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 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  และ3)
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูผู้สอน จ านวน 67 คน โดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 มีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหา  อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป
เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านการส่งต่อนกัเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนปัญหา
การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ส่วนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการส่ง ต่อนักเรียน และ ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดเวลาและความสะดวกให้ครูในการเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
ระเบียนสะสมควรมีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้าน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชนควร
ร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ควรสร้างความส าคัญในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนักเรียน
เพ่ือสะท้อนความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน  ควรจัดครู และบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าอบรมทักษะ
และเทคนิคการให้ ค าปรึกษาแก่นักเรียน  ควรมีการประเมิน และปรับปรุงระบบการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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The purposes of this research were 1) to study states  operations of systems 
of caring and assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi 
district, Roi Et province 2) to study problems of operations of systems of caring and 
assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et 
province and 3) to study the suggestions of operations of systems of caring and 
assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et 
province. The sample was 67 persons. A constructed 5-level rating scale 
questionnaire with reliability value at 0.87 and IOC (Item – Objective Congruence) 
0.60 – 1.00 were used as a tool to collect data. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result of this study found that states of operations of systems of caring 
and assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi 
Et province was generally in the high level. When each aspect was considered from 
high to small average, it was found that all aspects were in the high level. They were 
supporting students, protecting and solving problems, forwarding, knowing students 
individually and screening students. Problems of operations of systems of caring and 
assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et 
province were in the small level as a whole. When each aspect was considered from 
high to small average, it was found that two aspects were in the moderate level. 
They were screening students and knowing students individually. In the small level, 
there were supporting students, forwarding and protecting and solving problems. 
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The suggestion was school should provide time and facilities for teachers to 
visit students’ homes and the record should have information of all aspects. School 
committee, local and parents should cooperate with each other to care and assist 
students. To make the homeroom meaningful for teachers and students to reflect on 
the relationship among them, teachers and responsible personnel participate in the 
advisory technical skills training to students and assessment and improvement the 
systems of caring and assisting students continuously.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึง
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ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ดและคณาจารย์ทุกท่าน ที่
ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผู้วิจัย  

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าช่วยเติมเต็มให้
วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณ ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร. กฤตยากร ลดาวัลย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าแนะน า สละเวลา อันมีค่าตรวจแก้ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และขอขอบคุณ อาจารย์บรรจบ  ไชยชาติ ที่ช่วยประสานงานในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือการวิจัยเพ่ือให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดี
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ ครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

คุณค่า และคุณประโยชน์อันใดท่ีเกิดจาก วิทยา นิพนธ์นี้ ขอสัมฤทธิ์ผลนั้นเป็นสิ่งบูชา
พระคุณของ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ขอจง
ได้รับส่วนแห่งความดีนี้ทุกท่านเทอญ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สภาพระบบการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเด็กที่ก่อให้เกิดความสับสนในการ
ตัดสินใจรับค่านิยมต่างๆ  ท าให้มีผลต่อการปรับตัวของเด็กที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น  มีค่านิยมที่ผิดๆ  ส่งผลให้
เกิดปัญหาสังคมหาต่างๆ  มากมาย ซึ่งตรงกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2552ก, 
หน้า 3 - 4) กล่าวว่า ปัญหาส าคัญของเด็กวัยรุ่นคือ เด็กและเยาวชนมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงข้ัน  หมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม  จน
น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ  ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม  ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
ปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวก
ตีกัน มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น  เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย  ขาดความรับผิดชอบ  เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย  
ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความส าคัญของหลักศาสนา  ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
ค่อนข้างเปราะบาง  ติดเพ่ือน  ติดสื่อ และให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ าใจ  
นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม  อาทิติดการพนัน  การมั่วสุมใน
หอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกันเองและหมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์  

การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา
ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้นนอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนที่เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา  ดังที่ ธีระ 
รุจเจริญ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยี
ต่างๆซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกันเป็นต้นว่าปัญหา
เศรษฐกิจปัญหาการระบาดของสารเสพติดปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆก็เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เก่ียวข้องดังนั้นภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดให้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดความ
มุ่งหมายของการศึกษาในมาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2547) ได้
ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก าหนด
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาและ
คุ้มครองสิทธิเด็กโดยให้สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางเพราะสภาพสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจการเมือง  วัฒนธรรม และความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ  ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในด้าน
สังคมปัจจุบันจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีต้องหาแนวทาง  น าเทคนิควิธีการต่างๆ  มาพัฒนาครู
เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยรับนักเรียน
ประเภทประจ า มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 920 คน จากการบันทึกการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการบันทึกพฤติกรรมนักเรียน บันทึกการประชุมผู้ปกครองของกลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน (2556) ว่า ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เด็กจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง พ่อ
แม่เสียชีวิตแล้วต้องอาศัยอยู่กับปู่ยาตายายหรือญาติพ่ีน้อง ครอบครัวขาดเอาใจใส่ การขาดความ
อบอุ่น ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนแสดงออกซ่ึงลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พูดจาก้าวร้าว การใช้สารเสพติด  นอกจากนี้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี เป็นโรงเรียนประจ า เมื่อนักเรียนเหล่านี้มาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก จึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลาย
อย่าง เช่น การเล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ชู้สาวและสารเสพติด เพราะนักเรียนมีความแตกต่างกัน
ระหว่างวัย และชีวิตความเป็นอยู่ ท าให้ต้องดูแลเลี้ยงดูนักเรียนแทนผู้ปกครองของนักเรียน จึ่ง
จ าเป็นต้องให้การดูแล ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ดังมีผู้วิจัยเห็นความส าคัญระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ท าการวิจัยไว้  เชาวลิต จินดารัตน์ (2551) พบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต  2 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย  ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนมากที่สุด  รองลงมาได้แก่  ด้านการส่งเสริมนักเรียน  และด้านการคัดกรองนักเรียน
ตามล าดับ  
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จากสภาพปัญหาของนักเรียนดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชบุรี ทั้งนี้ผลที่ได้อาจมาประยุกต์ใช้ให้นักเรียนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และรักประเทศชาติ ท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้าง
สิ่งที่ดีงามควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม  โดยที่ผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน
จ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียนและมีความเข้าใจในการด าเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. เพ่ือศึกษา ข้อเสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  

อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก 
2. ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  

อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับน้อย 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริมสนับสนุ น แก้ปัญหา และพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. เป็นข้อมูลส าหรับส านักงานการจัดการศึกษาพิเศษ  และส านักงานการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  วางแผนส่งเสริมสนับสนุ น และพัฒนาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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3. ได้ทราบข้อเสนอแนะ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ านวน 

67 คน ปีการศึกษา 2557 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  

   2.1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี  และ
ปริญญาโท และประสบการณ์ในการท างานได้แก่ 1- 5 ปี 6 – 12 ปี และ13 ปีขึ้นไป 

   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การด าเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  1) 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน  3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน  4) ด้าน
การป้องกันและการแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน  (กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข,  2546 หน้า 9) 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่  
ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 
4. ขอบเขตด้านเวลา  
ระยะเวลาที่ท าการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตั้งแต่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 สิ้นสุด     

30 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง กระบวนการส่งเสริมป้องกัน

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  มีการประสานงาน  ประสาน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูและผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  มีข้ันตอนชัดเจน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีหลักฐาน  การด าเนินงาน
สามารถตรวจสอบได้และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวมีความส าคัญมีวิธีการและเครื่องมือ
ที่แตกต่างกันไปแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ  
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1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  หมายถึง  การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล

พ้ืนฐาน เกี่ยวกับตัวนักเรียน  ทั้งในด้านการเรียน  ด้านสุขภาพ ด้านส่วนตัว  และการศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เช่น การสัมภาษณ์  การเยี่ยมบ้าน  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์  คัดกรอง
นักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  เพ่ือน า
ข้อมูลเหล่านี้มาแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน  

1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับตัวนักเรียน

เป็นรายบุคคล  มาพิจารณาเพื่อจ าแนกนักเรียนเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง  /มีปัญหา 
และสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  

1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน  หมายถึง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา  ทั้งในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้สามารถพัฒนาเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพ  ส าหรับกลุ่มปกติต้องพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนกลุ่มเสี่ยงต้องจัด
กิจกรรมไม่ให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาในอนาคต  

1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  หมายถึง การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 
ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมในห้องเรียน  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาบุคลิกลักษณะและสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน  

1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน  หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา

รุนแรงที่ ครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยล าพังจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นงานแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  

2. ปัญหาการด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง  อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา  ตลอดจนการประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาบุคลิกลักษณะและ
สภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน  โดยด าเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ด้าน ดังนี้ 

3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง กระบว นการด าเนินงานดูแลนักเรียนอย่างมี

ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงาน มีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง หรือบุคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนจาก
โรงเรียน 



6 
 

 

4. สถานภาพ หมายถึง หน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

5. ครูผู้สอน  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาใน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 

6. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนและท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาใน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

7. ประสบการณ์ในการท างาน  หมายถึง ประสบการณ์สอนหรือท างานในด้านต่างๆซึ่งมี
เกณฑ์ 1 – 5 ปี 6 – 12 ปี และ13 ปี ขึ้นไป ที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและ
ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

8. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์  หมายถึง โรงเรียนจัดการศึกษาสงเคราะห์ หรือโรงเรียน
เฉพาะส าหรับเด็กด้อยโอกาส สังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา
สงเคราะห์ เป็นวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาในระบบ แต่มีรูปแบบพิเศษท่ีมุ่ง
ให้การช่วยเหลือเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยรัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการจัดบริการต่าง ๆ แบบให้เปล่า โดยให้
ผู้ด้อยโอกาสเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะอยู่
ประจ า  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 การจัดการศึกษาพิเศษ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.4 การประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.5 มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 การจัดการศึกษาพิเศษ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรคสอง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัด
ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านาย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาเก่ียวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุก
ประเภท ท าให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัยว่า การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้



8 

 

 
 

การศึกษา โดยต้องค านึงถึงความสนใจ และความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือเด็กที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่น 
และกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองได้ตามล าดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม สอดคล้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน จากหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกประเภทรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมีความต้องการทางการศึกษาท่ีแตกต่างไปจาก
ปกติท่ัวไป ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล และเครื่องมืออุปกรณ์การสอน 
ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จ าเป็นต้องได้รับ
การกระตุ้นช่วยเหลือ การบ าบัดฟื้นฟูและให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะและความ
ต้องการของเด็ก กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกเป็น 10 ประเภท โดย
เป็นเด็กพิการที่ต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ 9 ประเภท และเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 1 
ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึงเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 26 เดซิเบล
ขึ้นไป ท าให้สูญเสียการได้ยิน เป็นเหตุให้รับฟังเสียงต่างๆได้ไม่ชัดเจน ซึ่งมี 2 ประเภท คือเด็กหูตึง 
และเด็กหูหนวก  

2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึงเด็กท่ีมีปัญหาในการใช้สายตาเพ่ือการเรียน
หนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เด็กตาบอดบางส่วน หรือเด็กสายตาเลือนราง และเด็กตาบอด  

3.เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ 
5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
6. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
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7. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
8. เด็กออทีสติก  
9. เด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อนหรือพิการซ้อน  

10. เด็กปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถทางสมองสูงกว่าเด็กทั่วไป เป็นเด็กที่มี
ระดับสติปัญญาที่วัดได้จากแบบทดสอบมาตรฐานได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้น
ไป ลักษณะของเด็กที่มีปัญญาเลิศพบว่ามีความเฉลียวฉลาด และพัฒนาการเร็วกว่าเด็กท่ัวไป อาจจะ
เป็นทางด้านภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม 
สัมพันธภาพและบุคลิกภาพ 

ส าหรับความหมายการจัดการศึกษาพิเศษ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2545 : 7) กล่าว่า เป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส เป็นเด็กพิเศษ  ซ่ึง
ต้องได้รับการศึกษาเป็นแบบพิเศษหรือเรียกสั้น ๆ ว่าการศึกษาพิเศษ  

ส านักงานการจัดการศึกษาพิเศษ (ระบบออนไลน์, 2557) ได้กล่าวถึง สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาพิเศษเพ่ือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารงานศึกษาพิเศษมี 
169 แห่ง จ าแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 43 โรงเรียน ใน 35 จังหวัด (ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษโดยตรง) 

1.1 ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 19 โรงเรียนใน 19 จังหวัด (รับเด็กอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบอยู่ประจ า) 

1.2 ประเภทโสตศึกษา 20 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด (รับเด็กอนุบาล - มัธยมศึกษาตอน
ปลาย แบบอยู่ประจ า) 

1.3 ประเภทบกพร่องทางการเห็น 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด (รับเด็กอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบอยู่ประจ า) 

1.4 ประเภทบกพร่องทางร่างกาย 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด (รับเด็กอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบอยู่ประจ า) 

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการมี 76 ศูนย์ (ไม่เป็นนิติบุคคล สังก า
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยตรง) ได้แก่ 

2.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 13 ศูนย์ ใน 13 จังหวัด 
2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 63 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด 
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3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 50 โรงเรียน ใน 42 จังหวัด (เป็นนิติบุคคล ส านักฯก ากับดูแล
ในส่วนนโยบายและแผน นอกนั้นอยู่ในการก ากับดูแลของ สพท.) ได้แก่ 

3.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงเรียน ใน 17 จังหวัด (รับเด็กอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบอยู่ประจ า) 

3.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 25 โรงเรียน ใน 23 จังหวัด (รับเด็กอนุบาล - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบอยู่ประจ า) 

สรุปว่า การจัดการศึกษาพิเศษ คือ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส เป็นเด็กพิเศษ  ซึ่งต้องได้รับ
การศึกษาเป็นแบบพิเศษหรือเรียกสั้น ๆ ว่าการศึกษาพิเศษ  
 ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาสงเคราะห์ การ บริหารการศึกษา พิเศษ (2546, หน้า 96) 
ได้ระบุ ว่า การจัดการศึกษาสงเคราะห์ หรือโรงเรียนเฉพาะส าหรับเด็กด้อยโอกาส เป็นวิธีการจัด
การศึกษาในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาในระบบ แต่มีรูปแบบพิเศษท่ีมุ่งให้การช่วยเหลือเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส โดยรัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการจัดบริการต่าง ๆ แบบให้เปล่า โดยให้ผู้ด้อยโอกาสเข้ารับ
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในลักษณะอยู่ประจ า  และ ไปกลับ ใช้
หลักสูตรปกติของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการด ารงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดี
ต่อสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นรูปแบบการศึกษาและดูแลเด็กให้พ้นจาก
วงจรของปัญหา ลดการเสี่ยงต่อการออกกลางคัน หรือการหลุดจากระบบการศึกษา ช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสสามารถรับบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่ จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าแนวทางการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ คือเป็นการจัดการศึกษาในระบบที่มุ่งให้การช่วยเหลือเฉพาะผู้ด้อยโอกาสแบบ
ให้เปล่า พัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ( 2548, หน้า 11) ได้ให้ความหมายเด็กด้อยโอกาสไว้ว่า เป็น
เด็กท่ีประสบปัญหาต่างๆ หรือตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็ก
ปกติท่ัวไปจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มี
พัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพข้ันสูงสุดได้ และได้ให้ความหมาย
ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาไว้ว่า เด็กที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามปกติทั่วไปได้ เนื่องจากเป็นเด็กที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ปัญหา
จากสภาพภูมิศาสตร์หรือการประสบภัยพิบัติต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลพิทักษ์ปกปูองคุ้มครอง
สวัสดีภาพ และการจัดสวัสดีการต่างๆควบคู่ไปกับการให้บริการทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้
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ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย นอนก
จากนี้ได้จ าแนกประเภทของเด็กด้อยโอกาสออกเป็น 10 ประเภทดังต่อไปนี้  

1. เด็กถูกบังคับขายแรงงา น หมายถึง เด็กท่ีต้องท างาน หรือถูกบังคับให้ท างานหารายได้
ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันควร ถูกเอารัดเอาเปรีย บจากนายจ้างไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาให้
เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 

2. เด็กเร่ร่อน  หมายถึง เด็กท่ีไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้
ทิศทางขาดปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พักอาศัยอยู่ตามใต้สะพาน สวนสาธารณะ ข้าง
ถนน ที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง ชายหาด หรือบนโต๊ะขายของที่ว่างเปล่าในตลาด 

3. เด็กธุรกิจทางเพศ  หรือโสเภณีเด็ก  หมายถึง เด็ก ชาย - หญิงที่มีอายุยังไม่ ครบ 18 ปี
บริบูรณ์มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการ
ซักจูงให้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

4. เด็กถูกทอดทิ้ง/ก าพร้า หมายถึง เด็กท่ีมารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่
ต่างๆ รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามล าพังหรืออยู่กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับการเลี้ยง
ดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากปัญหาการหย่าร้างหรือครอบครัวแตกแยกมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุ
อ่ืนๆ 

5. เด็กถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กทีถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ มี
ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องมาจากท าร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองซึ่งมีสภาพจิตใจ หรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ จากบุ
คลที่อยู่ใกล้ตัว 

6. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ ) หมายถึง เด็กซึงเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่าง
ยากล าบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง หรือเด็กจากครอบครัวที่
อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริการต่างๆ 

7. เด็กชนกลุ่มน้อย  หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็นสาเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาหรือบริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของ
ประเทศไทย 

 8. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษหรือ
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เกี่ยงช้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มี
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อิทธิพล หรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มี
แนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม 

9. เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ  หมายถึง เด็กท่ี
ติดเชื้อเอดส์ หรือมีพ่อแม่เจ็บปุวยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่มักจะถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้า
รับการศึกษา หรือบริการอ่ืนๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไป 

10. เด็กในสถานพินิจ  คุ้มครองเด็ก  และเยาวชน  หมายถึง เด็กท่ีกระท าผิดและถูกควบคุม
อยู่ในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรสซึ่ง
มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาในระบบท่ีมุ่งให้การช่วยเหลือ
เฉพาะผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นเด็กท่ีประสบปัญหาต่างๆ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีชีวิต
ความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป 

