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 The objectives of this thematic paper were 1) to study the children caring system 

administration in Wiang Haeng Wittayakom School, Chiang Mai Province during the year 2555 - 
2557, and 2) to study guidelines for developing the children caring system administration of Wiang 

Haeng Wittayakom School. The researcher used as a research framework, the 2547 performance 

method of the Office of Elementary Education Commission, Ministry of Education. There were  22 
key informants consisted of school children consultants, head teachers of school grades, guardians’ 

network, and school committee. The instruments were a textual framework for content study and a 

focus group discussion. The data analysis was made through content analysis and summarization.  

 The research findings showed that the administration of the children caring system of 
Wiang Haeng Wittayakom School during the year 2555 – 2557 in four aspects were: 1) the 
operation planning, there were regularly teacher meetings to inform its implementation, the structure 
of the administration in consistent with the administration, 2) on the implementation, the advisor 
teachers followed its action plan in five principles of children caring system, 3) on supervisory and 
monitoring, there was not a regularly and continually of the children caring system, and 4) on the 
assessment, there was not a continual report of the implementation output.      

 In view of the guidelines for developing the children caring system administration, there 

should be budget allotment sufficient for children caring work; there should be in-service technical 

training for the school teachers and personnel; there should be organizing diverse learning activities 

for the learners; there should be a sporadic follow up of the performance; there should be directing, 

supervising, and monitoring the performance at least 1-2 time per semester; the directing teacher 

should have a profound knowledge on the children caring system; and the guardians and school 

committee network should be invited continuously to attend  the meeting on the children caring 

work.  
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 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพี�น้อง ทุกคน ที�ปลูกฝังให้ผู ้วิจ ัยเห็น
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวดที�  3 มาตรา 30 และมาตรา 49  

(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551, หน้า16-31) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

มาตรา 10 (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547, หน้า 8) กล่าวถึง      

การคุม้ครองเด็กไวต้รงกนัวา่ “บุคคลมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่12 ปี ที�รัฐจดัให้

อย่างทั�วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐตอ้งดาํเนินการคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง ผูย้ากไร้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ� งไม่สามารถพึ�งตนเองได ้ หรืออยู่

ในสภาวะยากลาํบาก ต้องได้รับสิทธิสนับสนุนจากรัฐเท่าเทียมกับบุคคลอื�นๆโดยเสมอภาค” 

นอกจากนี� พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของ

มนุษย ์2548, หน้า 28) มาตรา 63 กาํหนดไวว้่า “โรงเรียนและสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบงาน 

และกิจการแนะแนวใหค้าํปรึกษาและการฝึกอบรมแก่นกัเรียน นกัศึกษาและผูป้กครอง เพื�อส่งเสริม

ความประพฤติที�เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภยัต่อนกัเรียน นกัศึกษาตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นกระทรวง” สาระสําคญัของกฎหมายดงักล่าวลว้นให้

ความสําคญักบัสิทธิและโอกาส การเฝ้าระวงัดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและเยาวชนทุกคนให้เป็นคนดี 

คนเก่งพร้อมที�จะเติบโตเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติต่อไป 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวด 4 มาตรา 22 ความว่า 

การจดัการศึกษาที�จะให้นกัเรียนมีคุณภาพนั�นยึดหลกัว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ความว่า การจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด

การจัดสรร การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551, หน้า 13) แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็น

กระบวนการสําคญัในการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นจุดมุ่งหมายไปสู่การพฒันา

ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 
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ด้วยเหตุดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ไดม้อบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกดั ดาํเนินการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมุ่งที�จะช่วยให้

นกัเรียนมีคุณภาพและลดปัญหาต่างๆ ของนกัเรียน การดาํเนินการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

โดยกําหนดสัดส่วนให้ครู 1 คน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20-25 คน เป็นที�ปรึกษา ติดตาม  

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดร่วมกับครูแนะแนว ฝ่ายปกครองและ

เครือข่ายผูป้กครอง ซึ� งกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 องคป์ระกอบ 

คือ 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  2) การคดักรองนกัเรียน  3) การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อนักเรียน กําหนดให้มีการประเมินผลโดย

คณะกรรมการอาํนวยการ ภาคเรียนละ 1 ครั� ง คณะกรรมการประสานงาน เดือนละ 1 ครั� ง และ

คณะกรรมการดาํเนินงาน สัปดาห์ละ 1 ครั� ง เพื�อเป็นการติดตามผลการดาํเนินการปัญหาอุปสรรค

ในการดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบของการประชุม กาํกบั ติดตาม นิเทศ 

ประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในฐานะที�มีบทบาทเกี�ยวขอ้งกบัการ

พฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนด้านการศึกษา ได้กําหนดจุดเน้นประการหนึ� งคือให้

โรงเรียนจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ� งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานได้

เล็งเห็นว่าภาวะวิกฤตที�เกิดขึ�นต่อเด็กและเยาวชนของชาติอย่างมากมาย เช่น ปัญหาทางการเรียน  

ปัญหาทางพฤติกรรม ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ ซึ� งจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต  

เป็นนโยบายที�สําคญัที�ตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่ายทั�งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหานี�   

ซึ� งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบที�ช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นได ้ร่วมทั�งยงัช่วย

เสริมสร้างคุณธรรมที�ดีใหแ้ก่เด็กและเยาวชนทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถและ

มีวิถีชีวิตที�เป็นสุขการพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลที�มีคุณภาพทั�งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความสามารถ มีคุณธรรมและมีวิถีชีวิตที� เป็นสุขตามความมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการทาง

การศึกษา นอกจากจะดาํเนินการดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนแลว้การป้องกนัและการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นกบันกัเรียนก็เป็นสิ�งสาํคญัประการหนึ�งของการพฒันา  

 จากการศึกษาสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยของสํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

(2550, หนา้ 19) สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หนา้ 4) ไดว้เิคราะห์สภาพปัญหาเด็กและ

เยาวชนไทยไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเด็กและเยาวชนรับเอาอารยธรรมตะวนัตก และค่านิยม

ตามประเทศที�พฒันาแล้ว เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีค่านิยม การบริโภคไม่เหมาะสม  

เป็นโรคอว้นนิยมวตัถุซื�อแบรนดเ์นมฟุ่มเฟือย เด็กมีปัญหา หนีเรียน ติดเกม การพนนั เสพเหลา้บุหรี�  

ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตและการศึกษา 

คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดวินัย ความเอื�ออาทรต่อกนัลดลง เปลี�ยนไปเป็นสังคม
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บริโภคนิยมมากขึ� น ส่วนผลกระทบในด้านนักเรียนนั� น จากข้อมูลผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ���� (นวรัตน์ รามสูต, 2557 ,เวบ็ไซต์) สถาบนั

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปผลดังนี�   คะแนนเฉลี�ย O-Net ชั� นประถมศึกษาปีที�  � ,           

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ,ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � พบวา่ผลการทดสอบ O-Net ชั�นประถมศึกษาปีที� � ใน

ทุกรายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 

และการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี�ยอยู่ระหว่าง ��.�� - ��.�� ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �      

มีคะแนนเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง ��.�� - ��.�� และชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีคะแนนเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง ��.�� - 

��.�� คะแนนเฉลี�ย O-Net  ชั�นมธัยมศึกษาปีที�� จาํแนกตามที�ตั�งโรงเรียน พบว่านกัเรียนที�อยู่ใน

โรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าโรงเรียนที�อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยรวมทั�ง

ประเทศทุกวชิาซึ� งนกัเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี�ยสูงสุดคือวิชาสุขศึกษา และ

วิชาที�มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าที�สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี�ย O-Net ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จาํแนก

ตามที�ตั�งโรงเรียน พบว่านกัเรียนที�อยูใ่นโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าโรงเรียนที�อยู่นอก

เมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยรวมทั�งประเทศทุกวิชา ซึ� งนกัเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมี

คะแนนเฉลี�ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา และวิชาที�มีคะแนนเฉลี�ยตํ�าที�สุดคือ วิชา

คณิตศาสตร์จากผลสัมฤทธิ� ดังกล่าวการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนยงัไม่ได้มาตรฐานถึงร้อยละ 65 

สะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ และมาตรฐานการศึกษาที�มีความจาํเป็นตอ้งศึกษา และสร้างความรู้ใหม่ๆ 

ออกมาช่วยกนัพฒันาดูแลเด็กและเยาวชนไทยทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 48-49) กล่าวว่าดว้ยสภาพสังคมเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ทั� งด้านการสื�อสาร เทคโนโลยี ซึ� งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบ 

ก็ปรากฏเช่นกนั เป็นตน้ว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขนั 

ในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว ซึ� งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด  

กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปรายงานถึงปัญหาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาไวคื้อ ปัญหาด้าน 

การเรียน ปัญหาพฤติกรรม และปัญหาอารมณ์จิตใจ เช่นเดียวกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ (จนัทิพย ์ เครือจนัทร์, 2549 , เวบ็ไซต)์ ที�ไดก้ล่าวปัญหาเด็กหนีเรียนวา่ยงัคงเป็นปมปัญหา

ในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ปิดบริการสายด่วน 1579 ได้แจง้

เบาะแสเด็กหนีเรียน ซึ� งก็เป็นอีกทางหนึ� งที�ช่วยให้ปัญหานี� เบาบางลงได ้กระทรวงศึกษาธิการได้

เห็นถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งสนองตอบเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข จดัทาํระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนขึ�นตั�งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นตน้มา  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นองค์กรหลักในการนํานโยบายด้าน 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ  ได้กําหนดแนวทาง 

การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมอบหมายให้สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกําหนดมาตร 

การสนับสนุน ส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริม พฒันา ป้องกันและแก้ไข และ 

การคุม้ครองเด็กเพื�อให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครู ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน

และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณภาพทั�งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ 

สติปัญญา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที�สังคมมุ่งหวงั  

โดยผา่นกระบวนการศึกษา การเรียนรู้และวถีิชีวติในสังคม 

โรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดกลางในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต34 ตั�งอยู่ที�อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ซึ� งเป็นอาํเภอติดชายแดนไทยพม่า         

มีจาํนวนนักเรียนทั�งหมด 779 คน ผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน ครูจาํนวน 45 คน โรงเรียนได้มี             

การดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั�นตอนของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

มาตรฐานของสํานกังานการศึกษาขั�นพื�นฐาน จากแบบสรุปการเยี�ยมบา้นนักเรียน แบบคดักรอง

นกัเรียน แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน และแบบบนัทึกการเรียนการสอน  ประจาํปีการศึกษา 

����, 2556 และ���� โรงเรียนยงัประสบปัญหากบันกัเรียนบางส่วนที�ยงัมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ประมาณร้อยละ � เช่นทะเลาะววิาทร้อยละ � หนีโรงเรียนร้อยละ � เล่นการพนนัร้อยละ� ชูส้าวร้อย

ละ �  มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ร้อยละ � เสพเหลา้สูบบุหรี� ร้อยละ � และ เสพยาบา้ร้อยละ � 

เป็นตน้ (แบบสรุปการเยี�ยมบา้นนกัเรียน ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม,2555-2557) และจากการ

ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมของนกัเรียน ภายในชุมชน

นักเรียนประมาณร้อยละ �-� ยงัมีการมั�วสุมภายในชุมชน ซึ� งเป็นภาวะเสี� ยงของนักเรียนสูง 

(โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม,2555-2557)  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจที�จะศึกษาสภาพการบริหารงานระบบการ 

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และหาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ว่ามีสภาพการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2555-

2557 เป็นอย่างไรและมีแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนเวียง

แหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ที�มีประสิทธิภาพควรเป็นเช่นไร ทั�งนี� เพื�อให้การ

บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สามารถขบัเคลื�อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งส่งเสริมความเขม้แข็งให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการจดังาน
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซึ� งจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค์ เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และนักเรียน

ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.2.1 เพื�อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2555-2557 

 1.2.2 เพื�อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  

1.3  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ผูว้จิยัไดอ้าศยัแนวคิดของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 

ที�ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัที�จะตอ้งมีการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื�อให้มีการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างเป็นระบบมีความชดัเจนมีการประสานความร่วมมือของผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ของทุกฝ่ายทั�งในและนอกโรงเรียน รวมทั�งมีวิธีการ กิจกรรม และเครื�องมือต่าง ๆ ที�มีคุณภาพ ใน

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซึ� งจะส่งผลให้การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประสบ

ความสาํเร็จ (กรมสุขภาพจิต , ���� , หนา้ ��)  

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547,หนา้ 13) ได้

กล่าวถึงแนวคิดในงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนวา่เป็นกระบวนการ การบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั�นตอน ประกอบดว้ย �) การเตรียมการและวางแผนการดาํเนินงาน �) การ

ดาํเนินงานตามแผน �) การนิเทศ กาํกบั ติดตาม �) การประเมินผล 

 ดังนั� นกรอบแนวคิดการวิจัย ผูว้ิจ ัยจึงได้กําหนดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง โดยเขียนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และครอบคลุมถึงกระบวนการ 

ขั�นตอนการดาํเนินการวจิยั ช่วยใหผู้ว้จิยัเขา้ใจสิ�งที�ตนเองกาํลงัศึกษามากขึ�น ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยั

มุ่งที�จะศึกษาแนวทางบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอ

เวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวธีิการ � ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  คือ 

1) ศึกษาเกี�ยวกบัสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียง

แหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2555 - 2557 

2) ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

เวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 แผนภาพที�  1-1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 

 

  

ปัจจยั เงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้ง แนวทางการพฒันา  ศึกษาสภาพปัญหาเกี�ยวกบังาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

SWOT Analysis   
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Group 

Discussion)  

�. จดัอบรมให้ความรู้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี�ยวกบัความสาํคญั

ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลายให้กบันกัเรียน 

�. มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามอยา่งต่อเนื�อง อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1-2 ครั� ง 

ศึกษาเอกสารร่องรอยระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  

ระหวา่งปี 2555-2557 

แนวทางการพฒันา การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยั

ที�เกี�ยวขอ้ง 
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1.4 ขอบเขตของการวจิัย 

1.4.1 ขอบเขตของเนื�อหา 

 การวจิยัครั� งนี� มีขอบเขตเนื�อหาที�ศึกษา ดงันี�  

1) สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประกอบดว้ย 

1.1) สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระหวา่งปี 2555 - 

2557 

1.2) ปัจจยัและเงื�อนไขที�ส่งผลต่อสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนระหวา่งปี 2555 - 2557 

2) แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบดว้ย 

2.1) หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

2.2) จุดแขง็จุดอ่อนของการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2.3) แนวทางการพฒันาบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นกลุ่มที�ทาํการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ หัวหน้าระดบัชั�น จาํนวน 6 

คน ครูที�ปรึกษานกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1– 6 จาํนวน 6 คน เครือข่ายผูป้กครอง จาํนวน 5 คน 

และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 5 คน รวมทั�งสิ�น 22 คน ทั�งหมดเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเกี�ยวกบัแนว

ทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.4.3 ขอบเขตด้านสถานที� 

ผูว้ิจ ัยได้กําหนดพื�นที�การศึกษา คือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม่  

1.5 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ผลการวจิยัสามารถนําไปกําหนดนโยบายและวางแผนเพื�อพฒันางานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนเวยีงแหงวทิยาคม 

 1.5.2 ผลการวจิยัสามารถนําไปเป็นขอ้มลูสําหรบัโรงเรยีนใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงงาน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนในจงัหวดัเชยีงใหม ่
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที�ใช้ในการวจิัย 

 สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึงสภาวะที�เป็นจริงซึ� งเกี�ยว กบั

การดาํเนินงานการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต �� ระหวา่งปี 2555 - 2557 

 แนวทางการพัฒนาการบริหารหมายถึง วิ ถีทางปฏิบัติในการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาโดยใชก้ระบวนการดาํเนินงานที�มุ่งเนน้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา โดยอาศยั

บทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารที�มีอาํนาจหน้าที� ความรับผิดชอบ และการตดัสินใจในการบริหาร 

เพื�อให้การบริหารมีคุณภาพดีขึ�นกว่าเดิมของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม ่

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึงกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั�งในด้าน 

สวสัดิภาพและสวสัดิการ โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งภายในและภายนอก

สถานศึกษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองชุมชน ผูบ้ริหารและครูทุกคน มีวิธีการ

ดาํเนินงานและเครื�องมือที�ชดัเจน เพื�อให้นกัเรียนไดรั้บความปลอดภยัทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดาํเนินการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนตามขั�นตอนกระบวนการบริหารอยา่งเป็นระบบ ให้ประสบผลสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดย ความร่วมมือของบุค ลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาใน �  ด้าน คื อ                         

�) การเตรียมการและวางแผนการดาํเนินงาน  �) การดาํเนินงานตามแผน �) การนิเทศ กาํกับ 

ติดตาม �) การประเมินผลของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน หมายถึง การกาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคใ์น

การดาํเนินงานวิธีการและขั�นตอนที�จาํเป็นเพื�อให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายทาํความเขา้ใจกบั

เป้าหมายวตัถุประสงค์ที�ชดัเจนเป้าหมายที�กาํหนดตอ้งเป็นตามนโยบายโดยวิเคราะห์ปัญหาและ

ความตอ้งการของนักเรียน ชุมชน สังคม และผูเ้กี�ยวขอ้ง ศึกษานโยบายมาตรฐานตน้สังกดัและ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ศึกษาศกัยภาพของโรงเรียนแลว้กาํหนดเป็นแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน กาํหนด

มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พิจารณามาตรฐานและตวัชี� วดั กาํหนดกิจกรรม/โครงการ 

และมอบหมายหนา้ที�ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  

  การดําเนินงานตามแผน หมายถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนที�ไดก้าํหนดไวซึ้� ง

ก่อนที�จะปฏิบติังานใดๆจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลและเงื�อนไขต่างๆของสภาพงานที�เกี�ยวขอ้งเสียก่อน

การปฏิบติัจะตอ้งดาํเนินการไปตามแผนวิธีการและขั�นตอนที�ไดก้าํหนดไวแ้ละจะตอ้งเก็บรวบรวม

บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวด้้วยเพื�อใช้เป็นขอ้มูลในการดาํเนินงานในขั�นตอน
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ต่อไป จดัทาํเกณฑ์คดักรอง มาตรการช่วยเหลือ คู่มือโฮมรูม แบบบนัทึกต่างๆ และดาํเนินการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนตามระบบทั�ง � องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรอง

นกัเรียน การส่งเสริมและการพฒันานกัเรียน การป้องกนั ช่วยเหลือ และแกไ้ข การส่งต่อ โดยการ

บนัทึกระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

ประเมินหาความฉลาดทางอารมณ์ เยี�ยมบา้น สังเกต สัมภาษณ์ และรายงานผลการคดักรองนกัเรียน 

  การนิเทศ กํากับ ติดตาม หมายถึง การตรวจสอบหรือการประเมินกิจกรรมที�

เกิดขึ�นเพื�อประเมินผลว่ามีการปฏิบติังานตามแผนหรือไม่มีปัญหาเกิดขึ�นในระหว่างการปฏิบติั

หรือไม่ซึ� งเป็นขั�นตอนที�ความสาํคญัเนื�องจากในการดาํเนินงานใดๆมกัจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที�ทาํ

ให้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบติังานการ นิเทศ กาํกบั ติดตามการบริหารงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื�อจะได้ทราบขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการ

ดาํเนินงานต่อไปในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบติังานจะต้องตรวจสอบด้วยว่าการ

ปฏิบติังานนั� นเป็นไปตามมาตรฐานที�กําหนดไวห้รือไม่ทั� งนี� เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

คุณภาพของงาน 

  การประเมินผล หมายถึง การนาํเอาขอ้มูลต่าง ๆ ที�ไดจ้ากการดาํเนินงานไประยะ

หนึ� งแล้วมาดาํเนินการประเมินโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การปฏิบติังานซึ� งผูบ้ริหารจะตอ้ง

ติดตามประเมินผลดูเป็นระยะ ๆ วา่ ผลการดาํเนินงานที�ปรากฏเป็นไปตามแผนหรือไม่ซึ� งหากทราบ

ผลการดาํเนินงานที�ปรากฏออกมาประเมินผลเรียบร้อย ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้ว่า ควร

ส่งเสริมหรือควรปรับปรุงอยา่งไรเพื�อใหง้านมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ�มขึ�น 

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง ของกลุ่มดอยอ่างขาง สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 จงัหวดัเชียงใหม่ จดัตั�งขึ�นในปีการศึกษา ���� ตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ตั�งอยูเ่ลขที� ��� หมู่ � ตาํบลเมืองแหง  

อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีพื�นที�ทั�งหมด �� ไร่ �งานมีผูบ้ริหาร จาํนวน 3 คน ครู 

จาํนวน 45 คน และมีนกัเรียน จาํนวน 779 คน ประกอบดว้ยอาคารเรียน 2 หลงั มีห้องเรียนทั�งหมด 

22 ห้องเรียนพื�นที�รอบนอกเป็นภูเขาสูง ติดชายแดนไทยพม่านกัเรียนประกอบดว้ยหลากหลายชน

เผา่ เช่น ชนเผา่เมือง ชนเผา่ไทยใหญ่ ชนเผา่จีน ชนเผา่ลีซู และชนเผา่ปกากะญอ นกัเรียนส่วนใหญ่

จึงมาจากหลากหลายวฒันธรรมและหลากหลายเชื�อชาติ 



 

 

บทที� 2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 การวิจยัครั� งนี� ศึกษาเรื�องแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื�อให้การวิจยัครั� งนี� เป็นไปตาม

จุดประสงค์ที�กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งโดยมีประเด็นสําคญัและ

รายละเอียดตามลาํดบั ดงันี�  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการบริหารที�มีประสิทธิภาพ 

2.2 การบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA 

2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

2.4 แนวคิดเกี�ยวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2.5 สภาพโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 

2.6 สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

2.7 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัการบริหารที�มปีระสิทธิภาพ 

�.1  ความหมายและความสําคัญของการบริหาร 

�.1.� ความหมายของการบริหาร 

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั�นจะตอ้งดาํเนินการเป็นไปอยา่งมีขั�นตอนมี 

ระบบต่อเนื�องสัมพนัธ์กนัในรูปของกระบวนการ ซึ� งจะทาํให้ มองเห็นทิศทางขอบข่ายของงานและ

ผลสาํเร็จของงานในอนาคตผูบ้ริหารจึงตอ้งเขา้ใจคาํวา่การบริหาร ซึ� งมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งันี�  

เจริญผล   สุวรรณโชติ (����, หนา้ ���)  กล่าววา่ การบริหารคือกระบวนการของ 

สังคมอย่างหนึ� งที�เกิดขึ�นกบักลุ่มคนกลุ่มหนึ� งที�เขา้มาร่วมกนัเพื�อกระทาํกิจกรรมอย่างหนึ� งหรือ

หลายอย่างเพื�อให้บรรลุถึงจุดหมายตามที�ได้ กาํหนดเอาไว ้การกระทาํนั�นจะเป็นการกระทาํที�

เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างสรรค์การดาํเนินการเพื�อให้คงอยู่ ต่อไป การกระตุน้หรือการย ั�วยุให้เกิดการ

กระทาํการควบคุมและการกระทาํที�ให้เกิดการรวมกนัเขา้เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัอยา่งมีระบบแบบ

