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5410204058 สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา ; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
คําสําคัญ: ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 รัตตินันท์  ไตรเรืองศักด์ิ : การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ:์ ผศ.ดร.อนุพนัธ์ อภิชยานุภาพ, Ph.D. 90 หน้า. ปี พ.ศ. 2556 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนของโรง เ รียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนของโรง เ รียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตาม ตําแหน่งและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน 
236 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น  
3 ส่วน ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล, การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน 3) การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  4) การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข  และ 5) การส่งต่อนักเรียน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติ  
  ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
โดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 4. ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน  และ 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน  ผลการเปรียบเทียบ พบว่าการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งและขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 The purposes of this study were: 1) to study the procedure of child caring 
system management in primary schools under primary educational service area office 
2, PhraNakhon Si Ayutthaya, 2) to compare the procedure of child caring system 
management in primary schools under primary educational service area office 2, 
PhraNakhon Si Ayutthaya, to divide by position and side of school. A sample was 
selected from administrator and the teacher who take the responsible for handling 
of the procedure of child caring system management in primary schools under 
primary educational service area office 2, PhraNakhon Si Ayutthaya, consisted of 236 
peoples. The research tool was a questionnaire divide into three parts: personal, the 
procedure of child caring standard system management in primary schools under 
primary educational service area office 2, PhraNakhon Si Ayutthaya by five aspects 
consisted of 1) to know the student individual way, 2) to assort the student, 3) 
promote and development, 4) defend, helping and resolve, and 5) give the student 
in advance, and the statistics that use in data analysis is software packages. 
 The results of research showed that the status of the procedure of child 
caring standard system management in primary schools under primary educational 
service area office 2, PhraNakhon Si Ayutthaya by 5 overall images is in many level 
arrange from 1) to know the student individual way, 2) to assort the student, 3) 
promote and development, 4) defend, helping and resolve, and 5) give the student 
in advance. A comparative study of the procedure of child caring standard system 
management in primary schools under primary educational service area office 2, 
PhraNakhon Si Ayutthaya divided by position and side of school was not different, 
which not goes together with the hypothesis was statistically significant. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์      
อภิชยานุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิง 
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ ให้คําปรึกษา ตรวจแก้ไข
และวิจารณ์ผลงาน ทําให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบรวมทั้งให้คําแนะนําแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากน้ี ยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก นายวีระศักด์ิ สําราญใจ ผู้อํานวยการโรเงรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)  
นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ ผู้อํานวยการโรเรียนวัดคงษา ที่อนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
ตลอดจนผู้บริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทําให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว นักศึกษารุ่นพ่ี ที่เป็น 
กําลังใจ และสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี 
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทําให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและ
ประสบความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันน้ี 
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4.5 ค่าเฉล่ีย( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการคัดกรองนักเรียน 48

4.6 ค่าเฉล่ีย( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 49

4.7 ค่าเฉล่ีย( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 50

4.8 ค่าเฉล่ีย( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการส่งต่อนักเรียน 51
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1. กรอบแนวความคิดการวิจัย        37 

 



 
บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ความว่า “การจัดการศึกษาที่ให้นักเรียนมีคุณภาพน้ันยึด
หลักว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
ในมาตรา 24 ความว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดสรร การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การศึกษาจะต้องพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีการเรียนอย่างมีความสุข และรู้
วิธีการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งสติปัญญาและ
การควบคุมตัวเอง” ดังน้ัน เป้าหมายที่สําคัญคือนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 37 ความว่า “ในกรณีที่สถานศึกษาได้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกําหนดให้สถานศึกษาแห่งน้ันอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้ยึดระดับการศึกษาของสถานน้ันเป็นสําคัญในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อาจบริหารและ
จัดการได้ตามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังต่อไปนี้เพ่ือเสริมการบริหารและ
การจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้ คือ 

 1) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 2) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 3) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
 4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 สําหรับคุณภาพของนักเรียนน้ันจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเด็ก

เป็นสําคัญ เพราะความแตกต่างของครอบครัว ถิ่นที่อยู่อาศัย ชุมชนและการเลี้ยงดูเอาใจใส่ การอบรม
สั่งสอนของบุคคลท่ีใกล้ชิด เช่น บิดามารดา ญาติพ่ีน้อง ครูอาจารย์ เป็นต้น ย่อมถือว่ามีส่วนสําคัญ
ทั้งสิ้น บางคร้ังการลอกเลียนแบบสิ่งที่เด็กพบเห็นเป็นประจําทั้งด้านบวกและด้านลบก็ทําให้เด็กมี
พ้ืนฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

 จากสภาวะสังคมในปัจจุบันโดยภาพรวมเป็นสังคมที่กําลังมีปัญหา เช่น ยาเสพติด การใช้
ความรุนแรงกดขี่ทางเพศ การขาดระเบียบวินัยของคนในสังคม พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น การติด
เกม ชู้สาว และการเบ่ียงเบนทางเพศของวัยรุ่นทั้งเร่ืองการคบเพ่ือน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิด
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ปัญหามากมายและมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับเด็กนักรเยน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม เป็น
ผลผลิตของสถานศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สิ่งที่จะช่วยให้สังคมอยู่
อย่างปกติสุขมีระเบียบวินัยได้ ต้องจัดการศึกษาให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาทุกระดับช้ัน ทั้งเด็กปกติ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนา
รูปแบบการให้บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา(สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยุธยา เขต 2, 2552 อ้างใน ณรงค์ฤทธ์ิ สมศรีดา, 2554) สอดคล้องกับ ฉลอง เอ่ียมวิไล
(2547) ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนจากการศึกษาวิจัย 
พบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาให้กับนักเรียนและครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและการดํารงชีพอย่างเป็นปกติสุขในสังคมได้ รวมทั้ง
ผลการวิจัยของศรีเทพ วาดโคกสูง (2547) พบว่า การวางแผนการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ล่ะกลุ่มสาระวิชาย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย 

 นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้กําหนดให้มีการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา โดยให้
โรงเรียนจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ครูทุกคน ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียน เพ่ือนํามาปรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลายวิธีให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา และที่สําคัญคือการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มงานนิเทศการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (2551) พบว่า โรงเรียนที่ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลการดําเนินงานไม่ได้มาตรฐานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน่ืองจากมี
หลายสาเหตุที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไม่บรรลุผลตาม
ความมุ่งหมาย  

 จากการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2549 เป็นต้นมา ปัญหาโดยภาพรวม พบว่าครูประจําช้ันและครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงานยังขาดความรู้ความเข้าใจและเทคนิคกระบวนการดําเนินงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ภาระงานที่รับผิดชอบมากจึงทําให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทําได้ไม่เต็มที่และมีข้อ 
มูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารขาดความตระหนักถึงความสําคัญของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ไม่มีการนิเทศติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ โรงเรียนไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆและบุคคลที่เก่ียวข้องเช่น ผู้ปกครอง โรงพยาบาล โรงเรียนในเครือข่าย 
ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน รวมท้ังขาดการสนับสนุนการติดตามงาน การตรวจสอบอย่าง
จริงจังจากฝ่ายที่รับผิดชอบและฝ่ายบริหาร(ข้อมูลสารสนเทศการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2) 
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 ผู้วิจัยในฐานที่เป็นครูผู้รับผิดชอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสนใจศึกษา
ค้นคว้าถึงสภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยุธยา เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยุธยา เขต 2 เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้  

  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตาม 
ตําแหน่งและขนาดของโรงเรียน 

 
1.3. สมมติฐานของการวิจัย 
การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่จําแนกตาม ตําแหน่งและ
ขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
  1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มีจํานวนทั้งสิ้น 332 คน (ข้อมูลพ้ืนฐานครู       

ปี 2556) ของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต2 จํานวน 332 โรงเรียน 

  กลุ่มตัวอย่าง  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางกําหนดขนาดของเครจซี่
และมอร์แกน(พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2543) ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 236 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 118 คน และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จํานวน 118 คน 

  1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษาผลการดําเนินงานตามการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ได้ศึกษาใน 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(2549, หน้า 5) คือ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
นักเรียน 4) การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 5) การส่งต่อนักเรียน 

 
 
 



4 
 

  ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ตําแหน่ง ของผู้ที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  และครู ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2) ขนาดของ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนขนาดกลาง และ โรงเรียนขนาดใหญ่ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการปฏิบัติการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการ

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในขอบเขตงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                
5 องค์ประกอบคือ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
นักเรียน 4) การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 5) การส่งต่อนักเรียน 

  1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการทําวิจัย 
  ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 166 โรงเรียน 
  1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  1.5.1. ทําให้ทราบถึงสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.5.2. เป็นข้อมูลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานในระดับนโยบายและโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.5.3 เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้บุคลากรผู้เก่ียวข้องใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สุด 

 
1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาหรือครูประจําช้ันเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานในสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบมี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง เป็นการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับ
นักเรียน เช่น ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว และด้านพฤติกรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือนํามาศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน  หมายถึง  การวิเคราะห์จําแนกข้อมูลจากการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลแล้วนํามาคัดแยกนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดกรองท่ีโรงเรียนได้จัดทําขึ้น เพื่อ
จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพความเป็นจริง แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มช่วยเหลือ เพ่ือประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาและครูประจําช้ันในการหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียน
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
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3. การส่งเสริมนักเรียน หมายถึง มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนให้นักเรียนทุก 
คน ไม่ว่ากลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนเองมี

ความถนัด ความสนใจและความสามารถต่าง ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของ
ตนเอง 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง มีการประสานงานกับผู้ปกครอง ให้
คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีการจดบันทึกข้อมูลถึงผลที่ได้รับการแก้ไขและเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด ให้การดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดร่วมหาวิธีป้องกันและแก้ไข
ช่วยเหลือ 

5. การส่งต่อนักเรียน  หมายถึง  มีการนําข้อมูลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนในการประสานความร่วมมือกับครูผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง พร้อม
ทั้งติดตามประเมินผลถึงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ปกติ เพื่อส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพ่ือให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

 สภาพการดําเนินงาน หมายถึง สภาพในการทํางานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรี อยุธยา เขต 2  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 5 องค์ประกอบ 

 ตําแหน่ง หมายถึง ผู้ที่ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 2 

  2. ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

 มาตรฐานการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง เกณฑ์ในการกําหนด
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีกระบวนการและข้ันตอน ในการดําเนินงาน มีตัวช้ีวัด และ
แหล่งข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยได้ได้ศึกษาเอกสาร 
ตํารา ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเชิงระบบในโรงเรียน 
2.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.2.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.2 ความสําคัญและความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.3 วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.4 กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.6 มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.3.2 การคัดกรองนักเรียน 
 2.3.3 การส่งเสริมนักเรียน 
 2.3.4 การป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3.5 การส่งต่อนักเรียน 

2.4 แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสําหรับโรงเรียน 
2.5 ข้อมูลพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเชิงระบบในโรงเรียน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2548, หน้า 6-8, อ้างใน ณรงค์ฤทธ์ิ สมศรีดา, 2554) 
ได้ให้แนวคิดเชิงระบบไว้ ดังน้ี 

ความหมายของคําว่า “ระบบ” ที่มักได้ยินบ่อย ๆ คือ Input, Process, Output และ
Context ซึ่งมักใช้วางระบบขององค์กร แต่ระบบยังหมายถึง ระบบงาน (Function) ต่าง ๆ ในองค์กร 
ซึ่งจะจัดว่าเป็นระบบก็ต่อเมื่อมี 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
นําเข้า (Transformation) และผลผลิต (Output) 
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 แนวคิดเชิงระบบ ได้แก่ 
 1. หน่ึงองค์กรมีหลายระบบ องค์กรประกอบด้วยหลายระบบที่ปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือ
เป้าหมายขององค์กร 
 2. ระบบที่ดี หรือระบบคุณภาพ แต่ละระบบมีกระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยชุด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ระบบคุณภาพช่วยวางระบบให้
ดําเนินการอย่างมีคุณภาพสมํ่าเสมอ (ผลิตซ้ําคุณภาพ) เมื่อทําครบวงจร คือทําตามระบบ ประเมิน
ระบบและปรับปรุงระบบก็จะทําให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 3. ข้อมูลย้อนกลับของระบบนําไปสู่การปรับปรุงบนข้อเท็จจริง ระบบที่ดีจะมีข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งให้ข้อมูลป้อนกลับที่นําไปสู่การปรับปรุงระบบ ความคิดเชิงระบบข้างต้น นําไปสู่
งานวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาที่ผลการดําเนินงาน พบว่างานทั้งหลายในโรงเรียนสามารถจัดกลุ่มเป็น
ระบบย่อย ๆ ได้ 10 ระบบ ซึ่งสถานศึกษาเล็กหรือใหญ่ อาจจะมีการจัดระบบแตกต่างกันใน
รายละเอียด แต่จะมีภาพรวมคล้ายกัน  
 จากการแบ่งประเภทระบบเป็นระบบหลัก และระบบสนับสนุน ระบบหลัก ซึ่งระบบท่ี
ทําหน้าที่ให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ได้แก่ 
 1. ระบบเรียนรู้ หรือ ระบบการเรียนการสอนให้เด็กมีความรู้ เจตคติและทักษะใน      
8 กลุ่มสาระ แต่ระบบน้ีระบบเดียวไม่เพียงพอที่ทําให้เรามีคุณภาพตาม 12 มาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จะทําให้เรารู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และให้การ
ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กไปตามความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยครูที่ปรึกษา ถ้ามีปัญหาจะส่งต่อครู
ปกครอง ครูแนะแนว ซึ่งถือว่าเป็นระบบใหญ่ที่สําคัญและถือว่าเป็น ระบบหลัก 
 3. ระบบกิจกรรมนักเรียน เป็นระบบตอบสนองต่อพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 
คือ เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลาย ย่อมไม่สามารถที่จะตอบสนองให้โดยการเรียนการสอน
ใน 8 กลุ่มสาระเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันระบบกิจกรรมนักเรียนจะตอบสนองให้นักเรียนพัฒนา พหุปัญญา
ได้ไปตามความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วย 
 ส่วนระบบสนับสนุนน้ันจะเห็นได้ว่าแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ทิศทางองค์กร ส่วนที่ 
2 การบริหารจัดการทั่วไป และส่วนที่ 3 ระบบที่เช่ือมโยงทุกระบบในโรงเรียนเข้าด้วยกัน 
  ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการนําองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร หมายถึง ผู้บริหาร
โรงเรียนและยุทธศาสตร์โรงเรียน 
  ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระบบย่อย 1) ระบบบริหารทั่วไป คือดูแล
เรื่องเงิน คน ของ สถานที่ และสื่อ 2) ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3) ระบบพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4) ระบบชุมชนสัมพันธ์ที่จะให้
โรงเรียนสามารถดึงความร่วมมือผู้ปกครองชุมชนตลอดจนศิษย์เก่าได้ 
  ส่วนที่ 3 ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่จะเช่ือมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน ว่าเราอยู่
ตรงไหนของการพัฒนา ปัญหาเราคืออะไรและเราจะพัฒนาอะไรต่อไป โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดี
จะมีคําตอบเหล่าน้ีอยู่ในโรงเรียน 
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 เพราะฉะน้ันแนวคิดเชิงระบบ กล่าวในที่น้ีหมายความว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพต้องดีทุก
ระบบ กล่าวคือ โรงเรียนต้องมีระบบคุณภาพที่ดีไม่มียกเว้น เพราะแนวคิดเชิงระบบน้ันถ้าระบบใด
ระบบหน่ึงมีปัญหาอาจส่งผลต่อระบบในด้านอ่ืนๆ ได้ และอาจทําให้คุณภาพของโรงเรียนน้ันเกิด
ปัญหาได้ 
 
