
เป็นการเล่าเรื�องหรือแสดงท่าทางโดยใชภ้าษาใบ ้แลว้ใหเ้พื�อนทาย 
     2.3.2 ให้นักเรียนแต่ละคนเล่าถึงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ       
ของตนเอง หากไม่มีครู และเพื�อนนกัเรียนช่วยกนัใหก้าํลงัใจ และช่วยกนับอกถึงกิจกรรม หรือสิ�งที�
นกัเรียนทาํไดดี้ 
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     2.3.3 ใหน้กัเรียนเล่าการกระทาํของตนที�รู้สึกประทบัใจหรือประสบการณ์
ที�ทาํให้ภาคภูมิใจ 
     2.3.4 ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปถึงขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมกิจกรรมครั งนี  
   3. กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
    3.1 สาระสาํคญั คือ  โลกปัจจุบนัเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสารที�เปลี�ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  จาํเป็นที�เราทุกคน โดยเฉพาะเด็กวยัเรียนจะตอ้งติดตามข่าวสารเพื�อให้มีความรู้        
ขอ้มูลใหม่ๆ รู้เท่าทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของโลก และสามารถนาํขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มาใช ้       
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
    3.2 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  คือ  เพื�อให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความสําคญัในการใฝ่หาขอ้มูลความรู้ที�เป็นประโยชน์นอกตาํราเรียน และเพื�อให้นกัเรียนรู้จกั     
วธีิการแสวงหา และเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งเหมาะสม 
    3.3 การดาํเนินกิจกรรม 
     3.3.1 ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงขอ้ดี - ขอ้เสียของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ที�เกิดขึนในชีวติประจาํวนั 
     3.3.2 ใหน้กัเรียนนาํข่าว หรือขอ้มูลความรู้จากสิ�งตีพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ 
หรืออื�นๆ มาเล่าใหเ้พื�อนๆ ฟัง พร้อมทังวเิคราะห์ขอ้คิดที�ได ้แลว้ครูนาํอภิปรายซกัถาม 
     3.3.3 ให้นักเรียนที� มีประสบการณ์จากการสื� อสารทางอินเทอร์เน็ต         
มาเล่าประโยชน์หรือสิ�งไม่ดีที�ได้รับจาการใช้อินเทอร์เน็ต และให้อภิปรายร่วมกนัถึงขอ้ควร
ระมดัระวงัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
     3.3.4 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที�ได้รับจากการมีนิสัยใฝ่รู้      
ใฝ่เรียน และรักการแสวงหาความรู้อนัเป็นประโยชน์นอกตาํราเรียน 
   4. กิจกรรมการพฒันาตนเองดา้นการเรียน 
    4.1 สาระสาํคญัคือ การส่งเสริมใหน้กัเรียนไดส้ํารวจและรู้จกัตนเองในเรื�อง
การเรียน จะช่วยใหน้กัเรียนมองเห็นแนวทางในการพฒันาตนเองดา้นการเรียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
    4.2 วตัถุประสงค์ของกิจกรรมการพฒันาตนเองดา้นการเรียนคือ  เพื�อให ้
นกัเรียนไดป้ระเมินตนเองในดา้นการเรียน และสามารถบอกวธีิที�จะพฒันาตนเองในดา้นการเรียน 
    4.3 การดาํเนินกิจกรรม 
     4.3.1 ครูอธิบายเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 
     4.3.2 ให้นกัเรียนรายงานการแกไ้ข 0, ร, มส และ มผ สําหรับนกัเรียน  
ที�มีผลการเรียนดงักล่าว 
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     4.3.3 ให้นักเรียนรายงานผลการเรียนเฉลี�ยรายวิชาแต่ละภาคเรียน           
โดยเสนอเป็นกราฟแท่ง 
     4.3.4 ให้นักเรียนที�ได้ผลการเรียนดีในแต่ละรายวิชาเล่าวิธีการเรียน    
ที�ทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
     4.3.5 ครูนาํอภิปรายเรื�องการแบ่งเวลาในการทาํการบา้น  การดูหนงัสือ 

การทาํกิจกรรมนอกหลกัสูตร การอ่านและบนัทึกยอ่ การช่วยงานผูป้กครอง ฯลฯ 

   5. กิจกรรมการผอ่นคลายความเครียด 

    5.1 สาระสําคญัคือ  ความเครียดเกิดขึนไดก้บัคนทุกเพศ  ทุกวยั  ซึ� งหาก   

นกัเรียนรู้เท่าทนัและขจดัออกไปไดย้ิ�งเร็วเท่าไร ก็จะทาํให้สุขภาพจิตดีขึนเท่านัน แต่หากปล่อยให้

สะสมมากขึ น  จะส่งผลให้เกิดความเปลี�ยนแปลงทังร่างกายและจิตใจทาํให้ขาดความสุขในการ     

ดาํเนินชีวติและความสามารถ ในการเรียนลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้งไดอี้กดว้ย 

    5.2 วตัถุประสงค์ของกิจกรรมการผ่อนคลายความเครียดคือ เพื �อให้      
นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของการผ่อนคลายความเครียด และรู้วิธีในการผ่อนคลาย
ความเครียดการดาํเนินกิจกรรม 
     5.2.1 ขออาสาสมคัรนกัเรียนเล่าถึงสถานการณ์ที�ตนเองเกิดความเครียด 
และวิธีการจดัการกบัความเครียดนัน แลว้อภิปรายร่วมกนัถึงสาเหตุ และผลของความเครียด      
รวมทังแนวทางการขจดัความเครียด 
     5.2.2 ครูนาํเสนอเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดเบืองตน้ และให ้  
นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู แลว้นาํไปใช้กบัตนเอง เช่น การผอ่นคลายกลา้มเนือ การฝึกหายใจ      
เพื�อคลายเครียด เป็นตน้ 
  จากที�กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให ้       
นกัเรียนเป็นบุคคลที�มีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ช่วยป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน
กลุ่มเสี� ยงกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นกลุ่มปกติ ครูที�ปรึกษาจึงควรมีการวางแผนการจดักิจกรรม       
การดาํเนินกิจกรรม และทาํการประเมินผลการจดักิจกรรมดว้ย  ซึ� งกิจกรรมโฮมรูม  การประชุม      
ผูป้กครองชันเรียนและการจดักิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบอื�นๆ ที�หลากหลาย  ถือเป็นกิจกรรม       
การส่งเสริมนกัเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�สาํคญัมาก  
 4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
  กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 22) ไดร้ะบุ ความสําคญัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาว่า   

ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ครูที�ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั   

แต่สาํหรับนกัเรียนกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหานันจาํเป็นอยา่งมากที�ตอ้งให้ความดูแลใส่ใจอยา่งใกลชิ้ด  
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และหาวิธีการช่วยเหลือทังการป้องกนัและการแกปั้ญหาโดย  ไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็น

ปัญหาของสังคม  การป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระงานที�ยิ�งใหญ่ และมีคุณค่า  

อย่างมากในการพฒันาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที�มีคุณภาพของสังคมต่อไป นอกจากนี ทุกครั ง   

ของการช่วยเหลือนักเรียน  ควรมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานด้วย  การป้องกนัและแก้ไขปัญหา      

ใหก้บันกัเรียนนัน มีหลายเทคนิควธีิการ แต่สิ�งที� ครูที�ปรึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

  4.1 การให้การปรึกษาเบืองต้นกับนักเรียน  เป็นการช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหา      
ใหล้ดนอ้ยลงทังดา้นความรู้สึก  ความคิด และการปฏิบติัตนของนกัเรียน  โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียน 
มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที�ดีงาม  หรือพึงประสงค ์ ปัจจยัสําคญัที�ช่วยให้การปรึกษา 
มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนกัเรียน ครูที�ปรึกษาควรมีความรู้และทกัษะพืนฐานเกี�ยวกบัจิตวิทยา
วยัรุ่น ความตอ้งการพืนฐานของมนุษย ์ กระบวนการและทกัษะการปรึกษาเบืองตน้ (การใชค้าํถาม  
การสร้างสัมพนัธภาพ  การรับฟังทังเนือหาและความรู้สึก การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา) แนวทางการ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละลักษณะปัญหา (ด้านการเรียน  สุขภาพครอบครัว  หรือการใช ้     
สารเสพติด  การพนนั  หนีเรียน  เป็นตน้) 
  4.2 แนวการดาํเนินการ ครูที�ปรึกษาควรมีความพร้อมในการให้การปรึกษาช่วยเหลือ
นกัเรียนดว้ยความรู้สึกที�ดีต่อนกัเรียน ตังแต่เริ�มตน้จนจบการปรึกษาโดยมีกระบวนการในการ
ปรึกษาคือ  การสร้างสัมพนัธภาพ  พิจารณาและทาํความเขา้ใจปัญหา  กาํหนดวธีิการและดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหา    
  4.3 การใหค้าํปรึกษา  (Counseling)    มีเทคนิคการใหค้าํปรึกษา ดงันี  
   4.3.1 สร้างสัมพนัธภาพ (Rapport)  ความพร้อมทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
การแสดงออกทางบุคลิกภาพ  สีหนา้ท่าทาง  คาํพูด  นํ าเสียง  การรู้จกัรับฟัง  ตังใจ  ยินดีให้คาํปรึกษา 
ช่วยเหลือ ใหผู้รั้บคาํปรึกษาเกิดความไวว้างใจ  มีสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัและไม่ใช่เป็นสัมพนัธภาพ
ส่วนตวั  แต่เป็นสัมพนัธภาพในบทบาทของการใหค้าํปรึกษา 
   4.3.2 สร้างบรรยากาศที�ผ่อนคลาย (Relax) การสามารถสังเกต บุคคลการจดั
สถานที�สิ� งแวดล้อมที� เป็นสัดส่วน  การกําหนดระยะเวลาที�การพูดคุย ไม่เร่งรัด  ไม่เคร่งเครียด        
สร้างบรรยากาศสิ� งแวดล้อมที�ทาํให้ผูรั้บคาํปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย  ทั งทางร่างกายและจิตใจ           
ในการรับคาํปรึกษา 
   4.3.3 ให้สามารถระบายความรู้สึกนึกคิด (Release)  การให้โอกาสผูรั้บ           
คาํปรึกษา  ไดพู้ดระบายความรู้สึกนึกคิด   ความวิตกกงัวล  ความขดัแยง้  ความทุกข ์ ปัญหาที�เกิดขึน  
โดยรับฟังไม่โตแ้ยง้ไม่ประเมินตดัสิน  หรือแสดงความคิดเห็น  ไม่เห็นด้วย  หรือ เขา้ขา้งฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ�ง 
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   4.3.4 สร้างความมั�นใจ (Reassure)  การให้ผูรั้บคาํปรึกษามีความมั�นใจ  เชื�อมั�น 
ในการมารับคาํปรึกษา  ให้กําลงัใจ  ชี ให้เห็นวา่ปัญหาสามารถแกไ้ขได ้โดยผูใ้ห้คาํปรึกษา          
มีความพร้อม  เขา้ใจ  เต็มใจในการช่วยเหลือ  แกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูรั้บคาํปรึกษา 
    4.3.5 สร้างขอ้มูล  ความคิดใหม่  (Re - Educate)  การให้ขอ้มูลใหม่แก่ผูรั้บ     
คาํปรึกษาใหมี้ความคิดอยา่งมีเหตุผล  ใหเ้ขา้ใจตนเอง  เขา้ใจผูอื้�น  เขา้ใจปัญหา  สาเหตุ  ความตอ้งการ
ของตนเอง  มีความคิดที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
   4.3.6 เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ (Recreate)  การกระตุน้ให้ผูรั้บคาํปรึกษา
มีความคิดทางบวก  มีความหวงั  แรงจูงใจ  มองเห็นคุณค่าความสามารถ  ศกัยภาพ  ขอ้ดีของตนเอง  
ชี ให้เห็นถึงวิธีการ ทิศทางในการปฏิบติั  ทางเลือกทางออกในการแก้ไขปัญหาที�เหมาะสมอย่างมี      
เป้าหมาย 
  4.4 คุณสมบติัของผูใ้หค้าํปรึกษา 
   4.4.1 บุคลิกภาพเหมาะสม  ลักษณะสีหน้า  ท่าทาง  ยิมแยม้  เป็นมิตร  ดูอบอุ่น   
มั�นคง  เป็นตวัของตวัเอง   คาํพูด  นํ าเสียงในการใชภ้าษา  การสื�อสารที�นุ่มนวล  ลกัษณะอารมณ์จิตใจ   
สุขภาพจิตดี  เต็มใจ  พร้อมที�จะยอมรับ  มีความสงบมั�นคง  หนกัแน่น  มีความจริงใจและสามารถ
ยดืหยุน่  ยอมรับการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
   4.4.2 ทัศนคติที� ดี  มีทัศนคติที�ดีต่อผู ้รับคาํปรึกษา  ยอมรับ  เข้าใจธรรมชาติ      
ของบุคคลแต่ละช่วงวยั  เห็นคุณค่า  ศกัยภาพของบุคคล  มีทศันคติที�ดีในการมองปัญหาวา่สามารถ
แกไ้ขได ้ สามารถมองหาศกัยภาพของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  ศกัยภาพของสิ�งแวดลอ้ม  ในการนาํมาส่งเสริม  
เอืออาํนวย  ใหก้ารช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา 
   4.4.3 มนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  มีความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพกับผูอื้�นได ้     
มีทกัษะในการสื�อสาร รับฟัง  สังเกต  เขา้ใจความคิด  ความรู้สึก  ความหมายของสีหน้า ท่าทาง     
คาํพูดของผูอื้�นได ้สามารถแสดงออก สื�อสาร  ดว้ยความจริงใจ  เป็นมิตร  ให้ผูรั้บคาํปรึกษาเขา้ใจ  
มีความอบอุ่นใจ มีแรงจูงใจและศรัทธาในการรับคาํปรึกษา 
   4.4.4 วุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสม  การแสดงพฤติกรรม ความคิด  อารมณ์  
จิตใจเหมาะสมกับอายุและบทบาทหน้าที�   โดยสอดคล้องกับเวลา   สถานการณ์และกับบุคคล   
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ มีเหตุผลที�ถูกตอ้ง  เหมาะสม  รู้จกัหาขอ้มูลในการพิจารณา วิเคราะห์ 
ประเมิน ไม่ด่วนสรุป  ไม่ยึดความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นศูนยก์ลาง  สามารถยืดหยุ่น  ยอมรับ  
ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  เพื�อการปรับเปลี�ยนได ้
   4.4.5 มีจรรยาบรรณ  มีความศรัทธา  รับผิดชอบต่องานในบทบาทหน้าที�        
รับผิดชอบต่อบุคคล  หน่วยงานและสังคมที�เกี�ยวขอ้งในขอบเขตความสามารถ ปฏิบติัตนโดยการ
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ยึดหลกัจรรยาบรรณ มีคุณธรรม  พรหมวิหาร 4  และสามารถรักษาความลบัของบุคคล  ไม่มีอคติ  
ในการใหค้าํปรึกษา รักษาประโยชน์สิทธิของผูรั้บคาํปรึกษา 
  กรมสุขภาพจิต (2545  : 178 - 180) ไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรมการป้องกนั  และแกไ้ข

ปัญหาของนกัเรียน ไวด้งันี คือ 

  1. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

   เป็นการจดักิจกรรมนอกเวลาเรียน ไม่ใช่ในคาบเรียน โดยส่วนใหญ่จึงเป็น        

เวลาเช้าก่อนเขา้แถว หรือเวลาเยน็หลงัโรงเรียนเลิกแลว้ การจดักิจกรรม อาจจดัทาํเป็นชมรม                    

เป็นโครงการ หรือเป็นงานของโรงเรียน โดยมีครูที�ปรึกษากบันกัเรียนร่วมกนัพิจารณาเลือก         

กิจกรรมให้เหมาะสมกบัตวันักเรียน และความตอ้งการของนักเรียน โรงเรียนควรมีกิจกรรม    

ให้นักเรียนได้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ� งนกัเรียนอาจเขา้ร่วมกิจกรรมในฐานะสมาชิก หรือเป็น      

ผูร่้วมจดักิจกรรม หรือเป็นผูรั้บผิดชอบจดักิจกรรมเอง โดยมีครูเป็นที�ปรึกษา การที�โรงเรียน            

มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนที�จะใช้ศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ดว้ยตนเองก็จะเอืออาํนวย

ให้การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากขึน และหากโรงเรียนมีเทคโนโลย ี    

ทนัสมยั ก็จะจูงใจใหน้กัเรียนมาร่วมกิจกรรมมากขึนดว้ย 

   วตัถุประสงคข์องกิจกรรมเสริมหลกัสูตรคือนกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งอย่างมีคุณค่า 

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  นกัเรียนเห็นคุณค่า  ภาคภูมิใจในตนเอง  จากการ

แสดงออกถึงความสามารถที�ตนมี รวมทังช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสังคมที�ดี 

  2. กิจกรรมในหอ้งเรียน 

   เป็นการจดักิจกรรมในหอ้งเรียน ซึ� งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกลุ่มที�ช่วยให้นกัเรียน

ทุกคนมีส่วนร่วม มีบทบาทในกลุ่ม และไดเ้รียนรู้มากกว่าเนือหาวิชา การจดัการเรียนการสอน       

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (Child Center) หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)    

จึงเป็นส่วนสาํคญัของการจดักิจกรรมในหอ้งเรียน 

   วตัถุประสงค์ของกิจกรรมในห้องเรียน คือ การช่วยให้นักเรียนเพิ�มพูนทกัษะ  
ทางสังคม นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทาํให้มีการเรียนรู้ที�เร็วขึน และนกัเรียนเกิดความรู้สึกภูมิใจ

ในตนเอง จากการไดท้าํกิจกรรมกลุ่ม หรือไดช่้วยงานครูในหอ้งเรียน 
  3. กิจกรรมเพื�อนช่วยเพื�อน 

   เป็นกิจกรรมที�ครูที�ปรึกษาต้องพิจารณาจับคู่นักเรียนให้เหมาะสมกัน ทั งด้าน   

ความสามารถบุคลิกภาพ เพื�อให้สามารถช่วยเหลือกนัไดจ้ริง และไม่มีปัญหาในการจบัคู่ หรือถูกข่มขู่ 
ถูกแกลง้จากเพื�อนที�ตนดูแล นกัเรียนทังคู่ตอ้งสมคัรใจที�จะจบัคูกั�น และยินดีให้หรือรับการดูแล 
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ช่วยเหลือจากเพื�อนอีกคนหนึ�ง ครูที�ปรึกษาตอ้งสังเกตพฤติกรรมของทังคู่อยูเ่สมอวา่ ช่วยเหลือกนั

ได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรรวมทังควรมีการสอบถามหรือให้คาํแนะนาํใน การจบัคู่       
เพื�อการช่วยเหลือกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

   วตัถุประสงค์ของกิจกรรมเพื�อนช่วยเพื�อนคือ เพื�อให้นกัเรียนที�มีความสามารถ

หรือมีจุดเด่น จุดแขง็ในดา้นต่าง ๆ ไดดู้แลช่วยเหลือเพื�อนที�ดอ้ยกวา่ และนกัเรียนไดเ้รียนรู้การใส่ใจ 
เอือเฟื อต่อกนั และกนั รู้จกัการให ้และการรับดว้ยไมตรี 

  4. กิจกรรมซ่อมเสริม 
   เป็นการแกปั้ญหาดา้นการเรียนของนกัเรียน ซึ� งครูในระดบัชันเดียวกนั  จาํเป็นตอ้ง