แผนหรืออยา่งไม่มีแบบแผนทั�งในดา้นของบุคคลและในดา้นของวตัถุ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (����, หน้า �) กล่าวว่า  การบริหารหมายถึง กระบวนการที�

ประกอบดว้ย � ขั�นตอนสาํคญัอนัไดแ้ก่ การวางแผน การดาํเนินงาน และการประเมินผล 
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอื�นๆ (����, หนา้ ���-���) กล่าววา่ การบริหารหมายถึง  

กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั�นตอนบริหารคือ การ

วางแผน การจดัองค์การ การนาํและการควบคุมโดยที�การวางแผนคือการกาํหนดวตัถุประสงคก์าร

ตดัสินใจการจดัองคก์ารคือการรวบรวมทรัพยากรการจดัหาคนเขา้ทาํงานการจดัโครงสร้างการนาํ

คือการจูงใจการมีอิทธิพลและการติดต่อสื�อสาร การควบคุมคือการตรวจสอบ การบริการสินคา้ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพ 

 จากความหมายของการบริหารที�กล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึงการ 

ปฏิบติังานของบุคคลตั�งแต่สองคนขึ�นไปในองคก์รหรือหน่วยงานที�กระทาํอยา่งมีขั�นตอนต่อเนื�อง

และเป็นระบบ เพื�อให้การดาํเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�วางไวร่้วมกนั โดยมี

ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัติดตามใหง้านสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    �.�.2  ความสําคัญของการบริหาร  

สมยศ นาวกีาร (����, หนา้ ��) ไดส้รุปความสาํคญัของการบริหารไวว้า่ การบริหารมี 

ความสําคญัและเกี�ยวขอ้งกับกิจกรรมต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวพนัระหว่างกนัเพื�อความสําเร็จของ

เป้าหมายเป็นเรื�องเกี�ยวกบัความสาํเร็จในเป้าหมายที�กาํหนดไวเ้ป้าหมายดงักล่าวนี� จะแตกต่างกนัไป

แต่ละองคก์ารแต่ไม่วา่เป้าหมายที�กาํหนดไวข้ององคก์ารใดองคก์ารหนึ�งโดยเฉพาะจะเป็นอยา่งไรก็

ตามการบริหารก็คือกระบวนการสาํคญัอยา่งหนึ�งที�จะทาํใหเ้ป้าหมายดงักล่าวนี�ประสบความสาํเร็จ 

สมศกัดิ�   คงเที�ยง (����, หนา้ ��) กล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารไวด้งันี�  

�. การบริหารไดเ้จริญเติบโตควบคู่มากบัการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นสิ�งที�ช่วยให้

มนุษยด์าํรงชีวติอยูร่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุก 

�. จาํนวนประชากรที�เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วเป็นผลให้องคก์ารต่างๆตอ้งขยายงานดา้น

การบริหารใหก้วา้งขวางยิ�งขึ�น 

�. การบริหารเป็นเครื�องบ่งชี� ให้ทราบถึงความเจริญกา้วหนา้ของสังคมความกา้วหน้า

ดา้นวทิยาการต่างๆทาํใหก้ารบริหารเกิดการเปลี�ยนแปลงและกา้วหนา้รวดเร็วยิ�งขึ�น 

�. การบริหารเป็นมรรควิธีที�สําคัญในอันที�จะนําสังคมและประเทศไปสู่ความ

เจริญกา้วหนา้ 

�. การบริหารจะช่วยชี� ให้ทราบถึงแนวโนม้ทั�งในดา้นความเจริญและความเสื�อมของ

สังคมในอนาคต 

�. การบริหารมีลักษณะเป็นการทาํงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การฉะนั� น

ความสาํเร็จของการบริหารจึงขึ�นอยูก่บัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมทางการเมือง 
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�. การบริหารมีลกัษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั�งการเป็นเครื� องมือซึ� งนักบริหารต้อง

คาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ และการวินิจฉยัสั�งการเป็นเครื�องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ

นกับริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร 

�. ชีวิตประจาํวนัของมนุษยไ์ม่วา่ในครอบครัวหรือในองคก์ารยอ่มมีส่วนเกี�ยวพนัใน

การบริหารอยูเ่สมอ ดงันั�นการบริหารจึงเป็นเรื�องน่าสนใจและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติอยา่งฉลาด 

�.การบริหารกบัการเมืองเป็นสิ�งคู่กนัไม่อาจแยกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาดดงัที�กล่าวกนั

วา่การเมืองกบัการบริหารนั�นเปรียบเสมือนคนละดา้นของเหรียญอนัเดียวกนั 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การบริหารมีความสําคญัแก่คนทุกกลุ่มเพราะการ

บริหารเจริญเติบโตควบคู่มากบัการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นสิ�งที�ช่วยให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยู่

ร่วมกนัไดอ้ย่างผาสุกการบริหารทาํให้การทาํงานขององค์การสําเร็จก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่

คณะแมว้า่นกับริหารจะไม่ไดเ้ป็นผูล้งมือทาํงานเองตอ้งอาศยัคนอื�นเป็นผูท้าํงานต่างๆ ก็ตามแต่ก็

ไม่ไดห้มายความวา่ผูบ้ริหารไม่ตอ้งทาํอะไรเลย ตรงกนัขา้ม นกับริหารกลบัตอ้งหนัมาบริหารหรือ

การจดัการที�เป็นงานของกลุ่มทั�งกลุ่มเพื�อให้องค์การสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยที�ทุก

ฝ่ายต่างทาํงานโดยไดป้ระสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 

1.2 กระบวนการบริหาร  

 การดาํเนินงานเพื�อให้องค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมีวิธีการอยู่

หลายแนวทางด้วยกนัแต่ประการสําคญัที�สุดในการบริหารก็คือผูบ้ริหารจะตอ้งยึดกระบวนการ

บริหารอยา่งใดอยา่งหนึ�งมาเป็นหลกัในการบริหารงานมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบั

กระบวนการบริหารดงันี�  

Fayol (อา้งใน ศิริพงษ์ เศาภายน,2547,หน้า 56) มีความเชื�อว่า เป็นไปไดที้�เราจะหาทาง

ศึกษาถึงศาสตร์ที�เกี�ยวกบัการบริหาร (administrative sciences) ซึ� งสามารถใชไ้ดก้บัการบริหารทุก

ชนิด ไม่วา่จะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล 

Fayol ไดส้รุปสาระสาํคญัตามแนวความคิดของตนไวด้งันี�  คือ 

(1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนา้ที�ของผูบ้ริหารที�จะตอ้งทาํการคาดการณ์

ล่วงหนา้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกาํหนดขึ�นเป็นแผนการปฏิบติังานหรือ

วถีิทางที�จะปฏิบติัเอาไว ้เพื�อสาํหรับเป็นแนวทางของการทาํงานในอนาคต 

(2) การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง ภาระหนา้ที�ที�ผูบ้ริหารจาํตอ้งจดัให้มีโครงสร้าง

ของงานต่าง ๆ และอาํนาจหน้าที� ทั�งนี� เพื�อให้เครื�องจกัร สิ�งของและตวัคน อยู่ในส่วนประกอบที�

เหมาะสม ในอนัที�จะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลสาํเร็จได ้
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(3) การบงัคบับญัชาสั�งการ (Commanding) หมายถึงหน้าที�ในการสั�งงานต่าง ๆของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งกระทาํให้สําเร็จผลด้วยดี โดยที�ผูบ้ริหารจะต้องกระทาํตนเป็นตวัอย่างที�ดี

จะตอ้งเขา้ใจคนงานของตน 

(4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหนา้ที�ที�จะตอ้งเชื�อมโยงงานของทุกคน

ใหเ้ขา้กนัได ้และกาํกบัใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 

(5) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที�ในการที�จะตอ้งกาํกบัให้สามารถ

ประกนัไดว้่ากิจกรรมต่าง ๆ ที�ทาํไปนั�นสามารถเขา้กนัได้กบัแผนที�ได้วางไวแ้ล้วทั�ง 5 หน้าที� ที�

Fayol ไดว้ิเคราะห์แยกแยะไวนี้�  ถือไดว้า่เป็นวิถีทางที�จะให้ผูบ้ริหารทุกคนสามารถบริหารงานของ

ตนใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายได ้

ทฤษฎีการบริหารของ Fayol ยอมรับองคก์ารที�เป็นทางการ โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่ง

งานกนัทาํ (Specialization) และเน้นถึงความสําคญัที�ว่าอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบตอ้ง

เท่ากนั โดย Fayol ระบุวา่เป้าหมายที�สาํคญัขององคก์าร คือ ความเป็นระเบียบ ความมั�นคง ความคิด

ริเริ�ม และความสามคัคี นกัทฤษฎีการบริหารจะตอ้งเป็นนกัปฏิบติัอย่างแทจ้ริง ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบ

กบั นกัทฤษฎีระบบองคก์ารขนาดใหญ่แลว้ สิ�งที�พวกเขาสนใจและให้ความสําคญั คือ หลกัการและ

แนวคิดสําหรับการประสบความสําเร็จขององคก์ารซึ� งเป็นทางการ นกัทฤษฎีระบบองคก์ารขนาด

ใหญ่จะกล่าวถึงลกัษณะที�ควรจะเป็น ส่วนนกัทฤษฎีการบริหารจะมองในลกัษณะที�ว่า จะทาํให้

องคก์ารประสบความสําเร็จไดอ้ยา่งไร กล่าวคือ ให้ความสําคญักบัการบริหารวา่เป็นส่วนประกอบ

ที�สาํคญัขององคก์าร 

สาคร สุขศรีวงศ ์(2551, หนา้ 26-27) ซึ� งกล่าวถึงกระบวนการในการบริหารวา่มี 4 ขั�นตอน 

คือ 

1. การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย การกาํหนดขอบเขตธุรกิจ ตั�งเป้าหมายตลอดจน

กาํหนดวธีิการเพื�อใหส้ามารถดาํเนินตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายที�ตั�งไว ้

2. การจดัองค์กร (Organizing) ประกอบดว้ย การจดับุคลากร แบ่งแผนกงาน และจดัสรร

ทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนงาน เพื�อให้องค์กรสามารถดาํเนินการตามแผนให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนด 

3. การนาํ (Leading) ประกอบดว้ยเนื�อหา 2 เรื�องที�สําคญัคือ ภาวะผูน้าํ (Leadership) ซึ� ง

เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาตวัผูบ้ริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ� งเกี�ยวกบัการชกัจูงหรือกระตุน้

ใหผู้อื้�นทาํงานไดเ้ตม็ความรู้ความสามารถ 

4. การควบคุม (Controlling) เป็นการควบคุมองคก์รให้ดาํเนินงานต่างๆภายในองคก์รให้

เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวงั หรือมาตรฐานที�กาํหนดจะเห็นไดว้่าหลกัการบริหารที�สําคญั



 14

และมีการนํามาใช้มากในขณะนี� คือ หลกัการบริหาร POLC ซึ� งประกอบด้วย การวางแผน 

(Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การนาํ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ผูว้ิจยัจึง

นาํหลกัการบริหารนี�มาใชใ้นการศึกษาเรื�องการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน,2552,หนา้ 42) กล่าววา่กระบวนการบริหาร

ที�นิยมกนัมากและสามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกัการบริหารงานไดคื้อ กระบวนการบริหารของลูเธอร์กู

ลิค (Luthur Gulick) และแลนดอลเออวิค (Lyndall Urwick) เรียกย่อ ๆว่า  POSDCoRB โดยมี

กระบวนการบริหาร � ประการดงันี�  

1.  การวางแผน  (Planning – P) หมายถึง การจดัวางโครงการแผนปฏิบติัการรวมทั�งวิธีการ

ปฏิบติังานเอาไวล่้วงหนา้เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

2.  การจดัหน่วยงาน  (Organizing  – O)  หมายถึงการกาํหนดโครงสร้างและอาํนาจหนา้ที�

และการจดัสายงานเพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3. การจดัวางตวับุคคล (Staffing – S) หมายถึงการบริหารงานดา้นบุคคลไดแ้ก่ การจดั