  
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากจนเกิดวิกฤตกับนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมี
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภัยสารเสพติด ความล้มเหลวทางการเรียน ภัยจากเพศ การใช้ความรุนแรงและ
การกลั่นแกล้งรังแก  อุบัติภัยบนท้องถนนหรือในโรงเรียน  ปัจจัยเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุหรือ
ตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2552ก, หน้า 5 - 7) ได้กล่าวโดยสรุปดังนี้    
1) ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว  2) ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน  3) ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม  4) 
ปัจจัยเสี่ยงจากเพ่ือน  5) ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน  ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  ดังกล่าว ล้วน
เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ มีผลกระทบซึ่งกันและกันและเป็นเหตุปัจจัยสู่สภาวะวิกฤตได้  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนให้มีความสุขพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการศึกษาเป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เห็นความส าคัญ
และได้ก าหนดให้สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ปูองกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดกับนักเรียนน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีในสถานศึกษาที่ด าเนินการ อย่างต่อเนื่องจริงจังมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทของตน 



13 

 

 
 

กรมสุขภาพจิต   (2544, หน้า 7) ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจัดทาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือที่มี
คุณภาพมีหลักแนวคิดในการด าเนินงาน คือ 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและ  
วิธีที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเป็นส าคัญในการ
พัฒนา เพ่ือดูแลช่วยเหลือด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

2. ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครองหรือชุมชน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน  ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2547ข, หน้า 8) 
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ประเทศชาติ  นักเรียนมีคุณภาพดี  มีปัญญาและมีความสุข  มีการเชื่อมโยงข้อมูลของ
เยาวชนทุกระดับ  ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนทุกระดับ  ประชาชนมีคุณภาพเป็นก าลังอัน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษา  พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน  พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การท างาน  การนิเทศติดตามผล  ประเมินผล  และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศท้ังข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานต่อไป 

3. โรงเรียน มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ได้รับการยอมรับ  การสนับสนุน 
และความร่วมมือจากชุมชน  บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง  มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  และเอ้ือ
อาทร 

4. ผู้บริหาร รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียน ใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียนหลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. ครู ตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อนักเรียนมี
ผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

6. นักเรียน  ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง  ได้รับการส่งเสริม  พัฒนา ปูองกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้
และความสามารถพิเศษ  ได้รู้จักตนเอง  สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน คร ูและผู้ปกครอง 

กรมสุขภาพจิต (2551ก, หน้า 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับในท านองเดียวกันว่า 
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1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2551ข, หน้า 6) ยังระบุถึงประโยชน์ของ

การจัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้อีกว่า 
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้  มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ซึ่งจะ

เป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง  (IQ) คุณธรรมจริยธรรม  (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ) 

4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบ
ด้าน 

5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  จริงจัง ด้วยความเอื้อ
อาทร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2544, หน้า 44) กล่าวว่าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็น กระบวนการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม
อัตภาพของตนเอง โดยพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น 
นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์มากข้ึน นักเรียนรู้จักยอมรับและเข้าใจผู้อื่นมาก
ขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

กรมวิชาการ  (2545, หน้า 7) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองมีแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองรวมทั้งครูได้รู้จักนักเรียนมากข้ึนสามารถให้การส่งเสริม และปูองกันปัญหาของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  (2545, หน้า 12) กล่าวว่า 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ขั้นตอนพร้อมวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงานดังกล่าวและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2547, หน้า 1 - 3) ได้ให้ความหมายว่า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 

กรมสุขภาพจิต  (2551ก,หน้า 5) ได้ให้ความหมายว่ า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการ
ท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการและมีการประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียนโดย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2552ก, หน้า 13) ได้ให้ความหมายว่า  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ  
มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
ผู้บริหาร และครูทุกคนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่
ตรวจสอบได้ 

อรรณพ จีนะวัฒน์ (2551, หน้า 6) ได้กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบ
ที่ส่งเสริมบทบาทของครูที่ปรึกษาร่วมกับฝุายต่าง  ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และทักษะชีวิตเบื้องต้นของนักเรียนให้สามารถปรับตัวและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครูต้องใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายเพ่ือช่วยให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม  

สันติสุข สันติศาสนสุข (2552, หน้า  85) กล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจนมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึง  กระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบแบบแผน  มีข้ันตอนในการด าเนินงาน  โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลหลัก
ร่วมกับบุคลากรทุกฝุาย  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ในการส่งเสริม  ปูองกัน แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับนักเรียน และให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547ก, หน้า 4) ได้ระบุวัตถุประสงค์ว่า 
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1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีกระบวนการวิธีการ  และ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2551ข, หน้า 6) ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปในแนวเดียวกันอิกว่า 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 

สรุปได้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลนักเรียน
อย่างมีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการด าเนินงาน มีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง หรือบุคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน
จากโรงเรียน 
 

2.3 กระบวนการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546, หน้า 9) ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญไว้  5 

ประการในการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่ 1 อันได้แก ่ 

1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2) ด้านการคัดกรองนักเรียน  
3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน  
4) ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
5) ด้านการส่งต่อนักเรียน 
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       ดีขึ้น 
 

 
 
          ไม่ดีข้ึน 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544, หน้า 16) 

 
สรุปได้ว่า จากภาพที่ 1 กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่

แสดงในแผนภาพ เป็นความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือ
รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่เก่ียวข้องและผู้ปกครอง 

กรมสุขภาพจิต  (2546, หน้า 7 - 9) ได้แสดงถึงกระบวนการด าเนินงานซึ่งมีวิธีการ  และ
เครื่องมือตัวอย่างสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

2. คัดกรองนักเรียน 

 

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา 

พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ 

3. การส่งเสริมนักเรียน 

กลุ่มปกติ 

5. การส่งต่อ 
(ภายใน: ครูแนะแนว ปกครอง หรือครู

อ่ืนๆภายในโรงเรียน) 
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ตารางท่ี 1 กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ และเครื่องมือในการประสานงานหรือรับการสนับสนุน 
   จากผู้บริหาร ครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครอง 

กระบวนการด าเนินงาน       วิธีการ     เครื่องมือ 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล       
   1.1 ด้านความสามารถ  
       - การเรียน  
       - ความสามารถอ่ืน ๆ 
   1.2 ด้านสุขภาพ 
      - ร่างกาย 
      - จิตใจ 
      - พฤติกรรม 
   1.3 ด้านครอบครัว 
      - เศรษฐกิจ  
   1.4 ด้านอื่น ๆ 
      - การคุ้มครองนักเรียน         

ศึกษาข้อมูลจาก  
1) ระเบียนสะสม  
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก     
(SDQ) หรือ 
3) อ่ืน ๆ เช่น 
   - แบบประเมินความฉลาด            
ทางอารมณ์ (E.Q.) 
   - การสัมภาษณ์นักเรียน 
   - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก(SDQ) หรือ 
3) อ่ืน ๆ เช่น 
   - การสัมภาษณ์นักเรียน 
   - แบบสัมภาษณ์
ผู้ปกครองและการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
   - แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง ฯลฯ 
 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 
   2.1 กลุ่มปกติ 
   2.3 กลุ่มมีปัญหา 
   2.2 กลุ่มเสี่ยง 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
1) ระเบียนสะสม  
3) แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
เด็ก (SDQ) หรือ 
2) แบบประเมินพฤติกรรม       

1) เกณฑ์การคัดกรอง
นักเรียน 
แบบสรุปผลการคัดกรอง 
2) ช่วยเหลือนักเรียนเป็น 
3) แบบสรุปผลการคัด
กรอง 
นักเรียนเป็นห้องเรียน 
รายบุคคล  

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
    (ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม)   

จัดกิจกรรมต่อไปนี้ 
1) กิจกรรมโฮมรูม  
 (Homeroom)                   
3) กิจกรรมอื่นๆท่ีครูพิจารณา     
(Classroom meeting) 
2) ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน      

1) แนวทางการจัดกิจกรรม 
โฮมรูมของโรงเรียน 
2) แนวทางการจัดกิจกรรม 
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ของโรงเรียน 
3) แบบบันทึก/สรุป 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

กระบวนการด าเนินงาน              วิธีการ เครื่องมือ 

    
 

ว่าเหมาะสมในการส่งเสริม 
นักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น            

ประเมินผลการด าเนิน 
กิจกรรม 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
(จ าเป็นอย่างมากส าหรับ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา)  

1) ให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2) ประสานงานกับครูและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆเพื่อการจัด          
กิจกรรมส าหรับการปูองกัน 
และการช่วยเหลือแก้ไข          
ปัญหาของนักเรียน 
   2.1 กิจกรรมในห้องเรียน         
   2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
   2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
   2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
   2.5 กิจกรรมสื่อสานกับ
ผู้ปกครอง 

1) แนวทางการจัดกิจกรรม 
เพ่ือการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหานักเรียน 5 กิจกรรม 
2) แบบบันทึกสรุปผลการ
คัดกรองและช่วยเหลือ 
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
3) แบบบันทึกรายงานผล 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน  
   5.2 การส่งต่อภายนอก 
   5.1 การส่งต่อภายใน 

1) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่
ไปยังครูที่เก่ียวข้องใน  
การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป เช่น 
ครูแนะแนว ฝุายปกครอง ครู
ประจ าวิชา ครูพยาบาลเป็นต้น ซึ่ง
เป็นการส่งต่อภายใน 
2) บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครู 
แนะแนว หรือฝุายปกครอง 
เป็นผู้ด าเนินการ 

1) แบบบันทึกการส่งต่อ
ของโรงเรียน 
2) แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546, หน้า 7- 9) 
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จะเห็นได้ว่า กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหนือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนกระบวนการด าเนินงาน วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งการ
ประสานงานและการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองอีกด้วย ซึ่ง รายละเอียดต่าง  ๆ 
ของแต่ละองค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญมีเครื่องมือและวิธีการที่
แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกัน  ซึ่งเอ้ือให้การดูแลนักเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.3.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า 10) ได้กล่าวถึงการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลว่า  นักเรียน

แต่ละคนมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน  หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบดังนั้นการรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน  สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
การคัดกรองนักเรียน  เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  การปูองกัน แก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง  
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน  ซ่ึง
จะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 

กรมสุขภาพจิต  (2551ข, หน้า 7 - 9) ได้สรุปว่า ครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 

1. ด้านความสามารถ  ประกอบด้วย  ด้านการเรียน  ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานที่ควร
ทราบ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชา  ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน  พฤติกรรมการ
เรียนในห้องเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น ไม่ตั้งใจเรียนขาดเรียน  เป็นต้น  ด้าน
ความสามารถอ่ืน ๆ อาท ิบทบาทหน้าที่พิเศษในโรงเรียน ความสามารถพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  
ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

2. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพ  ประกอบด้วย  สุขภาพด้านร่างกาย  ส่วนสูงน้ าหนัก  โรค
ประจ าตัว ความบกพร่องทางร่างกาย  เช่น การได้ยิน การมองเห็น  เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง
สุขภาพด้านจิตใจ  และพฤติกรรมที่แสดงออก  เช่น อารมณ์ซึมเศร้า  วิตกกังวลความประพฤติ  
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น บุคลิกภาพเก็บตัว และข้ีอาย เป็นต้น 

3. ด้านครอบครัว  แยกเป็น ด้านเศรษฐกิจ  โดยต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบิดามารดา  
หรือผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในการมาโรงเรียนและด้านการคุ้มครอง
นักเรียน จะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนพี่น้อง  บุคคลในครอบครัว  สถานภาพของบิดามารดา  บุคคลที่
ดูแลรับผิดชอบนักเรียน  ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว  ลักษณะที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  
ความเจ็บปุวยของบุคคลในครอบครัว  หรือการใช้สารเสพติด  การติดสุราการพนันเป็นต้น  นอกจากนี้
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ยังต้องมีข้อมูลด้านอื่น  ๆ ของนักเรียนที่ครูอาจารย์พบเพิ่มเติมซึ่งมีความส าคัญหรือเก่ียวข้องกับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาใช้พิจารณาประกอบอีกด้วย 

วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น  กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า
14) ได้ระบุไว้ว่า  ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่
ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ  ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว  หรือข้อมูลด้านอื่น  ๆ ที่ส าคัญคือ (1) 
ระเบียนสะสม  (2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ) (3) วิธีการและเครื่องมืออ่ืน  ๆเช่น การ
สัมภาษณ์นักเรียน  การศึกษาจากแฟูมสะสมงานการเยี่ยมบ้าน  การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพของนักเรียน ซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย 

ส าหรับระเบียนสะสม  กรมสุขภาพจิต  (2547ข, หน้า 4) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นแบบบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่บันทึกสะสมตั้งแต่นักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนจนกระท่ังจบการศึกษาหรือ
ออกจากโรงเรียน  เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจ  พัฒนาการด้านต่างๆ  ของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  สามารถรู้จักและประเมินนักเรียนในด้านต่างๆ  เพ่ือการจัดกิจกรรมและการช่วยเหลือ
นักเรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต  (2551ข, หน้า 9) ที่ได้ระบุว่าเป็น
เครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน  โดยนักเรียนเป็นผู้
กรอกข้อมูลและครูที่ปรึกษาน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาท าความรู้จักนักเรียนเบื้องต้นหาก
ข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีข้อสังเกตบางประการ  ก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การ
สอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูอ่ืน ๆ หรือเพ่ือน ๆ ของนักเรียน เป็นต้น 

นอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2553, หน้า 28) ได้อธิบายอีก
ว่าเป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่างๆของผู้เรียนทั้งที่
สถานศึกษาและที่บ้าน เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวนักเรียนทุก ๆ ด้าน 

สรุปได้ว่า ระเบียนสะสมเป็นเอกสารหรือแบบบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัว
นักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม สติปัญญา และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งต้องบันทึกนักเรียน
ตั้งแต่เข้ามาเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา  เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนได้เป็น
อย่างดี 
แบบประเมินพฤติกรรม  (SDQ) แบบประเมินพฤติกรรมไม่ได้เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบแต่เป็น
เครื่องมือส าหรับการคัดกรองนักเรียนด้านพฤติกรรม  การปรับตัวที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตซึ่งจะ
ช่วยให้ครูที่ปรึกษามีแนวทางการพิจารณานักเรียนด้านสุขภาพจิตมากขึ้น  แบบประเมินพฤติกรรมเป็น
เครื่องมือที่กรมสุขภาพจิตเป็นผู้จัดท าข้ึนโดยพัฒนาจาก  (The Strengths and Difficulties 
Questionnaire) (SDQ) ประเทศเยอรมนี  ซึ่งใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป  เพราะมีความ
เที่ยงและความตรง จ านวนข้อไม่มากนัก  คณะผู้จัดท าของ  กรมสุขภาพจิต  โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล
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หล่อตระกูล เป็นหัวหน้าคณะได้ท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงและความตรงของแบบประเมิน
และหาเกณฑ์มาตรฐาน  (Norm) ของเด็กไทยแบบประเมินพฤติกรรม  มี 3 ชุด คือ ชุดที่ครูเป็นผู้
ประเมินเด็ก  ชุดที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเด็ก  ชุดที่เด็กประเมินตนเอง  ทั้ง 3 ชุด มีเนื้อหา 
และจ านวนข้อ 25 ข้อเท่า ๆ กัน ทางโรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดที่นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียว  หรือใช้
ควบคู่กับชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเพื่อความแม่นตรงยิ่งข้ึน  โดยระยะเวลาที่ประเมินไม่ควรห่างจาก
นักเรียนประเมินตนเองเกิน  1 เดือน ซึ่งหากเป็นไปได้ควรจัดใช้แบบประเมินทั้ง  3 ชุด พร้อมกันเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ออกมา 

วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ ในกรณีที่ข้อมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กไม่พอเพียง  หรือเกิดกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก  ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นก็
อาจใช้วิธีการและเครื่องมืออ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม เช่น การสังเกตพฤติกรรมอื่น  ๆ ในห้องเรียน  การสังเกต
พัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน  การสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นต้นซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551ก, หน้า 27 - 35) ได้สรุปไว้ว่า 

1. การสังเกต คือ การมองลักษณะที่ปรากฏ  กิริยา ท่าทาง เฝูาดูพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่นในห้องเรียนขณะก าลังเรียนเมื่ออยู่กับเพ่ือนเมื่ออยู่คนเดียว
ฯลฯ เพ่ือศึกษาหาข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกต  อาทิเช่น นั่งเหม่อลอยเวลาเรียน  ไม่มีเพ่ือนสนิทซึมเศร้า  
ประหม่า/เครียด ฉุนเฉียว ปวดหัวบ่อย พูดปด กลัว/วิตกกังวลเกินเหตุ  ประพฤติตนเหมือนเพศตรง
ข้าม ข่มขู่เพ่ือน ท าลายสิ่งของ  อยู่ล าพัง หลบ ๆ ซ่อน ๆ ซูบผอมลงหรือท้วมข้ึน  นั่งหลับเวลาเรียน  
ขาดเรียนบ่อย มีรอยแผล/รอยซ้ าตามร่างกาย การเรียนต่ าลง ฯลฯ 

2. การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาระหว่างบุคคล  2 คน คือ ผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์
เพ่ือหาข้อเท็จจริง  ซึ่งควรนัดหมายเวลา  ตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะถามเรื่องใดดังนั้นควรเตรียมค าถามและ
สถานที่ที่ไม่มีคนมารบกวนมีบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยการถามควรสร้างความคุ้นเคยอาจพูดคุยเรื่อง
ทั่วไปก่อน ต่อจากนั้นจึงใช้ค าถามท่ีเตรียมไว้  ควรฟังด้วยความใส่ใจไม่วิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้ตอบได้พูด
อย่างอิสรเสรีเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าการพูดคุยนี้เป็นความลับและรู้สึกพึงพอใจต่อการสัมภาษณ์  เมื่อผู้
สัมภาษณ์ได้ข้อมูลแล้วควรศึกษาวิเคราะห์  แล้วจึงสรุปผลการสัมภาษณ์ซึ่งครูที่ปรึกษาจะสัมภาษณ์
นักเรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง ครูประจ าวิชา หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