ร่วมมือร่วมใจกนัวางแผนการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที�เรียนอ่อน หรือเรียนรู้ช้า เรียนรู้         

ไม่ทนัเพื�อน ครูที�ปรึกษาควรมีการประสานงานขอความร่วมมือจากครูประจาํวิชาก่อนส่งนกัเรียน
ไปติดต่อเพื�อขอเรียนซ่อมเสริม 

   วตัถุประสงค์ของกิจกรรมซ่อมเสริมคือ เพื�อช่วยให้นกัเรียนที�มีผลการเรียนไม่ดี 

ไดเ้รียนเพิ�มเติมจากครูประจาํวิชาที�ตนเรียนอ่อน เรียนไม่ทนัเพื�อน เพื�อให้นกัเรียนรู้จกัรับผิดชอบ    
ตนเองในเรื�องการเรียน และเพื�อใหน้กัเรียนไดใ้ส่ใจการเรียนของตนเองมากขึน 

  5. กิจกรรมการสื�อสารกบัผูป้กครอง 

   เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนโดยอาศยัความร่วมมือจากผูป้กครอง  ซึ� งครูที�ปรึกษา
ควรมีทกัษะการสื� อสาร และควรบอกถึงความรู้สึกห่วงใยของครูที�มีต่อนักเรียนจากพฤติกรรม               

ที�สังเกตเห็น แทนการแจง้วา่นกัเรียนมีปัญหาในเรื�องใด  เพื�อมิให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกต่อตา้น 
ไม่พอใจโรงเรียน  ครูที�ปรึกษา หรือแมแ้ต่ตวันกัเรียนเอง 

   วตัถุประสงคข์องกิจกรรมการสื�อสารกบัผูป้กครองคือ เพื�อให้ผูป้กครองไดเ้กิด

ความตระหนกั และมีความใส่ใจดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมากขึน และรับทราบปัญหาของนกัเรียน     
ที�พบในโรงเรียน 

  จากที�กล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่การช่วยเหลือป้องกนั  และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน  

ตอ้งพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถว้น และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัสาเหตุนันๆ    

ครูทีปรึกษา ควรจดักิจกรรมที�หลากหลาย เนื�องจากความแตกต่างของบุคคล  ดงันันการช่วยเหลือ 

นกัเรียนโดยเฉพาะการให้คาํแนะนาํปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสําเร็จตายตวั  เพียงแต่มีแนวทาง 

กระบวนการหรือทกัษะการช่วยเหลือที�ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื�อการนาํไปใชใ้ห้เหมาะสม

กบัแต่ละปัญหาในนกัเรียนแต่ละคน และประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองเพื�อให้การช่วยเหลือ   

มีประสิทธิภาพมากขึน  
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 5. การส่งต่อ 
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552  : 21 - 22)  ได้ระบุไวว้่า          
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูที�ปรึกษาตามกระบวนการแก้ปัญหา  อาจมี   
บางกรณีที�ปัญหามีความยากต่อการความช่วยเหลือ นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึน  ก็ควรดาํเนินการ 
ส่งต่อไปยงัผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื�อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทาง     
และรวดเร็วขึ น  หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที�ของครูที�ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ� งเท่านั น       
ความยุง่ยากของปัญหาอาจมีมากขึน  หรือลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข  การส่งต่อ
แบ่งเป็น 2  แบบ  คือ 
  5.1 การส่งต่อภายใน  ครูที�ปรึกษาส่งต่อไปยงัครูที�ใหก้ารช่วยเหลือได ้ทังนี ขึนอยูก่บั
ลกัษณะปัญหา  เช่น  ส่งต่อครูแนะแนว  ครูพยาบาล  ครูประจาํวิชา  หรือฝ่ายปกครอง  เป็นตน้    
การส่งต่อภายในหากส่งไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแกปั้ญหาที�ยากต่อการช่วยเหลือ
ของครูที�ปรึกษา  เช่น  ปัญหาเกี�ยวกบัจิตใจ  ความรู้สึก  ปัญหาเกี�ยวกบัพฤติกรรมซํ าซ้อนหรือรุนแรง 
แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลือก็ตอ้งส่งต่อผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกต่อไป 
  5.2 การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนว  หรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้าํเนินการส่งต่อไปยงั 

เชี�ยวชาญภายนอกการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนหรือการส่งต่อนกัเรียนนัน  ซึ� งในบางกรณี 

ครูที�ปรึกษา  ดําเนินการได้ตั งแต่กระบวนการการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือการคัดกรอง          

นกัเรียนก็ได ้ โดยขึนอยูก่บักรณีปัญหาของนกัเรียนแต่ละคน 

  สําหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง จะเป็นการ  

แก้ไขปัญหาที�ยากต่อการช่วยเหลือของครูที�ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี�ยวกับจิตใจ ความรู้สึก             

และปัญหาพฤติกรรมที�ซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้ ครูที�รับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ   

และประสานการทาํงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อการช่วยเหลือที�มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียาก      

ต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้งส่งต่อ ผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกเช่นกนั ดงัภาพประกอบ 3  แสดงกระบวนการ 

ดาํเนินงานของครูแนะแนว/ฝ่ายปกครอง 
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ภาพประกอบ 3  กระบวนการดาํเนินงานเพื�อแกไ้ขปัญหานกัเรียนของครูแนะแนว/ผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
ที�มา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน.  2547 : 53    
 
  กรมสุขภาพจิต (2546 ข : 28) ไดเ้สนอแนะการส่งนกัเรียนไปพบครูอื�นๆ เพื�อให ้ 
การช่วยเหลือต่อไปนี   มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อสาํหรับอาจารยที์�ปรึกษา ดงันี  

พฤติกรรมของ        
นกัเรียนดีขึนหรือไม่ 

ประชุมปรึกษารายกรณี 
(Case Conference) 

ส่งต่อผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก 

ส่งกลบัอาจารยที์�ปรึกษา 
ใหดู้แลช่วยเหลือต่อไป 

ดีขึน 

ไม่ดีขึน 

ดีขึน 

ไม่ดีขึน/ยากต่อการช่วยเหลือ 

ใหก้ารปรึกษา/
ช่วยเหลือ 

พฤติกรรมของนกัเรียนดีขึน 
 

รับนกัเรียนต่อจากอาจารยที์�ปรึกษา 
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  1. นกัเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึน หรือแย่ลง แมว้่าอาจารยที์�ปรึกษา        

จะดาํเนินการช่วยเหลือดว้ยวธีิการใดๆ 

  2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของอาจารย์ที�ปรึกษา เช่น              

นดัให้มาพบแลว้ไม่มาตามนดัอยูเ่สมอ ให้ทาํกิจกรรมเพื�อการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใดๆ 

เป็นตน้ 

  3. ปัญหาของนกัเรียนที�เป็นเรื�องเฉพาะดา้น เช่นเกี�ยวขอ้งกบัความรู้สึก  ความซบัซ้อน

ของสภาพจิตใจที�จาํเป็นตอ้งให้การช่วยเหลืออย่างใกลช้ิดและไดร้ับการบาํบดัทางจิตวิทยา     

ควรพิจารณาส่งต่อใหผู้มี้ความรู้เฉพาะทางเพื�อดาํเนินการใหค้วาม ช่วยเหลือต่อไป 

  กรมสามญัศึกษา (2544 : 26 - 29) ไดเ้สนอแนะวิธีในการดาํเนินงานส่งต่อนกัเรียน  

ไวด้งันี  

  1. อาจารยที์�ปรึกษาประสานงานกบัครูที�จะช่วยเหลือนักเรียนต่อ  เพื�อให้ทราบ  

ล่วงหนา้ก่อนโดยมีจุดประสงคเ์พื�อใหผู้รั้บนกัเรียนต่อไดเ้ตรียมการในการช่วยเหลือนกัเรียน 

  2. สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที� เกี� ยวข้องกับการช่วยเหลือและวิ ธีการ              

ช่วยเหลือที�ผ่านมารวมทังผลที�เกิดขึนจากการช่วยเหลือนันให้ผูที้�รับการช่วยเหลือนกัเรียนทราบ  

โดยมีแบบบนัทึกการส่งต่อ หรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อให้ผูร้ับ

ช่วยเหลือนักเรียนต่อทราบขอ้มูลเบืองตน้ของนักเรียนและการดาํเนินงานของอาจารยที์�ปรึกษา       

ที�ผา่นมาทาํใหส้ะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเนื�อง 

  3. อาจารยที์�ปรึกษาควรชีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการส่งต่อ โดยใช้

คาํพูดที�สร้างสรรค์ ระมดัระวงัมิให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกผิด กงัวล หรือโกรธ เป็นตน้ แต่ให ้      

นกัเรียนมีความรู้สึกที�ดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที�จะช่วยเหลือตามแต่กรณีที�อาจารยที์�ปรึกษา

พิจารณาว่าเหมาะสม เพื�อให้นกัเรียนเกิดความสบายใจ ยินดีรับการช่วยเหลือจากครูอื�นๆ เช่น       

ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูประจาํวชิา เป็นตน้ 

  4. อาจารยที์�ปรึกษานดัแนะวนั เวลา สถานที�นดัพบกบัครูที�รับช่วยเหลือนกัเรียน 

และส่งต่อใหเ้รียบร้อย เพื�อรับรู้วนั เวลา สถานที� ที�พบกนั 

  5. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อทราบความก้าวหน้า           

ในการช่วยเหลือนกัเรียน และความเปลี�ยนแปลงของนกัเรียนการส่งต่อนกัเรียน เป็นกิจกรรม        

สุดทา้ยในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แต่ไม่ไดห้มายความวา่อาจารยที์�ปรึกษา หมดภาระกบั

นกัเรียนที�ส่งต่อไปแลว้ทนัที แต่เป็นหนา้ที�ของอาจารยที์�ปรึกษาที�ตอ้งคอยสอบถาม ติดตาม ดูแล 

นกัเรียนที�ไดส่้งต่อไปนันดว้ย 
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  จากการกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้่า การส่งต่อเป็นกระบวนการช่วยเหลือนกัเรียน   
ที�พฤติกรรมคงเดิมและไม่ดีขึนโดยครูที�ปรึกษาตอ้งประสานงานกบัครูที�จะช่วยเหลือสรุปขอ้มูล  
นกัเรียน  ชี แจงเหตุผลในการส่งต่อเพื�อให้นักเรียนมีความรู้สึกที�ดี และติดตามผลการช่วยเหลือ     
ซึ� งการส่งต่อมี 2 แบบ คือส่งต่อภายใน และส่งต่อภายนอก ไปยงัผูเ้ชี�ยวชาญฉพาะดา้นต่อไป 
 
มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554 : 10 - 15) กาํหนดไวว้า่ 
มาตรฐานคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อการประกนัคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของสถานศึกษาและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทังหมด 3  มาตรฐาน 2 ตวัชีวดั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
 1.  มาตรฐานดา้นนกัเรียนมี 1 มาตรฐาน 5 ตวัชี วดั เน้นให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเอง
ไดต้ามศกัยภาพ และสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  1.1 ตวัชีวดัที� 1  รู้จกัตนเองและพึ�งตนเองได ้
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดบัที� 1  ร้อยละ 70 รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถจุดเด่น จุดด้อย     
ของตนเอง 
   ระดบัที� 2  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 1 และสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจเลือกเขา้ร่วม    
กิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ระดบัที� 3  ร้อยละ70 มีระดบัที� 2 กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
   ระดบัที� 4  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 3 และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  1.2 ตวัชีวดัที� 2  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลกัษณะนิสัยที�ดี 
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดบัที� 1  ร้อยละ 70 มีนําหนกัและส่วนสูง ตามเกณฑม์าตรฐาน (กรมอนามยั) 
   ระดบัที� 2  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 1 และสามารถป้องกนั ดูแลสุขภาพตนเองได ้
   ระดับที� 3  ร้อยละ 70 มีระดับที� 2 และร่างเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์และ    
ปรับตวัได ้
   ระดบัที� 4  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 3 และเป็นแบบอยา่งที�ดีใหค้าํแนะนาํแก่ผูอื้�นได ้
  1.3 ตวัชี วดัที� 3  มีทกัษะชีวิตและสามารถหลีกเลี�ยงป้องกนัภยัอนัตรายและพฤติกรรม
ที�ไม่พึงประสงค ์
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดับที� 1  ร้อยละ 98 มีความรู้ ความเข้าใจในสิ� งที�เป็นพิษภยั อนัตรายและ     
พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
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   ระดับที�  2  ร้อยละ 98 มีระดับที�  1 สามารถวิเคราะห์และจําแนกสิ� งที� เป็น           
พิษภยัอนัตรายและพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   ระดับที� 3  ร้อยละ 98 มีระดับที� 2 ร◌ู◌้เท่าทนัและกล้าที�จะปฎิเสธสิ� งที�เป็น            
พิษภยัอนัตรายและพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   ระดับที�  4  ร้อยละ 98 มีระดับที�  3 สามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพื�อน    
ประพฤติตนตามแนวทางที�ถูกตอ้งเหมาะสม 
  1.4 ตวัชีวดัที� 4  เป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   ระดับที�  1  ร้อยละ 70 รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที�ในฐานะสมาชิกของ      
ครอบครัว 
   ระดบัที� 2  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 1 และปฏิบติัตามกฏ ระเบียบของสถานศึกษา 
   ระดับที� 3  ร้อยละ 70 มีระดับที� 2 ปฏิบติัตามประเพณี วฒันธรรมของชุมชน  
และสังคม 
   ระดบัที� 4  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 3 และเป็นแบบอยา่งที�ดีของสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
  1.5 ตวัชีวดัที� 5  มีเจตคติที�ดีและทกัษะพืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดบัที� 1  ร้อยละ 70 รู้จกัการงานและอาชีพ 
   ระดบัที� 2  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 1 และรู้ความสนใจดา้นอาชีพของตนเอง 
   ระดบัที� 3  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 2 และมีแนวทางในการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
   ระดบัที� 4  ร้อยละ 70 มีระดบัที� 3 และมีทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพที�ถนดัและสนใจ 
 2. มาตรฐานด้านกระบวนการมี 1 มาตรฐาน 3 ตวัชี วดั  เน้นให้มีการบริหารจดัการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  2.1 ตวัชีวดัที� 1  มีการวางระบบการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดบัที� 1  มีโครงสร้างการบริหารงาน 
   ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 และมีการคดัสรรและแต่งตังคณะกรรมการรับผดิชอบ 
   ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 และมีแผนงานโครงการ ปฏิทินงานตามแผนที�ชัดเจน 
และจดัทาํคู่มือปฏิบติังานของสถานศึกษา 
   ระดับที�  4  มีระดับที�  3 และพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท        
ของสถานศึกษา 
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  2.2 ตวัชีวดัที� 2  มีการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

   2.2.1 มีการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

    เกณฑก์ารประเมิน 

    ระดบัที� 1  มีการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคลดว้ยวธีิหลากหลาย 

    ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 และมีการศึกษาขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

    ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 มีการวเิคราะห์และสรุปขอ้มูล 

    ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3 และมีการนาํขอ้มูลไปใชส่้งเสริม พฒันา ช่วยเหลือ

นกัเรียน 

   2.2.2 มีการคดักรองนกัเรียน 

    เกณฑก์ารประเมิน 

    ระดบัที� 1  มีการคดักรองนกัเรียนตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 

    ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 มีการสรุปผลการคดักรองนกัเรียนครบทุกคน 

    ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 มีการสรุปผลการคดักรองนกัเรียนเป็นระดบัชัน 

    ระดับที� 4  มีระดับที�  3 และมีการนําผลที�ได้จากการคัดกรองนักเรียน       

มาจดัทาํสารสนเทศระดบัสถานศึกษาและนาํไปใช ้

   2.2.3 มีการส่งเสริมพฒันานกัเรียนที�หลากหลาย 

    เกณฑก์ารประเมิน 

    ระดบัที� 1  มีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัเรียน 

    ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 มีการปฏิบติังานตามแผน 

    ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2  และมีการประเมินสรุปผลและรายงานผล 

    ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3  และมีการติดตามพฤติกรรมและพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรียนอยา่งต่อเนื�อง 

   2.2.4 มีการป้องกนั ช่วยเหลือ และแกไ้ข 

    เกณฑก์ารประเมิน 

    ระดับที�  1  มีการวางแผนการให้ค ําปรึกษาเบืองต้น  การจัดกิจกรรม      

ซ่อมเสริมและสื�อสารกบัผูป้กครอง 

    ระดับที�  2  มีระดับที�  1 และมีกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขที�       

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

    ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 และมีการติดตามผลการดูแลช่วยเหลืออยา่งต่อเนื�อง 
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    ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3 และนกัเรียนกลุ่มเสี�ยง กลุ่มมีปัญหาไดรั้บการป้องกนั
ช่วยเหลือแกไ้ขใหมี้พฤติกรรมดีขึน 
   2.2.5 มีการส่งต่อนักเรียนที�สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและ         
มีเครือข่ายสหวชิาชีพ 
    เกณฑก์ารประเมิน 
    ระดบัที� 1  มีเครือข่ายการส่งต่อภายในและภายนอก 
    ระดับที�  2  มีระดับที�  1  และมีกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข          
ที�สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
    ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 และมีการติดตามผลการดูแลช่วยเหลือเบืองตน้ 

    ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3  และมีการปรับปรุงพฒันาการส่งต่ออยา่งเป็นระบบ
และมีเครือข่ายสหวชิาชีพ 
  2.3 การนิเทศ  กาํกบั  ติดตามดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดับที�  1  มีแผนการนิเทศ  กาํกับ ติดตาม ประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือ       
นกัเรียน 
   ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 และมีการดาํเนินงานตามแผน 
   ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 มีการรายงานผล 
   ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3 และมีการนาํผลมาปรับปรุงและประชาสัมพนัธ์ 
 3. มาตรฐานดา้นปัจจยั  มี 1 มาตรฐาน 4 ตวัชีวดั เนน้ใหสื้�อ บุคลากร เครื�องมือ  เพื�อการ
ดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  3.1 ตัวชี วดัที�  1  ผู ้บริหารเป็นผู ้นําในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ         
นกัเรียน 
   เกณฑก์ารประเมิน 
   ระดบัที� 1  ผูบ้ริหารมีนโยบายการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 และมีความรุ้ความเขา้ใจใหค้วามสาํคญังานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
   ระดับที� 3  มีระดับที� 2  และมีการพฒันาตนเอง  และพฒันางานระบบดูแล       
ช่วยเหลือนกัเรียน 
   ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3  และมีการสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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  3.2 ตวัชีวดัที� 2  ครูมีความสามารถในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   เกณฑก์ารประเมิน 

