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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  ใน  5  ดา้น 
คือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน  ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ และเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 5 ดา้น นั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน   กลุ่ม
ตวัอยา่ง  จ  านวน  341 ราย โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั  0.92  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอย่างอิสระ และการทดสอบเอฟ
แบบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ   เชฟเฟ่ 
(Scheffe) 
 

ผลการวจัิยพบว่า    
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3   มีระดบัการ

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรอง
นกัเรียน  ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่ออยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.05, 
3.03,3.28 และ 3.03 ตามล าดบั) และดา้นการส่งเสริมนกัเรียนอยูใ่นระดบัน้อย ( x = 2.48 ) เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ในแต่ละดา้นจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่าด้านการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคดักรองนักเรียน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ดา้นการคดักรองและดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัการด าเนินงานมากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thematic paper were to study the level of operating the system of 
caring and supporting the students in schools under Buriram Primary Educational Service Office 
Area 3 in 5 aspects namely knowing students individually, screening students, supporting 
students, protecting and solving problems, and forwarding and to compare the level of operating 
the system of caring and supporting the students in schools in 5 aspects classified by status and 
sizes of schools. The sample was 341 people. A Likert scale questionnaire with reliability value at 
0.92 was used to collect data. The computer packaged program was used in analyzing data to find 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test and differences were analyzed 
in pair using method of Scheffé. 
  
 The results of the research were as follows:  
 The level of operating the system of caring and supporting the students in schools under 
Buriram Primary Educational Service Office Area 3 was  moderate in the aspect of knowing 
students individually, screening students, supporting students, protecting and solving problems, 
and forwarding( x  = 3.05, 3.03,2.48 and 3.03 respectively). The comparison on the level of 
operating the system of caring and supporting the students classified by status found that the 
aspect of knowing students individually and the aspect of screening students were statistically 
different at 0.01 and 0.05. In addition, the comparison classified by sizes of schools found that the 
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aspect of screening and protecting and solving problems were statistically different at 0.01. Here, 
small size schools had high level of operating system than moderate and large size of schools.  
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กติติกรรมประกาศ 

   
สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง

ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี  
ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีได้

ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ท่ีปรึกษา และ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ 
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ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์ คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิงบูชาพระคุณ
ของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ขอจงไดรั้บ
ส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน
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ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นรายคู่
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ปัจจุบนัสภาพสังคมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้เกิดปัญหามากมาย 

ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีผลกระทบต่อครอบครัวท่ีตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัชีวิตประจ าวนัมาก
ข้ึน ท าใหส้ถาบนัครอบครัวตอ้งมีความห่างเหินกนั การดูแล การพึงพาอาศยักนันอ้ยลงและเกิดแรง
กดดนับีบคั้นต่าง ๆส่งผลกระทบต่อทางจิตใจ จึงเป็นเหตุของปัญหาการหย่าร้างซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะ
ท าให้กระทบกระเทือนต่อสภาวะ จิตใจ ของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีหย่าร้าง จะมีสภาพป่วยทางจิตใจ เช่น ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ ขาดความรักความ
อบอุ่น มีปมดอ้ย ขาดความเขา้ใจตนเอง ปัญหาต่าง ๆ ในทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน
พบว่าเด็กจ านวนไม่น้อยมีปัญหาดา้นครอบครัว ขาดการเล้ียงดู ถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การพฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจอยา่งเหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการปรับตวั
และการด าเนินชีวติอยา่งปกติสุข เด็กจ านวนหน่ึงมีปัญหาดา้นพฤติกรรมมีความเครียด ความขดัแยง้ 
และหันไปใช้สารเสพติด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และท าให้เกิดการติดยา การมัว่สุมการกระท า
ความผดิตามมา1 

การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้ งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา
ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงัโดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษานั้นนอกจากจะด าเนินการดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนแลว้การป้องกนัและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีเป็นส่ิงส าคัญประการหน่ึงของการพฒันา
เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆซ่ึงนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวกแลว้ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนัเป็นตน้ว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหา
การระบาดของสารเสพติดปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งดงันั้นภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพฒันานกัเรียนให้เป็นไปตามความ

                                                        
1กรมสุขภาพจิต, กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ในสถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546), หนา้ 1. 
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มุ่งหวงันั้นจึงต้องอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดใหว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่
สิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย2พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)พ.ศ. 2555ไดก้ าหนดความมุ่งหมายของ
การศึกษาในมาตรา 6 ไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข”3 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก าหนดมาตรการ
สนบัสนุนส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาป้องกนัแกไ้ขปัญหาและคุม้ครอง
สิทธิเด็กโดยให้สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางเพราะสภาพสังคมปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจการเมือง วฒันธรรม และความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในดา้น
สังคมปัจจุบนัจึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีตอ้งหาแนวทาง น าเทคนิควิธีการต่างๆ มาพฒันาครู
เพื่อท่ีจะสามารถด าเนินการในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 4 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ประกอบดว้ยโรงเรียนในสังกดั 8 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนางรอง อ าเภอปะค า อ าเภอหนองก่ี อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอละหานทราย 
อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีโรงเรียนในสังกดัจ านวน 216 
โรงเรียน จ านวนนกัเรียน 77,463 คน จ านวนบุคลากร 3,900 คน จ านวนประชากร 338,410 คน 
สภาพโดยทัว่ไปของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดย
ภาพรวมจะอยู่ในชนบทมีสภาพปัญหาในการจดัการศึกษาค่อนขา้งยาก นกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนถึงปานกลาง ปัญหาด้านยาเสพติดในบางพื้นท่ีอันส่งผลกระทบในการจัดการศึกษา 

                                                        
2พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิม่เติมพ.ศ. 2553 (ฉบับที3่), (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2553), หนา้ 3. 
3ธีระ รุญเจริญ, สู่ควำมเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ, (กรุงเทพมหานคร : ขา้วฟ่าง

,2548), หนา้ 33. 
4ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.), 2547) 
หนา้ 2 – 16. 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้น านโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การด าเนินงานจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้กับ
โรงเรียนในสังกดัอยา่งจริงจงั เพื่อคอยเฝ้าระวงัดูแลและคอยให้การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีก าลงัจะเกิด
ปัญหาและมีปัญหามีการติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีปัญหาและหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหา ส่งผลให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพทั้ง
ด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข ตามสังคมมุ่งหวงัไว ้ซ่ึงเป็นภารกิจท่ี
โรงเรียนในสังกดัจะตอ้งจดัการศึกษาใหก้บันกัเรียน5 

ดงันั้นสถานศึกษาจึงเป็นองคก์ารหลกัท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างเยาวชนให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมและ ประเทศชาติ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัส าคญั
ในการด าเนินงานเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดดว้ยความรักและความเมตตาท่ีมีต่อศิษย ์
และความภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เจริญเติบโต
งอกงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมต่อไปและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นศึกษาคน้ควา้แนวทางในการพฒันาการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาการติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในสถานศึกษา
โดยเฉพาะบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาได้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนใหเ้จริญเติบโต งอกงาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงมีความสนใจ ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดย
มุ่งหวงัให้โรงเรียนด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อไดน้ าไปประกอบการพฒันาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีความเหมาะสม การป้องกนัปัญหา ลดปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกบันกัเรียน และเป็นขอ้มูลในดา้นการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 
 

                                                        
5ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 , แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี, 2554, 

(อดัส าเนา), หนา้ 13-14. 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้น

การรู้จกันกัเรียนรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวจิยัของสมศกัด์ิ วรรณศิริ ไดศึ้กษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 อยูใ่น
ระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดู
ช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั และจากการวิจยั
ของประเสริฐ สวนจนัทร์ ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและเปรียบเทียบ
ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นพบว่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติดงันั้น
การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้ง 5 ดา้น คือดา้นการรู้จกั
นกัเรียนรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา และดา้นการส่งต่อ ของบุคลากรในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,996 คนจ านวน 216 โรงเรียน 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ปีการศึกษา 2555 
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1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ส้ินสุด 30

กนัยายนพ.ศ. 2556 
1.4.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ตวัแปรตน้ (Independent Variable)ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนรายบุคคลดา้นการคดักรองนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียนด้านการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาดา้นการส่งต่อ 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยมีครูประจ าชั้ น/ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ประกอบดว้ย การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรอง
นกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและการส่งต่อ อยา่งมีขั้นตอน มีวิธีการและเคร่ืองมือ โดย
ประสานความร่วมมือกับผูเ้ก่ียวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฒันาการ และสามารถ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข อนัเป็นการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็น
กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง กระบวนการส่งเสริมป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 
อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประสานงาน ประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน
ชดัเจน มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีหลกัฐาน การด าเนินงานสามารถตรวจสอบได้และระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวมีความส าคัญมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกันไปแต่มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัซ่ึงเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัตวั
นกัเรียน ทั้งในดา้นการเรียน ดา้นสุขภาพ ดา้นส่วนตวั และการศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล เช่น การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ คัดกรองนักเรียนเป็น
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ประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ย่างถูกทาง เพื่อน าขอ้มูล
เหล่าน้ีมาแกไ้ขปัญหานกัเรียนไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียน 

กำรคัดกรองนักเรียน  หมายถึง การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน เก่ียวกับตัวนักเรียนเป็น
รายบุคคล มาพิจารณาเพื่อจ าแนกนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียง /มีปัญหา และ
สามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กำรส่งเสริมนักเรียน  หมายถึง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแล
รับผดิชอบของครูท่ีปรึกษา ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาให้สามารถพฒันาเป็นบุคคล
ท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามศกัยภาพ ส าหรับกลุ่มปกติตอ้งพฒันาให้ดีข้ึนส่วนกลุ่มเส่ียงตอ้งจดักิจกรรม
ไม่ใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาในอนาคต  

กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ หมายถึง การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมี
ปัญหา ตลอดจนการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัปัญหาบุคลิกลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนแต่ละคน 

กำรส่งต่อ หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบันกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหารุนแรงท่ี ครูท่ีปรึกษาไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยล าพงัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นงานแนะแนว นกัสังคมสงเคราะห์จิตแพทยใ์ห้เขา้มามีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 

ปัญหำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง อุปสรรคในการปฏิบติังานการให้ค  าปรึกษา
เบ้ืองตน้กบันกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาบุคลิกลักษณะและสภาพแวดล้อมของ
นกัเรียนแต่ละคน โดยด าเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือ 5 ดา้น คือดา้นการรู้จกั
นกัเรียนรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา และดา้นการส่งต่อ 

บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

ขนำดของโรงเรียน หมายถึง การแบ่งประเภทของโรงเรียนโดยยึดจ านวนนักเรียนเป็น
เกณฑ์ในการแบ่ง ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู ้
ก  าหนดการ โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาดดังน้ีจ  าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง 
สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1- 120 คนโรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมี
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จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121- 300 คนโรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาในระดบัชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต3 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
ท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 8 อ าเภอ 
ประกอบดว้ย อ าเภอนางรอง อ าเภอหนองก่ี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนอง
หงส์ อ าเภอละหานทราย อ าเภอปะค า และอ าเภอโนนดินแดง รวม 216 โรงเรียน 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
วางแผนส่งเสริมสนบัสนุนและแกปั้ญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 1.6.2 เป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 1.6.3 เป็นขอ้มูลส าหรับ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริม
สนบัสนุนและแกปั้ญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
 1.6.4 เป็นขอ้มูลส าหรับ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันางานการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 

 1.6.5 ไดท้ราบผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการศึกษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือเร่ืองวิจยัและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.2 การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.3 บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสุขพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา

ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผ่าน
กระบวนการศึกษาเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ห็นความสําคญัและไดก้าํหนดให้สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานท่ีตอ้งรับผดิชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติป้องกนัช่วยเหลือและแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิด
กบันักเรียนนาํระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในสถานศึกษาท่ี
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองจริงจงัมาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน1 

กรมสุขภาพจิต ตระหนกัถึงความสําคญัดงักล่าวจึงจดัทาํระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
เพื่อใหมี้กระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีความชดัเจน มีการประสานความร่วมมือของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง มีการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพมีหลกั
แนวคิดในการดาํเนินงาน คือ 

                                                        
1สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, การพัฒนาคู่มือวิทยากรด้านค่านิยม, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2547), หนา้ 3, 
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1. มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติ เพียงแต่ใชเ้วลาและวิธี
ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดงันั้นการยึดนกัเรียนเป็นสําคญัในการ
พฒันา เพื่อดูแลช่วยเหลือดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นส่ิงจาํเป็น 

2. ความสาํเร็จของงาน ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํ ของทุกคนท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นบุคลากรของโรงเรียนในทุกระดบั ผูป้กครองหรือชุมชน2 

กรมสุขภาพจิตไดก้ล่าววา่ประโยชน์จากระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนคือ 
1. นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี และอบอุ่น 
3. นกัเรียนรู้จกัตนเองและควบคุมตนเองได ้
4. นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
5. นกัเรียนพฒันาความฉลาดทางอารมณ์3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกล่าวว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น

กระบวนการใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหด้าํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพของ
ตนเอง โดยพฒันาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพื่อให้นกัเรียนสามารถปรับตวัไดดี้ข้ึน นกัเรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงคม์ากข้ึน นกัเรียนรู้จกัยอมรับและเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน4 

กรมวชิาการ กล่าววา่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง การช่วยเหลือนกัเรียนเป็น
กระบวนการท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเองมีแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตนเอง
รวมทั้งครูไดรู้้จกันกัเรียนมากข้ึนสามารถให้การส่งเสริม และป้องกนัปัญหาของผูเ้รียนไม่วา่จะเป็น
กลุ่มปกติหรือกลุ่มพิเศษ5 

                                                        
2กรมสุขภาพจิต, คู่มือดูแลสุขภาพจิตในการดูแลนักเรียนส าหรับผู้ปกครองส าหรับครู,

(กรุงเทพมหานคร : บริษทัซูวเีนียร์ ไทยแลนดจ์าํกดั, 2544), หนา้ 2-3, 
3กรมสุขภาพจิต, คู่มือดูแลสุขภาพจิตในการดูแลนักเรียนส าหรับผู้ปกครองส าหรับครู,

(กรุงเทพมหานคร : บริษทัซูวเีนียร์ ไทยแลนดจ์าํกดั, 2544), หนา้ 7, 
4คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปและส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2544), หนา้ 44, 
5คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 

(เพิม่เติม) พ,ศ, 2545, (กรุงเทพมหานคร: บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2545) หนา้ 7, 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อม
วิธีการและเคร่ืองมือการทาํงานท่ีชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาํเนินงาน
ดังกล่าวและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการ
สนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดใ้หค้วามหมายวา่ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน คือการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะการดาํรงชีวิต 
และรอดพน้จากวกิฤติทั้งปวง7 

รังสรรค์ เพ็งนู กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการการ
ดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการ
ดาํเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อนั
ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
ชดัเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลกัฐานการทาํงานท่ีตรวจสอบได้8 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีนกัวิชาการและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึงกระบวนการดาํเนินงานในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบมีขั้นตอน โดยมีครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกั
ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ประกอบดว้ย การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดั
กรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและการส่งต่อ อยา่งมีขั้นตอน มีวธีิการและเคร่ืองมือ 
โดยประสานความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฒันาการ และสามารถ
ดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข อนัเป็นการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็น
กระบวนการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

                                                        
6คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545) หนา้ 12, 
7 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547 ) หนา้ 1- 3, 
8รังสรรค ์เพ็งนู, สภาพความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,(ราชบุรี : 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 , 2551), หนา้ 15, 



 11 

2.2 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
จากหลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นการพฒันา

คุณภาพชีวติของนกัเรียนดา้นร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม และ
การมีชีวติท่ีเป็นสุขเป็นจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
มีความตระหนกัในการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงดาํเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กล่าววา่ กระบวนการดาํเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีองคป์ระกอบท่ีเป็นหวัใจของการดาํเนินงาน5 ดา้น ดงัน้ี 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล คือการรู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียนซ่ึงเป็นขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์มิใช่การใชค้วามรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน ซ่ึงจะทาํ
ใหไ้ม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด 

2. การคดักรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดท่ีได้จากการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลแลว้นาํผลท่ีไดม้าจาํแนกตามเกณฑก์ารคดักรองท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัทาํข้ึน 

3. การส่งเสริมพฒันานกัเรียน เป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของ
ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิ
ให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาและเป็นการช่วยให้
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหากลบัมามีพฤติกรรมดีข้ึนตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวงั 

4. การป้องกนัและแก้ไขปัญหา คือความเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา จาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 

5. การส่งต่อ เป็นการดาํเนินการในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือหากว่า
ช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บ
การส่งเสริมพฒันาและช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็วข้ึนแต่ละกิจกรรมมีความสําคญั แตกต่าง
กนัไป9 

กรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไวด้งัน้ี คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแล

                                                        
9สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติและแก้วกิฤตสังคมเส้นทางสู่ครูมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วน
พิมพ,์ 2546 ), หนา้ 35, 
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ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเคร่ืองมือการทาํงานท่ีชัดเจนโดยมีครู ท่ี
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินงานดงักล่าว และมีการประสานความร่วมมือ อย่างใกลชิ้ด
กบัครูท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากทางโรงเรียน การดูแล
ช่วยเหลือ หมายความถึง การส่งเสริม การป้องกนั และการแกไ้ขปัญหา โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือ 
สําหรับครูประจาํชั้น หรือครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการดาํเนินงานพฒันา
นกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และปลอดภยัจากสารเสพติดประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 
ดา้น คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่อ10 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความหมายระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการ
ดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนชดัเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลกัฐานการทาํงานท่ีตรวจสอบไดโ้ดยมีครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาเป็น
บุคลากรหลกัในการดาํเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคนมีส่วนร่วม ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 
ดา้น คือการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่อ11 

สรุปการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจากนกัวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการส่งเสริม
ป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประสานงาน 
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดว้ย
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนชดัเจน มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีหลกัฐาน การ
ดาํเนินงานสามารถตรวจสอบไดแ้ละระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดงักล่าวมีความสาํคญัมีวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัไปแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัซ่ึงเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของสถานศึกษาเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

                                                        
10กรมสุขภาพจิต,คู่มือการช่วยเหลอืด้านสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติดในวัยรุ่นส าหรับ

บุคลากรสาธารณสุข, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 2546),
หนา้ 7, 

11กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร,ส,พ,), หนา้ 4 
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2.2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ดว้ยความหลากหลายของนกัเรียน และนกัเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ี

แตกต่างกนั ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลกัษณะทั้งดา้นบวกและดา้นลบดงันั้น
การได้รู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัตวันักเรียนจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะช่วยให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจ
นกัเรียนมากข้ึนสามารถนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์มิใช่การใช้
ความรู้สึกหรือการคาดคะเนโดยเฉพาะการแกปั้ญหานกัเรียนซ่ึงจะทาํให้ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดต่อการ
ช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด 

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ กล่าวว่าในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลนั้นครูท่ีปรึกษาตอ้งใช้
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลนกัเรียนท่ีครอบคลุมทั้งดา้นความสามารถดา้น
สุขภาพและดา้นครอบครัวเคร่ืองมือท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1.ระเบียนสะสม 
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
3. วธีิการและเคร่ืองมืออ่ืนๆเช่นการสัมภาษณ์การศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงานการเยี่ยมบา้น

การศึกษาขอ้มูลจากแบบบนัทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองซ่ึงจดัทาํโดยกรมอนามยักร ะทรวง
สาธารณสุข12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานของนักเรียนท่ีครู
ประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาควรมีสาํหรับใชใ้นการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลดา้นความสามารถ 
1.1 การเรียน 
1.2 ความสามารถพิเศษ/อจัฉริยะ 

2. ดา้นสุขภาพ 
2.1 ร่างกาย/ความพิการ 
2.2 จิตใจ-พฤติกรรม 

3. ดา้นครอบครัว 
3.1 เศรษฐกิจ 
3.2 การคุม้ครองสวสัดิภาพ 

                                                        
12วนิดา ชนินทยทุธวงศ,์ คู่มือครูทีป่รึกษาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน, พิมพค์ร้ังท่ี 3, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์ร.ส.พ., 2544), หนา้ 20 – 22, 
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4. ดา้นสารเสพติด 
5. ดา้นความปลอดภยั 
6. พฤติกรรมทางเพศ 
7. ดา้นอ่ืนๆท่ีครูพบเพิ่มเติมซ่ึงมีความสาํคญัหรือเก่ียวขอ้งกบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน13 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กล่าวว่าการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลนั้น

ควรมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. ระเบียนสะสมเป็นเคร่ืองมือในรูปเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน

โดยนักเรียนเป็นผูก้รอกข้อมูลและครูท่ีปรึกษานําข้อมูลเหล่าน้ีมาศึกษาพิจารณาทาํความรู้จัก
นกัเรียนเป็นเบ้ืองตน้หากขอ้มูลไม่เพียงพอหรือมีขอ้สังเกตบางประการก็ควรหาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย
วิธีการต่างๆเช่นการสอบถามจากนักเรียนโดยตรงการสอบถามจากครูคนอ่ืนๆหรือเพื่อนๆของ
นกัเรียนระเบียนสะสมเป็นขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนจึงตอ้งเป็นความลบัและเก็บไวอ้ยา่งดีมิให้ผูใ้ด
เก่ียวข้องหรือเด็กอ่ืนๆมาร้ือคน้ได้หากเป็นไปได้ควรเก็บไวก้บัครูท่ีปรึกษาและมีตูเ้ก็บระเบียน
สะสมใหเ้รียบร้อยระเบียนสะสมควรเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษาหรือ 6 
ปีการศึกษาและส่งต่อระเบียนสะสมไปยงัครูท่ีปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไปหรืออาจจดัครูท่ี
ปรึกษาตามดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองจนจบการศึกษาในแต่ละตอนหรือจนจบ 6 ปีการศึกษาก็ได ้

2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นเคร่ืองมือสําหรับการคดักรองนกัเรียนดา้นพฤติกรรม
การปรับตวัท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัสภาพจิตใจซ่ึงจะช่วยใหค้รูท่ีปรึกษามีแนวการพิจารณานกัเรียนดา้น
สุขภาพจิตมากข้ึนแบบประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นเคร่ืองมือท่ีกรมสุขภาพจิตเป็นผูจ้ดัทาํข้ึนซ่ึงใชก้นั
แพร่หลายในประเทศแถบยุโรปเพราะมีความเท่ียงและความตรงจาํนวนขอ้ไม่มากคณะผูจ้ดัทาํของ
กรมสุขภาพจิตโดยแพทยห์ญิงพรรณพิมลหล่อตระกูลเป็นหวัหนา้คณะไดท้าํการวิจยัเพื่อวิเคราะห์
ความเท่ียงและความตรงแบบประเมินและหาเกณฑ์มาตรฐาน  (Norm)ของเด็กไทยแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กมี 3 ชุดคือชุดท่ีครูเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนชุดท่ีพ่อแม่ผูป้กครองเป็นผูป้ระเมินนกัเรียน
และชุดท่ีนกัเรียนประเมินตนเองทั้ง 3 ชุดมีเน้ือหาและจาํนวนขอ้เท่ากนัคือ 25 ขอ้โรงเรียนอาจ
เลือกใช้ชุดท่ีนักเรียนประเมินตนเองชุดเดียวหรือใช้ควบคู่กับชุดท่ีครูเป็นผูป้ระเมินเพื่อความ
เท่ียงตรงยิง่ข้ึนโดยระยะเวลาท่ีประเมินไม่ควรห่างจากนกัเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือนซ่ึงถา้หาก

                                                        
13คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.), 
2547), หนา้ 37, 
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เป็นไปไดค้วรใชแ้บบประเมินทั้ง 3 ชุดพร้อมกนัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของผลท่ีออกมาการใช้
แบบประเมินพฤติกรรมเด็กครูท่ีปรึกษาจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมวิธีการใชก่้อนเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจและมีทกัษะ 

ในการใชใ้นกรณีท่ีขอ้มูลของนกัเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กมี
ไม่พอเพียงหรือเกิดกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมอีกครูท่ีปรึกษาก็อาจใชว้ิธีการและเคร่ืองมือ
อ่ืนๆเพิ่มเติมเช่นการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนการสัมภาษณ์และการเยี่ยมบา้นนกัเรียนเป็นตน้
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ครูท่ีปรึกษาสร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบันกัเรียน
และผูป้กครองนกัเรียนเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาสามารถรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนไดม้ากพอท่ีจะสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมคดักรองนักเรียนให้คาํแนะนาํปรึกษาและวางแผนการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหามักมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและก่อปัญหาข้ึนมากมายครูท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้มูลนกัเรียนมากพอจะสามารถ
จดักิจกรรมป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้และหากมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ทนัท่วงที 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลนั้นมีวธีิการดงัน้ี 
1. การสังเกต 

1.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียน 
1.2 สังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียน 

2. การสัมภาษณ์ 
2.1 สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

2.1.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งภายในสถานศึกษาไดแ้ก่ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาครู
ประจาํวชิา/เพื่อนครูและเพื่อนนกัเรียน 

2.1.2 ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาไดแ้ก่ผูป้กครองนกัเรียนญาติใกลชิ้ด
นกัเรียนและเพื่อนบา้น 

2.2 สัมภาษณ์ตวันกัเรียนเอง 
3. การเยีย่มบา้น 

3.1 เยี่ยมบา้นนักเรียนเพื่อพบพ่อแม่/ผูป้กครองนกัเรียนไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพเศรษฐกิจ/สังคมความสัมพนัธ์ในครอบครัวทศันคติ/ค่านิยมของคนในครอบครัว 

3.2 เยีย่มบา้นเพื่อพบบุคคลอ่ืนๆในครอบครัว 
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4. ศึกษาขอ้มูล 
4.1 ศึกษาขอ้มูลจากผลงานของนกัเรียนแบ่งออกเป็น 

4.1.1 จากผลงานการเขียนไดแ้ก่อตัชีวประวติับนัทึกประจาํวนั 
4.1.2 จากช้ินงานได้แก่สมุดทาํงาน/แบบฝึกหัดงานฝีมือ/ส่ิงประดิษฐ์

โครงงาน 
4.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆไดแ้ก่ 

4.2.1 ระเบียนสะสม 
4.2.2 การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 
4.2.3 บนัทึกสุขภาพจากแพทย ์
4.2.4 บนัทึกสรุปการประเมินจุดแขง็จุดอ่อน 
4.2.5 บันทึกสรุปการสํารวจเบ้ืองต้นเพื่อคดัแยกความพิการ/ความ

บกพร่อง 
4.2.6 บนัทึกสรุปการสาํรวจความสามารถพิเศษ 
4.2.7 บนัทึกสรุปการสาํรวจนกัเรียนดอ้ยโอกาส 

5. ทดสอบ 
5.1 แบบทดสอบท่ีสถานศึกษาสร้างข้ึน 
5.2 แบบทดสอบระดบัชาติ 
5.3 แบบทดสอบมาตรฐาน14 

สรุปจากการศึกษาจากนกัวชิาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่การดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึงการดาํเนินงานเก่ียวกบั
ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัตวันักเรียน ทั้งในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านส่วนตวั และการศึกษา
พฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การสัมภาษณ์ การเยีย่มบา้น เพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ คดั
กรองนกัเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ย่างถูก
ทาง เพื่อนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาแกไ้ขปัญหานกัเรียนไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียน 

 
 

                                                        
14สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร.ส.พ.), 2547), หนา้ 35 – 38. 
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2.2.2 การคัดกรองนักเรียน 
เป็นการพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนเพื่อจดักลุ่มนกัเรียน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ตรงกบัสุขภาพปัญหา และความตอ้งการ
จาํเป็นดว้ยความรวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นยาํ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าการคัดกรองนักเรียนเป็นการ
พิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มนกัเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1. กลุ่มปกติคือนักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามเกณฑ์การคดักรองของ
โรงเรียนแลว้อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ 

2. กลุ่มเส่ียง/มีปัญหาคือนกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคดั
กรองของโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนตอ้งให้ความช่วยเหลือป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาตามแต่กรณีการจดั
กลุ่มนักเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกตอ้งโดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนกัเรียนยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วในการ
แกปั้ญหาซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่ไดค้ดักรองนกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มแลว้ความชดัเจนในเป้าหมาย
เพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือซ่ึงบางกรณี
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

การคดักรองนกัเรียนครูท่ีปรึกษาจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิ่งท่ีจะไม่ทาํให้นกัเรียนรู้ไดว้า่
ตนถูกจดักลุ่มอยูใ่นกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติโดยเฉพาะนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมี
ความไวต่อการรับรู้แมว้า่นกัเรียนจะรู้ตวัดีวา่ขณะน้ีตนเองมีพฤติกรรมอยา่งไรหรือประสบปัญหาใด
ก็ตามและเพื่อเป็นการป้องกนัการลอ้เลียนในหมู่เพื่อนนกัเรียนอีกดว้ยดงันั้นครูท่ีปรึกษาตอ้งเก็บผล
การคดักรองนกัเรียนเป็นความลบันอกจากน้ีครูท่ีปรึกษาจะตอ้งประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อการ
ช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงตอ้งระมดัระวงัในการส่ือสารท่ีทาํใหผู้ป้กครองเกิดความรู้สึกวา่บุตรหลานของ
ตนถูกจดัอยู่ในกลุ่มท่ีผิดปกติแตกต่างจากเพื่อนนักเรียนคนอ่ืนๆซ่ึงอาจมีผลเสียต่อนักเรียนใน
ภายหลงัไดก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการคดักรองนกัเรียนนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของครูท่ีปรึกษาและ
ยดึถือเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนของโรงเรียนเป็นหลกัดว้ยดงันั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาเกณฑ์การจดักลุ่มนกัเรียนร่วมกนัเพื่อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคดักรองนกัเรียนท่ี
เหมือนกนัเป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียนรวมทั้งใหมี้การกาํหนดเกณฑ์วา่ความรุนแรงหรือความถ่ี
ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา 

การคดักรองนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อจาํแนกกลุ่มนักเรียนเป็นการจาํแนกตามข้อมูล
นักเรียนโดยยึดเกณฑ์การคัดกรองท่ีบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันกําหนดข้ึนผลการคัดกรอง
นกัเรียนจะช่วยใหค้รูท่ีปรึกษาทราบพฤติกรรมและแนวโนม้ของพฤติกรรมนกัเรียนท่ีรับผิดชอบซ่ึง
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จะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาสามารถวางแผนจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบันกัเรียนในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพทั้งน้ีครูท่ีปรึกษาควรแจง้ผลการคดักรองนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบทุกรายโดยเฉพาะ
นกัเรียนในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาและตอ้งแจง้ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้ผูป้กครองนกัเรียนเกิด
ความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนแปลกแยกจากนกัเรียนอ่ืนแต่ควรใช้วีช้ีแจงเสนอแนะและขอความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน15 

จากการศึกษาของสถาบนัต่างๆไดมี้ความเห็นถึงลกัษณะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียงมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

กรมสุขภาพจิต กล่าวว่ากลุ่มเส่ียงหมายถึงลกัษณะกลุ่มคนท่ีมีหลกัฐานพอจะเช่ือไดว้่ามี
ความเส่ียงต่อการเกิดปัญหามากกวา่บุคคลทัว่ๆไปโดยท่ีคนกลุ่มน้ียงัไม่มีอาการหรือความผิดปกติ
แต่ถา้ไม่ไดรั้บการสร้างภูมิคุม้กนัจะทาํใหเ้กิดปัญหาภายหลงัได้16 

กรมสุขภาพจิต กล่าวว่านักเรียนกลุ่มเส่ียงดา้นยาเสพติดคือกลุ่มคนท่ีใช้สารเสพติดเช่น
บุหร่ีสุรากญัชายาบา้หรือสารเสพติดอ่ืนๆส่วนกลุ่มเส่ียงดา้นการมีเพศสัมพนัธ์คือกลุ่มท่ีมีลกัษณะ
การจบัคู่อยูด่ว้ยกนัอยา่งชดัเจนแยกกลุ่มอยู่ดว้ยกนัสองต่อสองบ่อยคร้ังหนีเรียนขาดเรียนโดยไม่มี
เหตุผล17 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กล่าววา่กลุ่มเส่ียงหมายถึงกลุ่มท่ียงัไม่ใชย้าเสพติดแต่มีปัจจยัเส่ียงจาก
สภาพของครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีอยู่อาศยัมีส่วนท่ีจะทาํให้กลุ่มเส่ียงกลายเป็นกลุ่มเสพส่วน
จงัหวดัแพร่ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มเส่ียงดงัน้ีกลุ่มเส่ียงหมายถึงบุคคลท่ีมีปัจจยัทั้งทางดา้นบุคคล
ครอบครัวชุมชนสังคมพร้อมท่ีจะทาํใหน้กัเรียนใชส้ารเสพติดบุคคลเหล่าน้ีถา้ไม่สร้างภูมิคุม้กนัไวมี้
โอกาสท่ีจะใชส้ารเสพติดได้18 

                                                        
15สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร,ส,พ,), 2547), หนา้ 44 – 46. 

16กรมสุขภาพจิต, คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน,พิมพ์คร้ังท่ี 3, 
(กรุงเทพมหานคร : ยเูรนสัอิมเมจกรุ๊ป, 2544), หนา้ 4. 

17กรมสุขภาพจิต ,คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาส าหรับครู ,
(กรุงเทพมหานคร :ยเูรนสัอิมเมจกรุ๊ป, 2544), หนา้ 151. 

18ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9, สรุปผลการสัมมนาเพื่อหาแนวทางการดาํเนินงานยาเสพติดในเขต 9,
สืบคน้เม่ือ 15 กรกฎาคม 2556, สืบคน้จาก http://www,nakhonratchasima,go,th/policy/indexpolicy, 
htm, หนา้ 1-2 

http://www,nakhonratchasima,go,th/policy/indexpolicy
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3. กลุ่มมีปัญหาคือนกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคดักรองของ
โรงเรียนซ่ึงโรงเรียนตอ้งช่วยเหลือและแกปั้ญหาโดยเร่งด่วน 

4. กลุ่มพิเศษคือนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซ่ึง
ความสามารถอนัโดดเด่นดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นอยา่งเป็นท่ีประจกัษเ์ม่ือเทียบกบัผูมี้อายุใน
ระดับเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันซ่ึงโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถพิเศษนั้นอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

สรุปจากการศึกษาจากนกัวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัสรุปไดว้า่การดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการคดักรองนกัเรียน หมายถึงการพิจารณาขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบั
ตวันกัเรียนเป็นรายบุคคล มาพิจารณาเพื่อจาํแนกนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียง /มี
ปัญหา และสามารถใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2.3 การส่งเสริมนักเรียน 
เป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนไม่วา่จะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มมีปัญหา กลุ่ม

ความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากข้ึน ไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ กลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มี
ปัญหาและเป็นการช่วยเหลือให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา กลายมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมี
คุณภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกล่าวถึงการส่งเสริมพฒันานกัเรียนว่าเป็น
การจดักิจกรรมสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่นความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่วา่จะเป็นนกัเรียน
ในกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนมีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่างๆ
ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนในกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและเป็นการช่วยให้นกัเรียน
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหากลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนและชุมชนคาดหวงั
ต่อไปการส่งเสริมนกัเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดาํเนินการไดแ้ต่มีกิจกรรมหลกั
สาํคญัท่ีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการคือ 

1. การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมนกัเรียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ไดส้ถานท่ีท่ีใช้จดักิจกรรมโฮมรูมอาจเป็นห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
โดยจดัให้มีบรรยากาศเสมือนบา้นท่ีมีครูท่ีปรึกษาและนกัเรียนเป็นดัง่สมาชิกในครอบครัวเดียวกนั
และมีการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนในดา้นต่างๆเช่นการรู้จกัตนเองของนกัเรียนการ
รู้จกัผูอ่ื้นและส่ิงแวดล้อมมีทกัษะการตดัสินใจทกัษะการปรับตวัและการวางแผนชีวิตเป็นต้น
กิจกรรมเหล่าน้ีครูและนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดว้ยกนัการจดักิจกรรมโฮมรูมน้ีจะ
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ช่วยให้ครูท่ีปรึกษารู้จกันักเรียนมากข้ึนสามารถส่งเสริมความสามารถและป้องกันปัญหาของ
นกัเรียนไดอี้กดว้ย 

2. การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) เป็นการพบกนัระหวา่ง
ครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองนกัเรียนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัและร่วมมือกนัดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนระหวา่งบา้นโรงเรียนและผูป้กครองการประชุมผูป้กครองจะทาํให้นกัเรียนไดรั้บความเอา
ใจใส่ดูแลจากผูป้กครองมากข้ึนทั้งการส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณภาพมีความสามารถมากยิ่งข้ึนหรือ
ร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน19ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกล่าวถึงการส่งเสริมพฒันานกัเรียนว่าเป็นการสนบัสนุนให้
นักเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียงมีปัญหากลุ่ม
ความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากข้ึนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้น
ต่างๆซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มี
ปัญหาและเป็นการช่วยให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหากลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไปการส่งเสริมพฒันานกัเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียน
สามารถพิจารณาดาํเนินการไดแ้ต่มีกิจกรรมหลกัสาํคญัท่ีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการคือการจดักิจกรรม
โฮมรูมการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียนและการจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตหรือ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน20 

โรงเรียนมะค่าวิทยาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1ไดเ้สนอแนะกิจกรรม
ในการส่งเสริมพฒันานกัเรียนควรมีกิจกรรมเหล่าน้ีคือกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุมผูป้กครอง
ชั้นเรียนกิจกรรมส่งเสริมคนดีท่ีม.ว. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

                                                        
19สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร,ส,พ,) 2547), หนา้ 48. 

20สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติและแก้วกิฤตสังคมเส้นทางสู่ครูมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วน
พิมพ,์ 2546), หนา้ 3. 
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กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีไทยกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์กิจกรรมตา้น
ยาเสพติดกิจกรรมรู้กตญัญูและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย21 

สรุปจากการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน หมายถึงการจดักิจกรรมให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของครูท่ีปรึกษา ทั้ งในกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาให้สามารถพฒันาเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพสูงสุดตามศกัยภาพ สาํหรับกลุ่มปกติตอ้งพฒันาใหดี้ข้ึนส่วนกลุ่มเส่ียงตอ้งจดักิจกรรมไม่ให้
นกัเรียนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาในอนาคต  

2.2.4 การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
การให้ความเอาใจใส่ของครูกบันกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัแต่สําหรับนกัเรียนกลุ่ม

เส่ียง/มีปัญหาจาํเป็นอย่างมากท่ีตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้ง
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การ
สร้างภูมิคุม้กนั การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน จึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่ และมีคุณค่าในการ
พฒันาใหน้กัเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม 

ประเวชตันติพิวัฒนสกุลกล่าวว่าการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานั้นตอ้งอาศยัหลายมุมมอง
และวิธีการท่ีหลากหลายปัญหาอุปสรรคท่ีสําคญัในการดาํเนินงานคือปัญหาระดบันโยบายและ
โครงสร้างรวมถึงการขาดขอ้มูลวฒันธรรมของกลุ่มวยัรุ่นประสบการณ์ของวิธีการในการแกปั้ญหา
เก่ียวกบัพฤติกรรมของวยัรุ่นคือระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ22 

ส านักวิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกล่าวว่ามาตรการในการป้องกันปัญหา
เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบนัมีดงัน้ี 

1. ครอบครัวหรือผูป้กครองตอ้งให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกหลานความรักของพ่อ
แม่การเล้ียงดูของพ่อแม่วินัยของพ่อแม่และความเป็นอันหน่ึงอนัเดียวของพ่อแม่มีส่วนสร้าง
บุคลิกภาพและค่านิยมรวมถึงแบบแผนพฤติกรรมในเร่ืองเพศให้แก่เด็กพ่อแม่ผูป้กครองตอ้งทาํตวั

                                                        
21โรงเรียนมะค่าวิทยา, คู่มือปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และ

คุณภาพโรงเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, (นครราชสีมา : นครราชสีมาโรงเรียนฯ, 2548),
หนา้ 3. 

22ประเวช  ตนัติพิวฒันสกุล, พฤติกรรมกบัปัญหาเอดส์ในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ
คร้ังท่ี 16,สืบคน้เม่ือ14 กรกฎาคม 2556, สืบคน้จาก http://epid,moph,go,th/weekly/WESR47/ 
Group_18_10,html,2546. 
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เป็นแบบอยา่งท่ีดีเยาวชนอยูใ่นวยัท่ีตอ้งมีตวัแบบท่ีดีเพื่อเขาจะไดเ้ลียนแบบพฤติกรรมเช่นในเร่ือง
การวางตวัต่อเพศตรงขา้มความมัน่คงทางอารมณ์ความซ่ือสัตยต่์อกนัการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัใน
การใชชี้วติคู่ของพอ่แม่ 

2. การปลูกฝังค่านิยมเร่ืองเพศท่ีถูกตอ้งให้แก่ลูกหลานพ่อแม่หรือผูป้กครองปลูกฝังค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในเร่ืองเพศเช่นผูห้ญิงให้รักนวลสงวนตวัผูช้ายให้เกียรติผูห้ญิงรู้จกัความ
รับผดิชอบ 

3. พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจลกัษณะธรรมชาติและความตอ้งการของวยัรุ่นพ่อแม่ควรมี
การศึกษาพฒันาการในช่วงวยัต่างๆของลูกหลานเช่นพ่อแม่ตอ้งเขา้ใจวา่วยัรุ่นตอ้งการอิสระความ
เป็นส่วนตวัการตดัสินใจด้วยตนเองเป็นตน้พ่อแม่จึงตอ้งทาํการศึกษาเพื่อลดช่องว่างระหว่างวยั
ระหวา่งพอ่แม่กบัลูก 

4. ครอบครัวมีการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยช่วยให้วยัรุ่นแสดงลกัษณะความเป็นตวัของ
ตวัเองมีการปรับตวัทางสังคมท่ีดีเด็กและเยาวชนท่ีมีสัมพนัธภาพและปรองดองกบัพ่อแม่ของเขาจะ
มีปัญหานอกบา้นนอ้ยกวา่วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีการเล้ียงดูแบบเขม้งวด 

5. เลือกหรือคดักรองส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์วิทยุอินเตอร์เน็ตให้อยูใ่นขอบข่ายท่ีเหมาะสม
ไม่ล่อแหลมจนเกินไปถา้ส่ือใดๆท่ีออกมาเห็นวา่ไม่สมควรพ่อแม่ควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัให้ความรู้
คาํอธิบายช้ีใหเ้ห็นคุณและโทษของขอ้มูลจากส่ือนั้นๆ 

6. การสนบัสนุนการทาํกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์การรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์
เช่นการอ่านหนงัสือการออกกาํลงักายการเล่นดนตรีเป็นตน้ 

7. กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมากพ่อแม่ผูป้กครองจึงควรทาํความรู้จกัสนิท
สนมกับกลุ่มเพื่อนของลูกหลานและคอยสอนให้เยาวชนเลือกคบเพื่อนท่ีมีลักษณะเป็น
กลัยาณมิตร23 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกล่าวว่ามาตรการในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาใหก้บันกัเรียนท่ีครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการมี 2 ประการคือ 

1. การใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้เป็นการใหก้ารช่วยเหลือเพื่อผอ่นคลายปัญหาให้ลดนอ้ยลงทั้ง
ดา้นความรู้สึกความคิดและการปฏิบติัตนของนักเรียนโดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงคท์ั้งน้ีครูท่ีปรึกษาจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพกบันกัเรียน

                                                        
23สํานกัวิจยัเอแบคโพลล์มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, รายงานการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเด็กหนี

เรียน, สืบคน้จาก www,abacpoll,com, 2549. 
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เพื่อให้นกัเรียนเกิดความไวว้างใจกลา้ท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อครูท่ีปรึกษาจะไดใ้ห้คาํแนะนาํใน
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหากรมสามญัศึกษามีแนวทางการจดักิจกรรม 5 
แนวทางท่ีจาํเป็นคือ 

2.1 การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร 
2.2 การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม 
2.3 การใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียน 
2.4 การใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
2.5 การใชกิ้จกรรมการส่ือสารกบัผูป้กครอง 
มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้กบันกัเรียนมีหลายวิธีไดแ้ก่การให้คาํปรึกษา

เบ้ืองต้นการจดักิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและการติดตามดูแลช่วยเหลือครูควรจัด
กิจกรรมป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาโดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบบนัทึก
การให้คาํปรึกษาแบบบนัทึกผลการประสานและช่วยเหลือนักเรียนแบบบนัทึกการติดตามดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นตน้การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งและ
จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรวมทั้งผูป้กครอง
อย่างใกลชิ้ดแนวทางในการแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนทาํไดห้ลายรูปแบบซ่ึงอาจใช้วิธีการลงโทษ
เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึงความผิดท่ีไดก้ระทาํไปหรืออาจใชว้ิธีการเห็นอกเห็นใจประนีประนอม
ให้กาํลงัใจหรือเสริมแรงเพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมท่ีไม่ดีเหล่านั้นนกัเรียนตอ้งเลิกประพฤติปฏิบติั
ดว้ยความเต็มใจจึงจะสามารถแกไ้ขพฤติกรรมนั้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืนการพิจารณาเลือกใชกิ้จกรรมครูท่ี
ปรึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหาบุคลิกลกัษณะของนกัเรียนแต่ละ
คนสภาพของชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนดว้ยและขอ้มูลท่ีครูท่ีปรึกษาพึงตระหนกัอย่างยิ่งคือการ
รักษาความลบัของนกัเรียนเร่ืองราวขอ้มูลของนกัเรียนท่ีให้การช่วยเหลือตอ้งไม่นาํไปเปิดเผยเวน้
แต่เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนกัเรียนจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตอ้งไม่ระบุช่ือ-สกุลจริง
ของนกัเรียนและการเปิดเผยควรเป็นลกัษณะท่ีให้เกียรตินกัเรียนกระบวนการป้องกนัแกไ้ขวิกฤต
ความรุนแรงใหก้บันกัเรียนนกัศึกษาควรดาํเนินการดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นปลอดภยัดว้ยวิถีประชาธิปไตยโดยใชว้ิธีการเสริม
แรงจูงใจใฝ่สาํเร็จใหรั้กและเห็นคุณค่าในตวัเองสร้างนิสัยใฝ่อนาคตลดอคติดูแลเอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง
และเท่าเทียมปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นปรับระบบและขยายเวลาจดักิจกรรมและบริการ
ในโรงเรียนขจดัจุดล่อแหลมเส่ียงภยัพฒันาระบบการแนะแนวและให้คาํปรึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนของสังคมให้เขม้แข็งจริงจงัขั้นตอนท่ี 2 เรียนรู้และเฝ้าระวงัสัญญาณเตือนภยัโดยใช้
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วธีิการอบรมพฒันาส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจพฤติกรรมท่ีส่อสัญญาณเตือนภยัและแนวทางการเฝ้า
ระวงัยบัย ั้งป้องกนักาํหนดแผนงานขั้นตอนวธีิปฏิบติัเพื่อจดัการกบัสัญญาณเตือนภยั 

ขั้นตอนท่ี 3 ดาํเนินการยบัย ั้งช่วยเหลือนักเรียนท่ีส่งสัญญาณก่อเหตุรุนแรงโดยใช้วิธี
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งวิเคราะห์สถานการณ์แวดลอ้มท่ีกระตุน้ให้เกิด
การใช้ความรุนแรงจดัโปรแกรมฝึกทกัษะลดความขดัแยง้ให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงจดัทาํแผนแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉินรณรงค์ให้ผูป้กครองและบุคคลใกล้ชิดเก็บรักษาอาวุธและส่ือกระตุน้การใช้ความ
รุนแรงใหอ้ยูใ่นท่ีมิดชิด 

ขั้นตอนท่ี 4 เตรียมการยบัย ั้งแทรกแซงระหวา่งเกิดเหตุวกิฤตความรุนแรง (การขู่วางระเบิด,
การใชอ้าวุธ,การวางเพลิง,การต่อสู้ทะเลาะวิวาท,การกลัน่แกลง้รังแก,การล่วงละเมิดทางเพศ) โดย
ใช้วิธีกาํหนดมาตรการขั้นตอนการอพยพเคล่ือนยา้ยนักเรียนอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการ
ประสานการปฏิบติัรับมือเหตุวิกฤตวางระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนจดัระบบรักษาความปลอดภยักรณีฉุกเฉินฝึกซอ้มปฏิบติัการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน 

ขั้นตอนท่ี 5 การจดัการกบัสถานการณ์หลงัเหตุวิกฤตโดยใช้วิธีร่วมศึกษาทาํความเขา้ใจ
ปฏิกิริยาของบุคคลเม่ือเผชิญความเครียดความกลวัและการสูญเสียช่วยเหลือผูป้กครองให้เขา้ใจ
ปฏิกิริยาของบุตรหลานต่อเหตุการณ์รุนแรงและการปลอบขวญัช่วยเหลือให้การบาํบดัฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจนกัเรียนช่วยเหลือผูเ้คราะห์ร้ายจากเหตุการณ์รุนแรงและครอบครัว24 

สรุปการศึกษาจากนกัวชิาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมายถึงการให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
กลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาบุคลิกลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนแต่ละคน 

2.2.5 การส่งต่อนักเรียน 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรียน ของครูท่ีปรึกษาอาจมีปัญหามีความยากต่อ

การช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือนกัเรียนแลว้มีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนควรดาํเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งถูกทางและรวดเร็วหากปล่อยให้เป็นบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ี

                                                        
24สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น, แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร,ส,พ,) 2547), หนา้ 49 – 50. 
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ปรึกษาหรือครูคนใดคนหน่ึงเพียงลาํพงั ความยุง่ยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนอาจลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานกล่าวว่าในการส่งต่อนักเรียนเพื่อการ
ช่วยเหลือนั้นครูท่ีปรึกษาสามารถดาํเนินการไดต้ั้งแต่กระบวนการการรู้จกันกัเรียนหรือการคดักรอง
ก็ไดข้ึ้นอยูก่บักรณีปัญหาของนกัเรียน กาํหนดแนวทางในการส่งต่อนกัเรียนไว ้2 แบบ คือ 

1. การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาํวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็น
ตน้ 

2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้าํเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก 

สําหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแกไ้ข
ปัญหาท่ียากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น ปัญหาเก่ียวกบัจิตใจ ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรม
ท่ีซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และประสานการ
ทาํงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีก ก็
ตอ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเช่นกนั ดงัแผนภูมิแสดงกระบวนการดาํเนินงาน ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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ไม่ดีข้ึน ยากต่อการช่วยเหลือ 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการด าเนินงานเพือ่แก้ไขปัญหานักเรียนของอาจารย์แนะแนว ฝ่ายปกครอง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าการส่งต่อนักเรียนไปพบครูอ่ืนๆ
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือต่อไปนั้นมีแนวทางในการส่งต่อสาํหรับครูท่ีปรึกษาดงัน้ี 

1. นกัเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมไม่ดีข้ึนหรือแยล่งแมว้า่ครูท่ีปรึกษาจะดาํเนินการช่วยเหลือ
ดว้ยวธีิการใดๆ 

2. นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษาเช่นนดัให้มาพบแลว้ไม่มา
ตามนดัอยูเ่สมอใหท้าํกิจกรรมก็ไม่ใหค้วามร่วมมือใดๆ 

รับนกัเรียนต่อจากครูท่ี
ปรึกษา 

 
ใหก้ารปรึกษาช่วยเหลือ 

 

พฤติกรรมของนกัเรียน 
ดีข้ึนหรือไม่ 

 

ประชุมปรึกษารายกรณี (Case  conference) 
 

พฤติกรรมของนกัเรียน 
ดีข้ึนหรือไม่ 

ส่งผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 

 
ส่งกลบัครูท่ีปรึกษา 
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3. ปัญหาของนกัเรียนเป็นเร่ืองเฉพาะดา้นเช่นเก่ียวกบัความรู้สึกความซับซ้อนของสภาพ
จิตใจจาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ดและไดรั้บการบาํบดัทางจิตวิทยาควรพิจารณาส่ง
ต่อใหผู้มี้ความรู้ความชาํนาญเฉพาะทางดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือต่อไป25 

เช่นเดียวกบักรมสุขภาพจิตท่ีกล่าววา่ในการส่งต่อนกัเรียนนั้นมีแนวทางในการส่งต่อดงัน้ี 
1. ครูท่ีปรึกษาประสานงานกบัครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนต่อเพื่อใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือและวธีิการช่วยเหลือท่ีผา่นมา

รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนจากการช่วยเหลือใหผู้ท่ี้รับช่วงการช่วยเหลือนกัเรียนทราบโดยมีแบบบนัทึกการ
ส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. ครูท่ีปรึกษาตอ้งช้ีแจงให้นักเรียนเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการส่งต่อโดยใช้คาํพูดท่ี
สร้างสรรคร์ะมดัระวงัไม่ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกผดิกงัวลหรือโกรธแต่ให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกท่ี
ดีจากการส่งต่อและยนิดีไปพบกบัครูท่ีจะช่วยเหลือ 

4. ครูท่ีปรึกษานัดแนะวนัเวลาสถานท่ีนัดพบกบัครูท่ีช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้
เรียบร้อย 

5. ติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ26 
โรงเรียนอ านาจเจริญ กล่าววา่ การส่งต่อนกัเรียนในการดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมีปัญหาบางปัญหาท่ียากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนยงัมี
พฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็จดัการส่งต่อโดยแบ่งเป็นส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอกจากการดาํเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองทาํให้นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลงและส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน27 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกล่าววา่การส่งต่อนกัเรียนในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาของนกัเรียนโดยครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการการป้องกนัและช่วยเหลือ
นกัเรียนนั้นในกรณีท่ีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็

                                                        
25สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร,ส,พ,), 2547), หนา้ 32. 

26กรมสุขภาพจิต, คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 
ยเูรนสัอิมเมจกรุ๊ป, 2544), หนา้ 38 – 39. 