2.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  กรมสามัญศึกษา (2544) ได้ให้ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการ และ
เครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลหลักในการดําเนินงานดังกล่าว และมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เก่ียวข้องหรือบุคลากรภายนอกรวมทั้งการสนับสนุน 
ส่งเสริมจากโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหา โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือสําหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดจากสารเสพติด 
  กรมสุขภาพจิต (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการ
ดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือสําหรับครูที่
ปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปลอดภัยจากสารเสพติด 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้ให้ความหมายของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการการ
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้ มีครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน
การดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูทุกคน ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และการส่งต่อ  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตน เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดี นักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์มากขึ้นและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  กรมวิชาการ (2547) ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง
การช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งครูได้รู้จักนักเรียนมากข้ึน สามารถส่งเสริมและป้องกันปัญหาของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติ หรือกลุ่มพิเศษ 
  มันฑนา เพ็งนู และรังสรรค์ เพ็งนู (2545, อ้างใน ณรงค์ฤทธ์ิ สมศรีดา 2554) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการดําเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
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ระบบมีขั้นตอน มีวิธีการที่เป็นกระบวนการต้ังแต่ต้นจนจบ มีการประสานงานจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
อย่างชัดเจน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีกิจกรรมและเคร่ืองมือต่าง ๆ ใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 สรุปได้ว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการการดําเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจนมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานในสถานศึกษา 
ซึ่งทํางานด้านการส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีวิธีและเครื่องมือการทํางานที่มี
มาตรฐาน มีคุณภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในภายนอก
สถานศึกษา และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.2.2 ความสําคัญและความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2549) ได้อธิบายไว้ดังน้ี 
  สํานักงานฯ มีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 32,340 แห่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน จํานวน 
12,269 แห่ง ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเน่ืองจากมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น มีครูไม่ครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุอุปกรณ์ มีงบประมาณจํากัด อยู่ในเขตชนบทท่ีห่างไกล เป็นต้น และผลจากการประเมิน
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่ายังมีโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ด้อยคุณภาพและได้คะแนนการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐานอีกมาก จากสภาพปัญหาและ
ข้อจํากัดดังกล่าว หากไม่รับดําเนินการปรับปรุงแก้ไขจะทําให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสท่ีจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กไม่ดีพอ สํานักงานฯ จึงจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะแก้ไขปัญหา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ และที่สําคัญคือ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหน่ึงที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้เก่ียวข้อง 
ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบและต่อเน่ือง โดยยึดสายใยและความผูกพัน
ระหว่างครูและศิษย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลและภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 1) รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ต้องการให้ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมเป็นเจ้าภาพที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน ทําให้เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง 
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สมประกอบ มีพัฒนาการตามอายุ มีสภาพจิตใจท่ีดีและมีคุณภาพทางปัญญามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีพัฒนาการสมองที่ทันต่อการพัฒนาของโลก 
  2) กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปี 2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน 
“ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
  3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุก
แห่ง จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกําหนดมาตรฐานการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็กโดยการมี
มาตรการให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศ โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรในท้องถิ่น ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อ
นักเรียน 
  4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กําหนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคน (มาตรา 
22) 
  5) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการดํารงชีวิต 
  6) กฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการจัดระบบงานและ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ.2548 
  7) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใน
มาตรา 42 กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทํา
มาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานทางวิชาการไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตําแหน่ง     
ในมาตรา 42 กําหนดให้ครูปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนา
ผู้เรียน ทํานุบํารุง ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินพัฒนาผู้เรียนและ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยกําหนดให้ลักษณะงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เป็นภาระงานหน่ึงในมาตรฐานตําแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.2.3 วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  การดําเนินงานทุกอย่างจําเป็นต้องมีแนวทางวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพ่ือเป็น
กรอบการดําเนินงานให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการ ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 13) ร่วมกับกรม
สามัญศึกษา ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังน้ี 
   2.2.3.1 เพ่ือให้การดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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   2.2.3.2 เพ่ือให้สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและ
หน่วยที่เก่ียวข้อง มีการทํางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
  สําหรับวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 5) กําหนดไว้ดังน้ี 
  1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการวิธีการ และ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจําช้ัน ครูที่ปรึกษา บุคลกรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 2.2.4 กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549, หน้า 5) ได้สรุปกระบวนการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2. การคัดกรองนักเรียน 
  3. การส่งเสริมนักเรียน 
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  5. การส่งต่อ  
  กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ของครูที่ปรึกษา ตลอดกระบวนการโดยมีการประสานงานและสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งผู้ปกครอง  
  สําหรับวิธีการและเคร่ืองมือในกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กรมสามัญศึกษา (2544 อ้างใน ณรงค์ฤทธ์ิ สมศรีดา, 2554) ได้กําหนดไว้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.1 กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กระบวนการการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
 1.1 ด้านความสามารถ 
     1.1.1 การเรียน 
     1.1.2 ความสามารถด้านอ่ืนๆ 
 1.2 ด้านสุขภาพ 
     1.2.1 ร่างกาย 
     1.2.2 จิตใจ 
     1.2.3 พฤติกรรม 
1.3 ด้านครอบครัว 
     1.3.1 เศรษฐกิจ 
     1.3.2 การคุ้มครองนักเรียน 
1.4 ด้านอ่ืนๆ  
     1.4.1 เพศ 
     1.4.2 ยาเสพติด 

ศึกษาข้อมูลจากการใช้ 
1. ระเบียนสะสม 
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
3. อ่ืน ๆ เช่น 
   3.1 แบบประเมินความ 
        ฉลาดทางอารมณ์ 
    3.2 แบบสัมภาษณ์ 
         นักเรียน 
    3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม 
         นักเรียน 
    3.4 แบบสัมภาษณ์ 
         ผู้ปกครองและเย่ียม 
         บ้านนักเรียน 

 
1. ระเบียนสะสม 
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
3. อ่ืนๆ เช่น  
   3.1 แบบประเมินความ 
        ฉลาดทางอารมณ์ 
    3.2 แบบสัมภาษณ์ 
         นักเรียน 
    3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม  
         นักเรียน 
    3.4 แบบสัมภาษณ์ 
         ผู้ปกครองและเย่ียม 
         บ้านนักเรียน 

2. การคัดกรองนักเรียน 
   2.1 กลุ่มปกติ 
   2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

ดําเนินการดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
   1.1 ระเบียนสะสม 
   1.2. แบบประเมิน 
         พฤติกรรมนักเรียน 
   1.3 แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  
2. การคัดกรองนักเรียนตาม
เ กณ ฑ์ ก า ร คั ด ก ร อ ง ข อ ง
โรงเรียน 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
กระบวนการการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
3. การส่งเสริมนักเรียน(สําหรับ
นักเรียนทุกกลุ่ม) 
 
 
 
 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(จําเป็นอย่างมากสําหรับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหามาก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การส่งต่อ 
   5.1 ส่งต่อภายใน 
   5.2 ส่งต่อภายนอก 

ดําเนินการต่อไปน้ี 
1.จัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom)  
2. จัดประชุมครูที่ปรึกษา 
3. จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ครู 
    พิจารณาว่าเหมาะสม 
ดําเนินการต่อไปน้ี 
1.ให้การปรึกษาเบ้ืองต้น 
2.ประสานงานกับครูและ 
   ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือการ  
   จัดกิจกรรมสําหรับการ 
   ป้องกันและช่วยเหลือ 
   แก้ไขปัญหาของนักเรียน 
   คือ  
   2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
   2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2.3 กิจกรรมเพ่ือนช่วย  
เพ่ือน 
   2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
   2.5 กิจกรรมสื่อสารกับ   
        ผู้ปกครอง 
ดําเนินการต่อไปน้ี 
1. บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง 
    ครูที่เก่ียวข้องในการ 
    ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  
    เช่น ครูแนะแนว   
    ผู้ปกครอง ครูประจําช้ัน 
    เป็นต้น 

1. แนวทางการจัดกิจกรรม  
โฮมรูม (Homroom) 
2. แนวทางจัดประชุมครูที่   
ปรึกษา 
3. แบบบันทึก/สรุปผลกิจกรรม 
 
1. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
   ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ 
   นักเรียน 5 กิจกรรม  
2. แบบบันทึกสรุปผลการคัด 
    กรองและช่วยเหลือนักเรียน 
    เป็นรายบุคคล 
3. แบบบันทึกรายงานผลการ 
    ดูแลช่วยเหลือกนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบบันทึกการส่งต่อของ 
    โรงเรียน 
2. แบบรายงานแจ้งผลการ 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
กระบวนการการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
 2. บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง

ผู้เช่ียวชาญภายนอก โดยครู
แนะแนวหรือฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งเป็นการ
ส่งต่อภายนอก 

 

 
ที่มา : กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 7-9) 
 
 2.2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรมสุขภาพจิต 
(2544) กําหนดไว้ดังน้ี 
  1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ดังน้ี 
   1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
   2) สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
   3) นัก เ รียน รู้จั กตนเอง  และควบคุมตนเอง ไ ด้มี การ พัฒนาความเ ก่ ง 
(Intelligence Quotient : IQ) คุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient : MQ) และความมุ่งมั่นที่จะ
เอาชนะอุปสรรค (Assessment Quotient : AQ) 
   4) นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
   5) ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วย
ความเอ้ืออาทร 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 8) กําหนดไว้ดังน้ี 
  1. นักเรียน 

1) ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 

2) ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถ 
พิเศษ 
   3) ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
   4) มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน ครู และผู้ปกครอง 
  2. ครู  
   1) ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2) มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน 
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   3) มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   4) มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
  3. ผู้บริหาร 
   1) รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
   2) ได้ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ใช้ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน 
หลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3) มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม 
  4. ผู้ปกครอง ชุมชน 
   1) ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
   2) เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
   3) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
   4) มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 
  5. โรงเรียน 
   1) มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
   2) ได้รับการยอมรับ การสนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
   3) มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร 
 2.2.6 มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(2546, หน้า 50-55) ได้ให้รายละเอียด
ไว้ดังน้ี   
  1. ด้านผลผลิต (Output)  
   ขอบข่าย  
    คุณลักษณะของนักเรียน (เก่ง ดี มีสุข) 
    มาตรฐานที่ 1.1 มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
    ตัวชี้วัด 
   1. มีนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย 
    2. มีความฉลาดทางอารมณ์ 
    3. ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
    แหล่งข้อมูล  
   1. รายงานการประเมินคุณภาพและสมรรถภาพทางกาย 
   2. รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การประเมินพฤติกรรม
(The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ)  
   3. รายงานการสรุปปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
    มาตรฐานที่ 1.2 สามารถเรียนได้ตามศักยภาพและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการทํางาน 
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    ตัวชี้วัด 
    1. รู้ความถนัด  ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง พร้อมที่
จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองเสมอ 
    2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร ทุก
รายวิชา 
    3. นักเรียนมีกระบวนการทํางานและได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
   แหล่งข้อมูล 
    1. ระเบียนสะสม 
    2. ระเบียนผลการเรียน 
    3. แฟ้มสะสมงาน 
            มาตรฐานท่ี 1.3 มีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีพอเหมาะกับตนเอง 
   ตัวชี้วัด  
    1. มีความเป็นอยู่อย่างเพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน 
    2. นักเรียนที่ขาดการคุ้มครองจากครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ตนเองให้พ้นภัยได้ 
    แหล่งข้อมูล 
    1. รายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1.1 ด้านการสงเคราะห์ 
    1.2 ด้านการมีรายได้ระหว่างเรียน 
    2. รายงานผลการสํารวจการช่วยเหลือนักเรียน 
      2.1 ด้านการคุ้มครอง 
  2. ด้านกระบวนการ (Process) 
   มาตรฐานที่  2.1  มีการบริหารและการจัดการด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
    ตัวชี้วัด  
    1. จัดทําแผนการดําเนินงานระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
    2. นิเทศ ติดตาม ประเมินเพ่ือทบทวนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
    3. จัดทํารายงานผลการประเมินทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
และเผยแพร่ 
    แหล่งข้อมูล 
    1. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน/ คณะกรรมการประเมิน 
    2. แผนปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    3. บันทึกการนิเทศ/ การประชุมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4. รายงานการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
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   มาตรฐานที่ 2.2 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ   มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ตัวชี้วัด  
   1. มีแผนการพัฒนาท่ีมุ่งให้ครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดําเนินการตามแผน 
   2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูที่
ปรึกษาและผู้เก่ียวข้อง 
    แหล่งข้อมูล 
    1. แผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรด้านการช่วยเหลือนักเรียน 
    2. แบบรายงานผลการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
    มาตรฐานท่ี 2.3 ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องมีการปะชาสัมพันธ์กัน
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
    ตัวชี้วัด  
    มีการติดต่อสื่อสารกับผู้เก่ียวข้องในโรงเรียนและผู้ปกครอง 
    แหล่งข้อมูล 
    แบบรายงานการประสานงานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 
   มาตรฐานท่ี 2.4 มีกระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ตัวชี้วัด  
    1. มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติและ
กลุ่มเสี่ยง/ปัญหา 
    2. มีการช่วยเหลือนักเรียนและให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่นักเรียน 
    3. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้เก่ียวข้องในโรงเรียนและผู้ปกครอง 
    4. มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบสหวิชาชีพ 
    5. การจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือกิจกรรมแนะแนว 
    6. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สุขภาพจิต และบรรยากาศการเรียนรู้ 
    7. มีการจัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
ความปลอดภัยของนักเรียน 
    8. มีการจัดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในเรื่องกระบวนการประเมินนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง มีปัญหา ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครอง 
    9. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถ พัฒนาการ ตลอดจนข้อจํากัดด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ของผู้เรียน 
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  3. ด้านปัจจัย (Input) 
   ขอบข่าย  
   ฝ่ายบริหาร 
   มาตรฐานที่ 3.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการระบบ 
การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
    ตัวชี้วัด  
    1. ให้ความสําคัญและเป็นผู้นําในการอํานวยการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2. สามารถนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
    แหล่งข้อมูล 
    รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของครูในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การนิเทศและการติดตามและแบบรายงานการประเมินเพ่ือทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ครูที่ปรึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3.2 ครูที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีในบทบาทหน้าที่
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ตัวชี้วัด  
    1. มีความรู้ความเข้าใจในภาระงาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูที่ปรึกษา มีความรัก ความเอ้ืออาทรและเข้าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน 
    แหล่งข้อมูล 
    1. รายงานแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
    2. รายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
    มาตรฐานที่ 3.3 ครูที่ปรึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
    ตัวชี้วัด  
    1. เป็นผู้มีการปฏิบัติตน ในการเป็นครูที่ปรึกษาด้วยความซื่อสัตย์ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
     2. มีความรับผิดชอบ และวิจารณญาณ ในการรักษาความลับของนักเรียน 
    แหล่งข้อมูล 
    รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ 
     ผู้ปกครอง 
    มาตรฐานที่ 3.4 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการเอาใจใส่ดูแล
ช่วยเหลือบุตรหลานของตน 
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    ตัวชี้วัด  
    1. มีการติดต่อสื่อสารและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    แหล่งข้อมูล 
    1. รายงานการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
    2. รายงานการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
   สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   มาตรฐานท่ี  3.5 มีสถานที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ตัวชี้วัด  
    1. มีศูนย์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น 
มาตรฐานสําหรับผู้ที่เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ 
     2. คู่มือ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สําหรับครูที่ปรึกษาครูแนะแนว และบุคลากรที่
เก่ียวข้อง ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ง่ายต่อการนํามาใช้ 
    แหล่งข้อมูล 
    รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  สรุปได้ว่า มาตรฐานการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องเป็นตามที่
มาตรฐานกําหนด มีขอบข่ายการทํางาน มีตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพ มีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบ
คุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ในการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารที่ต้องมีการปฏิรูปการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา โดย
จะต้องมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ   
 