อตัรากาํลงัการสรรหาการพฒันาบุคลากรและการสร้างบรรยากาศการทาํงาน 

4.  การอาํนวยการ (Directing – D) หมายถึงการวนิิจฉยัสั�งการการควบคุมบงัคบับญัชา และ

การดูแลการปฏิบติังานในฐานะที�ผูบ้ริหารเป็นหวัหนา้หน่วยงาน 

5.  การประสานงาน (Co-coordinating – Co) หมายถึงการประสานกิจกรรมดา้นต่าง ๆของ

หน่วยงานเพื�อใหเ้กิดมีการร่วมมือประสานงานที�ดีและดาํเนินไปสู่จุดหมาย 

6. การรายงาน (Reporting – R) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานเพื�อให้

ผูบ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานทราบความเคลื�อนไหวและความคืบหนา้ของกิจการสมํ�าเสมอ 

7.  การงบประมาณ (Budgeting – B) หมายถึงการจดัทาํงบประมาณการจดัทาํบญัชีการใช้

จ่ายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางดา้นการเงิน 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่กระบวนการบริหารเป็นกิจกรรมที�มีความสําคญัอยา่งยิ�ง

ต่อการทาํงานทุกประเภทผูที้�ตอ้งการให้งานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดผลประโยชน์

สูงสุดจะตอ้งใชก้ระบวนการทางการบริหารในการปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูบ้ริหารการศึกษา

เพราะตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการในการวางแผนเป็นอนัดบัแรกมีการดาํเนินการตามแผนที�กาํหนดไว้

พร้อมทั�งตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุงเป็นระยะๆ ทา้ยสุดตอ้งมีการประเมินผลเพื�อให้ทราบวา่ประสบ

ความสําเร็จหรือมีปัญหามากนอ้ยประการใดจะตอ้งรู้และเขา้ใจในกระบวนการบริหารสถานศึกษา

แลว้นาํมาประยุกตใ์ชไ้ม่เฉพาะในเรื�องของงานวิชาการเท่านั�นในเรื�องของพฤติกรรมนกัเรียนก็น่า

เป็นห่วงจึงตอ้งนาํกระบวนการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเขา้มาอีกทางหนึ�ง 
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2.2 การบริหารตามวงจรคุณภาพPDCA 

�.�.� ความเป็นมาของ PDCA 

เป็นการบริหารคุณภาพของเดมมิ�ง (Deming) ที�เริ�มในญี�ปุ่นประมาณปี ���� และขณะนี�

เป็นที�ยอมรับ ที�สําคญัคือเป็นศาสตร์ที�ค่อนขา้งง่าย ครบวงจร PDCA และไดมี้การพิสูจน์แลว้วา่ถา้

นาํวงจรทั�งสี�ไปใช ้การบริหารงานจะประสบความสําเร็จได ้ PDCA เป็นกิจกรรมพื�นฐานในการ

พฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาํเนินงานซึ� งประกอบด้วย � ขั�นตอน คือ การวางแผน 

การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงซึ� งดาํเนินตามกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบ

วงจร และอยา่งต่อเนื�องหมุนเวียนไปเรื�อย ๆ ส่งผลให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เพิ�มขึ�นโดยตลอด 

�.�.� ความหมายของ PDCA 

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพประกอบดว้ย 

P = Plan คือ การวางแผนงานจากวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�ไดก้าํหนดขึ�น 

D = Do คือ การปฏิบติัตามขั�นตอนในแผนงานที�ไดเ้ขียนไวอ้ยา่งเป็นระบบและมี 

ความต่อเนื�อง 

C = Check คือ การตรวจสอบผลการดาํเนินงานในแต่ละขั�นตอนของการวางแผน 

วา่มีปัญหาอะไรเกิดขึ�นจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั�นตอนใด 

A = Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขส่วนที�มีปัญหาหรือถา้ไม่มีปัญหาใดๆก็ยอมรับ 

แนวทางการปฏิบติัตามแผนงานที�ไดผ้ลสาํเร็จเพื�อนาํไปใชใ้นการทาํงานครั� งต่อไป 

เมื�อไดว้างแผนงาน (P) นาํไปปฏิบติั (D) ระหวา่งการปฏิบติัก็ดาํเนินการตรวจสอบ (C)  

พบปัญหาก็ทาํการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ�มจากการวางแผนก่อนวนไปได้

เรื�อยๆจึงเรียกวงจร PDCA  

วงจรเดมมิ�ง หรือวงจร PDCA เป็นเครื�องมือการบริหารงานอย่างต่อเนื�องในการติดตาม

ปรับปรุง พฒันาให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื�อนําไปสู่ความสําเร็จ 

อยา่งมีคุณภาพ 

�.�.� ประโยชน์ของ PDCA 

1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบติังานจะทาํให้เกิดความพร้อมเมื�อไดป้ฏิบติังานจริง 

การวางแผนงานควรวางใหค้รบ � ขั�น ดงันี�  

1.1  ขั�นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาขอ้มูล วิธีการ ความตอ้งการของตลาด 

ดา้นทรัพยากรที�มีอยู ่
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1.2  ขั�นเตรียมงาน คือ การวางแผนเตรียมงานด้านสถานที� ความพร้อมของ

บุคลากร อุปกรณ์ 

1.3  ขั�นดาํเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย 

1.4  ขั�นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยา่งเป็น

ระบบเพื�อใหผ้ลที�ไดจ้ากการประเมินเกิดความเที�ยงตรง 

2. การปฏิบติัตามแผนงานทาํใหท้ราบขั�นตอน วธีิการ และสามารถเตรียมงานล่วงหนา้

ดว้ย ดงันั�น การปฏิบติังานก็จะเกิดความราบรื�นและเรียบร้อยนาํไปสู่เป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้

3. การตรวจสอบใหไ้ดผ้ลที�เที�ยงตรงเชื�อถือได ้ประกอบดว้ย 

3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้

3.2 มีเครื�องมือที�เชื�อถือได ้

3.3 มีเกณฑก์ารตรวจสอบที�ชดัเจน มีกาํหนดเวลาการตรวจที�แน่นอน 

3.4 บุคลากรที�ทาการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งเมื�อการตรวจสอบไดรั้บการยอมรับ การปฏิบติังานขั�นต่อไปก็ดาํเนินการต่อไปได ้

4. การปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องที�เกิดขึ� นไม่ว่าจะเป็นขั�นตอนใดก็ตามเมื�อมีการ

ปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพก็จะเกิดขึ�น ดงันั�นวงจร PDCA จึงเรียกวา่ วงจรบริหารงานคุณภาพ 

สรุปไดว้า่ วงจรบริหารงานคุณภาพ (วงจร PDCA) คือ เครื�องมือการบริหารงานอยา่ง

ต่อเนื�องในการติดตามปรับปรุง พฒันาใหบ้รรลุตามเป้าหมายเป็นหลกัในการปฏิบติังานเพื�อนาํไปสู่

ความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

สุเมษา จาํรูญศิริ (2551 , เว็บไซต์) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)         

ไดพ้ฒันาขึ�นครั� งแรกระหวา่งสงครามโลกครั� งที� 2 (ค.ศ. 1939-1945) โดยนาํมาใช้ในการประเมิน

ประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียงที�ออกอากาศในช่วงนั�น พอสิ�นสุดสงครามโลกครั� งที� 2 

ค.ศ. 1946 ไดมี้การนาํมาใชใ้นกลุ่มที�ทาํงานทางดา้นสังคมศาสตร์ (Social Sciences) มีลกัษณะเป็น

การสนทนาถกแลกเปลี�ยนประเด็นปัญหาที�มีการกําหนดหัวข้อเฉพาะบางประเด็นของผู ้จ ัด 

(Organizer) โดยกลุ่มคนที�เขา้ร่วมประมาณ 8-10 คน ซึ� งเรียกวา่ เป็น Participants หรือ Respondents 

โดย ผูที้�จะเขา้ร่วมการทาํ Focus Group Discussion จะไดรั้บการคดัเลือก (Screen) ตามเงื�อนไขมา

อยา่งดี  
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�.�.� ความหมายและความสําคัญ 

สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (2549,เวบ็ไซต)์ กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม  คือการ

สัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ�งที�รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นปัญหาที�

เฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการสนทนา เพื�อ

ชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่าง

กวา้งขวางละเอียดลึกซึ� ง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ� งเลือกมาจาก

ประชากรเป้าหมายที�กาํหนดเอาไว ้

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  (255�, เวบ็ไซต)์ ไดใ้หค้วามหมายของการสนทนากลุ่ม

ไวว้่า การสนทนากลุ่ม หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็น

ปัญหาที�เฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการสนทนา 

เพื�อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่าง

กวา้งขวางละเอียดลึกซึ� ง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ� งเลือกมาจาก

ประชากรเป้าหมายที�กาํหนดเอาไว ้

เกษมสิงห์ เฟื� องฟู และคณะ (255�, เวบ็ไซต)์ ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัสนทนากลุ่ม คือ  การที�จดั

ให้มีกลุ่มคนที�เป็นผูรู้้มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ หรือ คุณลักษณะภูมิหลังต่างๆ ที�

ใกลเ้คียงกนัที�สุด และคาดว่าเป็นกลุ่มที�สามารถตอบประเด็นคาํถาม  ที�นกัวิจยัสนใจไดดี้ที�สุด มี

สมาชิกที�เขา้ร่วมกลุ่ม มีจาํนวน 7-8 คน  เป็นกลุ่มที�มีลกัษณะโตต้อบและโตแ้ยง้กนัดีที�สุด ทาํใหเ้กิด

การสนทนา  ที�เปิดกวา้งที�จะใหทุ้กคนไม่อายคน วพิากษว์จิารณ์ไดดี้ที�สุด ส่วนในกรณีที�มีสมาชิก 9-

12 คน ซึ� งเป็นกลุ่มใหญ่วงสนทนาอาจจะมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยหนัหนา้เขา้สนทนากนัเอง แต่ในกรณีนี�

อาจจะลาํบากในการนั�งสนทนาเป็นกลุ่ม และยากต่อการสรุปประเด็นปัญหาหรือวเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปไดว้า่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซึ� งเป็นบุคคลที�สามารถให้คาํตอบในประเด็นที�ตอ้งการศึกษาได ้

โดยจดัให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 7-8 คน และมีผูด้าํเนินการสนทนาเป็นผูค้อยถามประเด็นในการ

สนทนา เพื�อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิด แนวทางและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นอย่างกวา้งขวาง

และละเอียดยิ�งขึ�นลกัษณะสําคญัของการสนทนากลุ่ม คือ ตอ้งกาํหนดขนาดสมาชิกที�เหมาะสม 

วตัถุประสงค์เฉพาะที�ไม่รู้จกัมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบติัที�เหมาะกบัประเด็นสนทนา กลุ่ม

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กาํหนดไวล่้วงหนา้ วา่ใคร สัมภาษณ์ประเด็นอะไร 
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2.3.2 หลกัการของการสนทนากลุ่ม 

วธีิเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการจดัใหค้นที�เลือกจากประชากรที�ตอ้งการศึกษาจาํนวนไม่มาก

นกัมาร่วมวงสนทนากนั เพื�ออภิปรายพูดคุยกนั โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยงัเรื�องที�สนใจศึกษา

ในการจดัการสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจาํนวน 7-12 คน ที�มี

ลกัษณะบางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมที�คลา้ยคลึงกนั ระหวา่งพูดคุย มีพิธีกรเป็นผู ้

ดาํเนินรายการ มีผูจ้ดบนัทึกเป็นผูจ้ดยอ่เนื�อหาการสนทนา และมีเทปบนัทึกเสียงบนัทึกรายละเอียด

ของการพูดคุย เมื�อเสร็จสิ�นการสนทนา ผูบ้นัทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที�บนัทึกไว ้เพื�อใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการวเิคราะห์ต่อไป (กรมการพฒันาชุมชน, 2551, เวบ็ไซต)์ 