3. การเยี่ยมบ้าน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ท าให้ครูที่ปรึกษา
และผู้ปกครองได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  ร่วมกันทั้งในด้านการเรียน  พฤติกรรมเมื่ออยู่ที่บ้าน
การช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฐานะครอบครัว สัมพันธภาพของครอบครัว  การคบเพื่อนสภาพสังคม  
และสิ่งแวดล้อมทางบ้าน ฯลฯ ตามสภาพที่เป็นจริง  ท าให้ครูที่ปรึกษารู้จัก  เข้าใจและยอมรับนักเรียน
มากขึ้นซึ่งทุกโรงเรียนควรมีการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ  2 ครั้ง(ภาคเรียนละ  1 ครั้ง) ทั้งนี้
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ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนไม่มาก  หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียน
มากก็สามารถท าการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ให้ครบร้อยละ  100 ได้ โดยอาจด าเนินการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ  หรือคณะท างาน  ร่วมกันด าเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  จากนั้นก็สรุปข้อมูล
นักเรียนที่ออกเยี่ยมบ้าน และน ามาสรุปรายงานในภาพรวมของโรงเรียนเพื่อส่งเสริม  ช่วยเหลือ แก้ไข
ปูองกันนักเรียนได้ถูกต้อง 

สรุปได้ว่า ด้าน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐาน เกี่ยวกับตัวนักเรียน  ทั้งในด้านการเรียน  ด้านสุขภาพ ด้านส่วนตัว  และการศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เช่น การสัมภาษณ์  การเยี่ยมบ้าน  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์  คัดกรอง
นักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การปูองกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  เพ่ือน า
ข้อมูลเหล่านี้มาแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน  
 2.3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2546, หน้า 2) ได้กล่าวถึงการคัดกรอง
นักเรียนว่าเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ ด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง  ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น  
1, 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์  การคัดกรองที่โรงเรียนก าหนด  เช่น ในกรณีที่แบ่ง
นักเรียนเป็น 4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้  1) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ  ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมพัฒนา 2) กลุ่มเสี่ยงคือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัด
กรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องให้การปูองกันและแก้ไขตามกรณี  3) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่
จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  4) กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มีความเป็นอัจฉริยะ
แสดงออกซ่ึงความสามารถอันโดดเ ด่น ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบ
กับผู้มีอายุในระดับเดียวกันซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถพิเศษนั้น
อย่างเต็มศักยภาพ 

กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า 16) ได้กล่าวถึงการคัดกรองนักเรียนว่าเป็นการพิจารณา  
ข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มปกติ คือนักเรียนที่ได้รับ
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว  อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ  2) กลุ่ม
เสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้อง



24 

 

 
 

ให้การปูองกันและแก้ไข 3) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การ
คัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 

การจัดกลุ่มนักเรียนจะมีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษา  ครูประจ าชั้น  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการหา
วิธีการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง  แก้ปัญหาได้ตรงกับ
ปัญหา มีความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ  ซึ่งหากครูที่ปรึกษาครู
ประจ าชั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว  เปูาหมายเพื่อการแก้ปัญหาของ
นักเรียนจะไม่ชัดเจนจะมีความล่าช้าในการช่วยเหลือ เพราะบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ผลการคัดกรองนักเรียน  ครูที่ปรึกษา  ครูประจ าชั้น  ผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องระมัดระวัง
อย่างยิ่งที่จะไม่ท าให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าตนถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา  ซึ่งมีความ
แตกต่างจากกลุ่มปกติแม้นักเรียนจะรู้ตัวดีว่า  ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็
ตาม และเพ่ือเป็นการปูองกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย  ดังนั้นครูที่ปรึกษาครูประจ าชั้น  ผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ  นอกจากนี้หากครูที่ปรึกษาครูประจ าชั้น  ผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานกับผู้ปกครอง เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนควรระมัดระวังการสื่อสาร
ที่ท าให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา  แตกต่างจากเพ่ือน
นักเรียนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้ 

กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า 16) ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
คัดกรองนักเรียนไว้ว่า  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา  ครูประจ าชั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง  และยึดถือเกณฑ์
การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย  ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครู  เพ่ือการ
พิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน  เพ่ือให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนที่
เหมือนกัน เป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน  รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความดี
ของพฤติกรรมมีเท่าใด  จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาการพิจารณาเพื่อจัดท าเกณฑ์การคัด
กรองและแหล่งข้อมูล เพ่ือคัดกรองนักเรียนแต่ละด้านนั้นมีประเด็นการพิจารณา ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางที ่2 เกณฑ์การคัดกรองและแหล่งข้อมูล เพื่อคัดกรองนักเรียนแต่ละด้าน 

ข้อมูลนักเรียน         ประเด่นการพิจารณา แหล่งข้อมูล 
   1. ด้านความสามารถ 
      1.1 ด้านการเรียน 

1) ผลการเรียนที่ได้และความ  
เปลี่ยนแปลงของผลการเรียน  
2) ความเอาใจใส่ ความพร้อม 
ในการเรียนข้อมูล  

- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ.8) 
- วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน การได้จากครูที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน เป็นต้น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อมูลนักเรียน         ประเด่นการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
   1.2 ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 

3) ความสามารถในการเรียน 
4) ความสม่ าเสมอในการมา 
โรงเรียน เวลาที่มาโรงเรียน 
การเข้าชั้นเรียน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ  
พิเศษที่มี 
2) ความถนัด ความสนใจ และ 
ผลงานในอดีตที่ผ่านมา 
3) บทบาทหน้าที่พิเศษใน 
โรงเรียน  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ.8) 
- วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การได้
ข้อมูลจากเพ่ือนนักเรียนแฟูม
สะสมผลงานของนักเรียน 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

2. ด้านสุขภาพ 
   2.1 ด้านร่างกาย  
 
 
 
 
 
   2.2 ด้านจิตใจ  

1) ความปกติ ความพิการ หรือ
ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น 
การมองเห็น การได้ยิน เป็นต้น 
2) โรคประจ าตัว ความ 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก 
กับส่วนสูง 
4) ความสะอาดของร่างกาย         
สภาพอารมณ์ท่ีมีต่อการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน เช่น ความวิตก 
กังวล หรือซึมเศร้า 

- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ8) 
- วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต
การสอบถามจากครูพยาบาล
จากแบบบันทึกการตรวจ 
สุขภาพด้วยตนเอง เป็นต้น  
 
 
- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ8) 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
- แบบสังเกต 

3. ด้านพฤติกรรม 1) ความประพฤติ เช่น การลักขโมย 
ก้าวร้าว 
2) พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการเรียน ความสามารถพิเศษ
และการปรับตัวของนักเรียนเช่น 
พฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น     

- แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การได้ข้อมูลจากเพ่ือน 
แบบสอบถาม 
นักเรียนหรือจากการตอบ 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อมูลนักเรียน         ประเด่นการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
    

3) การแสดงพฤติกรรมต่อเพ่ือน 
ครูและผู้ปกครอง การใช้ 
สารเสพติดการท าร้ายตนเอง 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม  

- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ.8) 
- วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การได้
ข้อมูลจากเพ่ือนนักเรียนแฟูม
สะสมผลงานของนักเรียน 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

4. ด้านครอบครัว 
   4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
   4.2 ด้านการคุ้มครอง 
นักเรียน 
 
 
 
   4.3 ด้านการเลี้ยงดู 

1) ผู้หารายได้ให้ครอบครัว   
2) ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวภาระ
หนี้สิน  
3) ความเพียงพอของรายรับกับ  
รายจ่าย  
4) จ านวนเงินที่นักเรียนได้รับและ 
ใช้จ่ายในแต่ละวัน 
1) ความสามารถในการคุ้มครอง 
นักเรียนได้อย่างปลอดภัยและ  
เหมาะสมของผู้ปกครอง  
2) ความเหมาะสมของสภาพที่อยู่ 
อาศัย 
1) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
เช่น ครอบครัวอบอุ่นหรือทะเลาะ
เบาะแว้ง การใช้ความรุนแรงในการ
ตัดสินแก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของนักเรียน เช่น ซึมเหม่อ
ลอย ไม่อยากกลับบ้าน 
2) สมาชิกในครอบครัวใช้สาร 
เสพติด สุรา หรือเล่นการพนัน 
รวมถึงการเจ็บปุวยเรื้อรัง 
3) แบบอย่างของครอบครัว 

- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ8) 
- การได้ข้อมูลจากเพ่ือน 
นักเรียน 
- การได้ข้อมูลจากนักเรียน 
โดยตรง 
 
 
- ระเบียนสะสม (ป.01/ป.พ8) 
- การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
- การสอบถามนักเรียน
โดยตรงหรือจากเพ่ือน 
- การเยี่ยมบ้าน 
- การสังเกตพฤติกรรม  
- การสอบถามจากเพ่ือน
นักเรียนโดยตรงหรือจากเพ่ือน 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อมูลนักเรียน       ประเด่นการพิจารณา     แหล่งข้อมูล 

5. ด้านสังคม   
 
 
 
    

1) ครอบครัวแยกตัวจากสังคม
แวดล้อม หรือถูกกีดกันจากสังคม 
แวดล้อม 
2) ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
ต่อชุมชน  

- การเยี่ยมบ้าน 
- การสอบถามจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
เพ่ือนบ้าน เพ่ือนนักเรียน 
 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2551ก, หน้า 17 - 19) 
 

 สรุปได้ว่า ด้าน การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับตัว
นักเรียนเป็นรายบุคคล มาพิจารณาเพื่อจ าแนกนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง /มี
ปัญหา และสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  

2.3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2546, หน้า 3) ได้กล่าวถึงการส่งเสริม

นักเรียนว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่ม
เสี่ยง มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ  ให้มีคุณภาพมากข้ึนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองในด้านต่าง  ๆ ซึ่งจะช่วยปูองกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกต ิและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

การส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้  แต่มีกิจกรรมหลัก
ส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการ  คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม  กรมสุขภาพจิต  (2551ข, หน้า 15) ได้
อธิบายว่ากิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็น  รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็
ได้ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเป็นที่ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน  
ที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนในด้านต่าง  ๆ เช่น การรู้จักตนเองของนักเรียน  การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะการ
ตัดสินใจทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต  เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้  ครูและนักเรียนควรมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยกันซึ่งนอกจากนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2551ก,
หน้า 47) ยังได้อธิบายอีกว่า  กิจกรรมโฮมรูม  เป็นกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล  
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หรือเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นสุขมีคุณค่าและประสบ
ผลส าเร็จตามศักยภาพ  รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึง
ท าให้ครูที่ปรึกษามีโอกาสคุ้นเคย  และรู้จักนักเรียนในความดูแลมากขึ้นซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียน
เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  และมีการท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้น  กรม
สุขภาพจิต (2547ข, หน้า 93) ได้กล่าวถึงอีกว่า  เป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีลักษณะเหมือน
บ้าน คือให้นักเรียนและครูมีความคุ้นเคยกันประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  เป็นการจัดการ
ดูแลนักเรียนเป็นกลุ่ม  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจและประเมินตนเอง  ได้รับข้อมูลด้าน
การศึกษา อาชีพ และการปรับตัว  เป็นต้นว่า ความส าคัญของการเรียนและการท างาน  วิธีเรียน
หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีตลอดจนการฝึกวิเคราะห์  ฝึกทักษะมนุษย์
สัมพันธ์ การฟัง การพูด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

สรุปได้ว่ากิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดอาจ
จัดเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้มีบรรยากาศเหมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกันท าให้มีความคุ้นเคยกันนอกจากนั้นครูที่ปรึกษา  ยังได้รู้จักนักเรียนในความดูแลมาก
ขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจและประเมิน
ตนเองรู้จักตนเอง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้

ส าหรับแนวด าเนินการกิจกรรมโฮมรูมตามที่  กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า 20) สรุปได้
ดังนี้ 

1. ก าหนดกิจกรรมโฮมรูม  โดยยึดตามความต้องการของนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมโฮมรูม ดังนี้ 

   1.1 ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
   1.2 พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน หรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นเรื่องที่ทันสมัย 
    1.3 การจัดกิจกรรมโฮมรูมแต่ละครั้งควรมีการด าเนินการเป็นหลักฐานทั้งก่อน
ด าเนินการและหลังด าเนินการ  ซึ่งอาจเขียนในรูปแบบของการบันทึกการจัดกิจกรรมหรืออ่ืน  
ๆรวมทั้งให้มีการบันทึกสรุปผลที่เกิดหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  ซึ่งการบันทึกอาจบันทึกใน
แผนการจัดกิจกรรมหรือในแบบฟอร์มบันทึกท่ีแยกออกมาต่างหากก็ได้ 

   1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงาน 
2. โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม  หรือคู่มือในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

โดยมีจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนครูประจ าชั้น
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ก็ด าเนินการตามนั้น แต่ให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดหัวข้อและวิธีด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมและ
ทันสมัยได้ด้วย 

3. วิธีการผสมผสาน โดยยึดตามความต้องการของนักเรียนและนโยบายของโรงเรียนในการ
พัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

4. วิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ส าหรับ การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า 21) ได้เสนอว่าเป็น

การพบปะกันระหว่างครูประจ าชั้นกับผู้ปกครองนักเรียนที่ครูประจ าชั้นดูแล  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันและร่วมกันดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน  โรงเรียน  และผู้ปกครองการประชุม
ผู้ปกครองดังกล่าวจะท าให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมากขึ้นทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณภาพ  มีความสามารถมากยิ่งข้ึน  หรือร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปูองกันหรือแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 

นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2551ก, หน้า 60) ได้อธิบายไว้
ว่าเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเป็น
การสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนใน
การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนควรจัดอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง ซึ่งการประชุมนี้มิใช่การ
รายงานสิ่งต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการจัด  
กิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะท าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากข้ึน  ดังนั้น สิ่ง
ส าคัญที่ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมประชุม ตามท่ีกรมสุขภาพจิต (2551ก, หน้า 21 - 22) คือ 

1. การเตรียมการ 
ครูประจ าชั้นควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะข้อมูลของ

นักเรียนแต่ละคน และกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
2. การสื่อสาร ครูประจ าชั้นควรระมัดระวังค าพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือต่อต้าน

จากผู้ปกครอง เช่น การต าหนินักเรียนหรือผู้ปกครอง การแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม  ใช้
ค าพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน  และ
อาศัยกิจกรรมที่จะท าให้ผู้ปกครองตระหนักในความรับผิดชอบ  และต้องปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนที่
บกพร่องของนักเรียน 

3. การจัดกิจกรรมในการประชุม  การที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมนั้น
จ าเป็นต้องใช้กิจกรรมต่าง  ๆ โดยเริ่มต้นด้วยสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองด้วยกันก่อน  จึงจะมี
กิจกรรมอื่น  ๆ ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น  ซึ่งเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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4. การสรุปและบันทึกหลักฐานการประชุมผู้ปกครอง ในการประชุมแต่ละครั้งครูประจ าชั้น
ควรมีการสรุปผลและจัดท าเอกสารเป็นหลักฐาน  เพ่ือประโยชน์ดังนี้  เป็นหลักฐานในการประชุมทุก
ครั้ง เป็นข้อมูลส าหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  เป็นข้อมูลส าหรับประชุมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองในครั้งต่อไป 

ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2552, หน้า 2 - 4) 
ได้กล่าวโดยสรุปว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้  
ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ  

1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และ
อาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

สรุปได้ว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้สามารถพัฒนาเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพ ส าหรับกลุ่มปกติต้องพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนกลุ่มเสี่ยงต้องจัด
กิจกรรมไม่ให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาในอนาคต  
 2.3.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

กรมสุขภาพจิต  (2551ข, หน้า 2 – 18) ได้กล่าวถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนว่า  
ครูที่ปรึกษา ควรให้ความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน  แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา
นั้น จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  และหาวิธีการช่วยเหลือปูองกัน
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โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียน  จนกลายเป็นปัญหาของสังคม  การปูองกันช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็น
ภาระงานที่ยิ่งใหญ่  และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไป 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ  แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการ มี 2 ประการ คือ 

1. การให้การปรึกษาเบื้องต้น การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน  เป็นการช่วยเหลือและ
ปูองกันปัญหาให้ลดน้อยลง  ทั้งด้านความรู้สึก  ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางท่ีไม่
ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ไปแต่ในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค์ปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียน  ครูที่ให้ค าปรึกษา
ควรมีความรู้และมีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อนักเรียน  
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ การให้ค าปรึกษาจะต้องมีกระบวนการในการให้ค าปรึกษา ดังนี้  

1.1 สร้างสัมพันธภาพ 
1.2 พิจารณาท าความเข้าใจปัญหา  
1.3 ก าหนดวิธีการด าเนินการปูองกันให้ความช่วยเหลือนักเรียน  
1.4 ยุติการปรึกษา 

การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดี มีคุณภาพนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1.1 รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

ด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจัดอบรมให้ 
 1.1.2 หมั่นฝึกฝนทักษะการให้ค าปรึกษาและพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ 
 1.1.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ

ให้ค าปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. การจัดกิจกรรมเพื่อการปูองกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  การจัดกิจกรรมเพื่อการ

ปูองกัน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนนอกจากจะให้การปรึกษาเบื้องต้นแล้ว การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ  เพราะจะท าให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจของครูทุกคนและผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรม
เพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้หลายทาง  ได้แก่ การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรการใช้กิจกรรม
ห้องเรียน การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม  การใช้กิจกรรมการสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง 

ส าหรับ กิจกรรมการใช้กิจกรรมห้องเรียน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  กิจกรรมการสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง  ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  จ าเป็นต้อง
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ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากครูอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วย  และการช่วยเหลือทุกกิจกรรมดังกล่าว  ครูที่ปรึกษาสามารถขอค าแนะน าความ
คิดเห็นจากครูอ่ืน  ๆ ในการจัดกิจกรรมให้ได้ผลยิ่งขึ้น  ส าหรับการพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมนั้น  ครูที่
ปรึกษาควรค านึงถึง  คือ ความเหมาะสม  สอดคล้องกับลักษณะปัญหาบุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่
ละคนและสภาพของชั้นเรียน/ โรงเรียน / ชุมชน 