2.3 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 องค์ประกอบของกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 5 องค์ประกอบ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546, หน้า 1-6) กําหนดไว้ดังน้ี 
 2.3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ควรทราบได้แก่ 
  1) ด้านความสามารถ เช่น ด้านการเรียน ด้านความสามารถอ่ืนๆ เป็นต้น 
  2) ด้านสุขภาพ เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านพฤติกรรม เป็นต้น 
  3) ด้านครอบครัว เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครองนักเรียน เป็นต้น 
  4) ด้านอ่ืนๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติม เช่น ด้านความสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น  
 วิธีการและเคร่ืองมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่
ครอบคลุมทุกด้าน ควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย คือ 
  1) ระเบียนสะสม 
  2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรือแบบประเมินพฤติกรรมทางอารมณ์ (EQ) 
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  3) วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์ การศึกษาจากแฟ้มสะสมงาน การ
เย่ียมบ้าน การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 
 สรุป การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการที่สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆ ของ
นักเรียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งข้อมูลที่ต่างๆ น้ันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในรูปของ
ระเบียนสะสม การสัมภาษณ์นักเรียน การเย่ียมบ้าน หรือจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียนว่านักเรียน
แต่ละคนน้ันมีความสามารถในด้านใด มีสุขภาพ สถานภาพของครอบครัว หรือด้านความสามารถ
พิเศษ สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาน้ันล้วนเป็นข้อมูลที่สําคัญเป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ครูรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 2.3.2 การคัดกรองนักเรียน การพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มคือ  
  กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์คัดกรองของ
สถานศึกษาแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงซึ่งยังไม่มีปัญหาใด ๆ ที่
จะต้องเร่งแก้ไขในทันที แต่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกลุ่มช่วยเหลือได้ ดังน้ันการเฝ้าระวังการป้องกัน 
จึงมีความสําคัญมากสําหรับกลุ่มเสี่ยง 
  กลุ่มช่วยเหลือ หมายถึง นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มช่วยเหลือที่ต้องการความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและสําหรับนักเรียนบางคนที่มีปัญหามากกว่าหน่ึงปัญหาที่ต้องการ
ช่วยเหลือ แต่มีบางเรื่องที่อยู่ในภาวะเสี่ยงก็จัดว่าเป็นกลุ่มช่วยเหลือ 
 สรุป การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาในการแบ่งกลุ่มของการเข้าไปช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับเบ้ืองต้น ตามเกณฑ์คัดกรองของสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าไปแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกวิธีและกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ  
 2.3.3 การส่งเสริมนักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ที่อยู่ในความดูแลของ
ครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มช่วยเหลือให้มีคุณภาพมากข้ึน แนว
ทางการส่งเสริมมีหลากหลายวิธีที่สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ แต่กิจกรรมหลักสําคัญที่
สถานศึกษาต้องดําเนินการมี 2 ประการคือ  
  1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตให้แก่นักเรียนเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีความสุข มี
คุณค่า และประสบผลสําเร็จตามศักยภาพ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนไทย ซึ่งทํา
ให้ครูที่ปรึกษามีโอกาสคุ้นเคย และรู้จักนักเรียนในความดูแลมากข้ึน ซึ่งจะเอ้ืออํานวยให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียน
เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และมีการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
  การจัดกิจกรรมโฮมรูม เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และฝึกทักษะต่าง ๆ มากกว่าการบรรยาย การออกคําสั่ง หรือขู่
ให้กลัว โดยจัดให้ครอบคลุมสาระใน 5 ด้าน ซึ่งประมวลจากผลการสํารวจความต้องการจําเป็นของ
นักเรียน ดังน้ี  
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 1. ด้านการเรียนและอาชีพ 
 2. ด้านการปรับตัว 
 3. ด้านเพศและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่มีผลกระทบต่อจิตใจ 
 4. ด้านยาเสพติด และ 
 5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 กิจกรรมโฮมรูม โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1. กิจกรรมโฮมรูมสั้น    ใช้เวลา 15-20 นาที 
  2. กิจกรรมโฮมรูมยาว   ใช้เวลา 50-60 นาที 
 ทั้งน้ี การใช้โฮมรูมสั้นหรือโฮมรูมยาวขึ้นอยู่กับปัญหา ความต้องการ นโยบาย 

วัตถุประสงค์และความพร้อมของโรงเรียน 
 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  1. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้เทคนิคที่

หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง อ่านใจ เกม บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด 
  3. ให้กําลังใจและโอกาสนักเรียนประสบความสําเร็จ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและเห็น

คุณค่าในตนเอง 
  4. สร้างบรรยายการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร อบอุ่น เอ้ืออาทร 
  5. ให้ความรัก ให้เวลาแก่นักเรียนเสมอ รวมทั้งให้โอกาสและการเสริมแรงในการ

ปรับพฤติกรรม 
  6. สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบความสามารถและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
  2) การจัดประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom meeting) การจัดประชุม

ผู้ปกครองช้ันเรียน มีสาระและแนวดําเนินการดังน้ี 
1. การประชุมผู้ปกครองเป็นการพบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 

นักเรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลอยู่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และผู้ปกครอง 
   1.การประชุมผู้ปกครองมากย่ิงขึ้นทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพความ 
สามารถมากย่ิงขึ้นหรือร่วมมือกับโรงเรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการจัดกิจกรรม 
 แนวดําเนินการ 
   1. ครูที่ปรึกษาจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมน้ีมิใช่การ
รายงานสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะทําให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากย่ิงขึ้นดังน้ันสิ่งสําคัญที่ควร
ตระหนักในการจัดกิจกรรมประชุมก็คือ 
   2. การเตรียมการครูที่ปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในด้าน   
ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
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                        3. การสื่อสารครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคําพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือ
ต่อต้านจากผู้ปกครอง เช่น การตําหนินักเรียนหรือผู้ปกครอง การแจ้งข้อพกพร่องของนักเรียนในที่
ประชุมควรใช้คําพูดที่แสดงถึงความห่วงใยของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน และอาศัยกิจกรรมที่จะทําให้
ผู้ปกครองตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการปรับปรุงหรือ แก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียน 
                        4. การจัดกิจกรรมในที่ประชุม การที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมน้ัน 
จําเป็นต้องใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยเร่ิมด้วยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองด้วยกันก่อน จึงจะมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   5. การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุมผู้ปกครองในการประชุมแต่ละคร้ัง  
ครูที่ปรึกษาควรมีการสรุปผล และจัดทําเอกสารเป็นหลักฐาน 
                ประโยชน์ของการประชุมผู้ปกครอง มีดังน้ี 
   1. เป็นหลักฐานในการประชุมแต่ละคร้ัง 
   2. เป็นข้อมูลสําหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
   3. เป็นข้อมูลสําหรับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนและการจัดประชุม
ผู้ปกครองในคร้ังต่อไป 

 สรุป การส่งเสริมนักเรียน กิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนควรจัดให้กับนักเรียนทุกคน ได้แก่ 
กิจกรรมโฮมรูม และการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน กิจกรรมโฮมรูมสั้นหรือโฮมรูมยาว เป็นกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เกิดตามวัตถุประสงค์ นโยบายของโรงเรียน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าหนักเบา
อย่างไร เป็นกิจกรรมที่สามารถนําปัญหาของนักเรียนมาเป็นกรณีตัวอย่างในการพูดคุยได้ และในการ
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนควรจัดให้ครูที่ปรึกษาได้พบกับผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพื่อที่จะได้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน และหาทางช่วยกันป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาต่อไป  
 2.3.4 การป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับ
นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มช่วยเหลือต้องให้ความดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด แนวทางการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนมีหลายวิธี แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
ตองดําเนินการ 2 ประการคือ 
  1) การให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น 
 การให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นกับนักเรียนเป็นการช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาให้ลดน้อยลงทั้ง
ด้านความรู้สึก ความคิดและการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางที่ไม่ถูกต้องโดยมุ่งหวังให้นักเรียน มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค์ ปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้การปรึกษาเบ้ืองต้นมี
ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
                      1.จิตวิทยาวัยรุ่น 
   2.ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
   3.กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบ้ืองต้นที่สําคัญ ๆ  คือการสร้างสัมพันธภาพ 
การใช้คําถาม การรับฟังทั้งเน้ือหาสาระ 
                      4 แนวทางแก้ไขปัญหา เช่นด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัวหรือการใช้สารเสพ
ติด การพนัน หนีเรียน เป็นต้น ซึ่งศึกษาค้นคว้าได้จากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ แนวดําเนินการ 
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 ครูที่ปรึกษาควรมีความพร้อมในการให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนด้วยความ 
รู้สึกที่ดีต่อนักเรียน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา โดยมีกระบวนการในการปรึกษาดังน้ี 
    1. สร้างสัมพันธภาพ 
    2. พิจารณาทําความเข้าใจปัญหา 
    3. กําหนดวิธีการและดําเนินการแก้ไขปัญหา 
    4. ยุติปัญหาการเป็นผู้ให้การปรึกษาที่ดีมีคุณภาพน้ัน ครูที่ปรึกษาควร 
ปฏิบัติดังน้ี 
    4.1 รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจัดอบรมให้ 
    4.2 หมั่นฝึกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอย่างสมํ่าเสมอ 
    4.3 ศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือความรู้ที่เก่ียวกับการ
ปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  

 การจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นอกจากจะให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแล้ว การจัดกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือ
การช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะจะทําให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจของครูทุกคนและผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้หลายแนวทางซึ่งในที่น้ีสรุปไว้ 5 แนวทางที่จําเป็น คือ 
   1. การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2. การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 

 3. การใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 4. การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
 5. การใช้กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครองสําหรับข้อ 2,3 และข้อ5 ครูที่ปรึกษา

สามารถดําเนินการด้วยตนเอง ส่วนข้อ 1 และ 4 จําเป็นต้องมีการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือ
จากครูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องรวมท้ังการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนด้วย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือ
นักเรียนทั้ง 5 กิจกรรมดังกล่าวครูที่ปรึกษาสามารถขอคําแนะนําความคิดเห็นจากครูอ่ืน ๆ ในการจัด
กิจกรรมให้ได้ผลย่ิงขึ้น 
    การพิจารณาเลือกใช้กิจกรรม ครูที่ปรึกษาควรคํานึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้อง
กับลักษณะปัญหา บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคนและอื่น ๆ ประกอบ 

สรุป ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีครูที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต้อง
ตระหนักให้ความสําคัญและถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําเพราะปัญหาของนักเรียนบางปัญหา หากได้รับ
การช่วยเหลือแก้ไขต้ังแต่เบ้ืองต้น ก็อาจประสบความสําเร็จ ปัญหาที่เป็นปัญหาซับซ้อน หรือมาจาก
สาเหตุหลาย ๆ อย่างก็อาจต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องคนอ่ืน ๆด้ังน้ัน จึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ครูที่ปรึกษาแต่ละคน จะต้องรู้จักและทราบข้อมูลของนักเรียนในที่ปรึกษาของตนเอง
เป็นอย่างดีสามารถคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
โดยเลือกวิธีการ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับคนและสภาพของปัญหาเพราะนักเรียนที่แสดง
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พฤติกรรมที่เหมือนกันอาจจะมีสาเหตุของปัญหาแตกต่างกัน ครูที่ปรึกษาต้องเข้าใจว่าแต่ละคนย่อมมี
ความแตกต่างกันทั้งสภาพของครอบครัวและอ่ืน ๆ การใช้กิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึง
แตกต่างกันตามสภาพของปัญหาและตัวนักเรียน 
 2.3.5 การส่งต่อนักเรียน 

ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา อาจมีบางกรณีที่ปัญหามี 
ความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อไป การส่งต่อนักเรียน แบ่งเป็น 2 แบบคือ  

1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียน
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น 

2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญภายนอก เช่น แพทย์ ตํารวจ นักจิตวิทยาเป็นต้น 

 สรุป การส่งต่อนักเรียนเป็นการทํางานร่วมกันของครูในโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือรุนแรง ครูในโรงเรียนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้จึงต้องมีการส่งต่อไปยัง หน่วยงานภายนอกเช่นโรงพยาบาล นักจิตวิทยาหรือส่งต่อให้ผู้มี
ความรู้เฉพาะทางเพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 
2.4 แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสําหรับโรงเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(2549,หน้า 11-12) ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสําหรับโรงเรียน ไว้ดังน้ี 
 1. กําหนดทิศทางและกลยุทธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สําหรับโรงเรียน ซึ่งมีทรัพยากรจํากัดให้
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นําในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดประชุมครู บุคลากรที่เก่ียวข้อง กรรมการสถานศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ชุมชนร่วมกันกําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนแต่ละ
แห่ง 
 2. การวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 โรงเรียนควรวางแผนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส่วนที่เก่ียวข้อง
ดังน้ี 
  1) พัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้เกิดความตระหนัก มีเจตคติที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ 
  2) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้นําชุมชน ตัวแทน
ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ทั้งน้ีควรสอดคล้องและเหมาะสมกับริบทของโรงเรียน 
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  3) กําหนดโครงสร้าง/กิจกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 
  4) จัดหาสื่อ/นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการดําเนินงาน 
  5) รวบรวมข้อมูลและจัดทําสารสนเทศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน 
  6) ประสานความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพ่ือระดมทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน 
 3. การดําเนินงานตามแผน 
  การนําแผนสู่การปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็กน้ัน ควรบูรณาการการจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามปกติของโรงเรียน ครอบคลุมการดําเนินงาน
ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การสอนปกติ เป็นการส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม และการพัฒนานักเรียน
โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคนตามปกติ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของครูประจํา
ช้ันหรือครูประจําวิชา 
  2) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นหน้าที่ของทุกคนที่เก่ียวข้องในโรงเรียนต้อง
ดําเนินการร่วมกัน ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาคือ พฤติกรรมของนักเรียน
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ 
 4. การนิเทศ ติดตาม 
  การนิเทศ ติดตาม เป็นการนิเทศติดตามให้คําปรึกษา ช่วยเหลือเพ่ือให้การ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศอาจเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังตามแผนการ
นิเทศ ติดตาม ดังน้ี 
  นิเทศภายใน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมใช้วิธีการนิเทศท่ี
หลากหลาย เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ เย่ียมช้ันเรียนตรวจสอบเอกสาร ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นําเสนอข้อมูลความรู้ เทคนิควิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
ต้น ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกให้การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของครูในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 5. การประเมินผล ปรับปรุง/พัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นระยะ และนําผลการประเมินมาใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยอาศัยบรรยากาศร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาอุปสรรค การสร้างเสริมขวัญ
กําลังใจ และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความสําเร็จ 
 6. การรายงานและการประชาสัมพันธ์ 
  การรายงานผลการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือสรุป
ภาพรวมของการดําเนินงานทั้งระบบให้ผู้เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ โดยดําเนินการดังน้ี 
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  1) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยมีการประชาสัมพันธ์รายงานการดําเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
 
2.5 ข้อมูลพื้นท่ีท่ีทําการวิจัย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต้ังอยู่เลขที่  43/20  
หมู่ที่ 2 ถนนกิตติขจร ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง  ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตจังหวัดอ่างทอง 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานีและนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
       การจัดการศึกษา   
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกอบด้วย     
7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเสนา อําเภอบางบาล อําเภอบางไทร อําเภอบางปะอิน อําเภอบางซ้าย อําเภอ
ผักไห่ และอําเภอลาดบัวหลวง โรงเรียนประถมศึกษาแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่      
5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 75 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 86 โรงเรียน 
รวม 166 โรงเรียน ข้าราชการครู จํานวน  1,387 คน 

      ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแล  ของ

สํานักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

       2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
          4. กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
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         6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา 
         8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ การ
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
        10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา        
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของ ผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 

 วิสัยทัศน์ 
         เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งส่งเสริมและบริการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เสมอภาค มี
คุณธรรม และคุณภาพ เน้นความเป็นอยุธยา ก้าวสู่สากล 
 เป้าประสงค์          
 1.ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีคุณลักษณะความ
เป็นอยุธยา 
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตาม
ศักยภาพ       
 4.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
และมีความเข็มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่ มาตรฐานอย่างประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1). งานวิจัยภายในประเทศ 
 เดชา   จันทร์อาภาท (2552) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับ
การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โดยใช้
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย
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การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล 
(Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูลมีจํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า ครูที่
ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 และครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/7 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่การสัมภาษณ์ การสังเกต และการนิเทศ การจัดกระทําและตรวจสอบข้อมูลยึด
หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าเชิงพรรณนาผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ศึกษาเอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
ทําให้ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและสามารถดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ดีแต่ยังมีบางส่วนที่พบข้อบกพร่อง จึงต้องได้รับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ 
การประชุมปรึกษาหารือ และการนิเทศ ทําให้ครูที่ปรึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรม
การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที จากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรให้ความสําคัญในการปฏิบัติงาน นิเทศกํากับ
ติดตามอย่างต่อเน่ือง ครูที่ปรึกษาต้องประสานร่วมมือ แลกเปลี่ยนการทํางานอย่างสมํ่าเสมอและต้อง
ประสานร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จที่ต้ัง
ไว้  โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลง
พิทยาคม อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการนิเทศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาในการดําเนินงาน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้นํากลยุทธ์ดังกล่าว
ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือในโรงเรียนอ่ืนต่อไป 

  นาตยา  โสชารี (2550) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตับเต่า ก่ิงอําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น โดยใช้
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านนาตับเต่า ตําบลซับสมบูรณ์ ก่ิงอําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น วิธี
การศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  
คือ ขั้นการวางแผน  ขั้นเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นวิเคราะห์หาข้อแตกต่าง  และขั้นการปฏิบัติ  
โดยมีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จํานวน 3 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน 7 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบบันทึกการประชุม วิเคราะห์และนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังน้ี1. ขั้นวางแผน โรงเรียน
บ้านนาตับเต่าจะต้องดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) รู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 5) การส่งต่อ ส่วนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมมีการดําเนินการ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย กลุ่ม
ใกล้ชิด หลักการในการคัดกรองพิจารณาจากพฤติกรรมนักเรียน และผลการเรียน ตามลําดับ แล้วจัด
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ห้องเรียนเป็น 4 ห้อง ซึ่งการจัดห้องเรียน การแบ่งกลุ่มนักเรียน การดําเนินการพัฒนาผู้เรียน ผลการ
พัฒนาโรงเรียนได้ช้ีแจงประสานและทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ ทําให้
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ 3. ขั้นการวิเคราะห์
หาความแตกต่าง การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตับเต่า พบว่า โรงเรียน
ยังไม่มีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเพียงการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ที่มีการดําเนินการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ทั่วถึง และจัดทําเป็นเอกสารแนวปฏิบัติ ซึ่งกําหนดขั้นตอน
ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA กําหนดกิจกรรมผู้รับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ และเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง มีความชัดเจน ในการปฏิบัติ กําหนดกิจกรรมครบทุกองค์ประกอบ กิจกรรม/โครงการใน
การปฏิบัติชัดเจน ติดตามและตรวจสอบได้ผลการดําเนินการในทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกัน และมีการ
นําไปใช้ในการพัฒนา โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด ได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านพฤติกรรม และด้านการเรียน จากการวิเคราะห์หาข้อแตกต่างและเปรียบเทียบ
การดําเนินการ ทั้งสองโรงเรียนต้ังเป้าหมาย เพ่ือให้ได้แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน4. ขั้นลงมือปฏิบัติ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเทียบเคียง
สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนําแนวทางในการ
ดําเนินการจากคู่มือประกอบการอบรมที่โรงเรียนได้รับมาใช้ประกอบในการดําเนินการด้วย ทําให้
สามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน และสามารถพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจน
สําเร็จเป็นโครงการที่สามารถดําเนินการได้ในปีการศึกษา 2550 แต่การดําเนินการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนเรียนบ้านนาตับเต่ายังไม่สามารถเทียบเคียงกับโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมได้
ทั้งหมด โดยสรุป การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตับเต่า โดยใช้กระบวนการ
เทียบเคียงสมรรถนะ มีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดี สามารถดําเนินการพัฒนา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการดําเนินการในปีการศึกษา 2550 ได้ รวมท้ังสามารถนํากระบวนการ
เทียบเคียงสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนางานด้านอ่ืนของโรงเรียนต่อไป 

 บุญประสพ  กุลศรี (2550) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต1 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซออําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี สภาพปัญหาที่ประสบคือ ครูผู้ปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทําให้การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดําเนินไปเป็นไปอย่างไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้ดําเนินการพัฒนา โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อน
ผลการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า การจัดกระทําแลตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสาม
เส้า วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์โดยสรุป การพัฒนา
บุคลากรเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองวัวซอ ให้มีระบบการ
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ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในการช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
คุณภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ไพรินทร์  โฉมพูดดี (2551) ได้ทําการศึกษา การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนํ้าสวยวิทยา อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนํ้าสวยวิทยา อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
ให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 12 คน ดําเนินการโดยใช้กล
ยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ได้แก่การประชุมระดมสมอง กิจกรรมการพัฒนา การกํากับติดตามผล ตามกรอบ
เน้ือหา 2 เน้ือหาได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การส่งต่อนักเรียน วิธีการศึกษาใช้หลัก
วิจัยปฏิบัติการ 2 รอบแต่และวงรอบประกอบด้วย การวางแผน กาปฏิบัติการตามแผน การสังเกต 
และการสะท้อนผล มีผล มีกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า5คนประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า ครูที่ปรึกษาช้ัน      
ม 4/1 – 4/2 ครูแนะแนวผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ซึ่งมีการ
ตรวจสอบข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (Triangulation Technique) การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โดยการพรรณนา
วิเคราะห์ผลการศึกษาค้นคว้าโดยสรุป การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนนํ้าสวยวิทยาอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ทั้ง 2 วงรอบแล้ว ทําให้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน มีการติดตามาตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ือง และร่วมกันระดมสมอง เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 รุ่งรัตน์  เชื้อไทย (2552) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวันครู 2502 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  วัตถุประสงค์เพ่ือ 
พัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวันครู 2502 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research Principle) ตามแนวคิดของ เคมมิส
และแม็กเท็กการ์ด (Kemmis and McTaggart) โดยดําเนินการ 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning)การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการ
สะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้า ฝ่ายปกครอง ครูฝ่ายปกครอง กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 13 คน 
ประกอบด้วยครูประจําช้ันและครู ที่ปรึกษาระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยากร จํานวน 
3 คน ผู้เช่ียวชาญ จํานวน3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผล แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต บันทึกการประชุม แบบบันทึกรายการศูนย์ข่าวสาร การตรวจสอบข้อมูลใช้
เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  ผลการ
พัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวงรอบที่ 1 โดยใช้  กลยุทธ์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติตามกรอบแผนงาน การนิเทศ โดยใช้แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผล การรณรงค์ จัดกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมติดป้าย
โปสเตอร์ ทําให้ครูส่วนใหญ่มีความรู้สามารถในการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แต่มีครูส่วนน้อยยังไม่สามารถดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีการพัฒนาใน
วงรอบที่2โดย ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ การปฏิบัติตาม
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กรอบแผนงาน ผลการดําเนินงาน ทําให้ครูมีผลการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุป การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวงรอบที่ 
1โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ เมื่อครบ 2 วงรอบ แล้ว ทําให้ครูเกิดการ
พัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้นํากลยุทธ์ดังกล่าวน้ันไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนอ่ืนต่อไป 

 สุนันท์  โพธิบาย (2552) ได้ทําการศึกษาการประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบซีโปเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 2 - 3 ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูนําไปปฏิบัติ และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาสถานศึกษา ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และนักเรียนช่วงช้ันที่ 2-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองบัวลําภู เขต1 ปีการศึกษา 2551จํานวน 921 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
แนะแนว และครูที่ปรึกษาจํานวน 50 ข้อฉบับที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 2-3 จํานวน 25 ข้อ 
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยสถิติที่และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้ 1.ผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในแต่ละด้านดังน้ี  1.1 ด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานสภาวะแวดล้อม  1.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดําเนินโครงการ 1.3ด้านผลผลิต
ของโครงการ 2. ผลการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
2.1 นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูนําไป
ปฏิบัติสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดกลางมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่า
คณะกรรมการในโรงเรียนขนาดใหญ่โดยสรุป การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  บุคลากรในโรงเรียนได้ดําเนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานในทุกขั้นตอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็นอย่างดีจึงส่งผลให้การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถนําข้อสนเทศจากผลการวิจัยน้ี
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 วิฑูร วงษ์แหวน (2549) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
หันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท พบว่า 1.เมื่อพิจารณาโดยรวมมีปัญหา
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านการคัดกรอง
นักเรียนเป็นปัญหาอันดับสูงสุด ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนอันดับตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน เป็น
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ปัญหาระดับน้อย 2. รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท มีดังน้ี 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านการคัด
กรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. ด้านการส่งต่อ 6. 
รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 วีระชัย รอดหลง (2549) ได้วิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 พบว่า 1.
สภาพการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการดําเนินงานสูงที่สุดในระดับ
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านที่มีการดําเนินงานตํ่าที่สุดในระดับปานกลางคือ ด้าน
การส่งต่อนักเรียน โดยเรียงลําดับสภาพการดําเนินงานจากสูงไปตํ่า ได้ดังน้ี 1)ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2)ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 3)ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4)ด้านการคัด
กรองนักเรียน และ 5)ด้านการส่งต่อนักเรียน 2.สภาพปัญหาในการดําเนินงานพบว่าที่มีมากท่ีสุดคือ 
ปัญหาที่เกิดจากครูที่รับผิดชอบ รองลงมาคือ ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายบริหาร 
ปัญหาที่เกิดจากผู้ปกครองไม่อยู่รอพบครูที่ปรึกษา และครูขาดทักษะด้านการคัดกรองนักเรียน แนว
ทางแก้ไขคือ ลดภาระงานด้านอ่ืนๆ ของครูที่รับผิดชอบให้น้อยลง จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครู
เก่ียวกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ิม 