   ระดบัที� 1  มีความรู้ความเขา้ใจ 
   ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 มีการพฒันาตนเอง 
   ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 และสามารถปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
   ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3 และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือผูร่้วมงามและสร้างเครือข่าย  
ในการปฏิบติังาน 
  3.3 ตวัชีวดัที� 3  ผูป้กครอง  ชุมชน  ใหค้วามร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   เกณฑป์ระเมิน 
   ระดบัที� 1  มีการติดต่อสื�อสารกบัโรงเรียน 
   ระดับที� 2  มีระดบัที� 1 และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมการดูแล     
ช่วยเหลือนกัเรียน 
   ระดบัที� 3  มีระดบัที� 2 และมีเครือข่ายผูป้กครองในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3 และมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการดูแล ส่งเสริม 
ช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียน 
  3.4 ตวัชี วดัที� 4  มีสื� อ เครื� องมือที�ใช้ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ         
นกัเรียน 
   ระดบัที� 1  มีสื�อ เครื�องมือ สําหรับผูบ้ริหาร ครูแลผูป้กครองในการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 
   ระดบัที� 2  มีระดบัที� 1 และมีสื�อ เครื�องมือในการคดักรองนกัเรียน 
   ระดับที�  3  มีระดับที�  2 และมีสื� อ เครื� องมือในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน          
การป้องกนั ช่วยเหลือ แกไ้ข 
   ระดบัที� 4  มีระดบัที� 3 และมีสื�อ เครื�องมือในการส่งต่อนกัเรียน 
 
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสํานักงานเขตพื1นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 สาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  (ออนไลน์.  2554)  ระบุไวว้า่ สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน  กําหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบาย               

ที�สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั  จะตอ้งนาํไปดาํเนินการให้เกิดความเขม้แข็งและย ั�งยืน อนัส่งผลให้

นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือยา่งทั�วถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ส่งเสริมพฒันาให้เป็นคนดี

ของชุมชนประเทศชาติ ดาํรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดให ้    
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ปี พ.ศ.2553 - 2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งรอบดา้น เพื�อดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ให้ทนัเวลา ถูกวิธี เสริมสร้างทกัษะชีวิต ให้คาํปรึกษาอย่างทั�วถึง ตลอดถึงการดูแลช่วยเหลือและ

สงเคราะห์นักเรียนที�อยู่ในครอบครัวที�ประสบปัญหา หรือครอบครัวที�ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้น     

การพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นองค์รวม  ซึ� งเป้าหมายของสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา      

เขต 18   จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เสริมสร้างผูเ้รียนเตม็ศกัยภาพ 

 การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา         
มธัยมศึกษา เขต 18  มีวธีิการดาํเนินการดงันี  
 1. ระดับสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษาดาํเนินการแต่งตั งคณะกรรมการ     
การดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในระดบัสํานกังานเขตพืนที�  โดยมีผูอ้าํนวยการ  
เขตพืนที�การศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการดาํเนินการประกอบไปด้วย           
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ทุกโรงเรียน     
โดยมีรองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 เป็นเลขานุการ  และ
กรรมการดาํเนินการ 
 2. ระดบัโรงเรียนแต่งตังคณะกรรมการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ในระดับสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีผู ้อาํนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
กรรมการและคณะกรรมการดาํเนินการประกอบไปด้วยครู/ครูปรึกษาทุกห้องและทุกช่วงชั น       
โดยมีรองผูอ้าํนวยการเป็นเลขานุการและกรรมการ 
 3. ระดบัชันเรียนแต่งตั งคณะกรรมการดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ในระดบัชันโดยมีหวัหนา้ระดบัหรือหวัหนา้ช่วงชันเป็นประธานคณะกรรมการดาํเนินงานประกอบดว้ย 
ครู/ครูที�ปรึกษาทุกห้อง ทุกช่วงชั น  โดยมีครูผูรั้บผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือ              
ผูที้�ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมเป็นเลขานุการดาํเนินงาน 
 4. ครู/ครูที�ปรึกษาดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขันตอนและสรุป    
รายงานผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูที้�ได้รับมอบหมายทราบถึงผลสําเร็จของการปฏิบติังาน 
ของตนเองในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกภาคเรียน  โดยจดัเป็นรูปเล่มเอกสาร  
ที�สมบูรณ์พร้อมที�จะรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 จากที�กล่าวมาการดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  พอสรุปได้ว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน              
เป็นการดาํเนินงานอย่างมีขันตอน โดยมีผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเป็นผูด้าํเนินการระบบดูแล       
ช่วยเหลือนกัเรียน รวมทังความร่วมมือที�ดีระหวา่งพอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน      
ที�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย  เพื�อใหส้นบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัและพฒันาตนเองได ้
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 กู๊ดแมน  และคณะ (Goodman  and et al. 2003 : 114 - 118)  ไดศึ้กษาการใช้แบบคดักรอง    
นกัเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ)  เพื�อคดักรองนกัเรียนที�มีความผิดปกติทางจิตใจ  เยาวชนในชุมชน   
ที�รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้กครอง ครู เพื�อนเยาวชน  พบวา่  ทุกกลุ่มให้ความเห็นวา่
เป็นความผิดปกติทางจิตใจที�เกิดขึนเฉพาะบุคคล และเป็นความแปรปรวนทางอารมณ์ของบุคคล
โดยมีพฤติกรรมส่วนบุคคล  พฤติกรรมอยู่ไม่สุข  หรือไม่อยู่นิ�ง  พวกซึมเศร้าและพวกที�มีพฤติกรรม     
ที�ไม่พึงประสงคอื์�นๆ  ความกลวัสิ�งของหรือสัตวเ์ฉพาะบุคคล ถูกทอดทิงในวยัเด็ก  และพฤติกรรม 
การกินไม่เหมาะสม  ทาํให้การคดักรองเยาวชนที�ผิดปกติทางจิตใจมีความแม่นยาํและแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เหมะสมมากกว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูและเพื�อนเยาวชน
เพียงอยา่งเดียว 
 คิง (King. 2003 : Abstract) ไดศึ้กษาเรื�อง การจดัโปรแกรมให้คาํปรึกษาภายในโรงเรียน :  
ความเห็นพอ้งระหว่างครูแนะแนวและอาจารยใ์หญ่  ตวัแปรที�ศึกษา  ไดแ้ก่  ระดบัความคิดเห็น
ระหว่างครูแนะแนวและอาจารยใ์หญ่จากโรงเรียนรัฐบาลในเรื�องเกี�ยวกบัความสําคญัของการจดั   
กิจกรรมให้คาํปรึกษา และการดาํเนินการจดักิจกรรมให้คาํปรึกษาภายในโรงเรียน กลุ่มตวัอย่าง         
ไดแ้ก่  ครูแนะแนวและอาจารยใ์หญ่โรงเรียนอลาบาม่า จาํนวน 521 คน  ผลการวิจยัพบว่า              
ไม่มีความแตกต่างระหว่างทศันคติของครูแนะแนวและอาจารยใ์หญ่ ทังในเรื�องความสําคญัของ 
การจดักิจกรรมให้คาํปรึกษา และการดาํเนินการจดักิจกรรมให้คาํปรึกษาภายในโรงเรียน 44  กิจกรรม 
ซึ� งพบว่า  มีความสัมพนัธ์กันในด้านบวกอย่างมีนัยสําคญัระหว่างทศันคติในเรื� องความสําคญั     
ของการจดักิจกรรมให้คาํปรึกษา และการดาํเนินการจดักิจกรรมให้คาํปรึกษาภายในโรงเรียน      
และยงัพบดว้ยว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัระหวา่งคาํตอบของครูแนะแนวและอาจารยใ์หญ่
ในเรื�องเกี�ยวกบัการดาํเนินงานดา้นกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนใน 3 กลุ่มงานดว้ย 
 กลาสเซียร์ (Glazier. 2004 : Abstract) ไดศึ้กษาเรื�อง การสํารวจทศันคติของนกัวิชาการ
การศึกษาสามญัในเรื�องเกี�ยวกบัปัญหาและประสิทธิภาพดา้นการยอมรับตนเองของนกัเรียนที�จดั 
อยูใ่นกลุ่มเสี�ยง ซึ� งมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในคณะทาํงานเพื�อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ทศันคติของครูนกัวชิาการการศึกษาสามญัในเรื�องเกี�ยวกบัปัญหาและประสิทธิภาพ 
ด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที�จดัอยู่ในกลุ่มเสี� ยง ซึ� งมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วม        
ในคณะทาํงาน  เพื�อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง   สาํหรับการวิจยัได้แก่ตวัแทนของ
ครูนกัวิชาการการศึกษาสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School  ในเขต
ตอนใตข้องแคลิฟอเนียร์ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของครูนกัวิชาการการศึกษาสามญั  ซึ� งมี  
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ทศันคติในดา้นบวกต่อกระบวนการบริหารงานของคณะทาํงานเพื�อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน    
มีแนวโนม้สูงในการมองวา่ตนเองมีศกัยภาพในการทาํงาน และมีความพร้อมที�จะจดัการกบัปัญหา 
ที�อาจเกิดขึนกบันกัเรียนที�จดัอยูใ่นกลุ่มเสี�ยงมากกวา่ นอกจากนี  ครูกบันกั วิชาการการศึกษาสามญั
ในโรงเรียนประถมศึกษา (Patrick Henry Elementary School)  ส่วนใหญ่ มีทศันคติที�ดีต่อนกัเรียน   
ในกลุ่มเสี�ยงของพวกเขา และมีความเต็มใจที�จะทาํการปรับปรุงสภาพสิ�งแวดลอ้มและการจดั     
การเรียนการสอนเพื�อที�จะช่วยให้นักเรียนเหล่านันดีขึน สุดทา้ยมีขอ้เสนอแนะให้ดาํเนินการจดั       
การประเมินผล ตามระดบัชันเรียนเพื�อนาํไปทาํการวางแผนงานด้านการพฒันาบุคลากร  ซึ� งมี
ความสําคญัอย่างยิ�งต่อกระบวนการบริหารงานของคณะทาํงานเพื�อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา (Patrick Henry Elementary School) 
 งานวจัิยในประเทศ 
 วีสูตร  ฉัตรเชิดชยั (2547 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษา การพฒันารูปแบบ ทีมงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ปัญหาและสาเหตุโดยรวม
เกิดจากการที�ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคญัในการทาํงานเป็นทีมตามระบบดูแลช่วยเหลือ    
นกัเรียนนอ้ย มีความจาํกดัทังเรื�องบุคลากรและงบประมาณเป้าหมายการปฏิบติัไม่ชดัเจน สมาชิก
ไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย ภาวะผูน้าํไม่เหมาะสม สมาชิกทีมงานไม่ไดรั้บพฒันา ทังดา้น
ความรู้ ความสามารถและทกัษะปฏิบติั กระบวนการนิเทศ กาํกบัติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ไม่ชดัเจน และขาดการสรุปขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา แนวทางการแกไ้ข
และพฒันา ฝ่ายบริหารโรงเรียนตอ้งให้ความสําคญัและเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมงาน   
ทังดา้นการวางแผนและกาํหนดนโยบาย การส่งเสริมสนบัสนุนในการปฏิบติั การนิเทศ กาํกบัติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุง แกไ้ขและพฒันา 
 วิเชียร  วฒันา (2547 : 97)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแล     

ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ผลการวิจยัพบว่า สภาพการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายด้าน         

อยู่ในระดบัมากส่วนปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมและรายดา้น    

อยูใ่นระดบันอ้ย  

 สังคม  แกว้สวา่ง (2547 : 66 - 76) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 5 ดา้นคือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน       
การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อนักเรียน กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลได้แก่ อาจารย์ที�ปรึกษา               
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผลการวิจยัพบว่า 1) อาจารยที์�ปรึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระบบ   
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การ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาเป็นระบบที�สามารถดูแลช่วยเหลือและ
พฒันานกัเรียนได้ทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ใช่เป็นระบบที�ช่วยเหลือเฉพาะนกัเรียนที�มีปัญหาเท่านัน    
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานคืออาจารยที์�ปรึกษามีภาระงานมากอยูแ่ลว้ การนาํระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมาใชท้าํให้อาจารยที์�ปรึกษามีภาระงานเพิ�มขึนมาก เนื�องจากมีเอกสาร
ต่างๆ ที�ใชใ้นระบบมาก ตอ้งเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอยา่งเป็นงานที�ซํ าซ้อน 2) ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที�ผูว้ิจยัพฒันาสามารถนําไปปฏิบติัได้จริง กล่าวคือ มีความยืดหยุ่น               
ในการปฏิบติังาน   มีขันตอนที�กระชบัง่ายต่อการปฏิบติั รวมทังมีคู่มือที�อ่านเขา้ใจง่ายและสามารถใช ้
ในการปฏิบติังานได ้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�พฒันาแลว้ยงัเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะฝ่ายพฒันาและปกครอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน       
ที�ผูว้ิจยัพฒันาแลว้แมจ้ะช่วยลดขันตอนการปฏิบติังานที�ไม่จาํเป็น แต่ก็ยงัเป็นการเพิ�มภาระแก่
อาจารยที์�ปรึกษา ซึ� งมีปัญหาคือ อาจารยที์�ปรึกษาในห้องที�มีนกัเรียนที�มีปัญหา และตอ้งการดูแล
เป็นพิเศษ ทาํใหเ้วลาในการพฒันาการเรียนการสอนลดนอ้ยลง ฝ่ายบริหารควรหาทางแกไ้ขต่อไป     
 สนาม  ทบัทิมใส (2548 : 80 - 86)  ได้วิจยั เรื� อง การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียนของโรงเรียนในเขตพืนที�การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนในเขตพืนที�การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
ยกเวน้ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการสรุปผลและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกาํหนดมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือ      
นักเรียนแตกต่างกัน ผูบ้ริหารและครูที�อยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกับ      
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนในเขตพืนที�การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
แตกต่างกนั เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการกาํหนดมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
แตกต่างกัน ผู ้บริหารและครูที�อยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี�ยวกับการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพืนที�การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
แตกต่าง  อย่างมีนยัสําคญั และปัญหาในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดแ้ก่ ครูยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนดทิศทางและกลยุทธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนผูป้กครองมี
ส่วนร่วมนอ้ย เพราะขาดความรู้ ขาดผูน้าํ ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ โรงเรียนตอ้งแต่งตัง
คณะทาํงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแก่ครู ผูป้กครองเพื�อให้
ความรู้  และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียน          
คอยกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน 
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 สมพร  ไชยแสง (2548 : บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเรื�อง การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาเลย เขต 1 พบวา่ มีการดาํเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ในด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียนอยู่ในระดบัดีมาก    
รองลงมาคือ การป้องกนัช่วยเหลือและแก้ไขและการคดักรองนักเรียน ส่วนการส่งต่อนักเรียน         
มีการดาํเนินการนอ้ยมาก 
 สมคัร  ชยัชุมพล (2548 : 122) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังานระบบดูแล      
ช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาเลย เขต 2      
พบวา่ สภาพการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ส่วนปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย  
 จกัรี  โพธิf สํานกั (2550 : 48 - 49) ไดศึ้กษาปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาสระแกว้  เขต  2 ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาในการดาํเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที�ปรึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
สระแกว้ เขต 2  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน  ดา้นการส่งเสริม
นกัเรียน และด้านกาส่งต่อนักเรียน ตามลาํดบั และเมื�อเปรียบเทียบปัญหาในการดาํเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที�ปรึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
สระแกว้เขต 2 ที�จาํแนกตามประเภทโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
 ทศพิธ  ลุนสะแกวงษ์  (2550 : 17 - 120) ไดว้ิจยัเรื�อง บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม   
การบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามทศันะของบุคลากรในโรงเรียนที�จดัการศึกษา  
ในช่วงชันที� 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาตราด พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารในการ         
ส่งเสริมการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามทศันะของบุคลากรในโรงเรียนที�จดั  
การศึกษาในช่วงชั นที�  3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาตราด ใน 5 ด้าน ส่วนใหญ่               
อยู่ในระดบัมากและเมื�อเปรียบเทียบเรื�อง บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการบริหารจดัการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ตามทศันะของบุคากรในโรงเรียนในโรงเรียนที�จดัการศึกษาในช่วง
ชันที� 3 - 4 สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาตราด  ทัง 5 ดา้นจาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น ส่วนใหญ่แตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ และเมื�อเปรียบเทียบทัศนะของครูผู ้สอนกับผู ้บริหาร ที� มีต่อบทบาทของผู ้บริหาร            
ในการส่งเสริมการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามทศันะของบุคลากรในโรงเรียน  
ที�จดัการศึกษาในช่วงชัน 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาตราด ทัง 5 ด้าน ส่วนใหญ่         
อยูใ่นระดบัมากและแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 พชัราภรณ์  เดชสุภา (2551 : 45 - 46)  ไดว้ิจยัเรื�อง ปัญหาการดาํเนินงานจดัระบบ             
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอคลองหาด สังกัดสํานักงาน      
เขตพืนที�การศึกษาสระแกว้ เขต 1  พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
ของครูโรงเรียนประถมในเขตอาํเภอคลองหาด สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาสระแกว้ เขต 1 
โดยรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อเรียงลาํดบั
ปัญหาจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคดักรองนักเรียน    
ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน และดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนและ
เมื�อเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอาํเภอคลองหาด สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที�จาํแนกตามระดบั     
ช่วงชัน ในภาพรวมแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และจาํแนกตามประสบการณ์ในการปฎิบติังาน
ในภาพรวมแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาสถิติ 
 เพ็ญศรี  นิตยา (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบ            
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า           
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที�มีขนาดต่างกัน        
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทังรายขอ้และรายดา้น ตาํแหน่งหนา้ที�ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทังรายดา้นและรายขอ้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 สุชาติ  มีสมบัติ (ออนไลน์.  2551) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง           
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงเรียนบา้นสะพานยงู สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที�การศึกษาชุมพร เขต 2  พบวา่  1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนที� 1 รูปแบบการมีส่วนร่วม ส่วนที� 2 แนว
ทางการนาํรูปแบบไปใช ้ส่วนที� 3 เงื�อนไขความสําเร็จของรูปแบบ 2) ในส่วนที� 1 รูปแบบการมีส่วน
ร่วม   มี 3 องคป์ระกอบ คือ หลกัการในการกาํหนดรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ และกิจกรรม      
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  3) ในส่วนที� 2 แนวทางการนาํรูปแบบไปใช ้ ควรส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง เผยแพร่ขอ้มูลองคค์วามรู้ให้แพร่หลาย และจดัให้มี       
งบประมาณ เพื�อการวิจยัติดตามผล อยา่งต่อเนื�องในการปฏิบติังานของโรงเรียน  4) ในส่วนที� 3 
เงื�อนไขความสําเร็จของรูปแบบ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ ทกัษะในการสร้างสัมพนัธ์กบั   
ผูป้กครอง มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีวิสัยทศัน์ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบติัตนเหมาะสม 
ตามบทบาทร่วมมือกนัในการปฏิบติังานกบัผูป้กครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาเปิดโอกาส
และสนบัสนุนกิจกรรมของผูป้กครอง 
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 บุญส่ง  สมุทรเสน (2552 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ      
นกัเรียนของโรงเรียนนิคมวิทยา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาระยอง  เขต 1  จากการศึกษา 
พบว่า  สภาพปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มี 3  ดา้น ไดแ้ก่ 1 ) ดา้นนกัเรียน พบพฤติกรรม    
ที�มีปัญหา 9 พฤติกรรม  คือ การมาโรงเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในบางชั�วโมง  การหนีโรงเรียน
ไปมั�วสุมในสถานที�ต่างๆ  นกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมดา้นชูส้าว  นกัเรียนชายมีพฤติกรรมดา้นชูส้าว  
การสูบบุหรี�   ก่อการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน  นกัเรียนติดเกม 2)  ดา้นผูป้กครอง  พบสาเหตุ
และปัญหาที�ทาํให้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 7 ขอ้  คือ  ผูป้กครองมีรายได ้  
ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย  ครอบครัวแตกแยก  นกัเรียนตอ้งอยูใ่นความปกครองของญาติ  ผูป้กครอง
มีอาชีพรับจา้งและเกษตรกรรม มีผูป้กครองหลายรายสูบบุหรี�   มีผูป้กครองนกัเรียนหลายรายดื�มสุรา
เป็นประจาํ 3)  ดา้นครู  พบสาเหตุและปัญหาที�ทาํให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ  
พบ 5  ขอ้  คือ ครูไม่เขา้ใจระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ขาดขอ้มูลพืนฐานของนกัเรียน  ครูเยี�ยมบา้น
นกัเรียนไม่ครบทุกคน  การคดักรองนักเรียนไม่ถูกตอ้ง  ไม่ตรงกบัสภาพที�เป็นจริงของนักเรียน 
และรวบรวมขอ้มูลไม่ครบทุกดา้น  ครูที�ปรึกษาไม่จดักิจกรรมส่งเสริม  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   
นกัเรียน 
 สุภาพ  อยัยะ (2552 : 70 - 78)  ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแล           
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1 สภาพการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนทังภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที� ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  และจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  เปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที�      
ประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 จุฑาภรณ์  นาคประวติั  (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันา        
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอาํเภอสอยดาว  สังกัดสํานักงาน         
เขตพืนที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 2  จากการศึกษาพบวา่ 1) ปัญหาในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  เมื�อพิจารณารายด้านเรียงจากค่าเฉลี�ยจาก    
มากไปหานอ้ย  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน  
และดา้นการส่งต่อนกัเรียน  2) ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน 
จาํแนกตามประเภทโรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีปัญหาการดาํเนินงานแตกต่างกัน       
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ  .05  3) แนวทางการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
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เรียงตามลาํดบัความถี�จากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่  (3.1) ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ไปเยี�ยมบา้น
นกัเรียนในที�ปรึกษาทุกคน  เพื�อศึกษาสภาพความเป็นอยู่  ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  และ
สอบถามเรื� องต่างๆ จากผูป้กครองที�จะเป็นประโยชน์ต่อการรู้จกันักเรียนมากขึ น  (3.2)  ด้านการ          
ส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรจดังบประมาณเพื�อสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนและ
กาํหนด วนั เวลา ในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหช้ดัเจนและเพียงพอ  (3.3) ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหานกัเรียนประสานความร่วมมือกนักบัทุกฝ่ายทังผูป้กครอง  ครูแนะแนว  ครูฝ่าย   
ปกครอง  เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของนกัเรียน  (3.4)  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  ทุกฝ่าย    
ในโรงเรียนตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนร่วมกบัครูที�ปรึกษา  และ   
มีการติดตามประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างสมํ�าเสมอ  (3.5)  ดา้นการคดักรองนกัเรียน  ปรับปรุง
เกณฑ์ในการคดักรองนักเรียนให้ชัดเจน  ง่าย สะดวก ในการกรอกข้อมูล  และสอดคล้องกับ    
สภาพความเป็นจริงของนกัเรียน  
 นริศรา  จูแยม้  (2553 : 74) ได้ศึกษา  การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จงัหวดัระยอง พบว่า 
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื�อพิจาณารายดา้น   
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน รองลงมา 
คือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล และดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือ และแกปั้ญหา และดา้นที�มี
ค่าเฉลี�ยตํ�าสุด คือ ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
 ประเสริฐ  สวนจนัทร์ (2553 : 99) ได้ศึกษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ              
นกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาระยอง เขต 1  พบว่า  การดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาระยองเขต 1       
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย           
3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากที�สุด รองลงมา คือ ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ        
นกัเรียนจาํแนกตามตาํแหน่งบุคลากรในโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน   
ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และจาํแนกตามประเภทของโรงเรียน ดา้นการคดักรอง
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริม    
นกัเรียนและดา้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหาและดา้นการส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
 วีรพงษ ์ เจริญไชย (2554 : 106)  ไดท้าํการวิจยั เรื�องสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา่ 
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงานทัง  5 ด้านโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก         
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ขา้ราชการครูที�มีเพศ ภาระการสอน และประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกัน โดยภาพรวม    
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานโดยรวมและรายดา้น   
อยู่ในระดบัน้อย ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
จาํแนกตามข้าราชการครูที�มีเพศ ภาระการสอน และประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกัน       
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งทังในประเทศและต่างประเทศ  จะเห็นไดว้า่ การดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนผูบ้ริหาร ครูในโรงเรียนตอ้งให้ความสําคญัและผูป้กครองมีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพฒันานักเรียน โดยมีการวางแผน แต่งตั ง     
คณะกรรมการในการดาํเนินงาน มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีขอ้มูลสารสนเทศ
ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ         
เพื�อพฒันานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาสภาพและปัญหา     
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา      
มธัยมศึกษาเขต  18 
 



บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัในครั งนี  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที-การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ซึ- งผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิจยั   
ตามลาํดบัดงันี  
 1. การกาํหนด ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. เครื-องมือที-ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 5. สถิติที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร  

 ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั งนี  เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 159 คน และครูที-ปรึกษา  จาํนวน 
3,328 คน ในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที-การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างที-ใช้ในการวิจยัครั งนี  ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูที-ปรึกษาในโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนที-การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขันตอน ดงันี  กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางเครซี-และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน 
พิชิต  ฤทธิQ จรูญ.  2544 : 139) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งรวมจาํนวนทังสิน 449 คน ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยวธีิสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษาที" ปฏิบติังานในโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  

   

ขนาดโรงเรียน 
จาํนวน 

โรงเรียน 
จาํนวนผูบ้ริหาร จาํนวนครูที"ปรึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
ขนาดเล็ก 6 7 5 121 12 
ขนาดกลาง 22 54 37 948 98 
ขนาดใหญ่ 10 38 26 785 80 
ขนาดใหญ่พิเศษ 12 60 40 1,474 151 

รวม 50 159 108 3,328 341 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื" องมือที"ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยัครั+ งนี+ เป็นแบบสอบถามที"ทาํขึ+ น      
เพื"อสอบถามเกี"ยวกับสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 ตอนที� 1  เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อมูลเกี"ยวกับสถานภาพทั"วไป        
ของผูต้อบแบบสอบถามเกี"ยวกบั สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี"ยวกบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบ    
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (Likert)  5 ระดบั คือ 

  5       หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมากที"สุด  
  4       หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมาก   
  3     หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานปานกลาง  
  2       หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ย    
  1      หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที"สุด  

 สําหรับคาํถามที"อยู่ในแบบสอบถามนั+น  ไดศึ้กษาเอกสารเกี"ยวกบัการดาํเนินงานระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  และงานวจิยัที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั+ง  5 ดา้น คือ 
  1.  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
  3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
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  4.  ดา้นการป้องกนั  ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหา 
  5.  ดา้นการส่งต่อ 
 ขั�นตอนการสร้างเครื�องมือ 
 ในการสร้างแบบสอบถามสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ      
นกัเรียน ไดป้รับปรุงมาจากงานวจิยัที"ศึกษาโดยมีขั+นตอนในการดาํเนินการ ดงันี+   
 1. ศึกษารายละเอียดเกี"ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานของระบบการดูแล         
ช่วยเหลือนกัเรียน  องค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั+ง 5 ดา้น (กรมสุขภาพจิต. 
2544 : 105 - 169) 
 2. สร้างเครื" องมือวิจัย และนําเสนอประธานและกรรมการที"ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
เพื"อตรวจสอบเบื+องตน้ แลว้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเนื+อหาที"เสนอแนะ 
 วธีิหาคุณภาพเครื�องมือ 
 1. นําแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5  ท่าน   เพื"อตรวจแก้ไขเนื+อหาและ      
การใชภ้าษา  ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทั"วไปของแบบสอบถาม  
 2. นาํแบบสอบถามมาแกไ้ขปรับปรุงเนื+อหาของขอ้คาํถามตามที"ผูท้รงคุณวุฒิ            
เสนอแนะแลว้นาํเสนอต่อประธานและกรรมการที"ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื"อแกไ้ขปรับปรุงอีกครั+ งหนึ"ง  
มีค่า IOC เท่ากบั 1.00 
 3. นําแบบสอบถามที"แก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try-Out)  กับผูบ้ริหาร     
และครูที"ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  จาํนวน 30 คน 
แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายข้อ (Item-Total Correlation) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิD สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation) (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 106 - 108) ไดค้่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ของสภาพการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง 0.77 ถึง 1.20 
และปัญหาการดาํเนินงานอยูร่ะหวา่ง 0.86 ถึง 1.24  
 4. นําแบบสอบถามที"มีอาํนาจจาํแนกรายข้อ  ไปหาค่าความเชื"อมั"นของแบบสอบถาม 
(Reliability)  โดยใชค้่าสัมประสิทธิD อลัฟา  (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 
202 - 204)  ไดค้่าความเชื"อมั"นของแบบสอบถามทั+งฉบบัเท่ากบั 0.98  
 5. นาํแบบสอบถามนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั+นตอน ดงันี+  
 1. นาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  เพื"อนาํไปขอความ
ร่วมมือจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ในการออกหนังสือ        
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัสถานศึกษาต่าง ๆ ที"เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. ผู ้วิจ ัยนําแบบสอบถามจํานวน 449 ฉบับ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์                
ในการตอบแบบสอบถามไปใหส้ถานศึกษาที"เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดวนัรับคืน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามคืน  และตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลงัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั+ งนี+   ไดด้าํเนินการตามขั+นตอนต่อไปนี+  
 1.  นาํแบบสอบถามที"ไดรั้บคืนทั+งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบที"พบว่า
ทุกฉบบัตอบสมบูรณ์แลว้จากนั+นนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป      
 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื+นฐานของผูต้อบแบบสอบถามตอนที" 1  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลของ       
ผูต้อบแบบสอบถามเกี"ยวกบั สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียนโดยใช้
สถิติแจกแจงความถี"และหาค่าร้อยละ 
 3. วิเคราะห์ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามขอ้มูล
แบบสอบถามตอนที" 2  โดยหาค่าเฉลี"ย ( X ) และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใช้เกณฑ ์  
การแปลผลของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงันี+    
  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมากที"สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที"สุด 
 4. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษา ในโรงเรียน สังกดั
สํานักงานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน   
และขนาดของโรงเรียน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชค่้าที (t-test)  และ One-way ANOVA 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาวจิยัในครั+ งนี+   ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์โดยใชส้ถิติดงันี+  
 สถิติพื�นฐาน  ไดแ้ก่ 
 1. ความถี" (Frequency) 
 2. ร้อยละ (Percentage) 
 3. ค่าเฉลี"ย  ( X ) 
 4. ค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 สถิติที�ใช้ในการทดสอบค่าสมมุติฐาน 

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียนของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ  และประสบการณ์การทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ใช ้ t-test 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียนของผูบ้ริหารและครูที"ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื+นที"การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 4 กลุ่ม ใช ้  One-way ANOVA 
โดยกรณีที"หาความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติของตวัแปรที"ทดสอบ  เมื"อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี  LSD (Least 
Significant Difference) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 1. วิเคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ (Item-total Correlation) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิD      
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 :     
106 - 108) 
 2. วิเคราะห์หาค่าความเชื"อมั"นของแบบสอบถามทั+งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิD
แอลฟา (Coefficient)  ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach.  1990 : 202 - 204)    
 
 
 
 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเรื�อง  การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนครั. งนี.   ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  และขอเสนอผลการวเิคราะห์ตามลาํดบั  ดงันี.  

 
สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ 

 n        แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 X        แทน ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 S.D.     แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t          แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 
 F         แทน การแจกแจงของ F-Distribution 
 MS      แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม (Mean Square) 
 SS       แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Sum of Square) 
 df        แทน ชั.นของความเป็นอิสระ (Degrees of  Freedom) 
 p         แทน  ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ   
              *         แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 **       แทน  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

                    
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั� งนี�  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี�  
            ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
            ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ        
นกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที,การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ตามความคิดเห็น    
ของผูบ้ริหารและครูที,ปรึกษาเกี,ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ       
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การป้องกนั 
ช่วยเหลือและแกปั้ญหา และการส่งต่อ 
          ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ       
นกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที,การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ตามความคิดเห็น    
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ของผูบ้ริหารและครูที,ปรึกษาเกี,ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ        
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  การป้องกนั 
ช่วยเหลือและแกปั้ญหา  และการส่งต่อ 
          ตอนที�  4   ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียนตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูที,ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที,    
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ที,จาํแนกตาม สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์     
การทาํงาน 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั. งนี.  ปรากฏดงันี.  
           ตอนที 1  ขอ้มูลเบื.องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลเบื.องตน้ 

 

ขอ้มูลเบื.องตน้ 
n = 449 

จาํนวน ร้อยละ 
สถานภาพ   

ผูบ้ริหาร 108 24.10 
ครูที�ปรึกษา 341 75.90 

รวม 449 100.00 
ประสบการณ์การทาํงาน   

นอ้ย 267 59.50 
มาก 182 40.50 

รวม 449 100.00 
ขนาดของโรงเรียน   

ขนาดเล็ก 17 3.79 
ขนาดกลาง 135 30.07 
ขนาดใหญ่ 106 23.60 

ขนาดใหญ่พิเศษ 191 42.54 
รวม 449 100.00 
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 จากตาราง 3  แสดงว่า  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั. งนี.   ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา       
ในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  มีสถานภาพเป็นผูบ้ริหาร     
คิดเป็นร้อยละ 24.10  ครูที�ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ  75.90  มีประสบการณ์ทาํงานนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
59.50  ประสบการณ์ทาํงานมาก คิดเป็นร้อยละ 40.50 และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
คิดเป็นร้อยละ 42.54 ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 23.60 ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.07 ขนาดเล็ก 
คิดเป็นร้อยละ 3.79  

 
 ตอนที  2  สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับ    
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ดา้น คือ  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรอง
นักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และการส่งต่อ           
มีรายละเอียดดงัตาราง 4 - 9 

 
ตาราง 4  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด   
สาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ที� 
สภาพการดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 
n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 3.78 0.90 3 มาก 
2. การคดักรองนกัเรียน 3.78 0.91 4 มาก 
3. การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 3.90 0.94 2 มาก 
4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3.92 0.93 1 มาก 
5. การส่งต่อนกัเรียน 3.75 0.86 5 มาก 

 รวม 3.84 0.86  มาก 

 
 จากตาราง 4  แสดงว่า  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 
โดยภาพรวม มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีระดับ   
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ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ไดแ้ก่  การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา  รองลงมาคือ  การส่งเสริมพฒันานักเรียน  การคดักรองนกัเรียน  และการรู้จกั      
นกัเรียนเป็นรายบุคคลตามลาํดบั  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด  ไดแ้ก่  การส่งต่อนกัเรียน  
 
ตาราง 5  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด   
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  จาํแนก
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังาน         
การจดัเก็บขอ้มูลพื.นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคล   
โดยการแต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงาน
เตรียมความพร้อม 3.94 1.07 1 มาก 

2. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารไดด้าํเนินงานตาม
แผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียน     
เป็นรายบุคคล 3.89 1.06 2 มาก 

3. ครูที,ปรึกษาจดัทาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน       
ทั�ง  4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ    
ที,พบเพิ,มเติม 3.77 1.03 6 มาก 

4. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน     
เป็นรายบุคคล 3.54 0.96 8 มาก 

5. บุคลากรในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือปฏิบติั
ตามแผนงานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน        
เป็นรายบุคคล 3.80 1.07 5 มาก 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

6. ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการ
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 3.85 1.10 4 มาก 

7. ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผลเกี,ยวกบั
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลต่อผูบ้ริหาร      
ผูป้กครอง  และชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 3.87 1.11 3 มาก 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารไดน้าํปัญหาอุปสรรค      
การปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน       
เป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแกไ้ข 3.61 1.14 7 มาก 

 รวม 3.78 0.90  มาก 

 

 จากตาราง  5  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18        
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังานการจดัเก็บ
ข้อมูลพื.นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั. งคณะกรรมการดาํเนินงาน เตรียมความพร้อม       
รองลงมา  ได้แก่  ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารได้ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกับการรู้จกั       
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และอนัดบัที� 3  ไดแ้ก่  ครูที�ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผลเกี�ยวกบัการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลต่อผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั. ง ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที�
ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
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ตาราง 6  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด  
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียน จาํแนกโดยรวม
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดา้นการคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 3.95 1.12 1 มาก 

2. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีการประชุมวาง
แผนการคดักรองนกัเรียน 3.76 1.12 9 มาก 

3. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน          
รายบุคคลมาวเิคราะห์เพื,อคดักรองนกัเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยง   
หรือมีปัญหา 3.82 1.00 3 มาก 

4. โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑก์ารคดักรอง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยง  
หรือมีปัญหา 3.77 

1.06 
 8 มาก 

5. โรงเรียนไดอ้อกแบบเครื,องมือคดักรองนกัเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 

3.82 
 1.12 4 มาก 

6. คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร         
ไดส้ร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากร         
ในโรงเรียนเกี,ยวกบัการคดักรองนกัเรียน 3.84 1.07 2 มาก 

7. ครูที,ปรึกษาไดติ้ดตามผลและประเมินผล    
นกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา
อยา่งใกลชิ้ด 3.77 0.98 7 มาก 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

8. ครูที,ปรึกษานาํผลประเมินนกัเรียนกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงานใหผู้บ้ริหาร
ทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1  ครั� ง 3.80 1.03 5 มาก 

9. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรองนกัเรียน
โดยการให้รายละเอียดขอ้มูลที,เป็นจริง 3.65 1.07 11 มาก 

10. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินนกัเรียน
กลุ่มปกติกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงานให ้   
ผูป้กครองทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 3.79 1.06 6 มาก 

11. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการคดักรอง
นกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 3.66 1.05 10 มาก 

 รวม 3.78 0.91  มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงว่า ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน
ระบบช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้น
การคดักรองนกัเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที�มี
ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนแต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการคดักรอง   
นกัเรียนออกไปกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหา  รองลงมา  มีค่าเฉลี�ยเท่ากนั 2 ขอ้  ได้แก่       
ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื,อคดักรองนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  
คือ  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหาโรงเรียนได้ออกแบบเครื,องมือคดักรองนักเรียนออกเป็น     
กลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา และอนัดบัที� 3 ไดแ้ก่ คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร
ไดส้ร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี,ยวกบัการคดักรองนกัเรียนตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที�
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวา่มีการสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ 
ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ     
ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน จาํแนก  
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน
เกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา      
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
เป็นประจาํทุกปี 3.86 1.04 9 มาก 

2. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนเกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครั� ง 3.96 1.10 4 มาก 

3. โรงเรียนไดจ้ดัโครงการส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนที,มีความสามารถทั�ง 4 ดา้น  
ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ          
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ  
ที,พบเพิ,มเติม 3.79 1.04 11 มาก 

4. ครูที�ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูมเพื�อ     
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั.นเรียน
อยา่งสมํ�าเสมอ 3.98 1.19 3 มาก 

5. ครูที�ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจ
และความถนดัของนกัเรียน 4.04 1.17 1 มาก 

6. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ  
เพื�อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นประจาํ
ทุกปี 3.88 1.13 8 มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. ครูที�ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน     
ใหค้วามร่วมมือเกี�ยวกบัการจดักิจกรรม      
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 3.84 1.07 10 มาก 

8. ครูที�ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนได้
ปฏิบติัตามแผนปฏิทินงานเกี�ยวกบัการจดั
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน         
ที�วางไวต้ามขั.นตอน 3.88 1.07 6 มาก 

9. ครูที�ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผล   
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้
เป็นปัจจุบนั 3.76 1.04 12 มาก 

10. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเตม็ใจให้
ความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียน 3.94 1.07 5 มาก 

11. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา    
นกัเรียนตามความเหมาะสม 3.88 1.08 7 มาก 

12. โรงเรียนไดย้กยอ่ง ชมเชย หรือให้รางวลั
นกัเรียนที�สร้างชื�อเสียงใหก้บัโรงเรียน 4.00 1.07 2 มาก 

 รวม 3.90 0.94  มาก 

 
 จากตาราง 7  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพ การดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  ข้อที�มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ได้แก่  ครูที,ปรึกษาได้จัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริม        
และพฒันานกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจและความถนดัของนกัเรียน  รองลงมาไดแ้ก่  โรงเรียน   
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ไดย้กย่อง  ชมเชย  หรือให้รางวลันกัเรียนที�สร้างชื�อเสียงให้กบัโรงเรียน และ ครูที,ปรึกษาไดจ้ดั     
กิจกรรมโฮมรูมเพื,อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั�นเรียนอยา่งสมํ,าเสมอ  ส่วนขอ้ที�ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผล
และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั  

 
ตาราง 8  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที� และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร         

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน      
สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จาํแนกโดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนมีการวางแผนเพื,อป้องกนัและ      
แกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 3.92 1.12 7 มาก 

2. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน    
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติั 3.96 1.08 2 มาก 

 โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน    
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 3.92 1.07 6 มาก 

4. ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติั
ตามแผนเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียน 3.93 0.95 5 มาก 

5. 
 
