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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) 



 3

 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 
 
 
 
 