 โชว์นันต์  มารุตวงค์.(2548) ได้ทําการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยม   สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดปทุมธานี  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ช่วย
ผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครอง หัวหน้าระดับช้ัน ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.1–ม.6 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 22 โรงเรียน ได้กลุ่มผู้ช่วย
ผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครอง หัวหน้าระดับช้ัน ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.1– ม. 6  ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 22 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 330 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  2  ชนิด ได้แก่แบบตรวจสอบรายการ  
และแบบมาตราส่วนประมาณ  ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืน รวม  330  ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า    
1) สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นเตรียมการวางแผนการดําเนินงาน  มีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับมากและรายการท่ีมีอันดับสูงสุดคือมีการแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ขั้นปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากและรายการที่มี
อันดับสูงสุด  คือมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างสมํ่าเสมอ ขั้นกํากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงานมี
การดําเนินงานอยู่ในระดับมากและรายการท่ีมีอันดับสูงสุดคือ มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ         
2) ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ขั้นเตรียมการและการวางแผนดําเนินงาน
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและรายการที่มีปัญหาอันดับสูงสุดคือ การวิเคราะห์สภาพความพร้อม
ของโรงเรียนในการดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและ
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รายการที่มีปัญหาอันดับสูงสุด คือ การตรวจเย่ียมบ้านนักเรียน ขั้นกํากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และรายการที่มีปัญหาอันดับสูงสุดคือการนิเทศและติดตามผล                
 วิเชียร  วัฒนา.(2547)ได้ทําการศึกษาและปัญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น  คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุราษฏร์ธานี เขต 1  จํานวน 16 โรงเรียน  
จํานวน  899  คน  สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งเป็นช้ันภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน  ได้กลุ่มตัวอย่าง  270  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มี 3 ตอน  ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการคัดกรอง
นักเรียน  และด้านการส่งเสริมนักเรียน  มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียน  และด้านการส่งต่อนักเรียน  มีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  2) ปัญหาการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ  นักเรียนในทุกด้านและทุกรายการ  การดําเนินงานมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย 
 ทะเล  เจริญผล.(2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการและปัญหาระบบการ
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ  จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาวิธีการ และปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 320 คน 
ได้จากการสุ่มแบบสัดส่วนและอย่างง่าย จากครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 319 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.96   
วิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแจงความถ่ี  ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาใช้วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดทําระเบียนสะสม ใช้เกณฑ์ของกรมสามัญศึกษาเพ่ือคัดกรองนักเรียน จัด
ให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการส่งต่อ นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  2) 
ปัญหาการปฏิบัติงานท่ีพบ คือ ครูที่ปรึกษาไม่สะดวกในการเย่ียมบ้านนักเรียน ครูที่ปรึกษาดูแล
นักเรียนที่รับผิดชอบมากเกินไป ผู้ปกครอง และนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อ และขาดความ
ต่อเน่ืองในการติดตามผล  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  มีดังน้ี  1) ควรให้การสนับสนุนการไปเยี่ยม
บ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในทุกๆ ด้าน   2) ขอรับการสนับสนุนอัตราครูเพิ่ม   3) จัดกิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพ่ือน   4) ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 สมพงษ์ แก้วอาจ.(2547) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น  พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที ่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น  เขต 1-5  ตามองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  ประการ  คือ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมนักเรียน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการส่งต่อ  พบว่า มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม และรายด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ  ด้านการส่งเสริมนักเรียน รองลงมาคือ  ด้านการคัดกรองนักเรียน  และด้านที่
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ข้าราชการครูมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ  ด้านการส่งต่อนักเรียน ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  พบว่า  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านผลการ
เปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบว่า  ข้าราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน  พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกับโรงเรียน
ขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5  อยู่ในระดับ
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง นอกน้ันพบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5  พบว่า โดยภาพรวมข้าราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่   
(Scheffe’)   พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นแตกต่าง
กับโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.(2548) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการ

จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  
จํานวน 46,814 คน พบว่า ในระดับการปฏิบัติผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มตอบสอดคล้องกันว่ามีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่  เป็นปัญหาของนักเรียนพบว่านักเรียนขาดความ
อบอุ่นจากครอบครัว เน่ืองจากไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา  การปกปิดข้อมูลจริงนักเรียนขาดระเบียบวินัย  
การไม่ใส่ใจแก้ปัญหาตนเอง การมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวอย่างไม่ดี การไม่ยอมรับในการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สภาพปัญหาที่พบร่วมกันมากและ
ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนได้แก่  การทําความเข้าใจกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจพ้ืนฐานทราบที่ตรงกัน ควรพัฒนา  ทบทวนความรู้และความเข้าใจครูที่ปรึกษาหรือ
ครูแนะแนว  ผู้ปกครอง  และผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็กในแต่ละ
วัย  และกระบวนการแนะแนวในแต่ละวัยให้มีความเหมาะสม 
 สมพร  ไชยแสง.(2548)  ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย  เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใน 5  ประการ ได้แก่ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  การป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไข  และการส่งต่อนักเรียน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารและ
ครูผู้สอน  ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมากที่สุด  รองลงมา ได้แก่  การ
ป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข  และการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ  ส่วนด้านการส่งต่อมีการ
ดําเนินงานในระดับน้อย  ครูที่มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน  อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน 
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 ธิดา  ทับทิมทอง.(2550)  ทําการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแนวทาง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3  
กลุ่ม คือ  1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5  คน  2) ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน 17  คน  3) ผู้บริหารสถานศึกษา  
จํานวน 212 คน ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่พัฒนาขึ้นตรงตามเน้ือหา โครงสร้าง และ
หลักวิชาการ ทั้ง 5 ขั้นตอน 36 รายการ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 6  รายการ  2) วางแผนการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย        
8  รายการ  3)  ดําเนินงานปฏิบัติตามแผน  ประกอบด้วย  11 รายการ  4) การนิเทศ  กํากับติดตาม
ประเมินผล  การดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 6 รายการ 5)การนําข้อมูลการ
ประเมินไปใช้  ประกอบด้วย 5 รายการ โดยแนวทางการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ ทั้ง 5 ขั้นตอน 36 รายการ 
 สมพร สระบัว (2546) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการ
ปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางและควรให้ความสําคัญใน
การให้ครูที่ปรึกษา มีการประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจและดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โรงเรียนมีการปฏิบัติด้านกระบวนการดําเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือ อยู่
ในระดับปานกลาง และควรให้ความสําคัญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่วนตัวของนักเรียนโดยการ
ให้มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนช้าหรืออ่อน โรงเรียนมีการปฏิบัติด้าน
ผลผลิตของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และควรให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับ ความมีระเบียบวินัย และการเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การจัดการและการแก้ปัญหา 
 2) งานวิจัยในต่างประเทศ 
 จอห์น (1995)ได้ศึกษาเก่ียวกับวินัยของนักเรียนในโรงเรียน โดยเน้นการบริหารงานของ
โรงเรียน  ในส่วนที่เก่ียวกับความต้องการของนักเรียน  ระเบียบวินัยของโรงเรียน  การแก้ปัญหาวินัย
ของนักเรียน  และการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน  พบว่าโรงเรียนควรจัดกลไกในการบริหาร  
เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนได้ดูแลปัญหาด้านวินัยของนักเรียนได้อย่างเต็มที่  ช่วยให้นักเรียนได้
ทราบความต้ังใจจริงที่จะแก้ปัญหาของโรงเรียน  ไม่ใช่เป็นการจับผิด  แต่เป็นการช่วยเหลือสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แก้ไขความประพฤติของตนเอง และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 กันเดอสัน (2001) ได้ทําการศึกษาการใช้การประชุมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน  ซึ่งเรียกช่ือ
เฉพาะว่า  การประชุมกลุ่มครอบครัว  เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กหนีเรียน โดยให้ผู้ปกครองที่มีลูกหลานหนี
เรียนได้มาเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วิธีการแก้ปัญหาแบบเป็นกันเอง  โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการหนีเรียนร่วมกัน  ผลการดําเนินงาน
พบว่า นักเรียนมีอัตราการมาโรงเรียนสูงขึ้น 
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 แชนด์เลอร์  (2002) ได้ศึกษามุมมองของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับ
บทบาทผู้ให้คําปรึกษาในโรงเรียน  โดยใช้คําถามวิจัยพ้ืนฐาน 3  ข้อ  คืออาจารย์ใหญ่โรงเรียน
มัธยมศึกษามีแนวคิดอย่างไรเก่ียวกับบทบาทของผู้ให้คําปรึกษาโรงเรียนการรับรู้ของอาจารย์ใหญ่
สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพการจัดองค์การของผู้ให้คําปรึกษาในระดับใด  และวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องเสนอแนะอะไรบ้างที่เป็นบทบาทของผู้ให้คําปรึกษาควรจะเป็น  และอาจารย์ใหญ่มีแนวคิด
อย่างไรเก่ียวกับการสนับสนุนและการให้ความสะดวกแก่งานของผู้ให้คําปรึกษา  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในฐานะอาจารย์ใหญ่ระดับมัธยมศึกษามาแล้วไม่ตํ่ากว่า  5  ปี  อาจารย์
ใหญ่เหล่าน้ีมีแนวความคิดเก่ียวกับบทบาทของผู้ให้คําปรึกษาในด้านหน้าที่การปฏิบัติและทักษะที่
จําเป็น  ตลอดจนคุณสมบัติส่วนตัว  ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่ที่ผู้ให้คําปรึกษาซึ่งมีคุณค่าที่สุดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษามี  6  ประการคือ การช่วยเหลือ  เด็กหรือการให้คําปรึกษา  งานเลขานุการและงาน
บริหาร  การส่งนักเรียนเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา  และการวางแผนการศึกษา  การสอนและการ
กํากับดูแลหมวดวิชาแนะแนว  ทักษะ และคุณสมบัติส่วนตัวที่จําเป็นต่อความสําเร็จของผู้ให้
คาํปรึกษา มี  6 ประการคือลักษณะที่มีการดูแลเอาใจใส่  ความสามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ทักษะการสื่อสารที่ดี ความสามารถท่ีจะประเมินและลดสถานการณ์ความวิกฤตลงได้  ทักษะในการ
รักษาผลประโยชน์และอารมณ์ขันนอกจากนี้อาจารย์ใหญ่สามารถให้ความสะดวกแก่การทํางานของ
ผู้ให้คําปรึกษาได้  3 ทาง คือ 1.ด้วยการทําให้ผู้ให้คําปรึกษากลายเป็นสมาชิกของทีมโรงเรียน 
โดยรวม 2.ด้วยการให้ผู้ให้คําปรึกษาจัดลําดับความสําคัญของบริการตรงต่อนักเรียน 3.ด้วยการไม่ใช้ผู้ให้
คําปรึกษาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อีกคนหน่ึง การศึกษาคร้ังน้ีมีความตรงประเด็นสําหรับโปรแกรมการ
ฝึกอาจารย์ใหญ่  และการเตรียมอาจารย์ใหญ่  เพ่ือทบทวนและขยายหลักสูตรการเป็นผู้ให้คําปรึกษา
สําหรับอาจารย์ใหญ่ 
 มูชาโด (2003) ได้ทําการศึกษาความต้องการบริการให้คําปรึกษาโรงเรียนที่รับรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา  และเพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาในโรงเรียนที่อาจจะ
เสนอแนะว่าบริการให้คําปรึกษาเป็นการแทรกแซงที่เหมาะสม วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีการเชิง
คุณภาพเพ่ือศึกษาความต้องการบริการให้คําปรึกษาโรงเรียนตามท่ีครูรับรู้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์  การสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึกเสียงคําตอบ
ของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมการแนะแนวและการให้คําปรึกษาปัจจุบันใน
โรงเรียน  ปัญหาที่คนหนุ่มสาวกําลังเผชิญอยู่ในโรงเรียน  สถานภาพของการบริการให้คําปรึกษาและ
สถานภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมในวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า  นักเรียน
เก่ียวข้องกับการสอบตก และการเลือกอาชีพที่ดีรวมทั้งวิธีการที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติต่อผล
การศึกษาครั้งน้ีบ่งช้ีว่า  นักเรียนอ่อนแอต่อทางไม่ดีทุกประเภท  จึงจําเป็นต้องให้บริการสนับสนุน  
ต้องมอบหมายพลังแก่นักเรียนในการเผชิญกับการท้าทาย ของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง
และผู้ให้คําปรึกษาทางวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสถานภาพของการแนะแนวและการให้คําปรึกษาใน
โรงเรียน  ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว  มีความต้องการบริการให้คําปรึกษาในโรงเรียน  
ผลการศึกษาครั้งน้ีบ่งช้ีว่าบทเรียนการแนะแนว   และการให้คําปรึกษามีประโยชน์และครูแนะแนวมี
ความต้องการฝึกอบรมจากการศึกษาผลการวิจัยที่เก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  สรุปได้ว่าการดําเนินงานจะยึด 5 องค์ประกอบตามแบบของกรมสุขภาพจิต  คือการรู้จัก
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นักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและ
แก้ไข และการส่งต่อนักเรียน  ส่วนกิจกรรมน้ันมีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองจากสถานศึกษามี
บริบทแตกต่างกัน โรงเรียนแต่ละที่จึงมีวิธีการบริหาร  การนิเทศแตกต่างกัน 
 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้าน
การส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยศึกษาและ
เปรียบเทียบการดําเนินงานของผู้บริหารกับครูในโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตาม ตําแหน่งและ
ขนาดของโรงเรียน ได้กรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดทฤษฎีของการบริหารงานเชิงระบบที่มี
โครงสร้างสําคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547) ดังภาพที่ 5 
 

 ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวความคิดการวิจัย การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน             
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) 
 

การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
    1.ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    2.ด้านการคัดกรองนักเรียน 
    3.ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
    4.ด้านการป้องกันและแก้ไข 
    5.ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 
 

1.ตําแหน่ง 
    - ผู้บริหาร 
    - ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลฯ 
 2.ขนาดของโรงเรียน 
    - โรงเรียนขนาดใหญ่ 
    - โรงเรียนขนาดกลาง 
    - โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6.การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มีจํานวนทั้งสิ้น 332 คน (ข้อมูลพ้ืนฐานครู    ปี 
2556) ของโรงเรียนที่ เ ปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางกําหนดขนาดของเครจซี่และ

มอร์แกน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 236 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 118 คน และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จํานวน 118 คน 
 
3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 236 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 118 คน และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 118 คน 
โดยเปิดตารางกําหนดขนาดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (พวงรัตน์. 2543) และ
ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทําการแบ่งกลุ่มประชากรตามขนาด
ของโรงเรียน จําแนกได้ดังน้ี  
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู รวม ผู้บริหาร ครู รวม 
1. ขนาดใหญ่ 5 5  10 4  4   8 
2. ขนาดกลาง 75 75 150 53 53 106 
3. ขนาดเล็ก 86 86 172 61 61 122 
รวม 166         166 332 118 118 236 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง โดยอาศัยตํารา แนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามผลการวิจัย ขอบเขต
ของการวิจัย การนิยาม ซึ่งมีคําถามปิดและเปิด แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ของเน้ือหา (Content validity) แล้วจึงนําไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกัน 
จํานวน 30 ตัวอย่าง แล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุง จึงเป็นเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Cheek list) สอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน ตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
                ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต2 ตามขอบข่ายงาน 5 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  จํานวน 10 ข้อ  
  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน         จํานวน 10 ข้อ  
  3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน          จํานวน 10 ข้อ  
  4. ด้านการป้องกันและแก้ไข         จํานวน 10 ข้อ  
  5. ด้านการส่งต่อนักเรียน         จํานวน 10 ข้อ  
                          รวมท้ังสิ้น   50 ข้อ  
 ข้อคําถามได้ประยุกต์จากแบบสอบถามของ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2544) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งสร้างตามหลักการและวิธีการของลิเคอร์ท (Linker) โดยกําหนดให้คะแนนในแต่ละ
ระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

  ค่าคะแนน การปฏิบัติงานของผู้ตอบ 
   5 มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

      4 มีการปฏิบัติในระดับมาก 
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     3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
     2 มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
     1 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
             ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended) สอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เครื่องที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสําหรับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเ พ่ือใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี               
มีวิธีดําเนินการดังน้ี   

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
           2. กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าและสร้างข้อ
คําถามให้ครอบคลุมขอบเขตของเน้ือหา 
 3. นําแบบแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบหาแล้ว แล้วนํามา
ปรับแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วนําเสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือหาความ
ตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity)  
 4. ขอรับแบบสอบถาม ผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Object Congruence: IOC) หรือ IOC แล้วนําข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุง
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องหรือค่า IOC เท่ากับ 1     
 5. การหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แล้วไปทําการทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1 จํานวน 30 ชุด แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.965  
เมื่อทําการทดลองใช้และหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือแล้ว ได้นําแบบสอบถามมาปรับปรุงเป็น
ครั้งสุดท้าย  เพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
 6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.5.1 มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือขอให้มีหนังสือขอ
ความร่วมมือถึงผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 เพ่ือแจ้งให้
ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาช่วยตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี 
  3.5.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและนัดหมายเพ่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ได้รับคืนจํานวน 236 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3.5.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาและตรวจสอบ
ข้อมูล และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตําแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน วิเคราะห์ โดยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
       ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยหา 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2535, 
หน้า 100) ดังน้ี 
   4.50 – 5.00   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานมากที่สุด 
   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานมาก   
   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีปฏิบัติงานปานกลาง 
   1.51 – 2.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานน้อย 

   1.00 – 1.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยใช้ค่า T- test สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหากพบว่ามีความแตกต่างกันและ
ทดสอบความต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD ของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) 
 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องน้ี  ได้แก่ 
 สถิติการบรรยาย (Descriptive  Statistics) ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายข้อมูล
ทั่วไป 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือสถิติทดสอบค่า t- test สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว F- test (One – Way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทดสอบความต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD ของเชฟเฟ่     
(Scheffe) 
 การกําหนดค่าตัวแปร ซึ่งเป็นการแปรความหมายค่าเฉลี่ยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) และนําค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามว่าอยู่
ในช่วงใด  แสดงว่ามีการปฏิบัติงานในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 ตามช่วงระดับเกณฑ์ที่
กําหนด 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนของโรง เ รียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนของโรง เ รียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตาม ตําแหน่งและขนาดของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ตามลําดับ 
ดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ( )   แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
 S.D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 N   แทน  จํานวนประชากร 
 P   แทน  ค่าร้อยละ 
 t - test แทน  ค่าทดสอบที 
 F - test แทน  ค่าทดสอบเอฟเทส 
 P-Value  แทน  ค่าความน่าจะเป็นที่คํานวณได้จากค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน  
 *     แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง และ
คําอธิบายใต้ตาราง โดยทําการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทั้ง 5 องค์ประกอบ  
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนของโรง เ รียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตามตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยเรื่องน้ี ประชากรท่ีศึกษาได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน 118 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 236 คน ซึ่งมี
คุณลักษณะข้อมูลทั่วไป คือ ตําแหน่งและขนาดของโรงเรียน ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 ค่าความถ่ีและร้อยละของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่   
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จําแนกตามสถานภาพ 

 

ที่ สถานภาพ จํานวน(คน) ร้อยละ 
1. 
2. 

ผู้บริหาร 

ครูผู้รับผิดชอบ 
118 

118 
50.0 

50.0 
 รวม 236 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารจํานวน 118 คนคิดเป็น
ร้อยละ 50.0 และครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวนร้อยละ 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าความถ่ีและร้อยละของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่   
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน

ที่ ขนาดของโรงเรียน จํานวน(คน) ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 

ขนาดใหญ่ 
 ขนาดกลาง 

 ขนาดเล็ก 

   8 

106 

122 

 3.38 

44.92 

51.70 
 รวม 236 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา
คือ โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 44.92 และโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.38 ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ท้ัง 5 องค์ประกอบ  
 ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามปิด (close ended Question) เพ่ือวัดระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2)ด้านการคัดกรองนักเรียน      
3)ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไข และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยผู้ศึกษา
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย(Χ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางต่อไป 
 
ตารางที่ 4.3 
 
  

ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยรวมทุกด้าน (n=236) 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือ ระดับการปฏิบัติ 
S.D แปลผล 

  1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.13 .34 มาก 
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 4.06 .24 มาก 

  3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4.04 .20 มาก 

 4. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือและแก้ไข 4.05 .21 มาก 

 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 3.99 .34 มาก 

รวม 4.03 .16 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่ตอบแบบสอบถามมีการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (Χ ) เท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านที่มีการปฏิบัติสูงใน 3 อันดับแรก คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  (Χ ) เท่ากับ 4.13 
รองลงมาคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน  (Χ ) เท่ากับ 4.06 ด้านการป้องกันและช่วยเหลือและแก้ไข (Χ ) 
เท่ากับ 4.05  และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือด้านการส่งต่อนักเรียน (Χ ) เท่ากับ 3.99  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 
 
  

ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (n=236) 

 
 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      ระดับการปฏิบัติงาน 
      S.D. ระดับ 

1. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถ 

    ทางการเรียน 

   
4.15 

        
.36 

        
มาก 

2. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ 4.15 .36 มาก 

3. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย 4.13 .34 มาก 

4. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพทางจิตใจ 4.13 .34 มาก 

5. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 4.13 .34 มาก 

ตารางที่ 4.4   (ต่อ)    
 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล(ต่อ)      ระดับการปฏิบัติงาน 
      S.D. ระดับ 

6. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ 4.11 .37 มาก 
7. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสารเสพติด 3.83 .60 มาก 
8. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านปลอดภัยทางครอบครัว 4.09 .41 มาก 
9. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความปลอดภัยจากการ 

    เดินทางมาโรงเรียน 

   
4.13 

        
.34 

        
มาก 

10. มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านพฤติกรรมเบ่ียง 

     เบนทางเพศ  
   
3.81 

        
.61 

        
มาก 

รวม 4.13 0.34 มาก 
 

  จากตารางที่  4.4 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (Χ ) เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
นักเรียนด้านความสามารถทางการเรียน (Χ ) เท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
นักเรียนด้านความสามารถพิเศษ (Χ ) เท่ากับ 4.15 และน้อยที่สุดคือ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
นักเรียนด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ (Χ ) เท่ากับ 3.81 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.5  
 
  

ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการคัดกรองนักเรียน (n=236) 
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ที่ 
 

ด้านการคัดกรองนักเรียน      ระดับการปฏิบัติงาน 
    S.D. ระดับ 

11. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

 
4.11 

 
.31 

 
มาก 

12. มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
ด้านความสามารถทางการเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ 

 
 
4.11 

 
 
.31 

 
 
มาก 

13. มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านสุขภาพทางร่างกายออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มช่วยเหลือ 

 
 
4.08 

 
 
.28 

 
 
มาก 

 

ที่ 
 

ด้านการคัดกรองนักเรียน(ต่อ)      ระดับการปฏิบัติงาน 
      S.D. ระดับ 

14. มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 

ด้านสุขภาพทางจิตใจออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ช่วยเหลือ 

 
 
4.11 

 
 
.37 

 
 
มาก 

15. .มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 

ด้านเศรษฐกิจออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ช่วยเหลือ 

 
 
4.11 

   
 
 .37 

 
 
มาก 

16. มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มช่วยเหลือ 

         
   
4.08 

           
        
.35 

 
 
มาก 

17. มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านสารเสพติดออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ช่วยเหลือ 

 
 
4.06 

 
 
.32 

 
 
มาก 

18. 18.มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนด้านความปลอดภัยจากทางครอบครัวออกเป็นกลุ่ม
ปกติกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ 

       
   
3.96 

 
 
.41 

 
 
มาก 

19. 19.มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนด้าน ความปลอดภัยจากทางเดินทางมาโรงเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ 

 
 
4.08 

 
 
.28 

 
 
มาก 

20. 20 .มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนด้านพฤติกรรมทางเพศออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ 

 
 
4.08 

 
 
.28 

 
 
มาก 

 รวม 4.06 0.24 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (Χ )
เท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล (Χ ) เท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ (Χ ) เท่ากับ 
4.09 และน้อยที่สุดคือ มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้านความปลอดภัย
จากทางครอบครัวออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ (Χ ) เท่ากับ 3.96 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.6 
 
  

ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการส่งเสริมนักเรียน(n=236) 

 
 

ที่ 
 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
     ระดับการปฏิบัติงาน 
    S.D. ระดับ 

21. มีการสํารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
โฮมรูม 

 
3.98 

 
.43  

 
มาก 

22. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามความต้องการของนักเรียน 4.06 .24 มาก 
23. มีการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนทุกภาคเรียน 3.97 .25 มาก 
24. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการพูด 4.00 .20 มาก 
25. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน 3.82 .52 มาก 
26. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเขียน 4.45 .49 มาก 
27. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 4.47 .50 มาก 
28. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปะ 4.47 .50 มาก 
29. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 4.42 .49 มาก 
30. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านดนตรี 4.42 .57 มาก 
 รวม 4.04 .20 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (Χ ) เท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ (Χ ) เท่ากับ 4.47 รองลงมาคือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปะ (Χ ) 
เท่ากับ 4.47 และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเขียน (Χ ) เท่ากับ 4.45 ส่วนน้อยที่สุด
คือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน (Χ ) เท่ากับ 3.82 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 
 
  

ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา (n=236) 

 
 

ที่ 
 

ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
     ระดับการปฏิบัติงาน 
    S.D. ระดับ 

31. มีการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น 4.36 .56 มาก 
32. มีการจัดทําบันทึกผลการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือนําผลไป 

วิเคราะห์ในการช่วยเหลือนักเรียน 
 
4.38 

 
.56 

 
มาก 

33. มีการประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือจัดกิจกรรม 
ป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและ 
กลุ่มช่วยเหลือ 

 
 
3.97 

 
 
.25 

 
 
มาก 

34. ประสานงานกับผู้ปกครองช้ันเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 
4.05 

 
.21 

 
มาก 

35. มีการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของครูและ 
ผู้ปกครองช้ันเรียน 

 
4.05 

 
.29 

 
มาก 

36. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ช่วยเหลือ 

 
4.05 

 
.21 

 
มาก 

37. มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาด้าน
การเรียน 

 
4.02 

 
.26 

 
มาก 

38. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ของนักเรียน 

 
4.02 

 
.33 

 
มาก 

39. มีการรายงานผลการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

 
4.05 

 
.21 

 
มาก 

40. มีการจัดทําเอกสารบันทึกผลการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
ของนักเรียน 

 
4.02 

 
.26 

 
มาก 

 รวม 4.05 .21 มาก 
 

 จากตารางที่  4.7 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก (Χ ) เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ มีการจัดทําบันทึกผลการให้
คําปรึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือนําผลไปวิเคราะห์ในการช่วยเหลือนักเรียน (Χ ) เท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ    
มีการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น (Χ ) เท่ากับ 4.36 และประสานงานกับผู้ปกครองช้ันเรียนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และน้อยที่สุด มีการประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือจัด
กิจกรรมป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 
 
  

ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ด้านการส่งต่อนักเรียน(n=236) 

 

ที่ ด้านการส่งต่อนักเรียน      ระดับการปฏิบัติงาน 
    S.D. ระดับ 

41. มีการนําข้อมูลนักเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์มาตัดสินใจใน
การส่งต่อ 