ข้อพึงตระหนักในการปูองกันและแก้ไข ปัญหาของนักเรียนตามที่กรมสุขภาพจิต  (2547ก, 
หน้า 92) มีดังนี ้

1. การรักษาความลับ 
   1.1 เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ช่วยเหลือแก้ไข  ไม่ควรน าไปเปิดเผยยกเว้นเพื่อความ

ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ระบุ ชื่อ-นามสกุลจริงของนักเรียน  และ
การเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

   1.2 บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน  ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม  และสะดวกในการ
เรียกใช้ 

   1.3 การรายงานการช่วยเหลือนักเรียนควรรายงานในส่วนที่เปิดเผยได้ โดยให้เกียรติและ
ค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. การแก้ไขปัญหา 
   2.1 การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วน

และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้น  ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเดียว  แต่อาจจะ
เกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

   2.2 ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน  ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกัน
และวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความส าเร็จกับนักเรียนคนหนึ่งก็อาจไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่ง 

สรุปได้ว่า ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา  หมายถึง การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานงานกับฝุายต่าง  ๆที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 
ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมในห้องเรียน  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาบุคลิกลักษณะและสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน 

 
2.3.5 ด้านการส่งตอ่นักเรียน 
กรมสุขภาพจิต  (2551ก, หน้า 31 - 34) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของ

นักเรียนโดยครูที่ปรึกษา ตามกระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อาจมีบางกรณี
ที่ปัญหามีความยากต่อการแก้ไขช่วยเหลือ หรือแก้ไขช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  ก็ควร
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ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทของครูประจ าชั้น /ครูที่ปรึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดคน
หนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตยากต่อการแก้ไข
ช่วยเหลือ การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 แบบ คือการส่งต่อภายใน  ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหา  เช่น ครูแนะ
แนว ครูพยาบาล/ครูอนามัยครูประจ าวิชา หรือฝุายปกครอง  เป็นต้น การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนว
หรือครูฝุายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก  เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็กตามหน่วยงานต่าง ๆ 

ส าหรับการส่งต่อภายใน  หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือครูฝุายปกครองจะเป็นการแก้ไข
ช่วยเหลือปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูประจ าชั้น /ครูที่ปรึกษา /ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่นปัญหา
เกี่ยวกับจิตใจ  ความรู้สึกปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือรุนแรง  เป็นต้น การรับต่อต้องมีการแก้ไข
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  และประสานการท างานกับผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ  
แต่หากเกิดกรณียากต่อการแก้ไขช่วยเหลืออีก  ก็ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ดังภาพที่  2 
กระบวนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขช่วยเหลือปัญหานักเรียนของครูแนะแนว/ฝุายปกครอง 
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 ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ดขึีน้ 
 
 
         ไม่ด/ียากต่อการแก้ไขช่วยเหลือ 
 
 
 

ภาพที ่2 การด าเนินงานเพื่อ แก้ไขช่วยเหลือปัญหานักเรียนของครูแนะแนว/ฝุายปกครอง 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2551ก, หน้า 32) 

 
ส าหรับแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูประจ าชั้น  มีแนวทางการพิจารณาในการ

ส่งต่อส าหรับครูประจ าชั้น ดังนี้ 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีข้ึนหรือแย่ลง แม้ว่าครูประจ าชั้นจะด าเนินช่วยเหลือ

ด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว 

 

 

 

 

 

                         ดขึีน้ 

 

 

 

 

 

                          ดีขึ้น 

รับนักเรียนต่อจากครูประจ าชั้น 

 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

 

ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือ 

 

พฤติกรรม 
ของนักเรียน 

 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

 

พฤติกรรม 
ของนักเรียน 

 

ส่งกลับครูประจ าชั้น 
ให้ดูแลช่วยเหลือ 

ต่อไป 
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2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือครูประจ าชั้น เช่น นัดให้มาพบแล้วไม่มาตาม
นัดเสมอ ให้ท ากิจกรรมเพ่ือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นต้น 

3. ปัญหาของนักเรียนเป็นเรื่องเฉพาะด้าน  เช่นเกี่ยวกับความรู้สึก  ความซับซ้อนของสภาพ
จิตใจที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบ าบัดทางจิตวิทยาควรพิจารณาส่งต่อ
ให้ผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ส าหรับแนวการด าเนินการส่งต่อนักเรียนมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
1. ครูประจ าชั้นประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อ เพ่ือให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
2. สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ  และวิธีการช่วยเหลือที่ผ่าน

มารวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือ ให้ผู้ที่รับการช่วยเหลือนักเรียนทราบ โดยมีแบบบันทึกการส่ง
ต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

3. ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใช้ค าพูดท่ี
สร้างสรรค์  ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด  กังวล หรือโกรธ  เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่จะให้การช่วยเหลือตามแต่กรณีที่ครูที่ปรึกษาพิจารณา
ว่าเหมาะสม 

4. ครูที่ปรึกษานัดแนะวัน  เวลา สถานที่นัดพบกับครูที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้
เรียบร้อย 

5. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
สรุปได้ว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา

รุนแรงที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยล าพังจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นงานแนะแนว  นักสังคมสงเคราะห์จิตแพทย์ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  

นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต  (2546, หน้า 16 - 37) ได้ระบุข้ันตอนส าหรับสถานศึกษาในการ
น าแผนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง  ๆแนะน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  1 รอบปี ซึ่งมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีกิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียนและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร 
กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 การประเมินเพ่ือทบทวน 
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กิจกรรมที่ 6 การประเมินเพ่ือพัฒนาและสรุปรายงาน 
กิจกรรมที ่1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ได้คณะกรรมการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 1.2 เพ่ือให้ได้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. วิธีด าเนินการ  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

 2.1 ประชุมหารือเพ่ือก าหนดโครงสร้างบุคลากรในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  (ทีมน า) คณะกรรมการประสานงาน  (ทีมประสาน ) 
และคณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

2.3 ก าหนดบทบาท  หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการประสานงาน
และคณะกรรมการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 3 คณะ ได้แก่ 
3.1 โครงสร้างบุคลากรในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.2 การประสานการท างาน 
3.3 องค์ประกอบของบุคลากรในแต่ละคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่  โดยที่กรม

สุขภาพจิต (2546, หน้า 18 - 19) ได้ระบุหน้าที่ ดังแสดงในตารางที ่3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 องค์ประกอบของบุคลากรในแต่ละคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมการ บุคลากร บทบาทหน้าที่      

1. คณะกรรมการ 
อ านวยการ (ทีมน า) 
 
 
    

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ   
2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการทุกฝุาย กรรมการ     
3. หัวหน้าระดับชั้น กรรมการ 
4. หัวหน้าแผนงานโรงเรียน กรรมการ  
5. ผู้แทนผู้ปกครอง / ชุมชน กรรมการ 
6. หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
7. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและ  
ฝุายปกครอง เลขานุการ   

1. ก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมคณะกรรมการ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

คณะกรรมการ บุคลากร บทบาทหน้าที่      

 
 
 
 
 
2. คณะกรรมการ
ประสานงาน  
(ทีมประสาน)  

 
 
 
 
 
1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
ฝุายปกครองหลัก       
2. หัวหน้าระดับชั้นทุกชั้น กรรมการ            
3. หัวหน้างาน              กรรมการ  
พยาบาล – อนามัย  
4. ครูงานแผนงาน         กรรมการ              
สารสนเทศ   
5. บุคลากรอ่ืนๆตามความ  กรรมการ               
ที่เก่ียวข้องเหมาะสมของโรงเรียน 
6. หัวหน้างานแนะแนวหรือ  กรรมการและ 
โรงเรียนพิจารณาบุคคล       เลขานุการ                                     
ตามความเหมาะสม  

3. นิเทศ ติดตาม ก ากับ การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนและระดับชั้น 
4. อ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด
เพ่ิมเติม 
1.ปฏิบัติงานในฐานะเป็น
บุคลากรในการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประสานงาน ระหว่าง                      
2. คณะกรรมกา อ านวยการ 
(ทีมน า) และคณะกรรมการ             
ด าเนินงาน (ทีมปฏิบัติ) และ 
หน่วยงานอื่น ๆ  
3. จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินงานและรับผิดชอบ
ประชุมชี้แจงและการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากร 
4. จัดการประชุมปรึกษาหารือ
คณะกรรมการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน อย่าง 
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง  
5. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
6. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ                                                                           
มอบหมาย                                                                                                                                                                                                                            
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  

คณะกรรมการ                บุคลากร บทบาทหน้าที่      

3. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
(ทีมปฏิบัติ)  
แยกเป็น 6 คณะ 
ตามระดับชั้น(หากระดับชั้น
ใดมีจ านวนครูมากให้จัด
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได)้ 
   
 

บุคลากรแต่ละคณะประกอบด้วย   
1. หัวหน้าระดับชั้น ประธานกรรมการ  
2. รองหัวหน้าระดับชั้น รองประธาน       
3. ครูประจ าชั้นหรือ กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
4. ครูประจ าวิชาในระดับชั้น กรรมการ     
และครูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. ครูแนะแนว กรรมการ 
6. โรงเรียนพิจารณาบุคคล กรรมการ      
ตามความเหมาะสม  

1. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับ
คณะกรรมการ ด าเนินงานใน
ระดับชั้นของตน 
2. บันทึกหลักฐานการ
ปฏิบัติงานประเมินผลและจัดท า
รายงานตามระดับชั้น 
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของครูที่ปรึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและน าเสนอทีม
ประสาน 
4. ประชุมร่วมกันอย่างน้อย
สัปดาห์  ละ 1 ครั้ง 
5. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ใน
งานประจ าของตน 
6. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2546, หน้า 18 - 19) 
 
นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต  (2546, หน้า 20 - 21) ยังได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของ

บุคลากรในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้ดังนี้ 
 1 หัวหน้าระดับ มีบทบาทและหน้าที ่ดังนี้ 
  1.1 ติดตามก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
  1.2 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.3 จัดประชุมในระดับ เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.4 จัดประชุมกลุ่มเพื่อการปรึกษารายกรณี 
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  1.5 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานประเมินผลระดับชั้นส่ง
ผู้บริหาร 
  1.6 อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ครูที่ปรึกษา มีบทบาทและหน้าที ่ดังนี้ 

    2.1 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งการส่งเสริม  ปูองกันปัญหาและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวหรืออ่ืน ๆ 

    2.2 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามแนวทางที่ก าหนด  คือ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การปูองกันและช่วยเหลือนักเรียน  และการ
ส่งต่อนักเรียน 

    2.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
   2.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 

  2.5 อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 .3. ครูประจ าวิชาและครูอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 

    3.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา 
 3.2 ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
    3.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ 
   3.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผลและรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
    3.5 อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ครูแนะแนว มีบทบาทและหน้าที ่ดังนี้ 
    4.1 จัดกิจกรรมคาบแนะแนวเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4.2 สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4.3 ให้การปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาในกรณีท่ีครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขหรือยาก

ต่อการช่วยเหลือ 
    4.4 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
    4.5 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อ

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
    4.6 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้า

ระดับ 
    4.7 อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กิจกรรมที ่2 การวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ทราบสภาพพ้ืนฐานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผนด าเนินงาน 
 1.2 เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 

2. วิธีการด าเนินการ 
 2.1 วิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานของโรงเรียนโดยใช้แบบประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือศึกษาจุดแข็ง  จุดอ่อนในด้านต่าง  ๆ ของโรงเรียนที่มีผลต่อการช่วยเหลือนักเรียนและ
ข้อเสนอแนะของครูรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการแผนปฏิบัติงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนับสนุนให้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กิจกรรมที ่3 การสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 1.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจขั้นตอน วิธีการด าเนินงานและมีการประสาน
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆเพ่ือให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีความยินดีร่วมมือร่วมใจในการท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2 ฝึกอบรมบุคลากร  โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาให้มีความรู้  ความสามารถเทคนิคหรือ
ทักษะต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น 
 2.3 ประชาสัมพันธ์งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
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 2.4 ประเมินผลการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และน าผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
กิจกรรมที ่4 การด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูได้ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ก าหนดไว้ 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงและทันการ 

2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 ครูที่ปรึกษาด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งด้านความสามารถ  สุขภาพและด้านครอบครัวการ
คัดกรองนักเรียนแบ่งนักเรียนเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหาจัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียน เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  มีการปูองกันและแก้ปัญหานักเรียน  
เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมการจับคู่นักเรียน  และการส่งนักเรียนไปยังครูอื่น  ๆเช่น ครูแนะ
แนวหรือฝุายปกครอง 
 2.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและควรบันทึกทุกขั้นตอน 
 2.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหน้าระดับ 
กิจกรรมที ่5 ประเมินเพื่อทบทวน 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคที่มีในแต่ละระดับและน าข้อมูลไป
ใช้ในการทบทวนและปรับปรุงระหว่างการด าเนินงาน 

2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 ด าเนินการประเมินแต่ละระดับชั้น  โดยผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งหรือผู้แทนครูในแต่ละ
ระดับซึ่งได้รับการอบรมหรือมีความรู้ทักษะในการประเมินให้เป็นผู้ประเมินด าเนินการประเมินสลับ
ระหว่างระดับชั้น 
 2. น าผลดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
 2.3 ด าเนินการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการด าเนินงานของครู
ในแต่ละระดับ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2.4 ผู้ท าหน้าที่ประเมินจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดับส่ง
คณะกรรมการประสานงาน เพ่ือรายงานผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
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กิจกรรมที ่6 การประเมินเพื่อพัฒนาและสรุปรายงาน 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ได้รายงานสรุปการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละภาคเรียน
และปีการศึกษา 
 1.2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนาระบบ  วิธีการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ครูที่ปรึกษาแต่ละคนจัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอหัวหน้าระดับ  (ประธาน

คณะกรรมการด าเนินงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน 
  2.2 คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละระดับจัดท ารายงานสรุปเป็นระดับเสนอ

คณะกรรมการประสานงาน 
  2.3 คณะกรรมการการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าระดับจาก

การประเมินเพ่ือทบทวนของแต่ละระดับมาจัดท ารายงานเป็นภาพรวมของโรงเรียนเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการ 

  2.4 คณะกรรมการอ านวยการประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงานในข้อ  
3 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบนอกจากนี้ต้องนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน  และคณะกรรมการด าเนินงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการประชุมติดตามผลอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  การที่จะท าให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียนและบุคลากร
อ่ืนๆที่มีส่วนร่วมควรมีบทบาทในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งทุกฝุายจะต้องมี
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี อยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

2.4 การประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กรมสุขภาพจิต  (2544, หน้า 67) ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนไว้ว่า  เป็นการจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ  (การส่งเสริม  การปูองกันการแก้ปัญหา ) โดยมี
วิธีการ เครื่องมือที่มีข้ันตอนการด าเนินการพร้อมเอกสาร  หลักฐานการท างานของครูที่ปรึกษาในการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องพร้อมบุคลากรภายนอกรวมทั้งการสนับสนุน  
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ส่งเสริมจากโรงเรียน  ส าหรับการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ได้ใช้แนวความคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังภาพที่ 3 

 
 

 
 
 

                                                                           
 
 
 

ภาพที ่3 ทฤษฎีเชิงระบบ 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 67) 
 
ทฤษฎีเชิงระบบนี้ถูกน ามาประยุกต์ในระบบของมนุษย์และองค์กรด้วยหลักการความเป็นองค์

รวม (Wholeness) เป็นขั้นตอน (Hierarchical order) มีการแลกเปลี่ยนสาระข่าวสาร  (Exchange 
of information and matter) มีการเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา  (Progressive differentiation) ที่
เริ่มต้นจากความหลากหลาย  แต่มีเปูาหมายร่วมกัน  (Equifinality) และต้องค านึงถึงลักษณะของ
มนุษย์ปุถุชน (Teleology) 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นสามารถด าเนินการบนพื้นฐานของทฤษฎีเชิงระบบจ าแนก
ได้เป็น 3 ส่วนประกอบ  คือ โครงสร้าง (Structure) กระบวนการ  (Process) ผลผลิต (Output) 
น าเสนอ ดังภาพที่ 4 Input System Output 

 
 
 
 
 
 
 

 

Environment 

 

 

 Environment                                                                        Environment 

Feedback 

System Output Input 
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ภาพที ่4 การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนพ้ืนฐานทฤษฏีเชิงระบบ 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 68) 

 
การประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้  มี

แนวคิดเพ่ือส่งเสริมและเสนอแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
การด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การดูแลคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ  และการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน 

2. การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

3. การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  โดยหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลในโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง  ถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก  แต่ก็ยังถือว่าเป็น
การประเมินภายในเพราะด าเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของการศึกษา  ซึ่งจะ
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้

โครงสร้าง 
ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือทางกายภาพ 
(Human and material Resources) 
รูปแบบการด าเนินการและการจัดการ 

(Operational and organization Characteristic)s 
งบประมาณ (Budget) 

สภาวะของผู้เรียน 
(Status of patient) 

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 
(Knowledge, Attitude, Behavior) 

ชุมชน (Communities) 

กระบวนการ (Process) 
เทคนิคการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(Clinical Care) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal relationships) 
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ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เป็นองค์การมหาชน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพท่ีประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพกับหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร  (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันวางระบบ
ร่วมกัน (P) ปฏิบัติตามระบบ  (D) ร่วมกันตรวจสอบ  (C) และร่วมกันปรับปรุงระบบ  (A) จะเห็นว่ามี
ความต่อเนื่องกัน ดังภาพที ่5 

 
Do /ท าตามระบบ 

 
                              Plan              Check 
                          วางระบบ                           วัด/ทบทวน/ 
                                                                            ตรวจสอบ 

Act /ปรับปรุงระบบ 
 

ภาพที่ 5 หลักการบริหารที่เป็นเชิงระบบ 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 69) 

นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนควรมีระบบที่เป็นมาตรฐานและมีระบบการตรวจสอบ
งานเองที่น่าไว้วางใจกลไกกระตุ้นและส่งเสริมโดยมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรด้วยกิจกรรมหลัก  3 
ขั้นตอนคือ การพัฒนาคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และรับรองคุณภาพ โดยแสดงเป็นภาพที ่6 
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ภาพที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต (2546, หน้า 42) 