 

ครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดยออก  
เยี,ยมบา้นเพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา       
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ 3.95 1.03 3 มาก 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

6. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการปฏิบติังานเกี,ยวกบั    

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน        

ตามความเหมาะสม 3.91 1.09 8 มาก 

7. ครูที,ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให ้             

ผูป้กครองทราบเพื,อใหมี้ส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3.96 1.07 1 มาก 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและ     

ติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      

ในกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหาเพื,อการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหานกัเรียน 3.88 1.03 9 มาก 

9. ครูที,ปรึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้รึกษา

ปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจเพื,อใชเ้ป็นขอ้มูล

เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 3.94 0.97 4 มาก 

10. ครูที,ปรึกษาสร้างความมั,นใจในการรักษา

ความลบัขอ้มูลเกี,ยวกบัปัญหาของนกัเรียน 3.84 1.09 11 มาก 

11. ครูที,ปรึกษาไดแ้ผนการปฏิบติังานการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหานกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อให้

ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 3.87 1.03 10 มาก 

 รวม 3.92 0.93  มาก 

 

 จากตาราง 8 แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก   เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า  ข้อที� มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที� สุดมีค่าเฉลี�ยเท่ากัน 2 ข้อ  ได้แก่  โรงเรียนแต่งตั� ง              
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในดูแลเรื,องการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน  ครูที,ปรึกษา

ประเมินผลและแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเพื,อให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  รองลงมา 

คือ ครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยออกเยี,ยมบ้านเพื,อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน       

ตามระบบดูแลช่วยเหลือ และครูที,ปรึกษาเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้รึกษาปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจ

เพื,อใช้เป็นขอ้มูลเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา 

เห็นว่ามีสภาพการดาํเนินงานตํ�ากว่าข้ออื�นๆ  ได้แก่  ครูที,ปรึกษาสร้างความมั,นใจในการรักษา    

ความลบัขอ้มูลเกี,ยวกบัปัญหาของนกัเรียน   

 
ตาราง 9  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการส่งต่อนักเรียน จาํแนกโดยรวม     
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n= 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี,ยวกบั       
การส่งต่อนกัเรียนที,ตอ้งการความช่วยเหลือ 3.84 0.98 2 มาก 

2. ครูที,ปรึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนเพื,อแยก
ประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอก        
อยา่งชดัเจน 3.65 0.94 6 มาก 

3. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ      
กบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 3.80 1.00 3 

มาก 
 

4. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจ     
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน 3.88 1.03 1 มาก 

5. ครูที,ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครอง       
อยา่งเร่งด่วนเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 3.78 1.03 4 มาก 

6. โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนกัเรียนกบั         
ผูเ้ชี,ยวชาญเฉพาะดา้นเพื,อหาทางแกไ้ขปัญหา 3.77 0.98 5 มาก 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n= 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. ครูที,ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน
ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื,อง 3.61 1.00 8 มาก 

8. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลการส่งต่อนกัเรียนมา  
ปรับปรุงแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 3.65 1.04 7 มาก 

 รวม 3.75 0.86  มาก 

 
 จากตาราง 9  แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
ด้านการส่งต่อนักเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า        
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  และข้อที� มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ได้แก่            
ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี,ยวกับการส่งต่อนักเรียน  รองลงมาได้แก่       
โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียนที,ตอ้งการความช่วยเหลือ และครูที,ปรึกษา
และผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา
เห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานจดัการตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํ
รายงานผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื,อง  
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 ตอนที  3  ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบั    
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ดา้น คือ  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรอง
นักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และการส่งต่อ           
มีรายละเอียดดงัตาราง 10 - 15 

 
ตาราง 10  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
สาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ที� 
ปัญหาการดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 
n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

2.15 
2.13 
2.03 
2.02 
2.08 

0.99 
1.09 
0.98 
1.03 
1.03 

1 
2 
4 
5 
3 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

 รวม 2.08 0.97  นอ้ย 

 
 จากตาราง  10  แสดงว่า ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
โดยภาพรวมมีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีค่าเฉลี�ย
ความคิดเห็นสูงที�สุด  ได้แก่  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  รองลงมาคือ การคดักรองนักเรียน  
และการส่งต่อนกัเรียนตามลาํดบั  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด  ไดแ้ก่  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   
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ตาราง 11  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที� และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร       
และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดั  
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล       
จาํแนกโดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 
 
 

โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังานการ
จดัเก็บขอ้มูลพื.นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคล
โดยการแต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
เตรียมความพร้อม 2.14 1.07 6 นอ้ย 

2. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารไดด้าํเนินงาน   
ตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.17 1.19 4 นอ้ย 

3. ครูที,ปรึกษาจดัทาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน  
ทั�ง 4 ดา้นไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ  
ที,พบเพิ,มเติม 2.08 1.06 7 นอ้ย 

4. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน   
ตามแผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.19 1.04 2 นอ้ย 

5. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  
ตามแผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.03 1.06 8 นอ้ย 

6. ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการ
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน       
เป็นรายบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 2.22 1.12 1 นอ้ย 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. 
 

ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผล   
เกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลต่อ 
ผูบ้ริหารผูป้กครอง  และชุมชนอยา่งนอ้ย   
ปีละ 1 ครั� ง 2.15 1.18 5 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารไดน้าํปัญหา
อุปสรรคการปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกั  
นกัเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแกไ้ข 2.17 1.17 3 นอ้ย 

 รวม 2.15 0.99  นอ้ย 

 
 จากตาราง  11  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย   เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  ขอ้ที�มีปัญหามากที�สุด  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการปฏิบติังานเกี,ยวกบั 
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  รองลงมาคือ  ผูป้กครองมีส่วนร่วม    
ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   และครูที�ปรึกษา    
และผูบ้ริหารไดด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ครูที,ปรึกษา
และผูบ้ริหารไดน้าํปัญหาอุปสรรค  การปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุง
แกไ้ขตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานตํ�ากว่าขอ้อื�นๆ   
ได้แก่  บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนงานเกี,ยวกับการรู้จักนักเรียน             
เป็นรายบุคคล  
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ตาราง 12  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  
ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด   
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการคดักรองนักเรียน จาํแนกโดยรวม   
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดา้นการคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 2.22 1.12 1 นอ้ย 

2. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีการประชุม     
วางแผนการคดักรองนกัเรียน 2.09 1.17 8 นอ้ย 

3. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน     
รายบุคคลมาวเิคราะห์เพื,อคดักรองนกัเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหา 2.15 1.14 6 นอ้ย 

4. โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑก์ารคดักรอง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหา 2.06 1.06 11 นอ้ย 

5. โรงเรียนไดอ้อกแบบเครื,องมือคดักรอง   
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหา 2.10 1.06 7 นอ้ย 

6. คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร    ได้
สร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากร    ใน
โรงเรียนเกี,ยวกบัการคดักรองนกัเรียน 2.07 1.09 10 นอ้ย 

7. ครูที,ปรึกษาไดติ้ดตามผลและประเมินผล
นกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา
อยา่งใกลชิ้ด 2.15 1.13 5 นอ้ย 
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ตาราง  12  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

8. ครูที,ปรึกษานาํผลประเมินนกัเรียน        
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงาน
ใหผู้บ้ริหารทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียน        
ละ  1  ครั. ง 2.08 1.09 9 นอ้ย 

9. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรอง       
นกัเรียนโดยการให้รายละเอียดขอ้มูล        
ที,เป็นจริง 2.17 1.22 4 นอ้ย 

10. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินนกัเรียน
กลุ่มปกติกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงานให้
ผูป้กครองทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียน         
ละ 1 ครั� ง 2.17 1.11 3 นอ้ย 

11. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการ      
คดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันา
อยา่งต่อเนื,อง 2.17 1.08 2 นอ้ย 

 รวม 2.13 1.09  นอ้ย 

 
 จากตาราง 12  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา       
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียนมีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  เมื�อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  ข้อที�มีปัญหาสูงที�สุด  ได้แก่  โรงเรียนได้แต่งตั� งคณะกรรมการดาํเนินงาน        
ดา้นการคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา รองลงมาไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษา
ไดน้าํผลการประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันาอย่างต่อเนื,อง  ครูที,ปรึกษาไดน้าํ  
ผลการประเมินนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี, ยงหรือมีปัญหารายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างน้อย       
ภาคเรียนละ 1 ครั� ง  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรองนักเรียนโดยการให้รายละเอียดขอ้มูล        
ที,เป็นจริง  และครูที,ปรึกษาไดติ้ดตามผลและประเมินผลนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา
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อย่างใกล้ชิดตามลําดับ  ส่วนข้อที�ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษาเห็นว่าปัญหาการดํา เนินงาน                  
อยู่ในระดับตํ� ากว่าข้ออื�นๆ  ได้แก่  โรงเรียนจัดทําสารสนเทศเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน             
ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 
 
ตาราง 13   ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร    

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน จาํแนก       
โดยภาพรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน 
เกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นประจาํ
ทุกปี 2.06 1.11 4 นอ้ย 

2. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
นกัเรียนเกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครั� ง 1.96 1.03 12 นอ้ย 

3. โรงเรียนไดจ้ดัโครงการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนที,มีความสามารถทั�ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่  
ดา้นความรู้ความสามารถ  ดา้นสุขภาพ   
ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ ที,พบเพิ,มเติม 2.07 1.17 3 นอ้ย 

4. ครูที,ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูมเพื,อ       
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั�นเรียน  
อยา่งสมํ,าเสมอ 2.05 1.28 5 นอ้ย 

5. ครูที,ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจ
และความถนดัของนกัเรียน 2.03 1.21 6 นอ้ย 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

6. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ  
เพื,อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นประจาํ
ทุกปี 1.99 1.06 10 นอ้ย 

7. ครูที,ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน      
ใหค้วามร่วมมือเกี,ยวกบัการจดักิจกรรม  
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 2.12 1.02 1 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนได้
ปฏิบติัตามแผนปฏิทินงานเกี,ยวกบัการจดั  
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน         
ที,วางไวต้ามขั�นตอน 1.99 1.01 9 นอ้ย 

9. 
 

ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผล    
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน       
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 1.98 1.03 11 นอ้ย 

10. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเตม็ใจ          
ให ้ความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริม         
และพฒันานกัเรียน 2.00 1.11 8 นอ้ย 

11. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา    
นกัเรียนตามความเหมาะสม 2.07 1.16 2 นอ้ย 

12. 
 

โรงเรียนไดย้กยอ่ง  ชมเชย  หรือให้รางวลั
นกัเรียนที,สร้างชื,อเสียงใหก้บัโรงเรียน 2.00 1.10 7 นอ้ย 

 รวม 2.03 0.98  นอ้ย 

 
 จากตาราง 13  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา             
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา       
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มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย       
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที�มีปัญหาสูงที�สุด  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน  
ใหค้วามร่วมมือเกี,ยวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  รองลงมาไดแ้ก่  โรงเรียนไดจ้ดั
โครงการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนที,มีความสามารถทั�ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ  ที,พบเพิ,มเติมผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามความเหมาะสม  และโรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทิน
แผนปฏิบติังานเกี,ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
เป็นประจาํทุกปี  ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงานตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ   
ได้แก่  โรงเรียนได้จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียนเกี,ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและพฒันา         
นกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  
 
ตาราง  14   ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
จาํแนกโดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n= 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนมีการวางแผนเพื,อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ        
นกัเรียน 2.00 1.10 9 นอ้ย 

2. โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในดูแลเรื,องการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
นกัเรียน 1.98 1.07 10 นอ้ย 

3. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน     
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 2.03 1.04 4 นอ้ย 

4. ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติั
ตามแผนเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2.12 1.21 1 นอ้ย 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
  

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน  

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

5. ครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดยออก 
เยี,ยมบา้นเพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ 2.04 1.14 3 นอ้ย 

6. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการปฏิบติังานเกี,ยวกบั    
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามความ
เหมาะสม 2.00 1.08 8 นอ้ย 

7. ครูที,ปรึกษาประเมินผลและแจง้ใหผู้ป้กครอง
ทราบเพื,อใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและ    
แกไ้ขปัญหา 1.97 1.10 11 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและติดตาม
ผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหาเพื,อการป้องกนั  และแกไ้ขปัญหา
นกัเรียน 2.07 1.16 2 นอ้ย 

9. ครูที,ปรึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้รึกษา
ปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจเพื,อใชเ้ป็นขอ้มูล 
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 2.02 1.16 6 นอ้ย 

10. ครูที,ปรึกษาสร้างความมั,นใจในการรักษา
ความลบัขอ้มูลเกี,ยวกบัปัญหาของนกัเรียน 2.02 1.15 5 นอ้ย 

11. ครูที,ปรึกษาไดแ้ผนการปฏิบติังานการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหานกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อใหท้นั
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 2.01 1.14 7 นอ้ย 

 รวม 2.02 1.03  นอ้ย 

 
 จากตาราง 14  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา       
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มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที�มีปัญหาสูงที�สุด ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียน
ปฏิบติัตามแผนเกี,ยวกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
รองลงมาคือ  ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน        
ในกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหาเพื,อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน  และครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่
นักเรียนโดยออกเยี,ยมบ้านเพื,อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ            
ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา เห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงาน ตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษา
ประเมินผลและแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเพื,อใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
 
ตาราง 15   ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร     

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน จาํแนกโดยภาพรวม
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี,ยวกบั       
การส่งต่อนกัเรียนที,ตอ้งการความช่วยเหลือ 2.03 1.10 7 นอ้ย 

2. ครูที,ปรึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนเพื,อแยก
ประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอก       
อยา่งชดัเจน 2.12 1.10 2 นอ้ย 

3. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ      
กบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 2.15 1.12 1 

นอ้ย 
 

4. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจ     
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน 2.12 1.12 3 นอ้ย 

5. ครูที,ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครอง        
อยา่งเร่งด่วนเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 1.97 1.12 8 นอ้ย 

6. โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนกัเรียนกบั         
ผูเ้ชี,ยวชาญเฉพาะดา้นเพื,อหาทางแกไ้ขปัญหา 2.12 1.13 4 นอ้ย 
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ตาราง 15   (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. ครูที,ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน
ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื,อง 2.11 1.11 5 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลการส่งต่อนกัเรียน          
มาปรับปรุงแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 2.07 1.12 6 นอ้ย 

 รวม 2.08 1.03  นอ้ย 

 
 จากตาราง 15  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา      
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย   เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่  มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ และขอ้ที�มีปัญหาสูงที�สุด  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาและ
ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน รองลงมา  มีค่าเฉลี�ยเท่ากนั 3  ขอ้ 
ได้แก่  ครูที,ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื,อแยกประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอก            
อยา่งชดัเจน  ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน โรงเรียน
ติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกบัผูเ้ชี,ยวชาญเฉพาะด้านเพื,อหาทางแก้ไขปัญหาและครูที,ปรึกษา       
ได้รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานผลการส่งต่อนักเรียนอย่างต่อเนื,อง  ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและ       
ครูที�ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานจดัการตํ�ากว่าขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาประสานงาน  
กบัผูป้กครองอยา่งเร่งด่วนเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 
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 ตอนที  4  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียนตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�     
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ที�จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของ
โรงเรียนมีรายละเอียดดงัตาราง 16 - 27 
 
ตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบ สภาพดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน             

ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�          
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามสถานภาพ 

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ผูบ้ริหาร 
n = 108 

ครูที�ปรึกษา 
n = 341 

t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

3.69 
3.65 
3.83 
3.81 
3.64 

0.98 
1.05 
1.05 
1.09 
1.03 

3.81 
3.83 
3.92 
3.95 
3.78 

0.87 
0.87 
0.90 
0.87 
0.80 

1.24 
1.77 
0.94 
1.37 
1.43 

0.22 
0.10 
0.39 
0.23 
0.21 

                                     รวม 3.73 0.97 3.87 0.82 1.41 0.20 

 
 จากตาราง 16  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษา มีความคิดเห็นเกี�ยวกับสภาพ            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา      
มธัยมศึกษา เขต 18  โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 17  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

นอ้ย 
n = 267 

มาก 
n = 182 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 
 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

3.74 
3.76 
3.87 
3.90 
3.72 

0.93 
0.94 
0.95 
0.93 
0.85 

3.85 
3.82 
3.94 
3.94 
3.78 

0.86 
0.86 
0.91 
0.92 
0.88 

1.19 
0.62 
0.77 
0.36 
0.69 

0.23 
0.54 
0.44 
0.72 
0.49 

                                     รวม 3.81 0.88 3.87 0.84 0.74 0.46 

 
 จากตาราง 17  แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนที�มีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน     
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

ตาราง 18   ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

การดาํเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

df SS MS F p 

1.  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
    1 
447 

 
    0.40 
360.77 

 
0.40 
0.81 

 
0.38 

 
0.23 

รวม 448 361.93    
2.  การคดักรองนกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
    1 
447 

 
    0.32 
369.24 

 
0.32 
0.83 

 
0.38 

 
0.54 

รวม 448 369.56    
3.  การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
     1 
447 

 
   0.52 
391.61 

 
0.52 
0.88 

 
0.59 

 
0.44 

รวม 448 392.13    
4.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
     1 
447 