�.�.� ข้อดีของการจัดการสนทนากลุ่ม  

1. ผูเ้ก็บขอ้มูล เป็นผูไ้ดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี 

2. เป็นการเผชิญหนา้กนัในลกัษณะกลุ่มมากกวา่การสัมภาษณ์ตวัต่อตวั 

3. ใหมี้ปฏิกิริยาโตต้อบกนัได ้

4. บรรยากาศของการคุยกนัเป็นกลุ่มจะช่วยลดความกลวัที�จะแสดงความเห็นส่วนตวั 

5. เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลที�เสียค่าใช้จ่ายน้อย ทาํง่าย ให้ความยืดหยุ่นในการค้นหา

ประเด็นหรือสืบคน้ลึกในขอ้มูลบางอยา่งขอ้มูลมีชีวติชีวา 

�.�.� ข้อจํากดัในการสนทนากลุ่ม 

1. ถ้าในการสนทนากลุ่ม มีผู ้ร่วมสนทนาเพียงไม่กี�คนที�แสดงความคิดเห็นอยู่

ตลอดเวลาจะทาํให้ขอ้มูล ที�ไดเ้ป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนนอ้ยเหล่านั�น ดงันั�นจึงตอ้งระวงั

ไม่ใหมี้การผกูขาดการสนทนาขึ�น 

2. พฤติกรรมบางอยา่งซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ไดรั้บการเปิดเผยในกลุ่ม

สนทนา ในกรณีนี� ใชก้ารสัมภาษณ์ตวัต่อตวัจะดีกวา่ 

3. ถา้ผูด้าํเนินในการสนทนาคุมเกมไม่ได ้การสนทนากลุ่มจะไม่ราบรื�น 

2.3.5 ประโยชนของการจัดการสนทนากลุ่ม 

1. ใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื�อ และพฤติกรรม 

2. ใชใ้นการกาํหนดสมมติฐานใหม่ๆ 

3. ใชใ้นการกาํหนดคาํถามต่างๆที�ใชใ้นแบบสอบถาม 

4. ใชค้น้หาคาํตอบที�ยงัคลุมเครือ หรือยงัไม่แน่ชดัของการวิจยัแบบสํารวจ เพื�อช่วยให้

งานวจิยัสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

5. ใชใ้นการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ  
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2.3.6 บทบาทของการจัดสนทนากลุ่ม 

รัตนะ บวัสนธ์ (2539, หนา้ 23 – 38)ไดก้ล่าวเกี�ยวกบัการวิจยัเชิงคุณภาพทางการศึกษาที�ใช้

เทคนิคการสนทนากลุ่มนิยมนาํมาใชว้จิยัในประเด็นต่างๆไดแ้ก่  1) ใชเ้พื�อสาํรวจศึกษาความคิดเห็น

ทศันคติของผูป้กครองนกัเรียนหรือชุมชนต่อแนวคิดของการจดัการศึกษาหรือการจดัการเรียนการ

สอนตลอดจนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที�จะจดัให้มีขึ�น 2) ใช้เพื�อ

ประเมินผลโครงการทางการศึกษาและโครงการต่างๆของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที�ไดด้าํเนินไป

แลว้  3) ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือการวิจยับางประเภทเช่นแบบสอบถามรวมทั�งใชเ้ป็น

แนวทางในการหาคาํตอบเพิ�มเติมให้กบังานวิจยัทางการศึกษาบางเรื�องเพื�อให้ไดค้าํตอบที�ชดัเจน

มากขึ�น  4) ใช้เพื�อเป็นการศึกษารายเฉพาะกรณีเพื�อที�จะขยายขอบเขตการวิจยัทางการศึกษาให้

กวา้งขวางขึ�น 

2.3.7 แบบแผนปฏิบัติในการจัดสนทนากลุ่ม 

 รัตนะ บวัสนธ์ (2539, หนา้ 23-38) ไดใ้ห้ทศันะเกี�ยวกบัการจดัสนทนากลุ่มวา่ภายหลงัจาก

คดัเลือกสมาชิกกลุ่มสนทนาไดแ้ลว้ และเมื�อถึงวนักาํหนดนดัหมายก็จะเริ�มการสนทนากลุ่มเพื�อเก็บ

รวบรวมขอ้มูลให้ไดต้ามกรอบประเด็นคาํถามที�เตรียมไว ้ทั�งนี� การเริ�มสนทนาอาจเริ�มตน้ดว้ยการ

ทกัทายพูดคุยกนัในเรื�องทั�วไปของชุมชน สภาพดินฟ้าอากาศ หลงัจากนั�นก็เขา้สู่การสนทนาตาม

ประเด็น ซึ� งในสนทนากลุ่มนั� นจะประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่ายที�เข้ามามีส่วนร่วม  ได้แก่           

1) ผูส้นทนาหรือสมาชิกที�ไดรั้บการคดัเลือกตามคุณสมบติัหรือตามตวัแปรที�สอดคลอ้งกบัเงื�อนไข

ตามที�ผูว้ิจยัตอ้งการ 2) ผูด้าํเนินรายการหรือพิธีกรนับว่าเป็นบุคคลสําคญัและมีบทบาทในการ

สนทนากลุ่มเพราะเป็นบุคคลที�ทาํหนา้ที�ควบคุมประเด็นและบรรยากาศการสนทนากลุ่มให้เห็นไป

อยา่งตรงประเด็นและราบรื�น ตลอดจนทาํให้สมาชิกคนอื�นๆ ในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นกนัอยา่ง

ทั�วถึง 3) ผูจ้ดบนัทึกเป็นบุคคลที�ทาํหนา้ที�จดบนัทึกขอ้มูลที�ไดจ้ากการสนทนาทั�งขอ้มูลที�เป็นคาํพูด

ของสมาชิกในกลุ่มสนทนาทุกคาํพดูเท่าที�จะจดไดท้นัและขอ้มูลที�ไม่ใช่คาํพูดแต่เป็นขอ้มูลเกี�ยวกบั

เหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึ�นขณะสนทนาเช่น อากปักิริยาท่าทาง การแสดงสีหนา้ของผูส้นทนาเมื�อทาํ

การโตต้อบหรือการนั�งเงียบ เป็นตน้ ขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการตีความสรุปรายงานวิจยัต่อไป 

ทั�งนี� ในการจดบนัทึกผูจ้ดบนัทึกจะตอ้งใส่ชื�อสมาชิกที�เป็นผูพู้ดหรือผูแ้สดงอากปักิริยาดงักล่าวดว้ย

เพื�อป้องกันการลืม นอกจากนั�นผูจ้ดบนัทึกยงัอาจช่วยเตือนพิธีกรกรณีที�ลืมประเด็นคาํถามบาง

ประเด็น ตลอดจนการช่วยให้พิธีกรแจกคาํถามไดท้ั�วถึงกบัสมาชิกทุกคน และ 4)ผูใ้ห้บริการทั�วไป

เป็นบุคคลที�ทาํหน้าที�ให้บริการในด้านต่างๆในการสนทนาเพื�อให้การดาํเนินการสนทนาเป็นไป

อย่างราบรื�นโดยไม่ติดขดั เช่น การให้บริการดื�มกาแฟ ขนมหรือของขบเคี�ยว การบนัทึกเทปและ
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การเปลี�ยนเทปบนัทึกรวมทั�งการป้องกนับุคคลที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการสนทนาเขา้มารบกวน

ขดัจงัหวะการสนทนา 

สรุปไดว้า่การสนทนากลุ่มเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป จนถึง 10 

หรือ 12 คนโดยมีขอ้สมมติฐานที�เหมือนกนัว่าเราจะรู้ถึงปฏิกิริยาโตต้อบของคนไดอ้ย่างละเอียด

ลึกซึ� ง โดยการกระตุน้ให้คนหันมาสนใจในสิ�งเดียวกนัและมาแสดงความคิดเห็นร่วมกนัซึ� งอยู่ใน

ลกัษณะการเคลื�อนไหวภายในกลุ่ม (Group dynamics) และผูว้ิจยัจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลใน

กลุ่มที�ศึกษาตลอดจนบนัทึกการตอบโตก้นัภายในกลุ่มดว้ยการบนัทึกเทป หรือการจดบนัทึกเอาไว้

เพื�อการวเิคราะห์ต่อไป การกระตุน้ดงักล่าวนี�อาจทาํไดห้ลายวธีิดว้ยกนัเช่น การให้ชมภาพยนตร์ ฟัง

การกระจายเสียง ใหอ่้านบทความ หรือหนงัสือ การจุดประเด็นในการสนทนามาเฉพาะเรื�องที�สนใจ

จะศึกษาหรือแมก้ระทั�งที�จะให้กลุ่มที�จะศึกษาร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ การกระทาํดงักล่าวทั�งหมดนี� ถือ

ว่าเป็นสิ� งกระตุ้นให้เกิดการเคลื�อนไหวภายในกลุ่ม แต่ละวิธีจะมีวิธีการที�แตกต่างกนับ้างซึ� งก็

แลว้แต่ผูน้าํเอาไปประยกุตใ์ช ้

2.4 แนวคดิเกี�ยวกบัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดเ้ริ�มครั� งแรกเมื�อ พ.ศ. ���� โดยกรมสามญัศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทดลองใช้ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน โดยทาํในรูปแบบนาํร่องขึ�นในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา � โรงเรียน ไดแ้ก่ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์

กรุงเทพมหานครโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวดัสังเวช 

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติ

ราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวดัตรัง ผลการ

ดาํเนินงานในช่วงระยะ � เดือน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่หากครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจรับเป็นที�ปรึกษาช่วย

ดูแลนักเรียนในสัดส่วน � : �� – �� และมีเครื�องมือที�จะช่วยคดักรองนักเรียนด้วยหลกัวิชา 

มีกิจกรรมที�จะช่วยให้ครูไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนอย่างใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง โดยมีครูแนะแนว 

และฝ่ายปกครองทาํหนา้ที�ประสานและสนบัสนุนการดาํเนินงานของครูที�ปรึกษาจะช่วยให้ระบบ

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสามารถขยายผลไดท้ั�วถึงครอบคลุม และมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

ปีการศึกษา ���� กรมสามญัศึกษาได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด �,��� แห่ง

ดาํเนินการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื�อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการดูแลอย่าง

ใกลชิ้ด ทั�วถึง มีการติดตามประเมินผล โดยเขตการศึกษาร่วมกบัสํานกังานสามญัศึกษาจงัหวดั และ 

สหวิทยาเขต มีการคดัเลือกมอบเกียรติบตัร ยกย่องชมเชยโรงเรียน ครูที�ปรึกษาและมอบโล่เกียรติ
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คุณให้โรงเรียน ครูที�ปรึกษาที�ดูแลนกัเรียนไดม้าตรฐานคุณภาพระดบัดีมาก จากนั�นไดจ้ดัอบรมครู

จิตวิทยาโรงเรียน จดัประชุมปฏิบติัการวิทยากรแกนนาํ เพื�อให้โรงเรียนปฏิบติัอย่างต่อเนื�อง นาํ

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งเป็นองคร์วม(สายสมร ยวุนิมิ, ����, หนา้ ��) 

นอกจากนี� พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� ได้กําหนดความมุ่งหมายและ

หลักการจดัการศึกษา ต้องเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�น

ไดอ้ย่างมีความสุข (มาตรา � ) และแนวการจดัการศึกษายงัไดใ้ห้ความสําคญัแก่ผูเ้รียนทุกคน โดย

ยึดหลกัว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด 

ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา 

กรมสุขภาพจิตและกรมสามญัศึกษา จึงตระหนักถึงความสําคญัที�จะตอ้งมีระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื�อให้มีกระบวนการทาํงานเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความ

ร่วมมือของผูเ้กี�ยวข้องทุกฝ่ายทั�งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั�งมีวิธีการ กิจกรรมและ