 
3.98 

 
.48 

 
มาก 

42. มีการทําความเข้าใจและช้ีแจงนักเรียนถึงความจําเป็นที่ต้อง
ส่งต่อ 

 
4.06 

 
.29 

 
มาก 

43. มีการประสานกับครูหรือผู้ที่จะให้ช่วยเหลือนักเรียนต่อ 4.01 .39 มาก 
44. มีการสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมาใน

บันทึกการส่งต่อ 
 
3.99 

 
.35 

 
มาก 

45. มีการจัดทําบันทึกการส่งต่อนักเรียนให้กับครูหรือบุคลากร
ในโรงเรียน 

 
3.97 

 
.39 

 
มาก 

46. มีการติดตามช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนอย่าง 
สม่ําเสมอ 

 
3.98 

 
.43 

 
มาก 

47. มีการบันทึกการรับนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือกลับสู่
กลุ่มปกติ 

 
3.91 

 
.45 

 
มาก 

48. มีการบันทึกการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาต่อผู้เช่ียวชาญ 

ภายนอก 
 
3.92 

 
.44 

 
มาก 

49. มีการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนของผู้เ ช่ียวชาญ  
ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ 

 
3.92 

 
.43 

 
มาก 

50. มีการจัดทําข้อมูลผลการติดตามการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 

ต่อเน่ือง 
 
4.02 

 
.37 

 
มาก 

รวม 3.99 .34  มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (Χ )
เท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ มีการนําข้อมูลนักเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์มา
ตัดสินใจในการส่งต่อ (Χ ) เท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ มีการจัดทําข้อมูลผลการติดตามการช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง (Χ ) เท่ากับ 4.02 และมีการประสานกับครูหรือผู้ที่จะให้ช่วยเหลือนักเรียนต่อ 
ส่วนน้อยที่สุด มีการบันทึกการรับนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือกลับสู่กลุ่มปกติ (Χ ) เท่ากับ 3.91 
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตามตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน  
  สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่มีตําแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.9  
 
  

ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบั ติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2  
จําแนกตามตําแหน่ง (n=236) 

 

ร ะบบ ดู แลช่ ว ย เ หลื อ
นักเรียน 

 S.D. t-test Sig. 
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

 
4.10 

 
4.16 

 
0.30 

 
0.36 

 
-1.43 

 
.15 

2 .  ด้ า น ก า ร คั ด ก ร อ ง
นักเรียน 

 
4.03 

 
4.10 

 
0.15 

 
0.30 

 
-1.46 

 
.14 

3. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน 

 
4.02 

 
4.07 

 
0.13 

 
0.25 

 
-1.17 

 
.23 

4 . ด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือและแก้ไข 

 
4.03 

 
4.06 

 
0.18 

 
0.23 

 
-0.28 

 
.77 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 3.96 4.03 0.33 0.35          -0.82 .41 
รวม 4.01 4.04 0.09 0.20 11.50 .09 

  
จากตาราง 4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่มีตําแหน่งแตกต่าง
กันมีการปฏิบัติต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่มีตําแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เขต 2  ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.10  
 
  

ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบั ติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน (n=236) 

 

ระบบช่วยเหลือนักเรียน S.D. n F P 
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1)ขนาดใหญ่ 
   2) ขนาดกลาง 
   3) ขนาดเล็ก 

 
4.00 
4.15 
4.12 

 
.00 
.35 
.33 

 
8 
106 
122 

 
 
.816 

 
 
.443 

2. การคัดกรองนักเรียน 
   1)ขนาดใหญ่ 
   2) ขนาดกลาง 
   3) ขนาดเล็ก 

 
4.00 
4.06 
4.07 

 
.00 
.25 
.24 

 
8 
106 
122 

 
 
.418 

 
 
.659 

3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   1)ขนาดใหญ่ 
   2) ขนาดกลาง 
   3) ขนาดเล็ก 

 
4.00 
4.04 
4.05 

 
.00 
.21 
.20 

 
8 
106 
122 

 
 
.272 

 
 
.762 
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ตารางที่ 4.10   (ต่อ) 
ระบบช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ) S.D. n F P 
4. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
   1)ขนาดใหญ่ 
   2) ขนาดกลาง 
   3) ขนาดเล็ก 

 
4.13 
4.04 
4.05 

 
.31 
.19 
.21 

 
8 
106 
122 

 
 
.651 

 
 
.522 

5. การส่งต่อนักเรียน 
   1)ขนาดใหญ่ 
   2) ขนาดกลาง 
   3) ขนาดเล็ก 

 
3.88 
3.96 
4.02 

 
.31 
.44 
.14 

 
8 
106 
122 

 
 
1.402 

 
 
.248 

สรุป 
1)ขนาดใหญ่ 
2) ขนาดกลาง 
3) ขนาดเล็ก 
รวม 

 
4.00 
4.03 
4.02 
4.03 

 
.00 
.17 
.15 
.16 

 
8 
106 
122 
236 

 
 
.122 

 
 
.885 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่มีขนาดของ
โรงเรียนที่รับผิดชอบแตกต่างกัน มีการปฏิบัติต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2  โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฯ ที่มีขนาดของ
โรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2  ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 



 
 

 

 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การบริหารการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2” เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการดําเนินการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2         
2) เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งและ
ขนาดของโรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวน 236 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
จํานวน 118 คน และครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจํานวน 118   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaires) ชนิดตรวจสอบรายการ 
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) คือสถิติทดสอบค่าที (t-test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว(One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย
วิธีการของ Scheffe’) ผู้วิจัยขอแสดงผลการวิจัยโดยสรุปตามลําดับดังน้ี 
  5.1  สรุปผลการวิจัย 
  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเร่ือง “การบริหารการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2” สรุป
ผลการวิจัยได้ดังน้ี  

 5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร จํานวน 118 คน และครูผู้ดูแล

ระบบการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 118 คน 
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 5.1.2 สภาพการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   

 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
โดยรวมทั้ง 5 ด้านมีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได้ดังน้ี 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับ
มาก โดยทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออ่ืน ๆ         
3 ลําดับแรก คือ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถทางการเรียน มีการสํารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย 
และมีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพทางจิตใจ ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ มีการ
สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ   
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดย
ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออ่ืน ๆ 3 ลําดับแรก 
คือมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจําแนกนักเรียนตาม
เกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ช่วยเหลือ และมีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ด้านสุขภาพทางจิตใจ
ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ มีการจําแนก
นักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้านความปลอดภัยจากทางครอบครัวออกเป็นกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ 
  3. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยรวมมีการดําเนินงานอยู่
ในระดับมาก โดยทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออ่ืนๆ 
3 ลําดับแรก คือ มีการจัดทําบันทึกผลการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือนําผลไปวิเคราะห์ในการ
ช่วยเหลือนักเรียน มีการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น และมีการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ครูและผู้ปกครองช้ันเรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ มีการประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ 
 4. ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยทุก
ข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออ่ืน ๆ 3 ลําดับแรก คือ  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปะ  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเขียน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 
ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า โดยรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยทุก
ข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออ่ืน ๆ 3 ลําดับแรก คือ มี
การนําข้อมูลนักเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์มาตัดสินใจในการส่งต่อ มีการจัดทําข้อมูลผลการติดตาม
การช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง และและมีการประสานกับครูหรือผู้ที่จะให้ช่วยเหลือนักเรียนต่อ 
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ส่วนน้อยที่สุด ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยสุดคือ มีการบันทึกการรับนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ
กลับสู่กลุ่มปกติ 
 5.1.3 การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งผู้บริหารและขนาดของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ตําแหน่ง ที่แตกต่างกันของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ตําแหน่งของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 2) ขนาดของโรงเรียน ที่แตกต่างกันมีการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนของโรง เ รียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํ า นักงานเขต พ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2    
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ว่า
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
และด้านการส่งต่อนักเรียน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านที่นํามาอภิปรายดังน้ี 
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ที่
เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการช่วยเหลือนักเรียนจําเป็นต้องมีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือช่วยเหลือได้เหมาะสม ดังน้ัน การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เป็นข้อมูลที่ครูผู้รับผิดชอบ
ควรทราบ ได้แก่ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถทางการเรียน การสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐานนักเรียนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านปลอดภัยทาง
ครอบครัว ความสามารถพิเศษ ด้านสุขภาพ เช่น ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ มีการสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐานนักเรียนด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และข้อที่มีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนน้อยที่สุดคือ
ด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชัย รอดหลง (2549) พบว่า การ
ดําเนินงานตามระบบมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียน ด้านที่มีระดับการ
ดําเนินงานสูงที่สุดในระดับมาก คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด
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คือ การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ทั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ทะเล เจริญผล (2547) พบว่า 1) วิธีการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดทําระเบียนสะสม ใช้เกณฑ์ของกรมสามัญศึกษาเพ่ือคัดกรอง
นักเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการส่งต่อ นักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 2) ปัญหาการปฏิบัติงานท่ีพบ คือ ครูที่ปรึกษาไม่สะดวกในการเย่ียมบ้านนักเรียน ครูที่
ปรึกษาดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบมากเกินไป ผู้ปกครอง และนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อ 
และขาดความต่อเน่ืองในการติดตามผล ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังน้ี 1) ควรให้การสนับสนุน
การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในทุก ๆ ด้าน 2) ขอรับการสนับสนุนอัตราครูเพิ่ม 3) 
จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 4) ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน เป็นด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายข้อ  
ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจําแนกนักเรียนตาม
เกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษาด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ช่วยเหลือ และน้อยที่สุดคือ มีการจําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้านความ
ปลอดภัยจากทางครอบครัวออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ ที่เป็นเช่นน้ี เพราะว่าการ
คัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือความสะดวกในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการกําหนดว่านักเรียนทุกคนได้ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์คัดกรองของ
สถานศึกษา โดยมีกําหนดว่านักเรียนกลุ่มปกติที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จัดอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงซึ่งยังไม่มีปัญหาใด ๆ ที่จะต้องเร่งแก้ไข
ในทันที แต่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นกลุ่มช่วยเหลือได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิฑูร วงษ์แหวน 
(2549) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนหันคาราษฎร์สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชัยนาท พบว่า ปัญหาด้านการคัดกรองนักเรียนเป็นปัญหาอันดับสูงสุดซึ่งเป็นปัญหาอยู่
ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ส่วนอันดับตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน เป็นปัญหาระดับน้อย  

 3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน เป็นด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ด้านศิลปะ ด้านการเขียน และมีการสํารวจความต้องการของ
นักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่
อยู่ในความดูแลของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มช่วยเหลือให้มีการพัฒนา
อย่างเสมอภาคในทุก ๆ ด้าน ซึ่งในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนน้ีทางสถาบันได้มีโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอ เน้นการจัดกิจกรรที่ฝึกการปฏิบัติจริง ด้านศีล สมาธิ ปัญญา มีการ
นํานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการใช้ชีวิตอย่าง
ไม่ประมาท และมีลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร        
ไชยแสง (2548) พบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การ
ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข และการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ ส่วนด้านการส่งต่อมีการดําเนินงาน
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ในระดับน้อย ครูที่มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิชิต รุ่งศรีทอง (2545) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
 4. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ มีการจัดทําบันทึกผลการให้
คําปรึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือนําผลไปวิเคราะห์ในการช่วยเหลือนักเรียน และมีการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น 
ทั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ จอห์น (John, 1995 : 1603-A) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วินัยของนักเรียนใน
โรงเรียนโดยเน้นการบริหารงานของโรงเรียน ในส่วนที่เก่ียวกับความต้องการของนักเรียน ระเบียบ
วินัยของโรงเรียน การแก้ปัญหาวินัยของนักเรียนและการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน พบว่า  
โรงเรียนควรจัดกลไกในการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนได้ดูแลปัญหาด้านวินัยของนักเรียนได้
อย่างเต็มที่ ช่วยให้นักเรียนได้ทราบความต้ังใจจริงที่จะแก้ปัญหาของโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการจับผิด แต่
เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนได้แก้ไขความประพฤติของตนเอง และพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และสอดคล้องกับ วิฑูร วงษ์แหวน (2549) ได้ศึกษา
รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฎ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชัยนาท พบว่า ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก แตกต่างจาก
ผลการวิจัยของ สมพร สระบัว (2546) ได้วิจัยเรื่องการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท พบว่า ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียน อยู่ในระดับปานกลางและควรให้ความสําคัญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่วนตัวของ
นักเรียนโดยการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนช้าหรือเรียนอ่อนด้วย 
 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นด้านที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ภาพรวมและรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  มีการนําข้อมูลนักเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์มา
ตัดสินใจในการส่งต่อ รวมทั้งทําความเข้าใจและช้ีแจงนักเรียนถึงความจําเป็นที่ต้องส่งต่อ และ
ประสานกับครูหรือผู้ที่จะให้ช่วยเหลือนักเรียนต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์  แก้วอาจ  
(2547) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที ่จ ัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ตามองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การส่งต่อ พบว่า มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม และรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านที่ข้าราชการ
ครูมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านผลการเปรียบเทียบสภาพ 
และปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ ณรงค์ 
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สมศรีดา (2554) ได้วิจัยเร่ือง แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิด
สอนช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบว่าด้านการส่งต่อนักเรียนเป็น
รายการที่มีการปฏิบัติในระดับมาก คือ มีการดําเนินการแก้ไขเบ้ืองต้นโดยผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อน 
เน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้รับผิดชอบเบ้ืองต้นซึ่งเป็นผู้มีข้อมูลมากที่สุด ควรจะแก้ไขเบ้ืองต้นก่อน ซึ่ง
การส่งต่อนักเรียน มี 2 แบบ คือ การส่งต่อภายใน ได้แก่ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของปัญหาที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะ โดยการส่งต่อให้
ครูประจําวิขา ครูพยาบาล ฝ่ายปกครอง และการส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็น
ผู้ดําเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก เช่น แพทย์ ตํารวจ นักจิตวิทยาเป็นต้น เพ่ือร่วมกัน
ช่วยเหลือป้องกันสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามความมุ่งหมายของการศึกษาและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 6. ผลการเปรียบเทียบ การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหน่งและขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เพราะว่า ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ผู้รับผิดชอบทั้งผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบระบบช่วยเหลือนักเรียนทําหน้าที่เป็นครูประจําช้ันด้วย 
ต้องจัดทําข้อมูลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ ต้องมีการ
จดบันทึกประวัตินักเรียน มีความใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี จึงมีการดําเนินงานที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาเ ร่ือง การ ดํา เน ิน งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้วิจัยได้นํา
ผลการวิจัยมาเป็นพ้ืนฐานในการเสนอแนะ ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากการศึกษาเกี ่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เก่ียวกับการเรียนและการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขตามที่
สังคมต้องการ ดังน้ี 

1. ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรให้ครูประจําช้ันหรือครูที่รับผิดชอบ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนําผลการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มช่วยเหลือ มาศึกษาและ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จนกว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาเป็นกลุ่มปกติอย่างถาวร  

2. ควรให้ความสําคัญเร่งด่วนกับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด โดยให้
คําปรึกษา แนะนํา และบําบัดรักษา 
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 3. ควรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  เพ่ือร่วมกันแก้ไขนักเรียนที่มี
ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
 4. ควรให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นกับนักเรียนที่มีปัญหาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
 5.  ควรส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหากับผู้เ ช่ียวชาญโดยทันที และควรติดตามผลการ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ควรศึกษาผลการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง ศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  พร้อมทั้งติดตามผลการช่วยเหลืออย่างสมํ่าเสมอ 
 2. ควรศึกษาเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการการอ่าน เพราะเป็นส่วนสําคัญในการศึกษา
ของนักเรียนในอนาคต 
 3. ควรศึกษาเรื่องการความปลอดภัยภายในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ช่วยเหลือ ในการวางแนวทางเรื่องความปลอดภัยในครอบครัว 
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มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547, บทคัดย่อ. 
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ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพ้ืนที่ทะเลตะวันออก”, 
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โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3” วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหา
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1”.วิทยานิพนธ์,ปริญญาครุศาสตรมหา
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน อําเภอ
ผักไห่ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

…………………………………………… 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ เรื่องการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอผักไห่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 แบ่งเป็น 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแทนแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

 ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริงผลการศึกษาใน
ครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการการศึกษาต่อไปของผู้วิจัย ในครั้งน้ีเท่าน้ัน โดยจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
ซึ่งจะไม่ส่งกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวท่าน  หรือตําแหน่งราชการของท่านแต่อย่างใด 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสน้ี 
นางรัตตินันท์  ไตรเรืองศักด์ิ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   
 
 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง  ที่ตรงกับตัวท่าน 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม        

1.สถานภาพ 
   ผู้บริหาร      ครูผู้รับผดิชอบ  
ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
อําเภอผักไห่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ท่าน
ได้ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประสบปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามรายการต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องขาวมือที่
ตรงกับลักษณะที่เป็นจริงของท่าน 
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มากที่สุด หมายถึง      มสีภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด  
 มาก  หมายถึง      มสีภาพการปฏิบัติงานมาก   
 ปานกลาง หมายถึง      มสีภาพการปฏิบัติงานปานกลาง  
 น้อย  หมายถึง      มสีภาพการปฏิบัติงานน้อย       
 น้อยที่สุด หมายถึง      มสีภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

 
 
ข้อที่ 

การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  อําเภอผักไห่ 

สภาพการปฏิบัติงาน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

การรู้จักนักเรยีนเปน็รายบคุคล      

1 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถทาง 
การเรียน     

 

2. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ      

3. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย      

4. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพทางจิตใจ      

5. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านเศรษฐกิจของ 
ครอบครัว     

 
6. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ      
7. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสารเสพติด      

8. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านปลอดภัยทางครอบครัว      

9. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความปลอดภัยจากการ
เดินทางมาโรงเรียน     

 

10. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศ     

 

ด้านการคัดกรองนักเรียน 

     

11. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
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ข้อที่ 

การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  อําเภอผักไห่ 

สภาพการปฏิบัติงาน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

12. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
ความสามารถทางการเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหา     

 

13. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
สุขภาพทางร่างกายออกเป็นกลุ่มปกติ กลุม่เสี่ยง และกลุม่
มีปัญหา     

 

14. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
ด้านสุขภาพทางจิตใจออกเป็นกลุ่มปกติ กลุม่เสี่ยง  
และกลุ่มมีปัญหา     

 

15. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
เศรษฐกิจออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา     

 

16. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
การคุ้มครองสวัสดิภาพออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหา     

 

17. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
สารเสพติดออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา     

 

18. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
ความปลอดภัยจากทางครอบครัวออกเป็นกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มมีปัญหา     

 
19. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน

ความปลอดภัยจากทางเดินทางมาโรงเรียนออกเป็นกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่มีปัญหา     

 

20. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้าน
พฤติกรรมทางเพศออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสีย่งและกลุ่มมี
ปัญหา     

 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน      

21. สํารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม 
โฮมรูม     

 

22. จัดกิจกรรมโฮมรูมตามความต้องการของนักเรียน      
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23. จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนทุกภาคเรียน      

24. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการพูด      

25. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน      

26. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเขียน      

27. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพ      

28. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปะ      

29. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา      

30. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านดนตรี      

 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา      

31. มีการให้คําปรกึษาเบ้ืองต้น      

32. จัดทําบันทึกผลการให้คําปรกึษาเบ้ืองต้น  เพ่ือนําผลไป
วิเคราะห์ใน  การช่วยเหลือนักเรียน     

 

33. ประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมป้องกัน
และการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา     

 

34. ประสานงานกับผู้ปกครองช้ันเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

 
35. มีการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของครูและ

ผู้ปกครองช้ันเรียน     

 

36. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา      

37. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมิใหนั้กเรียนที่มีปัญหาด้าน 
การเรียน     

 

38. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน     

 

39. มีการรายงานผลการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
นักเรียนในกลุม่เสี่ยงและกลุม่มีปัญหาให้ผู้เก่ียวข้องทราบ     

 

40. มีการจัดทําเอกสารบันทึกผลการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน     

 

41. มีการให้คําปรกึษาเบ้ืองต้น      
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42. จัดทําบันทึกผลการให้คําปรกึษาเบ้ืองต้น  เพ่ือนําผลไป
วิเคราะห์ใน การช่วยเหลือนักเรียน     

 

43. ประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมป้องกัน
และการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา     

 

44. ประสานงานกับผู้ปกครองช้ันเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา     

 

45. มีการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของครูและ
ผู้ปกครองช้ันเรียน     

 

46. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา      

47. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมิใหนั้กเรียนที่มีปัญหาด้าน 
การเรียน     

 

48. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน     

 

49. มีการรายงานผลการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
นักเรียนในกลุม่เสี่ยงและกลุม่มีปัญหาให้ผู้เก่ียวข้องทราบ     

 

50. มีการจัดทําเอกสารบันทึกผลการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน     

 

  
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอผักไห ่

 
มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

 ด้านการส่งต่อนักเรียน      

51. นําข้อมูลนักเรยีนที่ได้จากการวิเคราะห์มาตัดสินใจ  
ในการส่งต่อ     

 

52. ทําความเข้าใจและช้ีแจงนักเรียนถึงความจําเป็นที่ต้อง 
ส่งต่อ     

 

53. ประสานกับครูหรือผู้ที่จะให้ช่วยเหลือนักเรียนต่อ      

54. สรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมาในบันทึก
การส่งต่อ     

 

55. จัดทําบันทึกการส่งต่อนักเรียนให้กับครูหรือบุคลากรใน
โรงเรียน     

 

56. การติดตามช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ     
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57. บันทึกการรับนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือกลับสู่กลุม่
ปกติ     

 

58. บันทึกการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก      

59. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนของผู้เช่ียวชาญภายนอก
อย่างสมํ่าเสมอ     

 

60. มีการจัดทําข้อมูล ผลการติดตามการช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเน่ือง     

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การดําเนินงานตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อําเภอผักไห่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

 
 

ข้อ
ที่ 

 
 

คําถาม 

ผู้เชีย่วชาญ  

ค่า 
IOC 

 

แ ป ล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

 

คนที่ 
3 

 

 ด้านการรู้จักนกัเรียนเป็นรายบุคคล      

1. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถทาง 
การเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านความสามารถพิเศษ +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

3 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพร่างกาย +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

4 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสุขภาพทางจิตใจ +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

5 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

6 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

7 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านสารเสพติด +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

8 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านปลอดภัยทาง
ครอบครัว 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

9. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
ทางเพศ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที่ 

 
คําถาม 

ผู้เชีย่วชาญ ค่า 
IOC

 
แปลผลคนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

 ด้านการคัดกรองนักเรียน      

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

2. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านความสามารถทางการเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุม่มีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

3. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านสุขภาพทางร่างกายออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

4. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านสุขภาพทางจิตใจออกเป็นกลุ่มปกติกลุม่เสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

5. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านเศรษฐกิจออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

6. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

7. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนด้านสารเสพ
ติดออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

8. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านความปลอดภัยจากทางครอบครัวออกเป็นกลุ่ม
ปกติกลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

9. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านความปลอดภัยจากทางเดินทางมาโรงเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

10. จําแนกนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ด้านพฤติกรรมทางเพศออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที่ 

 
คําถาม 

ผู้เชีย่วชาญ ค่า 
IOC

 
แปลผลคนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน      

1. สํารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮม
รูม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2. จัดกิจกรรมโฮมรูมตามความต้องการของนักเรียน +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

3. จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนทุกภาคเรียน +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการพูด +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเขียน +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพ +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปะ +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านดนตรี +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที่ 

 
คําถาม 

ผู้เชีย่วชาญ ค่า 
IOC

 
แปลผลคนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา      

1. มีการให้คําปรกึษาเบ้ืองต้น +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 
2. จัดทําบันทึกผลการให้คําปรกึษาเบ้ืองต้น เพ่ือนําผลไป

วิเคราะห์ใน การช่วยเหลือนักเรียน 
+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

3. ประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือจัดกิจกรรม
ป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสีย่งและกลุ่ม
มีปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

4. ประสานงานกับผู้ปกครองช้ันเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

5. มีการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของครู
และผู้ปกครองช้ันเรียน 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

7. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมิใหนั้กเรียนที่มีปัญหาด้าน 
การเรียน 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ของนักเรียน 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

9. มีการรายงานผลการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
นักเรียนในกลุม่เสี่ยงและกลุม่มีปัญหา 
ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

10. มีการจัดทําเอกสารบันทึกผลการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที่ 

 
คําถาม 

ผู้เชีย่วชาญ ค่า 
IOC

 
แปลผลคนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

 ด้านการส่งต่อนักเรียน      

1. นําข้อมูลนักเรยีนที่ได้จากการวิเคราะห์มาตัดสินใจ ใน
การส่งต่อ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

2. ทําความเข้าใจและช้ีแจงนักเรียนถึงความจําเป็นที่ต้อง
ส่งต่อ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

3. ประสานกับครูหรือผู้ที่จะให้ช่วยเหลือนักเรียนต่อ +1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

4. สรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมาใน
บันทึกการส่งต่อ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

5. จัดทําบันทึกการส่งต่อนักเรียนให้กับครูหรือบุคลากรใน
โรงเรียน 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

6. การติดตามช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

7. บันทึกการรับนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือกลับสู่กลุม่
ปกติ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

8. บันทึกการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาต่อผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

9. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนของผู้เช่ียวชาญ
ภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

10. มีการจัดทําข้อมูล ผลการติดตามการช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเน่ือง 

+1  +1  +1  1 ใช้ได้ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา  
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

Scale         Scale      Corrected 

Mean          Variance       Item-          Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

บุคคล1       200.8966        107.0246        .5492           .9648 
บุคคล2       200.8966       107.0246        .5492           .9648 
บุคคล3       200.9310       106.7094        .7258           .9643 
บุคคล4       200.9310        106.7094        .7258           .9643 
บุคคล5       200.9310       106.7094        .7258           .9643 
บุคคล6       200.9310      106.7094        .7258           .9643 
บุคคล7       201.2414        103.3325        .5952           .9651 
บุคคล8       200.9310        106.7094        .7258           .9643 
บุคคล9       200.9310        106.7094        .7258           .9643 
บุคคล10      201.2414        103.3325        .5952           .9651 
กรอง11       200.9310        106.7094        .7258           .9643 
กรอง12       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง13       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง14       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง15       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง16       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง17       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง18       201.0000        104.8571        .5877           .9647 
กรอง19       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
กรอง20       200.8966        105.9532        .7199           .9642 
ส่ง21        201.0000        104.8571        .5877           .9647 
ส่ง22        200.8966        105.9532        .7199           .9642 

 ส่ง23        201.0000        106.6429        .7117           .9643 
ส่ง24        200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่ง25        201.3448       106.0911        .3730           .9663 
ส่ง26        200.5172       106.1158        .4074           .9658 
ส่ง27        200.4828       105.0443        .5123           .9653 
ส่ง28        200.4828       105.0443        .5123           .9653 
ส่ง29        200.5862       105.3227        .4927           .9654 
ส่ง30        200.4483       106.3276        .3889           .9659 
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แก้ไข31      200.4828       106.3300        .3866           .9659 
แก้ไข32      200.4828       106.3300        .3866           .9659 
แก้ไข33      201.0000       106.6429        .7117           .9643 
แก้ไข34      200.9310       106.8522        .6985           .9644 
แก้ไข35      200.9655       106.6059        .5849           .9646 
แก้ไข36      200.9310       106.8522        .6985           .9644 
แก้ไข37      200.9655       106.0345        .6718           .9643 
แก้ไข38      201.0000       105.5000        .6440           .9644 
แก้ไข39      200.9310       106.8522        .6985           .9644 
แก้ไข40      200.9655       106.3202        .6283           .9645 
ส่งต่อ41     200.9655       106.3202        .6283           .9645 
ส่งต่อ42     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ43     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ44     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ45     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ46     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ47     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ48     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ49     200.9655       107.4631        .8170           .9644 
ส่งต่อ50     200.9655       107.4631        .8170           .9644 

Reliability Coefficients 
 N of Cases =     30.0      N of Items = 50    Alpha =    .9653 
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ประวัติผู้วิจัย 

ช่ือ- สกุล  นางรัตตินันท์ ไตรเรืองศักด์ิ 
วัน เดือน ปีเกิด  31 กรกฎาคม 2506 
ชาติภูมิ   อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 35/1 หมูท่ี่ 5 ตําบลหนองน้ําใหญ ่
   อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน จังหวัดชลบุรี 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
   อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตําแหน่ง   ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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