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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ใน 5 ดา้น คือ ดา้น
การรู้จกันกัเรียนรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาดา้นการส่งต่อนกัเรียน และเปรียบเทียบระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
3 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 265 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของลิเคิร์ท (LiKert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยค่าความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.78 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
  
 ผลการวจัิยพบว่า 
 การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือ
เปรียบเทียบระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าครูผูส้อน และเม่ือเปรียบเทียบระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the advising and helping system in 
basic education institute in Ban Dung under Udon Thani Primary Educational Service Area 
Office 3 in 5 aspects namely knowing students individually, screening students, supporting 
students, protecting and solving problems, and transferring students and to compare the advising 
and helping system classified by status and sizes of schools. The data were collected from 
administrators and teachers altogether 265 using a Likert scale questionnaire with reliability value 
at 0.78. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and F-test. 
 

The results of the research were as follows:  
 The advising and helping system in basic education institute in Ban Dung under Udon 
Thani Primary Educational Service Area Office 3 was at a high level, the comparison on the 
advising and helping system classified by personnel status expressed that the difference was 
statistically significant at 0.05; the administrators had the opinion toward system higher than the 
teachers, and the comparison on the advising and helping system showed no any differences.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้เพราะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยั
จึงขอขอบคุณสถานบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน และคณาจารยทุ์กท่านท่ี
ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็ม
ใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะอาจารย์ท่ีปรึกษาและท่าน            
ดร.กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแกข้อ้บกพร่อง
ต่างๆ เพื่อใหไ้ดส้ารนิพนธ์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณท่านดร.ธนากร หาญกุล ผูอ้  านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอโนนสะอาด ท่านอาจารยไ์ตรภพ ค าเพชร ผูอ้  านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนศรีขวญัเมือง ท่านอาจารย์ทยากร นิวรณ์นุสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบา้นนาค าวงั ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั ให้ค  าแนะน าปรับปรุง
เน้ือหาสาระเพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่ง ข้ึน ขอขอบคุณผู้อ  านวยการโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกแห่งในอ าเภอบ้านดุง ท่ีอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัย และ
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท าให้งานวิจยัส าเร็จและ
ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน
ทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะ
และอ่ืนๆในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 คุณค่าและคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์เล่มน้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิงบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย ์ผูมี้อุปการคุณ ท่ีให้ความอนุเคราะห์และประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ขอจงไดรั้บส่วนแห่งความดีทุกท่านเทอญ       
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การประชุมสภาครูอาเซียน คร้ังท่ี 25 กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่ีประชุม
ยอมรับวา่ วกิฤติเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดข้ึนไม่นานมาน้ีก่อใหเ้กิดผลกระทบใหญ่หลวงในทุกๆ ดา้น
ของการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจดัการศึกษาในประเทศก าลังพฒันา จากวิกฤติ
เศรษฐกิจดงักล่าว ท าใหป้ระชากรนบัลา้นคนประสบกบัภาวะการไม่มีงานท า เก่ียวโยงไปถึงเด็ก จน
นับล้านท่ีอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปท างานเล้ียงชีพ เกิดพนัธกิจของนักวิชาการศึกษา
อาเซียนครอบคลุมถึงการจัดโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชากรทุกคน 1 สภาพ
สังคมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ซ่ึงมีผลกระทบต่อครอบครัวท่ีต้องด้ินรนต่อสู้ชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ท าให้สถาบนั
ครอบครัวตอ้งมีความห่างเหินกนั การดูแลการพึงพาอาศยักนันอ้ยลงและเกิดแรงกดดนับีบคั้นต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อทางจิตใจ จึง เป็นเหตุของปัญหาการหย่า ร้าง ซ่ึง เป็นปัญหาท่ีจะท าให้
กระทบกระเทือนต่อสภาวะ จิตใจ ของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีหย่าร้าง จะมีสภาพป่วยทางจิตใจ เช่น ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ ขาดความรัก ความ
อบอุ่น มีปมดอ้ย ขาดความเขา้ใจตนเอง ปัญหาต่าง ๆ ในทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน 
พบว่าเด็กจ านวนไม่น้อยมีปัญหาดา้นครอบครัว ขาดการเล้ียงดู ถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การพฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจอยา่งเหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการปรับตวั
และการด าเนินชีวติอยา่งปกติสุข เด็กจ านวนหน่ึงมีปัญหาดา้นพฤติกรรมมีความเครียด ความขดัแยง้ 
และหันไปใช้สารเสพติด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และท าให้เกิดการติดยา การมัว่สุ่มการกระท า
ความผดิตามมา2             

                                                        
1จนัทร์ยงยุทธ บุญทอง, “สรุปมติท่ีประชุมสภาครูอาเซียนคร้ังท่ี 25”, วำรสำรวิทยำจำรย์, 

109(3), หนา้ 109, ปี พ.ศ. 2553, (อดัส าเนา), หนา้ 6. 
2กรมสุขภาพจิต, กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ในสถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546), หนา้ 1. 
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 ดว้ยสภาพแห่งความแตกต่างของภูมิศาสตร์ วฒันธรรม ความเป็นอยูข่องนกัเรียน ในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 บางคนมาจาก ครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ บางคนมา
จากครอบครัวท่ีอา้งวา้ง ไม่วา่จะเป็น การหยา่ร้างของพ่อแม่ การแยกกนัอยู ่การท่ีพ่อแม่ไปท างาน
ต่างจงัหวดั ปล่อยให้ตนตอ้งผจญกบัชีวิตตามล าพงั นกัเรียน อีกทั้งสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีผ่านมา ตลอดจนกระแสโลกาภิวฒัน์ ไดส่้งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อ สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในทางท่ีไม่ดีหลายประการ เช่น เด็กติดการพนนัเกเร 
พฤติกรรมชู้สาวก่อนวยัอนัควร ออกจากโรงเรียนกลางคนั มีพฤติกรรมติดสารเสพติดและก่อ
อาชญากรรมมากข้ึน    
 จากการรายงานผลการด าเนินงานระบบติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 ปี พ.ศ. 2554 พบวา่ สถานศึกษาบางแห่งยงัไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเป็น
ระบบนกัเรียนยงัมีปัญหาดา้นการออกกลางคนั หนีเรียน ปัญหาชู้สาว นกัเรียนบางคู่มีปัญหามาก 
เพราะบางคนถูกข่มขู่กลัน่แกลง้จากเพื่อนท่ีตนเองดูแล ผูป้กครองเม่ือไดรั้บข่าวสารแลว้ไม่ให้ความ
สนใจในการจดัการแกไ้ขปัญหาเสียแต่เน่ินๆ ปล่อยให้ปัญหาขยายตวัลุกลามออกไปมากยิ่งข้ึน ครู
บางคนไม่ปฏิบติัตามก าหนดปฏิทินปฏิบติังานเน่ืองจากมีภาระหนา้ท่ีในการสอนมากเกินไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทั้ง 5 
ดา้น คือ 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคดักรองนกัเรียน 3) การส่งเสริมนกัเรียน 4) การ
ป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา 5) การส่งต่อนกัเรียน เพื่อไดน้ าไปประกอบเป็นขอ้มูลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ให้มีความเหมาะสม การป้องกนัปัญหา ลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั
นกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียน และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใน 5 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา  
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวจิยัของประเสริฐ สวนจนัทร์  ฐานิยา งามศิริ  ไพโรจน์ สิงห์คราม และกรณิการ์ 
นีละนนัท ์ซ่ึงศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 5 ดา้นพบวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือแตกต่างกัน ดังนั้ น การวิจยัน้ีจึงตั้ งเป็นสมมติฐานว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความ
แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 813 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ได้แก่ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทั้ง 5 
ดา้น คือ 1) ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล 2) ดา้นการคดักรองนกัเรียน 3) ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
4) ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 5) ดา้นการส่งต่อ 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ไดแ้ก่ โรงเรียนในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ านวน 71 แห่ง  
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม 
สนบัสนุน การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคล ดา้นการคดักรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ดา้นการส่งต่อ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 
กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนวิธีการท างานท่ีชดัเจน มีมาตรฐาน คุณภาพและหลกัฐาน
ท่ีตรวจสอบได ้มีการประสานความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหารและครูทุกคน เพื่อให้นกัเรียน
รู้จกัและเขา้ใจตนเองและครูไดรู้้จกันกัเรียนมากข้ึน สามารถส่งเสริมและป้องกนัปัญหาผูเ้รียนไดซ่ึ้ง
มีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การ
ส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียน 
 ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล หมายถึง การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลจ าเป็นท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว ดา้นสารเสพติด ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นเพศ โดยเคร่ืองมือ ได้แก่ ทะเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรืออาจมีการ
สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน การสัมภาษณ์และการเยีย่มบา้นนกัเรียนเพิ่มเติมได ้
 ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับตวันักเรียน เพื่อจดักลุ่ม
นกัเรียนตามขอบข่ายและเกณฑค์ดักรองท่ีโรงเรียนก าหนด ไดแ้ก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 
กลุ่มพิเศษ 
 ด้ำนกำรส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคน ไม่วา่จะเป็นกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสียง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ ให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชน
คาดหวงั โดยมีกิจกรรม คือ การจดักิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบา้น การจดัประชุมผูป้กครองในชั้น
เรียน (Classroom Meeting) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ หมายถึง การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนและการ
ช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาให้ลดลง ทั้งทางด้านความรู้สึก ความคิด และการปฏิบติักบันักเรียน
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง มุ่งหวงัให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงาม หรือพึงประสงค์ สร้าง
ภูมิคุม้กนัโดยใชเ้ทคนิค วธีิการ หรือกิจกรรม 2 ประการ คือ การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้ และกิจกรรม
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เช่น การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร การใชกิ้จกรรมในห้องเรียน การใช้
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม การใชกิ้จกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง 
 ด้ำนกำรส่งต่อ หมายถึง การช่วยเหลือนกัเรียนในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือให้มี
พฤติกรรมท่ีดีข้ึน หรือเด็กท่ีมีความสารถพิเศษหรืออจัฉริยะ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กดอ้ย
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โอกาส ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยการส่งต่อมี 2 แบบ คือ การส่งต่อภายใน เช่น ครูแนะ
แนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา ครูฝ่ายปกครอง และการส่งต่อภายนอกไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
โดยครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อ   
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แบ่งเป็น 3 ขนาด 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง มีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 1- 120 คน  
 สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง มีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 121-300 คน  
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง มีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
 ผู้บริหำร หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 สถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนในอ ำเภอบ้ำนดุง หมายถึง สถานศึกษา ท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
บา้นดุง ประกอบดว้ย ต าบลจ านวน 13 ต าบล คือ ต าบลศรีสุทโธ ต าบลบา้นดุง ต าบลดงเยน็ ต าบล
โพนสูง ต าบลออ้มกอ ต าบลบา้นจนัทน์ ต าบลบา้นชยั ต าบลนาไหม ต าบลถ่อนนาลบั ต าบลวงัทอง 
ต าบลบ้านม่วง ต าบลบ้านตาด และต าบลนาค า ท่ีจัดการเรียนการการสอนตั้ งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีรวมกนัเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุนกนัในการบริหาร
จดัการและการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีประกาศข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 
และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2553  
  

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3  
 1.6.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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 1.6.3 ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
 1.6.4 ท าให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ไปวางแผนพฒันาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษา การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซ่ึง
ไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดทางการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 2.4 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.8 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
    

2.1 แนวคดิทางการบริหารการศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร  
 เจริญผล สุวรรณโชติ กล่าววา่การบริหารคือ กระบวนการของสังคมอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบั
กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อกระท ากิจกรรมอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เพื่อให้บรรลุถึง
จุดหมายท่ีได้ก าหนดเอาไว ้การกระท านั้นจะเป็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างสรรค์ การ
ด าเนินการเพื่อให้คงอยูต่่อไป การกระตุน้หรือย ัว่ยุให้เกิดการกระท า การควบคุม และการกระท าท่ี
ให้เกิดการรวมกนัเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งเป็นระบบแบบแผนหรืออยา่งไม่มีแบบแผน ทั้ง
ในดา้นของบุคคลและในดา้นของวตัถุ1  

                                                        
 1เจริญผล สุวรรณโชติ, ทฤษฎกีารบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ทิชซ่ิงเอท็, 2544), หนา้ 232. 
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 สมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
ร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายๆอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนั
ก าหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและใหท้รัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม2 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าวว่า การบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่3 
 วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุจุดหมายของ
องค์การโดยอาศยัหน้าท่ีหลกัทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการคือ การวางแผน การจดัการ
องคก์าร การน า และการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวมีผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้มีการ
ปฏิบติังานไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล4 
 วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่าการบริหารประกอบด้วยการวางแผนการอ านวยการและการ
ควบคุมคนท างานและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน
ส าคญั อนัไดแ้ก่ การวางแผน การด าเนินงาน และผลการประเมิน5 
 อธิปัตย์ คลี่สุนทรกล่าวว่า การบริหารคือ การท างานให้ส าเร็จ ไดน้ั้น มีวิธีการอยูม่ากมาย
หลากหลายวิธีท่ีผูบ้ริหารทั้งหลายไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัสภาพความรู้ 
ความสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสมตามสภาพความต้องการและสภาพแวดล้อมมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้6 

                                                        
2สมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มิตรภาพการ

พิมพแ์ละสติวดิโอ, 2542), หนา้ 1. 
3ภ า วิ ด า  ธ า ร า ศ รี สุ ท ธิ ,  “ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ” ,  สื บ ค้ น จ า ก 

http://kullateeda.blog.mthai.com/2010/02/28/public-1 txt>. 
4วิโรจน์  สารรัตนะ,  การบริหาร  หลักการ ทฤษฎี  และประ เด็นทางการศึกษา ,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ, 2542), หนา้ 11. 
5วิทย ากร  เ ชี ย งกูล ,  อ ธิบาย ศัพท์การบ ริหาร จัดการสมั ย ใหม่ ,  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  2, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 2543), หนา้ 158. 
6อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุ

สภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 26-28. 
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 สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การปฏิบติังานของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปอย่างมี
ขั้นตอน มีระบบแบบแผน และไม่มีแบบแผนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงานโดยท่ีผูบ้ริหารได้
ใช้ความรู้ความสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสม เป็นผูก้  ากับติดตามและสั่งการให้งานบรรลุตาม
เป้าหมาย โดยอาศยัทรัพยากรและเทคนิคต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1.2 กระบวนการบริหาร 
 การด าเนินงานเพื่อให้องคก์รเกิดประสิทธิภาพ มีวิธีการหลายแนวทางดว้ยกนั แต่ประเด็น
ส าคญัท่ีสุดในการบริหารก็คือ ผูบ้ริหารตอ้งยดึกระบวนการบริหารอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาเป็นหลกัใน
การบริหารงาน มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารดงัน้ี 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าววา่ กระบวนการบริหารของเฮนร่ี ฟาโย (Henri Fayol) เป็น
กระบวนการบริหารท่ีมี 4 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การศึกษางานในอนาคตและการจดัการวางแผนเพื่อ
การปฏิบติั 
 2. การจดัองค์การ (Organizing) หมายถึงการรวบรวมวสัดุเคร่ืองมือ และก าลงัคน แล้ว
จดัการแบ่งงานวสัดุ ก าลงัคนออกไปตามหนา้ท่ีของงาน 
 3. การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งการให้บุคคลภายใน
หน่วยงานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายของงาน 
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจการทุกอยา่งให้ด าเนินไปได้
อยา่งประสานสัมพนัธ์โดยตลอด7 
 มนตรี เลาะวิถี กล่าวว่า กระบวนการบริหารคือการประสานความพยายามของคนเพื่อ
สัมฤทธ์ิผลของงานตามเป้าหมายท่ีองคก์รวางไว ้โดยอาศยักระบวนการบริหารดงัต่อไปน้ี 
 1. การวางแผน คือ การก าหนดแผนงานและโครงการท่ีท าในอนาคตตามเป้าหมายของ 
 2.การจดัสรรทรัพยาการ คือ การหางบประมาณ จดัสรรวางต าแหน่งหน้าท่ีมอบหมายงาน
ใหเ้หมาะกบัก าลงัคน จดัหาวสัดุอยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของแผน 
 3. การให้แรงกระตุ้น ใช้แรงจูงใจ และบ ารุงขวญัเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมและ
ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 4. การประสานงาน คือ การติดต่อประสานแกไ้ขกิจการดา้นต่างๆ ใหส้ัมฤทธิผล 

                                                        
 7ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวชิาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, 
2535), หนา้ 30. 
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 5. การประเมินผล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้องคก์าร
สามารถมีการพฒันาการท างานตลอดเวลา8 

สรุปไดว้า่ กระบวนการบริหารงาน คือ การประสานความพยายามของคน เพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ของงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยอาศยัการวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การให้แรงจูงใจบ ารุง
ขวญั การประสานงาน การรายงาน การควบคุม และการประเมินผล 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาพืน้ฐาน   
 พระราชบญัญติัการวิจยัแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
37ก าหนดว่า การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยค านึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการ
วจิยัขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 
 ในกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่อาจบริหารและจดัการไดต้ามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจจดั
ใหมี้การศึกษาขั้นพื้นฐานดงัต่อไปน้ีเพื่อเสริมการบริหารและการจดัการของเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้
 1. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การส่ือการและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
 2. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
 3. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
 4. การจดัการศึกษาทางไกล และการจดัการศึกษาท่ีใหบ้ริการในหลายเขตพื้นท่ีการศึกษา9 
 การบริหารสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
แนวทางส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาวา่ ผูบ้ริหารควรมีบทบาทท่ีส าคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. ปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยสนบัสนุนและมี
ส่วนร่วมกบัผูเ้รียนและครูในการจดัการเรียนรู้ 

                                                        
 8มนตรี เลาะวิถี, นิตยสารมุสลิม, สืบคน้จาก http://www.thaiislamic.com/articlesshcw.asp 
(10july2013 ) 

9ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545, อา้งแลว้, หนา้ 7. 

http://www.thaiislamic.com/articlesshcw.asp%20%20(10
http://www.thaiislamic.com/articlesshcw.asp%20%20(10
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2. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพฒันาสถานศึกษาไวใ้นธรรมนูญสถานศึกษาท่ีมี
แผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ท่ีวา่ดว้ยแนวการจดั
การศึกษา 

3. น าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชก้ าหนดนโยบายของสถานศึกษา 
4. บริการจดัการให้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ครูมีเสรีภาพในการคิดพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้ ท าการศึกษาในชั้นเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู การท างานเป็นทีม ผนึกก าลงั
ระหวา่งกลุ่มวชิาเพื่อพฒันาผลการเรียนใหไ้ดม้าตรฐานหลกัสูตร 

5. พฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถใช้โลก
เป็นหอ้งเรียน 

6. จดัให้มีระบบนิเทศภายใน ช่วยเหลือครูในด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง10 

การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในการพฒันาประเทศเพราะการศึกษาเป็นการ
พฒันาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดงันั้น การจดัการศึกษาท่ีดีจะท าให้การพฒันาบุคคลให้มี
ศกัยภาพได้ตามตอ้งการ การบริหารการศึกษาไทย แต่เดิมใช้รูปแบบการรวมอ านาจ การบริหาร 
และการตดัสินใจไวท่ี้ส่วนกลางและมีอ านาจการบริหาร การตดัสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยงาน
ราชการท่ีรับผดิชอบในการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา แต่แนวปฏิรูปการวิจยัตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดมี้ขอ้ก าหนดให้กระจาย
อ านาจการบริหาร และ การตดัสินใจไปให้หน่วยงานระดบัปฏิบติังานอนัไดแ้ก่โรงเรียนและเขต
พื้นท่ีการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยการบริหารส่วนกลางจะท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายการวาง
แผนการจดัสรรงบประมาณ การก าหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประการ
ส าคญัไดแ้ก่ 

1. การบริหารงานวชิาการ 
2. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
3. การบริหารบุคคล 

                                                        
10กระทรวงศึกษาธิการ, รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 
หนา้ 20.  
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4. การบริหารทัว่ไป 
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งหวงัจะใหส้ถานศึกษาเป็นระบบท่ี

จะพฒันาเยาวชนอยา่งสมดุลรอบดา้นทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเนน้ความเสมอภาคทางการศึกษา การมี
สุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  มีความสามารถในการวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาและการจดัการ รักท่ีจะเรียนรู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความรู้
และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ ภาษาและศิลปวฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกนั มีความสามารถในการปรับตวัในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความรู้ ทกัษะและ
ลกัษณะนิสัยท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
ทอ้งถ่ิน รักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้มีคุณภาพ
ท่ีดีข้ึน และอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข รวมทั้ งร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินและ
ประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้และด ารงความเป็นไทย อยูใ่นสังคมโลกไดอ้ยา่งทดัเทียมและย ัง่ยนื11 

นอกจากน้ี การให้ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาจะเกิดผลลัพธ์ทางบวกหลายประการเป็นต้นว่า ระดับคะแนนเฉล่ีย 
ทศันคติต่อโรงเรียน ความประพฤติของเด็กจะดีข้ึน ส่วนอตัราการเรียนจะลดลง ร่วมทั้งมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการจดัการในรูปของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและ
ใหชุ้มชนรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของชีวติเขา12  

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเก่ียวกับการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาขอ้มูลหรือจดัท าทะเบียนประวติัของนกัเรียนส่งเสริมให้จดั
กิจกรรมครอบครัวเขม้แข็งโรงเรียนอบอุ่นเพื่อเช่ือมหลอมรวมพลงัระหว่างบา้นและโรงเรียนให้
เป็นท่ีพึ่งแก่นกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริงส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ
จนเป็นนิสัยเพื่อพฒันาสุขภาพกายและใจเสริมสร้างวินยัในตนเองและสามารถท างานร่วมกนัเป็น
ทีมส่งเสริมการจดักิจกรรมตามความถนดัดา้นศิลปะดนตรี และมอบหมายให้โรงเรียนจดัสนบัสนุน
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัจดัระบบดูแลเฝ้าระวงัและป้องกนันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ไปยุง่เก่ียวกบัยา

                                                        
11กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544), หนา้ 4. 
12นงรัตน์ ศรีพรหม, “โรงเรียนกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองและ

ชุมชน”, วารสารข้าราชการครู, ปีท่ี 21 ฉบบั 2 (กุมภาพนัธ์ 2554), หนา้  22-24. 
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เสพติดโดยมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมและให้ค  าปรึกษาแก่เด็กนกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ด 
   

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัมธัยมศึกษา มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 กรมวิชาการ กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ผูเ้รียนได้
รู้จกัและเขา้ใจตนเอง มีแนวทางการปรับปรุงและพฒันาตนเอง รวมทั้งครูไดรู้้จกันกัเรียนมากข้ึน 
สามารถส่งเสริมและป้องกนัปัญหาของผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มพิเศษ13 
 กรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือการท างานท่ีชดัเจน 
โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรเป็นหลกัในการด าเนินการดงักล่าวและมีการประสานความร่วมมือ
อยา่งใกลชิ้ดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน14 
 กรมสามัญศึกษาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนหมายรวมถึงการส่งเสริมการป้องกนัและการ
แกไ้ขปัญหาโดยมีวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปลอดภยัจากสารเสพติด15 
 ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและนอก
สถานศึกษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีชดัเจน มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้16 

                                                        
13กรมวชิาการ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), หนา้ 7. 
14กรมสุขภาพจิต,การศึกษาปัญหาและความต้องการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546), หนา้ 15. 
15กรมสามัญศึกษา,  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียนในโรงเ รียนสังกัดกรมสามัญ , 

(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2548), หนา้ 3. 
16ส านักง านวิชาการและมาตรฐานการ ศึกษา ,  ระบบดูแลช่วย เหลือ นัก เ รียน . 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2549), หนา้ 17, 
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 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน กล่าววา่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
หมายถึงกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและ
เคร่ืองมือการท างานท่ีชดัเจนซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการคือการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล
การคดักรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งต่อ
นกัเรียน17 
 สรุปไดว้า่ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ 
มีขั้นตอนวิธีการท างานท่ีชดัเจน มีมาตรฐาน คุณภาพและหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ มีการประสาน
ความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหารและครูทุกคน เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเองและครู
ไดรู้้จกันกัเรียนมากข้ึน สามารถส่งเสริมและป้องกนัปัญหาผูเ้รียนไดซ่ึ้งมีองค์ประกอบส าคญั 5 
ประการคือการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลการคดักรองนกัเรียนการส่งเสริมนกัเรียนการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหานกัเรียนและการส่งต่อนกัเรียน 
 

2.4 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว จึงจดัท า
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบมีความชดัเจน มีการประสาน
ความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เป็นระบบท่ีมีกระบวนการด าเนินงานท่ีชดัเจน ประกอบดว้ย
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมพฒันานกัเรียน การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และการส่งต่อดงันั้นจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินงานดงัน้ี 
 1. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) 
 3. สถานศึกษา 
 - ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 - ครูทุกคน 
 - นกัเรียน 

                                                        
17ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารจัดกรระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนช่ืน, 2547), 
หนา้ 14. 
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 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - บุคลากรอ่ืนๆ 
 4. ผูป้กครองและชุมชน 
 - ผูป้กครอง/เครือข่ายผูป้กครอง 
 - ชุมชน 
 5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - ภาครัฐ 
 - ภาคเอกชน เอกชน 
 - องคก์รการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน/ปกครองพิเศษ 
 - องคก์รอิสระ 

 
 ดงันั้น การบริหารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งประสานการ บูรณาการ 
การด าเนินงานของระบบย่อยทุกระบบในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงสอดคลอ้งมีเอกภาพ และมุ่งสู่
เป้าหมายท่ีแทจ้ริง คือ พฒันาการของผูเ้รียนทุกคนเชิงปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถสรุปการบริหาร
จดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
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-นโยบาย          
-มาตรฐาน ฯลฯ 
       
 
 
 
P                                            พิจารณามาตรฐานไทย 
                ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 D 
 
............................................................................................................................................................. 
 C 
 
 
........................................  ประเมิน                         ไม่ผา่น  
 A       ผา่น 
 
 
แผนภาพที ่2.1 แสดงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา 

 

ก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ 

ก าหนดมาตรฐาน 

-สภาพสังคม/  
ชุมชน 
-ความตอ้งการของ
ผูป้กครอง/  ชุมชน/ 
นกัเรียน 
-ศกัยภาพของ 
โรงเรียน ฯลฯ 

วางแผนการด าเนินงาน 
.  ก าหนดเป้าหมายล าดบัความส าคญั 
.  ก าหนดกิจกรรม 
.  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 
   มอบหมายหนา้ท่ี 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน 
.  รู้จกันกัเรียนรายบุคคล.  คดักรองนกัเรียน 
.  ส่งเสริมและพฒันา       . ป้องกนัและ แกไ้ขปัญหา      
. ส่งต่อ 

นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม 

สรุป/  ประชาสัมพนัธ์ 
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จากภาพท่ี 1แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มี
กระบวนการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เป็นกระบวนการท างานโดยใช้
หลกัการบริหารจดัการเชิงระบบตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (P-D-C-A) เป็นฐานความคิด ไดแ้ก่ 
การวางแผนการปฏิบติัการ (P-Plan) การด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด (D-Do) การตรวจสอบ
ประเมินผล (C-Check) และการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานให้ไดม้าตรฐาน (A-Act) ซ่ึงสรุปได ้
ดงัแผนภาพท่ี 2.2 

     D 
               ด าเนินงาน 
 
 
                                              รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 

             P               คดักรอง    C 
ก าหนดนโยบาย                ตรวจสอบ 
และแผน                                       ส่งเสริม         ป้องกนั     ช่วยเหลือ              ติดตาม 
การก าหนดนโยบาย                 ประเมินผล 

      ส่งต่อ  
         
                                                          ประสาน 
 
  A 
                      ปรับปรุงพฒันา 

 
แผนภาพที ่2.2 แสดงกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

  
องค์ประกอบส าคญัของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น เป็นการด าเนินงานอย่างเป็น

กระบวนการดงัน้ี 
1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคดักรองนกัเรียน 
3. การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 



18 
 

4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5. การส่งต่อ18 
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น

กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและนอก
สถานศึกษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีชดัเจน มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ มีกระบวนการ
และขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 องคป์ระกอบ คือ  

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
2. การคดักรองนกัเรียน  
3. การส่งเสริมนกัเรียน  
4. การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหานกัเรียน  
5. การส่งต่อนกัเรียน19 
ดงัแผนภาพท่ี 2.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารจัดกรระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนช่ืน, 2547), 
หนา้ 14-16. 

19ส านักง านวิชาการและมาตรฐานการ ศึกษา ,  ระบบดูแลช่วย เหลือ นัก เ รียน . 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2549), หนา้ 17, 
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            ดีข้ึน 
 
 

 ไม่ดีข้ึนยากต่อการช่วยเหลือ 
 
 
     ไม่ดีข้ึน 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.3 แสดงระบบการด าเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 
กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัใน 

การปฏิบติังาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

1.การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 

2. การคดักรองนกัเรียน 
 

    กลุ่ม
พิเศษ 
 

มีปัญหา 
 

3.ป้องกนัและแกปั้ญหา 3.ส่งเสริมนกัเรียน 
 

  ส่งต่อ (ภายในโรงเรียน) 
 

5.ส่งต่อนกัเรียน (ภายใน : ครูแนะ
แนว ฝ่ายปกครองหรือครูอ่ืนๆ 
ภายในโรงเรียน) 
 

     พฤติกรรม 
 

กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 
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การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และการส่งต่อนกัเรียน20 

กรมสุขภาพจิต ได้ก าหนดกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการปฏิบติังาน มี 5 
ประการ21 คือ  

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคดักรองนกัเรียน 
3. การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
ดงัแผนภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20กรมสามญัศึกษา, การประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรม

สามัญศึกษาฉบับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2544), หนา้ 37. 
21กรมสุขภาพจิต, การศึกษาปัญหาและความต้องการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544), หนา้ 5-9. 
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 ดีข้ึน 
 
 
 

 ไม่ดีข้ึนยากต่อการช่วยเหลือ 
 
 

 ไม่ดีข้ึน 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.4 แสดงระบบการด าเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 

   การคดักรองนกัเรียน 
 

    กลุ่มปกติ 
 

     กลุ่มเส่ียงมีปัญหา 
 

ป้องกนัและแกปั้ญหา     ส่งเสริมนกัเรียน 
 

  ส่งต่อ (ภายในโรงเรียน) 
 

  ส่งต่อ (ภายนอกโรงเรียน) 
 

     พฤติกรรม 
   ดีข้ึนหรือไม่ 
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ส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา (สนผ.สพฐ.)ไดก้ าหนดกระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไวด้งัน้ี22กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยครู
ประจ าชั้นเป็นบุคคลกรหลกัในการปฏิบติังานมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการคือ 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคดักรองนกัเรียน 
3. การส่งเสริม 
4. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
สรุปการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบท่ีเป็นหัวใจของการ

ด าเนินงาน 5 ดา้น คือ 
1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3. การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
องคป์ระกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดงักล่าว มีความส าคญั มีวธีิการ และ

เคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัไป แต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัซ่ึงเอ้ือใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
สถานศึกษาเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีแตกต่างกนั หล่อหลอมให้เกิด

พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวั
นักเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนักเรียนมากข้ึน
สามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนอนัเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนั
และการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดอ้ยา่งถูกทาง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษมิ์ใช่การใชค้วามรู้สึกหรืการ
คาดเดา โดยเฉพาะในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน จะตอ้งไม่เกิดขอ้ผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียน
หรือเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด  

                                                        
22ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา, คู่มือด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556), หนา้ 9. 
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กรมสุขภาพจิต กล่าวว่าขอ้มูลส าคญัท่ีครูท่ีปรึกษาใช้เพื่อการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
คือขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนอยา่งนอ้ย 3 ดา้นใหญ่ คือ 

1.1 ดา้นความสามารถ ประกอบดว้ย 
1.1.1 ดา้นการเรียน ขอ้มูลพื้นฐานดา้นน้ีนบัว่าเป็นหวัใจส าคญัท่ีครูท่ีปรึกษาควร

ทราบและตอ้งใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เน่ืองจากการเรียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีเป็นความรู้พื้นฐาน
ในการพัฒนาด้านอ่ืนๆจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาข้อมูลโดยละเอียด โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวิชา ผลการเรียนเฉล่ียแต่ละภาคเรียน ความสามารถทางการเรียน
พฤติกรรมการเรียนทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนของนกัเรียน เช่น ไม่ตั้งใจ 
เรียน ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อย การเขา้ชั้นเรียน การขาดความรับผิดชอบในการท างานปัญหา
การพูดหน้าชั้นเรียน การขาดความพึงพอใจในการเรียน ปัญหาการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนและอ่ืนๆ 
เป็นต้น การวินิจฉัยความสามารถในเชิงการเรียนของนักเรียนนั้นมกัท ากันอยู่เสมอเน่ืองจากมี
อิทธิพลต่อชีวิตของเด็กมากกวา่การวินิจฉยัพฤติกรรมดา้นอ่ืนๆในการท่ีจะวินิจฉยัความสามรถเชิง
การเรียนได้อย่างถูกต้อง จะต้องทราบว่าจะหาเคร่ืองมือใดมาใช้ในการวดัความสามารถและ
เคร่ืองมือนั้นมีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นเพียงใด สามารถน ามาใชไ้ดห้รือไม่ 

1.1.2 ด้านความสามารถอ่ืน ๆ เป็นอีกด้านหน่ึงท่ีผูป้กครอง และครูท่ีปรึกษา 
จะตอ้งรู้เพื่อให้การส่งเสริมไดถู้กทางตามความสามารถเฉพาะตวัของนกัเรียน รายละเอียดขอ้มูล
พื้นฐานท่ีควรทราบ คือความสามารถพิเศษของนกัเรียน บทบาทหน้าท่ีพิเศษของนกัเรียน ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ความถนดั ความสนใจ และผลงานท่ีผา่นมา
ของนกัเรียน เป็นตน้ 

1.2 ด้านสุขภาพ เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ กล่าวคือ ดา้นร่างกาย รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานท่ีควรทราบ คือ น ้าหนกั ส่วนสูง ความสะอาด
ของร่างกาย โรคประจ าตวั ความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย เช่นการไดย้ิน การมองเห็น
รวมถึงอวยัวะต่าง ๆ การรับประทานอาหาร หรือปัจจยัพื้นฐานท่ีมีส่วนส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง
เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค ชีวิตความเป็นอยู ่การออกก าลงักาย เป็นตน้ ส่วน
ด้านจิตใจและพฤติกรรม รายละเอียดท่ีควรทราบ คือ สภาพอารมณ์ท่ีมีผลต่อการด า เนิน
ชีวิตประจ าวนั เช่นมีอารมณ์ซึมเศร้า มีความวิตกกงัวล พฤติกรรมต่อการเรียน ความสามารถพิเศษ
และการปรับตวัของนกัเรียน เช่น พฤติกรรมเบ่ียงเบน กา้วร้าว สมาธิสั้ น การไม่อยู่น่ิง บุคลิกภาพ
เก็บตวั ข้ีอาย หรือความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้  

1.3 ดา้นครอบครัว 



24 
 

3.1.1 ด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานท่ีควรทราบ คือ รายได้ของบิดา
มารดาหรือผูป้กครอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียน
ไดรั้บมาโรงเรียน อาชีพของผูป้กครอง เป็นตน้ 

3.1.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานท่ีควรทราบ คือ 
ความสามารถในการคุม้ครองดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสมของผูป้กครอง สถานภาพ
ของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง บุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบนักเรียน ความสัมพนัธ์ของบุคคลใน
ครอบครัว จ านวนพี่นอ้งหรือบุคคลในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม ความเจ็บป่วย
ของบุคคลในครอบครัวหรือการใชส้ารเสพติด การติดสุรา และติดการพนนั เป็นตน้23 

กรมสุขภาพจิต กล่าววา่ ดว้ยความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของ
ชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลาย รูปแบบ ทั้งทางบวกและด้านลบ 
ดงันั้นการรู้จกัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันักเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันักเรียนจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน สามารถน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์เพื่อการคดักรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพฒันาการป้องกนั แก้ไขและ
ช่วยเหลือนกัเรียนไดถู้กทาง ซ้ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มิใช่การใชค้วามรู้สึกหรือคาดเดาโดยเฉพาะ
ในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน ซ้ึงจะท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยสุด
ครูท่ีปรึกษาควรเก็บขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนอยา่งนอ้ย 3 ดา้นใหญ่ๆ คือ 

1. ดา้นความสามารถ แยกเป็น 
1.1 การเรียน 
1.2 ความสามารถอ่ืนๆ 

2. ดา้นสุขภาพ แยกเป็น 
2.1 ดา้นร่างกาย 
2.2 ดา้นจิตใจ – พฤติกรรม 

3. ดา้นครอบครัว แยกเป็น 
3.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
3.2 ดา้นการคุม้ครองนกัเรียน 

4. ดา้นสารเสพติด 
5. ดา้นความปลอดภยั 

                                                        
23กรมสุขภาพจิต, คู่มือครูทีป่รึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : รับส่ง

สินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2544), หนา้ 20-21.  
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6. ดา้นอ่ืนๆ ท่ีครูพบเพิ่มเติม ซ่ึงความส าคญัหรือเก่ียวขอ้งกบัการดูแลช่วยเหลือ เช่น ดา้น
เพศ24 

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ กล่าวว่า ในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลนั้น ครูท่ีปรึกษาตอ้งใช้
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลนกัเรียนท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นความสามารถ 
ดา้น สุขภาพ และดา้นครอบครัว เคร่ืองมือท่ีส าคญัไดแ้ก่ ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก25 

ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน กล่าวถึงขอ้มูลพื้นมูลพื้นฐานของนกัเรียน
ท่ีครูประจ าชั้น/ท่ีปรึกษาควรมีส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลดา้นความสามารถ  
1.1 การเรียน 
1.2 ความสามารถอ่ืนๆ 

2. ดา้นสุขภาพ  
2.1 ดา้นร่างกาย 
2.2 ดา้นจิตใจ – พฤติกรรม 

3. ดา้นครอบครัว 
3.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
3.2 การคุม้ครองสวสัดิภาพ 

4. ดา้นสารเสพติด 
5. ดา้นความปลอดภยั 
6. พฤติกรรมทางเพศ 
7. ดา้นอ่ืนๆ ท่ีครูพบเพิ่มเติม ซ่ึงความส าคญัหรือเก่ียวขอ้งกบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน26 

                                                        
24กรมสุขภาพจิต, คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วง 3-4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6), 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551), หนา้ 7. 
25วินิดา ชนินทยุทวงศ์, คู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, พิมพ์คร้ังท่ี 3, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์ร.ส.พ., 2544), หนา้ 13-14. 
26ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2546), หนา้ 29. 