27โ ร ง เ รี ย น อํา น า จ เ จ ริ ญ , ระบบ ดู แล ช่ ว ย เ หลื อ นั ก เ รี ยน , สื บ ค้น จ า ก 
http://www,anc,ac,th/chilcare,html,2548. 
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ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นกรณีท่ีมีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอจัฉริยะเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษเด็กดอ้ยโอกาสก็ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาและช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็วข้ึน28 

สรุปการศึกษาจากโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการ
ส่งต่อเป็นการส่งต่อหมายถึงการดาํเนินงานเก่ียวกบันกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหารุนแรงท่ี ครูท่ีปรึกษาไม่
สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยลาํพงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นงานแนะแนว นกัสังคมสงเคราะห์จิตแพทยใ์ห้เขา้มามีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 

จากการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่าการ
ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการปฏิบติังานโดยมี
ขั้นตอน การดาํเนินงานแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนก็จะแตกต่างกัน
ออกไป โดยมีเคร่ืองมือในการทาํงานอยา่งชดัเจน มีการประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูท่ี
เก่ียวขอ้งหรือบุคลากรภายนอกรวมทั้งสนบัสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน เพื่อส่งเสริม ป้องกนัและ
การแกไ้ขปั้ญหาในการดาํเนินงานพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีอนัพึงประสงคต่์อไป 
 

2.3 บทบาทหน้าทีข่องผู้ทีเ่กีย่วข้องตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
บทบาทและหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       

มีดงัน้ี 
2.3.1 บทบาทของคณะกรรมการอาํนวยการ มีดงัน้ี 

2.3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการขบัเคล่ือน และผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

2.3.1.2 สร้างขวญักาํลงัใจ และพฒันาบุคลากร 
2.3.1.3 เป็นผูน้าํในการผนึก ผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 
2.3.1.4 ประสานสัมพนัธ์และสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ครือข่าย 
2.3.1.5 นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล 

                                                        
28สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร,ส,พ,), 2547), หนา้ 51 – 52. 
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2.3.2 บทบาทของหวัหนา้ระดบั / รองหวัหนา้ระดบัชั้น มีดงัน้ี 
2.3.2.1 ติดตาม กาํกบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 
2.3.2.2 ประสานงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.3.2.3 จดัประชุมครูในระดบั เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนกัเรีย 
2.3.2.4 จดัประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาเป็นกรณี (Case Conference) 
2.3.2.5 บนัทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจดัทาํรายงาน ประเมินระดับ ส่ง

ผูบ้ริหารโดยผา่นทีมงาน 
2.3.2.6 อ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

2.3.3 บทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษา/ครูประจาํชั้น มีดงัน้ี 
2.3.3.1 ดาํเนินการช่วยเหลือนกัเรียนตามแนวทางท่ีกาํหนด คือ 
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมขอ้มูลจาํแนก จดักลุ่มผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล จดัทาํขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 
การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลจาํแนกจัดกลุ่มผูเ้รียน เช่น กลุ่มเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหาตอ้งการช่วยเหลือ โดยเร่งด่วน (จาํนวน
กลุ่มและเกณฑใ์นการคดักรองอยูใ่นดุลยพินิจของโรงเรียน) 

ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน โดยจดักิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริมพฒันา
ผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทกัษะในการดาํรงชีวติ 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดูแลให้คาํปรึกษากรณีปัญหาท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อนทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

การส่งต่อ กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยงัครูแนะแนวฝ่าย
ปกครอง หรือผูมี้ทกัษะ ความสามารถตรงกบัลกัษณะปัญหา 

2.3.3.2 พฒันาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การ
ปรึกษา 

2.3.3.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
2.3.3.4 บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและประเมินผลรายงานส่งหวัหนา้ระดบั 
2.3.3.5 อ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3.4 บทบาทหนา้ท่ีของครูแนะแนว มีดงัน้ี 
2.3.4.1 นิเทศ สนบัสนุนและเป็นแกนหลกัแก่ครูท่ีปรึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน

ในการใหค้วามรู้ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการตามหลกัจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อใชใ้นการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในประเด็นสาํคญั ต่อไปน้ี 
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1) เทคนิค วธีิการ และเคร่ืองมือ เพื่อการรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน รวมทั้งการคดักรอง
จดักลุ่มผูเ้รียน การให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้ เช่น การใช้ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ 

2) เสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมโฮมรูม การประชุมชั้นเรียน และกิจกรรม
สาํหรับผูเ้รียนทุกกลุ่มคดักรอง 

3) ให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับธรรมชาติและลักษณะของผูเ้รียนกลุ่มพิเศษ
ประเภทต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พฒันา 

2.3.4.2 ใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียน ( ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไม่สามารถแกไ้ขหรือยากต่อ
การช่วยเหลือ) ผูป้กครอง และผูข้อรับบริการทัว่ไป 

2.3.4.3 ประสานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นระบบ “เครือข่าย”
ในการดาํเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2.3.4.4 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคาบแนะแนว 
2.3.4.5 ให้บริการต่างๆ หรือจดัทาํโครงการ กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ให้กบันกัเรียนซ่ึง

เป็นการสนบัสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.3.4.6 ร่วมประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี 
2.3.4.7 ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนว ให้ส่งต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียน 
2.3.4.8 บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและประเมินผลรายงานส่งผูบ้ริหารหรือ

หวัหนา้ระดบัการเรียนการสอน ส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็กดอ้ยโอกาส และ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ29 

 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ทีต่ั้ง  
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ประกอบดว้ยโรงเรียนในสังกดัท่ี

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอนางรอง อาํเภอปะคาํ อาํเภอหนองก่ี อาํเภอหนองหงส์ อาํเภอโนนสุวรรณอาํเภอ
โนนดินแดง อาํเภอละหานทราย และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติจาํนวน 216 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน
จาํนวน 14 โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีสอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาระดับ

                                                        
29ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร , จั ดระบบดู แล ช่ วย เหลื อ นั ก เ รี ยนในโรง เ รี ยน สั งกั ด

กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2546), หนา้ 24 -26. 
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มธัยมศึกษาและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพโดยมีท่ีตั้งของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 เลขท่ี 110 ถนนสืบสหการอาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์รหสัไปรษณีย ์31110 อยู่ห่างจาก
จงัหวดับุรีรัมยป์ระมาณ 55 กิโลเมตร โทร. 0-4463-20983030 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
มีจาํนวน 8 อาํเภอประกอบดว้ย อาํเภอนางรอง อาํเภอปะคาํ อาํเภอหนองก่ี อาํเภอหนอง

หงส์ อาํเภอโนนสุวรรณอาํเภอโนนดินแดง อาํเภอละหานทราย และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน
โรงเรียนในสังกดั 216 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 14 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 230 โรงเรียน จาํนวน
นกัเรียน 77,463 คน จาํนวนบุคลากร3,900 คน จาํนวนประชากร 338,410 คน 

วสัิยทศัน์ (Vision) : 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3 เป็นองคก์รหลกัในการจดัส่งเสริม 

สนบัสนุนประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึง และมีวิถีชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พฒันาสู่ความเป็นเลิศ 

พนัธกจิ (Mission) :  
1. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวยัเรียนทุกคน ให้ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษา ดว้ยระบบการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการจดัการศึกษาของ บุคคล ครอบครัว เอกชน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
ด้านโอกาสทางการศึกษา 
1. ประชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึงและไดรั้บ

โอกาสในการศึกษาปฐมวยัอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
2. ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวยัอยา่งเท่าเทียมและ

ทัว่ถึง ตามลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มและประเภท 
ด้านคุณภาพการศึกษา 
1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพ 

                                                        
30สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3, แผนปฏิบัติการประจ าปี, 2554,

หนา้ 18-20, 
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2. ครูผู ้สอนมีจํานวนเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในและไดรั้บการรองรับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และสถานศึกษา ตลอดจนองคค์ณะบุคคลตาม

กฎหมาย มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใชเ้ครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไดป้รับแนวทางและกลยุทธ์ การ

บริหารการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552-2554 และเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางและกลยทุธ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที ่5พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
จากการศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของการ

จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบติัการประจาํปี
ของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูว้ิจยัพอท่ีจะสรุปไดว้่าสถานศึกษา
เป็นองคก์ารหลกัท่ีมีบทบาทสาํคญัในการสร้างเยาวชนให้เป็นไปตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
สังคมและ ประเทศชาติ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัสําคญัในการดาํเนินงานเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอย่างใกลชิ้ดดว้ยความรักและความเมตตาท่ีมีต่อศิษย ์และความภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมี
ส่วนสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เจริญเติบโตงอกงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของ
สังคมต่อไปและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไดต้ระหนกัถึงความสําคญั
และความจาํเป็นของการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั  
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
บุญหนา ศรีลาตเลาได้วิจยัเร่ือง การพฒันาการดาํเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อาํเภอแคนดงจงัหวดับุรีรัมย  ์ผลการศึกษาวิจยัพบวา่การพฒันาสภาพการ
ดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในวงรอบท่ี 1 โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการการนิเทศซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกการสังเกตการสัมภาษณ์การทาํ
แบบทดสอบทาํใหบุ้คลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบกล่าวคือการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรียนการ
ส่งเสริมนกัเรียนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนการส่งต่อชดัเจนยิ่งข้ึนแต่ยงัมีปัญหาอยู่ส่วน
หน่ึงนัน่คือครูท่ีปรึกษาประจาํชั้นเรียนบางคนยงัขาดความมัน่ใจในการปฏิบติังานบางขั้นตอนจึงมี
การการพฒันาต่อในวงรอบท่ี 2 โดยใชก้ลยุทธ์การอบรมและนิเทศกาํกบัติดตามจนทาํให้บุคลากร
เกิดความรู้ความเขา้ใจสามารถดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดีและนาํสู่
การปฏิบติัไดต้ามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้ง5 ขั้นตอน31 

ทวีศักดิ์  สนสี ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสวายวิทยาคาร อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนการพฒันาในวงรอบท่ี 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบติัการและการนิเทศ
เทคนิคการใหค้าํปรึกษาทาํให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โดยเฉพาะมีความเขา้ใจในเร่ืองของการรู้จกันกัเรียนรายบุคคลและการคดักรองนกัเรียนไดดี้ข้ึนแต่
ยงัไม่สามารถท่ีจะประสานงานและส่ือสารในการส่งต่อนกัเรียนเพื่อแกปั้ญหาผูร่้วมศึกษาคน้ควา้จึง
ได้ดาํเนินการพฒันาในวงรอบท่ี 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยมีผูนิ้เทศเป็น
คณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนจากการประชุมสรุปผลการพฒันาส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความ
เขา้ใจและสามารถปฏิบติัการใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือนกัเรียนไดดี้ข้ึนและเม่ือวางระบบการทาํงานให้
ชดัเจนทุกขั้นตอนครูสามารถปฏิบติังานไดต้ามบทบาทหนา้ท่ีไดช้ดัเจนถูกตอ้งและรวดเร็วสามารถ

                                                        
31บุญหนา ศรีลาดเลา, “การพฒันาการดําเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อาํเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย์”, รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บนัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2550, 98 หนา้. 
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ประสานงานกับผูท่ี้เก่ียวข้องและส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเป็นผลดีต่อการ
พฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด้32 

ประเสริฐ สวนจันทร์ ได้วิจยัเร่ือง การดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา่ 

1. การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นการคดักรองนกัเรียน และดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามลาํดบั 

2. การดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่งของบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมและราย
ดา้นทุกดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3. การดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นพบวา่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4. การดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จาํแนกตามจาํแนกตามประเภทของโรงเรียน ดา้นการคดักรอง นกัเรียน 
เพียงดา้นเดียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ( p < .05 ) ส่วนดา้นดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ33 

โชว์นันต์  มารุตวงค์ ได้วิจยัเร่ือง การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมธัยม สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัปทุมธานี พบว่าครูท่ีปรึกษาทุกคนมีความเขา้ใจใน
บทบาทและระบบปฏิบติังานของครูท่ีปรึกษาทุกคนมีความเขา้ใจในบทบาทและระบบปฏิบติังาน

                                                        
32ทวีศกัด์ิ สนสี, “การพฒันาครูท่ีปรึกษาด้านการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนในโรงเรียนสวายวิทยาคาร อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์”, รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2551, 106 หนา้. 

33ประเสริฐ สวนจนัทร์, “การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2553 , 136 หนา้.  
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ของครูท่ีปรึกษาและเกิดความตระหนกัในการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นกัเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมีความชดัเจนเป็นระบบ34 

ณรงค์ชัย สาไพรวัลย์ ได้วิจัยเร่ือง การติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนมหาชยัพิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา 
การคดักรองนกัเรียน การส่งต่อนักเรียน และการส่งเสริมนกัเรียน มีปัญหาปานกลาง ยกเวน้ การ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมีปัญหาน้อยท่ีสุด ไดเ้สนอแนะให้การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนมีคณะกรรมการนิเทศติดตามอย่างสมํ่าเสมอ ให้โรงเรียนพฒันาระบบสารสนเทศ มีความ
พร้อมด้านเอกสาร ส่ือและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน มีการประชาสัมพนัธ์ และควรจดัอบรม
สัมมนาให้ความรู้แก่ครูเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในส่วนของความพึง
พอใจของนกัเรียนพบว่าในภาพรวมนกัเรียนพอใจในครูประจาํชั้นท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นนกัเรียนและ
ดา้นการดาํเนินงานของโรงเรียนมาก35 

รุจิราภรณ์ ค าศิลา ได้วิจยัเร่ือง สภาพปัญหาและการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพและ
ระดับช่วงชั้นทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวมีปัญหาการ
ดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมแตกต่าง 36 

 
 

                                                        
34ประเสริฐ สวนจนัทร์, “การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2553 ,124 หนา้.  

35ณรงค์ สาไพรวลัย์, “การติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั: มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2546, 159 หนา้. 

36รุจิราภรณ์ คาํศิลา , “สภาพปัญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ”,วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2552, 227 หนา้. 
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มธุริน แผลงจันทึก ได้วิจยัเร่ือง ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการคดั
กรองนกัเรียนมีการปฏิบติัมากท่ีสุด37 

จารุวรรณรัตนมาลีได้วิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการดาํเนินการ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นขา้ราชการครู เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ 

1. สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดั
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ส่วนมากปฏิบติั (ร้อยละ 64.16 เม่ือเรียงลาํดบัการ
ปฏิบติัจากมากไปนอ้ย ไดคื้อ ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการ
ส่งเสริมนกัเรียน และดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตามลาํดบั 

2. ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดั
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงค่าเฉล่ียจากสูงไปตํ่าได ้คือ ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
นกัเรียน และดา้นการส่งต่อนกัเรียน 

3. ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ท่ีมี
สถานภาพในการทาํงาน ประสบการณ์การการทาํงาน และอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีปัญหา
การดาํเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั แต่
ขา้ราชการครูโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาดา้นการส่งต่อนกัเรียนมากกว่าขา้ราชการครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพ 
ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรียนท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโดยรวม38 

                                                        
 37มธุริน แผลงจนัทึก, “การศึกษาปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5,วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ), 2554, 114 หนา้. 

38จารุวรรณรัตนมาลี, “สภาพและปัญหาการดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3”, รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2547, 138 หนา้.  
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พลพรรธน์ ภูสีดวง ไดว้จิยัเร่ือง การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดา้นมีระดบัปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0139 

ยุทธนา เรืองไพศาล ไดว้จิยัเร่ือง ปัญหาและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี พบวา่ 

ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูท่ี
ปรึกษาชายและครูท่ีปรึกษาหญิง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระหวา่งความคิดเห็นของครูท่ี
ปรึกษาชายกบัครูท่ีปรึกษาหญิงไม่แตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะสําคญัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดแ้ก่โรงเรียนควร
จดัเวลาและความสะดวกให้ครูในการเยี่ยมบา้น โรงเรียนควรคดักรองนกัเรียนจากขอ้มูลนกัเรียน
หลายๆ ดา้น โรงเรียนควรจดัใหมี้การใหค้วามรู้ ทาํความเขา้ใจใหก้บัครูเก่ียวกบัการจดักิจกรรมก่อน
เรียนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั โรงเรียนควรพฒันาครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ทกัษะ ตลอดทั้ง
เทคนิคในการให้คาํปรึกษาแก่นกัเรียน และครูท่ีปรึกษาควรพยายามแกไ้ขปัญหานกัเรียนก่อนการ
ส่งต่อ40 

วิชิต รุ่งศรีทองไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและดาํเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั41 

                                                        
39พลพรรธน์ ภูสีดวง,  “การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2”,  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน,2553,115 หนา้. 

40ยุทธนา เรืองไพศาล, “ปัญหาและข้อเสนอแนะการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา ), 2547, 85หนา้. 
 41วิชิต รุ่งศรีทอง, “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและดาํเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏันครราชสีมา), 2545, 110 
หนา้. 
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เพ็ญศรี นิตยา ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีตาํแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือทั้งรายดา้นและรายขอ้ไม่แตกต่างกนั42 

สุรัชต์ ชาตะรักษ์ ไดว้จิยัเร่ือง การดาํเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งโดยรวมและรายดา้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั43 

วีรพงษ์ เจริญไชย ได้วิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวา่สภาพการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั44 

สุภาพ อัยยะได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีผูบ้ริหาร
และครูผู ้สอนมีความคิดเห็นด้านการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไม่แตกต่างกนั45 

                                                        
42เพญ็ศรี นิตยา, “สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย),  2551, 136 หนา้. 
 43สุรัชต์ ชาตะรักษ์, “การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2550, 156 หนา้. 

44วีรพงษ์ เจริญไชย, “สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร),2552,148หนา้. 

45สุภาพ อยัยะ,“ สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,(บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2552, 108 หนา้. 
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ธีรภัทร ส าเภา ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน คณะกรรมการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและครูท่ี
ปรึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั และจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั46 

สุรินทร์ โพธ์ิเหมือนได้วิจยัเร่ือง ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูแนะแนวท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั47 

จักรี โพธ์ิส านัก ไดว้ิจยัเร่ือง ปัญหาและการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบว่าปัญหาการดาํเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0548 

สมศักดิ์ วรรณศิริ ไดว้ิจยัเร่ือง การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ี
เปิดสอนในระดับช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตาม
ความคิดของผูบิ้หารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน พบวา่ ปัญหาการดาํเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากเพราะวา่บทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูผูส้อน และผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนนั้นมีหน้าท่ี
โดยตรงเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีการวางแผนกาํหนดนโยบายการ
ปฏิบติังานร่วมกนั และมีความตระหนกัถึงความสาํคญัท่ีจะดาํเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
เป็นระบบ มีความชดัเจน มีการประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในโรงเรียนและนอก

                                                        
46นายธีรภทั สําเภา , “สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเปิด

สอนช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันครพนม), 2553, 125  หนา้.  

47สุรินทร์ โพธ์ิเหมือน, “ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย)์, 2553, 158 หนา้.  