 
การรับรองคุณภาพโรงเรียนจะส่งผล ดังต่อไปนี้ 
1. การกระตุ้น ให้โรงเรียนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social accountability) ซึ่งโรงเรียนทั้งรัฐและ

เอกชนจะต้องแสดงออก  เพ่ือให้สังคมมีความมั่นใจต่อระบบบริหารของโรงเรียน  ด้วยการยินยอมให้  
องค์กรภายนอกซึ่งมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือเข้าไปประเมินตามกรอบที่ตกลง
ร่วมกัน 

3. การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยการที่ผู้บริหารของโรงเรียนต่างท าหน้าที่เป็นที่

ปรึกษาและผู้ประเมินในลักษณะของอาสาสมัคร 
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการ พัฒนาคุณภาพการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีมาตรฐาน  โดยมีเครื่องมือวิธีการด าเนินการ  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  พร้อม
ทั้งมีเอกสารหลักฐานการท างานของครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นในการประสานความร่วมมืออย่าง

พัฒนา

คุณภาพ 

ประเมินคุณภาพ 

รับรองคุณภาพ 
โดยองค์กรภายนอก 
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ใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง  กระบวนการ  และ
ผลผลิต สภาวะผู้เรียน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

 

2.5 มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตาม มาตรฐานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  ของส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2547, หน้า 7) ประกอบด้วย  3 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย สรุปได้ดังนี้ 

2.5.1 ด้านคุณภาพนักเรียน 
 มาตรฐานที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ตัวชี้วัดที่ 1 รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้  รู้ความสนใจความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุด
ด้อยของตนเองและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 ตัวชี้วัดที่  2 มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีทักษะในการหลีกเลี่ยง  ปูองกันภัย อันตรายและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
สามารถชักชวนส่งเสริมให้เพ่ือนประพฤติตนตามแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดที่  4 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของ
ตนเองได ้
 ตัวชี้วัดที่ 5 เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน และสังคม รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ ตามประเพณี วัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ตัวชี้วัดที่ 6 มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 

2.5.2 ด้านกระบวนการ 
 มาตรฐานที่ 2 สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 สถานศึกษามีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.6.3 ด้านปัจจัย 
 มาตรฐานที่  3 มีบุคลากร  สื่อ และเครื่องมือ  ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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 ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีนโยบาย
การบริหารงาน มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญพร้อมทั้งให้การส่งเสริม และสนับสนุน 
 ตัวชี้วัดที่  2 ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถในการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาตนเอง ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการดูแล ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 5 มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สรุปได้ว่า มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนมี
ทั้งหมด 3 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด เน้น
ให้นักเรียนรู้จักตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  
และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่วนด้านกระบวนการมี  1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด 
เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส าหรับด้านปัจจัย  มี 1 มาตรฐาน 5 
ตัวชี้วัด เน้นให้มีบุคลากร  สื่อ เครื่องมือที่พอเพียงและหลากหลายเพื่อการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.6.1 ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 

 เมื่อวันที่  26  กันยายน  2502  ได้มีการประชุมศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดในภาค
การศึกษา 10  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาการศึกษาในภาคนี้ โดย
นายอภัย จันทร์ วิมล  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ได้มาเป็นประธานที่ประชุม นายน้อม วนะรมย์ 
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนั้นได้เสนอตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ  สงเคราะห์เด็กใ นครอบครัวที่ยากจน มีอุปสรรคในการเรียนโดยอ้าง
เหตุผลว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัด ที่แห้งแล้งกันดารขาดความอุดมสมบูรณ์และประกอบกับ
ประชากรมีฐานะยากจน  และได้น าเรื่องเสนอ  นายสมาส  อามาตย์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เพ่ือจัดหาที่ดินส าหรับสร้างโรงเรียนและ ได้รับ อนุมัติให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์  ดงแดง อ าเภอธวัช
บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ปลูกสร้างและด าเนินการ ของโรงเรียนมี พ้ืนที่ 400 ไร่  ปัจจุบันเหลือเพียง 
141 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเริ่มก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นในปี  
พ.ศ. 2505 โดยมีผู้บริหารคนแรกคือ นายชมัด โคตรรุฉิน และ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2505 โรงเรียน
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ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีรับเปิดการสอนเป็นครั้งแรก โดยมีนักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ  ในเขต
การศึกษา 10 เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน   

2.6.2 สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตั้งอยู่ในเขตชุมชนต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 11 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 532 ตารางกิโลเมตร  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของอ าเภอธวัชบุรีเป็นที่ราบเรียบและท่ีลุ่ม  มีความ
ลาดชันของพ้ืนที่ ประมาณ 0.2% ลักษณะที่ราบสูงจะเรียงจากทิศใต้สู่ทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนที่ราบลุ่มจะอยู่ทางทิศตะวันออกคือ บริเวณท่ีลุ่มน้ าชี ได้แก่ ต าบลธวัช
บุรี ธงธานี บึงนคร มะบ้า และเทอดไทย สภาพโดยทั่วไปเหมาะสมในการท านาแม่น้ าล าห้วยที่ส าคัญ
จะมีแม่น้ าชีไหลผ่านบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออก  ส าหรับ แหล่งน้ าอ่ืน ๆ ที่ส าคัญได้แก่ อ่างเก็บ
น้ าธวัชชัย ต าบลนิเวศน์ บึงจิว ต าบลบึงนคร และต าบลธงธานี  ล าห้วยดางเดียว ต าบลไพศาล เหล่า 
เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง บึงงาม ล าห้วยยางเฌอ ต าบลเขวาทุ่ง เมืองน้อย เหล่า เทอดไทย เป็นต้น 

 
2.6.3 ข้อมูลพื้นฐาน  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย ดร. อนงค์ พืชสิงห์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีบุคลากร
ครู 46 คน  พนักงานราชการ 12  คน  ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างประจ า 10  คน  และมีนักเรียน  920  คน 26 
ห้องเรียน 17 หอนอน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เปิดรับนักเรียนเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ์และ  จังหวัดนครพนม  
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 043-569034 

2.6.4 อ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาเด็กด้อยโอกาสในด้านวิชาการ  และวิชาชีพ  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่
พึงประสงค ์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission)  
1. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคารเรียน และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม เอ้ือต่อการ

เรียนการสอน 
2. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
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3. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 

4. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได ้

5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
6. จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีอาชีพ 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตดี 

มีคุณธรรมน าความรู้ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนทุกด้าน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ (Goals)  
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้

ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม พึ่งพา
ตนเองได้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
กลยุทธ์  

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสและมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารและจัด
การศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาสโดยระดมและจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพบนหลักธรรมาภิ
บาล 

3.  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
6.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกและค่านิยมในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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7.  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและประกอบ
อาชีพอิสระมีรายได้ระหว่างเรียน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้รวบรวมผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี

ดังต่อไปนี้ 
ณรงค์ชัย สาไพรวัลย์ (2546) ได้ศึกษาการติดตามผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า การปูองกันและการแก้ไขปัญหา  
การคัดกรองนักเรียน การส่งต่อนักเรียน และการส่งเสริมนักเรียน  มีปัญหาปานกลาง  ยกเว้น การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลมีปัญหาน้อยที่สุด ได้เสนอแนะให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
คณะกรรมการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ  ให้โรงเรียนพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีความพร้อมด้าน
เอกสาร สื่อและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์ และควรจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
ครูเก่ียวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส่วนของความพึงพอใจของนักเรียนพบว่าใน
ภาพรวมนักเรียนพอใจในครูประจ าชั้นที่เกี่ยวข้องในด้านนักเรียนและด้านการด าเนินงานของโรงเรียน
มาก 

จารุวรรณ รัตนมาลี (2547) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการ  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นข้าราชการครู เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  

1. สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 ส่วนมากปฏิบัติ  (ร้อยละ 64.16 เมื่อเรียงล าดับการ
ปฏิบัติจากมากไปน้อย ได้คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน และด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาตามล าดับ  

2. ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ าได้  คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน  ด้าน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการปูองกันและช่วยเหลือนักเรียน  และ
ด้านการส่งต่อนักเรียน  

3. ข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 ที่มี 
สถานภาพในการท างาน  ประสบการณ์การการทางาน  และอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีปัญหา
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การดาเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยรวมและรายด้าน  4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  แต่
ข้าราชการครูโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาด้านการส่งต่อนักเรียนมากกว่าข้าราชการครูในโรงเรียนขนาด
ใหญ ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ  ประสบการณ์การ
ทางาน และขนาดของโรงเรียนที่มีผลต่อการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม 

โชว์นันต์ มารุตวงค์ (2547) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดปทุมธานี  พบว่าครูที่ปรึกษาทุกคนมีความเข้าใจใน
บทบาทและระบบปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทและระบบปฏิบัติงานของ
ครูที่ปรึกษาและเกิดความตระหนักในการที่จะช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมีความชัดเจนเป็นระบบ 

ยุทธนา เรืองไพศาล (2547) ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี พบว่า  

1. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามความคิดเห็นของ  ครูที่
ปรึกษาชายและครูที่ปรึกษาหญิง อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระหว่างความคิดเห็น  ของ
ครูที่ปรึกษาชายกับครูที่ปรึกษาหญิงไม่แตกต่างกัน  

3. ข้อเสนอแนะส าคัญในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่ โรงเรียน
ควรจัดเวลาและความสะดวกให้ครูในการเยี่ยมบ้าน  โรงเรียนควรคัดกรองนักเรียนจากข้อมูลนักเรียน
หลายๆ ด้าน โรงเรียนควรจัดให้มีการให้ความรู้  ท าความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมก่อน
เรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  โรงเรียนควรพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ทักษะ  ตลอดทั้ง
เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  และครูที่ปรึกษาควรพยายามแก้ไขปัญหานักเรียนก่อนการส่ง
ต่อ 

ฉลอง เอ่ียมวิไล (2547) ได้ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตรเขต  1 พบว่า สภาพการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งต่ออยู่ในระดับปานกลาง 

บุญหนา  ศรีลาดเลา (2547) ได้ศึกษา  การพัฒนาการด าเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม  อ าเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์  ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนาสภาพ
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวงรอบที่  1 โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกการสังเกตการสัมภาษณ์การท า
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แบบทดสอบทาให้บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบกล่าวคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนการส่งต่อ
ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ยังมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคือครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนบางคนยังขาดความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานบางขั้นตอนจึงมีการการพัฒนาต่อในวงรอบที่  2 โดยใช้กลยุทธ์การอบรมและนิเทศกา
กับติดตามจนท าให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้เป็นอย่างดีและน าสู่การปฏิบัติได้ตามข้ันตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน 

นิกร ทองทิพย์ (2550) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงดาว  พบว่า การด าเนินงานได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในความ
ดูแล แต่นักเรียนสื่อสารด้วยภาษาไทยไม่ได  ้ และไม่สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  มี
การวางแผนในการคัดกรองนักเรียน  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  4 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  แต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ชัดเจนจึงจัดกลุ่มได้ยาก  มีการจัด
กิจกรรม บันทึก รายงาน กิจกรรมโฮมรูม  และกิจกรรมในหอพัก  และมีการประชุมผู้ปกครอง  แต่ขาด
อุปกรณ์ในการพัฒนานักเรียน  และครูไม่มีเวลาให้กับนักเรียนมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
รับผิดชอบในห้องเรียน  มีการจัดท าแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน  แต่นักเรียนไม่ยอมรับการ
ช่วยเหลือจากครู นอกจากนี้ได้มีการส่งต่อให้ฝุายปกครองครูพยาบาลได้ช่วยแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

 วิโรจน์ สุรสาคร  (2550) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  พบว่า 1) สภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  โดยภาพรวมมีมาก  และเม่ือพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ  พบว่าทุกองค์ประกอบมีมาก  2) การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ได้แก่ การจัดท าโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  การเพ่ิมเติมความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากร 

รัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552) ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1 พบว่า 1) สภาพการด าเนินงาน
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน  มีการปฏิบัติ
มาก เรียงตามล าดับคือ  ด้านเตรียมการและการวางแผน  ด้านการด าเนินงานตามแผน  ด้านการ
ตรวจสอบและการประเมินผล  และด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน  2) ปัญหาการด าเนินงานการ
บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาน้อย  
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เรียงล าดับคือ  ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล  ด้านการ
เตรียมการและการวางแผน และด้านการด าเนินงานตามแผน 

อุทัย วงค์จันทร์ (2552) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 - 3 ในอ าเภอฝาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 
3 พบว่าด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ได้ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี  ได้
เขียนอัตชีวประวัติของนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ  ด้านการคัดกรองนักเรียนมีการพิจารณาคัด
กรองนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน  มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน มีการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มสนใจของนักเรียน  ได้ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ได้
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  ด้านการปูองกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  
ได้ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน  ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  และด้านการส่งต่อ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื่อส่งต่อ  
ประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบและ ได้ด าเนินการส่งต่อนักเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประภาส นาคประวัติ (2553) ได้ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่  1-3 ในเขตอ าเภอสอยดาว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  
เขต 2 พบว่าด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (SDQ) และ
การใช้ระเบียบสะสมเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  ด้านการคัดกรองนักเรียน  ครูที่
ปรึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์การแบ่ง 

กลุ่มนักเรียน  ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนเพื่อการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนการรักษาความลับผลการคัดกรองนักเรียนของครูที่ปรึกษา  ด้านการส่งเสริมนักเรียน  ได้จัด
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  การสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน  การส ารวจความส าคัญของ
นักเรียนในการจัดกิจกรรม  ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  ได้จัดระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษาน านักเรียนไปท าบุญที่วัดหรือพัฒนาชุมชน  และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัด
กิจกรรมด้านการส่งต่อ ได้ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน  เช่น ครูแนะแนว
ครูฝุายกิจการนักเรียน การประเมินผลการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน การสรุปผลการด าเนินงานส่ง
ต่อนักเรียน 

มธุริน แผลงจันทึก (2554) ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการคัด
กรองนักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุด 
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 สุมาลี ทองงาม (2555) ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดโคนอน  ส านักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พบว่า (1)  การ
บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดโคนอนมีการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร  โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม /โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการที่ชัดเจน  สามารถ
ตรวจสอบได ้(2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนวัดโคนอนได้ด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ  5 
ขั้นตอนตามหลักสากล  โดยได้ใช้แบบประเมินพฤติกรรม  (SDQ) ได้เยี่ยมบ้าน  วางแผนการคัดกรอง  
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  ให้ความรู้แก่ครูในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน  ให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือนักเรียน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อนักเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวจึงเป็นข้อสนับสนุนที่จะน ามาประกอบการศึกษา
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า  การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ต้องด าเนินการตามข้ันตอนทั้ง  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริม
นักเรียน การปูองกันและแก้ไขปัญหา  และการส่งต่อ  นอกจากนั้นต้องอาศัยความเข้าใจและความ
ร่วมมือจากทุกฝุายทั้งผู้บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จึงจะท าให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

2.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ

ด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน เพื่อน ามาเป็นตัวแปรต้นในคู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมส่งเสริม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546, หน้า 9) จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังภาพที ่7 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 (Independent Variable)       (Dependent Variable)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ระดับการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี 

2. ปริญญาโท 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 

1. 1- 5 ปี 
2.  6 – 12 ปี 
3. 13 – ปีขึ้นไป 

 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ด้าน คือ  
   1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
   2. ด้านการคัดกรองนักเรียน  
   3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน  
   4. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา  

     5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  

อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research) มีข้ันตอนและ
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ านวน 67 

คน ปีการศึกษา 2557 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยค าถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้านดังนี้ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และด้านการส่งต่อ โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า  
(Numerical rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด , 2545. หน้า 99) มี 5 ระดับ โดยก าหนดความมาก
น้อยของระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 
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คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด , 2545. 