26 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กล่าวว่า วิธีการและเคร่ืองมือท่ีในการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ครูท่ีปรึกษาควรใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลนกัเรียนท่ีครอบคลุม
ทั้งทางดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ และดา้นครอบครัวท่ีส าคญั คือ 

1. ระเบียนสะสม เป็นเคร่ืองมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวั
นักเรียน โดยนักเรียนเป็นผูก้รอกขอ้มูลและครูท่ีปรึกษาน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาท า
ความรู้จกันักเรียนเบ้ืองต้นหากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีขอ้สังเกตบางประการ ก็ควรหาข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนั้นยงัมีขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน จึงตอ้งเป็นความลบัเก็บไว้
อยา่งดี รวมทั้งตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ย 3 ปี การศึกษา หรือ 6 ภาคเรียน และ
ส่งต่อระเบียนสะสม ไปยงัครูท่ีปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการคดักรองนักเรียน ด้าน
พฤติกรรม การปรับตวัท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัสุขภาพจิตใจ ซ่ึงจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีแนวทางการ
พิจารณานักเรียนด้านสุขภาพมากข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีกรมสุขภาพจิตเป็นผูจ้ดัท าข้ึนซ้ึงแบบ
ประเมินเด็ก ดงักล่าว มี 3 ชุด คือ ชุดท่ีครูประเมินเด็กชุดท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูป้ระเมินเด็ก และ
ชุดท่ีเด็กประเมินตนเองโดยแต่ละชุดมีเน้ือหาและจ านวนขอ้ 25 ขอ้ เท่านั้น 

3. วธีิการและเคร่ืองมืออ่ืนๆ  
ในกรณีท่ีขอ้มูลของนกัเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่เพียงพอ

หรือเกิดกรณีท่ีไม่ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอีก ครูท่ีปรึกษาก็อาจใช้วิธีการและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
เช่นการสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ ในหอ้งเรียน การสัมภาษณ์และการเยีย่มบา้นนกัเรียน เป็นตน้27 

สรุป การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลจ าเป็นท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว ดา้นสารเสพติด ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นเพศ โดยเคร่ืองมือ ได้แก่ ทะเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรืออาจมีการ
สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน การสัมภาษณ์และการเยีย่มบา้นนกัเรียนเพิ่มเติมได ้

2. การคัดกรองนักเรียน 
ส านักวิชาการและและมาตรฐานการศึกษากล่าววา่ การคดักรองนกัเรียนเป็นการพิจารณา

ขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียน เพื่อการจดักลุ่มนกัเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ตรงกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นดว้ยความ

                                                        
27ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 31. 
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รวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอาจจดักลุ่มนกัเรียนตามผลการคดักรองเป็น 
2, 3, หรือ 4 กลุ่มก็ได ้ตามขอบข่ายและเกณฑก์ารคดักรองท่ีโรงเรียนก าหนด เช่น ในกรณีท่ีแบ่งเป็น 
4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของ
โรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซ่ึงควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุม้กันและการส่งเสริม
พฒันา 

2. กลุ่มเส่ียง คือ นกัเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน
ซ่ึงโรงเรียนตอ้งใหก้ารป้องกนัและแกไ้ขตามกรณี 

3. กลุ่มมีปัญหา คือ นกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคดักรองของ
โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน 

4. กลุ่มพิเศษ คือ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอจัฉริยะแสดงออกซ่ึงสามารถ
อนัโดดเด่นดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นอยา่งเป็นท่ีประจกัษเ์ม่ือเทียบกบัผูมี้อายุในระดบัเดียวกนั
ภายใต้สภาพแวดล้มเดียวกัน ซ่ึงโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด28 

กรมสามัญศึกษา กล่าวว่าการคดักรรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวกับตัว
นกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มนกัเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของ
โรงเรียนแลว้ อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ 

2. กลุ่มเส่ียง/ปัญหา คือ นกัเรียนท่ีจดัอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคดั
กรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งให้ความช่วยเหลือป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาตามแต่กรณี การจดั
กลุ่มนักเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกตอ้งโดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัปัญหาของนกัเรียนยิง่ข้ึนและมีความรวดเร็วในการ 
 

                                                        
28ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , อา้งแลว้, หนา้ 

19. 
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แกปั้ญหา ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่ไดค้ดักรองนกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มแลว้ ความชดัเจนในเป้าหมาย 
เพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซ่ึงบางกรณี
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยด่วน29 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวว่า ผลการคดักรองนักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาจ าเป็นจะตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่ท าให้นกัเรียนรู้ว่าตนถูกจดักลุ่มอยูใ่นกลุ่มเส่ียง/มี
ปัญหาซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีความไวต่อการรับรู้ แมน้กัเรียน
จะรู้ตวัดีวา่ ขณะน้ีตนเองมีพฤติกรรมอยา่งไร หรือประสบปัญหาใดก็ตาม และเพื่อเป็นการป้องกนั
การลอ้เลียนในหมู่เพื่อนนักเรียนอีกด้วย ดงันั้นครูท่ีปรึกษาตอ้งเก็บผลการคดักรองนักเรียนเป็น
ความลบั นอกจากน้ีครูท่ีปรึกษาจะตอ้งประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อการช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงตอ้ง
ระมดัระวงัในการส่ือสารท่ีท าให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกวา่บุตรหลานของตน ถูกจดักลุ่มท่ีผิดปกติ 
แตกต่างจากเพื่อนนักเรียนคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลเสียต่อนกัเรียนในภายหลงัได้ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
การคดักรองนกัเรียนนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคดักรองนกัเรียน
ของโรงเรียนเป็นหลักด้วย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจดักลุ่ม
นกัเรียนร่วมกนั เพื่อให้มาตรฐานหรือแนวทางการคดักรองนกัเรียนท่ีเหมือนกนัเป็นท่ียอมรับของ
ครูในโรงเรียนรวมทั้งใหก้ารก าหนดเกณฑว์า่ความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเท่าใดจึงจดัอยู่
ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา 

การคดักรองนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อจ าแนกกลุ่มนักเรียน เป็นการจ าแนกตามข้อมูล
นกัเรียน โดยยึดถือหลกัเกณฑ์การคดักรองท่ีบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัก าหนดข้ึน ผลการ คดั
กรองนักเรียนจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาทราบพฤติกรรมและแนวโน้มของพฤติกรรมนักเรียนท่ี
รับผิดชอบซ่ึงจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษา สามารถวางแผนจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบันกัเรียนในแต่ละ
กลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีครูท่ีปรึกษาควรแจง้ผลการคดักรองนกัเรียนให้ผูป้กครองทราบ
ทุกรายโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา และต้องแจ้งด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้

                                                        
29กรมสามญัศึกษา, การประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรม

สามัญศึกษาฉบับผู้บริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 15. 
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ผูป้กครองนกัเรียนเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนแปลกแยกจากนกัเรียนอ่ืน แต่ควรใช้วิธีแจง้ 
เสนอแนะ และขอความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 30 

จากการศึกษาของสถาบนัต่างๆ ไดมี้ความเห็นถึงลกัษณะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

กรมสุขภาพจิต กล่าววา่ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงดา้นยาเสพติดคือ กลุ่มคนท่ีใช้สารเสพติดเช่น 
บุหร่ี สุรา กญัชา ยาบ้า หรือสารเสพติดอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มเส่ียงด้านการมีเพศสัมพนัธ์ คือ กลุ่มท่ีมี
ลกัษณะการจบัคู่อยูด่ว้ยกนัอยา่งชดัเจน แยกกลุ่มอยูด่ว้ยกนัสองต่อสองบ่อยคร้ัง หนีเรียน ขาดเรียน
โดยไม่มีเหตุผล31 

กรมสามัญศึกษา กล่าวว่า นักเรียนกลุ่มเส่ียงดา้นยาเสพติด คือ ใช้สารเสพติดหรือเคยใช้
สารเสพติด เช่น กญัชา ยาบา้ หรือสารเสพติดอ่ืนๆ ลกัษณะกลุ่มเส่ียงดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ คือ กลุ่ม
ท่ีมีลกัษณะการจบัคู่อยูด่ว้ยกนัอย่างชดัเจน แยกกลุ่มอยูด่ว้ยกนัสองต่อสองบ่อยคร้ัง หนีเรียน ขาด
เรียนโดยไม่มีเหตุผล32 

สรุป การคดักรองนกัเรียน คือการพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียน เพื่อจดักลุ่มนกัเรียน
ตามขอบข่ายและเกณฑ์คดักรองท่ีโรงเรียนก าหนด ไดแ้ก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา กลุ่ม
พิเศษ 

3. การส่งเสริมนักเรียน 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าววา่ การส่งเสริมนกัเรียนเป็นการสนบัสนุนให้

นกัเรียนทุกคน ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหากลุ่มความสามารถพิเศษให้
มีคุณภาพเพิ่มข้ึนไดพ้ฒันาศกัยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองด้านต่างๆ ซ้ึงจะช่วยป้องกนัมิให้
นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาและเป็นการช่วยให้
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหากลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือ
ชุมชนคาดหวงั 

                                                        
30ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 33-38. 

31กรมสุขภาพจิต, คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส,  (อุบลราชธานี : 
โรงพยาบาลศรีมหาโพธ์ิ, 2544), หนา้ 15. 

32กรมสามญัศึกษา, การประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษาฉบับผู้บริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 84. 
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  การส่งเสริมนกัเรียนมีหลายวธีิท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการไดแ้ต่มีกิจกรรมหลกั
ส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ คือ 
 1. การจดักิจกรรมโฮมรูม 
 2. การเยีย่มบา้น 
 3. การจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
  4. การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวติและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน33 
 กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความส าคญัของการส่งเสริมนักเรียนว่าเป็นการสนับสนุนให้
นกัเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษา ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ หรือ กลุ่มเส่ียง มี
ปัญหา ให้มีคุณภาพมากข้ึนมีความภาคภูมิใจในตนเองด้านต่าง ๆ การส่งเสริมนักเรียน เป็นการ
สนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ มีปัญหา 
ให้คุณภาพมากข้ึนมีความภาคภูมิในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติ
กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียง มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นกัเรียนกลุ่มเล่ียง มีปัญหา กลบัมาเป็น
นกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป 
 การส่งเสริมนกัเรียนมีหลายวธีิท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได ้แต่มีกิจกรรมหลกั
ส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ โดยการจดักิจกรรมโฮมรูม (Home room) และการจดัประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน (Classroom meeting) ซ่ึงมีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 
 1. การจดักิจกรรมโฮมรูม (Home room) กิจกรรม โฮมรูมเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซ่ึงสถานท่ีท่ีใช้จดักิจกรรมโฮมรูม อาจเป็นท่ี
หอ้งเรียน หรือนอกหอ้งเรียน ให้บรรยากาศเสมือนบา้น ท่ีมีครูท่ีปรึกษาและนกัเรียนเป็นดัง่สมาชิก
ในครอบครัวเด่ียวกนั และมีการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่นการรู้จกั
ตนเองของนกัเรียน การรู้จกัผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการปรับตวัและการ
วางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยกันซ่ึง
กิจกรรมมีแนวด าเนินการพอสังเขป ดงัน้ี 
 1.1 ก าหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความตอ้งการของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมโฮมรูม ดงัน้ี 
 1.1.1 ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนในการจดักิจกรรมโฮมรูม 
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 1.1.2 พิจารณาเลือกหัวขอ้และวิธีการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียน หรือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้น ๆเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั 
 1.1.3 การจดักิจกรรม โฮมรูมแต่ละคร้ัง ควรมีการด าเนินการเป็นหลกัฐาน ทั้งก่อน
ด าเนินการและหลงัด าเนินการ ซ่ึงอาจเขียนในรูปแบบของบนัทึกการจดักิจกรรม หรืออ่ืน ๆ รวมทั้ง
ให้มีการบนัทึกสรุปผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน หลงัการจดักิจกรรม โฮมรูมทุกคร้ัง ซ่ึงการบนัทึกอาจ
บนัทึกในแผนการจดักิจกรรม หรือในแบบฟอร์มบนัทึกท่ีแยกออกมาต่างหากก็ได ้
 1.1.4 ประเมินผลการจดักิจกรรมและจดัท ารายงาน 
 1.2 โรงเรียนก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมโฮมรูม หรือมีคู่มือในการจดักิจกรรมแต่ละ
คร้ังโดยมีจุดมุ่งหมายเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนในการพฒันานกัเรียนครูท่ี
ปรึกษาก็ด าเนินการตามนั้น แต่ใหมี้ความยดืหยุน่ในการก าหนดหวัขอ้และวิธีการด าเนินกิจกรรมให้
เหมาะสมและทนัสมยั 
 1.3 วิธีการผสมผสานโดยยึดตามความตอ้งการของนกัเรียน และนโยบายของโรงเรียนใน
การพฒันานกัเรียนในการจดักิจกรรมโฮมรูม 
 1.4 วธีิการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 2. การจดัประชุมผูป้กครองนกัเรียน (Classroom meeting) การประชุมผูป้กครองชั้นเรียน
เป็นการพบปะกนัระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองนกัเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัและ
ร่วมมือกนัดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระหวา่ง บา้น โรงเรียน และผูป้กครองดว้ยกนั 
 2.1 ครูท่ีปรึกษาควรจดัประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซ่ึงการประชุมน้ีมิใช่การ
รายงานส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวนักเรียนให้ผูป้กครองทราบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มากข้ึน ดงันั้นส่ิง
ส าคญัท่ีควรตระหนกัในการจดักิจกรรมประชุม ก็คือ 
 1. การเตรียมการ ครูท่ีปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะขอ้มูลของนกัเรียนแต่ละคนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
จดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 2. การส่ือสาร ครูท่ีปรึกษาควรระมดัระวงัค าพูดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือต่อตา้น
ผูป้กครอง เช่น การต าหนินกัเรียนหรือผูป้กครอง การแจง้ขอ้บกพร่องของนกัเรียนในท่ีประชุมหรือ
จะเป็นการส่วนตวัก็ตามแต่ควรเป็นการพูดแสดงถึงความเขา้ใจในตวันกัเรียนแสดงถึงความห่วงใย
ใส่ใจของครูท่ีมีต่อนักเรียนทุกคนและอาศัยกิจกรรมท่ีจะท าให้ผูป้กครองตระหนักในความ
รับผดิชอบ และตอ้งการปรับปรุงหรือแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องของนกัเรียน 
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 3. การจัดกิจกรรมในการประชุม การท่ีจะให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมนั้น
จ าเป็นตอ้งใชกิ้จกรรมต่าง ๆโดยเร่ิมดว้ยการสร้างความคุย้เคยระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนัก่อนจึงจะมี
กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ผูป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นสาระท่ีประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 4. การสรุปผลและบนัทึกหลกัฐานการประชุมผูป้กครอง ในการประชุมแต่ละคร้ังครูท่ี
ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจดัท าเอกสารหลกัฐาน เพื่อประโยชน์ดงัน้ี 
 4.1 เป็นหลกัฐานในการจดัประชุมแต่ละคร้ัง 
 4.2 เป็นขอ้มูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 
 4.3 เป็นขอ้มูลส าหรับการประชุมให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูป้กครองในคร้ัง
ต่อไป34 
 สรุป การส่งเสริมนกัเรียน คือการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคน ไม่วา่จะเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสียง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ ใหมี้คุณภาพเพิ่มข้ึน ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงั 
โดยมีกิจกรรม คือ การจดักิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจดัประชุมผูป้กครองในชั้นเรียน 
(Classroom Meeting) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวติและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 4. การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่าในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา
ควรเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียม แต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหานั้นจ าเป็น
อยา่งมาก ท่ีตอ้งใหค้วามดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด และหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกนั และการ
แกไ้ขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุม้กนั การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน เป็นภาระงานท่ียิง่ใหญ่ และมีคุณค่าอยา่งมากในการพฒันาให้
นกัเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป 
 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้กบันกัเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่ส่ิงท่ีครูท่ีปรึกษา
จ าเป็นตอ้งด าเนินการมี 2 ประการ คือ 
 1. การใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้ 
 2. การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหา35 
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 กรมสุขภาพจิต กล่าววา่ วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยการให้
ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนและการช่วยเหลือ ผ่อนคลายปัญหาให้ลดนอ้ยลง ทั้งดา้นความรู้สึก 
ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางท่ีไม่ ถูกต้องโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค ์ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้การปรึกษาเบ้ืองตน้
มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาควรมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดงัน้ี 
 1. จิตวทิยาวยัรุ่น 
 2. ความตอ้งการพื้นฐานมนุษยท์ั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 3. กระบวนการ และทกัษะการปรึกษาเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัๆ คือ การสร้างสัมพนัธภาพใช้
ค  าถาม การรับฟังเน้ือหา และความรู้สึก 
 ส่วนแนวด าเนินการจดักิจกรรมท่ีปรึกษาควรมีความพร้อมในการให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือ
นกัเรียนด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อนักเรียน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการปรึกษา โดยมีกระบวนการในการ
ปรึกษา ดงัน้ี 
 3.1 สร้างสัมพนัธภาพ 
 3.2 พิจารณาท าความเขา้ใจปัญหา 
 3.3 ก าหนดวธีิการ และการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
 3.4 ยติุการปรึกษา 
 การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน ซ่ึงสรุปไว ้5 แนวทางท่ีจ าเป็น คือ 
 1. การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร 
 2. การใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียน 
 3. การใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 4. การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม 
 5. การใชกิ้จกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง36 
 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่าวิธีการและเคร่ืองมือเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหากบันกัเรียนนั้นมีหลากหลายเทคนิค วิธีการแต่ส่ิงท่ีครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการ มี 2 
ประการคือ การใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนเป็นการช่วยเหลือ ผอ่นคลายปัญหาให้ลดนอ้ยลง 
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อา้งแลว้, หนา้ 76-79. 
 



