
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 
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  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



 25

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 
 