เครื�องมือต่าง ๆ ที�มีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อนัจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลกัในการดาํเนินงาน ดงันี�  (กรมสุขภาพจิต, ���� , 

หนา้ ��-��) 

�. มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพที�จะเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและ

วธีิการที�แตกต่างกนั เนื�องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดงันั�นการยึดนกัเรียนเป็นสําคญัใน

การพฒันา เพื�อดูแลช่วยเหลือ ทั�งดา้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ�งสาํคญั 

�. ความสาํเร็จของงาน ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม ทั�งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํ ของทุกคนที�มี

ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นบุคลากรของโรงเรียนในทุกระดบั ผูป้กครองหรือชุมชน 

�.�.1 ความหมายของคําว่า“ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน” 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (���� ,หนา้ ��-��) กล่าววา่ ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนเป็นกระบวนการดาํเนินงานอย่างมีขั�นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื�องมือการทางานที�

ชัดเจนโดยมีครูที�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาํเนินงานดงักล่าวและมีการประสานความ

ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูที�เกี�ยวขอ้งหรือบุคคลภายนอกรวมทั�งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน

และการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนหมายถึงการส่งเสริมการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการและ

เครื�องมือสําหรับครูที�ปรึกษาตลอดจนบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใช้ในการดาํเนินงานพฒันานกัเรียน

ใหมี้คุณลกัษณะที�พึงประสงคแ์ละปลอดภยัจากสารเสพติด 
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สํานกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน (��51 ,หนา้ 32)ให้ความหมายวา่ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั�นตอนพร้อมดว้ย

วิธีการและเครื�องมือการทาํงานที�ชดัเจนโดยมีครูประจาํชั�นหรือครูที�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัใน

การดาํเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งทั�งในและนอกสถานศึกษาอนัไดแ้ก่คณะกรรมการ

สถานศึกษาผูป้กครองชุมชนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีส่วนร่วมและการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนคือการส่งเสริมพฒันาการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาให้แก่นักเรียนมีคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค์มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจที�เขม้แข็งมีคุณภาพชีวิตที�ดีมีทกัษะการดาํรงชีวิตและรอดพน้จาก

วกิฤตทั�งปวง 

สรุปได้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนอย่างมีขั�นตอน พร้อมดว้ยวิธีการและเครื�องมือการทาํงานที�ชดัเจน โดยมีครูที�ปรึกษาเป็น

บุคลากรหลักในการดาํเนินการมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที�เกี�ยวข้อง หรือ

บุคคลภายนอกรวมทั�งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

�.�.2 ความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (��51 ,หนา้ 32) กล่าววา่การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนมีความสําคัญต่อ การพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

สามารถดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขโดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัดงันี�  

1. เพื�อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและ

เครื�องมือที�มีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได ้

2. เพื�อส่งเสริมให้ครูประจาํชั� น/ครูที�ปรึกษาบุคลากรในโรงเรียนผูป้กครอง ชุมชน

หน่วยงานและองค ์กรภายนอกที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3.  เพื�อใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาเต็มตามศกัยภาพเป็นคนที�

สมบูรณ์ทั�งดา้นร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติ ปัญญา        

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (��51 ,หน้า 32) กล่าวว่าระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนมีวตัถุประสงคที์� จะพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพแต่ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั�นจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วม

ใจจากครู และผูเ้กี�ยวขอ้ง มีการทาํงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบติั และชื�นชมผลงานเพื�อ

สร้างสรรคร์ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมและจะก่อประโยชน์ต่อนกัเรียนและทุก

ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  
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1. นกัเรียน            

    1.1 ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันาดา้นสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคมอยา่งทั�วถึง 

    1.2 ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาป้องกนัแกไ้ขปัญหาทั�งดา้นการเรียนรู้และความสามารถ

พิเศษ 

    1.3 ไดรู้้จกัตนเองสามารถปรับตวั และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

    1.4  มีทกัษะชีวติและมีสัมพนัธภาพที�ดีกบัเพื�อน ครู และผูป้กครอง  

2. ครู               

    2.1  ตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

    2.2  มีเจตคติที�ดีต่อนกัเรียน 

    2.3 มีผลงานสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

    2.4 มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู       

3. ผูบ้ริหารโรงเรียน          

    3.1 รู้ศกัยภาพของครูในการขบัเคลื�อนใหเ้กิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 

    3.2 ไดข้อ้มูลพื�นฐานของนกัเรียนเพื�อใช้ในการกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

นกัเรียนหลกัสูตรและคุณภาพการจดัการศึกษา    

    3.3 มีรูปแบบกระบวนการพฒันาและการพฒันาเชิงระบบภายใตก้ารมีส่วนร่วม 

4. ผูป้กครอง ชุมชน          

    4.1 ตระหนกัในการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน  

    4.2 เขา้ใจถึงวธีิ การอบรมสั�งสอนบุตรหลาน  

    4.3 เป็นตวัอยา่งที�ดีแก่บุตรหลาน      

    4.4 มีสัมพนัธภาพที�ดีกบับุตรหลาน เป็นครอบครัวที�เขม้แขง็ 

5. โรงเรียน            

    5.1  มีผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

    5.2 ไดรั้บการยอมรับการสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรจากชุมชนและจาก

องคก์รที� เกี�ยวขอ้ง          

    5.3 มี การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื�ออาทร  
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6. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา        

    6.1 พฒันานวตักรรมในการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  

    6.2 พฒันาองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการทาํงานการนิเทศติดตามผล / ประเมินผลและการวิจยั

ที�เกี�ยวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

    6.3 มีระบบขอ้มูลสารสนเทศทั�งขอ้มูลระดบับุคคลและระดบัโรงเรียนเพื�อใช ้

พฒันางานต่อไป                    

7. ประเทศชาติ            

    7.1 มีการเชื�อมโยงขอ้มูลของเยาวชนทุกระดบั 

    7.2 ลดปัญหาที�ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน และลดค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่าง ๆ 

    7.3 ประชาชนมีคุณภาพ และเป็นกาํลงัอนัสําคญัในการพฒันาประเทศชาติกลยุทธ์

ความสาํเร็จในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�.�.3  ประโยชน์ของการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

หน่วยศึกษานิเทศกส์าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (��51 ,หนา้ 22) กล่าว

วา่ คือ การพฒันานกัเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั�งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมและ

จริยธรรมและการดาํรงชีพอย่างมีความสุขในสังคม ซึ� งสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.���� กล่าวคือให้นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ดว้ยความร่วมมือของทุก

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไม่วา่จะเป็นโรงเรียนชุมชน สังคม และครอบครัวของนกัเรียนเอง ดว้ยสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากมีผลกระทบต่อวิถีการดาํรงชีวิตของคนซึ� ง

มีความซบัซอ้นมากขึ�นหลายครอบครัวมีเวลาและใกลชิ้ดเพื�อดูแลอบรมสั�งสอนลูกหลานลดนอ้ยลง

ตวันกัเรียนเองซึ� งเป็นเยาวชนที�มีประสบการณ์ในชีวิตไม่มากนกัความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงทาํให้เกิด

ปัญหากบัตนเองและสังคมไดง่้าย ดงันั�นความจาํเป็นในการสร้างระบบภูมิคุม้กนัที�เขม้แข็งการมี

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที�ชดัเจนจึงเป็นสิ�งสําคญัโดยดาํเนินการควบคู่ไปกบัระบบการ

จดัการเรียนการสอน 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังนี� คือ (กรม

สุขภาพจิต , 2544, หนา้ 13) 

1. นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทั�วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

2. สัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดีและอบอุ่น 

3. นกัเรียนรู้จกัตนเองและควบคุมตนเองได ้

4. นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

5. นกัเรียนมีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
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สรุปไดว้า่การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครูที�ปรึกษาหรือครูประจาํชั�นจะตอ้งรู้จกันกัเรียน

เป็นรายบุคคลและมีขอ้มูลที�แทจ้ริงของนกัเรียนทุกดา้น เช่น ดา้นการเรียน ดา้นความสามารถ ดา้น

สุขภาพ ด้านครอบครัว เป็นต้น โดยข้อมูลดงักล่าวอาจได้มาจากวิธีการและเครื� องมือซึ� งได้แก่

ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ และการเยี�ยมบา้นเด็ก เพื�อที�จะนาํขอ้มูล

ของนกัเรียนนั�นมาเป็นขอ้มูลสําหรับการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในกลุ่มต่างๆให้ตรงกบัปัญหา และ

เป็นการร่วมมืออยา่งใกล ้ชิดระหวา่งครูและผูที้�เกี�ยวขอ้งหลงัจากที�ไดข้อ้มูลนกัเรียนในดา้นต่างๆ

แล้วตอ้งนาํขอ้มูลทั�งหมดเหล่านั�นมาบูรณาการเพื�อการรู้จกัและเขา้ใจนักเรียนแต่ละบุคคลอย่าง

ละเอียดรอบด้านรวมทั�งเพื�อการจดักลุ่มและคดักรองนักเรียนอนัจะนาํไปสู่การวางแผนการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเหมาะสมต่อไป 

�.�.4  ปัจจัยสําคัญที�มีผลต่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนรวมทั�งผูช่้วยผูบ้ริหารของโรงเรียนต่างตระหนกัถึงความสําคญัของ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและให้การสนบัสนุนการดาํเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความ

เหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ 

2. ครูทุกคนและผูเ้กี�ยวขอ้งจาํเป็นตอ้งมีความตระหนักในความสําคญัของระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและมีทศันคติที�ดีต่อนกัเรียนมีความสุขที�จะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น 

3. คณะกรรมการหรือคณะทาํงานทุกคณะตอ้งมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดและมี

การประชุมในแต่ละคณะอยา่งสมํ�าเสมอตามที�กาํหนด 

4. ครูที�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินงานโดยตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูทุก

คนในโรงเรียนรวมทั�งการสนบัสนุนในเรื�องต่างๆจากโรงเรียน 

5. การอบรมให้ความรู้และทกัษะรวมทั�งการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้แก่ครูที�ปรึกษาหรือผู ้

ที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องที�เอื�อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ�งที�จาํเป็นโดยเฉพาะเรื�อง

ทักษะการปรึกษาเบื�องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนซึ� งโรงเรียนควร

ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ (กรมสุขภาพจิต , 2544, หนา้ 16) 

�.�.5 กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

�. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล คือ วิธีการที�ครูที�ปรึกษาจะตอ้งศึกษานกัเรียนในความ

รับผิดชอบของตนเกี�ยวกบัขอ้มูลพื�นฐานของเด็ก ซึ� งแต่ละคนมีสภาพสังคมชีวิตที�แตกต่างกนัมี

พฤติกรรมที�แสดงออกให้เห็นหลายรูปแบบ ขอ้มูลพื�นฐานที�ครูที�ปรึกษาจาํเป็นตอ้งรู้ และมีความ

เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
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การศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคลครูที�ปรึกษามีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งใช้วิธีการ และ

เครื�องมือต่าง ๆ ที�หลากหลาย เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลให้ครบทั�ง 3 ดา้น คือ ดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ 

ดา้นครอบครัว เครื�องมือที�ครูที�ปรึกษาควรนาํมาใช้ ได้แก่ ระเบียนสะสม ซึ� งประกอบดว้ยขอ้มูล

เกี�ยวกบัตวันกัเรียน ซึ� งรูปแบบของระเบียนสะสม ของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบั

ความตอ้งการและการครอบคลุมของขอ้มูล โดยให้ นักเรียนเป็นผูก้รอกขอ้มูลเบื�องตน้ และครูที�

ปรึกษากรอกขอ้มูลเพิ�มเติมให้สมบูรณ์ที�สุด ทั�งนี�ขอ้มูลระเบียนสะสมควรเก็บไวเ้ป็นความลบั และ

มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เมื�อสิ�นปีการศึกษา หากมีการเปลี�ยนแปลงครูที�ปรึกษาควรมอบ