34 
 
ทั้งดา้นความรู้สึก ความคิดและการปฏิบติัตนของนกัเรียนในทางท่ีไม่ถูกตอ้งโดยมุ่งหวงัให้นกัเรียน
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค์ 
 ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้การปรึกษาเบ้ืองตน้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาควรมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน ไดแ้ก่ จิตวิทยาวยัรุ่น ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท์ั้ง
ร่างกายและจิตใจ กระบวนการและทกัษะการปรึกษาเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั ๆ คือ การสร้างสัมพนัธภาพ 
การใช้ค  าถาม การรับฟังเน้ือหาและความรู้สึก และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนในแต่ละ
ลกัษณะปัญหา เช่นดา้นการเรียน สุขภาพ ครอบครัว หรือการใชส้ารเสพติด การพนนั หนีเรียน เป็น
ตน้ ซ่ึงศึกษาคน้ควา้ไดจ้ากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ 
 การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหานกัเรียน ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาของนกัเรียน นอกจากจะใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้แลว้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ
ของครูทุกคน และผูป้กครอง 
 ขอ้พึงตระหนกัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน มี ดงัน้ี 
 1. การรักษาความลบั เร่ืองราวขอ้มูลของนกัเรียนท่ีตอ้งช่วยเหลือแกไ้ขไม่ควรน าไปเปิดเผย 
ยกเวน้เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนกัเรียนกบักลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ระบุช่ือ สกุล
จริงของนกัเรียน การเปิดเผยควรเป็นไปในลกัษณะท่ีให้เกียรติ ควรเก็บบนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือ
นกัเรียนไวใ้นท่ีเหมาะสมและสะดวกในการเรียกได ้การรายงานการช่วยเหลือนกัเรียน ควรรายงาน
ในส่วนท่ีเปิดเผยได ้โดยใหเ้กียรติและค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนเป็นส าคญั 
 2. การแกไ้ขปัญหา การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนตอ้งพิจารณาสาเหตุ ของปัญหา
ให้ครบถว้น และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิไดเ้กิดจากสาเหตุ
เพียงสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั จะตอ้งค านึงไวเ้สมอว่า 
ปัญหาท่ีเหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน ไม่จ  าเป็นต้องเกิดจากสาเหตุท่ีเหมือนกนั และวิธีการ
ช่วยเหลือท่ีประสบความส าเร็จกบันักเรียนคนหน่ึง ก็อาจจะไม่เหมาะสมกบันกัเรียนอีกคนหน่ึง 
เน่ืองจากความแตกต่างบุคคล ดงันั้นการช่วยเหลือนกัเรียนโดยเฉพาะการให้ค  าแนะน า ปรึกษา จึง
ไม่มีสูตรการช่วยเหลือท่ีตายตวั เพียงแต่มีแนวทางกระบวนการหรือทกัษะการช่วยเหลือ ท่ีครูแต่ละ
คนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละปัญหาในนกัเรียนแต่ละคน37 

                                                        
37สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน,  (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2549), หนา้ 37-39. 
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 กรมสามญัศึกษา กล่าวว่า มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้กบันักเรียนท่ีครู
ประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการ มี 2 ประการคือ 
 1. การให้การปรึกษาเบ้ืองตน้ เป็นการให้การช่วยเหลือเพื่อผอ่นคลายปัญหาให้ลดนอ้ยลง 
ทั้ งด้านความรู้สึก ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค์ ทั้ งน้ีครูท่ีปรึกษาจะต้องสร้างความ
สัมพนัธภาพกบันักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความไวว้างใจกล้าท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อครูท่ี
ปรึกษาจะไดใ้หค้  าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 2. การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา กรมสามญัศึกษา มีแนวการจดักิจกรรม 5 
แนวทางท่ีจ าเป็นคือ 
 2.1 การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร 
  2.2 การใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียน 
 2.3 การใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
  2.4 การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม 
  2.5 การใชกิ้จกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง38 
 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า มาตรการในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาให้กบันกัเรียนมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้ การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และการติดตามดูแลช่วยเหลือ ครูควรจดักิจกรรมป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนใน
กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา โดยใช้เคร่ืองมือคือ แบบบนัทึกการให้ค  าปรึกษา แบบบนัทึกผลการ
ประสานและช่วยเหลือนกัเรียน แบบบนัทึกการติดตามดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นตน้ การแกไ้ข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง และจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด แนวทางในการแกไ้ข
พฤติกรรมนกัเรียนท าไดห้ลายรูปแบบ ซ้ึงอาจใชว้ธีิการลดโทษเพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึงความรับ
ผิดท่ีไดก้ระท าไป หรืออาจใช้วิธีการเห็นอกเห็นใจประนีประนอม ให้ก าลงัหรือเสริมแรง เพื่อให้
เห็นว่าพฤติกรรมท่ีไม่ดีเหล่านั้นนักเรียนตอ้งเลิกประพฤติปฏิบติัด้วยความเต็มใจ จึงจะสามารถ
แกไ้ขพฤติกรรมนั้นไดอ้ย่างย ัง่ยืน การพิจารณาเลือกใช้กิจกรรม ครูท่ีปรึกษาจะตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องกบัลกัษณะปัญหา บุคลิกลกัษณะของนักเรียนแต่ละคน สภาพของชั้นเรียน 
โรงเรียนและชุมชนด้วยและขอ้มูลท่ีครูท่ีปรึกษาพึงตระหนักอย่างยิ่งคือ การรักษาความลบัของ

                                                        
38กรมสามญัศึกษา, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา, อา้ง

แลว้, หนา้ 24. 
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นกัเรียน เร่ืองราวขอ้มูลของนักเรียนท่ีให้การช่วยเหลือตอ้งไม่น าไปเปิดเผย เวน้แต่เพื่อขอความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนกัเรียนจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ระบุช่ือ-สกุลจริงของนกัเรียนและการ
เปิดเผยควรเป็นลกัษณะท่ีให้เกียรตินักเรียน กระบวนการป้องกนัแกไ้ขวิกฤติความรุนแรงให้กบั
นกัเรียนนกัศึกษา ควรด าเนินการ ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภยัดว้ยวิถีประชาธิปไตย โดยใชก้ระบวนการ
เสริมแรง จูงใจใฝ่ส าเร็จ ให้รักและเห็นคุณค่าในตวัเอง สร้างนิสัยใฝ่อนาคต ลดอคติ ดูแลเอาใจใส่
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ปรับระบบและขยายเวลาจัด
กิจกรรมและการบริการในโรงเรียน ขจดัจุดล่อแหลมเส่ียงภยั พฒันาระบบการแนะแนวและให้
ค  าปรึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคมใหเ้ขม้แขง็ จริงจงั 
 ขั้นตอนท่ี 2 เรียนรู้และเฝ้าระวงัสัญญาณเตือนภยั โดยใช้วิธีการฝึกอบรมพฒันาส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจพฤติกรรมท่ีส่อสัญญาณเตือนภยั และแนวทางเฝ้าระวงัยบัย ั้งป้องกนั ก าหนด
แผนงาน ขั้นตอน วธีิปฏิบติัเพื่อจดัการกบัสัญญาณเตือนภยั 
 ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการยบัย ั้ง ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส่งสัญญาณก่อเหตุรุนแรง โดยใช้วิธี
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง วเิคราะห์สถานการณ์แวดลม้ท่ีกระตุน้ให้เกิดการ
ใช้ความรุนแรง จดัโปรแกรมฝึกทกัษะลดลดความขดัแยง้ให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง จดัท าแผนแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉิน รณรงค์ให้ผูป้กครองและบุคคลใกลชิ้ดเก็บรักษาอาวุธ และส่ือกระตุน้การใช้ความ
รุนแรงใหอ้ยูใ่นท่ีมิดชิด 
 ขั้นตอนท่ี 4 เตรียมการยบัย ั้งแทรกแซงระหวา่งการเกิดเหตุวิกฤติความรุนแรง (การขู่วาง
ระเบิด. การใชอ้าวุธ, การวางเพลิง, การต่อสู้ทะเลาวิวาท, การกลัน่แกลง้รังแก, การล่วงละเมิดทาง
เพศ) โดยใชว้ิธีก าหนดมาตรการ ขั้นตอน การอพยพ เคล่ือนยา้ยนกัเรียน อบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการประสานการปฏิบติัรับมือเหตุวิกฤต วางระบบรักษาความปลอดภยักรณีฉุกเฉิน ฝึกซ้อม
ปฏิบติัการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน 
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 ขั้นตอนท่ี 5 การจดัการกบัสถานการณ์หลงัเหตุวิกฤติ โดยใช้วิธีการร่วมมือศึกษาความ
เขา้ใจปฏิกิริยาของบุคคลเม่ือเผชิญกบัความเครียด ความกลวั และการสูญเสีย ช่วยเหลือผูป้กครอง
ให้เขา้ใจปฏิกิริยาของบุตรหลานต่อเหตุการณ์รุนแรงและการปลอบขวญั ช่วยเหลือให้การบ าบดั
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของนกัเรียน ช่วยเหลือผูเ้คราะห์ร้ายจากเหตุการณ์รุนแรงและครอบครัว39 
 สรุป การป้องกันและแก้ไขปัญหา คือการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้นกับนักเรียนและการ
ช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาให้ลดลง ทั้งทางด้านความรู้สึก ความคิด และการปฏิบติักบันักเรียน
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง มุ่งหวงัให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงาม หรือพึงประสงค์ สร้าง
ภูมิคุม้กนัโดยใชเ้ทคนิค วธีิการ หรือกิจกรรม 2 ประการ คือ การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้ และกิจกรรม
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เช่น การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร การใชกิ้จกรรมในห้องเรียน การใช้
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม การใชกิ้จกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง 
 5. การส่งต่อ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวว่า การส่งต่อ หมายถึง ปัญหาของ
นกัเรียนมีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ตอ้งส่งต่อไป
ยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน โดยครูท่ีปรึกษาตาม
กระบวนการนั้น อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีข้ึน ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อให้เป็นปัญหาของ
นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูท่ี
ปรึกษาจนยากต่อการแกไ้ข 
 การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 1. การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็น
ตน้ 
 2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก  
 

                                                        
39ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 49-50. 
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 แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูท่ีปรึกษา 
 การส่งนกัเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือต่อไปนั้นมีแนวทางการพิจารณาในการ
ส่งต่อส าหรับครูท่ีปรึกษา ดงัน้ี 
 1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม หรือไม่ดีข้ึน หรือแย่ลง แมว้่าครูท่ีปรึกษาจะด าเนินการ
ช่วยเหลือดว้ยวธีิการใด ๆ 
 2. นกัเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น นดัให้มาพบแลว้ไม่มา
ตามนดัอยูเ่สมอ ใหท้  ากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือก็ไม่ยนิดีร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นตน้ 
 3. ปัญหาของนักเรียนท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะด้าน เช่น เก่ียวกบัความรู้สึก ความซับซ้อนของ
สภาพจิตใจท่ีจ าเป็นตอ้งการให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และไดรั้บการบ าบดัทางจิตวิทยา ควร
พิจารณาส่งต่อใหผู้ท่ี้มีความรู้เฉพาะทางเพื่อด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือต่อไป 
 แนวทางการด าเนินการส่งต่อนกัเรียน 
 1. ครูท่ีปรึกษาประสานงานกบัครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนต่อเพื่อใหท้ราบล่วงหนา้ก่อน 
 2. สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ และวิธีการท่ีผา่นมา รวมทั้ง
ผลท่ีเกิดจากการช่วยเหลือนั้นให้ผูรั้บการช่วยเหลือนกัเรียนทราบ โดยมีแบบบนัทึกการส่งต่อหรือ
แบบประสานขอความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3. ครูท่ีปรึกษา ควรช้ีแจงให้นักเรียนเขา้ใจถึง ความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใช้ค  าพูดท่ี
สร้างสรรค์ ระมดัระวงัมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กงัวล หรือโกรธ เป็นตน้ แต่ให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีข้ึนจากการส่งต่อ และยินดีไปพบครูท่ีช่วยเหลือตามแต่กรณีครูท่ีปรึกษาพิจารณาว่า
เหมาะสม 
 4. ครูท่ีปรึกษานดัแนะ วนั เวลา สถานท่ีนดัพบกนัครูท่ีรับการช่วยเหลือนกัเรียน และส่งต่อ
ใหเ้รียบร้อย40 
 กรมสุขภาพจิต กล่าววา่ การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ   
 1. การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็น
ตน้ 

                                                        
40ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 35-36. 
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 2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก41  
 กรมสามัญศึกษา กล่าววา่ การส่งต่อนกัเรียนไปพบครูอ่ืนๆ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปนั้น 
มีแนวทางในการส่งต่อส าหรับครูท่ีปรึกษาดงัน้ี 
 1. นกัเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม ไม่ดีข้ึนหรือแย่ลง แมว้า่ครูท่ีปรึกษาจะด าเนินการช่วยเหลือ
ดว้ยวธีิการใดๆ  
 2. นกัเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น นดัให้มาพบแลว้ไม่มา
ตามนดัอยูเ่สมอ ใหท้  ากิจกรรมก็ไม่ใหค้วามร่วมมือใดๆ 
 3. ปัญหาของนกัเรียนเป็นเร่ืองเฉพาะดา้น เช่นเก่ียวกบัความรู้สึก ความซบัซ้อนของสภาพ
จิตใจจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด และไดรั้บการบ าบดัทางจิตวิทยา ควรพิจารณา
ส่งต่อใหผู้มี้ความรู้ความช านาญเฉพาะทางด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือต่อไป42 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กล่าววา่ การส่งต่อนกัเรียนในการป้องกนั
แก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูประจ าชั้ น/ ครูท่ีปรึกษา ตามกระบวนการการป้องกันและ
ช่วยเหลือนกัเรียนนั้น ในกรณีท่ีปัญหายากต่อการช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควร
ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน กรณีท่ีมีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือมีเด็กอจัฉริยะ เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เด็กดอ้ยโอกาส ก็ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาและช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็วข้ึน43 
 สรุป ดา้นการส่งต่อ คือการช่วยเหลือนกัเรียนในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือให้มี
พฤติกรรมท่ีดีข้ึน หรือเด็กท่ีมีความสารถพิเศษหรืออจัฉริยะ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กดอ้ย
โอกาส ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยการส่งต่อมี 2 แบบ คือ การส่งต่อภายใน เช่น ครูแนะ

                                                        
41กรมสุขภาพจิต, คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วง 3-4 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6), 

อา้งแลว้, หนา้ 21. 
42กรมสามญัศึกษา, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา, อา้ง

แลว้, หนา้ 29. 
43ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 51. 
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แนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา ครูฝ่ายปกครอง และการส่งต่อภายนอกไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
โดยครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อ 
 

2.5  บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานและบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
 การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของนกัเรียนทุกคน 
ใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุขในสังคม 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบท่ีมีกระบวนการด าเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบด้วย 
การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา และการส่งต่อ ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) 
  2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ( สพท.) 
  3. โรงเรียน 
   3.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   3.2 ครูทุกคน 
 3.3 นกัเรียน 
 3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.5 บุคลากรอ่ืนๆ  
  4. ผูป้กครองและชุมชน 
 4.1 ผูป้กครอง/ เครือข่ายผูป้กครอง 
 4.2 ชุมชน 
 5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   5.1 ภาครัฐ 
 5.2 ภาคเอกชน เอกชน 
 5.3 องคก์รการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน/ ปกครองพิเศษ 
 5.4 องคก์รอิสระ 
 2.5.1 บทบาทหน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานกลางท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู ้
ปฏิบติั คือสถานศึกษาสามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
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ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงานดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ก าหนดนโยบายและหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบใน 
สพฐ. ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.1 ก าหนดยทุธศาสตร์เป้าหมาย และจุดเนน้ 
ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
1.2 มอบหมายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบใน สพฐ.  
อยา่งชดัเจน 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
เครือข่ายการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

2.1 เชิญประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงมหาดไทย ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหมฯลฯ เพื่อวางแนวปฏิบติั
ร่วมกนั 

3.ส่งเสริมสนบัสนุนให ้สพท. เกิดการพฒันา 
องคค์วามรู้สู่การปฏิบติัดา้นการดูแล
ช่วยเหลือ 
นกัเรียน 

3.1 พฒันาบุคลากรใน สพท. ใหมี้ความเขม็แขง็
ดา้นองคค์วามรู้และการปฏิบติัดา้นการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
3.2 ส่งเสริม สพท.ใหมี้การศึกษาวจิยัเพื่อการ
พฒันา ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4. สนบัสนุน ช่วยเหลือให ้สพท. 
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการดูแล
นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1ช่วยเหลือแกไ้ขอุปสรรคของ สพท.และ
สถานศึกษาอนัเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่
ประสบความส าเร็จ 

5. ส่งเสริมให ้สพท. มีระบบติดตาม
ประเมินผลและรายงานความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

5.1 ก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ สพท. 
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 2.5.2 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (สพท.) 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนภายในสังกดั รวมทั้งการประสาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน จึงมี
บทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.2 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (สพท.) 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. น านโยบายการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
สู่การปฏิบติัในสถานศึกษา 

1.1 จดัท าระบบขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือ
และปัญหาพฤติกรรมนกัเรียนของสถานศึกษา 
1.2 จดัท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชเ้ป็น
เครือข่ายใหค้  าปรึกษาตามสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของนกัเรียนและบริการแก่ผูส้นใจ 
1.3 จดัใหมี้แผนงาน โครงการและกิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัพื้นท่ี 
1.4 นิเทศ ติดตามผล รายงานความกา้วหนา้การ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษา
เกิดการพฒันาองคค์วามรู้และ
ความสามารถในการปฏิบติัดา้นการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2.1 ฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ เทคนิค
และทกัษะในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนได ้
2.2 จดัท ามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3 สนบัสนุนใหส้ถานศึกษา ศึกษาวจิยัและพฒันา
เก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อน าผลมา
พฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
2.4 จดัใหมี้เครือข่ายประสานงานและแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3. สนบัสนุน ช่วยเหลือใหส้ถานศึกษา
สามารถด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบมี

3.1 ช่วยเหลือ แกปั้ญหา อุปสรรคของสถานศึกษาให้
ประสบความส าเร็จ 
3.2 จดักลุ่มโรงเรียนใหเ้ป็นเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
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ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือดูแลซ่ึงกนัและกนัจนสามารถด าเนินการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนได ้
4. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
เพื่อร่วมมือกนัด าเนินงานการดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

4.1 เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการด าเนินงาน
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 
4.2 จดัประชุมสัมมนาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี
ร่วมกบัสถานศึกษาใหรั้บรู้บทบาทการปฏิบติังานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 4.2.1ร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2.2 ขอรับความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน 

5. ติดตามประเมินผลและรายงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
สถานศึกษา 

5.1 ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัโรงเรียนดว้ยวธีิการต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดเจตติท่ีดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
5.2 สร้างขวญั ก าลงัใจ และประชาสัมพนัธ์ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 
5.3ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 
 

 
 2.5.3 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเป็นสถานบนัท่ีประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ท่ีจะท าให้การด าเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรอ่ืนๆ  
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ในฐานะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการและให้
ความส าคญัในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จจึงควรมี
บทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงานดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.บริหารจดัการใหมี้ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนของสถานศึกษาท่ีชดัเจนและมี 
ประสิทธิภาพ      
  