 
     0.11 
384.55 

 
0.11 
0.86 

 
0.13 

 
0.72 

รวม 448 384.66    
5.  การส่งต่อนกัเรียน      

ระหวา่งกลุ่ม      1    0.35 0.40 0.54 0.46 
ภายในกลุ่ม 447 332.44 0.74   

รวม 448 332.79    
รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกุล่ม 

 
    1 
447 

 
    0.40 
332.37 

 
0.40 
0.74 

 
0.38 

 
0.46 

                             รวม 448 332.77    
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 จากตาราง 18  แสดงว่า  สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน         
โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามสถานภาพ 

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ผูบ้ริหาร 
n = 108 

ครูที�ปรึกษา 
n = 341 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

2.32 
3.17 
2.12 
2.18 
2.22 

0.92 
1.31 
0.95 
0.98 
0.92 

2.09 
2.85 
2.00 
1.97 
2.04 

1.00 
1.40 
1.00 
1.04 
1.06 

2.14 
2.04 
1.04 
1.83 
1.69 

   0.03* 

   0.04* 

   0.30 
   0.07 
   0.09 

                                     รวม 2.22 0.89 2.03 0.99 1.77 0.08 

 
*p <  .05 

 
 จากตาราง 19  แสดงว่า  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาที�มีสถานภาพต่างกนั ความคิดเห็น   
เกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที� 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ยกเวน้การรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล และการคดักรองนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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ตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน      
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน    

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ประสบการณ์นอ้ย 
n = 267 

ประสบการณ์มาก 
n = 182 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

2.08 
2.83 
1.95 
1.94 
2.05 

0.95 
1.38 
0.94 
1.02 
1.02 

2.25 
3.07 
2.13 
2.14 
2.14 

1.04 
1.39 
1.04 
1.03 
1.03 

1.79 
1.80 
2.06 
1.98 
0.93 

0.08* 
0.07* 
0.04* 

0.05* 

0.35* 
                                     รวม 2.01 0.95 2.18 0.98 1.84 0.07* 

 

*p < .05 
 

จากตาราง 20  แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนที�มีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญั      
ทางสถิติ  ยกเวน้การส่งเสริมพฒันานกัเรียน  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05   
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ตาราง 21   ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน      
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  

 

การดาํเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

df SS MS F p 

1.  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
 41.99 
394.49 
361.93 

 
14.00 
  0.89 

 
15.79 

 
0.00** 

2.  การคดักรองนกัเรียน 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
   3 
445 
448 

 
  75.31 
785.58 
860.88 

 
25.10 
  1.77 

 
14.22 

 
0.00** 

3.  การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
  27.41 
406.92 
434.32 

 
9.14 
0.91 

 
9.99 

 
0.00** 

4.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
  33.24 
442.10 
475.33 

 
11.08 
  0.99 

 
11.15 

 
0.00** 

5.  การส่งต่อ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
  52.78 
419.79 
472.56 

 
17.59 
 0.94 

 
18.65 

 

 
0.00** 

 

 รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
     3 
445 

 
  36.95 
381.08 

 
12.32 
  0.86 

 
14.38 

 
0.00** 

                       รวม 448 418.03    
 

**p < .01 
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 จากตาราง 21  แสดงว่า  ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
โดยใชว้ธีิ LSD  ปรากฏดงัตาราง 22 - 27 
 
ตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา

การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ    
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ภาพรวม 

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.63 

ขนาดกลาง 
2.31 

ขนาดใหญ่ 
1.61 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.21 

ขนาดเล็ก 1.63 - 0.68** -0.02 0.58** 

ขนาดกลาง 2.31 - - -0.70**       -0.10 
ขนาดใหญ่ 1.61 - - - 0.60** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.21 - - - - 

 
**p < .01 

 
 จากตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแล        
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ภาพรวม   
พบว่า  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียน       
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที�ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษ           
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 23  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกั  
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.69 

ขนาดกลาง 
2.38 

ขนาดใหญ่ 
1.65 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.29 

ขนาดเล็ก 1.69 - 0.69** -0.40 0.60** 

ขนาดกลาง 2.38 - - -0.73**        -0.09 
ขนาดใหญ่ 1.65 - - - 0.64** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.29 - - - - 

 
**p < .01 

 
 จากตาราง 23  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก            
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า           
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่             
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่                
โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรอง
นกัเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
2.29 

ขนาดกลาง 
3.23 

ขนาดใหญ่ 
2.27 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
3.13 

ขนาดเล็ก 2.29 - 0.94** -0.02 0.84** 

ขนาดกลาง 3.23 - - -0.96**        -0.10 
ขนาดใหญ่ 2.27 - - - 0.86** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 3.13 - - - - 

                                                 
** p < .01 

 
 จากตาราง 24  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ    
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการคัดกรองนักเรียนพบว่า  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก          
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า            
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่              
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่                
โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 25  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ    
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งเสริม
พฒันานกัเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.51 

ขนาดกลาง 
2.26 

ขนาดใหญ่ 
1.67 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
         2.11 

ขนาดเล็ก 1.51 - 0.75** 0.16 0.60** 

ขนาดกลาง 2.26 - -  -0.59**       -0.15 
ขนาดใหญ่ 1.67 - - - 0.44** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.11 - - - - 

                                                 
**p < .01 

 
 จากตาราง  25  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการส่งเสริมพฒันาพบว่า  นักเรียนโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า            
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง  
กบัขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 26  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.65 

ขนาดกลาง 
2.26 

ขนาดใหญ่ 
1.58 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.13 

ขนาดเล็ก 1.65 - 0.61* -0.07 0.48* 

ขนาดกลาง 2.26 - - -0.68**       -0.13 
ขนาดใหญ่ 1.58 - - - 0.55** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.13 - - - - 

                                                          
** p < .05 
**p < .01 

 
 จากตาราง 26  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก        
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ที�ระดบั .05  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01                
โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกัน         
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 27  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ดา้นการส่งต่อ
นกัเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.65 

ขนาดกลาง 
2.30 

ขนาดใหญ่ 
1.51 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.29 

ขนาดเล็ก 1.65 - 0.65** -0.14 0.64** 

ขนาดกลาง 2.30 - - -0.79**       -0.01 
ขนาดใหญ่ 1.51 - - - 0.78** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.29 - - - - 

                                            
**p < .01 

 
 จากตาราง 27  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษ     
มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง      
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติที�ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 



บทที� 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั� งนี�   เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ         
นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18  ซึ* งจะขอนาํเสนอการวิจยั
ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 2. วธีิดาํ เนินการวจิยั  
 3. สรุปผลการวจิยั  
  4. อภิปรายผลการวจิยั  
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 
 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื*อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด  
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 2. เพื*อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
สํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา
โดยจาํแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน 
 3. เพื*อศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด    
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
 4. เพื*อเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
สํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา
โดยจาํแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร  159  คน ครูที*ปรึกษานกัเรียน จาํนวน  3,328   คน  ปฏิบติังาน          
อยูใ่นสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  50  โรงเรียน 
กลุ่มตวัอย่างที*ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ได้แก่   ผูบ้ริหาร   108  คน  ครูที*ปรึกษา จาํนวน  341   คน 
ปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ปีการศึกษา 2554  ตามตาราง
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กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซี*และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน 

พิชิต  ฤทธิR จรูญ.  2544 : 139)  และไดสุ่้ม แบบแบ่งชั�นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
ของโรงเรียน 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื* องมือที*ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถามที*ทาํขึ� น      
เพื*อสอบถามเกี*ยวกับสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 ตอนที� 1  เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามขอ้มูลเกี*ยวกบัสถานภาพทั*วไปของ    
ผูต้อบแบบสอบถามเกี*ยวกบั สถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน     
ระบบ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) 
 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�  
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี   เพื*อนาํไป   
ขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ในการออก
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัสถานศึกษาต่างๆ  ที*เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผู ้วิจ ัยนําแบบสอบถามจํานวน 449 ฉบับ พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์            
ในการตอบแบบสอบถามไปใหส้ถานศึกษาที*เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดวนัรับคืน 
 3. ผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาที*เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�ง 50 โรงเรียน    
ตามวนัที*กาํหนด ไดรั้บคืนมา 449  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. รวบรวมแบบสอบถาม  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด   
ภายหลงัเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื*อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั� งนี�   ไดด้าํเนินการตามขั�นตอนต่อไปนี�  
 1. นําแบบสอบถามที*ได้รับคืนทั� งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ            
ที*พบว่าทุกฉบับตอบสมบูรณ์แล้วจากนั� นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
สาํเร็จรูป 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถามตอนที* 1  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลของ     
ผูต้อบแบบสอบถามเกี*ยวกบัสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน   โดยใช้
สถิติแจกแจงความถี*และหาค่าร้อยละ 
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 3. วิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการดําเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
ตามขอ้มูลแบบสอบถามตอนที* 2  โดยหาค่าเฉลี*ย ( X )  และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  โดยใช้
เกณฑก์ารแปลผลของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงันี�    
  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมากที*สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานมาก 
  2.50 - 3.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ย  
  1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานนอ้ยที*สุด 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา ในโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน  ทดสอบสมมุติฐานโดยใชค่้าที (t-test)  และ One-way ANOVA       
เมื*อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี  
LSD  
 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที*ใช้ในการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าความถี*  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี*ย        
ค่าเบี*ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐาน ( t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ใช ้       
One-way ANOVA  
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 ตอนที� 1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งที*ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  18  มีสถานภาพเป็นผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 24.10  ครูที*ปรึกษา 

คิดเป็นร้อยละ  75.90  มีประสบการณ์ทาํงานนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 59.50  ประสบการณ์ทาํงานมาก 

คิดเป็นร้อยละ 40.50  และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 42.54  ขนาดใหญ่ 

คิดเป็นร้อยละ 23.60  ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.07 ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 3.79  

 ตอนที�  2  ผลการวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ  นกัเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและ             
ครูที*ปรึกษาเกี*ยวกับการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ  การรู้จกันักเรียน       
เป็นรายบุคคล  การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การป้องกนั ช่วยเหลือและ     
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แกปั้ญหา และการส่งต่อผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวม 
มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื*อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความคิดเห็น           
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และดา้นที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
รองลงมาคือ การส่งเสริมพฒันานกัเรียน การคดักรองนกัเรียน และการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ตามลาํดบัส่วนดา้นที*มีค่าเฉลี*ยตํ*าที*สุด ไดแ้ก่  การส่งต่อนักเรียน เมื*อพิจารณาตามขอ้มูลเบื�องตน้
ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงันี�  
 1. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ          
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า        
ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังานการจดัเก็บขอ้มูล   
พื�นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน เตรียมความพร้อม รองลงมา   
ได้แก่  ครูที*ปรึกษาและผู ้บริหารได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี*ยวกับการรู้จักนักเรียน         
เป็นรายบุคคล และอนัดบัที* 3 ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผลเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคลต่อผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� งตามลาํดบั ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหาร
และครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีสภาพการดําเนินงานตํ* ากว่าข้ออื*นๆ  ได้แก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วม             
ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 2. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ           
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรอง

นักเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ย   

ความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการคดักรองนกัเรียนออกไป
กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา รองลงมา มีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ครูที*ปรึกษานาํขอ้มูล

พื�นฐานนกัเรียนรายบุคคลมาวเิคราะห์เพื*อคดักรองนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี*ยง

หรือมีปัญหาโรงเรียนไดอ้อกแบบเครื*องมือคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือ
มีปัญหา และอนัดบัที* 3 ได้แก่ คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหารได้สร้างความเขา้ใจกบัครู  

และบุคลากรในโรงเรียนเกี*ยวกบัการคดักรองนกัเรียน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา
เห็นว่ามีการสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับตํ* ากว่าข้ออื*นๆ  ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้นําผล             

การประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื*อพฒันาอยา่งต่อเนื*อง 

 3. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพ การดําเนินงานระบบ              
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ   
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ส่งเสริมพฒันานักเรียนมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า        
ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้จดักิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพฒันา     
นกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจและความถนัดของนักเรียน รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนได้ยกย่อง    
ชมเชย หรือใหร้างวลันกัเรียนที*สร้างชื*อเสียงใหก้บัโรงเรียน และ ครูที*ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูม
เพื*อส่งเสริมและพฒันานักเรียนในชั�นเรียนอย่างสมํ*าเสมอ  ส่วนข้อที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา     
เห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานตํ*ากวา่ขอ้อื*นๆ ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผลกิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 4. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแล     
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหามีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ย
ความคิดเห็นสูงที*สุดมีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่  โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ดูแลเรื* องการป้องกนัและแก้ไขปัญหานักเรียน ครูที*ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให้ผูป้กครองทราบ     
เพื*อให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  รองลงมาคือ  ครูที*ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียน
โดยออกเยี*ยมบา้นเพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ และครูที*ปรึกษา
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้รึกษาปัญหาเบื�องตน้อย่างจริงใจเพื*อใช้เป็นขอ้มูลเกี*ยวกบัการป้องกนั
และแก้ไขปัญหานักเรียน ส่วนข้อที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา เห็นว่ามีสภาพการดําเนินงาน            
ต ํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ ครูที*ปรึกษาสร้างความมั*นใจในการรักษาความลับขอ้มูลเกี*ยวกับปัญหา      
ของนกัเรียน   
 5. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ               
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ
ส่งต่อนักเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  มีระดับ    
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและ  
ผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี*ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน  รองลงมา  ไดแ้ก่  โรงเรียนจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศเกี*ยวกบัการส่งต่อนกัเรียนที*ตอ้งการความช่วยเหลือ และครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้าง
ความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื*อมีการส่งต่อนกัเรียน ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นวา่มีสภาพ
การดําเนินงานจดัการตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลและจดัทาํรายงาน          
ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื*อง  
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา   
เกี*ยวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   
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การคดักรองนักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกนั ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และ    
การส่งต่อ 
 ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบัปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ     

นกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวมมีปัญหา

การดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย เมื*อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด      

ได้แก่  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรียน รองลงมาคือ การคดักรองนักเรียน    

และการส่งต่อนกัเรียนตามลาํดบั ส่วนดา้นที*มีค่าเฉลี*ยตํ*าที*สุด ไดแ้ก่ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

เมื*อพิจารณาตามขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงันี�  

 1. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ               

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกั

นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื*อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า      

ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดได้แก่ ผูบ้ริหารได้ประเมินคุณภาพภายในการปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกั    

นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  รองลงมาคือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล และครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหาร

ไดด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหาร

ได้นําปัญหาอุปสรรคการปฏิบติังานเกี*ยวกับการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแก้ไข      

ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่ 

บุคลากรในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามแผนงานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  

 2. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ              

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ

คัดกรองนักเรียนมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                 

ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการคดักรองนกัเรียน

ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา  รองลงมา ไดแ้ก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรอง

นกัเรียนโดยการใหร้ายละเอียดขอ้มูลที*เป็นจริง ครูที*ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินนกัเรียนกลุ่มปกติ

กลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหารายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  ครูที*ปรึกษาไดน้าํ   

ผลการประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื*อพฒันาอยา่งต่อเนื*อง และครูที*ปรึกษาไดติ้ดตามผล

และประเมินผลนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหาอยา่งใกลชิ้ดตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหาร

และครูที*ปรึกษาเห็นว่าปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดับตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่ โรงเรียนจดัทาํ       

สารสนเทศเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา  



 97

 3. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา การดําเนินงานระบบ             
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18            
ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้   
พบวา่  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือเกี*ยวกบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียน  รองลงมา ได้แก่  โรงเรียนได้จดัโครงการส่งเสริม      
และพฒันานักเรียนที*มีความสามารถทั�ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านสุขภาพ     
ดา้นครอบครัว  และดา้นอื*นๆ  ที*พบเพิ*มเติม  ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนเงินงบประมาณในการจดั 
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามความเหมาะสม  และโรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน
เกี*ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจาํทุกปี   
ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ ได้แก่ โรงเรียน     
ได้จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียนเกี*ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียนอย่างน้อย   
ภาคเรียนละ  1 ครั� ง  
 4. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ               

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ข้อที*มีปัญหามากที*สุด ได้แก่  ครูที*ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามแผนเกี*ยวกับ       

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  รองลงมาคือ  ครูที*ปรึกษา
และผูบ้ริหารตรวจสอบและติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มเสี* ยงหรือมีปัญหา      

เพื*อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน และครูที*ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดยออกเยี*ยมบา้น

เพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา 
เห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงานตํ*ากวา่ขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให้ผูป้กครองทราบ

เพื*อใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

 5. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบ               
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการ
ส่งต่อนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  มีปัญหา      
อยูใ่นระดบัน้อยทุกขอ้  และขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ
กบัผูป้กครองเมื*อมีการส่งต่อนกัเรียน  รองลงมา มีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 3  ขอ้ ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลนกัเรียนเพื*อแยกประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอกอยา่งชดัเจน  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหาร
มีความจริงใจปฏิบติังานเกี*ยวกับการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกับ          
ผูเ้ชี*ยวชาญเฉพาะดา้นเพื*อหาทางแกไ้ขปัญหา  และครูที*ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน
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ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื*อง  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงาน
จดัการตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครองอย่างเร่งด่วนเมื*อมีการส่งต่อ
นกัเรียน 
 ตอนที�  4  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  

นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*     

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   ที*จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาด       

ของโรงเรียน 

 1. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีสถานภาพต่างกัน   มีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพ        

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา     

มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีไม่นยัสาํคญัทางสถิติ 

 2. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน  มีความคิดเห็น    

เกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 3. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียนที*มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น   

เกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษาที* มีสถานภาพต่างกัน ความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา            

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา     

มธัยมศึกษา  เขต 18 โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

และการคดักรองนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั  .05  ส่วนการพฒันานกัเรียน 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  การส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 5. ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็น      

เกี*ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  การส่งเสริมพฒันา

นกัเรียน  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที*ระดบั .05  ส่วนการรู้จกั

นกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ 
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 6. ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษาที* มีขนาดของโรงเรียนต่างกันความคิดเห็นเกี*ยวกับ       
ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที*ระดบั .01  จากการนาํไปเปรียบเทียบ 
โดยการทดสอบแบบ  LSD  
  6.1 ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  รายดา้น 5 ดา้น โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
   6.1.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า    

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่           

มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียน    

ขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 

โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   6.1.2 การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียน   

ขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า

โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง    

กบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   6.1.3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า          

โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่           

มีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที'ระดับ .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่                

โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   6.1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่า        

โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที'ระดับ .05  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียน     

ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั 

.01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกัน   

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   6.1.5 การส่งต่อนกัเรียน โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า           

โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั



 100

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที'ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง   

กบัขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 

 1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      
เขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

  จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับสภาพ       
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา      
มธัยมศึกษา  เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  ทั� งนี�          
อาจเนื*องมาจาก ผูบ้ริหารและครูแนะแนว ครูที*ปรึกษา/ครูประจาํชั�นให้ความสําคญัต่อ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนสามารถช่วยเหลือนกัเรียนให้ทนัเวลา ถูกวิธี เสริมสร้างทกัษะชีวิต ให้คาํปรึกษา
อย่างทั*วถึง มีการดาํเนินงานอย่างมีขั�นตอน ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื*อง      
ซึ* งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนริศรา  จูแยม้ (2553 : 102)  ไดท้าํการศึกษาการดาํเนินงานระบบ        
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
จงัหวดัระยอง ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก       
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ    
สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18 รายดา้นมีดงันี�     
  1.1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบั
สภาพการดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา    
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก 
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดไดแ้ก่ โรงเรียนมีแผนและปฏิทิน
ปฏิบติังานการจดัเก็บขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
เตรียมความพร้อม  ทั�งนี� อาจเป็นเพราะครูที*ปรึกษาจะรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ตอ้งมีการวาง
แผนการดาํเนินงานเพื*อจะได้ข้อมูลที*จาํเป็นเกี*ยวกับตวันักเรียนจึงเป็นสิ*งสําคญั  ที*จะช่วยให้ครูที*
ปรึกษา        มีความเขา้ใจนกัเรียนมากขึ�น  ซึ* งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547: 38) 
การรู้จกั  นกัเรียนเป็นรายบุคคลมีความสําคญัครูที*ปรึกษาควรใชว้ิธีการและเครื*องมือที*หลากหลายใน
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การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื*อให้ไดข้อ้มูลของนกัเรียนที*ครอบคลุม ทั�งดา้นความสามารถ ดา้น
สุขภาพและดา้นครอบครัวที*สําคญั เช่น  ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)  แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)  การสัมภาษณ์นกัเรียน การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน  การ
เยี*ยมบา้นนกัเรียน  ซึ* งการเยี*ยมบา้นเป็นขั�นตอนสําคญัในการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน   เป็นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริงที*บา้น  เป็นการประสานความ
ร่วมมือกับ  ผู ้ปกครองโดยตรง  ซึ* งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที* ถูกต้อง  สามารถนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการคดักรองไดเ้ที*ยงตรงยิ*งขึ�น  ขอ้มูลที*ไดส้ามารถนาํไปใชใ้นการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั 
แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ*งขึ�น  ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่ามีสภาพการ
ดาํเนินงานตํ*ากว่าข้ออื*นๆ ได้แก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
เกี*ยวกบัการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ทั�งนี� อาจเนื*องมาจากสถานศึกษาไม่ได้จดักิจกรรมสาน
สัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ในการพบปะกนัระหวา่งบุคคลในชุมชน และร่วมประชุม
ทาํความเข้าใจเกี*ยวกับการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับ
ผูป้กครอง  ซึ* งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบุญส่ง  สมุทรเสน (2552 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการ
พฒันารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนิคมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*
การศึกษาระยอง   เขต 1 พบว่า สภาพปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านผู ้ปกครอง            
พบสาเหตุและปัญหาที*ทาํให้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 7 ขอ้  คือ  ผูป้กครอง   
มีรายได้ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย  ครอบครัวแตกแยก  นกัเรียนตอ้งอยู่ในความปกครองของญาติ  
ผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งและเกษตรกรรม มีผูป้กครองหลายรายสูบบุหรี*   มีผูป้กครองนกัเรียนหลาย
รายดื*มสุราเป็นประจาํ ทาํใหค้วามสําคญักบัการศึกษานอ้ย จะให้ความสําคญักบัการประกอบอาชีพ
มากกวา่ เพราะตอ้งหารายไดเ้ลี� ยงครอบครัว ซึ* งก็ส่งผลถึงการให้ความสําคญัของผูป้กครองที*มีต่อ
การศึกษาของบุตรหลานค่อนข้างน้อยทําให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาจึงค่อนข้างจํากัด              
การสนบัสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาจึงเป็นไปไดย้าก  
  1.2 การคัดกรองนักเรียน  ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี* ยวกับ             
การดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  ข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด  ได้แก่  โรงเรียนแต่งตั� งคณะกรรมการดาํเนินงาน           
ด้านการคดักรองนักเรียนออกไปกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี* ยงหรือมีปัญหา  ทั� งนี� อาจเนื*องมาจาก       
การคดักรองนกัเรียนเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�งหมดที*ไดจ้ากการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแลว้นาํ
ผลที*ได้มาจาํแนกตามเกณฑ์การคดักรองที*สถานศึกษาได้จดัทาํขึ�น  กาํหนดเกณฑ์การคดักรอง     
เพื*อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นที*ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพ        
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ความเป็นจริง ซึ* งโรงเรียนตอ้งมีเกณฑ์ในการคดักรองนกัเรียนที*ชดัเจนและมีคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดา้นการคดักรองนักเรียน  ซึ* งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประเสริฐ  สวนจนัทร์ (2553 : 103)           
ได้ทาํการศึกษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน         
เขตพื�นที*การศึกษาระยอง เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  การดําเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน            
อยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ดา้นการส่งเสริมและพฒันานักเรียน  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็น
เกี*ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที*  
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรม
ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นตามความสมัครใจและความถนัดของนักเรียน  ทั� งนี�           
อาจเป็นเพราะ โรงเรียนได้จดัการศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยจดั     
เนื� อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน คาํนึงถึง           
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์             
ซึ* งโรงเรียนดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ตามความถนดัและสนใจของนกัเรียนสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนักเรียนและแนวทางการจดัการศึกษา  ส่วนข้อที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่า         
มีสภาพการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ  ได้แก่  ครูที*ปรึกษาได้สรุปผลและประเมินผลกิจกรรม       
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้เป็นปัจจุบนั  ทั�งนี� อาจะเป็นเพราะ นกัเรียนทุกคนที*อยูใ่นความดูแล
ของครูที*ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี*ยงหรือกลุ่มมีปัญหา  การส่งเสริมนกัเรียน
เป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนเป็นบุคคลมีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ช่วยป้องกนัและ
ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี*ยงกลุ่มมีปัญหากลบัมาเป็นกลุ่มปกติ ครูที*ปรึกษาตอ้งมีการวางแผนการจดั
กิจกรรม การดาํเนินกิจกรรม และทาํการประเมินผลการจดักิจกรรม  การจดักิจกรรมส่งเสริม      
และพฒันาในรูปแบบอื*นๆ ที*หลากหลาย  ทั�งนี� ยงัสอดคล้องกบักลาสเซียร์ (Glazier. 2004 : 
Abstract)  ได้ศึกษาการสํารวจทศันคติของนักวิชาการศึกษาสามญัในเรื*องเกี*ยวกบัปัญหาและ     
ประสิทธิภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที*จัดอยู่ในกลุ่มเสี* ยง ซึ* งมีความสัมพนัธ์กับ         
การมีส่วนร่วมในคณะทาํงานเพื*อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการดาํเนินการประเมินผลเพื*อนาํไป
ทาํการวางแผนงานดา้นการพฒันาบุคลากร  ซึ* งมีความสาํคญัยิ*งในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไข ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ  
สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก      
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นสูงที*สุดมีค่าเฉลี*ยเท่ากนั 2 ขอ้  ได้แก่      
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โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในดูแลเรื*องการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 
ครูที*ปรึกษาประเมินผลและแจ้งให้ผูป้กครองทราบเพื*อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  ทั�งนี�อาจเนื*องมาจากโรงเรียนมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาผูป้กครอง ชุมชน และผูที้*เกี*ยวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน 
ชุมชน เขตพื�นที*การศึกษา หรือหน่วยงาน ที*กาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันา ปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนั ให้สถานศึกษา    
มีคุณภาพเพื*อให้ผูเ้รียนไดร้ับการศึกษาที*ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง 
ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา เห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงาน ตํ*ากวา่ขอ้อื*นๆ  ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษา
สร้างความมั*นใจในการรักษาความลบัขอ้มูลเกี*ยวกบัปัญหาของนักเรียน ทั�งนี� อาจจะเป็นเพราะ      
ครูที*ปรึกษาขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการให้คาํปรึกษา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่เหมาะสม     
สามารถยืดหยุ่น  ยอมรับขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  เพื*อการปรับเปลี*ยนได ้ ซึ* งสอดคลอ้ง กรมสุขภาพจิต 
(2546 : 22)  กล่าววา่ ครูที*ปรึกษาตอ้งมีจรรยาบรรณ  มีความศรัทธา  รับผิดชอบต่องานในบทบาท
หน้าที*รับผิดชอบต่อบุคคล  หน่วยงานและสังคมที*เกี*ยวขอ้งในขอบเขตความสามารถ ปฏิบติัตน  
โดยการยึดหลกัจรรยาบรรณ มีคุณธรรม  พรหมวิหาร 4   และสามารถรักษาความลบัของบุคคล    
ไม่มีอคติในการให้คาํปรึกษา รักษาประโยชน์สิทธิของผูรั้บคาํปรึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สมคัร ขนัชุมพล (2548 : 110) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา เลย เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของขา้ราชการครูในโรงเรียนด้านการป้องกนั  
และแกไ้ขปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน  ผู ้บริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ      
สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก  เมื*อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที*มีค่าเฉลี*ยความคิดเห็น          
สูงที*สุด ไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี*ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน  ทั�งนี�
เนื*องมาจากปัญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ อย่างถูกทางและรวดเร็วขึ�น  หากปล่อยให้เป็น  
บทบาทหน้าที*ของครูที*ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ* งเท่านั�น  ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ�น  
หรือลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ส่วนขอ้ที*ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาเห็นว่า          
มีสภาพการดาํเนินงานตํ*ากว่าขอ้อื*นๆ ได้แก่ ครูที*ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานผล   
การส่งต่อนกัเรียนอย่างต่อเนื*อง  ทั�งนี� เนื*องจากครูประจาํชั�น  ครูที*ปรึกษาถือวา่มีความใกลชิ้ดกบั 
นกัเรียนมากที*สุด เป็นผูที้*รู้ขอ้มูลพื�นฐานและมีความเขา้ใจ ในตวันกัเรียนแต่ละคน สามารถที*จะนาํ
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ขอ้มูลการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมาวเิคราะห์เพื*อคดักรองนกัเรียน เพื*อประโยชน์ในการส่งเสริม
พฒันา  ตลอดจนการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง  ดงันั�นเมื*อนักเรียนคนใด               
มีพฤติกรรมที*จดัอยูใ่นกลุ่มเสี*ยงหรือกลุ่มมีปัญหา จึงยอ่มเป็นหนา้ที*ของครูประจาํชั�น ครูที*ปรึกษา  
ที*จะตอ้งแกปั้ญหาและใหก้ารช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนดว้ยวิธีการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ  ซึ* งการดาํเนินการ
ตามกระบวนการที*ถูกตอ้งนั�น จะตอ้งมีการประเมินผลและติดตามผลการเปลี*ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียนหลงัดาํเนินการช่วยเหลือ หากมีพฤติกรรมดีขึ�นให้ดาํเนินการส่งเสริมและพฒันา       
นกัเรียนตามความเหมาะสมต่อไป แต่ในกรณีที*มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือ แลว้แต่
นกัเรียนยงัมีพฤติกรรมไม่ดีขึ�น ก็ควรส่งต่อนกัเรียน ซึ* งสํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
(2547 : 51)  ไดร้ะบุวา่ การส่งต่อนกัเรียน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือการส่งต่อภายในและภายนอก
การส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาที*ยาก         
ต่อการช่วยเหลือของครูที*ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี*ยวกบัจิตใจ ความรู้สึก และปัญหาพฤติกรรม             
ที*ซบัซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้  ครูที*รับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ และประสานการทาํงาน
กบัผูเ้กี*ยวขอ้ง  เพื*อการช่วยเหลือที*มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้ง    
ส่งต่อ ผูเ้ชี*ยวชาญภายนอก ซึ* งการส่งต่อมีความยุ่งยากหลายขั�นตอน ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจ      
ในการส่งต่อแลว้จะทาํยากต่อการปฏิบติั  สอดคลอ้งกบังานวิจยั เพ็ญศรี นิตยา (2551 : 87) ได้
ทาํการศึกษา สภาพและปัญหาการดาํเนิน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที*การศึกษาขอนแก่น เขต 4  ผลวจิยัพบวา่  ดา้นการส่งต่อโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       
เขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดยรวมมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย              
เมื*อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ 
การคดักรองนกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียนตามลาํดบั  ส่วนดา้นที*มีปัญหาตํ*าที*สุด ไดแ้ก่ การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา  ทั�งนี�อาจเป็นเพราะแนวนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้ทุกโรงเรียน
ตอ้งมีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และครูตอ้งทาํเป็นงานประจาํที*ตอ้งดาํเนินการ  นอกจากนั�น         
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษายงัมองว่าเป็นเรื* องยุ่งยากต้องทาํงานหลายขั�นตอน          
เพิ*มภาระการทาํงานให้กับครูมากขึ�น  จึงทาํให้มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  ทั�งนี�          
ยงัสอดคลอ้ง จุฑาภรณ์  นาคประวติั  (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการพฒันา       
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอาํเภอสอยดาว  สังกัดสํานักงาน          
เขตพื�นที*การศึกษาจนัทบุรี  เขต 2  จากการศึกษาพบวา่  ปัญหาในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  เมื*อพิจารณารายด้านเรียงจากค่าเฉลี*ย            
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จากมากไปหาน้อย  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ด้านการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการส่งเสริม    
นกัเรียน  และดา้นการส่งต่อนกัเรียน ซึ* งอภิปรายเป็นรายดา้นไดด้งันี�  
  2.1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบั

ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบันอ้ย 

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะโรงเรียนไดมี้การวางแผนการ ดาํเนินงาน ติดตาม ประเมินผล นิเทศ ที*เกี*ยวกบั

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลกบัครูที*ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือปฏิบติัตามแผนงาน
เกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลทาํให้เกิดปัญหาในดา้นนี�นอ้ย  ขอ้ที*พบวา่ มีปัญหามากที*สุด 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการปฏิบติังานเกี*ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยา่งนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครั� ง  ปัญหาและสาเหตุโดยรวมเกิดจากกการที*ฝ่ายบริหารโรงเรียนไดเ้ห็นความสําคญั
ในการทาํงานเป็นทีมตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนอ้ย มีความจาํกดัทั�งเรื*องบุคลากรและงบประมาณ

เป้าหมายการปฏิบติัไม่ชัดเจน  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย  ภาวะผูน้าํไม่เหมาะสม  
สมาชิกทีมไม่ไดรั้บการพฒันา  ทั�งดา้นความรู้  ความสามารถและทกัษะปฏิบติั  กระบวนการนิเทศ  

กาํกบัติดตามและประเมินผลการปฏิบติัไม่ชดัเจนและขาดการสรุปขอ้มูลสารสนเทศเพื*อการปรับปรุง  

แกไ้ข  และพฒันา  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวีรพงษ ์ เจริญไชย (2552 : 104) ไดศึ้กษา ปัญหา 
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ผลวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมปัญหาการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 

  2.2 การคดักรองนักเรียน ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา   

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา      

มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  เมื*อพิจารณา

เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุด โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑ์การคดักรองนกัเรียน

ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี*ยงหรือมีปัญหา  ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ มีการจดัระบบการคดักรอง     

การเก็บข้อมูลนักเรียนยงัไม่เป็นปัจจุบัน และมีการใช้เครื* องมือที*ไม่หลากหลายในการคัดกรอง           

นกัเรียน  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ กูดแมน  และคนอื*นๆ  (Goodman  and et al.  2003 : 114 - 118)  

ไดศึ้กษาการใชแ้บบคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล  (SDQ) เพื*อคดักรองนกัเรียนที*มีความผิดปกติ

ทางจิตใจ  เยาวชนในชุมชนที*รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้กครอง ครู เพื*อนเยาวชน  พบวา่  

ทุกกลุ่มให้ความเห็นวา่เป็นความผิดปกติทางจิตใจที*เกิดขึ�นเฉพาะบุคคล  และเป็นความแปรปรวน           

ทางอารมณ์ของบุคคลโดยมีพฤติกรรมส่วนบุคคล  พฤติกรรมอยูไ่ม่สุข  หรือไม่อยูนิ่*ง  พวกซึมเศร้า

และพวกที*มีพฤติกรรมที*ไม่พึงประสงค์อื*นๆ  ความกลวัสิ*งของหรือสัตวเ์ฉพาะบุคคล ถูกทอดทิ�ง  
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ในวยัเด็ก  และพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม  ทาํให้การคดักรองเยาวชนที*ผิดปกติทางจิตใจ           

มีความแม่นยาํและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เหมะสมมากกว่าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากครูและเพื*อนเยาวชนเพียงอยา่งเดียว ซึ* งสอดคลอ้งกบัวิเชียร วฒันา (2547 : 97)  ไดศึ้กษา

สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด       

สํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีปัญหา          

ดา้นการคดักกรองนกัเรียนเป็นรายบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 

  2.3 การส่งเสริมพฒันานักเรียน ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับ
ปัญหา การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย       
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่  ครูที*ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน 
ใหค้วามร่วมมือเกี*ยวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ทั�งนี� เป็นเพราะโรงเรียนทุกแห่ง
ต้องดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ แต่โรงเรียนมีอตัราจาํนวนครูน้อย ความรู้ความสามารถของ         
ครูมีจาํกดัเมื*อครูสํารวจความตอ้งการของนกัเรียนในการจดักิจกรรมจะพบว่า  นกัเรียนแต่ละคน           
มีความต้องการไม่เหมือนกัน  ซึ* งสอดคล้องกับสนาม  ทับทิมใส (2548 : 80 - 86)  ได้ศึกษา              
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในเขตกาญจนบุรี เขต 2  พบว่า ปัญหา     
ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดแ้ก่  ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนด  
ทิศทางและกลยุทธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  ได้แก่          
โรงเรียนตอ้งแต่งตั�งคณะทาํงาน จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแก่ครู 
  2.4 การป้องกนัและแก้ไขปัญหา  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกบั
ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย   
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่ ครูที*ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียน
ปฏิบติัตามแผนเกี*ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ทั�งนี�
เป็นเพราะครูที*ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน เอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน  สําหรับ     
กลุ่มเสี*ยง/มีปัญหานั�น  จาํเป็นจะตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด และหาวิธีการช่วยเหลือ
อย่างถูกทางและรวดเร็วจดักิจกรรมป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี*ยงและกลุ่มมีปัญหา 
ประสานงานกบัผูป้กครองชั�นเรียนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในกลุ่มเสี*ยงและกลุ่มมีปัญหา จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนที*มีปัญหา   
ดา้นการเรียน จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนนาขอ้มูลนกัเรียน
ที*ไดจ้ากการวิเคราะห์มาตดัสินใจในการส่งต่อ ประสานงานกบัครูหรือผูที้*จะให้ความช่วยเหลือ    
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นกัเรียนต่อ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิเชียร วฒันา (2547 : 99)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหา      
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*      
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมมีปัญหาดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
  2.5 การส่งต่อนักเรียน  ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษามีความคิดเห็นเกี*ยวกับปัญหา      

การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา      

มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  เมื*อพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่  มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ และขอ้ที*มีปัญหามากที*สุดไดแ้ก่ ครูที*ปรึกษาและ

ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื*อมีการส่งต่อนกัเรียน ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษา กาํหนดใหโ้รงเรียนและหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งดาํเนินการจดัการเรียนรู้ให้เกิด ขึ�น

ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที* มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพื*อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและ 

ใหก้ารศึกษาเป็นไป ตามความตอ้งการของชุมชน ทาํใหโ้รงเรียนประสบปัญหาคลา้ยคลึงกนัใน 4  ดา้น 

คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นความพร้อมทางปัจจยัของโรงเรียน และดา้น

การมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน ซึ* งที*ผ่านมานั�น ถึงแมว้่าจะมีตวัแทนของชุมชนและองค์กร

ต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานก็ตาม  

แต่บทบาทของคณะกรรมการดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั และหากกล่าวถึงการประสานงานกบัหน่วยงาน 