48จักรี โพธ์ิสํานัก,  “ปัญหาและการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2” , งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา) , 2550, 73 หนา้. 
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โรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอนัจะ
ส่งผลใหร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประสบผลสาํเร็จและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบท่ี
สามารถดาํเนินการเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมาจาก
คณะกรรมการโรงเรียนนั้นมีบทบาท หนา้ท่ี กาํกบั ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และรับทราบเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเท่านั้น ไม่ได้
ร่วมลงมือปฏิบติักบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เป็นเพียงผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ดงันั้น
จึงทาํให้ผูแ้ทนผูป้กครองนักเรียนท่ีมาจากคณะกรรมการโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน49 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียน คือปัญหาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัญหาทางสังคมของนักเรียน งานวิจยัท่ีทาํให้เด็กมี
ปัญหาและลกัษณะของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเด็ก ปัญหาดา้นวินยั การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ความตอ้งการของนกัเรียน ส่ิงสําคญั คือครูท่ีปรึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือ นกัเรียนในดา้น
ต่าง ๆ รวมถึงเป็นผูบุ้คลิกดี ใจกวา้ง มีความยุติธรรมในการดูแลเอาใจใส่นกัเรียน ส่วนท่ีสําคญัการ
จดักระบวนการบริหารภายในโรงเรียนใหเ้ป็นระบบท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละเป็นท่ียอมรับของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง กาํหนดกรอบการปฏิบติัท่ีชดัเจน เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้แกไ้ขตามพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม มีกฎระเบียบในการลงโทษนกัเรียนในเชิงบวก ไม่ใช่การจบัผิดแต่เป็นการช่วยเหลือและ
สนบัสนุนนกัเรียนไดป้รับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของตนเอง และท่ีสําคญัคือ พ่อ แม่ ผูป้กครองเป็น
แบบอยา่งท่ีไม่ดี จึงมีส่วนทาํให ้พฤติกรรมของนกัเรียนเปล่ียนแปลงไป  

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นนกัวิชาการศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ ดูแล ส่งเสริม ป้องกนั 
แกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและ
ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทั้ ง 5 ด้านของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ด้านรู้จกันักเรียน
รายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการ
ส่งต่อ วา่มีการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัใดและมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
อยา่งไร ระหวา่งโรงเรียนท่ีมีขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรับปรุงพฒันา
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์

                                                        
49สมศกัด์ิ วรรณศิริ, “การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอน

ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 - 4 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม) , 2550 , 88 หนา้.  
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เขต 3 และโรงเรียนใกลเ้คียง สามารถนาํไปปรับปรุงพฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไป 
 

2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดยจาํแนกตามสถานภาพของบุคลากร คือผูบ้ริหาร ครู และขนาดของ
โรงเรียนเพื่อนาํมาเป็นตวัแปรตน้ในคู่มือครูท่ีปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํแนกเป็น 5 ดา้น 
 
           ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม 
          (Independent Variable)            (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 
1.  ต าแหน่ง 
1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2  ครูผูส้อน 
2.  ขนาดของโรงเรียน 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 
 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 5 ด้าน คือ 

1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3. ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5. ดา้นการส่งต่อ 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

3.1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ซ่ึงจากสถิติปีการศึกษา 2555 มีจ  านวน
2,996 คน1 

3.1.2. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 2,996 คนผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์

แกน(Krejcie& Morgan)2เป็นเกณฑ์ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 341 คนและเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากร
ในโรงเรียนแต่ละขนาดผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน

                                                        
1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3, ข้อมูลสำรสนเทศปีกำรศึกษำ 

2555, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3, 2555), หนา้ 12. 
2บุญชม  ศรีสะอาด,  กำรวจัิยเบือ้งต้น แก้ไขเพิม่เติม , พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร :  สุวี

ริยาสาส์น, 2545), หนา้ 53. 
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ตามสัดส่วนของประชากร ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างในโรงเรียนแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 3.1 และ
วิธีการให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในโรงเรียนแต่ละขนาดผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมสถำนภำพและขนำดของ

โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3 ปี
กำรศึกษำ 2555 

 

ขนำดโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

77 
94 

110 

501 
1,043 
1,171 

578 
1,137 
1,281 

9 
10 
13 

57 
119 
133 

66 
129 
146 

รวม 281 2,715 2,996 32 309 341 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยค าถามครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ใน 5 ดา้นดงัน้ี
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่อ 

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคือระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมากปานกลางนอ้ยและนอ้ยท่ีสุดตามวธีิการของลิเคอร์ท
Likertซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
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5  หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 
1  หมายถึง   มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด3 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) เก่ียวกบั

ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้นผู ้วิจ ัยได้มี

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ในบทท่ี 
2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้
ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมี 8 ขอ้ 2) ดา้นการคดั
กรองนกัเรียนมี 8 ขอ้ 3) ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนมี 8 ขอ้ 4) ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามี 8 
ขอ้ และ 4) ดา้นการส่งต่อมี 8 ขอ้ 

3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
3.3.2.1 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับนิยำมศัพท์เฉพำะผูว้ิจยัน าหนงัสือ

ของบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านคือ
1) นายวรพนัธ์ุ พลเดชเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา2) นางเกศวรรณ พลเดช เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและดา้นภาษาไทยและ  3) นายสมศกัด์ิ อั้นภกัดี เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผลทางการศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามในแบบสอบถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้นตามแนวคิดการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
กบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ขอ้ค าถาม

                                                        
3บุญชมศรีสะอาด, “กำรวิจัยเบื้องต้น”, ฉบับปรับปรุงใหม่, พิมพ์คร้ังท่ี 8, 

(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 209. 
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(Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 เป็นค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม
แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นๆมีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้

3.3.2.2 กำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนงัสือของบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ  (Try-out) จาก
บุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัจ  านวน 30 รายแลว้น าผลการทดลองใชน้ั้นมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
โดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 และจ าแนกเป็นรายดา้นมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ความเหมาะสมท่ีระดบั 
0.92 – 1.00 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับและรำยด้ำน 
 

ด้ำนที่ แบบสอบถำมรำยด้ำน 
 

ค่ำควำมเช่ือมั่น 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ดา้นการส่งต่อ 

0.92 
0.93 
0.92 
0.93 
0.92 

รวม 0.92 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยได้น าเคร่ืองมือคือแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ผูว้จิยัน าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั

วิทยาเขตอีสานถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3เพื่อให้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 อนุญาตเก็บขอ้มูลพร้อมออก
หนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 
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3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
บุคลากรในโรงเรียนซ่ึงแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน341 ชุดไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1จ านวน 320 ชุดจากนั้น
ไดจ้ดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน 21 ชุดพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอก
แบบสอบถามและได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู ้บริหารสถานศึกษาจากนั้ นได้เดินทางไปเก็บ
แบบสอบถามท่ีส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเองจนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่จ  านวน21 ชุดรวมแลว้
ไดรั้บคืน 341 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 

3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัน้ีได้ด าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) ไดแ้ก่ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์กบัแบบสอบถามมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความเรียง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve 
Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที ่3 ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง
ดา้นสถานภาพโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนดา้นขนาดสถานศึกษาใช้การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ถา้พบความ
แตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe' Method) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ีไดแ้ก่ 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptve Statistics) ไดแ้ก่ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
บรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

3.6.2 สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่การทดสอบที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ตั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั ( Research Objectives )ไวด้งัน้ี คือ “เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการ
คดักรองนักเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และด้านการส่งต่อ 
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และเปรียบเทียบระดบั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร และขนาด
ของโรงเรียน 

ในการน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี (Krejcie) และ
มอร์แกน (Morgan) จากโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 
จ านวน 216 โรงเรียนจ านวนบุคลากร 2,996 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 341 คนแลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
ให้กระจายไปยงัขนาดของโรงเรียนตามสัดส่วนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีการจบัสลากแบบไม่ใส่คืนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่
แบบสอบถามจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไวมี้ล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูลผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษร

ยอ่ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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x   แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
n   แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
t   แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม 
F   แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS   แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS   แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 
Scheffe’  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ 
*   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
**   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

341 คนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 341 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของบุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ีค่าร้อยละปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทัว่ไป n ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. ครูผูส้อน 

 
32 

309 

 
09.38 
90.62 

2. ขนาดโรงเรียน  
1. ขนาดเล็ก 
2. ขนาดกลาง 
3. ขนาดใหญ่ 

 
66 

129 
146 

 
19.35 
37.83 
42.82 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 341 คนเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ร้อยละ 09.38)นอ้ยกวา่ครูผูส้อน (ร้อยละ90.62) และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่โรงเรียน
ขนาดใหญ่มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.82) รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 37.83) และนอ้ยท่ีสุด
คือโรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อยละ 19.35) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคล 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 

4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนส ากัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ภาพรวมและรายข้อ 

ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3    
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล x  S.D. แปลผล 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานจดัท าขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าขอ้มูลเป็นรายบุคคล 
ความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก่ียวกับ
ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ความยุ่งยากในการใช้แบบประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 
ความชดัเจนของขอ้มูลในระเบียนสะสมของนกัเรียน
แต่ละบุคคล 
ความยุ่งยากในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูท่ี
ปรึกษา 
โรงเรียนจัดเวลาและอ านวยความสะดวกให้ครูท่ี
ปรึกษาในการออกเยีย่มบา้น 
ความร่วมมือของผูป้กครอง นกัเรียนในการให้ขอ้มูล
กบัโรงเรียน 

3.05 
 

3.07 
3.03 

 
2.99 
3.06 

 
3.12 

 
2.98 

 
3.13 

0.65 
 

0.64 
0.70 

 
0.69 
0.78 

 
0.80 

 
0.67 

 
0.71 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.05 0.37 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ 
เขต 3 มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการรู้จักนักเรียน
รายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความร่วมมือของผูป้กครอง นกัเรียนในการให้
ขอ้มูลกบัโรงเรียน ( x = 3.13) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือโรงเรียนจดัเวลาและอ านวยความสะดวกให้
ครูท่ีปรึกษาในการออกเยีย่มบา้น ( x = 2.98) 

75 



 52 

 จากขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดั
อบรมนิเทศครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
62) 2) ควรลดภาระงานครูท่ีปรึกษาไม่ควรเปล่ียนครูท่ีปรึกษาบ่อย (ค่าความถ่ีเท่ากบั 56) 3) ครูตอ้ง
รู้ปัญหาของนกัเรียน และควรเยีย่มบา้นอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลจ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3    
ด้านการรู้ จักนัก เ รียนเป็นรายบุคคลจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

การด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 32 2.95 0.35 309 3.07 0.37 -2.00** 0.04 
  **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้น
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากกวา่ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3ดา้น
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 
120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 
คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว      
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3   
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 
 

 
ด้านการรู้จัก
นักเรียน 
รายบุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.16 2.96 3.03 ระหวา่งกลุ่ม 2 2.44 1.22 9.26** 0.00 
ภายในกลุ่ม 338 38.36 0.13 

รวม 340 40.81 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 
3 มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe) ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นรายคู่จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนโดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

 

ขนาดของโรงเรียน x  

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
x = 3.16 

ขนาดกลาง 
x = 2.96 

ขนาดใหญ่ 
x = 3.02 

ขนาดเลก็ 3.16 - 0.20** -0.13** 
ขนาดกลาง 2.96 - - -0.07 
ขนาดใหญ่ 3.02 - - - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

  จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่ พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่
มีระดบัการแสดงออกดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้น
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

4.3.2 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการคัดกรองนักเรียน และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการคดักรองนกัเรียน    
2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนส า
กดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการคดักรองนกัเรียนจ าแนกตาม
สถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 

4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของ
โรงเรียนส ากดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการคัดกรองนักเรียน 
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ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ของโรงเรียนส ากดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ในส่วนน้ีเป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3   
ด้านการคัดกรองนักเรียน  

 

รวม 3.03 0.38 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( x = 3.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางยกเวน้การเก็บรักษาความลบัผลการคดักรองนกัเรียน

ข้อที่ ด้านการคัดกรองนักเรียน x  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

ความชดัเจนของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มนกัเรียน 
การมีส่วนร่วมในการจดัท าเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 
ความชัด เจนของตัว ช้ี ว ัดของ เกณฑ์ก าร
แบ่งกลุ่มความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมนกัเรียนในการแบ่งกลุ่มนกัเรียน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อ มู ล จ า ก แบบประ เ มิ น
พฤติกรรมนักเรียน ให้ผู ้เ ก่ียวข้องได้เข้าใจ
ตรงกนั 
การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียนจาก
ผูป้กครอง 
การเก็บรักษาความลบัผลการคดักรองนกัเรียน
ของครูท่ีปรึกษา 
การคัดกรองนักเ รียนพิจารณาจากข้อมูล
นกัเรียนหลาย ๆ ดา้น 

3.46 
3.28 

 
3.37 

 
3.36 

 
3.48 

 
2.84 

 
2.30 

 
2.13 

0.66 
0.68 

 
0.78 

 
0.81 

 
0.87 

 
0.81 

 
0.84 

 
0.74 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 
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ของครูท่ีปรึกษา ( x = 2.30) และการคดักรองนกัเรียนพิจารณาจากขอ้มูลนกัเรียนหลายๆ ดา้น ( x = 
2.13) 
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการจดัท าเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ( x = 3.28) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการคดักรองนักเรียนพิจารณาจาก
ขอ้มูลนกัเรียนหลายๆดา้น ( x = 2.13) 
 จากข้อเสนอแนะแนวการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรอง
นกัเรียนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมี
ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคลมีการคดัเลือกนกัเรียน ควรพิจารณาหลายๆดา้น (ค่าความถ่ีเท่ากบั 60) 
2) ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกบัครูผูส้อนในการแบ่งกลุ่มควรมีเกณฑ์การคดักรองท่ี
ชดัเจน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 52) 3) ควรมีการจดัอบรมครูเก่ียวกบัการคดักรองนกัเรียน (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 45) 

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการคัดกรอง
นักเรียนจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ดา้นการคดั
กรองนกัเรียน จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ

คัดกรองนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ครูผู้สอน 

 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการคัดกรองนักเรียน 32 2.91 0.37 309 3.04 0.38 -2.24* 0.02 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการคดักรองนักเรียนของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ครูผูส้อนมีความเห็นต่อการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคดักรองนักเรียน
มากกวา่ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการคัดกรองจ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ด้านการคดักรองนกัเรียนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 3ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , 
ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทยีบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้าน
การคัดกรองจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 
 
 
 
ด้านการคัด
กรองนักเรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.10 3.04 2.89 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.71 0.86 6.10** 0.00 
ภายในกลุ่ม 338 40.84 0.14 

รวม 340 42.55 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.8 พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัการ
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ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน เป็นรายคู่จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

 

ขนาดของโรงเรียน x  

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
x = 3.10 

ขนาดกลาง 
x = 3.04 

ขนาดใหญ่ 
x = 2.89 

ขนาดเลก็ 3.10 - 0.06** -0.21** 
ขนาดกลาง 3.04 - - 0.15 
ขนาดใหญ่ 2.89 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่ พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่
มีระดบัการแสดงออกด้านการคดักรอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
โรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคดักรอง
นกัเรียน มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

4.3.3 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบ
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน ของโรงเรียนส ากัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการ
เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน ของ
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โรงเรียนส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ดงัน้ี 

4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของ
โรงเรียนส ากดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ด้านการส่งเสริมนักเรียน  

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งเสริมนกัเรียน
เป็นรายบุคคล ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ในส่วนน้ี
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3   
ด้านการส่งเสริมนักเรียน  

 

 

ข้อที่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน x  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 
 
8. 

การจดักิจกรรมโฮมรูมและบนัทึก 
ความพร้อมในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน
ของครูท่ีปรึกษา 
การให้ความส าคญักบักิจกรรมก่อนเรียนของ
ครูท่ีปรึกษา 
ความสม ่าเสมอในการจดักิจกรรมก่อนเรียน
ใหก้บันกัเรียน 
ความสนใจต่อกิจกรรมก่อนเรียนของนกัเรียน 
ความสอดคล้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
ความต่อ เ น่ืองในการด า เ นินงานการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนของโรงเรียน 
ความสอดคลอ้งของนโยบายโรงเรียนในการ
พฒันานกัเรียนกบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน 

2.42 
2.50 

 
2.28 

 
2.19 

 
2.40 
2.57 

 
2.71 

 
2.73 

0.71 
0.66 

 
0.69 

 
0.69 

 
0.60 
0.57 

 
0.60 

 
0.62 

นอ้ย 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

รวม 2.48 0.28 น้อย 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ย ( x = 2.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบัน้อย ยกเวน้ความสอดคลอ้งในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนกบั
ความตอ้งการของนักเรียน ( x = 2.57) ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานการจดักิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนของโรงเรียน ( x = 2.71) และความสอดคลอ้งของนโยบายโรงเรียนในการพฒันานกัเรียน
กบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน ( x = 2.73 ) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความสอดคลอ้งของนโยบายโรงเรียนในการ
พฒันานกัเรียนกบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน( x = 2.73) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความสม ่าเสมอใน
การจดักิจกรรมก่อนเรียนใหก้บันกัเรียน ( x = 2.19) 

จากขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรสร้าง
ความส าคญัในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนกัเรียนเพื่อสะทอ้นความผกูพนัระหวา่งครูและนกัเรียน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 2) ควรมีกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนท่ีหลากหลายกา้วทนัเทคโนโลยี (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 51 ) 3) การส่งเสริมนกัเรียนไม่ค่อยต่อเน่ืองไม่ชดัเจนไม่เป็นรูปธรรม นกัเรียนไม่ค่อย
แสดงออก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 48) 

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการ 
ส่งเสริมนกัเรียน ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3จ าแนก
ตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3    
ด้านการส่งเสริมนักเรียนจ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน 

สถานภาพ 

t Sig ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ครูผู้สอน 
 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน 32 2.39 0.22 309 2.49 0.29 -2.07 0.60 
 

  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้น
การส่งเสริมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ด้านการส่งเสริมนักเรียน ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ด้านการส่งเสริมนกัเรียน ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 3ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัจ าแนกเป็น 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 
คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คน
ข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 ทีม่ีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 

 

 
 

 
 

ด้านการ
ส่งเสริม
นักเรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

2.53 2.41 2.48 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.00 0.50 
4.55 0.57 ภายในกลุ่ม 338 22.02 0.76 

รวม 340 23.01 - 
   

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

4.3.4 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผล
การเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ดงัน้ี 

4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของโรงเรียนส ากดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ในส่วนน้ี
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการพฒันาของโรงเรียนให้ครูมีความรู้ ทกัษะ
ตลอดทั้งเทคนิคในการให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียน( x = 3.40)ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ของครูท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน ( x = 3.19) 

ข้อที่ ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา x  S.D แปลผล 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 