1.1ก าหนดนโยบายวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน 
1.1 สร้างความตระหนกัให้ครูทุกคนและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
1.2 ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแล  
1.3 ช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษา 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตาม 
ความเหมาะสม 
1.4 ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑก์าร 
จ าแนกกลุ่มนกัเรียน 
1.5 ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้
รับความรู้เพิ่มเติมมีทกัษะเก่ียวกบัระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

2.ประสานงานระหวา่งสถานศึกษากบั
หน่วยงาน 
และบุคคลภายนอก เช่น ผูป้กครอง เครือข่าย
ผูป้กครอง องคก์รต่างๆ สาธารณสุข
โรงพยาบาลสถานีต ารวจ ฯลฯ 

2.1 เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่ายในการ 
ช่วยเหลือนกัเรียน 
2.2 ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

3. ดูแล ก ากบั นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
สนบัสนุน 
และใหข้วญัก าลงัใจในการด าเนินงาน  

3.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
3.2 นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลยกยอ่งให ้
รางวลัเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานในโอกาส 
 ต่างๆ 

  
 2. ครูประจ าชั้นครูท่ีปรึกษา 
  ครูประจ าชั้นครูท่ีปรึกษาเป็นผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดกบันกัเรียนมากท่ีสุดและเป็นบุคลากรหลกัใน
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงาน ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.4 ครูประจ าช้ันครูทีป่รึกษา 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
   

1.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนเป็น
รายบุคคลจดัเตรียมเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลนกัเรียน
รายบุคคล 
1.2 หาขอ้มูลเพิ่มเติมโดยน าเคร่ืองมือไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
1.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
1.4 วเิคราะห์ขอ้มูล 

2. คดักรอง จ าแนกกลุ่มนกัเรียน 2.1 ด าเนินการคดักรองนกัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.2 สรุปผลการจ าแนกนกัเรียนเป้นกลุ่ม 

3. จดักิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฒันา 
 

3.1 จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมโดย 
 3.1.1 เยีย่มบา้น 
 3.1.2 จดักิจกรรมโฮมรูม 
 3.1.3 สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
 3.1.4 ประชุมผูป้กครอง 
 3.1.5 จดหมายข่าว 

4.จดักิจกรรมป้องกนั แกไ้ข ช่วยเหลือ 4.1ใหค้  าปรึกษา 
4.2ใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 
4.3ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองในการ
ช่วยเหลือแกไ้ข 

5. ส่งต่อ ด าเนินการส่งต่อภายในไปยงับุคคลหรือฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6. รายงานผล 6.1 รายงานผลระหวา่งด าเนินการ 
6.2 รายงานผลเม่ือส้ินสุด 

 หมายเหตุ การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือทุกขั้นตอน ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา
ควรรายงานผลการปฏิบติังานทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อการตรวจสอบปรับปรุงพฒันา 
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 3. ครูประจ าวชิาครูทัว่ไป 
  ครูทุกคนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
มีหน้าท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าท่ีและแนวทาง
ด าเนินงาน 
 
ตารางที ่2.5 ครูประจ าวชิาครูทัว่ไป 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
ดูแลนกัเรียนและใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่
นกัเรียน 

1. ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมขอ้มูล 
2. ประสานงานกบัครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 
เพื่อส่งเสริมป้องกนั แกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน 
3. จดักิจกรรมส่งเสริม ป้องกนั แกไ้ขเพื่อ
พฒันานกัเรียน 

 หมายเหตุโรงเรียนใดไม่มีครูประจ าวชิาใหค้รูท่ีท าหนา้ท่ีครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา ปฏิบติัตาม 
บทบาทหนา้ท่ีครูประจ าวชิา 
 4. ครูแนะแนว 
  ครูแนะแนวเป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบต่อการจดัระบบงานแนะแนว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.6 ครูแนะแนว 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. สนบัสนุนครูประจ าชั้น/ครูท่ี
ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1.1 ใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 
1.2 ใหค้วามมัน่ใจ ก าลงัใจกบัผูร่้วมงานในการปฏิบติังาน 
1.3 ใหค้  าปรึกษาครอบคลุมทั้งดา้นการเรียน อาชีพ ชีวติและ
สังคม ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
1.4 จดัท าการศึกษารายกรณี ( Case Study) 
1.5 เตรียมเคร่ืองมือสนบัสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งครอบคลุม ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
1.6 ใหค้  าปรึกษาในการจดัท าขอ้มูลนกัเรียนประกอบกบั
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกรณีนกัเรียนยา้ยท่ีเรียน 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา 2.1 จดักิจกรรมป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ขพฤติกรรม

นกัเรียน 
2.2 ใหน้กัเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาเตม็ศกัยภาพของ
แต่ละบุคคล 

3. จดักิจกรรมป้องกนั แกไ้ข 
ช่วยเหลือ  

3.1 ใหป้รึกษา 
3.2 ใหค้วามช่วยเหลือ 
3.3 ประสานความร่วมมือกบัครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3.4 อ่ืนๆ  

4. ส่งต่อ ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

 หมายเหตุโรงเรียนใดท่ีไม่มีครูแนะแนวใหค้รูท่ีท าหนา้ท่ีครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาปฏิบติั 
ตามบทบาทหนา้ท่ีของครูแนะแนว 
 5. ครูหวัหนา้ระดบัชั้น 
 
ตารางที ่2.7 ครูหัวหน้าระดับช้ัน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ติดตาม ก ากบั การดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษา  

1.1 วางแผนการก ากบั ติดตาม การท างานของครู
ประจ าชั้นครูท่ีปรึกษา ใหช้ดัเจนและรับรู้โดยทัว่กนั 
1.2 อ านวยความสะดวกแก่ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา
ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
1.3 บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและจดัท ารายงาน
ประเมินผลระบบส่งผูบ้ริหาร 

2. ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

2.1 จดัประชุมครูในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.2 จดัประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี 
2.3 ใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 

 2.4 ติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
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 6. นกัเรียน 
  นกัเรียน เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทั้งเป็นผูรั้บการ
ช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงานดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.8 นักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. มีบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนและสนบัสนุน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.1 ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการนกัเรียน 
1.2 ใหค้วามร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรม
ของนกัเรียนในสถานศึกษา 
1.3 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
1.4 สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยนอ้ง 
1.5 เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
1.6 ปะสานสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบับา้น 

 
 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลท่ีประกอบด้วยตัวแทน
หน่วยงาน ซ่ึงมีส่วนในการพฒันาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1.1 ใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
1.2 เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม พฒันา 
แกไ้ขนกัเรียน 
1.3 ติดต่อขอความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์ร
ต่างๆ ในการส่งเสริม พฒันา แกไ้ข 

1.4 อ านวยความสะดวกในการประสานงาน
เม่ือสถานศึกษาตอ้งการช่วยเหลือ 
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 2.5.4 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน 
  ผูป้กครองและชุมชน เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียนในพื้นท่ีมากท่ีสุดท่ี
จะให้การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งดี ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูป้กครอง เครือข่ายผูป้กครองชมรม/
สมาคมผูป้กครองและบุคคลในชุมชม 
 1. ผูป้กครอง / เครือข่ายผูป้กครอง 
  ผูป้กครอง / เครือข่ายผูป้กครอง เป็นบุคคลและคณะบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียน จึงควรมี
บทบาทหนา้ท่ีและแนวทางด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.10 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. อบรมดูแลเป็นแบบอยา่งท่ีดีในกาด ารงชีวิต
ครอบครัว มีความรักความเขา้ใจและใหค้วาม
อบอุ่น 

1.1 จดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์ใหน้กัเรียน
ไดส้ัมผสักบัตวัอยา่งท่ีดี 
1.2 สนบัสนุนส่งเสริมใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และ
ศกัยภาพของตนเอง 
1.3 ใชห้ลกัจิตวทิยาในการเล้ียงดูบุตรหลาน 

2. สนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ วางแผน ร่วมกบั
สถานศึกษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฒันาป้องกนัแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน 

2.1 เขา้ร่วมประชุม วางแผน หาแนวทางการ
ด าเนินงาน 
2.2 ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม 
พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 

3. เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนิน
ชีวติท่ีดีแก่นกัเรียน 

3.1 ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีดีแก่นกัเรียน 
3.2 เสนอแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดีให้
นกัเรียน 

 
 2. ชุมชน 
  ชุมชนเป็นสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันาในแนวทางท่ีเหมาะสม จึงควรมีบทบาท
หนา้ท่ีและแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.11 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. สนบัสนุนการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.1 จดัสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการพฒันานกัเรียน 
1.2 ช่วยสอดส่องดุแลนกัเรียน 
1.3 เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
1.4 สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
1.5 ใหข้อ้มูลข่าวสารพฤติกรรมของนกัเรียนกบัโรงเรียน 
1.6 เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 

 
 2.5.5 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
  การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการ
ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความ
ร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
ควรประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนยอ์นามยัเขตฯ สาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน การปกครองพิ เศษ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ส่ือมวลชน 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ องค์กรเอกชน องคก์รอิสระ ซ่ึงมีความสามารถให้การสนบัสนุนและให้
ความร่วมมือได ้ดงัน้ี 
 1. ใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัพฤติกรรมและพฒันาการของเด็กวยัต่างๆ  
 2. สอดส่องดูแลใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งดา้นความปลอดภยัและการแกปั้ญหา
พฤติกรรม 
 3. ร่วมมือกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนให้ไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของ
แต่ละบุคคล 
 4. เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงานและเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดั 
 5. ติดตามผล สะทอ้นปัญหา และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 6. ให้ความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศท่ีเป็น
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ประโยชน์และน่าสนใจ 
 7. ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพฒันาและขยายผลการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
  

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ขอ้มูลพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3  
1. สภาพแวดลอ้มและบริบท 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 มีพื้นท่ีประมาณ 2,553.53 ตาราง

กิโลเมตรพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและราบลุ่มตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของจังหวดัอุดรธานี
ประกอบดว้ย 6 อ าเภอคืออ าเภอหนองหานอ าเภอบา้นดุงอ าเภอไชยวานอ าเภอทุ่งฝนอ าเภอพิบูลย์
รักษ์และอ าเภอกู่แกว้โดยมีท่ีตั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่ท่ีอ  าเภอหนองหานมีระยะทางห่าง
จากจงัหวดัอุดรธานีตามทางหลวงหมายเลข 22 ประมาณ 35 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอโพนพิสัยจงัหวดัหนองคาย 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอศรีธาตุจงัหวดัอุดรธานี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอ าเภอวงัสามหมอจังหวดัอุดรธานีอ าเภอสว่างแดนดิน

อ าเภอส่องดาวและอ าเภอบา้นม่วงจงัหวดัสกลนคร 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองอุดรธานีอ าเภอเพ็ญอ าเภอสร้างคอมและอ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคมจงัหวดัอุดรธานี 
เขตพื้นท่ีบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 มีประชากร

ประมาณ 205,242 คนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธและในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเช่นท านาขา้ว (ทั้งนาปังและนาปี) ปลูกออ้ยมนัสาปะหลงัยางพาราขา้วโพดเล้ียง
สัตว์เป็นต้นและมีการท าอุตสาหกรรมนาเกลือท่ีอ าเภอบ้านดุงประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อปี 
45,312.25 บาท 

1. สถานศึกษาของรัฐจ านวน 228 แห่ง (สังกดัสพฐ.) แยกเป็น 
1.1 เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงช่วงชั้นท่ี 2 (สพป.) จ านวน 152 แห่ง 
1.2 เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงช่วงชั้นท่ี 3 (สพป.) จ านวน 63 แห่ง 
1.3 เปิดสอนระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ถึงช่วงชั้นท่ี 4 (สพม.) จ านวน 13 แห่ง 

2. สถานศึกษาของรัฐจ านวน 4 แห่ง (สังกดัอปท.) แยกเป็น 
2.1 เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงช่วงชั้นท่ี 3 จ านวน 1 แห่ง 
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2.2 เปิดสอนระดบัช่วงชั้นท่ี 3-4 จ านวน 3 แห่ง 
3. สถานศึกษาสังกดัเอกชนจ านวน 10 แห่งแยกเป็น 

3.1 เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) จ านวน 3 แห่ง 
3.2 เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงช่วงชั้นท่ี 3 จ านวน 4 แห่ง 
3.3 เปิดสอนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 – 3 จ านวน – แห่ง 
3.4 เปิดสอนระดบัอุดมศึกษา (อาชีวศึกษา) จ านวน 3 แห่ง 

วสิัยทศัน์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 มีการบริหารจดัการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและและกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

พนัธกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนและการพฒันาการจดัการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้เรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงคห์ลกั (GOALS) 
1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมทัว่ถึงและเสมอภาค 
2. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทกัษะตามสมรรถนะและ

ความสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3  
จากวิสัยทศัน์พนัธกิจเป้าประสงค์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหน

ดกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 5 กลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม

ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงและครอบคลุมผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอ านาจตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

จุดเนน้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 5  
2. การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ 
3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
4. นกัเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติไทย 
5. เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนดา้นคณิตศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นเทคโนโลยี 
6. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา

อยา่งทัว่ถึงลดอตัราการออกกลางคนัศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
7. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. นกัเรียนครูผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวฒันธรรม 
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็งและไดรั้บการรับรองจาก

การประเมินคุณภาพภายนอกตลอดจนการพฒันาสถานศึกษาในพื้นท่ีชนบทโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาและโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

10. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

11. นกัเรียนมีทกัษะชีวติในการรับมือกบัสถานการณ์และภยัพิบติัต่างๆ 
ผลผลิต 
ผลผลิตของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3  
1. ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2. ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 
3. เด็กพิการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 
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4. เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
โดยมีหน่วยก ากับประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาคือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ซ่ึงมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบติัการในการจดัการศึกษา
เพื่อใหภ้ารกิจดงักล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการและส านกังานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาได้มีการพฒันาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนยเ์รียนรู้คุณภาพพฒันาครูทั้งระบบและพฒันาโรงเรียนเป้าหมายให้มี
คุณภาพมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพโดยการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีแกปั้ญหา
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดซ่ึ้งผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาสามารถยกระดบัคุณภาพข้ึนได้
ระดบัท่ีน่าพอใจแต่ก็ยงัประสบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อเป้าหมายตามนโยบายของ
ทางราชการและมีแนวทางแกไ้ขดงัน้ี 

1. ปัญหาดา้นการพฒันาผูเ้รียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-net และ NT ในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์ภาษาองักฤษและสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมยงัต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานทุกวชิา 
1.2 นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งมีขอ้มูลและวิจารณญาณมีการฝึกทกัษะ

และพฒันานอ้ย 
1.3นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้นอ้ย 
1.4 นักเรียนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนและอยู่ในกลุ่มเส่ียงเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจาก

อิทธิพลของส่ือและส่ิงย ัว่ยจุากสังคมภายนอกตลอดจนการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงของส่ิงเสพติด 
2. ปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอน 

2.1 ครูมีอตัราต ่ากวา่เกณฑ์มากครูส่วนใหญ่มีวุฒิไม่ตรงกบัวิชาท่ีสอนครูสอนไม่
ครบชั้นมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึน 

2.2 ครูส่วนหน่ึงยงัไม่พฒันารูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให้
สอดคล้องกับศกัยภาพและความต้องการของนักเรียนและมีทกัษะการใช้ส่ืออุปกรณ์ท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง 

3. อุปสรรคในดา้นการจดัการศึกษา 
3.1 ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเขา้เรียนน้อยลงผูป้กครอง

เดินทางไปขายแรงงานต่างถ่ินปล่อยใหบุ้ตรอยูก่บัญาติขาดความอบอุ่นมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
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3.2 สถาบนัครอบครัวมีปัญหาการยา่ร้างกนัมากข้ึนทาให้บุตรขาดความอบอุ่นมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนขาดเรียนบ่อยและติดยาเสพติดมากข้ึน 

4. แนวทางการแกไ้ข 
4.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามศกัยภาพและความตอ้งการ

โดยมีขอ้มูลครูและบุคลากรรายบุคคล 
4.2 ส่งเสริมให้นกัเรียนครูมีนิสัยการอ่านเพิ่มทกัษะและการใช้เทคโนโลยีเป็น

เคร่ืองมือแสวงหาความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบกิจกรรมผูเ้รียนและการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.3 ระดมทรัพยากรใช้ในการจดัการศึกษาในระดบัสถานศึกษาและให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินร่วมรับผดิชอบในการบริหารจดัการศึกษา 

4.4 การสร้างเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนกัเรียนท่ีเช่ือมประสานระหวา่งโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาการเบ่ียงเบนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน44 

จากการประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 พบว่า
ปัญหาของชุมชนส่วนหน่ึงก่อเกิดข้ึนจากนกัเรียน ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีเส่ียงต่อภาวะอนัตรายต่างๆ ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมพฒันาช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพท าให้นกัเรียนเป็นคนดีคนเก่งและด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุขซ่ึงท่ีผา่นมา
พบวา่การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควรเน่ืองจากขาดความ
ตระหนกัเอาใจใส่และไม่เขา้ใจขั้นตอนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครู
ประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นต่างๆให้มีความเท่า
เทียมกนัในสังคมพฒันาใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพมีความสุขและคุณค่าในสังคม 

 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง      
 ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์ ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบวา่การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

                                                        
44แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2555 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3,  (อุดรธานี: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3, 2555), หนา้ 
12. 
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การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีดงัน้ี ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดบัมาก ดา้นการคดั
กรองนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นการส่งต่อ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัญหาท่ีพบ
คือครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาเยี่ยมบา้นนกัเรียน ขาดงบประมาณสนบัสนุน ผูป้กครองไม่มีเวลา
พบครู และผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญัเท่าท่ีควร โดยมีขอ้เสนอแนะใหมี้การสนบัสนุนทุกดา้น และ 
พฒันางานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นระบบและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง45 
 วีระ โอบอ้อม ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารจดัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบ้านลาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมมีมาก เม่ือพิจารณาสถานภาพการปฏิบติังานต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ครูท่ีอยูส่ถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .0546 
 อร่าม เสือเดชไดว้จิยัเร่ือง คู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนวดัช้างเผือก พบว่าได้คู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในการช่วยเหลือ
นกัเรียน โรงเรียนชา้งเผือก มีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคล การ
คดักรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมการพฒันานักเรียน การส่งต่อ การ
ประเมินทบทวน การประเมินความเหมาะสมคู่มือพบว่า ความถูกตอ้งท่ีเน้ือหา ภาษาขั้นตอนการ
น าไปใชมี้ความเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด จะเห็นไดว้า่ปัญหาการการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
ครูท่ีปรึกษา เกิดจากปัญหาท่ีหลากหลายทั้ งปัญหาท่ีเกิดจากตัวนักเรียนเอง ปัญหาจากสภาพ
ครอบครัวของพ่อแม่ และผูป้กครอง ปัญหาในโรงเรียนมีปัจจยัจากครู เพื่อน สภาพการเรียน 
บรรยากาศในโรงเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียนซ่ึงเป็นเยาวชน
อนาคตของชาติ ให้ขาดคุณภาพความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ี
พฒันาคุณภาพของนกัเรียนโดยตรง จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งจดักิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้ง

                                                        
45ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์,“การด าเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2549, 70 หนา้. 