องคก์รอื*น ทั�งภาครัฐและเอกชนดว้ยแลว้ เกือบจะกล่าวไดว้า่มีนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย ในบางพื�นที* 

ชุมชน ผูป้กครอง มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรียนและการเรียน 

ของบุตรหลานได้เท่าที*ควร  สอดคล้องกบัสุชาติ  มีสมบติั (ออนไลน์.  2551)  ได้ศึกษารูปแบบ   

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงเรียน    

บา้นสะพานยงู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา่ ควรส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ

แก่ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง เผยแพร่ขอ้มูลองคค์วามรู้ให้แพร่หลาย และจดัให้มีงบประมาณ    

เพื*อการวิจยัติดตามผล อย่างต่อเนื*องในการปฏิบติังานของโรงเรียน  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ ทกัษะ    

ในการสร้างสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีวิสัยทศัน์ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ปฏิบติัตนเหมาะสมตามบทบาทร่วมมือกนัในการปฏิบติังานกับผูป้กครอง  และคณะกรรมการ

สถานศึกษาเปิดโอกาสและสนบัสนุนกิจกรรมของผูป้กครองและ ควรส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ

แก่ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง เผยแพร่ขอ้มูลองคค์วามรู้ใหแ้พร่หลาย   
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 3. เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
ตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  ที*จาํแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน      
  3.1 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ซึ* งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั�งไว ้ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารและครูที*ปรึกษา   
ไดเ้ห็นความสําคญัของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การดาํเนินงานมีระบบและขั�นตอน  มีการประสาน
ความร่วมมือกนัและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ครูที*เกี*ยวขอ้ง  ตลอดจนผูป้กครองเป็นอยา่งดี 
นอกจากนั�นยงัเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสําคญัของกระทรวงศึกษาธิการ            
มีการติดตามงานอย่างต่อเนื*องและสมํ* าเสมอจึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ                 
มีการปฏิบติัอย่างต่อเนื*อง  ซึ* งสอดคลอ้งกบัจกัรี  โพธิR สํานกั (2550 : 48 - 49) ไดศึ้กษา ปัญหา      
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานพื�นที*การศึกษาสระแก้ว   
เขต 2  พบวา่ ความคิดเห็นของครูที*ปรึกษาไม่แตกต่างกนั 
  3.2 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน        
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และกาํหนดมาตรการสนบัสนุน ส่งเสริม  ศกัยภาพนกัเรียน  เนน้กิจกรรมส่งเสริม  พฒันา  ป้องกนั
แกไ้ขปัญหา  และการคุม้ครองสิทธิเด็ก  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2551 : 6)  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที*มีขั�นตอนชดัจน  พร้อมทั�งมีวิธีการและเครื*องมือ
ที*มีมาตรฐาน คุณภาพ  และมีหลักฐานการทํางานที*ตรวจสอบได้ ดังนั� นทาํให้ผู ้บริหารและ            
ครูที*ปรึกษาที*มีประสบการณ์ต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัสมคัร    
ขนัชุมพล (2548 : 124)  ได้ทาํการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือ     
สภาพการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน  
เขตพื�นที*การศึกษา เลย เขต 2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของขา้ราชการครูในโรงเรียน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
  3.3 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ* งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั� งไว ้ทั� งนี� อาจเป็นเพราะสํานักงาน    
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  กําหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบาย               
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ที*สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั  จะตอ้งนาํไปดาํเนินการให้เกิดความเขม้แข็งและย ั*งยืน อนัส่งผลให้
นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือยา่งทั*วถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ส่งเสริมพฒันาให้เป็นคนดี
ของชุมชนประเทศชาติ ดาํรงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ซึ* งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมพร 
ไชยแสง (2548 : 107)  ไดท้าํการศึกษา การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาเลย ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ       
นกัเรียนในสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
  3.4 เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามสถานภาพ รายดา้นแตกต่างกนั 
เป็นไปตามสมมติฐานที*ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจเรื*องนี� แตกต่างกนั 
ขาดการติดตามงาน และร่วมมือกัน จึงทาํให้มีปัญหาในการดาํเนินงาน  สอดคล้องกับวีสูตร        
ฉตัรเชิดชยั (2547 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาแบบรูป ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง จงัหวดัชลบุรี  พบว่า  ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคญั     
ในการทาํงานเป็นทีมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย มีความจาํกัดทั�งเรื* องบุคลากรและ        
งบประมาณ เป้าหมายการปฏิบติัไม่ชดัเจน  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย ภาวะผูน้าํ
ไม่เหมาะสม  สมาชิกทีมงานไม่ไดรั้บการพฒันา  ทั�งดา้นความรู้ ความสามารถและทกัษะปฏิบติั 
กระบวนการ นิเทศ กาํกบัติดตามและประเมินผลที*ไม่ชดัเจน และขาดการสรุปขอ้มูลสารสนเทศ 
  3.5 เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน       
โดยรายดา้นแตกต่างกนั ทั�งนี� อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนที*มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก 
ผา่นงานมาค่อนขา้งมาก รวมทั�งการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จึงทาํให้มีการสั*งสมประสบการณ์
และสามารถมีความเขา้ใจและแกปั้ญหาในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
ไดดี้กวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที*มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย ซึ* งไม่สอดคลอ้งกบัพชัราภรณ์  
เดชสุภา (2551 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษาปัญหาการดาํเนินงานจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาํเภอคลองหาด สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาสระแกว้ 
เขต 1  พบวา่  ครูที*มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตํ*ากวา่ 5 ปี และครูที*มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ�นไป 
มีปัญหาไม่ต่างกนั 
  3.6 เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม   
และรายด้านแตกต่างกนั ทั�งนี� อาจมีสาเหตุมาจากขนาดของโรงเรียนที*แตกต่างกนั ทาํให้ปัญหา    
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีกระบวนการในการดาํเนินงานที*แตกต่างกนั โดยโรงเรียน



 110

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  เพราะโรงเรียน
ขนาดเล็กมีนกัเรียนจาํนวนนอ้ย ทาํให้ครูดูแลนกัเรียนไดท้ั*วถึง ซึ* งกระทรวงศึกษาธิการไดแ้สวงหา
แนวทางและวิธีการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดาํเนินโครงการ         
ยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ� นมาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินงาน     
การบริหารงานที*ชดัเจนค่อนขา้งมีระบบ ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถแต่ขาดการประสานงาน การทาํงานเป็นทีม จาํนวนบุคลากร        
และนักเรียนมีจํานวนมาก  จึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือต้องปรับเปลี*ยนไป            
ซึ* งไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ซึ* งไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจกัรี  โพธิR สํานกั (2550 :    
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื*อง ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษา   
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาสระแกว้  เขต 2  พบวา่  ความคิดเห็นของครูที*ปรึกษาจาํแนกตาม
ขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

สํานักงานเขตพื�นที*การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18   นั� นควรนําผลการศึกษาไปใช้และศึกษา

คน้ควา้วจิยั ดงันี�  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. โรงเรียนควรมีการจัดฝึกอบรมให้คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี*ยวกับการทํา        

สารสนเทศและวางแผนดาํเนินการในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื*อเป็นแนวทางในการรู้จกั 

นกัเรียนและดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื*อประโยชน์             

ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

 3. ผูป้กครอง ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการคดักรองนักเรียนโดยการให้รายละเอียด     

ขอ้มูลที*เป็นจริง 

 4. ควรมีกํากับติดตาม ดูแล และประเมินผล โดยให้การช่วยเหลือแก่ครูที*ปรึกษา       

และบุคลากรที*เกี*ยวขอ้งเมื*อพบปัญหาในการดาํเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั2งต่อไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี*ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
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 2. ควรศึกษาปัจจยัที*ส่งผลต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
 3. ควรศึกษาการพฒันารูปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนวย  บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 2.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะวฒัน์  พฒันกุลชยั อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 3.  นายบุญส่ง  สมุทรเสน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนิคมวทิยา จงัหวดัระยอง 

 4.  นางอุบลรัตน์  ฆววีงษ ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

 5.  นางสุภาวดี  ปิติทานนัท ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนนิคมวทิยา จงัหวดัระยอง 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง  สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพื#นที�การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

---------------------------------------------------------- 

คําชี#แจง 

 แบบสอบถามนี� ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเพื�อเป็นเครื�องมือการเก็บขอ้มูลในการจดัทาํวิทยานิพนธ์
เกี�ยวกบัสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต  18  โดยแบ่งเนื�อหาออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที� 1  แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นการตรวจสอบรายการ 
(Check List)  ประกอบดว้ยสถานภาพ   ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของโรงเรียน  
 ตอนที� 2  แบบสอบถามเพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับ
สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  ประกอบดว้ย   
  1.  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  2.  การคดักรองนกัเรียน 

  3.  การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 

  4.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

  5.  การส่งต่อนกัเรียน 

 โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง  และขอความกรุณาตอบครบทุกขอ้ 
ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั  โดยผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมเท่านั�นไม่มีผลกระทบต่อตวัท่าน
และหน่วยงานของท่านแต่อยา่งใด  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านที�ไดเ้สียสละเวลาตอบแบบสอบถาม
เพื�อเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 

 

       นางประนอม  แกว้สวสัดิ=  
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ตอนที� 1 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี#แจง  โปรดกาเครื�องหมาย � ลงใน  (  )  ที�เป็นจริงเกี�ยวกบัสถานภาพของท่าน 

 

   

1.  สถานภาพ 
 (   )  ผูบ้ริหาร 
 (   )  ครูที�ปรึกษา 

 

2.  ประสบการณ์การทาํงาน 

 (   )  ...................ปี 

 

3.  ขนาดของโรงเรียน 

 (    )  ขนาดเล็ก  (จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 499  คน) 
 (    )  ขนาดกลาง  (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  500 -1,499  คน) 

(    )   ขนาดใหญ่  (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  1,500 -2,499  คน) 
 (    )   ขนาดใหญ่พิเศษ (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  2,500 คน ขึ�นไป) 
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ตอนที�  2 

สภาพและปัญหาการดําเนินระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 

คําชี#แจง 

 โปรดกาเครื�องหมาย �  ลงใน  �  ระดบัการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของท่านจาก
สภาพและปัญหาที�เป็นจริง  โดยเกณฑก์ารพิจารณาดงันี�  
 5  หมายถึง  สภาพ และปัญหาการดาํเนินงานระดบัมากที�สุด 

 4  หมายถึง  สภาพ และปัญหาการดาํเนินงานระดบัมาก 
 3  หมายถึง  สภาพ และปัญหาการดาํเนินงานระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  สภาพ และปัญหาการดาํเนินงานระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  สภาพ และปัญหาการดาํเนินงานระดบันอ้ยที�สุด 

 

ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 

ระดบัสภาพการ
ดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1. โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังาน  
การจดัเก็บขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียนเป็น  
รายบุคคลโดยแต่งตั�งคณะกรรมการ      
ดาํเนินงาน  เตรียมความพร้อม 

          

2. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารไดด้าํเนินงาน
ตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกั    
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

          

3. ครูที�ปรึกษาจดัทาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน
ทั�ง 4 ดา้นไดแ้ก่  ดา้นความรู้
ความสามารถ  ดา้นสุขภาพ  ดา้น
ครอบครัว  และดา้นอื�นๆ ที�พบเพิ�มเติม 

          

4. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกั    
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
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ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 

ระดบัสภาพการ
ดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
5. บุคลากรในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือ

ปฏิบติัตามแผนงานเกี�ยวกบัการรู้จกั    
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

          

6. ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการ
ปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 

          

7. ครูที�ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผล
เกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล
ต่อผูบ้ริหารผูป้กครอง  และชุมชน    
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

          

8. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารไดน้าํปัญหา
อุปสรรคการปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแกไ้ข 

          

การคัดกรองนักเรียน 

9. โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการ    
ดาํเนินงานดา้นการคดักรองนกัเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี�ยงหรือมี
ปัญหา 

          

10. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารมีการประชุม
วางแผนการคดักรองนกัเรียน 

          

11. ครูที�ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน  
รายบุคคลมาวเิคราะห์เพื�อคดักรอง       
นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหา 

          

12.  โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑ ์        
การคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหา 
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ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 

ระดบัสภาพ 

การดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13. โรงเรียนไดอ้อกแบบเครื�องมือคดักรอง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี�ยง
หรือมีปัญหา 

          

14. คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร
ไดส้ร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเกี�ยวกบัการคดักรองนกัเรียน 

          

15. ครูที�ปรึกษาไดติ้ดตามผลและ
ประเมินผลนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี�ยง
หรือมีปัญหาอยา่งใกลชิ้ด 

          

16. ครูที�ปรึกษานาํผลประเมินนกัเรียน     
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหา
รายงานใหผู้บ้ริหารทราบอยา่งนอ้ยภาค
เรียน    ละ  1  ครั� ง 

          

17. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรอง    
นกัเรียนโดยการให้รายละเอียดขอ้มูล    
ที�เป็นจริง 

          

18. ครูที�ปรึกษาไดน้าํผลการประเมิน
นกัเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหา 
รายงานใหผู้ป้กครองทราบอยา่งนอ้ย 
ภาคเรียน ละ 1 ครั� ง 

          

19. ครูที�ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการคดั
กรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื�อพฒันา 
อยา่งต่อเนื�อง 

          

การส่งเสริมพฒันานักเรียน 

20. โรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน
เกี�ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา    
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นประจาํทุกปี 
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ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 

ระดบัสภาพ 

การดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

21. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนเกี�ยวกบักิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนอยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ  1 ครั� ง 

          

22. โรงเรียนไดจ้ดัโครงการส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนที�มีความสามารถทั�ง 4 
ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้น
อื�นๆ  ที�พบเพิ�มเติม 

          

23. ครูที�ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูมเพื�อ
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั�นเรียน
อยา่งสมํ�าเสมอ 

          

24. ครูที�ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมชุมนุม
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นตาม
ความสมคัรใจและความถนดัของ
นกัเรียน 

          

25. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ
เพื�อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็น
ประจาํทุกปี 

          

26. ครูที�ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนให้
ความร่วมมือเกี�ยวกบัการจดักิจกรรม    
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 

          

27. ครูที�ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนได้
ปฏิบติัตามแผนปฏิทินงานเกี�ยวกบัการ
จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
ที�วางไวต้ามขั�นตอน 
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ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 

ระดบัสภาพ 

การดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

28. ครูที�ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผล 
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน    
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

          

29. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเตม็ใจให้
ความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียน 

          

30. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา       
นกัเรียนตามความเหมาะสม 

          

31. โรงเรียนไดย้กยอ่ง  ชมเชย  หรือให้
รางวลันกัเรียนที�สร้างชื�อเสียงใหก้บั   
โรงเรียน 

          

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

32. โรงเรียนมีการวางแผนเพื�อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแล   
ช่วยเหลือนกัเรียน 

          

33. โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในดูแลเรื�องการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหานกัเรียน 

          

34. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน
เกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    
นกัเรียน 

          

35. ครูที�ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียน
ปฏิบติัตามแผนเกี�ยวกบัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแล    
ช่วยเหลือนกัเรียน 

          



 
 

128

 

ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 
ระดบัสภาพ 

การดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

36. ครูที�ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดย
ออกเยี�ยมบา้นเพื�อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ 

          

37. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการปฏิบติังานเกี�ยวกบั
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 
ตามความเหมาะสม 

          

38. ครูที�ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให ้        
ผูป้กครองทราบเพื�อใหมี้ส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

          

39. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและ
ติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ในกลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหาเพื�อการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหานกัเรียน 

          

40. ครูที�ปรึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
ปรึกษาปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจเพื�อใช้
เป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน 

          

41. ครูที�ปรึกษาสร้างความมั�นใจในการ
รักษาความลบัขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาของ       
นกัเรียน 

          

42. ครูที�ปรึกษาไดแ้ผนการปฏิบติังานการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมา  
ปรับปรุงเพื�อใหท้นักบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 

          

43. โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ        
เกี�ยวกบัการส่งต่อนกัเรียนที�ตอ้งการ             
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ความช่วยเหลือ 

ขอ้
ที� 

การดาํเนินงาน 

ระดบัสภาพ 

การดาํเนินงาน 

ระดบัปัญหา 

การดาํเนินงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

44. ครูที�ปรึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียน    
เพื�อแยกประเภทการส่งต่อภายในหรือ
ภายนอกอยา่งชดัเจน 

          

การส่งต่อนักเรียน 

45. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ
กบัผูป้กครองเมื�อมีการส่งต่อนกัเรียน 

          

46. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจ
ปฏิบติังานเกี�ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน 

          

47. ครูที�ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครอง
อยา่งเร่งด่วนเมื�อมีการส่งต่อนกัเรียน 

          

48. โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนกัเรียนกบั
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเพื�อหาทางแกไ้ข
ปัญหา 

          

49. ครูที�ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํ
รายงานผลการส่งต่อนกัเรียน             
อยา่งต่อเนื�อง 

          

50. ครูที�ปรึกษานาํขอ้มูลการส่งต่อนกัเรียน
มาปรับปรุงแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 28  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเรื�อง สภาพและปัญหา   
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื*นที�การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 18 

 

ดา้น ขอ้ 
ค่าอาํนาจจาํแนก 

สภาพการปฏิบติั ปัญหาการปฏิบติั 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 1. 1.11 1.02 

 2. 1.04 1.20 

 3. 1.07 0.96 

 4. 0.94 0.86 

 5. 1.15 0.97 

 6. 1.01 1.15 

 7. 1.03 1.17 

 8. 1.13 1.24 

 9. 0.96 1.12 

 10. 0.93 1.20 

 11. 0.99 1.15 

 12. 0.98 1.10 

 13. 1.09 1.06 

 14. 1.09 1.01 

 15. 0.90 1.08 

 16. 0.83 1.08 

 17. 1.04 1.24 

 18. 1.02 1.04 

 19. 0.97 0.99 

การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 20. 0.97 1.06 

 21. 1.08 0.98 

 22. 1.15 1.15 

 23. 1.18 1.21 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

ดา้น ขอ้ 
ค่าอาํนาจจาํแนก 

สภาพการปฏิบติั ปัญหาการปฏิบติั 

 24. 1.20 1.22 

 25. 1.14 1.01 

การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 26. 0.98 0.93 

 27. 0.93 0.90 

 28. 0.96 0.96 

 29. 1.01 1.06 

 30. 1.03 1.24 

 31. 1.01 1.08 

 32. 1.06 1.05 

 33. 1.13 0.99 

 34. 0.96 0.95 

 35. 0.94 1.23 

 36. 1.06 1.11 

 37. 1.09 1.08 

 38. 1.04 1.10 

 39. 1.07 1.11 

 40. 1.04 1.16 

 41. 1.06 1.16 

 42. 1.20 1.13 

การส่งต่อ 43. 1.02 1.04 

 44. 0.77 1.03 

 45. 0.85 1.08 

 46. 0.93 1.14 

 47. 0.98 1.09 

 48. 0.82 1.03 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

ดา้น ขอ้ 
ค่าอาํนาจจาํแนก 

สภาพการปฏิบติั ปัญหาการปฏิบติั 

 49. 0.86 1.08 

 50. 0.81 1.14 

 
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั*งฉบบั  =  0.98  

ค่า  IOC = 1.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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สถานที�เกดิ อาํเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 
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