หน้า 103) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงมีการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงมีการปฏิบัติน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึงมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) 

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.3.1 การสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยให้ได้ตามท่ีกล่าวถึงข้างต้นผู้วิจัยได้มีการศึกษา

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน มีการก าหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะในตัวแปรที่ศึกษาทั้ง 5 ด้าน แล้วสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความ
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้แต่ละด้านนั้นได้ข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านดังนี้ 
1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมี 13 ข้อ 2) ด้านการคัดกรองนักเรียนมี 12 ข้อ 3) ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียนมี 12 ข้อ 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามี 18 ข้อ และ 5) ด้านการส่งต่อ
นักเรียนมี 15 ข้อ รวม 70 ข้อ 

3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  ผู้วิจัยน าหนังสือ

ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คือ 1) นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 2) นาย
เชาวฤทธิ์ ล าภาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3) นายกุศล ศิริวุฒิ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 4) นางบรรจบ ไชยชาติ  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหลักสูตรและ
การสอน และ 5) นางสุรางด์ ซ้ายสนาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและภาษาไทย  แบบสอบถามที่
ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนด
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ไว้ในแต่ละด้านตามแนวคิดการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-
Objective Congruency : IOC ) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อค าถาม ( item) ใน
แบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 เป็นค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกข้อค าถามแสดงว่าข้อ
ค าถามนั้นๆ มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้ 

2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ( Reliability) ผู้วิจัยน าหนังสือของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ ( try out) จาก
บุคลากรในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกุล ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 รายแล้วน าผล
การทดลองใช้นั้นมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งพบว่าค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ  0.87 และ
จ าแนกเป็นรายด้านมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความเหมาะสมที่ระดับ 0.60 – 1.00 ดังข้อมูลในตารางที ่4  

 
ตารางท่ี 4 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ   

แบบสอบถามรายด้าน                                                          ค่าความเชื่อม่ัน 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล       0.87 
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน       0.97 
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน        0.60 
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา       0.81  
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน        0.63 
   ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ     0.87 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือคือแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือให้ผู้อ านวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อนุญาตเก็บข้อมูล 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับ กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอน ใน
โรงเรียนซึ่งแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 67 ชุด ได้รับคืนครบตามจ านวน 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ตรวจสอบความ ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  เพ่ือน าผลการตอบแบบสอบถาม ไป
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์กับแบบสอบถามมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสอบถามโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอแบบความเรียง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

3. รวมข้อเสนอแนะแล้วสรุปเป็นเชิงพรรณนา 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
 1.1 ค่าความถ่ี (Frequency)  
 1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)  

1.3 ค่าเฉลี่ย ( ) แทนตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
    การวิจัยเรื่อง  “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ”เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย  (Research Objectives) ไว้ดังนี้คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัช
บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  คือ 
ครูผู้สอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ านวน 67 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์ 
และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีตั้งไว้มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ

ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 
N    แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม                                        
จากแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์ที่ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างในก ารศึกษาครั้งนี้จ านวน  67 

คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน  67 ฉบับคิดเป็นร้อยละ  100 ของแบบสอบถามจากจ านวน
ทั้งหมดท่ีส่งไปผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 5  



62 

 

ตารางท่ี 5 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงกลุ่มเป้าหมายทีตอแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพ            จ านวน         รอ้ยละ  

1. ระดับการศึกษา 
     1. ปริญญาตรี          52       77.6 

 2. ปริญญาโท         15       22.4 

        รวม                   67       100 

2. ประสบการณ์ในการท างาน 
     1. 1- 5 ปี               41        61.2 
     2.  6 – 12 ปี         9            13.4 
     3. 13 – ปีขึ้นไป         17       25.4 

        รวม                   67       100 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 67 คน มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี (คิดเป็นร้อยละ 77.6) ปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 22.4) และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า 1– 5 ปีมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 61.2) รองลงมาคือ 13 ปีขึ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.4) 
และน้อยที่สุดคือ 6 – 12 ปี (คิดเป็นร้อยละ 13.4)  

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อนี้แบ่งออกเป็น  2 ส่วน 

ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2) ผลการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะการ ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย น โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่    
6 – 11 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         โดย รวม และรายด้าน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

                 อันดับ    ระดับ  

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล     3.95   0.83   4     มาก   
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน       3.93  092    5     มาก 
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน                   4.43  0.70    1     มาก 
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา          4.42   0.72    2     มาก  
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน        4.33   0.77   3     มาก 
           ภาพรวม             4.21  0.78    -     มาก  

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 4.21,  = 
0.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ   ด้านการ ส่งเสริม
นักเรียน (   = 4.43,   = 0.70) รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  (   = 4.42,  
 = 0.72)  ด้านการส่งต่อนักเรียน   (   = 4.33,  = 0.77)  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
(   = 3.95,  = 0.83) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ น้อยที่สุดคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน   (  = 
3.93,  = 0.92) 
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดับการปฏิบัติ 

                 อันดับ    ระดับ  

1. วางแผนในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วย           4.12   0.47   4     มาก  
เหลือนักเรียน   
2. ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วย              4.12   0.91   8     มาก  
เหลือนักเรียน           
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน   4.45  0.78   2     มาก 
4. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน          4.61  0.49    1     มาก
ที่สุด เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน  
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดับการปฏิบัติ 

                 อันดับ    ระดับ  
4. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน          4.61  0.49    1     มาก
ที่สุด เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน    
5. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน 4.19   0.78    7     มาก  
6. เยี่ยมบ้านนักเรียน         2.91  0.91   13    ปานกลาง 
7. บันทึกชีวประวัตินักเรียน       3.84  0.84   9       มาก 
8. ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี       3.57  0.87   10         มาก 
9. ใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)     3.51  0.87   11         มาก 
10. ใช้แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)   3.31  0.96   12    ปานกลาง 
11. บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)   4.37  0.86   3      มาก 
12. บันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8)      4.27  0.86   4     มาก  
13. บันทึกแบบสุขภาพนักเรียน      4.19  0.97   6     มาก   
           ภาพรวม             3.95   0.83   -     มาก  

 
จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.95,  = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ไดค้ือ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาด
เรียน (  = 4.61,  = 0.49) รองลงมาคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  (  = 
4.45,  = 0.78) เยี่ยมบ้านนักเรียน  (  = 2.91,  = 0.91) บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(ปพ.6) (  = 4.37,  =  0.86) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน  (  = 2.91, 
 = 0.91) 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการคัดกรองนักเรียน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

  ด้านการคัดกรองนักเรียน 
               ระดับการปฏิบัติ 

              อันดับ    ระดับ  

1. วางแผนในการคัดกรองนักเรียน         4.07  0.97   3      มาก   
2. การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียน                  3.73       0.99    11     มาก 
จากผู้ปกครอง          
3. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ     3.99  0.87   4     มาก  
4. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยง     3.97   0.91   5     มาก   
5. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา    3.94  0.88   7     มาก  
6. จ าแนกนักเรียนตามผลการเรียน      4.22  0.85   1     มาก 
7. จ าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย     3.70  0.81       12     มาก  
8. จ าแนกนักเรียนตามสภาพจิตใจ      3.85  0.95   8     มาก  
9. จ าแนกนักเรียนตามความประพฤติ     3.83  0.92   9     มาก 
10. จ าแนกนักเรียนตามพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ               3.78  0.96   10     มาก  
11. จ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ    4.19  0.98   2     มาก  
12. จ าแนกนักเรียนตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 3.90  0.97   6     มาก 

           ภาพรวม             3.93  0.92    -     มาก  

 
จากตารางที่  8 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการคัดกรองนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =  3.93,   = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อพบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก ทุกข้อ 
โดยข้อที่มีการปฏิบัติ มากที่สุดคือ  จ าแนกนักเรียนตาม ผลการเรียน  (  = 4.22,   = 0.85) 
รองลงมาคือ จ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ  (  = 4.19,  = 0.98) วางแผนในการคัด
กรองนักเรียน  (  = 4.07,  = 0.97) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ จ าแนกนักเรียนตามสภาพ
ร่างกาย (  = 3.70,  = 0.81) 
 
 
 
 
 



66 

 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              ด้านการส่งเสริมนักเรียน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

  ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
               ระดับการปฏิบัติ 

              อันดับ    ระดับ  

1. วางแผนในการส่งเสริมนักเรียน      4.31  0.72     8     มาก  
2. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัด              4.42   0.70    7     มาก 
กิจกรรมโฮมรูม  
3. จัดกิจกรรมโฮมรูม         4.61  0.52   3      มากที่สุด  
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม     4.46  0.76   5     มาก   
5. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัด              4.28       0.83   11     มาก  
กิจกรรมหอนอน          
6. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน       4.30  0.79   9     มาก  
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4.18  0.98   13     มาก  
8. จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองนักเรียน เช่น ชู้สาว       4.25  0.69   12     มาก  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ   
9. จัดกิจกรรมชุมนุม         4.43  0.63   6     มาก 
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ     4.60  0.55    4      มากที่สุด  
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้             4.63  0.60   2      มากที่สุด  
แก่นักเรียน           
12. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       4.72  0.54   1      มากที่สุด 
           ภาพรวม             4.43  0.70    -         มาก 

 จากตารางที่ 9 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.43,  = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (  = 4.72,    = 0.54) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
พิเศษให้แก่นักเรียน (  = 4.63,  = 0.60) จัดกิจกรรมโฮมรูม  (  = 4.61,  = 0.52) ส่วนข้อที่มี
การปฏิบัติน้อยที่สุดคือ รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( = 4.18,  = 0.98) 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ   
               นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
               ระดับการปฏิบัติ 

              อันดับ   ระดับ  

1. ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่            4.55  0.56   3      มากท่ีสุด 
เหมาะสมของนักเรียน         
2. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียน   4.43  0.60   8      มาก  
3. ให้ความรู้ครูในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่             4.45  0.63    7         มาก 
นักเรียน            
4. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน    4.30  0.87   17     มาก 
5. จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์      4.24  0.93   18     มาก  
6. จัดกิจกรรมในห้องเรียน       4.35  0.65   14     มาก 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร       4.28  0.69   16     มาก 
8. จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน       4.33  0.83   15     มาก 
9. จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ       4.44  0.72   9     มาก  
10. จัดการประกวดแข่งขันหรือการแสดงออกเพ่ือ         4.38  0.76   13     มาก 
ให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตน      
11. มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน 4.63  0.57   1       มากท่ีสุด
12. มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขต           4.61  0.77   2       มากที่สุด 
พ้ืนที่บริการ              
13. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน     4.48  0.82   5      มาก 
14. คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา   4.46  0.85   6     มาก 
15. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน 4.41  0.74   11     มาก  
16. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง  4.40  0.80   12     มาก 
17. รักษาความลับของนักเรียน      4.49  0.66   4     มาก 
18. แจ้งข้อมูลของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ   4.42  0.67   10     มาก 

            ภาพรวม             4.42  0.72    -     มาก 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.42,  = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
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คือ มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน  (  = 4.63,  = 0.57) รองลงมาคือ 
มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพ้ืนที่บริการ  (  = 4.61,  = 0.77) ให้ความร่วมมือใน
การป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  (  = 4.55,  = 0.56) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือ จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์ ( = 4.24,  = 0.93) 
 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

   ด้านการส่งต่อนักเรียน 
               ระดับการปฏิบัติ 

                อันดับ     ระดับ  

1. วางแผนในการส่งต่อนักเรียน      4.24  0.76   13     มาก   
2. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องส่ง          4.31  0.75   9     มาก 
นักเรียนไปรับการช่วยเหลือ       
3. จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแลช่วย      4.28  0.75   11     มาก  
เหลือนักเรียน 
4. ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบ     4.34  0.72   7      มาก 
ล่วงหน้า  
5. ให้ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 4.18  0.86   15     มาก 
6. ให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 4.27  0.80   12     มาก 
7. ให้ครูฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ         4.42  0.55    2     มาก 
8. บันทึกการส่งต่อนักเรียน       4.36  0.79    5     มาก 
9. เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการ        4.22  0.85    14     มาก  
ส่งต่อนักเรียน 
10. จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   4.54  0.83   1      มากที่สุด
11. ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา    4.39   0.92   4        มาก
13. ตรวจสอบการด าเนินงานระบบการดูแล                4.30   0.69    10         มาก 
ช่วยเหลือนักเรียน 
14. ประเมินการด าเนินงานระบบการดูแล                  4.40       0.71   3           มาก 
ช่วยเหลือนักเรียน 
15. ปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแล                  4.34       0.75    8     มาก 
ช่วยเหลือนักเรียน      

               ภาพรวม                4.33      0.77    -     มาก 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการส่งต่อนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.33,  = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  จัด
ปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา (  = 4.54,  = 0.83) รองลงมาคือ ให้ครูฝ่ายปกครองได้
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  (  = 4.42,  = 0.55) ประเมินการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  (  = 4.40,  = 0.71) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติ น้อยที่สุดคือ ให้ครูแนะแนวได้
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน (  = 4.18,  = 0.86) 

4.3.2. ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่  12 – 17 
 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ  
               นักเรียน โดยรวม และรายด้าน 

ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับปัญหา 

                  อันดับ   ระดับ  
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล     2.51   0.21  2    ปานกลาง   
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน       2.62  0.35       1      ปานกลาง 
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน                   2.27  0.33   3    น้อย 
4. ด้านการป้องกันและแก้ไข/ปัญหา     2.20   0.36       5    น้อย  
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน        2.26   0.36      4    น้อย 

           ภาพรวม                    2.37  0.32       -    น้อย  

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (   = 2.37, 
 = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  ด้านการคัดกรอง
นักเรียน (   = 2.62,  = 0.35) รองลงมาคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  (  = 2.51, 
 = 0.21) ด้านการส่งเสริมนักเรียน  (  = 2.27,  = 0.33) ด้านการส่งต่อนักเรียน  (  = 2.26, 
 = 0.36)  ส่วนด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา (  = 2.20,  = 0.36) 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

               นักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้  

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
               ระดับปัญหา 

              อันดับ    ระดับ 

1. วางแผนในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วย           2.66   0.10      6   ปานกลาง 
เหลือนักเรียน 
2. ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วย              2.55   0.22      8      ปานกลาง   
เหลือนักเรียน 
3. จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแลช่วย      4.28  0.75      1      มาก  
เหลือนักเรียน  
4. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน          2.78   0.24   4   ปานกลาง 
เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน           
5. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน 2.94    0.15   3   ปานกลาง 
6. เยี่ยมบ้านนักเรียน         3.03   0.37  2   ปานกลาง 
7. บันทึกชีวประวัตินักเรียน       2.64   0.35  7   ปานกลาง 
8. ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี       2.67   0.24  5   ปานกลาง  
9. ใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)     2.21   0.09  10      น้อย  
10. ใช้แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)   2.51   0.09  9    ปานกลาง  
11. บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)   2.06   0.34      12       น้อย 
12. บันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8)      2.05   0.23      13      น้อย  
13. บันทึกแบบสุขภาพนักเรียน      2.19   0.25      11      น้อย  

           ภาพรวม             2.51   0.21       -     ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในปานกลาง (  = 2.51,  = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยคือ จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (  = 4.28,  = 
0.75) รองลงมาคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน (  = 3.30,  = 0.37) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ครอบครัวของนักเรียน (  = 2.94,  = 0.15) ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยทีสุ่ดคือบันทึกระเบียนสะสม 
(ปพ.8) ( = 2.05,  = 0.23)  
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

   ด้านการคัดกรองนักเรียน 
               ระดับปัญหา 

              อันดับ    ระดับ 

1. วางแผนในการคัดกรองนักเรียน      2.58  0.37     9    ปานกลาง  
2. การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียน                  2.60       0.40      6   ปานกลาง 
จากผู้ปกครอง          
3. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ     2.67  0.48     4      ปานกลาง 
4. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยง     2.67   0.35     5   ปานกลาง  
5. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา    2.76  0.38     3   ปานกลาง  
6. จ าแนกนักเรียนตามผลการเรียน      2.55  0.34     10   ปานกลาง  
7. จ าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย     2.40  0.23     12      น้อย  
8. จ าแนกนักเรียนตามสภาพจิตใจ      2.45  0.23     11      น้อย  
9. จ าแนกนักเรียนตามความประพฤติ     2.90  0.42     1   ปานกลาง 
10. จ าแนกนักเรียนตามพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ               2.57  0.40     7   ปานกลาง   
การเสพยาเสพติด  
11. จ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ    2.57  0.36     8   ปานกลาง  
12. จ าแนกนักเรียนตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 2.81      0.32     2   ปานกลาง  
           ภาพรวม             2.62  0.35      -      ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  14 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการคัดกรองนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่
ในปานกลาง (  = 2.62,  = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย
คือ จ าแนกนักเรียนตามความประพฤติ  (  = 2.90,  = 0.42) รองลงมาคือ จ าแนกนักเรียนตาม
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว (  = 2.81,  = 0.32) คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา (  = 
2.76,  = 0.38) ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ  จ าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย  (  = 2.40, 
 = 0.23) 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
               ระดับปัญหา 

               อันดับ   ระดับ  

1. วางแผนในการส่งเสริมนักเรียน       2.39  0.39     4    น้อย 
2. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัด               2.40  0.41    3    น้อย 
กิจกรรมโฮมรูม                   
3. จัดกิจกรรมโฮมรูม          2.27  0.37   6    น้อย  
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม      2.15  0.25   9    น้อย 
5. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัด               2.42  0.47   2    น้อย   
กิจกรรมหอนอน          
6. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน        2.37  0.35   5     น้อย   
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  2.22  0.21   7     น้อย  
8. จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองนักเรียน เช่น ชู้สาว        2.73  0.35   1     ปานกลาง  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ   
9. จัดกิจกรรมชุมนุม          2.21  0.34   8    น้อย  
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ      1.97  0.23    12     น้อย  
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้               2.07  0.32   10     น้อย  
แก่นักเรียน           
12. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        2.07  0.30   11         น้อย  
           ภาพรวม              2.27  0.33    -     น้อย  

 
จากตารางที่  15 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (  = 2.27,  = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย
คือ จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองนักเรียน เช่น ชู้สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ (  = 2.73,  = 0.35) รองลงมาคือ ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
หอนอน (  = 2.42,  = 0.47) ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  (  = 
2.40,  = 0.41) ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ  (  = 1.97,  = 
0.23) 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
 นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
               ระดับปัญหา 

               อันดับ     ระดับ  

1. ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่            2.43  0.43   1      น้อย 
เหมาะสมของนักเรียน         
2. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียน   2.33  0.31   5       นอ้ย  
3. ให้ความรู้ครูในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ 
นักเรียน                2.28  0.31    6      น้อย 
4. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน    2.37  0.43   3      น้อย 
5. จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์      2.40  0.45   2      น้อย  
6. จัดกิจกรรมในห้องเรียน       2.36  0.57   4      น้อย 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร       2.21  0.37   7      น้อย 
8. จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน       2.15  0.32   12      น้อย 
9. จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ       2.19  0.39   8      น้อย  
10. จัดการประกวดแข่งขันหรือการแสดงออกเพ่ือ         2.07      0.56   17      น้อย 
ให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตน      
11. มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน 2.12  0.27   14      น้อย 
12. มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขต           2.15  0.36   11      น้อย 
พ้ืนที่บริการ 
13. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน     2.18  0.21   9       น้อย 
14. คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา   2.15  0.19   13      น้อย 
15. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน 2.16  0.26   10      น้อย  
16. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง  2.10  0.36   15      น้อย
17. รักษาความลับของนักเรียน      1.94  0.40   18      น้อย 
18. แจ้งข้อมูลของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ   2.06  0.31   16      น้อย 

           ภาพรวม             2.20  0.36    -      น้อย 

 
จากตารางที่  16 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.20,  = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับปัญหาน้อย
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ทุกข้อ เรียงปัญหาจากข้อที่มีค่า เฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน  (  = 2.42,  = 0.42) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์     
(  = 2.40,  = 0.45) ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน  (  = 2.37,  = 0.43) ส่วนข้อที่
มีปัญหาน้อยที่สุดคือ รักษาความลับของนักเรียน(  = 1.94,  = 0.40) 