46วีระ โอบออ้ม, “การบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอบ้านลาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2549, 82 หนา้. 
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ปัญหาดา้นการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ของนกัเรียน ครอบครัว โรงเรียน และส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัไม่
ประสพผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย47 
 กนกวรรณ วุฒิวชิญานันต์ , จักรภัฒน์ วงษ์ขวัญเมือง และรีนา โสนันทะไดว้ิจยัเร่ืองปัญหา
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3พบว่า ครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นเพราะว่าในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เป็นระบบท่ีส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษาไดท้ดลองใชใ้นปี
การศึกษา 2543 ใน 7 โรงเรียนทัว่ประเทศและในปีการศึกษา 2544 จึงไดน้ าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไปใชก้บัทุกโรงเรียนในสังกดั แต่เน่ืองจาก ครูท่ีปรึกษามีภาระหนา้ท่ีงานพิเศษท่ีตอ้งปฏิบติั
มากเกิน ท าใหก้ารมีเวลาท่ีจะท าหนา้ท่ีดูแลเอาใจใส่ต่อนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพนอ้ยลง ประกอบ
กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป นกัเรียนในยุคปัจจุบนัอยูก่บัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท า
ให้การปรึกษากบัครูท่ีปรึกษานั้นน้อยลง ส่วนมากนกัเรียนวยัน้ีมกัจะปรึกษากบัเพื่อนมากกว่าพ่อ 
แม่ หรือครูท่ีปรึกษา48    
 จักรี โพธ์ิส านักไดว้ิจยัเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 2 พบวา่ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
นกัเรียนมากท่ีสุดเน่ืองจาก ครูบุคลากรโยกยา้ยบ่อยครูท่ีบรรจุใหม่มีน้อยช่วงห่างระหว่างวยัของ
นกัเรียนและครูท าให้ความเกรงใจหรือความนบัถือเช่ือใจระหวา่งกนัมีนอ้ยรองลงมาคือการแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน และดา้นส่งต่อนกัเรียนตามล าดบั49 

                                                        
47อร่าม เสือเดช, “การด าเนินงานตามกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนวดั

ชา้งเผือก”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร), 2549, 126 หนา้. 

48กนกวรรณ วุฒิวิชญานันต์ , จกัรภฒัน์ วงษ์ขวญัเมือง และรีนา โสนันทะ, “ปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3”, การศึกษาค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยันเรศวร), 2550, 77 หนา้. 

49จักรี โพธ์ิส านัก, “ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 87 หนา้. 
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 ทองใหม่ สีดาแหลม ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูอ้  านวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง ครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษา จ านวน 22 โรงเรียน จ านวน 260 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่า สภาพการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริม
และพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ตามล าดบั ปัญหาการ
ด าเนินงานนกัเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา ด้านการส่งเสริมและการส่งเสริมและพฒันา
นักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคดักรองนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล
ตามล าดบั แนวทางในการพฒันาปฏิบติัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกบัสภาพปัญหาของ
นกัเรียนมีแนวทางดงัน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนควรตระหนกัถึงความส าคญัและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานและร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนควรตระหนกัถึงความส าคญั
ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและมีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียนมีความสุขท่ีจะพฒันาในทุกดา้น คณะ
กรรมกรรมการและคณะท างานควรมีการประสานงานกนัอย่างใกล้ชิด ควรให้การอบรมทกัษะ
ความรู้ เผยแพร่ขอ้มูลแก่ครูท่ีปรึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ50 
 มานพ บุญสมพงษ์ได้วิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด พบว่า ครูท่ี
ปรึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบัปาน
กลางอนัเน่ืองจากงานของครูท่ีปรึกษาขาดการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานเหนือกวา่ระดบัโรงเรียน 
ท าใหข้าดการพฒันางาน ครูท่ีปรึกษามีภาระงานสอนและงานพิเศษมาก ไม่มีเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ี

                                                        
50ทองใหม่ สีดาแหลม, “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น 
เขต 5”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บฒัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2551, 99 หนา้. 
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ปรึกษา ประกอบกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป ครูตอ้งด้ินรน เพื่อการด ารงชีพมาก
ข้ึน จึงท าใหไ้ม่มีเวลาเหลือพอท่ีจะอุทิศใหลู้กศิษยม์ากเท่าท่ีควร51 
 สมศักดิ์ วรรณศิริ ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ี
เปิดสอนในระดับช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตาม
ความคิดของผูบิ้หารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน พบวา่ ปัญหาการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากเพราะวา่บทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูผูส้อน และผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนนั้นมีหน้าท่ี
โดยตรงเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีการวางแผนก าหนดนโยบายการ
ปฏิบติังานร่วมกนั และมีความตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะด าเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
เป็นระบบ มีความชดัเจน มีการประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอนัจะ
ส่งผลใหร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประสบผลส าเร็จและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบท่ี
สามารถด าเนินการเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีบทบาท หนา้ท่ี ก ากบั ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และรับทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน
เท่านั้น ไม่ได้ร่วมลงมือปฏิบติักบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เป็นเพียงผูมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ดงันั้นจึงท าใหผู้แ้ทนผูป้กครองนกัเรียนท่ีมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน52 
 ฐานิยา งามศิริ ได้วิจยัเร่ือง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบวา่ การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน ดา้นการส่งต่อ และดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน ส่วนครูท่ีปรึกษาท่ีสังกดัขนาด

                                                        
51มานพ บุญสมพงษ์, “ปัญหาและแนวทางการแกไขการด าเนินงานของระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 69 หนา้. 

52สมศกัด์ิ วรรณศิริ, “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 - 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2550, 88 หนา้. 



60 
 
โรงเรียนต่างกนัมีการบริหารระบบดูแลนกัเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับน้อยกว่า .05 ยกเวน้ด้านการรู้จกัด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลและการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหานกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยครูท่ีปรึกษาท่ีสังกดัโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมากกว่าครูท่ีปรึกษาสังกดัโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ส่วนครูท่ีปรึกษาท่ีอยูส่ังกดัต่างกนั มีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ .05 ยกเวน้ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยครูท่ีปรึกษาท่ีมีท่ีตั้งโรงเรียนอยูเ่ขตในเมืองมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียนมากกว่าครู ท่ีปรึกษาท่ี มี ท่ีตั้ งอยู่ เขตนอกเมือง53

 ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 พบวา่ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ด้านการคดักรองนักเรียนและดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรใน
โรงเรียน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน
เพียงด้านเดียวแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ54 
 ไพโรจน์ สิงห์คราม ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนองบวัล าภู เขต 2 พบวา่การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา รองลงมาคือ ดา้นการส่งต่อ ส่วนดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการคดักรองและผลการเปรียบเทียบ

                                                        
53ฐานิยา งามศิริ. “การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1), งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 168 หนา้. 

54ประเสริฐ สวนจนัทร์. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 170 หนา้ . 
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ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของสถานศึกษาท่ีมีขนาด เล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .0555  
 มานะ สบายใจ ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ด ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1ผล
การศึกษาคน้ควา้ปรากฏ ดงัน้ี1. สถานภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
โรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดย
ภาพรวม ขา้ราชการครูมีการปฏิบติังานด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 79.52เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
85.71 ไม่ปฏิบติัคิดเป็นร้อยละ 14.29 ดา้นการคดักรองนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ไม่ปฏิบติั คิด
เป็นร้อยละ 19.05 และดา้นการส่งต่อ คิดเป็นร้อยละ 80.95 ไม่ปฏิบติั คิดเป็นร้อยละ 19.05 2. ปัญหา
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น อยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน และ
ดา้นการส่งต่อนกัเรียน3. ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพในการท างานและประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนัมีปัญหาการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น 
พบวา่ จากการเปรียบเทียบการจ าแนกตามสถานภาพในการท างานและประสบการณ์ในการท างาน  
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียจากการจ าแนกตามตามประสบการณ์ในการท างานมากกวา่
ค่าเฉล่ียจากการจ าแนกตามสถานภาพในการท างานจากการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้งคค์วามรู้ 
คือ ครูมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะครูคือผูท่ี้ไดดู้แลนกัเรียนอยา่ง 
 
 
 
 

                                                        
55ไพโรจน์ สิงห์คราม. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนองบวัล าภู เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2553, 150 หนา้. 
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ใกล้ชิดรองจากผูป้กครอง ครู ได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลท าให้รู้ปัญหาของนกัเรียนและ
สามารถท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนไดท้นัท่วงที โดยเฉพาะขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนมานานจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการช่วยเหลือนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี56 
 กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ดา้นการส่งเสริมนักเรียน และดา้นคดั
กรองนกัเรียน ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ดา้นการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ และโดยรวมไม่
แตกต่างกนั57  
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ตามแนวคิดของส านกังาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2) ดา้นการคดักรองนกัเรียน 3) ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 4) ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 5) ดา้นการส่งต่อนกัเรียน58 ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดน้ ากระบวนการดงักล่าวมา
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 

                                                        
56มานะ สบายใจ, “วิจยัโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ

นกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ด ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2553, 96 
หนา้. 

57กรณิการ์ นีละนนัท.์ “การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2554, 170 หนา้. 

58ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนช่ืน, 2546) 
หนา้ 14. 
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   ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.5 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
1. สถานภาพ   

1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดสถานศึกษา   
2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ประกอบด้วย 

1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3. ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
4.  ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
5.  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในคร้ังน้ีศึกษา
ไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
  3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกไดด้งัน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 71 คน ครูผูส้อน จ านวน 
742 คน รวม 813 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 813 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผูว้จิยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน
(Krejcie & Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.95 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 265 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของ
ประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึงใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย 

                                                        
 1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร 
: สุวริียาสาส์น), 2553, หนา้ 43. 
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(Simple random sampling) โดยวธีิจบัฉลากแบบใส่คืนเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ผูบ้ริหาร 35 24 12 71 12 8 4 24 

ครูผูส้อน 167 307 268 742 54 100 87 241 

รวม 202 331 280 813 66 108 91 265 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาและสร้างข้ึน โดยใชแ้นวทางแบบสอบถามของเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งและขอบข่ายภารกิจตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แบ่งออกเป็น3ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ท่ี
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี  
 5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 ผูว้จิยั ไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้น ไดข้อ้
ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี คือ 1) ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล จ านวน 6 ขอ้ 2) ดา้น
การคดักรองนกัเรียน จ านวน 6 ขอ้ 3) ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน จ านวน 6 ขอ้ 4) ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาจ านวน 6 ขอ้ 5) ดา้นการส่งต่อจ านวน 6 ขอ้ 
 3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของข้อค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  
 3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม
ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.78 ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  
 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล  0.76 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน  0.70 
3. ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน  0.85 
4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 0.80 
5. ดา้นการส่งต่อ 0.68 

รวมทั้งฉบับ 0.78 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยั ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
เพื่อขอความร่วมมือไปยงัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
 3.4.2 ท าหนงัสือรับรองจากส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อขอความ
ร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อม
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
 3.4.3 ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเอง
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตามล าดบัดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามหาความถ่ีค่าร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 
 3.5.2 วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยหาค่าเฉล่ีย ค่า



68 

 

เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้รายดา้น และโดยรวมทุกดา้น และน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลผลกบัเกณฑ์
ดงัน้ี 
 4.51-5.00    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 3.51-4.50    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 
 2.51-3.50    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 1.51-2.50    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1.00-1.50    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนก
สถานภาพ โดยใชค้่า t – test (Independent samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้ (F - test, One – way 
ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
   

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test)          
การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) เม่ือ
พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง “การศึกษาศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 5 ดา้น คือ ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งต่อของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 
5 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3จ านวน 
265 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการเปิดตารางส าเร็จของเครจซ่ี และมอร์แกน แลว้น า
แบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น
ตามท่ีตั้งไวผู้ว้จิยัน าเสนอผลออกเป็นหมวดหมู่และเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนความหมาย ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสัญลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 x  แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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 t แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ t  

 เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
F  แทน  ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ F 

   เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
MS  แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean of square) 
df แทน  ขั้นของความอิสระ (Degree of freedom) 
*  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 265 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 265 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าข้อมูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูส้อน 

 
24 

241 

 
9.05 

90.94 
ขนาดของสถานศึกษา 
เล็ก 
กลาง 
ใหญ่ 

 
66 

108 
91 

 
24.90 
40.75 
34.33 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษากลุ่มตวัอย่าง 265 คน เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 24 คน(ร้อยละ9.05)ครูผูส้อน 
จ านวน 241 คน (ร้อยละ 90.94) และ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
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อยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน66 คน (ร้อยละ 24.90) สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 108 คน 
(ร้อยละ 40.75) และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 91 คน (ร้อยละ 34.33) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ

วิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนก
ตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ปรากฏผลดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกเป็นรายข้อ ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
 

ข้อ ด้านการรู้จักนักเรียน 
ระดับความพงึพอใจ 

แปลผล x  S.D. 
1 ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน 4.00 0.50 มาก 
2 จดัท าระเบียนสะสม 3.55 0.61 มาก 
3 ประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน 3.63 0.66 มาก 
4 เยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อให้ทราบสภาพความเป็นอยูท่างบา้น

นกัเรียนกลุ่มเส่ียง / มีปัญหา 
3.57 0.72 มาก 

5 น าขอ้มูลนกัเรียนมาใชใ้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 3.95 0.71 มาก 
6 จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียน 3.84 0.60 มาก 

รวม 3.92 0.42 มาก 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการรู้จัก
นกัเรียนรายบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการ
ปฏิบติัมากทุกขอ้มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
นกัเรียน ( = 4.00) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ จดัท าระเบียนสะสม ( = 3.55) 
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ตารางที ่4.3  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

ความคิดเห็นของบุคลากร
ทีม่ีต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 

t Sig. 
n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

24 4.08 0.45 241 3.90 0.42 1.94 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา  

 

 
ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.02 3.85 3.93 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.21 0.60 

3.38* 0.03 ภายในกลุ่ม 262 46.95 0.17 
รวม 264 48.16  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกัน มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
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รายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จึงท าการวิเคราะห์ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
กลาง มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคลมากกวา่บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็         
( = 4.02) 

ขนาดกลาง 
( =3.85) 

ขนาดใหญ่  
( = 3.93 ) 

ขนาดเลก็ ( = 4.02) 
ขนาดกลาง ( =3.85) 
ขนาดใหญ่ ( =3.93 ) 

- 
- 
- 

0.17* 
- 
- 

0.08 
-0.08 

- 
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ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกเป็นรายข้อ ด้านการคัดกรองนักเรียน 
 

ข้อ ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ระดับความพงึ

พอใจ แปลผล 

x  S.D. 
1 ขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียน 3.86 0.54 มาก 
2 เกณฑ์การคดักรองไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสมในการ

น ามาใชใ้นการคดักรองนกัเรียน 
4.21 0.63 มาก 

3 ผลการคดักรองนกัเรียนไม่สามารถน ามาใชใ้นการน ามาใช้
ในการจดักลุ่มนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.52 0.63 มาก 

4 ท าความเข้าใจกับผู ้ปกครองเก่ียวกับผลการคัดกรอง
นกัเรียนขาดความชดัเจนและต่อเน่ือง 

3.96 0.51 มาก 

5 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหาไปเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

3.61 0.76 มาก 

6 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเกณฑ์การ
จดักลุ่มนกัเรียน 

4.06 0.63 มาก 

รวม 3.95 0.44 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ดา้นการคดั
กรองนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ( = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัการ
ปฏิบติัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่เกณฑ์การคดักรองไม่ไดม้าตรฐานไม่
เหมาะสมในการน ามาใชใ้นการคดักรองนกัเรียน ( = 4.21)และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ขอ้มูล
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหาไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ( = 3.61)  
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ตารางที ่4.7  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริการงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในอ าเภอ
บ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการคัดกรอง
นักเรียน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการ
บริการงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 
t Sig. 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการคัดกรองนักเรียน 24 4.12 0.33 241 3.94 0.45 1.91 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการคดักรองนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.8 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการคัดกรองนักเรียนจ าแนกตามขนาดของ
ของสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการคัด
กรอง
นักเรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.09 3.97 3.84 
ระหวา่งกลุ่ม 2 2.32 1.16 

6.00** 0.00 ภายในกลุ่ม 262 50.71 0.19 
รวม 264 53.04  

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียนแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ย
วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้วย

วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่ มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียนมากกวา่บุคลากรในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( = 4.09 ) 

ขนาดกลาง
( =3.97 ) 

ขนาดใหญ่ 
( = 3.84) 

ขนาดเลก็ ( = 4.09 ) 
ขนาดกลาง ( =3.97 ) 
ขนาดใหญ่ ( =3.84) 

- 
- 
- 

0.11 
- 
- 

0.24* 
0.12 

- 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกเป็นรายข้อ ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน 

 
 

ข้อ ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
ระดับความพงึ

พอใจ แปลผล 

x  S.D. 
1 จดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัตนเองรู้จกัผูอ่ื้นและสังคมดีข้ึน 4.29 0.72 มาก 
2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้ตาม

ศกัยภาพ 
4.22 0.63 มาก 

3 จดักิจกรรมพฒันานกัเรียนในกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา 4.36 0.61 มาก 
4 จดักิจกรรมโฮมรูม 4.24 0.59 มาก 
5 มีส่วนร่วมของนกัเรียนในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมตาม

ความสนใจ 
4.55 0.60 มาก 

6 จดักิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนมีบทบาทในกิจกรรมมากท่ีสุด 4.40 0.57 มาก 
รวม 4.34 0.57 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ดา้นการ
ส่งเสริมนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่มีส่วนร่วมของนกัเรียนในการก าหนดรูปแบบ
ของกิจกรรมตามความสนใจ ( = 4.55) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
นกัเรียนกลุ่มปกติใหพ้ฒันาไดต้ามศกัยภาพ ( = 4.22 ) 
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ตารางที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริการงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในอ าเภอ
บ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งเสริม
นักเรียน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการ
บริการงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 
t Sig. 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน 24 4.54 0.41 241 4.32 0.58 1.80 0.07 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งเสริมนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 
 

ด้านการ
ส่งเสริม
นักเรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.53 4.36 4.17 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.91 2.45 

7.90** 0.00 ภายในกลุ่ม 262 81.42 0.31 
รวม 264 86.34  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งเสริมนกัเรียนแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วย
วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้วย

วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
ขนาดใหญ่ มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนมากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( = 4.53 ) 

ขนาดกลาง
( =4.34 ) 

ขนาดใหญ่ 
( = 4.17) 

ขนาดเลก็ ( = 4.53 ) 
ขนาดกลาง ( =4.34 ) 
ขนาดใหญ่ ( =4.17) 

- 
- 
- 

0.16 
- 
- 

0.35* 
0.18 

- 
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ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกเป็นรายข้อ ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
 