ขอ้มูลระเบียนสะสมใหก้บัครูที�ปรึกษาคนใหม่ต่อไป 

2. การคดักรองนกัเรียน คือ กระบวนการดาํเนินการหลงัจากที�ครูที�ปรึกษาไดศึ้กษาทาํ

ความรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแลว้ โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สรุปผลเพื�อแยกนกัเรียนออกเป็น 3 

กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี�ยงและกลุ่มมีปัญหา ประโยชน์ของการจดักลุ่มนกัเรียนก็เพื�อให้การ

ดูแลช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตรงกบัปัญหาหรือความตอ้งการมากที�สุด สามารถแกไ้ข

นกัเรียนที�มีความจาํเป็นเร่งด่วน และไดผ้ลอย่างรวดเร็ว ขอ้ควรระมดัระวงัสําหรับครูที�ปรึกษาใน

การคดักรองคือ ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้นกัเรียนไดท้ราบขอ้มูลผลการคดักรองวา่ตนถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม

เสี�ยงหรือกลุ่มมีปัญหา และแตกต่างจากกลุ่มปกติ ถึงแมว้า่นกัเรียนจะรู้ดีวา่ตนเองควรจดัอยูใ่นกลุ่ม

ใด เพราะจะทาํใหมี้ผลกบัความรู้สึกของนกัเรียน หรืออาจถูกเพื�อนลอ้เลียน เมื�อครูที�ปรึกษาสรุปผล

การคดักรองนกัเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ควรมีการประสานงานกบัผูป้กครองเพื�อขอความร่วมมือใน

การช่วยเหลือนกัเรียน แต่พึงระมดัระวงัในเรื�องการสื�อสารกบัผูป้กครองเกี�ยวกบัผลการคดักรองที�

นกัเรียนถูกจดัอยู่ในกลุ่มเสี�ยง หรือกลุ่มมีปัญหาแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียนเพื�อการคดั

กรองของ ครูที�ปรึกษาควรมีการประชุมครูในโรงเรียนเพื�อพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจดักลุ่มของ

นกัเรียน ให้มีหลกัเกณฑ์และมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกนัเป็นที�ยอมรับของครูที�ปรึกษาใน

โรงเรียนเพื�อใชเ้กณฑก์ารคดักรองดงักล่าว 

3. การส่งเสริมนกัเรียน คือ กระบวนการที�ครูที�ปรึกษาสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนที�ตน

ดูแลทั�งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี� ยงหรือกลุ่มมีปัญหาให้มีคุณภาพดีขึ� น ป้องกันมิให้นักเรียนกลุ่มปกติ

เปลี�ยนไปอยู่กลุ่มเสี� ยง และทาํให้กลุ่มเสี� ยงหรือกลุ่มมีปัญหากลับคืนสภาพเป็นเด็กกลุ่มปกติ

กิจกรรมที�สนบัสนุนการส่งเสริมนกัเรียน สามารถทาํไดห้ลายวิธีตามวิธีการของแต่ละโรงเรียนจะ

เลือกนาํไปใชต้ามความเหมาะสม 

4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูที�ปรึกษาไดใ้ห้ความเอา

ใจใส่ดูแลนกัเรียนในความรับผดิชอบของตนทุกคนอยูแ่ลว้ แต่สําหรับนกัเรียนกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มมี

ปัญหานั�น จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ควรให้ความดูแลอย่างใกลชิ้ดต่อเนื�องเพื�อช่วยแกปั้ญหาให้นกัเรียนทั�ง
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ดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การแกปั้ญหาให้นกัเรียนกลุ่มนี� นบัว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของครูที�

ปรึกษา เพราะนกัเรียนแต่ละคนยอ่มมีปัญหาที�แตกต่างกนัออกไป แมปั้ญหาของนกัเรียนเหมือนกนั 

ก็จะมีวิธีการแก้ไขต่างกนั ดงันั�นการช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มนี� ครูที�ปรึกษาจะตอ้งมีความรู้ ความ

เขา้ใจ ทกัษะและมีวิธีการแกไ้ขปัญหาที�หลากหลาย เพื�อช่วยเหลือนกัเรียนของตน ไม่ให้กลายเป็น

ปัญหาของสังคมต่อไป 

5. การส่งต่อนกัเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูที�ปรึกษา เมื�อไดด้าํเนินการตาม

กระบวนการช่วยเหลือทั�ง 4 ด้าน ขา้งตน้แล้วยงัไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เพราะบางครั� ง

ปัญหาของนกัเรียนรุนแรงยากต่อการแกไ้ข หรือการดาํเนินการแกไ้ขตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะ ให้

การช่วยเหลือครูที�ปรึกษาควรส่งต่อนกัเรียนให้ผูที้�มีความเชี�ยวชาญไดแ้กไ้ขปัญหาก่อนที�ปัญหาจะ

ทวคีวามรุนแรงเพิ�มขึ�น (กรมสุขภาพจิต , 2544, หนา้ 13-15) 

�.�.� แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั�น ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย

ตอ้งร่วมมือกนั รวมถึงผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์การที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� เพื�อให้

นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ ซึ� ง กรมสุขภาพจิต (����, หน้า �) ไดร้ะบุกลยุทธ์ในการพฒันา

เยาวชนวา่ โรงเรียนสามารถจดัยุทธศาสตร์การพฒันาเยาวชนออกเป็น � ส่วน คือ ส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัโรงเรียนและส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน โดยในส่วนของโรงเรียน มีกลยุทธ์ที�สําคญัตามลกัษณะ

ของกลุ่มเป้าหมาย � กลุ่ม คือ 

�. ในเด็กทั�วไปที�ไม่มีปัญหา ทาํอย่างไรที�จะพฒันาเด็กเหล่านี� ให้มีความมั�นคง และมีชีวิตที�

เป็นสุข โดยในอนาคตไม่ต้องตกเป็นเหยื�อหรือมีปัญหาจากอิทธิพลเพื�อน อิทธิพลโฆษณาและ

อิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มดา้นลบต่าง ๆ ที�อยูร่อบตวั 

�. ในเด็กกลุ่มเสี�ยงที�มีแนวโนม้จะมีปัญหา คือเด็กที�มีความเสี�ยง เช่น ครอบครัวแตกแยกมา

อยูห่อพกั อยู่ในชุมชนที�มีปัญหามาก การเรียนไม่ดี หรือเริ�มมีพฤติกรรมเสี�ยง เช่น เก็บตวัไม่สนใจ

เรียนทาํตวัเด่นดงั ในกรณีเช่นนี� การพฒันาจะอยู่ที�ครูประจาํชั�นจะสามารถคดักรองเด็กว่าใครเป็น

กลุ่มเสี�ยง และมีวิธีการพื�นฐานในการช่วยเหลือเด็ก เช่น จากกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม

หลกัสูตร การหาเพื�อนสนิท การพบปะเด็กเป็นรายบุคคลและการพบปะผูป้กครอง เพื�อให้ปัจจยั

เสี�ยงลดลงจนเป็นปกติหรือกระทั�งเป็นเด็กที�มั�นคงเป็นสุขต่อไป 

�. ในเด็กที�มีปัญหาแล้ว เช่น ใช้สารเสพติด หนีโรงเรียน มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรใน

กรณีเช่นนี�  การแกไ้ขเป็นเรื�องสาํคญั และมกัมีความซบัซ้อนเกินกวา่ที�ครูประจาํชั�นจะดาํเนินการได้

ตามลาํพงัเด็กควรไดรั้บการส่งต่อให้ครูแนะแนวที�มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเด็กหรือส่งต่อไปใน

ระบบให้บริการที�มีผูเ้ชี�ยวชาญ เช่น ผูใ้ห้คาํปรึกษา จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา เพื�อให้การช่วยเหลือดว้ย
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เหตุนี�จะเห็นวา่ครูประจาํชั�นหรือครูที�ปรึกษา กบังานปกครอง และงานแนะแนวถือเป็นบุคคล/งานที�

มีส่วนเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทั�งนี� เพื�อเป็นการตรวจสอบและหาวิธีที�

เหมาะสมในการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมเสี�ยงต่าง ๆ ของนกัเรียน (กรมสุขภาพจิต , 2544, หนา้ 

20) 

�.7  การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 11-12) ไดก้ล่าวถึงกรอบแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนโดยสรุปดงันี� ระบบดูแลเพื�อช่วยเหลือนกัเรียนนี� เป็นโครงการใหม่ที�เกิดจากการตระหนกั

ในปัญหาของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเกี�ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ� นกับนักเรียน

โดยเฉพาะนกัเรียนที�อยูใ่นระหวา่งวยัรุ่นในการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั�น 

กรมสุขภาพจิตได้ระบุถึงความสําคญัและความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า

เป็นไปเพื�อพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลที�มีคุณภาพทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี

คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที�เป็นสุขตามที�สังคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา

นั�น นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนแลว้การป้องกนัและช่วยเหลือแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นกบันกัเรียนก็เป็นสิ�งสําคญัประการหนึ� งของการพฒันาทั�งนี� เนื�องจากสภาพ

สังคมที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากทั�งดา้นการสื�อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ� งนอกจากจะส่งผลกระทบ

ต่อผูค้นเชิงบวกแลว้ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนั ซึ� งมีปัญหาดา้นต่างๆดงันี�  ดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาการ

ระบาดของสารเสพติดปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆปัญหาครอบครัวซึ� งก่อให้เกิดความทุกข ์

ความวิตกกงัวลความเครียด    มีการปรับตวัที�ไม่เหมาะสมหรืออื�น ๆ ที�เป็นผลต่อสุขภาพจิตและ

สุขภาพกายของทุกคนที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการพฒันาจากทุกฝ่าย

ทุกคน โดยเฉพาะครูทุกท่านในโรงเรียนซึ� งเป็นที�ปรึกษาจะเป็นหลกัสําคญัในการดาํเนินการต่าง ๆ 

ตามระบบเพื�อช่วยเหลือนกัเรียนในความดู แลของตนเองดว้ยความรักและเมตตาที�มีต่อศิษย ์ทั�งนี�

เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช ���� ในมาตราที� � 

มาตราที� �� มาตราที� ��  รวมทั�งเป็นการพฒันาตนเองของครูเพื�อให้เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้น

มาตรฐานวิชาชีพครู ที�ระบุไวใ้นมาตรฐานที� � ครูมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

โดยมีตวัชี� วดัที�สําคญัและเกี�ยวขอ้งกบับทบาทหน้าที�ของครูในการพฒันานกัเรียน คือมีความรัก 

ความเอื�ออาทรและการเอาใจใส่ ดูแลผูเ้รียนอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้ผูเ้รียนมีมนุษย์สัมพนัธ์และ

สุขภาพจิตที�ดีพร้อมช่วยแนะนาํและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนเพื�อการพฒันาตนเองให้เขา้สู่

ความเป็นครูมืออาชีพหลกัการในการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นงานการบริหารทั�วไปในสถานศึกษา เดิมทีเรียกว่า

ระบบกิจกรรมนกัเรียน ในงานกิจการนกัเรียน เนื�องจากระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดด้าํเนินการ
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โดยกระทรวงศึกษาธิการ กรมวชิาการ กรมสามญัศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในปี 

พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา ดงันั�นเกี�ยวกบัการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงเกี�ยวขอ้งกบัการ

บริหารกิจการนกัเรียน  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2546, หนา้ 15-17) กล่าวถึงกระบวนการ

บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประกอบดว้ยกิจกรรมดงันี�  

1. การวางแผนการดาํเนินงาน 

1.1 มีการกาํหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดชันีชี� วดัและ