 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน จ าแนกตามรายข้อ ดังนี้ 

 ด้านการส่งต่อนักเรียน 
               ระดับปัญหา 

                        อันดับ       ระดับ 

1. วางแผนในการส่งต่อนักเรียน      2.21  0.36   11      น้อย  
2. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องส่ง          2.13  0.38   13      น้อย  
นักเรียนไปรับการช่วยเหลือ       
3. จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแลช่วย      2.30  0.42   6      น้อย  
เหลือนักเรียน           
4. ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบ     2.36  0.45   4       น้อย  
ล่วงหน้า  
5. ให้ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 2.24  0.49   10          นอ้ย 
6. ให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 2.39  0.42   3      น้อย 
7. ให้ครูฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ         2.28  0.31   7      น้อย 
นักเรียน 
8. บันทึกการส่งต่อนักเรียน       2.27  0.39   8      น้อย 
9. เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการ        2.48  0.43    1      น้อย  
ส่งต่อนักเรียน 
10. จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   2.06  0.41   15          นอ้ย  
11. ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา    2.42   0.46   2        น้อย 
12. ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ      2.36  0.42    5       น้อย 
นักเรียน           
13. ตรวจสอบการด าเนินงานระบบการดูแล               2.12   0.16    14      น้อย 
ช่วยเหลือนักเรียน 
14. ประเมินการด าเนินงานระบบการดูแล                 2.16   0.17   12      น้อย  
ช่วยเหลือนักเรียน  
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

 ด้านการส่งต่อนักเรียน 
               ระดับปัญหา 

                 อันดับ     ระดับ 
15. ปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแล                2.13         0.13         14        น้อย    14          น้อย 
ช่วยเหลือนักเรียน     
            ภาพรวม                    2.26      0.36       -       น้อย  

 
จากตารางที ่17 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการส่งต่อนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย  (  =  2.26,   = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ 
เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อนักเรียน  (  = 2.48,  = 0.43) รองลงมาคือ 
ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา (  = 2.42,  = 0.46) ให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน    (  = 2.39,  = 0.42) ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา (  = 2.06,  = 0.41) 
 4.3.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคล 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้  ควรจัดอบรมครูที่

ปรึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สร้างความมั่นใจว่าครูสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้  ครูต้องรู้
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายกรณี และโรงเรียนควรจัดเวลา ความสะดวกให้ครูในการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
และระเบียนสะสมควรมีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้านเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ครูต้องสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 
 ด้านการคัดกรองนักเรียน  มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ ต้องมีความร่วมมือของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชมชน ควรมีการจัดการมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียน
จากผู้ปกครอง ควรแยกนักเรียนที่มีปัญหาแต่ละด้าน และจัดการปัญหาเป็นกลุ่มๆ  

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
 ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ ควนจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครอง

นักเรียน เช่น ชู้สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ที่หลากหลายก้าวทัน
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เทคโนโลยี  ควรสร้างความส าคัญในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนักเรียนเพื่อสะท้อนความผูกพัน
ระหว่างครูและ ควรรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ  

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ควรร่วมมือและติดตามอย่างใกล้ชิด ในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน  ควรจัดครูและบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าอบรมทักษะและเทคนิคการให้ ค าปรึกษาแก่
นักเรียนเพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ  ควรจัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน  

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 ด้านการส่งต่อนักเรียน มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้  ควรมีการติดตามการด าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง  ควรติดตามผลประสานงานระหว่างครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ควรมีการประเมิน และปรับปรุงระบบการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา  สภาพและปัญหา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน 

โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  และข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลดังนี้ 
 5.1.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ครูผู้สอน โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัช จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 
2557 จ านวนทั้งสิ้น 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน  52 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 77.6 รองลงมาคือปริญญาโทจ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 22.4 ส่วนประสบการณ์ใน
การท างาน 1– 5 ปี มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมาคือ 13 ปีขึ้นไปมีจ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.4 และต่ าที่สุดคือ 6 – 12 ปีมีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้าน 

 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ   ด้านการส่งเสริมนักเรียน  รองลงมาคือ ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ส่วน
ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน   

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคล 
    การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดย
ภาพรวมอยู่ในระ ดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  ได้แก่
สังเกตพฤติกรรมของนักเรีย น ในด้านการเรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน 
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รองลงมาคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ปพ.6) 
ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน      

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน  
  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านการคัดกรองนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อพบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มี ระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ จ าแนกนักเรียนตามผลการเรียน รองลงมาคือ จ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทาง
เพศ วางแผนในการคัดกรองนักเรียน  ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ จ าแนกนักเรียนตาม
สภาพร่างกาย  

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รองลงมาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่นักเรียน  จัดกิจกรรมโฮมรูม  ส่วนข้อ
ที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ มอบหมาย
ให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน รองลงมาคือ มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพ้ืนที่
บริการ ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน   ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติ
น้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์  

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
    การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ จัดปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  รองลงม าคือ ให้ครูฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  
ประเมินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติ น้อยที่สุดคือ ให้ครูแนะ
แนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้าน 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  ด้านการคัดกรองนักเรียน  รองลงมา ได้แก่ 
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ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ส่วนด้าน
ที่มปีัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา  

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  
จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รองลงมา คือ เยี่ยมบ้านนักเรียน  
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน  ส่วนข้อที่มีปัญหา น้อยที่สุดคือ บันทึกระเบียน
สะสม (ปพ.8)  

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน  
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  จ าแนกนักเรียน
ตามความประพฤติ  รองลงมา คือ จ าแนกนักเรียนตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และคัดกรอง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา ส่วนข้อที่มรีะดับปัญหามากที่สุดคือ จ าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อยคือ จัดกิจกรรมด้านการ
คุ้มครองนักเรียน เช่น ชู้สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  รองลงมา คือ 
ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมหอนอน  และศึกษาความต้องการของนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมโฮมรูม ส่วนข้อที่มรีะดับปัญหามากที่สุดคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ  

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยภาพรวม

อยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีปัญหา มากที่สุดคือ 
ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน รองลงมา ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรม
ประจ าสัปดาห์  และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน  ส่วนข้อที่มีปัญหา น้อยที่สุดคือ  รักษา
ความลับของนักเรียน  

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยคือ  เชิญผู้ปกครองมา
รับทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อนักเรียน รองลงมา คือ ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา  และ
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ให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  ส่วนข้อที่มี ระดับปัญหามากที่สุดคือ  จัดปัจฉิม
นิเทศแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  

 5.1.4 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคล 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้  ควรจัดอบรมครูที่
ปรึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สร้างความมั่นใจว่าครูสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้  ครูต้องรู้
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายกรณี และโรงเรียนควรจัดเวลา ความสะดวกให้ครูในการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
และระเบียนสะสมควรมีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้านเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ครูต้องสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 

ด้านการคัดกรองนักเรียน  มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ ต้องมีความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชมชน ควรมีการจัดการมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียน
จากผู้ปกครอง ควรแยกนักเรียนที่มีปัญหาแต่ละด้าน และจัดการปัญหาเป็นกลุ่มๆ  

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้  ควนจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครอง
นักเรียน เช่น ชู้สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ที่หลากหลายก้าวทัน
เทคโนโลยี  ควรสร้างความส าคัญในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนักเรียนเพื่อสะท้อนความผูกพัน
ระหว่างครูและนักเรียน ควรรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ควรร่วมมือและติดตามอย่างใกล้ชิด ในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน  ควรจัดครูและบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าอบรมทักษะและเทคนิคการให้ ค าปรึกษาแก่
นักเรียนเพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ  ควรจัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 

 ด้านการส่งต่อ นักเรียน  มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้  ควรมีการติดตามการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง  ควรติดตามผลประสานงานระหว่างครูแนะแนว และ
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ครูที่ปรึกษารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ควรมีการประเมิน และปรับปรุงระบบการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้อภิปราย ดังนี้  

5.2.1 สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน ศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความส าคัญใน
การด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่มีความเป็น
มาตรฐาน มีแผน /โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอีกท้ังมีการประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  เพ่ือให้
สนองต่อจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังให้
ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา22) 
และสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547 : 2) ที่ได้ก าหนดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา  ครูอาจารย์  และผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  
เน้นกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหาและการคุ้มครองสิทธิเด็กเพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู  ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่
สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการศึกษาในสถานศึกษาการเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม  และตรงกับกล
ยุทธ์ความส าเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ระบุ
ว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพนั้น  จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ทั้งผู้บริหารครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  จึงให้ความส าคัญ
ในการน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้  เพราะเป็นการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ  ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติ  “เก่ง ดี มีสุข” โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ครูทุกคนในโรงเรีย น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  รัตนมาลี (2547 : 138) ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหาการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน  มีการปฏิบัติมาก  เรียงตามล าดับคือ  ด้านเตรียมการและการ
วางแผน ด้านการด าเนินงานตามแผน ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล และด้านการรายงานผล
การปฏิบัติงาน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิโรจน์ สุรสาคร (2550 : บทคัดย่อ)) ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  พบว่า สภาพ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  โดย
ภาพรวมและร้ายด้าน มีการปฏิบัติมาก  และยังมีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ได้แก่ การจัดท าโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน  การเพ่ิมเติมความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากร 

เมื่อพิจารณาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน  พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ผู้วิจัยขอเสนอการ
อภิปรายผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล                                                             
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความส าคัญในการด าเนินงาน
จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  จัดเวลาและอ านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน  มีการจัดท าและเตรียมเครื่องมือหลายชนิดในการเก็บข้อมูลนักเรียนในหลาย  ๆ ด้าน 
เช่น ผลการเรียน  สุขภาพ ประวัติครอบครัว  เป็นต้น มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียน  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคน  เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์และ
สรุปลงในระเบียนสะสมของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  ดังที่กรมสุขภาพจิต  (2551ก : 10) ได้กล่าวว่า 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นการรู้จักความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความ
เป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน  หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้มีความเข้าใจ
นักเรียนมากข้ึน  สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน  เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จากเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลายตามหลักวิชาการ  มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา  โดยเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหา  นักเรียนซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประภาส นาคประวัติ  (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่  1-3 ในเขตอ าเภอสอยดาว  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 2 พบว่าด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ผู้บริหาร
ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการใช้
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (SDQ) และการใช้ระเบียบสะสมเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญหนา ศรีลาดเลา (2547 : 102) ได้ศึกษาวิจัย  การ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม  อ าเภอแคนดง  จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวงรอบที่  1 
โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศ ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง  5 องค์ประกอบ โดยเฉพาะมี
ความเข้าใจในเรื่องของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น  

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านการคัดกรองนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดของเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนไว้อย่างชัดเจน  มี
ความเป็นมาตรฐาน ครูและผู้ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลหลาย ๆ ด้านของนักเรียนจากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ท าให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
นักเรียน เพ่ือการแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  มีการชี้แจงผลการคัดกรองให้นักเรียน
เข้าใจ ท าให้นักเรียนยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน  อีกท้ังครูที่ปรึกษาเก็บผลการคัดกรองนักเรียนไว้
เป็นความลับ  ดังที่    กรมสุขภาพจิต  (2546 : 13) ได้กล่าว่า การคัดกรองนักเรียน  เป็นการจัดกลุ่ม
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นักเรียนมีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนและมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  เพราะ
มีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง  ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่คัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มแล้ว  ความ
ชัดเจนในเป้าหมายเพ่ือการแก้ปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง ซึ่งมีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ
ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  กรมสุขภาพจิต  (2551ก : 16) ยังได้กล่าวถึงการคัดกรอง
นักเรียนว่า เป็นการพิจารณา ข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน  เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มปกติ คือนักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว  อยู่ใน
เกณฑ์ของกลุ่มปกติ  2) กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไข  3) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์
ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ตามแต่กรณี สอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง  เอ่ียมวิไล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งต่ออยู่ในระดับปานกลาง  
และสอดคล้องกับ  มธุริน แผลงจันทึก  (2554 : 114) ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการคัดกรองนักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุด 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรีอ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ ส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีแผน /โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษามีความพร้อม และให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูมหรือ
กิจกรรมแนะแนว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มมีการชี้แจงผู้ปกครองเพ่ือขอ
ความร่วมมือในการหาแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน  รวมทั้งมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง  ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (2546 : 3) ได้กล่าว่า การส่งเสริมนักเรียน  เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความ
ดูแลของครูที่ปรึกษา  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา ให้มีคุณภาพมากข้ึน  มี
ความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง  ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับ ฉันทนา จันทร์บรรจง 
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(2546 : 52) ได้เสนอแนะแนวทาง คือ ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแล  และครูที่
ปรึกษาหรือครูประจาชั้นควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นเป็นกันเองกับ
นักเรียนครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นจึงจะสามารถท างานด้านการส่งเสริมนักเรียนได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไชปัญหา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีมาตรการให้ครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีโดยเน้นที่การปฏิบัติจริง  มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะปัญหาของนักเรียน  ครูที่ปรึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์
เหมาะสม มีทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ  ศรัทธาของนักเรียน  มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการท างานร่วมกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหา  และโรงเรียนมี
การประเมินผลและท ารายงานการจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
ดังที่กรมสุขภาพจิต (2551ข : 2 - 18) ได้กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ครูที่ปรึกษาควรให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน  แต่ส าหรับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ
ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาสังคมการป้องกัน
และแก้ไขนักเรียนจึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง  เอ่ียมวิไล (2547 : บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตรเขต  1 พบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ยกเว้นด้านการ
ส่งต่ออยู่ในระดับปานกลา ง และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ อุทัย วงค์จันทร์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่  1 - 3 ใน
อ าเภอฝาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 พบว่า ด้านการป้องกันช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหา ได้ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
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5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งต่อ นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับความชัดเจนและครบถ้วนของ
ข้อมูลของนักเรียนกลุ่มที่ต้องการส่งต่อเพ่ือให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดย
คณะครู ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนก่อนการส่งต่อตาม
ขอบเขตความสามารถของตนในการช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน พร้อมทั้งปกปิดข้อมูลของนักเรียนที่
ถูกส่งต่อไว้เป็นความลับ  รวมถึงโรงเรียนมีการชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียน  ให้มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ถูกส่งต่อ เพ่ือเข้าใจ ให้การร่วมมือ  และรับการช่วยเหลือ  ในการส่งต่อนักเรียนไปพบผู้เชี่ยวชาญและ
ครูที่ปรึกษามีการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสม่ าเสมอ ดังที่กรมสุขภาพจิต  
(2546 : 8) ได้กล่าว่า การส่งต่อนักเรียนเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่
ปรึกษานั้นอาจมีบางกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดี
ขึ้น ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป  เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคน
หนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึน  หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากท่ีแก้ไข
ได้ สอดคล้องกับโชว์นันต์  มารุตวงค์ (2547 : 124) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า  ครูที่ปรึกษาทุกคนมี
ความเข้าใจในบทบาทและระบบปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาทุคนมีความเข้าใจในบทบาทและระบบ
ปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและเกิดความตระหนักในการที่จะช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมีความชัดเจนเป็นระบบ  และสอดคล้องกับ
ยุทธนา เรืองไพศาล (2547 : 85) ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  ได้เสนอแนะแนวทางครูที่
ปรึกษาควรประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่ง
ต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือให้
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาส  นาคประวัติ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่  1-3 ในเขตอ าเภอสอยดาว  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 2 พบว่า ด้านการส่งต่อ ได้จัดกิจกรรมด้านการส่งต่อ  โดย
ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนวครูฝ่ายกิจการนักเรียน  การ
ประเมินผลการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน การสรุปผลการด าเนินงานส่งต่อนักเรียน 
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5.2.2. ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี มีการส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความส าคัญในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยยึดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่มีความเป็นมาตรฐาน  มีแผน /โครงการ/กิจกรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอีกท้ังมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  เพ่ือให้สนองต่อจุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ที่ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา22) สอดคล้องกับ  กรมสุขภาพจิต  (2544 
:7) ตระหนักถึงความส าคัญกับการจัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีมีศักยภาพท่ีจะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และความส าเร็จของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยึด
นักเรียนเป็นส าคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริม
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาน้อย  เรียงล าดับคือ  ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล  ด้านการเตรียมการและการวางแผน  และด้านการด าเนินงาน
ตามแผน  

เมื่อพิจารณาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน  พบว่าโดย ด้านที่มีระดับปานกลาง คือ ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนด้านที่มีระดับน้อย  ด้านการส่งเสริม
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน  ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องจาก โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญใน การส่งเสริม  สนับสนุน ชี้แจงท าความ
เข้าใจ ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งครูและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน และการขาดเรียนน้อย ซึ่ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนที่รับเด็กมีปัญหา ถ้าขาดความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ก็จะเกิดปัญหามาก 

ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  มีสาเหตุมาจาก  โรงเรียน ไม่ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล ตามความเป็นจริง  ที่ครอบคลุม  ทุก ๆ ด้าน เช่น ผลการเรียน  สุขภาพ ประวัติครอบครัว  
เป็นต้น มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเก็บรวบรวมข้อมู ลน้อย รวมทั้งโรงเรียน ไม่จัด
เวลาและอ านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจึงท าให้โรงเรียนมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับนักเรียนแต่ละค นน้อย ด้วยเหตุต่าง  ๆ ดังกล่าวจึงท าให้ปัญหาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณรงค์ชัย  สาไพรวัลย์ (2546: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง  การติดตามผลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคราม  ผลการศึกษาพบว่า  
ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เรียงตามล าดับ  
คือ 1) การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 2) การคัดกรองนักเรียน  3) การส่งต่อนักเรียน 4) การส่งเสริม
นักเรียน 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ คัดกรองนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องจากการระดมความคิดจากครูในการก าหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยังท าได้
น้อย รวมทั้งครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับการคัดกรองนักเรียนมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน การคัดกรองนักเรียนขาดการพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ ด้าน 
และไม่มีการชี้แจงผลการคัดกรองให้นักเรียนเข้าใจ ท าให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน เพ่ือการ
แบ่งกลุ่มขาดความถูกต้องน่าเชื่อถือ นักเรียนไม่ยอมรับผลการคัดกรอง 

ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน มีสาเหตุ
มาจากครูยังไม่เห็นความส าคัญ และไม่ตระหนักในความส าคัญของการคัดกรองนักเรียน ครูไม่รักษา
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ความลับในการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครูยึดแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นเกณฑ์คัดกรอง
นักเรียนเพียงอย่างเดียวและคัดกรองนักเรียนไม่ตรงตามสภาพเป็นจริง สอดครองกับงานวิจัยของ 
นิกร ทองทิพย์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงดาว  พบว่า การด าเนินงานได้มีการวางแผนในการคัดกรองนักเรียน  โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  แต่นักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ชัดเจนจึงจัดกลุ่มได้ยาก ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวจึงท าให้ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ ส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย อาจเนื่อง มาจากผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาก  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษ  และยังมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติ อย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการ
และความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน  และรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง  กรมสุขภาพจิต  (2546 : 3) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน  กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่ายรวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานต่างๆต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ  ส าหรับวิธีการและเครื่องมือในกา รส่งเสริมนักเรียน  ครูที่
ปรึกษาควรใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพ่ือให้ได้พัฒนานักเรียนอย่าง
ทั่วถึงเสริมทักษะความ สามารถด้านต่างๆดังกล่าวจึงท าให้ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนอยู่ในระดับน้อย  

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย อาจเนื่องจากโรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้  และทักษะใน
การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  ส่งผลให้ครูที่ปรึกษาแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา  และยังสามารถก าหนดมาตรการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน  โดยเน้นการปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสมและตรงกับปัญหาและความต้องการ
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมทีค่วามหลากหลาย ตลอดจนโรงเรียนยังมีการประเมินผลและท ารายงาน
การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  ด้วยเหตุต่าง  ๆ ดังกล่าวจึงท าให้
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ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  อยู่ใน
ระดับน้อย  

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  อาจ
เนื่องจากครูแนะแนวกับครูที่ปรึกษามีข้อมูลของนักเรียนกลุ่มที่ต้องการส่งต่อชัดเจนและครบถ้วน  โดย
ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนก่อนการส่งต่อเพ่ือรับการช่วยเหลือ  พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อท าความ
เข้าใจและร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนและติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสม่ าเสมอ  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2547 ข : 51-52) ได้ก าหนด
ไว้ โดยแบ่งกระบวนการส่งต่อนักเรียนเป็น  2 ลักษณะ คือ 1) การส่งต่อภายใน  กรณีท่ีครูประจ าชั้น /
ครูที่ปรึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาแล้วแต่นักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้น  ครูประจ าชั้น  / ครูที่ปรึกษาจะส่งต่อนักเรียนให้ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง
ด าเนินการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป  กรมสุขภาพจิต  (2547 ข : 132) และ 
2) การส่งต่อภายนอก  เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษา โดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ด าเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ยังมีแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบยังยืนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมาลี ทองงาม (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดโคนอน  ส านักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  
พบว่า  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโค
นอนได้ด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ  5 ขั้นตอนตามหลักสากล  โดย
ได้ใช้แบบประเมินพฤติกรรม  (SDQ) ได้เยี่ยมบ้าน  วางแผนการคัดกรอง  จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  ให้
ความรู้แก่ครูในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน  ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน  และ
เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อนักเรียน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงท าให้ปัญหา
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อ อยู่ในระดับน้อย  
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

 จากข้อค้นพบจากการวิจัย  เรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรีย น
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย  พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้นผู้บริหาร 
ครู และผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันในการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหา และมีการประชุมชีแนะข้อมูลและวิธีการคัดกรองนักเรียนอย่างชัดเจน 

 2. จากผลการวิจัย  พบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก
โดยเฉพาะ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความ ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านอาชีพ และด้านอ่ืนๆ ซึ่งควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมนักเรียนต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  โรงเรีย นศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เชิงลึกเช่นการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองและครูเพ่ือเจาะลึกถึงสาเหตุการแก้ไขปัญหาและปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จในการด า เนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย น 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ควรศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของโรงเรียนอื่นๆในพ้ืนที่
จังหวัดอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป  
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

………………………………… 
 
 
ค าชี้แจง 

1.แบบสอบถามนี้ ใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือท าการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นักเรียน  

2. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามค าถามปลายเปิด (open ended) แสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบในแง่ลบแก่ท่านผู้ให้

ข้อมูลแต่อย่างใด จึ่งขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณท่านผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 

 
 
 
 

พระหวัน วรกวินฺโท (เพ็งวิไล) 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงใน       หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  

1. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี    ปริญญาโท    

2. ประสบการณ์ในการท างาน  
 1 – 5 ปี    6 – 12 ปี    

                      13 ปี – ขึ้นไป  
 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียน 

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ค าชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 
5 ด้าน ตามความคิดเห็นของท่าน โดยให้ท่านทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพ และปัญหาที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงว่ามากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์แบ่งวัดค่าใน
ระดับปฏิบัติเป็น 5 ระดับ คือ 

 
5 หมายถึง   ระดับปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง   ระดับปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง   ระดับปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง   ระดับปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง   ระดับปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวอย่าง  

 

ข้อ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน           

2 คัดกรองนักเรียนออกเป็น กลุ่มปกติ           

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

คาชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพ และ
ปัญหาที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงว่ามากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
1 วางแผนในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           

2 ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน           

4 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน เช่น 
ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน 

          

5 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน           

6 เยี่ยมบ้านนักเรียน           
7 บันทึกชีวประวัตินักเรียน           

8 ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี           

9 ใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)           
10 ใช้แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)           

11 บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)           

12 บันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8)           
13 บันทึกแบบสุขภาพนักเรียน           

 ด้านการคัดกรองนักเรียน           

14 วางแผนในการคัดกรองนักเรียน           
15 การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียนจากผู้ปกครอง           

16 คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ           
17 คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยง           

18 คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา           

19 จ าแนกนักเรียนตามผลการเรียน           
20 จ าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย           
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ข้อ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

21 จ าแนกนักเรียนตามสภาพจิตใจ           

22 จ าแนกนักเรียนตามความประพฤติ           
23 จ าแนกนักเรียนตามพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพ 

ยาเสพติด 
          

24 จ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ           

25 จ าแนกนักเรียนตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว           

ด้านการส่งเสริมนักเรียน  
26 วางแผนในการส่งเสริมนักเรียน           

27 ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม 
โฮมรูม 

          

28 จัดกิจกรรมโฮมรูม           

29 รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม           
30 ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม 

หอนอน 
          

31 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน           

32 รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน           

33 จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองนักเรียน เช่น ชู้สาว  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

          

34 จัดกิจกรรมชุมนุม           
35 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ           

36 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่นักเรียน           

37 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

38 ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน 

          

39 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียน           

40 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน           
41 ให้ความรู้ครูในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน           
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ข้อ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

42 จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์           
43 จัดกิจกรรมในห้องเรียน           

44 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร           
45 จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน           

46 จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ           

47 จัดการประกวดแข่งขันหรือการแสดงออกเพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงผลงานของตน 

          

48 มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน           
49 มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพ้ืนที่บริการ           

50 ติดตามผลการเรียนของนักเรียน           

51 คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา           
52 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน           

53 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง           

54 รักษาความลับของนักเรียน           
55 แจ้งข้อมูลของนักเรียนให้ 

ผู้ปกครองทราบ 
          

ด้านการส่งต่อนักเรียนนักเรียน  

56 วางแผนในการส่งต่อนักเรียน           

57 ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องส่งนักเรียนไป
รับการช่วยเหลือ 

          

58 จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

          

59 ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ทราบล่วงหน้า           
60 ให้ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน           

61 ให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน           

62 ให้ครูฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน           
63 บันทึกการส่งต่อนักเรียน           
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ข้อ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการส่งต่อนักเรียนนักเรียน  

64 เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อ
นักเรียน 

          

65 จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา           
66 ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา           

67 ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           

68 ตรวจสอบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
69 ประเมินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           

70 ปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการ าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลท่านคิดว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับใด และสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคืออะไรและ
ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในด้านนี้อย่างไร 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………….......................................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. ด้านการคัดกรองนักเรียนท่านคิดว่าสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับใดและสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคืออะไรและ
ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในด้านนี้อย่างไร 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………….......................................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
  

3. การส่งเสริมนักเรียนท่านคิดว่าสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับใดและสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคืออะไรและท่าน
มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในด้านนี้อย่างไร 
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………..........................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่านคิดว่าสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับใดและสาเหตุที่เป็น
เช่นนั้นคืออะไรและท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในด้านนี้อย่างไร  

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………….......................................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

5. การส่งต่อท่านคิดว่าสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ส่งต่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับใดและสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคืออะไรและท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาในด้านนี้อย่างไร 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………….......................................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 

………………………………………………………….......................................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
1. นายรุ่งโรจน์ ไชยชาต ิ

วุฒิทางการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

2. นายเชาวฤทธิ์ ล าภาย  
วุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการวัดและประเมินผล  
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

3. นายกุศล ศิริวุฒิ 
วุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  
ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด 

4. นางบรรจบ ไชยชาติ 
วุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน  
ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรศีึกษาร้อยเอ็ด 

5. นางสุรางด์ ซ้ายสนาม 
วุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน  
ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญกรพิเศษ โรงเรียนสตรศีึกษาร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้เชียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Item Of Consistency: IOC) 

…………………………………………………… 
เรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ชื่อนักศึกษา    พระหวัน วรกวินฺโท  
 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
1. นายรุ่งโรจน์ ไชยชาต ิ

วุฒิทางการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

2. นายเชาวฤทธิ์ ล าภาย  
วุฒิทางการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการวัดและประเมินผล  
ต าแหน่งปัจจุบัน   รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

3. นายกุศล ศิริวุฒิ 
วุฒิทางการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  
ต าแหน่งปัจจุบัน   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด  

4. นางบรรจบ ไชยชาติ 
วุฒิทางการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน  
ต าแหน่งปัจจุบัน   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรศีึกษาร้อยเอ็ด 

5. นางสุรางด์ ซ้ายสนาม 
วุฒิทางการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน  
ต าแหน่งปัจจุบัน   ครูช านาญกรพิเศษ โรงเรียนสตรศีึกษาร้อยเอ็ด 
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ค าชี้แจง  
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ท าขึ้นเพ่ือหาความเที่ยงตรงและความ

เหมาะสมของเนื้อหาค าถาม โดยในแต่ละข้อหากท่านผู้เชียวชาญพิจารณาเห็นว่า ค าถามในข้อใดทีตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดให้คะแนนดังนี้  

 
ให้คะแนน   +1    หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคล้อง  
ให้คะแนน     0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง  
ให้คะแนน    -1   หมายถึง   แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency: IOC) 

 

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

การพิจารณา 
ของผู้เชียวชาญ 

 

ΣR 
 

 
IOC 

 1 2 3 4 5 

                  ด้านการรูจั้กนกัเรียนเป็นรายบุคคล   

1 วางแผนในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน 
เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน การขาดเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

5 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6 เยี่ยมบ้านนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7 บันทึกชีวประวัตินักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8 ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

9 ใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

10 ใช้แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

11 บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

12 บันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13 บันทึกแบบสุขภาพนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

                    ด้านการคดักรองนกัเรียน  

14 วางแผนในการคัดกรองนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

15 การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียนจากผู้ปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

16 คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

17 คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

18 คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

19 จ าแนกนักเรียนตามผลการเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ 

 
ค าถาม 

การพิจารณา 
ของผู้เชียวชาญ 

 

ΣR 
 

 
IOC 

 1 2 3 4 5 

20 จ าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

21 จ าแนกนักเรียนตามสภาพจิตใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

22 จ าแนกนักเรียนตามความประพฤติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

23 จ าแนกนักเรียนตามพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพ
ยาเสพติด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

24 จ าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

25 จ าแนกนักเรียนตามสภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 

0 +1 +1 0 +1 3 0.60 

                  ด้านการส่งเสริมนกัเรียน 

26 วางแผนในการส่งเสริมนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

27 ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัด
กิจกรรมโฮมรูม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

28 จัดกิจกรรมโฮมรูม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

29 รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

30 ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัด
กิจกรรมหอนอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

31 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

32 รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

33 จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองนักเรียน เช่น ชู้สาว  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

34 จัดกิจกรรมชุมนุม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

35 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

36 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้แก่
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ 

 
ค าถาม 

การพิจารณา 
ของผู้เชียวชาญ 

 

ΣR 
 

 
IOC 

 1 2 3 4 5 

37 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

                ด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 

38 ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

39 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

40 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

41 ให้ความรู้ครูในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

42 จัดกิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

43 จัดกิจกรรมในห้องเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

44 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

45 จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

46 จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

47 จัดการประกวดแข่งขันหรือการแสดงออกเพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงผลงานของตน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

48 มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

49 มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพ้ืนที่
บริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

50 ติดตามผลการเรียนของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

51 คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

52 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน 
ที่เรียนอ่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

53 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

54 รักษาความลับของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

55 แจ้งข้อมูลของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ 

 
ค าถาม 

การพิจารณา 
ของผู้เชียวชาญ 

 

ΣR 
 

 
IOC 

 1 2 3 4 5 

                    ด้านการส่งต่อนักเรียน 

56 วางแผนในการส่งต่อนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

57 ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องส่ง
นักเรียนไปรับการช่วยเหลือ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

58 จัดท าระบบส่งต่อนักเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

59 ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้
ทราบล่วงหน้า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

60 ให้ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

61 ให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

62 ให้ครูฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

63 บันทึกการส่งต่อนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

64 เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ าเป็นในการ
ส่งต่อนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

65 จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

66 ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

67 ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

68 ตรวจสอบการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

69 ประเมินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

70 ปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 



122 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

N of 

  

Statistics for  Mean       Variance   Std Dev  Variables 

 

       SCALE    225.13        712.533   26.69  70 

 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Item – total Statistics 

Scale   Scale      Corrected 

Mean  Variance  Item-   Alpha 

if Item    if Item  Total   if Item 

Deleted  Deleted  Correlation  Deleted 

A1 221.70  703.734 .113  .874 

A2 221.80  702.166 .134  .874 

A3 221.63  690.861 .278  .872 

A4 222.13  686.947 .373  .870 

A5 221.80  682.166 .468  .869 

A6 221.70  679.734 .504  .869 

A7 221.70  682.562 .498  .869 

A8 221.63  678.999 .578  .868 

A9 222.07  680.064 .555  .868 

A10 222.13  683.085 .457  .869 

A11 221.93  686.961 .471  .870 

A12 221.77  687.426 .460  .870 

A13 221.77  685.909 .384  .870 

B14 221.60  689.972 .356  .871 
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B15 222.03  702.378 .127  .874 

B16 221.83  680.351 .501  .869 

B17 221.77  714.806 .258  .876 

B18 221.83  699.730 .168  .873 

B19 221.70  682.355 .428  .870 

B20 222.20  664.097 .707  .866 

B21 222.10  695.679 .216  .873 

B22 221.93  703.306 .120  .874 

B23 221.87  682.257 .399  .870 

B24 222.23  664.116 .751  .865 

B25 222.13  667.499 .761  .866 

C26 222.17  671.730 .639  .867 

C27 222.10  719.334 .127  .877 

C28 221.97  718.447 .131  .877 

C29 221.70  694.493 .244  .872 

C30 221.90  696.645 .260  .872 

C31 221.87  684.947 .483  .869 

C32 222.30  705.803 .105  .874 

C33 222.17  706.557 .082  .874 

C34 222.10  695.679 .216  .873 

C35 222.10  695.679 .216  .873 

C36 221.93  703.306 .120  .874 

C37 221.87  682.257 .399  .870 

D38 222.23  664.116 .751  .865 

D39 222.13  667.499 .761  .866 

D40 222.17  671.730 .639  .867 

D41 222.00  676.621 .691  .867 

D42 221.83  678.144 .675  .868 
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D43 221.93  672.892 .591  .867 

D44 221.77  679.771 .520  .869 

D45 221.60  689.628 .324  .871 

D46 221.97  699.964 .164  .873 

D47 221.63  710.516 .015  .875 

D48 221.57  700.392 .169  .873 

D49 222.07  705.030 .092  .874 

D50 222.27  729.513 .312  .878 

D51 221.93  717.857 .133  .877 

D52 222.03  686.309 .353  .871 

D53 221.87  690.120 .332  .871 

D54 221.70  681.045 .402  .870 

D55 222.13  701.637 .136  .874 

E56 222.07  700.961 .164  .873 

E57 222.13  701.292 .154  .873 

E58 222.00  710.345 .022  .874 

E59 221.77  705.771 .114  .873 

E60 222.00  714.345 .056  .875 

E61 221.47  709.292 .045  .874 

E62 221.67  720.644 .160  .877 

E63 221.90  723.472 .110  .877 

E64 221.70  691.803 .326  .871 

E65 221.80  686.579 .349  .871 

E66 221.67  689.333 .338  .871 

E67 221.70  712.010 .216  .876 

E68 222.13  703.568 .114  .874 

E69 222.03  702.861 .148  .873 

E70 222.17  704.351 .094  .874 
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Reliability Coefficients 

N of Cases = 30.0   N of Items = 70 

Alpha = .873 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 
ชื่อ - สกุล                    พระหวัน วรกวินฺโท (เพ็งวิไล) 
วัน เดือน ปี เกิด                              5 มกราคม 2529 
สถานที่เกิด                    บ้านเชียงแลน้้า เมืองพลานชัย แขวงสะหวันนะเขต  
                                              ประเทศลาว 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน                   วัดวิมลนิวาส ต้าบลเหนือเมือง อ้าเภอเมือง  

                 จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
 

ต้าแหน่งและประวัติการท้างาน 
พ.ศ. 2548 – 2549           อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปากช่อง 

       เมืองสองคร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว 
พ.ศ. 2549 – 2550           อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนวัดแสนสุข 

                                    อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2553 – 2554         อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านบัววัด  

                                    และโรงเรียนวรรณวารีวิทยา อ้าเภอวารินช้าราบ  
                                    จังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549                      มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยภูมิ  

                                    เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว 
พ.ศ. 2553                      ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษ 

                                    มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย  
พ.ศ. 2557          ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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