การพฒันาของโรงเรียนให้ครูมีความรู้ ทักษะ
ตลอดทั้งเทคนิคในการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 
มาตรการให้ครูท่ีปรึกษาด าเนินการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหานักเรียนท่ีชัดเจนโดยเน้นท่ีการ
ปฏิบติัจริง 
ความมีทกัษะการใหค้  าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา 
ความต่อเน่ืองในการให้ค  าปรึกษาของครู ท่ี
ปรึกษา 
ความศรัทธาน่า เ ช่ือถือของนักเ รียนต่อครู ท่ี
ปรึกษา 
การอุทิศตนในการแก้ปัญหานักเรียนของครูท่ี
ปรึกษา 
สัมพนัธภาพระหวา่งครูท่ีปรึกษากบันกัเรียน 
วฒิุภาวะทางอารมณ์ของครูท่ีปรึกษาในการแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน 

3.40 
 

3.34 
 
 

3.19 
3.26 

 
3.24 

 
3.29 

 
3.36 
3.19 

 

0.97 
 

0.83 
 
 

0.83 
0.87 

 
0.77 

 
0.81 

 
0.75 
0.83 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.28 0.60 ปานกลาง 
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จากขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควร
ติดตามอยา่งใกลชิ้ดและร่วมมือกบัผูป้กครองชุมชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
60) 2) ควรส่งเสริมนกัเรียนท ากิจกรรม การเขา้ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 3) ควร
จดัครูเขา้อบรมทกัษะและเทคนิค การใหค้รูท่ีปรึกษาแก่นกัเรียนเพื่อให้มีการป้องกนัและแกไ้ขอยา่ง
เป็นระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 47) 

4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
3จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ครูผู้สอน 

 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 32 3.09 0.61 309 3.32 0.59 -2.41 0.57 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่าโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ไม่แตกต่างกนั 

4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัจ าแนกเป็น 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวน
นกัเรียน 120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวน
นกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 

 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ทีม่ีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 

 

 
 

 
 

ด้านการ
ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.50 3.29 3.25 ระหวา่งกลุ่ม 2 15.88 7.94 26.24** 0.00 
ภายในกลุ่ม 338 88.02 0.30 

รวม 340 103.90 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 จึงท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเป็นรายคู่ โดยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นรายคู่จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

 

ขนาดของโรงเรียน x  

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
x =  3.50 

ขนาดกลาง 
x = 3.29 

ขนาดใหญ่ 
x =  3.25 

ขนาดเลก็ 3.50 - 0.21** 0.25** 
ขนาดกลาง 3.29 - - 0.04 
ขนาดใหญ่ 3.25 - - - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่ พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่
มีระดบัการแสดงออกดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

4.3.5 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ด้านการส่งต่อ สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
โรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งต่อของ
โรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบระดบั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งต่อของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อของโรงเรียนส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 

4.3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อ
ของโรงเรียนส ากดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อของ
โรงเรียนส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ในส่วนน้ีเป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที ่4.17 ผลการวเิคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนด้านการส่งต่อ 

ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 
 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( x = 3.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนดา้นการส่งต่ออยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

ข้อที่ ด้านการส่งต่อ x  S.D. แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 

ความพร้อมของนกัเรียนในการรับความช่วยเหลือ
จากครูท่ีปรึกษาและบุคลากรอ่ืน 
ความพยายามของครูท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหา
นกัเรียนก่อนการส่งต่อ 
วิธีการของครูท่ีปรึกษาในการจูงใจให้กบันกัเรียน
ยนิดีต่อการถูกส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือ 
ความสม ่าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือ
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 
ความร่วมมือระหวา่งครูแนะแนวกบัครูท่ีปรึกษาใน
การแกไ้ขปัญหานกัเรียน 
ความมีทกัษะของครูฝ่ายปกครองในการแกปั้ญหา
นกัเรียนส่งต่อ 
ขอ้จ ากดัเวลาเพื่อการแกปั้ญหานกัเรียนของครู 
การประสานระหว่างครู ท่ีป รึกษากับครู ท่ีจะ
ช่วยเหลือนกัเรียนต่อและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.36 
 

3.19 
 

3.28 
 

3.37 
 

2.96 
 

2.76 
 

2.68 
2.66 

0.75 
 

0.83 
 

0.67 
 

0.74 
 

0.67 
 

0.84 
 

0.73 
0.70 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.03 0.37 ปานกลาง 
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 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความสม ่าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือ
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ( x = 3.37) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การประสานระหว่างครูท่ีปรึกษากบั
ครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนต่อและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ( x = 2.66 ) 
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อ ท่ีได้
จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัจริง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 78 ) 2) ควรติดตามผลประสานงานระหวา่งครูแนะ
แนวและครูท่ีปรึกษารวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 70) 3) ควรจดัส่งต่ออยา่งเป็นระบบ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 65) 

4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ ส่ง
ต่อสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการ
ส่งต่อ ของโรงเรียนส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3จ าแนกตาม
สถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ

ส่งต่อของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 
3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน 

สถานภาพ 

t Sig 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ครูผู้สอน 

 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการส่งต่อ 32 2.87 0.42 309 3.06 0.35 -2.39 0.70 
 

ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี  4.18 พบว่าโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งต่อ ไม่แตกต่างกนั 

4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่ง
ต่อ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 
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ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นการส่งต่อ ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3
ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัจ าแนกเป็น 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , 
ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที4่.19 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ

ส่งต่อ ของโรงเรียนกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 
ทีม่ีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 

 

 
 

 
 
 

ด้านการส่งต่อ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.15 3.00 2.87 ระหวา่งกลุ่ม 2 3.04 1.52 
8.99 0.84 ภายในกลุ่ม 338 36.87 0.13 

รวม 340 39.90 - 
 

  จากตารางท่ี 4.19 พบว่าโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อ ไม่แตกต่างกนั 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ดา้นคือดา้น

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริม ดา้นการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 3 และเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละดา้นจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 จ านวน 2,996 คนขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจ  านวน 341 ซ่ึงไดม้า
โดยวธีิการใชต้ารางส าเร็จรูปของของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนตาม
สัดส่วนของประชากรและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัสลากและได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจ านวน 341 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรดงัน้ี 1) ตวัแปรตน้ไดแ้ก่สถานภาพ
และขนาดของโรงเรียนสถานภาพจ าแนกเป็น 2 กลุ่มคือผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อน ส่วน
ขนาดของโรงเรียนจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางและ โรงเรียนขนาด
ใหญ่  2) ตวัแปรตามไดแ้ก่ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ตามกรอบแนวคิดจากนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้น
การคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริม ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่อ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนตอนท่ี 1
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ 
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของโรงเรียน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
ปลายปิดมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัเก่ียวกบัการ ด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ใน 5 
ดา้นดงัน้ีดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ด้านการส่งเสริม ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่อโดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)     
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติอา้งอิงใชท้ดสอบที t-test , F-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 สามารถสรุปผลดงัน้ี 
5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 341 คนผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจ านวน 341 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 09.38 เป็นครูผูส้อนจ านวน309คนคิดเป็นร้อยละ 90.62 
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 146คนคิดเป็นร้อยละ 42.82รองลงมาคือโรงเรียนขนาด
กลางจ านวน 129คนคิดเป็นร้อยละ 37.83และนอ้ยท่ีสุดคือโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 66คนคิดเป็น
ร้อยละ 19.35 

5.1.2 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( x = 3.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความร่วมมือของผูป้กครอง นกัเรียนในการให้
ขอ้มูลกบัโรงเรียน ( x = 3.13) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือโรงเรียนจดัเวลาและอ านวยความสะดวกให้
ครูท่ีปรึกษาในการออกเยีย่มบา้น ( x = 2.98) 

จากขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี             



 72 

1) ควรจัดอบรมนิเทศครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ตั้ งคณะกรรมการช่วยเหลือครู 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 62) 2) ควรลดภาระงานครูท่ีปรึกษาไม่ควรเปล่ียนครูท่ีปรึกษาบ่อย (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 56) 3) ครูตอ้งรู้ปัญหาของนกัเรียน และควรเยีย่มบา้นอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนมีระดบัการ
ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่ พบว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีระดบั
การแสดงออกดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

5.1.3 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการคัดกรองนักเรียนและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( x = 3.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางยกเวน้การเก็บรักษาความลบัผลการคดักรองนกัเรียนของครู
ท่ีปรึกษา ( x = 2.30) และการคดักรองนกัเรียนพิจารณาจากขอ้มูลนกัเรียนหลายๆ ดา้น ( x = 2.13) 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการจดัท าเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ( x = 3.28) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการคดักรองนักเรียนพิจารณาจาก
ขอ้มูลนกัเรียนหลายๆดา้น ( x = 2.13) 

จากข้อเสนอแนะแนวการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรอง
นกัเรียนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมี
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ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคลจดัท าเกณฑ์การคดัเลือกนกัเรียน ควรพิจารณาหลายๆดา้น (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 60) 2) ขาดการประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัครูผูส้อนในการแบ่งกลุ่มควรมีเกณฑ์การ
คดักรองท่ีชดัเจน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 52) 3) ควรมีการจดัอบรมครูเก่ียวกบัการคดักรองนกัเรียน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 45) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการคดั
กรองนกัเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียนแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดา้นการคดักรองนกัเรียน มากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่ พบว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีระดบั
การแสดงออกดา้นการคดักรอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคดักรองนักเรียน 
มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

5.1.4 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ( x = 2.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบัน้อย ยกเวน้ความสอดคลอ้งในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนกบั
ความตอ้งการของนักเรียน ( x = 2.57) ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานการจดักิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนของโรงเรียน ( x = 2.71) และความสอดคลอ้งของนโยบายโรงเรียนในการพฒันานกัเรียน
กบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน ( x = 2.73 )อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความสอดคลอ้งของนโยบายโรงเรียนในการ
พฒันานกัเรียนกบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน( x = 2.73) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความสม ่าเสมอใน
การจดักิจกรรมก่อนเรียนใหก้บันกัเรียน ( x = 2.19) 

จากขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรสร้าง
ความส าคญัในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนกัเรียนเพื่อสะทอ้นความผกูพนัระหวา่งครูและนกัเรียน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 2) ควรมีกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนท่ีหลากหลายกา้วทนัเทคโนโลยี (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 51 ) 3) การส่งเสริมนกัเรียนไม่ค่อยต่อเน่ืองไม่ชดัเจนไม่เป็นรูปธรรม นกัเรียนไม่ค่อย
แสดงออก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 48) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน ไม่แตกต่างกันเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการพฒันาของโรงเรียนให้ครูมีความรู้ ทกัษะ
ตลอดทั้งเทคนิคในการให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียน( x = 3.40)ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ของครูท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน ( x = 3.19) 

จากขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open ended) มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี                   
1) ควรติดตามอยา่งใกลชิ้ดและร่วมมือกบัผูป้กครองชุมชนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 60) 2) ควรส่งเสริมนกัเรียนท ากิจกรรม การเขา้ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด(ค่าความถ่ีเท่ากบั 54) 
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3) ควรจดัครูเขา้อบรมทกัษะและเทคนิค การให้ครูท่ีปรึกษาแก่นกัเรียนเพื่อให้มีการป้องกนัและ
แกไ้ขอยา่งเป็นระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 47) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการป้อง
กน้และแกไ้ขปัญหา ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไม่แตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่ พบว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีระดบั
การแสดงออกดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

5.1.6 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ด้านการส่งต่อและเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( x = 3.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนดา้นการส่งต่ออยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความสม ่าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือ
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ( x = 3.37) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การประสานระหว่างครูท่ีปรึกษากบั
ครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนต่อและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ( x = 2.66 ) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อท่ีได้
จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัจริง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 78 ) 2) ควรติดตามผลประสานงานระหวา่งครูแนะ
แนวและครูท่ีปรึกษารวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 70) 3) ควรจดัส่งต่ออยา่งเป็นระบบ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 65) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่ง
ต่อ ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อไม่
แตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวจิยัโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้นดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.1.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

ผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3มี
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ครูท่ีปรึกษา บุคลากรไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองนกัเรียนใน
การให้ขอ้มูลในการให้ขอ้มูลกบัโรงเรียนเท่าท่ีควร ท าให้โรงเรียนไม่ทราบขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบั
ตวันักเรียนอันเป็นข้อมูลพื้นฐานความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนไม่สามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อคดักรองนักเรียน เพื่อน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์ จึงควรมีการจดัอบรมนิเทศครูท่ี
ปรึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ตั้ งคณะกรรมการช่วยเหลือครู สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน นกัเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวติท่ีแตกต่างกนั หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวกและด้านลบ การรับรู้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันักเรียนท าให้ครู
ประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษารู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบันกัเรียนมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญหนา ศรีลาดเลาไดท้  าการศึกษา
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วจิยั การพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม อ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาวิจยัพบว่าการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
วงรอบท่ี 1 โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ ท าให้
บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ ง 5 
องค์ประกอบและสอดคล้องกับงานวิจยัของ ทวีศักดิ์  สนสี ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคาร อ าเภอเมืองสุรินทร์ พบว่าการ
พฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนการพฒันารอบท่ี 1 โดยการใชก้ลยุทธ์การประชุม
ปฏิบติัการและการนิเทศนิคการให้ค  าปรึกษาท าให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยเฉพาะมีความเขา้ใจในเร่ืองของการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลของโรงเรียนส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อาจเน่ืองมากจากครูผูส้อนเป็นผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดนักเรียน ผูป้กครองนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการใหข้อ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคลจึงมีความรู้ความเขา้ใจนกัเรียนเป็นรายบุคคลมากกวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในบทบาทของคณะกรรมการอ านวยการสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ไดก้ าหนดบทบาทคณะกรรมการอ านวยการมีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนขบัเคล่ือนผดุง
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสร้างขวญัก าลงัใจ พฒันาบุคลากร นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล
สอดคล้องกับการวิจยัของ สมศักดิ์  วรรณศิริ ได้วิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 
1 จ าแนกตามสถานภาพผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั พลพรรธน์     
ภูสีดวง ได้วิจยัศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามสภาพโดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และน ามา
เปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่ามีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมากกว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง อาจเน่ืองมากจาก ขนาดของโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนไม่เท่ากนัแต่ทุก
โรงเรียนตอ้งจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล
เหมือนกนัทุกโรงเรียน โดยเฉพาะความร่วมมือของผูป้กครองนกัเรียนในการให้ขอ้มูลกบัโรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ และ
ส่วนมากอยู่ในชนบทท่ีครูและผูป้กครองนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีประกอบกบัครูผูส้อนมีความ
รับผิดชอบนักเรียนจ านวนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงท าให้การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลท าไดค้รอบคลุมและมี
ระบบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งดีกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้จิยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดย
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและสอดคลอ้งกบั พลพรรธน์ 
ภูสีดวง ได้วิจยัศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 5.2.2 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
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5.2.2.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

ผลการวจิยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มี
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนด้านการคดักรองนกัเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางอาจเน่ืองมากจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นอาจมีส่วนร่วมในการจดัท าเกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มนกัเรียนยงัไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะการคดักรองนกัเรียนเป็นการพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวั
นกัเรียนเม่ือจดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มคือกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา ซ่ึงครูท่ีปรึกษาหรือ
ครูประจ าชั้นตอ้งหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะท าให้การแกปั้ญหาให้ตรง
กบัปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่คดักรอง
นกัเรียนเม่ือจดักลุ่มแล้วความชัดเจนในเป้าหมาย เพื่อแกปั้ญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน สอดคลอ้งกบั ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การคดักรองนักเรียน เป็นการจดักลุ่มนักเรียนท่ีมี
ประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวธีิการเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะการ
แก้ไขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึนและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเพราะขอ้มูล
นักเรียนในด้านต่างๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่คดักรองนักเรียนเพื่อจดักลุ่มแล้ว ความชัดเจนใน
เป้าหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวมเร็วในการช่วยเหลือ ซ่ึงบาง
กรณีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ชัย ล่าไพรวัลย์ ไดศึ้กษาผลการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคามผล
การศึกษาพบวา่ การติดตามผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมหาชยัพิทยา
คาร จงัหวดัมหาสารคามมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานด้านการคดักรองนักเรียนมีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุด 

 5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัด
กรองนักเรียน ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีความคิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนดา้นการคดักรอง
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการ
คดักรองนักเรียนมากว่าความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจเน่ืองมากจากครูท่ีปรึกษาหรือครู
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ประจ าชั้นเป็นผูป้ฏิบติัโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจดัท าเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความ
เขา้ใจและเป็นผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียนมีการประสานงานกบั
ผูป้กครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนมีความระมดัระวงัในการส่ือสารท าให้ผูป้กครองเกิด
ความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจดัอยู่ในกลุ่มผิดปกติแตกต่างจากเพื่อนนกัเรียนอ่ืน ซ่ึงต่างจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นเพียงผูก้  าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
บทบาทของคณะกรรมการอ านวยการสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ก าหนดบทบาท
ของคณะกรรมการอ านวยการซ่ึงมีผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการมีหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนขบัเคล่ือนผดุงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สร้างขวญัก าลงัใจพฒันาบุคลากร นิเทศ
ก ากบัติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับการวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ได้วิจยัเร่ืองการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง 
เขต 1 พบวา่การคดักรองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และน ามา
เปรียบเทียบเป็นรายคู่พบวา่ มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนดา้นการ
คัดกรองนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยโรงเรียนขนาดเล็กมี
ความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
ขนาดกลาง อาจเน่ืองมาจาก ขนาดของโรงเรียนเป็นตวัก าหนดจ านวนนักเรียนซ่ึงแต่ละขนาดมี
จ านวนนกัเรียนไม่เท่ากนั ทั้งดา้นปริมาณครูและนกัเรียนในโรงเรียนแต่ละขนาดมีจ านวนแตกต่าง
กนั ท าให้การด าเนินงานระบบดูแลนกัเรียนในโรงเรียนแต่ละขนาดมีบริบทท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิิต รุ่งศรีทอง ไดท้  าการวิจยัการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมรายดา้นทุกดา้นแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับ จักรี โพธ์ิส านักได้วิจัยเร่ืองปัญหาและการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 2 พบวา่โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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5.2.3 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.3.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

ผลการวจิยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มี
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัน้อย ยกเวน้ความสอดคล้องในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานจดักิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกบัความตอ้งการของ
นักเรียน ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานจดักิจกรรมส่งเสริมนักเรียน และความสอดคล้องของ
นโยบายโรงเรียนในการพฒันานกัเรียนกบัการจดักิจกรรมก่อนเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ือง
มากจากการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ความสม ่าเสมอในการจดักิจกรรมก่อนเรียนให้กบันกัเรียนยงัขาดการ
ต่อเน่ืองครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้ น ยงัให้ความส าคญักับการจัดกิจกรรมก่อนเรียนไม่มาก
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะการจดักิจกรรมโฮมรูม ควรสร้างความส าคญัในกิจกรรมโฮมรูมของครูและ
นกัเรียนเพื่อสร้างความผกูพนัระหวา่งครูและนกัเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนท่ีหลากหลายกา้ว
ทนัเทคโนโลย ีส่งเสริมนกัเรียนใหต่้อเน่ืองชดัเจนให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้นกัเรียนไดแ้สดงออก ควร
ส่งเสริมตามความถนดัและความชอบของนกัเรียน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั สมศักดิ์ วรรณศิริ ไดว้ิจยั
เร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 – 4 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดของผูบิ้หารโรงเรียน ครูผูส้อน 
และผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน พบว่า ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ใน
ระดับมากเพราะว่าบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูแ้ทน
ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนนั้นมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีการวางแผนก าหนดนโยบายการปฏิบติังานร่วมกนั และมีความ
ตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะด าเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียนอย่างเป็นระบบ มีความชดัเจน มี
การประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ
กิจกรรมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอนัจะส่งผลให้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนประสบผลส าเร็จและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบท่ีสามารถด าเนินการ
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมาจากคณะกรรมการ
โรงเรียนนั้นมีบทบาท หนา้ท่ี ก ากบั ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ และรับทราบ
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เก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเท่านั้น ไม่ไดร่้วมลงมือปฏิบติั
กบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เป็นเพียงผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดงันั้นจึงท าให้ผูแ้ทน
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมาจากคณะกรรมการโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูส้อน 

5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3ด้านการส่งเสริมนักเรียน  
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก 
ครูผูส้อนเป็นผูใ้กลชิ้ดสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยู่ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ
หรือกลุ่มเส่ียง มีปัญหาไดมี้คุณภาพและช่วยป้องกนัมิให้นักเรียนในกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียน
กลุ่มเส่ียงมีปัญหา ช่วยใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียงมีปัญหากลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติท่ีมีคุณภาพตามท่ี
โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงั แต่ในส่วนของผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ
ให้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนให้ชดัเจนและมีประสิทธิภาพท าหนา้ท่ีในบทบาทของ
คณะกรรมการอ านวยการสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดบทบาทของ
คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนขบัเคล่ือนผดุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สร้างขวญัก าลงัใจ พฒันาบุคคล นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล สอดคล้องกบัการวิจยัของ   
เพ็ญศรี นิตยา ไดว้ิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งรายดา้นและรายขอ้ไม่แตกต่างกนั  

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนัโดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางอาจ
เน่ืองมาจากขนาดของโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนแตกต่างกนั แต่ทุกโรงเรียนตอ้งจดัท าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนเหมือนกันทุกโรงเรียน กิจกรรมท่ี
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ด าเนินการจึงไม่แตกต่างกนัแต่โรงเรียนเล็กซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นมีการจดักิจกรรมท่ีใกลชิ้ดนกัเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน
นอกห้องเรียนบรรยากาศเป็นเสมือนบา้นครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นและนกัเรียนเป็นดัง่สมาชิก
ในครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ านวนนกัเรียน
มากกว่าสอดคลอ้งกบัสอดคล้องกบั สุภาพ อัยยะ ไดว้ิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกนัและยงัสอดคลอ้งกบั เพ็ญศรี นิตยา ไดว้ิจยัสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 
4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

5.2.4 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.4.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

ผลการวจิยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มี
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมากจากโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 มีการพฒันาครูท่ีปรึกษาหรือครูผูส้อนให้มีความรู้ทกัษะตลอดทั้งเทคนิคในการให้
ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนท าให้ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นมีการเอาใจใส่นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/ มีปัญหา 
ดว้ยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดีข้ึน 
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ บุญหนา ศรีลาดเลา ไดท้  าการศึกษาวิจยัการพฒันาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนแคนดงพิทยาคม อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่
การพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวงรอบท่ี1 โดยใช้กลยุทธ์การศึกษา
เอกสาร การประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของทวีศักดิ์  สนสี     
ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสวายวิทยาคาร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่การพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพฒันารอบ
ท่ี 1 โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการและนิเทศ เทคนิคใหค้  าปรึกษาท าใหทุ้กกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเขา้ใจในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดียิง่ข้ึน 
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5.2.4.2 การเปรียบเทยีบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีความคิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไม่
แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนไดมี้การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยความ
เอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดและหาวิธีการช่วยเหลือดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไม่ปล่อยปะละเลย
นักเรียน ซ่ึงเป็นภาระอนัยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ในส่วนของผูบ้ริหารซ่ึงมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน และรับทราบขอ้มูลจากการน าเสนอและรายงานจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลจึงท า
ให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน
สอดคล้องกับ วีรพงษ์ เจริญไชย ได้วิจัยสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวา่สภาพการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 กรณีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และน ามาเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่พบว่า มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมี
ความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
และโรงเรียนขนาดกลาง อาจเน่ืองมากจากโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนกัเรียนและบุคลากรน้อย
กว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงท าให้การเข้าไปป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด าเนินการไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและรวดเร็วไม่วา่จะเป็นการติดตาม ช้ีแนะให้นกัเรียนแกไ้ขขอ้บกพร่อง
หรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนดา้นต่างๆอยา่งเหมาะสม ซ่ึงแตกต่าง
กบัโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนนักเรียนมากกว่าอาจท าให้การดูแล
พฤติกรรมและการช่วยเหลือนักเรียนไม่ทัว่ถึงต่อความตอ้งการจึงส่งผลให้ผูบ้ริหารในโรงเรียน
ขนาดเล็กสามารถก ากบัดูแลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดท้ัว่ถึงมากกวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของรุจิราภรณ์ ค าศิลา ไดศึ้กษา
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สภาพและปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายดา้น พบว่า
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และยงั
สอดคลอ้งกบั ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.2.5 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการส่งต่อของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.5.1 ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการส่งต่อ ของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

ผลการวจิยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มี
ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นปฏิบติัหน้าท่ี
ช่วยเหลือนกัเรียนในการส่งต่อภายในและภายนอก อยา่งเป็นระบบท าให้นกัเรียนไม่ไดมี้พฤติกรรม
ท่ีไม่ดีข้ึนให้ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากท่ีจะแกไ้ขไดอ้ย่างสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั ยุทธนา 
เรืองไพศาล ไดศึ้กษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี ได้เสนอแนะแนวทางครูท่ีปรึกษาควร
ประสานงานกบัครูท่ีจะช่วยเหลือดูแลนกัเรียนและประสานงานกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งส่งต่อตอ้งมี
การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือให้มี
ประสิทธิภาพ 

5.2.5.2 การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ดา้นการส่งต่อของโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมากจาก
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ครูผูส้อนปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือนกัเรียนในการส่งต่อภายในและภายนอกเป็นระบบโดยสม ่าเสมอ
ในส่วนของผูบ้ริหารสถานศึกษามีหน้าท่ีก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานจึงท าให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อ 
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั สุภาพ อยัยะ ไดว้จิยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นดา้นการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั สุรัช ชาตะรักษ์  ไดว้ิจยั
เร่ืองการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งโดยรวมและ
รายดา้น พบวา่ไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั ธีรภัทร ส าเภา ไดศึ้กษาวิจยัสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในจังหวดันครพนม ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและครูท่ีปรึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ด้านการส่งต่อไม่แตกต่างกันโดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีจ านวนนักเรียนและงบประมาณมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กจึง
สามารถบริหารงบประมาณส่งเสริมสนบัสนุนในการประสานงานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนให้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความต่อเน่ืองและมีการ
พฒันาความรู้ดา้นทกัษะในการส่งต่ออยู่เสมออยา่งเป็นระบบไดดี้กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก จึงส่งผล
ให้ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนได้มากกว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล้องกบั จารุวรรณรัตนมาลี ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของขา้ราชการครูโรงเรียนขนาด
เล็กมีปัญหาการส่งต่อนักเรียนมากกว่าข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สุรินทร์ โพธ์ิเหมือน ได้ศึกษาวิจยัปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั ธีรภัท ส าเภา ไดศึ้กษาวิจยั
สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3-4 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการคือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย       

2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชแ้ละ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัดงัน้ี 
5.3.1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนน้อย
ท่ีสุดคือโรงเรียนจดัเวลาและอ านวยความสะดวกให้ครูท่ีปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน ดังนั้ น
โรงเรียนควรจดัเวลาและความสะดวกใหค้รูในการเยีย่มบา้นนกัเรียนและระเบียนสะสมควรมีขอ้มูล
นกัเรียนครบทุกดา้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

5.3.1.2 จากผลการวิจยัพบวา่ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนน้อยท่ีสุดคือ การ
คดักรองพิจารณาจากขอ้มูลหลายๆ ดา้น ดงันั้นโรงเรียนควรมีขอ้มูลรายบุคคลหลายๆ ดา้นมีการคดั
กรองนกัเรียนควรพิจารณาหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการคดักรองนกัเรียนเป็นส่ิงส าคญัใน
การตดัสินพฤติกรรมของนกัเรียน ซ่ึงผูท่ี้จะใหข้อ้มูลนกัเรียนในการประกอบการพิจารณาคดักรองท่ี
ดีท่ีสุดคือผูป้กครองนกัเรียน 

5.3.1.3 จากผลการวจิยัพบวา่ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อยท่ีสุดคือ ความ
สม ่าเสมอในการจดักิจกรรมก่อนเรียนให้กบันักเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรสร้างความส าคญัใน
กิจกรรมโฮมรูมของครูและนักเรียนเพื่อสร้างความผูกพนัระหว่างครูกบันักเรียนควรมีกิจกรรม
ส่งเสริมท่ีหลากหลายกา้วทนัเทคโนโลยแีละจดัท าใหส้ม ่าเสมอ 

5.3.1.4 จากผลการวิจยัพบว่าด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนอ้ยท่ีสุด
คือ วฒิุภาวะทางอารมณ์ของครูท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน ดงันั้นโรงเรียนจดัครูเขา้รับการ
อบรมเชิงปฏิบติัการทกัษะจิตวิทยาและเทคนิคให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียน เพื่อมีมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 
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5.3.1.5 จากผลการวิจยัพบว่าดา้นการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนน้อยท่ีสุด คือการประสาน
ระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนในการส่งต่อ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นโรงเรียน
ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและปฏิบติัจริง ควรประสานงานระหว่างครูแนะแนวและครูท่ี
ปรึกษารวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัส่งต่ออยา่งเป็นระบบ 

5.3.1.6 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้ง 5ดา้น
คือดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3จ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ทั้ง 5 ดา้น มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
ควรจดัอบรมประชุมปฏิบติัการครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบตั้งคณะกรรมการในการ
ช่วยเหลือครูและขอความร่วมมือจากผูป้กครองนกัเรียนในการให้ขอ้มูลกบัโรงเรียนและให้มีส่วน
ร่วมในการจดัท าเกณฑ์แบ่งกลุ่มนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน 
เพื่อพฒันาใหค้รูมีความรู้ทกัษะจิตวทิยาตลอดทั้งเทคนิคในการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

5.3.1.7 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้ง 5ดา้น
คือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาดคือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และเม่ือน ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง 
ฉะนั้นจึงควรสร้างขอ้มูลขอ้ค าถามท่ีมีความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ัง
ต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากขอ้คน้พบจากการวจิยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3มีข้อเสนอแนะในการ
น าไปใชด้งัน้ี 
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5.3.2.1 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใชใ้นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 5.3.2.1.1 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ โรงเรียนควรจดัเวลาและความสะดวกให้ครูในการเยี่ยมบา้น
นกัเรียนและในการจดัท าระเบียนสะสมควรมีขอ้มูลครบทุกดา้น 

5.3.2.1.2 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการคดักรองมีขอ้เสนอแนะใน
การน าไปใช้ คือ การจดัท าขอ้มูลดา้นการคดักรองนกัเรียนโรงเรียนควรมีขอ้มูลรายบุคคลหลายๆ
ดา้นโดยพิจารณาหลายๆ ดา้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดดี้ท่ีสุดคือผูป้กครองนกัเรียน 

5.3.2.1.3 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนมี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ โรงเรียนควรจดักิจกรรมก่อนเรียนให้นักเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะกิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมท่ีควรจดั เพราะเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความผกูพนัระหวา่ง
ครูและนกัเรียน 

5.3.2.1.4 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ โรงเรียนจดัอบรมครูเชิงปฏิบติัการทกัษะจิตวิทยาและเทคนิคให้
ค  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

5.3.2.1.5 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นการส่งต่อ มีขอ้เสนอแนะในการ
น าไปใช ้คือ โรงเรียนควรด าเนินการประสานงานระหวา่งครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษารวมถึงบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งการจดัส่งต่ออยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2.2 ขอ้เสนอแนะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใช ้ดงัน้ี 
 5.3.2.2.1 ครูผูส้อนมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัในการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียนสามารถน าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไปใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาและพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  
  5.3.2.2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บขอ้มูลของนกัเรียนอยา่งถูกตอ้งและเป็นจริง 
สามารถน าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดท า
แผนพฒันาโรงเรียนซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.3.2.2.3 โรงเรียนสามารถด าเนินงานตามแผนพฒันาของโรงเรียนท าใหก้ารจดั 
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.2.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียนและใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนในทุกๆดา้น 

5.3.2.2.5 ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน ท าให้เขา้ใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานและให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน
เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน 

5.3.2.2.6 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีขอ้มูลในการด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน รู้จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียนน าขอ้มูลมาปรับจดัท าแผนพฒันาติดตามนิเทศ
ประเมินผลโรงเรียนใหจ้ดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัน้ี 

จากผลการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัน้ี 

5.3.3.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เพื่อเจาะลึกถึง
สาเหตุการแกไ้ขปัญหาและปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน  
 5.3.3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ระหว่างโรงเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับโรงเรียนเอกชนหรือ
โรงเรียนในเมืองและโรงเรียนนอกเมือง 

5.3.3.3 ควรมีการศึกษาปัญหาการจดัท าขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคลของครูท่ีปรึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  

5.3.3.4 ควรศึกษาวิจยัลกัษณะเดียวกนัน้ีในงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นงานแนะแนวเพื่อน า
ผลการวจิยัเป็นขอ้สนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
 

 



 

บรรณานุกรม 
 
1. หนังสือภาษาไทย 
 1 หนังสือทัว่ไป 
กรมสุขภาพจิต. การศึกษาปัญหาและความต้องการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546. 
. คู่มือการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติดในวัยรุ่นส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 2546. 
. คู่มือดูแลสุขภาพจิตในการดูแลนักเรียนส าหรับผู้ปกครองส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร : 
บริษทัซูวเีนียร์ ไทยแลนดจ์ ากดั, 2544. 

              .“คู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” . กรุงเทพมหานคร  :  รับส่งสินคา้และ
พสัดุภณัฑร์.ส.พ., 2544. 

   . คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.กรุงเทพมหานคร : ยเูรนสัอิมเมจกรุ๊ป, 
2544. 

              . คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร : ยเูรนสั
เมจกรุ๊ป, 2544. 

กระทรวงศึกษาธิการ.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2546. 

            . แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ร.ส.พ., 2547. 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
ร.ส.พ., 2547. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เพิ่มเติม 
พ.ศ, 2545. กรุงเทพมหานคร: บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2545. 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545. 
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คณะกรรมการการศึกษาเอกชน.แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปและส่งเสริมการศึกษาเอกชน .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2544. 

ธีระ  รุญเจริญ . สู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ . กรุงเทพมหานคร: ข่าวฟ่าง, 2548. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น.  แกไ้ขเพิ่มเติม. พิมพค์ร้ังท่ี  7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545. 
            . การวิจัยเบือ้งต้น. ฉบบัปรับปรุงใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2553. 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ, 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ, 2553 ฉบับที3่. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว , 2553. 
โรงเรียนมะค่าวิทยา. คู่มือปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพ

โรงเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน. นครราชสีมา : นครราชสีมาโรงเรียนฯ, 2548. 
รังสรรค ์ เพง็นู.  สภาพความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน.  ราชบุรี : ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 , 2551. 
วนิดา ชนินทยุทธวงศ์. คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.พิมพ์คร้ังท่ี 3

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพร์.ส.พ., 2544. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ร.ส.พ., 2547. 
            . การด าเนินระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา

ลาดพร้าว, 2547. 
              .นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว, 2547. 
 . คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม

เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ ์, 2546 . 
               . แนวทางการด า เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ รียนในสถานศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑร์.ส.พ, 2547. 
 . คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม

เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2546. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3. ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2555. 

บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3, 2555. 
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ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชา ติ .  การพัฒนา คู่มือวิทยากรด้ านค่า นิยม . 
กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2547. 

 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
จกัรี โพธ์ิส านกั. “ปัญหาและการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2” . งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2550. 

จารุวรรณ รัตนมาลี. “สภาพและปัญหาการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของขา้ราชการ
ครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3”. รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2547. 

ณรงค ์สาไพรวลัย.์ “การติดตามผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมหาชยั
พิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั: 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 

ทวีศกัด์ิ สนสี. “การพฒันาครูท่ีปรึกษาด้านการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสวายวิทยาคาร อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์”. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551. 

นายธีรภทั ส าเภา . “สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้น
ท่ี 3 – 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันครพนม, 2553. 

บุญหนา ศรีลาดเลา. “การพฒันาการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนแคนดง
พิทยาคม อ าเภอแคนดง จังหวดับุรีรัมย์”. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต. บนัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2550. 

ประเสริฐ สวนจนัทร์. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2553 . 

ประเสริฐ สวนจนัทร์. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2553 . 
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พลพรรธน์ ภูสีดวง.  “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2”.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน, 2553. 

เพ็ญศรี นิตยา. “สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย.  2551. 

มธุริน แผลงจนัทึก. “การศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5.วิทยานิพนธ์ครุ-   
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ, 2554. 