 
ข้อ ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

ระดับความพงึ
พอใจ แปลผล 

x  S.D. 
1 ความทัว่ถึงของการดูแลเอาใจใส่ดูแลนักเรียนท่ีอยู่ในความ

รับผดิชอบ 
4.17 0.51 มาก 

2 ติดตามดูแลนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา 4.23 0.50 มาก 
3 ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา 4.33 0.61 มาก 
4 ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนโดยใชห้ลกัจิตวทิยา 4.11 0.51 มาก 
5 ขอความร่วมมือกับครูผูส้อนเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีมี

ปัญหา 
4.17 0.68 มาก 

6 หาวิธีการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานักเรียนให้เหมาะสมกับ
นกัเรียน แต่ละคน  

4.10 0.56 มาก 

รวม 4.40 0.44 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.52)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ความทัว่ถึงของการดูแลเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ( = 3.88) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ หาวิธีการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
นกัเรียนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน แต่ละคน ( = 4.10) 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 
ตารางที ่4.15 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริการงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอ
บ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จ าแนกตามสถานภาพ 

ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการ
บริการงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 
t Sig. 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 24 4.31 0.43 241 4.41 0.44 -1.05 0.29 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.16 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของบุคคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีป่ระถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการ
ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนา
ด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.49 4.43 4.30 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.43 0.71 

3.73* 0.02 ภายในกลุ่ม 262 50.36 0.19 
รวม 264 51.79  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั มีระดบัการด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียราย
คู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.17  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
ขนาดใหญ่ มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกนัและการแก้ไข
ปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
มากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดใหญ่นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( = 4.49) 

ขนาดกลาง
( =4.43) 

ขนาดใหญ่ 
( = 4.30) 

ขนาดเลก็ ( = 4.49) 
ขนาดกลาง ( =4.43 ) 
ขนาดใหญ่ ( =4.30 ) 

- 
- 
- 

0.06 
- 
- 

 0.18* 
0.12 

- 
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ตารางที ่4.18 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งต่อนักเรียนจ าแนกเป็นรายข้อ  
 

 
ข้อ ด้านการส่งต่อนักเรียน 

ระดับความ
พงึพอใจ แปลผล 

x  S.D. 
1 สรุปการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ของนกัเรียนก่อนการส่ง

ต่อนกัเรียน 
3.95 0.71 มาก 

2 บนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการช่วยเหลือท่ีผา่นมาของครูท่ีปรึกษาก่อน
การส่งต่อ 

3.84 0.60 มาก 

3 ช้ีแจงกับนักเรียนและปกครองให้เข้าใจเหตุผลของการส่งต่อให ้
เขา้ใจ 

3.86 0.54 มาก 

4 บนัทึกการส่งต่อนกัเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 4.21 0.63 มาก 
5 นดัหมายวนั เวลา สถานท่ีกบัครูท่ีรับช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อส่งต่อให้

เรียบร้อย 
4.52 0.63 มาก 

6 ติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนหลงัการส่งต่อ 3.96 0.51 มาก 
รวม 3.95 0.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งต่อ
นกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่นดัหมายวนั เวลา สถานท่ีกบัครูท่ีรับช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อ
ส่งต่อให้เรียบร้อย    ( = 4.52 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ บนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ช่วยเหลือท่ีผา่นมาของครูท่ีปรึกษาก่อนการส่งต่อ ( = 3.84) 
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ตารางที ่4.19 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริการงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในอ าเภอ
บ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งต่อ จ าแนก
ตามสถานภาพ 
 

คิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการบริการ
งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 
t Sig. 

n x  S.D. n x  S.D. 

ด้านการส่งต่อ 24 4.14 0.42 241 3.93 0.47 2.09* 0.03 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อ
นกัเรียน มากกวา่ครูผูส้อน 
 
ตารางที ่4.20 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของบุคคลากรที่มีต่อการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งต่อนักเรียนจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

 

ด้านการส่งต่อ
นักเรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.99 3.93 3.94 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.14 0.07 

0.31 0.73 ภายในกลุ่ม 262 59.51 0.22 
รวม 264 59.66  

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียนไม่แตกต่าง
กนั 



 

 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุงสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาระดับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จกันักเรียน
รายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้น
การส่งต่อนักเรียนของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุงสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใน 5 ดา้นจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนในอ าเภอบ้านดุง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3จ านวน 813คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คน โดย
การเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3ตอน ตอนท่ี 1
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) ไดแ้ก่ สถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) ตาม
วธีิการของลิเคิร์ท (LiKert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.78 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ส่วนสถิติอา้งอิงใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ใชค้่าสถิติ t-test ,F-test การ
ทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One – Way ANOVA)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน

ดงัต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ9.05 ครูผูส้อน 

จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 90.94 บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33  

5.1.2 ผลระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัมากทุกขอ้มีขอ้สังเกตวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน ( = 4.00) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ จดัท าระเบียนสะสม ( = 3.55) 

ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบตามขนาด สถานศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลแตกต่างกันจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาด
เล็ก มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากกวา่
บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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5.1.3 ผลระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการคัด
กรองนักเรียนและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ( = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีระดบัการปฏิบติัมากทุกขอ้ มี
ขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่เกณฑ์การคดักรองไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสมในการ
น ามาใชใ้นการคดักรองนกัเรียน ( = 4.21) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/
กลุ่มมีปัญหาไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ( = 3.61)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการคดั
กรองนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการคัดกรองนักเรียนแตกต่างกันจึงท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีระดับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ดา้นการคดักรองนกัเรียนมากกว่าบุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ่นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ 

5.1.4 ผลระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียนและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่มีส่วนร่วมของนกัเรียนในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ 
( = 4.55) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมนกัเรียนกลุ่มปกติให้พฒันาได้
ตามศกัยภาพ ( = 4.22) 



 88 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ส่งเสริมนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาด
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อดา้นการส่งเสริมนกัเรียนแตกต่างกนัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการ
ส่งเสริมนกัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน
มากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดใหญ่นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

5.1.5 ผลระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ความทั่วถึงของการดูแลเอาใจใส่ดูแลนักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ         
( = 3.88) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ หาวธีิการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหานกัเรียนให้เหมาะสมกบั
นกัเรียน แต่ละคน ( = 4.10)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน ดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดใหญ่
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

5.1.6 ผลระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการส่งต่อ
นักเรียน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการส่งต่อนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่นัดหมายวนั เวลา สถานท่ีกับครูท่ีรับช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อให้เรียบร้อย             
( = 4.52) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ บนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการช่วยเหลือท่ีผา่นมาของครูท่ี
ปรึกษาก่อนการส่งต่อ ( = 3.84) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่ง
ต่อนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการด าเนินงาน
ระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียนดา้นการส่งต่อนกัเรียน มากกวา่ครูผูส้อน 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอนท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี ได้
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับความคิดเห็นการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล โดยรวมอยู่
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ในระดบัมาก ( = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัมากทุกขอ้มีขอ้สังเกตวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน ( = 4.00) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ จดัท าระเบียนสะสม ( = 3.55) ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประภาศรี        
ศรีวงค์พันธ์ ศึกษาการด าเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล อยู่ในระดบัมาก และผลงานวิจยัของ ทองใหม่ สีดาแหลม ไดท้  าการวิจยัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 
พบวา่ สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และงานวิจยัของ ฐานิยา งามศิริ ได้วิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้นและงานวิจยั
ของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยั การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก 

ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้นการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคลไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกสถานศึกษาด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือท าให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วีระ โอบอ้อม ไดศึ้กษาการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นลาด สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ครูท่ีอยู่ในสถานภาพการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและดา้นการส่งต่อ
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกนั ท าให้ความ
คิดเห็นต่างกนัผูบ้ริหารอาจไม่เห็นสภาพการท างานท่ีแทจ้ริงของผูป้ฏิบติังานเพราะธรรมชาติการ
ท างานแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมศักดิ์  วรรณศิริ ไดว้ิจยัเร่ืองการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 – 4 สังกดัส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนกตามสถานภาพ มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ืองการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 จ าแนก
ตามต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยั การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบตามขนาด สถานศึกษา พบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลแตกต่างกันจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ได้วิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 เม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพโรจน์ สิงห์คราม ไดว้ิจยั การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หนองบวัล าภู เขต 2 เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
สถานศึกษาท่ีมีขนาด เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี .05และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วีระ โอบอ้อม ได้ศึกษาการบริหารจดัการบริหารจดัการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบ้านลาด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่าครูท่ีอยู่สถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยั การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เม่ือ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ และโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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5.2.2 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการ
คัดกรองนักเรียน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ( = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีระดบัการปฏิบติัมากทุกขอ้ มี
ขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่เกณฑ์การคดักรองไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสมในการ
น ามาใชใ้นการคดักรองนกัเรียน ( = 4.21) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/
กลุ่มมีปัญหาไปเปิดเผยต่อสาธารณชน( = 3.61) อาจเน่ืองมาจากฝ่ายปกครองร่วมกบัชุมชนและ
ครูผูส้อนช่วยกนัดูแลเอาใจใส่และมีระบบงานท่ีเป็นระบบโดยเฉพาะดา้นคดักรองนกัเรียนมีการเอา
ใจใส่ทั้งครูปกครอง ครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ได้
วิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง 
เขต 1 พบวา่ดา้นการรูจกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการคดักรองนกัเรียน
และดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทองใหม่ สีดาแหลม ไดท้  าการวิจยั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบวา่ สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐานิยา งามศิริ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากครูผูส้อนอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียนมากกว่า
ผูบ้ริหารจึงสามารถคัดกรองนักเรียนได้มากกว่าซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ประเสริฐ         
สวนจันทร์ ไดว้จิยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีระยอง เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ไดว้ิจยั การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผล
การเปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแตกต่างกบัผลการวจิยัของ วีระ โอบอ้อม ไดศึ้กษาการบริหารจดัการบริหาร
จดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้น
ลาด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา่เม่ือพิจารณาสถานภาพการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการคัดกรองนักเรียนแตกต่างกันจึงท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบว่าบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคดักรองนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ไดว้ิจยั 
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ และโดยรวมไม่แตกต่าง
กันและพบว่าแตกต่างกับงานวิจัยของ ไพโรจน์ สิงห์คราม ได้วิจยั การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนองบวัล าภู เขต 
2 พบวา่ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของสถานศึกษาท่ีมี
ขนาด เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี .05และผลการวิจยัของ
ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 พบว่าเม่ือจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน ด้านการคดักรอง
นกัเรียนเพียงดา้นเดียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและดา้นการส่งต่อ พบวา่ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.2.3 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่มีส่วนร่วมของนกัเรียนในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ   
( = 4.55) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมนกัเรียนกลุ่มปกติให้พฒันาได้
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ตามศกัยภาพ ( = 4.22 ) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการประชุมผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนมีกิจกรรม
ต่างๆท่ีหลากหลายทั้งการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนเช่นการเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้แก่ผูป้กครองในการดูแลบุตรมีกิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนไดรู้้จกัตนเอง เช่นกิจกรรมโฮมรูม 
ประชุมผูป้กครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์ ศึกษาการด าเนินงาน
เก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่าด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและ
ผลการวิจยัของ อร่าม เสือเดช ไดว้ิจยัเร่ืองคู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวดัช้างเผือก พบว่าได้คู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในการ
ช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนชา้งเผือก มีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นราย
บุคล การคดักรองนกัเรียนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การส่งเสริมการพฒันานกัเรียน การส่งต่อ 
การประเมินทบทวน การประเมินความเหมาะสมคู่มือพบว่า ความถูกตอ้งท่ีเน้ือหา ภาษาขั้นตอน
การน าไปใชมี้ความเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด ผลการวจิยัของ ทองใหม่ สีดาแหลม ไดท้  าการวิจยั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง ครู
แนะแนวและครูท่ีปรึกษา จ านวน 22 โรงเรียน จ านวน 260 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถาม จากการศึกษา พบวา่ สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ตามล าดบัและผลการวิจยัของ ฐานิยา งามศิริ ไดว้ิจยัเร่ืองการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นราย
บุคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ดา้นการส่งต่อ และดา้น
การส่งเสริมพฒันานักเรียนและผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยั การด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการ
ส่งเสริมนกัเรียน และดา้นคดักรองนกัเรียน 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดา้นการส่งเสริมนกัเรียนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ 
ไดว้จิยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง 
เขต 1 พบว่าเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยั การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
และดา้นคดักรองนกัเรียน ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เม่ือเปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาด
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อดา้นการส่งเสริมนกัเรียนแตกต่างกนัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff )พบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
เล็กกบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริม
นกัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
เน่ืองจากการปฏิบัติแต่ละโรงเรียนนั้ นปฏิบัติตามค าสั่งหรือแนวทางเดียวกันคือปฏิบัติตาม
กระทรวงศึกษาธิการสั่งการลงมาตามล าดบั มีการติดตามดูแลผลการปฏิบติังานเป็นระยะจึงท า
ให้ผลการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจัย การ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน และดา้นคดักรองนกัเรียน ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ และโดยรวมไม่แตกต่างกนั และผลการวิจยัของวีระ 
โอบอ้อม ได้ศึกษาการบริหารจดัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นลาด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
พบวา่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโดยรวมมีมาก เม่ือพิจารณาสถานภาพการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและราย
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ดา้นไม่แตกต่างกนั ครูท่ีอยูส่ถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 5.2.4 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ความทัว่ถึงของการดูแลเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ( = 
3.88) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ หาวิธีการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหานักเรียนให้เหมาะสมกบั
นกัเรียน แต่ละคน ( = 4.10) เน่ืองจากการตระหนกัถึงความส าคญัทางดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนมีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบมีความชดัเจน มีวิธีการประสานความร่วมมือทุก
ฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีกิจกรรมท่ีหลากหลายจึงท าให้ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรีะ โอบอ้อม ไดศึ้กษาการบริหารจดัการ
บริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอบา้นลาด สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมมีมาก เม่ือ
พิจารณาสถานภาพการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ครูท่ีอยู่
สถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และผลการวิจัยของ จักรี โพธ์ิส านัก  ได้วิจัยเร่ืองปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ 2 พบวา่ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุดเน่ืองจาก ครูบุคลากรโยกยา้ย
บ่อยครูท่ีบรรจุใหม่มีนอ้ยช่วงห่างระหวา่งวยัของนกัเรียนและครูท าให้ความเกรงใจหรือความนบั
ถือเช่ือใจระหว่างกนัมีน้อยรองลงมาคือการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ
ดา้นส่งต่อนกัเรียนตามล าดบัและผลการวิจยัของ ทองใหม่ สีดาแหลม ไดท้  าการวิจยัการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง ครูแนะแนวและครูท่ี
ปรึกษา จ านวน 22 โรงเรียน จ านวน 260 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม จาก
การศึกษา พบวา่ สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้น
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การคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้น
การส่งต่อนกัเรียนและผลการวิจยัของ ฐานิยา งามศิริ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้นโดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคล ดา้นการคดั
กรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ดา้นการส่งต่อ และดา้นการส่งเสริมพฒันา
นักเรียนและผลการวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ได้วิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 พบว่าดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการคดักรองนกัเรียนและดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและ
ผลการวิจัยของ ไพโรจน์ สิงห์คราม  ได้วิจัย การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนองบัวล าภู เขต 2 พบว่าการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ไดว้ิจยั การด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ บุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นด้านการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากครูผูส้อนมีการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการการช่วยเหลือ
นกัเรียนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนให้นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลายปัญหานอ้ยลงและครูผูส้อน
มีการใชจิ้ตวิทยารู้จกัความตอ้งการของนกัเรียนมากกวา่ผูบ้ริหารท่ีคอยวางระบบหรือวางเป้าหมาย
ไวไ้ม่ไดล้งมือปฎิบติัเหมือนครูผูส้อน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ือง
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 
พบวา่เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
ผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้วิจยั การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน ดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff )พบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ดา้นการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่เน่ืองจากขนาดของสถานมีผลต่อการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ทั้งภาระงานสอนและงานพิเศษท าให้ครูดูแลเอาใจใส่นกัเรียนลดลงรวมทั้งสภาพสังคม
และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ครูด้ินรนมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพโรจน์ สิงห์คราม ได้
วิจยั การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา หนองบวัล าภู เขต 2 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รองลงมาคือ ดา้นการส่งต่อ 
ส่วนด้านท่ีต ่าท่ีสุดคือ ด้านการคดักรองและผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาท่ีมีขนาด เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัท่ี .05 และผลการวิจยัของ ฐานิยา งามศิริ ได้วิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้นโดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคล ดา้นการคดั
กรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ดา้นการส่งต่อ และดา้นการส่งเสริมพฒันา
นกัเรียน ส่วนครูท่ีปรึกษาท่ีสังกดัขนาดโรงเรียนต่างกนัมีการบริหารระบบดูแลนกัเรียนโดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัน้อยกวา่ .05 ยกเวน้ดา้นการรู้จกัดา้นการ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลและการป้องกนัแกไ้ขปัญหานักเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยครูท่ีปรึกษาท่ีสังกดัโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมากกวา่ครูท่ี
ปรึกษาสังกดัโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง ส่วนครูท่ีปรึกษาท่ีอยูส่ังกดัต่างกนั มีการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ .05 ยกเวน้ดา้น
การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยครูท่ีปรึกษาท่ีมีท่ีตั้ง
โรงเรียนอยู่เขตในเมืองมีความคิดเห็นต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าครูท่ี
ปรึกษาท่ีมีท่ีตั้งอยู่เขตนอกเมือง และผลการวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 พบวา่ดา้นการ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการคดักรองนักเรียนและดา้นป้องกนัและ
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แกไ้ขปัญหา จ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผลการวิจยัของวีระ 
โอบอ้อม ได้ศึกษาการบริหารจดัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นลาด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
พบวา่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโดยรวมมีมาก เม่ือพิจารณาสถานภาพการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ครูท่ีอยูส่ถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 5.2.5 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านการ
ส่งต่อ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการส่งต่อนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่นัดหมายวนั เวลา สถานท่ีกับครูท่ีรับช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อให้เรียบร้อย             
( = 4.52 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ บนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการช่วยเหลือท่ีผา่นมาของครูท่ี
ปรึกษาก่อนการส่งต่อ ( = 3.84) เน่ืองจากบางโรงเรียนไม่ไดจ้ดัสอนเสริมแก่นกัเรียนท่ีขาดเรียน
เพราะภาระงานของครูนั้นมีมากประกอบกบัการส่งต่อภายในบางโรงเรียนยงัไม่เป็นระบบและการ
ส่งต่อภายนอกบางโรงเรียนอาจจะไม่มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่นงานแนะแนว นกัสังคม
สงเคราะห์ จิตวิทยาให้เขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเท่าท่ีควร สอดคลองกบัผลการวิจยัของ
ประภาศรี ศรีวงค์พนัธ์  ศึกษาการด าเนินงานเก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประถมศึกษา
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบวา่ดา้นการส่งต่อ อยูใ่นระดบั
มากและผลการวจิยัของ วรีะ โอบอ้อม ไดศึ้กษาการบริหารจดัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นลาด สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมมีมาก และผลการวิจยัของ จักรี โพธ์ิส านัก ได้
วิจยัเร่ืองปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 2 พบวา่ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุดเน่ืองจาก ครู
บุคลากรโยกยา้ยบ่อยครูท่ีบรรจุใหม่มีนอ้ยช่วงห่างระหวา่งวยัของนกัเรียนและครูท าใหค้วามเกรงใจ
หรือความนับถือเช่ือใจระหว่างกนัมีน้อยรองลงมาคือการแกไ้ขปัญหานักเรียน ดา้นการส่งเสริม
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นกัเรียน และดา้นส่งต่อนกัเรียนตามล าดบัและผลการวิจยัของ ทองใหม่ สีดาแหลม ไดท้  าการวิจยั
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง ครู
แนะแนวและครูท่ีปรึกษา จ านวน 22 โรงเรียน จ านวน 260 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถาม จากการศึกษา พบวา่ สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ตามล าดบัและผลการวิจยัของ ฐานิยา งามศิริ ไดว้ิจยัเร่ืองการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นราย
บุคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ดา้นการส่งต่อ และดา้น
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน และผลการวิจยัของ ไพโรจน์ สิงห์คราม ไดว้ิจยั การด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนองบวัล าภู 
เขต 2 พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีการปฏิบติั
สูงสุด คือ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รองลงมาคือ ดา้นการส่งต่อ 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้นการส่งต่อนกัเรียนแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูและ
ช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน มากกว่าครูผูส้อน เน่ืองจากภาระงานแตกต่างกนัระดบั
การปฏิบติัแตกต่างกนัจึงมีความคิดเห็นต่างกนัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ได้
วิจัย การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายดา้น
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน และดา้นคดักรองนกัเรียน ผลการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติและผลการวิจยัของ ประเสริฐ สวนจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1 พบวา่ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล



 101 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการคดักรองนักเรียนและด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา จ าแนกตาม
ต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้น
การส่งต่อนกัเรียนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วีระ โอบอ้อม ไดศึ้กษาการบริหาร
จดัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอบา้นลาด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา่ ครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมมีมาก 
เม่ือพิจารณาสถานภาพการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ครู
ท่ีอยูส่ถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และผลการวิจยัของ กรณิการ์ นีละนันท์ ไดว้ิจยั การด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่
ดา้นการส่งเสริมนักเรียน และดา้นคดักรองนกัเรียน ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่งของ
บุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน พบว่า ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ และโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 3 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 3 มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จึงเสนอแนะ
ใหผู้บ้ริหารสนองตอบโดย 

จดัท าระเบียนสะสมซ่ึงเป็นขอ้มูลประจ าตวัของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและการสอบถาม
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัวและลกัษณะนิสัยของนกัเรียนจากเพื่อนในห้องเรียนและเพื่อนท่ีอยู่
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บา้นใกลก้นัตลอดจน ควรเพิ่มมีการดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนเป็นรายบุคคลอยา่ง
สม ่าเสมอและมีการบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพ ความสามารถพิเศษ เป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ 

ด้านการคัดกรองนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก จึงเสนอแนะให้
ผูบ้ริหารสนองตอบโดย 

มีการดูแลติดตามเอาใจใส่นกัเรียนเร่ืองการเขา้เรียนทุกรายวชิาและการมาเรียนทุกวนั มีการ
เยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อศึกษาภาพแวดลอ้มนกัเรียนขณะท่ีอยู่ท่ีบา้น เพื่อการส่งเสริม แกไ้ขปัญหา
ร่วมกบัผูป้กครองในดา้นต่างๆอย่างสม ่าเสมอตลอดจน ควรเพิ่มสังเกตพฤติกรรมและร่วมมือกนั
ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครองในการพฒันาส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นกัเรียนในทุกดา้น 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก จึงเสนอแนะให้
ผูบ้ริหารสนองตอบโดย 

เม่ือมีการประชุมผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลายทั้งการน าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนเช่นการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการดูแล
บุตรตลอดจน ควรเพิ่มดา้นการเชิญชวนผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมโฮมรูมกบัครูท่ีปรึกษาและ
นกัเรียน เช่น การร่วมใหก้ารอบรมใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จึงเสนอแนะ
ใหผู้บ้ริหารสนองตอบโดย 

มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อพฒันาการเป็นผูน้ า ผูต้าม การ
รู้จกัสิทธิหน้าท่ีของตนตามระบอบประชาธิปไตยและควรส่งเสริมให้ มีการให้ค  าปรึกษาทุกดา้น 
เช่น การเรียน เร่ืองส่วนตวั เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

ด้านการส่งต่อนักเรียน ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก จึงเสนอแนะให้ผูบ้ริหาร
สนองตอบโดย 

การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนเช่นอารมณ์ท่ีไม่พึง
ประสงคด์ว้ยกิจกรรมพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและควรเพิ่มให้มีการจดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม
แก่นกัเรียนท่ีขาดเรียนเน่ืองจากเหตุผลต่างๆ เพื่อการพฒันาคุณภาพของนกัเรียน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากผลการวิจัยเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากจึงเสนอแนะให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อไปบริหารจดัการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน   

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเฉพาะในแต่ละดา้นเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2. ควรมีการศึกษาวจิยัลกัษณะเดียวกนัน้ีในงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น งานแนะแนว เพื่อ

น าผลการวจิยัเป็นขอ้สนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3. ควรศึกษาการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระหวา่งโรงเรียนรัฐบาล

กบัโรงเรียนเอกชน 
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นงรัตน์ ศรีพรหม. “โรงเรียนกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองและชุมชน”. 
วารสารข้าราชการครู. ปีท่ี 21 ฉบบั 2 กุมภาพนัธ์ 2554.  

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบือ้งต้น. ฉบบัปรับปรุงใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา
สาส์น, 2553.  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. การบริหารงานวชิาการ. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, 2535.  
แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2555 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 

3.  อุดรธานี: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3, 2555.  
วิทยากร เชียงกูล. อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพเ์ดือนตุลา, 2543.  
วนิิดา ชนินทยทุวงศ.์ คู่มือครูทีป่รึกษาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ ์ร.ส.พ., 2544.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา .กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ, 2542.  
สมศกัด์ิ คงเท่ียง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มิตรภาพการพิมพแ์ละ

สติวดิโอ, 2542.  
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2549.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2546.  

              . การบริหารจัดกรระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนช่ืน, 2547.  

              . การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤต
สังคม.กรุงเทพ : โรงพิมพช์วนช่ืน, 2546.  

ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2549.  

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. คู่มือด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. 
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.  

อธิปัตย ์คล่ีสุนทร. ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2547.  
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2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กนกวรรณ วุฒิวิชญานนัต์ . จกัรภฒัน์ วงษ์ขวญัเมือง และรีนา โสนนัทะ. “ปัญหาการด าเนินงาน

ระบบดูช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 กรุงเทพมหานครเขต 3”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร, 2550.  

กรณิการ์ นีละนนัท.์ “การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3”. งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2554.  

จกัรี โพธ์ิส านกั. “ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2”. งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

ฐานิยา งามศิริ. “การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1.งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2553.  

ทองใหม่ สีดาแหลม. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 
5”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บฒัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน, 2551.  

ประภาศรี ศรีวงคพ์นัธ์.“การด าเนินงานเก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประถมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549.  

ประเสริฐ สวนจนัทร์. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”.งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

ไพโรจน์ สิงห์คราม. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนองบวัล าภู เขต 2”. วทิยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน, 2553.  

มานพ บุญสมพงษ.์ “ปัญหาและแนวทางการแกไขการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  
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มานะ สบายใจ. “การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนโรงเรียนบา้น
ทุ่งเคล็ด ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2553 

วีระ โอบออ้ม. “การบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้น
ลาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2”.  วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549.  

สมศกัด์ิ วรรณศิริ. “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบั
ช่วงชั้นท่ี 3 - 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2550.  

อร่าม เสือเดช. “การด าเนินงานตามกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวดั
ชา้งเผอืก”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร, 2549.  

  

 3 เวบ็ไซต์ 
ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ. “การบริหารการศึกษา”. สืบคน้จาก 

http://kullateeda.blog.mthai.com/2010/02/28/public-1 txt>. 
มนตรี เลาะวถีิ. นิตยสารมุสลมิ. สืบคน้จาก http://www.thaiislamic.com/articlesshcw.asp   

http://www.thaiislamic.com/articlesshcw.asp%20%20(10
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของโรงเรียนของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2สอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3  
  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open End)แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
  3. แบบสอบถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านใหข้อ้มูลความคิดเห็นตามสภาพท่ีเป็น
จริงท่ีสุดและกรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้  
  4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามคร้ังน้ี จะสรุปผลในลกัษณะภาพรวมและน าผลไปใช ้
ในเชิงวชิาการเท่านั้น ค าตอบของท่านจะไม่กระทบกระเทือนแก่ตวัของท่านแต่ประการใด 
   ขอขอบคุณอยา่งสูง ในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 
         (นางไพลิน พระโรจน์)  
      นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
        มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบั ตวัท่านมากท่ีสุด 
 
1. ต าแหน่ง 
   ( ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   ( ) ครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 ( ) สถานศึกษาขนาดเล็กหมายถึงมีจ านวนนกัเรียน   ตั้งแต่  1- 120 คน 
 ( ) สถานศึกษาขนาดกลางหมายถึงมีจ านวนนกัเรียน   ตั้งแต่ 121-300 คน 
( )  สถานศึกษาขนาดใหญ่หมายถึงมีจ านวนนกัเรียน   ตั้งแต่  301คนข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานการตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลง ในช่อง () ท่ีตรงความคิดเห็นตามสภาพท่ีเป็นจริงของท่านหรือ
ตามสภาพความรู้สึกของท่านท่ีแทจ้ริง ใหพ้ิจารณาจากเกณฑท่ี์ก าหนด 
   5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั มาก  
   3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 
   1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

การด าเนินงานการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ระดบัปฏิบติั 
5 4 3 2 1 

ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล      
1. เคร่ืองมือในการใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน
ไม่ครบ 

     

2. จดัระเบียบสะสมไม่ครบสมบูรณ์      
3. ประสานงานกบัผูป้กครองไม่ต่อเน่ืองท าให้
ขาดขอ้มูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกบันกัเรียน 

     

4. ครูท่ีปรึกษาออกเยีย่มบา้นนกัเรียนไม่ต่อเน่ือง
ท าใหข้าดขอ้มูลท่ีเป็นจริง  
ไม่ทราบสภาพความเป็นอยูท่างบา้นนกัเรียน
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหาท่ีชดัเจน 

     

5. น าขอ้มูลนกัเรียนมาใชใ้นการดูแลช่วยเหลือ
ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

     

6. จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนไม่เป็นปัจจุบนั      
ดา้นการคดักรองนกัเรียน      

7. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียน      
8. เกณฑก์ารคดักรองไม่ไดม้าตรฐานไม่
เหมาะสมในการน ามาใชใ้นการคดักรองนกัเรียน 
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การด าเนินงานการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ระดบัปฏิบติั 
5 4 3 2 1 

9. ผลการคดักรองนกัเรียนไม่สามารถน ามาใชใ้น
การน ามาใชใ้นการจดักลุ่ม 
นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

10. ท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองเก่ียวกบัผลการ
คดักรองนกัเรียนขาดความชดัเจน 
และต่อเน่ือง 

     

11. ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหาไป
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

     

12. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเกณฑก์ารจดักลุ่มนกัเรียน 

     

ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน      
13. ขาดการส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อให้
นกัเรียนรู้จกัตนเองรู้จกัผูอ่ื้นและสังคมดีข้ึน 

     

14. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมนกัเรียนกลุ่มปกติไม่
สม ่าเสมอท าใหน้กัเรียนขาด 
การพฒันาไดต้ามศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 

     

15. จดักิจกรรมพฒันานกัเรียนในกลุ่มเส่ียง/กลุ่ม
มีปัญหาไม่สม ่าเสมอไม่ต่อเน่ือง 

     

16. ครูท่ีปรึกษาขาดการจดักิจกรรมในโฮมรูม      
17. นกัเรียนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ
ของกิจกรรม ตามความสนใจ 

     

18. ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรมมากกวา่
นกัเรียน 

     

ดา้นการป้องกนัและแกปั้ญหาของนกัเรียน      
19. นกัเรียนมีจ านวนมากครูเอาใจใส่ดูแล
นกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบไม่ทัว่ถึง 

     

20. ครูติดตามดูแลนกัเรียนกลุ่มเส่ียง / กลุ่มมี
ปัญหาไม่ต่อเน่ือง 

     



 114 

การด าเนินงานการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ระดบัปฏิบติั 
5 4 3 2 1 

21. ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมี
ปัญหา 

     

22. ครูท่ีปรึกษาขาดความรู้ดา้นจิตวทิยาในการ
ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน 

     

23. ขาดการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการขอ
ความร่วมมือ เพื่อปรับพฤติกรรม 
นกัเรียนท่ีมีปัญหา 

     

24. ศึกษาเด็กเป็นรายกรณีขาดขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดถู้กจุด 

     

ดา้นการส่งต่อนกัเรียน      
25.สรุปการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้
ของนกัเรียนก่อนการส่งต่อนกัเรียน 
ไม่ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและเป็นจริง 

     

26. บนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการช่วยเหลือท่ีผา่น
มาของครูท่ีปรึกษาก่อนการส่งต่อ 
ไม่เป็นปัจจุบนั 

     

27. ขาดการประสานงานท่ีดีระหวา่งนกัเรียน
และผูป้กครองใหเ้ขา้ใจเหตุผล 
ของการส่งต่อ 

     

28. ครูท่ีปรึกษาบนัทึกขอ้มูลการส่งต่อนกัเรียน
ไม่เป็นปัจจุบนั 

     

29. นดัหมายวนั เวลา สถานท่ีกบัครูท่ีรับ
ช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อส่งต่อใหช้ดัเจน 

     

30. ขาดการติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนหลงั
การส่งต่อ 

     

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
 
1. ดร.ธนากร  หาญกุล 
 การศึกษา  ศศ.ด (ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต)สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบัน ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั                                                                                                                                                                                      
                                   อ าเภอโนนสะอาด 
 
2. นายไตรภพ   ค าเพชร 
  การศึกษา      กศ.ม. (การศึกษามหาบณัฑิต) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
   ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนศรีขวญัเมือง 
 
3. นายทยากร  นิวรณ์นุสิทธ์ิ 
  การศึกษา    ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
  ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นนาค าวงั 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 118 

ที ่ศธ6012(2)/ว333 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  ดร.ธนากร   หาญกุล 

  ด้วย นางไพลิน  พระโรจน์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205084 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว333 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 21 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  นายไตรภพ   ค  าเพชร 

  ด้วย นางไพลิน  พระโรจน์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205084 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว333 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 21 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  นายทยากร   นิวรณ์นุสิทธ์ิ 

  ด้วย นางไพลิน  พระโรจน์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205084 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

  
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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การหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตารางแสดงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ 

(Index of concordance) แบบสอบถามเร่ือง ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 
 

ขอ้
ค าถามท่ี 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

R 

IOC =  
R/n 

 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1 2 3 

ด้านที ่1       
1 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
2 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
3 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
4 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
5 1 0 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
6 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 

ด้านที ่2       
7 1 0 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
8 1 1 1 3 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
9 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 

10 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
11 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
12 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 

ด้านที ่3       
13 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
14 1 0 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
15 1 0 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
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การหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ตารางแสดงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ 

(Index of concordance) แบบสอบถามเร่ือง ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอ าเภอบา้นดุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 
ขอ้ค าถามท่ี คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

 
 

R IOC =  
R/n 

ผลการวเิคราะห์ 

1 2 3 
ด้านที ่3       

16 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
17 0 1 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
18 0 1 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
19 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 

ดา้นท่ี4       
20 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
21 0 1 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
22 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
23 0 1 1 2 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
24 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 

ดา้นท่ี 5       
25 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
26 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
27 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
28 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
29 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
30 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ6012(2)/369 
 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
 9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
 อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24  มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

  ดว้ย นางไพลิน  พระโรจน์   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยา
เขตอีสานรหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205084ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอบ้านดุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3”โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
และดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
1. Reliability รวม 4ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
เพศ           186.7000       158.0103        .7579           .9308 
ประสบการ       186.4000       164.2483        .1605           .9364 
A1           183.7000       161.3207        .3902           .9336 
A2           183.5667       160.3920        .5901           .9321 
A3           183.5667       160.6678        .4434           .9332 
A4           183.5000       163.2241        .3254           .9340 
A5           183.5000       162.4655        .4440           .9332 
A6           183.6333       156.0333        .7374           .9305 
A7           183.6000       157.2828        .6601           .9312 
A8           183.6667       156.9195        .6194           .9315 
B1           183.6667       157.5402        .5819           .9319 
B2           183.4667       160.1885        .5688           .9322 
B3           183.6667       161.3333        .3284           .9345 
B4           183.7000       164.2862        .1674           .9362 
B5           183.4667       164.9471        .2432           .9344 
B6           183.6000       161.3517        .3307           .9345 
B7           183.4667       165.2230        .2191           .9346 
B8           183.5667       166.1161        .0810           .9366 
B9           183.5000       164.1897        .2540           .9346 
B10          183.4667       161.2920        .5658           .9324 
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B11          183.6667       156.0920        .7301           .9306 
C1           183.5000       164.1897        .2540           .9346 
C2           183.4667       161.2920        .5658           .9324 
C3           183.6667       156.0920        .7301           .9306 
C4           183.6000       157.4897        .6464           .9314 
C5           183.6333       156.1023        .6717           .9310 
C6           183.5667       160.6678        .4434           .9332 
C7           183.5000       163.2241        .3254           .9340 
C8           183.5000       162.4655        .4440           .9332 
C9           183.6333       156.0333        .7374           .9305 
C10          183.6333       157.7575        .6237           .9316 
C11          183.7000       157.8724        .5611           .9321 
D1           183.5000       164.1897        .2540           .9346 
D2           183.4667       161.2920        .5658           .9324 
D3           183.6667       156.0920        .7301           .9306 
D4           183.5667       163.9782        .2980           .9341 
D5           183.5000       164.1897        .2540           .9346 
D6           183.4667       161.2920        .5658           .9324 
D7           183.6667       156.0920        .7301           .9306 
D8           183.6000       157.4897        .6464           .9314 
D9           183.6333       156.1023        .6717           .9310 
D10          183.6667       156.0920        .7301           .9306 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 42 
Alpha =    .9343 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ - สกุล   นางไพลิน พระโรจน ์
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ   วนัท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน 2511 
 
ภูมิล ำเนำ   25 /9 ถนนโพศรี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   25 /9 ถนนโพศรี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000 
 
กำรศึกษำ   
  พ.ศ. 2534  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.) วทิยาลยัครู 
     สกลนคร   
  พ.ศ.2539  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั (ค.บ.) สถาบนัราชภฏั

อุดรธานี  
 
หน้ำทีก่ำรงำน   
  พ.ศ. 2543  ครูผูช่้วยโรงเรียนเทศบาลต าบลน ้ าโสม อ าเภอน ้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี
  พ.ศ. 2555  ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลต าบลน ้าโสม อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 
  ปัจจุบนั   ครู คศ.1 โรงเรียนบา้นหวัดงยาง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
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