ยทุธนา เรืองไพศาล. “ปัญหาและขอ้เสนอแนะการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2547. 
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                     เลขท่ีแบบสอบถาม 
แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
 1.แบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัมีความประสงค์จะน าขอ้มูลไปใชศึ้กษาเพื่อพฒันางานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงจะให้ผลการศึกษาคน้ควา้มีความชดัเจนเกิดประโยชน์ต่อครู  ผูป้กครอง 
และผูท่ี้เก่ียวข้อง ขอได้โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ ซ่ึงการตอบ
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ดทั้งส้ิน 
 2. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ีประกอบดว้ย 4 ตอน คือ 
  ตอนที ่1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ 
  ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
  ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี จะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจยั
เท่านั้น ซ่ึงจะไม่ส่งผลต่อต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของท่านแต่อยา่งใด  ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบัและ
น าผลไปเป็นขอ้มูลการวิจยั  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณมา  ณ  ท่ีน้ี   
 
 
 

นฤบล   กองทรัพย ์
นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 
 

1. สถานภาพจ าแนกเป็น  2  ประเภท   
          �ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   � ครูผูส้อน 
 
 2. ขนาดของโรงเรียน  จ  าแนกเป็น  3  ประเภท  
   □    ขนาดเล็ก  นกัเรียน  1  -   120   คน 
   □       ขนาดกลาง นกัเรียนตั้งแต่    121  -  300   คน 
   □    ขนาดใหญ่ นกัเรียนตั้งแต่   301  -   คนข้ึนไป 
 
 
ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 

ค าแนะน าในการตอบ  ใหท้่านพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ ง  5  ด้าน  ตามความคิดเห็นของท่าน  โดยให้ท่านท า
เคร่ืองหมาย     ลงในช่องวา่งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาท่ีตรงกบัสภาพความ
เป็นจริงวา่มากนอ้ยเพียงใด  โดยมีเกณฑแ์บ่งวดัค่าในระดบัปฏิบติัเป็น  5  ระดบั  คือ 
 
   5    หมายถึง    ระดบัปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
   4    หมายถึง    ระดบัปฏิบติัในระดบัมาก  
   3    หมายถึง    ระดบัปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
   2    หมายถึง    ระดบัปฏิบติัในระดบันอ้ย 
   1    หมายถึง    ระดบัปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย     ลงในช่อง   □    ตามสภาพปัญหาความเป็นจริงในปัจจุบนั 
ตวัอยา่งแบบสอบถามตอนท่ี   2    ตวัอยา่ง 
ขอ้ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดบัปฏิบติั 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

1 
การท าคู่มือปฏิบติังานแก่ครูในการคดักรองขอ้มูล
นกัเรียน 

     

2 การประเมินผลในการด าเนินงานคดักรองนกัเรียน      
3 ความร่วมมือในการจดักรรมของผูป้กครอง      

 
ตอนที ่2   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 ในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสภาพและปัญหาท่ี
ตรงกบัสภาพความเป็นจริงวา่มากนอ้ยเพียงใด 
 
ขอ้ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดบัปฏิบติั 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

 
1 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานจดัท าขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

     

2 ความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าขอ้มูลเป็นรายบุคคล      

3 
ความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก่ียวกับ
ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

     

4 
ความยุง่ยากในการใชแ้บบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
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ขอ้ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดบัปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

5 
ความชดัเจนของขอ้มูลในระเบียนสะสมของนกัเรียน
แต่ละบุคคล 

     

6 
ความยุง่ยากในการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนของ 
ครูท่ีปรึกษา 

     

7 
โรงเรียนจัดเวลาและอ านวยความสะดวกให้ครูท่ี
ปรึกษาในการออกเยีย่มบา้น 

     

8 
ความร่วมมือของผูป้กครอง นกัเรียนในการให้ขอ้มูล
กบัโรงเรียน 

     

 
1 

ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ความชดัเจนของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มนกัเรียน 

     

2 
การมีส่วนร่วมในการจัดท า เกณฑ์การแบ่งก ลุ่ม
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 

     

3 ความชดัเจนของตวัช้ีวดัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม      

4 
ความถูกตอ้งของผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนกัเรียน
ในการแบ่งกลุ่มนกัเรียน 

     

5 
การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกนั 

     

6 การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนกัเรียนจากผูป้กครอง      

7 
การเก็บรักษาความลบัผลการคดักรองนกัเรียนของครู
ท่ีปรึกษา 

     

8 
การคดักรองนกัเรียนพิจารณาจากขอ้มูลนกัเรียนหลาย 
ๆ ดา้น 
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ขอ้ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดบัปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

1 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
การจดักิจกรรมโฮมรูมและบนัทึก 

     

2 ความพร้อมในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนของครู
ท่ีปรึกษา 

     

3 การให้ความส าคัญกับกิจกรรมก่อนเรียนของครูท่ี
ปรึกษา 

     

4 ความสม ่าเสมอในการจดักิจกรรมก่อนเรียนให้กับ
นกัเรียน 

     

5 ความสนใจต่อกิจกรรมก่อนเรียนของนกัเรียน      
6 ความสอดคล้องในการจดักิจกรรมส่งเสริมนักเรียน

กบัความตอ้งการของนกัเรียน 
     

7 ความต่อเน่ืองในการด า เนินงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนกัเรียนของโรงเรียน 

     

8 ความสอดคล้องของนโยบายโรงเรียนในการพฒันา
นกัเรียนกบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน 

     

 
1 

ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
การพฒันาของโรงเรียนใหค้รูมีความรู้ ทกัษะตลอดทั้ง
เทคนิคในการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

     

2 มาตรการให้ครูท่ีปรึกษาด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนท่ีชดัเจนโดยเนน้ท่ีการปฏิบติัจริง 

     

3 ความมีทกัษะการใหค้  าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา      
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ตอนที ่3  ความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 

ขอ้ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดบัปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

4 ความต่อเน่ืองในการใหค้  าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา      
5 ความศรัทธาน่าเช่ือถือของนกัเรียนต่อครูท่ีปรึกษา      
6 การอุทิศตนในการแกปั้ญหานกัเรียนของครูท่ีปรึกษา      
7 สัมพนัธภาพระหวา่งครูท่ีปรึกษากบันกัเรียน      

8 
วฒิุภาวะทางอารมณ์ของครูท่ีปรึกษาในการแกไ้ข 
ปัญหานกัเรียน 

     

1 
ด้านการส่งต่อ 
ความพร้อมของนกัเรียนในการรับความช่วยเหลือจาก
ครูท่ีปรึกษาและบุคลากรอ่ืน 

     

2 
ความพยายามของครูท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
นกัเรียนก่อนการส่งต่อ 

     

3 
วิธีการของครูท่ีปรึกษาในการจูงใจให้กบันกัเรียนยินดี
ต่อการถูกส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือ 

     

4 
ความสม ่าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียน
ของครูท่ีปรึกษา 

     

5 
ความร่วมมือระหวา่งครูแนะแนวกบัครูท่ีปรึกษาในการ
แกไ้ขปัญหานกัเรียน 

     

6 
ความมีทักษะของครูฝ่ายปกครองในการแก้ปัญหา
นกัเรียนส่งต่อ 

     

7 ขอ้จ ากดัเวลาเพื่อการแกปั้ญหานกัเรียนของครู      

8 
การประสานระหว่างครูท่ีปรึกษากบัครูท่ีจะช่วยเหลือ
นกัเรียนต่อและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.    ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลท่านคิดวา่การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้น
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัใดและสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นคืออะไรและ
ท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาในดา้นน้ีอยา่งไร 
 ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………... 
2.   ดา้นการคดักรองนกัเรียนท่านคิดว่าสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัใดและสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นคืออะไรและ
ท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาในดา้นน้ีอยา่งไร 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………... 
 3.  การส่งเสริมนกัเรียนท่านคิดวา่สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้น
การส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับใดและสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นคืออะไรและท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาในดา้นน้ีอยา่งไร 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………... 
4.   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่านคิดว่าสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัใดและสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นคือ
อะไรและท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาในดา้นน้ีอยา่งไร 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………... 
5.   การส่งต่อท่านคิดวา่สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งต่อ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัใดและสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นคืออะไรและท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาในดา้นน้ีอยา่งไร 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………... 

6. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาอ่ืนๆ 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………... 
      ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1.  นายวรพนัธ์ุ   พลเดช 
วฒิุทางการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั ขา้ราชการบ านาญอดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองยาง 
(เอ่ียมโอภาสประชานุกลู) 
 

2.  นางเกศวรรณ  พลเดช 
วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาเหล็ง 
 

3. นายสมศักดิ์   อั้นภักดี 
วฒิุทางการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั ครูช านาญการโรงเรียนบา้นตาเหล็ง 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว472 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 31 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายวรพนัธ์ุ   พลเดช 

  ดว้ย นางนฤบล กองทรัพย ์นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-      
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205162 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ 
เขต 3”ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว472 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

   31 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นางเกศวรรณ   พลเดช 

  ดว้ย นางนฤบล กองทรัพย ์นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-      
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205162 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ 
เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว472 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

   31 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายสมศกัด์ิ   อั้นภกัดี 

  ดว้ย นางนฤบล กองทรัพย ์นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-      
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205162 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ 
เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

------------------------------- 
เร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 
 
ช่ือนักศึกษา  นางนฤบล   กองทรัพย ์
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1.  นายวรพนัธ์ุ   พลเดช 

วฒิุทางการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั ขา้ราชการบ านาญอดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองยาง 
(เอ่ียมโอภาสประชานุกลู) 

2.  นางเกศวรรณ  พลเดช 
วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาเหล็ง 

3. นายสมศกัด์ิ   อั้นภกัดี 
วฒิุทางการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั ครูช านาญการโรงเรียนบา้นตาเหล็ง 
 

ค าช้ีแจง 
แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 

ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถามโดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ค าถามในขอ้ 
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่านกรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
ใหค้ะแนน +1  หมายถึงแน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน 0  หมายถึงไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน -1  หมายถึงแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานจดัท าขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2 ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าข้อมูล เ ป็น
รายบุคคล 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3 ความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก่ียวกบั
ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

4 ความยุ่งยากในการใช้แบบประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

5 ความชัดเจนของข้อมูลในระเบียนสะสมของ
นกัเรียนแต่ละบุคคล 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

6 ความยุง่ยากในการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนของ 
ครูท่ีปรึกษา 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

7 โรงเรียนจดัเวลาและอ านวยความสะดวกให้ครูท่ี
ปรึกษาในการออกเยีย่มบา้น 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

8 ความร่วมมือของผู ้ปกครอง นักเรียนในการให้
ขอ้มูลกบัโรงเรียน 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1 ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ความชดัเจนของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มนกัเรียน 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2 การมีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3 ความชดัเจนของตวัช้ีวดัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม + 1 0 +1 2 0.67 
4 ความถูกต้องของผลการวิ เคราะห์พฤติกรรม

นกัเรียนในการแบ่งกลุ่มนกัเรียน 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม

นกัเรียน ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกนั 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
6 การมี ส่วนร่วมในการแบ่ งก ลุ่มนัก เ รียนจาก

ผูป้กครอง 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
7 การเก็บรักษาความลบัผลการคดักรองนกัเรียนของ

ครูท่ีปรึกษา 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
8 การคดักรองนกัเรียนพิจารณาจากขอ้มูลนกัเรียน 

หลาย ๆ ดา้น 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
ด้านการคัดกรองนักเรียน      

1 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
การจดักิจกรรมโฮมรูมและบนัทึก 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2 ความพร้อมในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนของ
ครูท่ีปรึกษา 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3 การให้ความส าคญักบักิจกรรมก่อนเรียนของครูท่ี
ปรึกษา 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

4 ความสม ่าเสมอในการจดักิจกรรมก่อนเรียนให้กบั
นกัเรียน 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

5 ความสนใจต่อกิจกรรมก่อนเรียนของนกัเรียน + 1 +1 +1 3 1.00 
6 ความสอดคลอ้งในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนกบั

ความตอ้งการของนกัเรียน 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
7 ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานการจดักิจกรรมส่งเสริม

นกัเรียนของโรงเรียน 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
8 ความสอดคล้องของนโยบายโรงเรียนในการพฒันา

นกัเรียนกบัการจดักิจกรรมก่อนเรียน 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
ด้านการส่งเสริมนักเรียน      

 
1 

ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
การพฒันาของโรงเรียนให้ครูมีความรู้ ทกัษะตลอดทั้ง
เทคนิคในการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

2 มาตรการให้ครูท่ีปรึกษาด าเนินการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหานกัเรียนท่ีชดัเจนโดยเนน้ท่ีการปฏิบติัจริง 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3 ความมีทกัษะการใหค้  าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา + 1 +1 +1 3 1.00 
4 ความต่อเน่ืองในการใหค้  าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา + 1 +1 0 2 0.67 
5 ความศรัทธาน่าเช่ือถือของนกัเรียนต่อครูท่ีปรึกษา + 1 +1 +1 3 1.00 
6 การอุทิศตนในการแกปั้ญหานกัเรียนของครูท่ีปรึกษา + 1 +1 +1 3 1.00 
7 สัมพนัธภาพระหวา่งครูท่ีปรึกษากบันกัเรียน + 1 +1 +1 3 1.00 
8 วุฒิภาวะทางอารมณ์ของครูท่ีปรึกษาในการแก้ไข

ปัญหานกัเรียน 
 

+ 1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา      

1 ด้านการส่งต่อ 
ความพร้อมของนกัเรียนในการรับความช่วยเหลือจาก
ครูท่ีปรึกษาและบุคลากรอ่ืน 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

2 ความพยายามของครูท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหา      
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นกัเรียนก่อนการส่งต่อ + 1 +1 +1 3 1.00 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

3 วิธีการของครูท่ีปรึกษาในการจูงใจให้กบันกัเรียนยินดี
ต่อการถูกส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือ 

+ 1 +1 +1 3 1.00 

4 ความสม ่าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียน
ของครูท่ีปรึกษา 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

5 ความร่วมมือระหวา่งครูแนะแนวกบัครูท่ีปรึกษาในการ
แกไ้ขปัญหานกัเรียน 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

6 ความมีทักษะของครูฝ่ายปกครองในการแก้ปัญหา
นกัเรียนส่งต่อ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

7 ขอ้จ ากดัเวลาเพื่อการแกปั้ญหานกัเรียนของครู  
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

8 การประสานระหว่างครูท่ีปรึกษากบัครูท่ีจะช่วยเหลือ
นกัเรียนต่อและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
+ 1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ด้านการส่งต่อ      
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/498 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  5 สิงหาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

 ด้วย นางนฤบล กองทรัพย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -      
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205162 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ 
เขต 3”โดยมีรศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและดร.กิตต์ิกาญจน์ปฏิพนัธ์ เป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่านเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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R E L I A B I L I T Y    
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
   Scale           Scale Corrected 
   Mean          Variance        Item-            Alpha 
  if Item         if Item        Total           if Item 
    Deleted         Deleted Correlation        Deleted 
สถานภาพ  112.2667        254.0644         .4958           .9281 
ขนาดของโรงเรียน 112.0667        264.6851         .0781            .9341 
A 1         110.2667        251.2368         .4742            .9314 
A2                                  152.6000        128.2483        .3549            .9047 
A 3                                  152.6000        128.2483        .3549            .9047 
A 4         110.3333        244.5057         .6697            .9290 
A 5         110.4667        242.6023         .6709            .9290 
A 6         110.7333        245.9264         .6760            .9291 
A 7         110.5333        242.2575         .6802            .9288 
A8                                  152.6000        128.2483        .3549            .9047 
    Alpha =  0.9236 โดยรวม  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
B 9        110.2333        250.9437         .7025            .9295 
B10   110.3667        248.9299         .6205            .9298 
B 11        109.9667        248.9299         .6712            .9294 
B 12        110.0667        249.5816         .6236            .9298 
B 13    153.6000        125.2828        .5622          .9024 
B 14        110.4333        254.5989         .3598            .9327 
B15    152.6000        128.2483         .4544           .9042 
B 16        110.2333        257.3575         .3623            .9324 
    Alpha =  0.9275   โดยรวม  ด้านการคัดกรองนักเรียน 
C17    152.6000        128.2483         .4544           .9042 
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C 18        110.4000        249.5586        .6632         .9295 
C 19    153.9333        126.4092           .3117           .9056 
C 20    154.7333        121.9954          .4319          .9044 
C 21   110.2333        250.9437         .7025            .9295 
C22   110.3667        248.9299        .6205            .9298 
C23   110.5667        245.3575        .7099            .9287 
C24   110.8000        241.2000         .7395            .9281 
    Alpha = 0.9199  โดยรวม  ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
D27   109.9667        248.9299        .6712            .9294 
D26   110.2667        248.2023         .6719            .9293 
D27   109.9667        248.9299        .6712            .9294 
D 28   110.0667        249.5816       .6236            .9298 
D29   110.4000        249.5586       .6632            .9295 
D 30   110.4000        250.8690         .5718            .9303 
D 31         110.2333        251.0126         .5381           .9307 
D 32    152.6000        128.2483         .4544           .9042 
    Alpha =  0.9265  โดยรวม ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
E 33   110.2667        246.3402        .6752        .9291 
E 34   110.5000        245.9138         .5320            .9310 
E 35   110.4333        248.8057        .4978            .9312 
E 36   110.3000        250.9759       .5862            .9302 
E 37    153.6000        125.2828        .5622          .9024 
E 38    152.6000        128.2483         .4544           .9042 
E 39                                  152.6000        128.2483        .3549            .9047 
E 40         110.2667        251.2368         .4742            .9314 
     Alpha = 0.9205  โดยรวม ด้านการส่งต่อ 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    0.9236 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-นามสกุล นางนฤบล   กองทรัพย ์
 

 
วนั เดือน ปี เกดิ    10  เมษายน   2520 
  
ภูมิล าเนา  14 หมู่ท่ี 6 ต าบลหูท านบ  อ าเภอปะค า  จงัหวดับุรีรัมย ์
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 166 หมู่ท่ี 5 ต  าบลหนองปล่อง อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2543  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.)    
สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์

 
ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2551 -ปัจจุบนั  นกัทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 
นกัวชิาการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
นกัวชิาการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

   
สถานทีท่ างาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

   
ต าแหน่ง นกัวชิาการศึกษา 

 


	1.ปก แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	2.1convert-jpg-to-pdf.net_2015-10-02_05-55-37
	2.บทคัดย่อ นางนฤบล แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ใหม่
	3.กิตติกรรมประกาศ แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	4.สารบัญ แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	5.สารบัญตาราง+สารบัญแผนภาพ แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	6.บทที่ 1 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	7.บทที่ 2 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	8.บทที่ 3 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	9.บทที่ 4 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	10.บทที่ 5 แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	11.บรรณานุกรม แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	12.ภาคผนวก แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556
	13.ประวัติผู้วิจัย แก้ไขวันที่ 8 ตุลาคม 2556