เกณฑ ์

1.2 มีการกาํหนดเป้าหมายและจดัลาํดบัความสาํคญั 

1.3 มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

1.4 มีการกาํหนดงบประมาณ 

1.5 แต่งตั�งกรรมการและกาํหนดบทบาทหนา้ที� 

1.6 วเิคราะห์สภาพความพร้อมพื�นฐาน 

1.7 จดัทาํปฏิทินปฏิบติังาน 

1.8 ระดมความคิดร่วมกนั 

2. การดาํเนินงานตามแผน 

2.1 สร้างความตระหนกัและความเขา้ใจกบับุคลากร 

2.2. จดัทาํสื�อ เครื�องมือต่าง ๆ 

2.3 จดัแบ่งจาํนวนนกัเรียนต่อครูที�ปรึกษา 

2.4 มีการ สนบัสนุน ส่งเสริมและแกปั้ญหาการดาํเนินงาน 

2.5 มีการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากร 

2.6 มีการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ขั�นตอน 

2.7 มีการประเมินผลก่อน ระหวา่ง และหลงัการดาํเนินงาน 

3. การนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

3.1 มีการวางกรอบการนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

3.2 แต่งตั�งคณะกรรมการนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

3.3 ดาํเนินการนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

3.4 มีการจดัหาหรือจดัทาํเครื�องมือ 

3.5 มีการเก็บขอ้มูล 

3.6 มีการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.7 มีการแปลความหมาย 

3.8 มีการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. การประเมินผล 

4.1 มีการประเมินผลเพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 

4.2 มีการวางแผนระยะต่อไป 

4.3 มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 

4.4 มีการรายงานผลการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (����, หน้า ��-��) กล่าวถึงการนาํการ

บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเขา้สู่สถานศึกษา จะตอ้งมีแผนการดาํเนินงานและนาํไป

ปฏิบติัอย่างต่อเนื�องเป็นเวลาหนึ� งรอบปี ซึ� งมีความสําคญัต่อประสิทธิภาพของระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน รายละเอียดของกระบวนการบริหารตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีดงันี�  

�. การวางแผนปฏิบติัการ (P-Plan) 

�.� แต่งตั�งคณะกรรมการ มีวตัถุประสงคแ์ละวธีิดาํเนินการดงันี�  

�.�.� วตัถุประสงค ์

�) เพื�อให้ได้คณะกรรมการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา 

�) เพื�อให้ได้ผูรั้บผิดชอบการดําเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

�.�.� วธีิดาํเนินการคือ ผูบ้ริหารและคณะผูรั้บผดิชอบระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนกัเรียน ดาํเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการดงันี�  

�) ประชุมหารือเพื�อกําหนดโครงสร้างบุคลากรในระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 

�) แต่งตั�งคณะกรรมการอาํนวยการ (ทีมนาํ) คณะกรรมการประสานงาน 

(ทีมสนบัสนุน) คณะกรรมการดาํเนินงาน (ทีมทาํ) 

�) กาํหนดบทบาท หน้าที�ของคณะกรรมการอาํนวยการคณะกรรมการ

ประสานงานและคณะกรรมการดาํเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�.� วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื�นฐานของสถานศึกษาและจดัทาํแผนปฏิบติังาน มี

วตัถุประสงคแ์ละวธีิดาํเนินการดงันี�  
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�.�.� วตัถุประสงค ์

�) เพื�อใหท้ราบสภาพพื�นฐานของสถานศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อใหเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับวางแผนดาํเนินงาน 

�) เพื�อให้ได้แผนปฏิบติังานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 

�.�.� วธีิดาํเนินการคือ คณะกรรมการอาํนวยการ (ทีมนาํ) และ/หรือ 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมสนบัสนุน) ดาํเนินการดงันี�  

�) วิเคราะห์สภาพพื�นฐานของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินหรือ

แบบสาํรวจการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หรือแบบสอบถามความพร้อมพื�นฐาน

ของสถานศึกษาที�สถานศึกษาจดัทาํขึ�นเอง เพื�อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนในดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา

ที�มีผลต่อการช่วยเหลือนกัเรียน และขอ้เสนอแนะของครู รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งในสถานศึกษาเกี�ยวกบั

การดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�) วิเคราะห์ข้อมูลที�ได้เพื�อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํโครงการ

แผนปฏิบติังานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา และการจดักิจกรรม หรือโครงการ

เพื�อสนบัสนุนใหร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

�. การดาํเนินการตามแผนที�กาํหนด (D-Do) 

�.�  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร มีว ัตถุประสงค์และ

วธีิดาํเนินการดงันี�  

�.�.� วตัถุประสงค ์

�) เพื�อใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษา ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็น

คุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีครูประจาํชั�น/ครูที�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�) เพื�อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเขา้ใจบทบาทภาระหนา้ที�

ของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�) เพื�อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขา้ใจขั�นตอนวิธีการดาํเนินงาน

และมีการประสานความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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�.�.� วธีิดาํเนินการคือ คณะกรรมการประสานงานดาํเนินการสร้างความ 

เขา้ใจกบับุคลากร โดยอาจจดัในลกัษณะดงันี�  

�) ประชุมชี� แจงและสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรในสถานศึกษาดว้ย

วิธีการต่างๆเพื�อให้เกิดทศันคติที�ดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีความยินดี ร่วมมือร่วมใจ

ในการทาํงานเพื�อช่วยเหลือนกัเรียน 

�) ฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะครูประจาํชั�น/ครูที�ปรึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถ เทคนิคหรือทกัษะต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเบื�องตน้ 

�) ประชาสัมพนัธ์งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบุคลากรและ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบอยา่งต่อเนื�อง 

�) ประเมินผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนและนาํผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรต่อไป 

�.�  ดํา เ นินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เ รียน มีว ัตถุประสงค์และ

วธีิดาํเนินการดงันี�  

�.�.� วตัถุประสงค ์

�) เพื�อให้ครูได้ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนที�กาํหนดไว ้

�) เพื�อให้นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูประจาํชั�น/ครูที�ปรึกษา

อยา่งทั�วถึงและตรงตามสภาพของนกัเรียน 

�.�.� วธีิดาํเนินการ 

�) ครูประจาํชั�น/ครูที�ปรึกษา ดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามระบบ

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซึ� งมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี�  

- การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ซึ� งอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมดา้น

ความสามารถ ดา้นสุขภาพ และดา้นครอบครัว 

- การคดักรองนักเรียน โดยจดัแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น � กลุ่มคือ

กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี�ยง/มีปัญหา 

- การส่งเสริมนักเรียนทุกคนที�อยู่ในความดูแลด้วยการจัด

กิจกรรมโฮมรูม(Homeroom) และกิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

- การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนในกลุ่มเสี�ยง/มีปัญหา

ดว้ยวิธีการคือ ให้การปรึกษาช่วยเหลือ หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของ
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นักเรียน คือกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื�อนช่วยเพื�อน (Buddy) 

กิจกรรมซ่อมเสริม และกิจกรรมการสื�อสารกบัผูป้กครอง 

- การส่งนักเรียนไปรับการช่วยเหลือจากครูอื�นๆ เช่น          ครู

แนะแนวหรือฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 

�) บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและควรบนัทึกทุกขั�นตอน 

�) สรุปผลการปฏิบติังาน รายงานหวัหนา้ระดบัชั�น 

�. การตรวจสอบ ประเมินผล (C-Check) 

�.� วตัถุประสงค ์

�.�.� เพื�อทราบผลการดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที�มีในแต่ละระดบัและ

นาํขอ้มูลไปใชใ้นการทบทวนและปรับปรุงระหวา่งการดาํเนินงาน 

�.�.� เพื�อใหไ้ดร้ายงานผลการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในแต่ละระดบัชั�นสําหรับ

การจดัทาํสรุปรายงานของสถานศึกษาต่อไป 

�.� วธีิดาํเนินการ 

�.�.� คณะกรรมการอาํนวยการแต่งตั�งผูท้าํหน้าที�ประเมินคุณภาพระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และการดาํเนินงานของครูในแต่ละระดบัชั�น 

�.�.� ดาํเนินการประเมินแต่ละระดบัชั�น โดยผูที้�ไดรั้บคาํสั�งแต่งตั�งหรือผูแ้ทน

ครูในแต่ละระดบัซึ� งไดรั้บการอบรมหรือมีความรู้ ทกัษะในการประเมินโดยดาํเนินการประเมิน

สลบัระหวา่งระดบัชั�น 

�.�.� นาํผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานใหดี้ยิ�งขึ�น 

�.�.� ดาํเนินการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ

ดาํเนินงานของครูในแต่ละระดบั ภาคเรียนละ � ครั� ง 

�.�.� ผูท้าํหนา้ที�ประเมิน จดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดบัส่ง

คณะกรรมการประสานงาน เพื�อรายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
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�. ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานใหไ้ดม้าตรฐาน (A-Act) 

�.� วตัถุประสงค ์

�.�.� เพื�อใหไ้ดร้ายงานสรุปการดาํเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในแต่ละ

ภาคเรียนและปีการศึกษา 

�.�.� เพื�อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพฒันาระบบ วิธีการดําเนินงานดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

�.� วธีิดาํเนินการ 

�.�.� ครูประจาํชั�น/ครูที�ปรึกษาแต่ละคนจดัทาํรายงานการดาํเนินงานเสนอ

หวัหนา้ระดบัชั�น (ประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน) ทุกสิ�นภาคเรียน 

�.�.� คณะกรรมการดาํเนินงานแต่ละระดบัจดัทาํรายงานสรุปเป็นระดบัเสนอ

คณะกรรมการประสานงาน 

�.�.� คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากหัวหน้า

ระดับและจากการประเมินเพื�อทบทวนของแต่ละระดับมาจัดทํารายงานเป็นภาพรวมของ

สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการอาํนวยการ 

�.�.� คณะกรรมการอาํนวยการ ดาํเนินการดงันี�  

�. ประชุมพิจารณารายงานคณะกรรมการประสานงานเพื�อการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบ 

�. นิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน

และคณะกรรมการดาํเนินงานทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งมีการประชุมติดตามผลอยา่งสมํ�าเสมอ

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ � ครั� ง 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนหมายถึง 

การดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั�นตอนกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบให้ประสบ

ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา จากการศึกษาวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัได้ทราบว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบการบริหารระบบ

หนึ�งที�นาํมาใชค้วบคู่กบัการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยมีความมุ่งหวงัวา่จะเป็น

ระบบที�ช่วยพฒันาคน คือผูเ้รียน หรือนกัเรียน ให้เป็นผูมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที�

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� จากการศึกษาทาํให้ผูว้ิจยัสามารถ

สันนิษฐานไดว้า่ วิวฒันาการของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนน่าจะมีจุดเริ�มตน้ทางแนวคิดมาจาก
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การบริการงานแนะแนว ซึ� งมีอยูแ่ละดาํเนินการมานานแลว้ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาหากทว่า

งานแนะแนวยงัไม่มีการดาํเนินการอย่างจริงจงัในโรงเรียน แต่เมื�อมีการนาํระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนมาใชใ้สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จะทาํให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์ จึงควรมี

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจงั ทั�งในส่วนของการเตรียมและวางแผน

ดาํเนินงาน ซึ� งนบัเป็นจุดเริ�มตน้ที�สําคญัของความสําเร็จของโครงการการดาํเนินการตามแผนก็เป็น

อีกกระบวนการหรือขั�นตอนหนึ�งซึ� งจะสามารถทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปได ้การนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ� น และการ

ประเมินผล เป็นขั�นตอนลาํดับสุดท้ายที�จะทาํให้ทราบว่าการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดภารกิจหลกัของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา คือการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั�วถึงและมีคุณภาพ การจะ

ดาํเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายนั� น สถานศึกษามีพนัธกิจที�สําคัญต้องปฏิบัติให้เกิด

คุณประโยชน์โดยตรงต่อผู ้เรียนอย่างหลากหลาย เมื�อพิจารณาจําแนกบทบาทหน้าที�ความ

รับผดิชอบของสถานศึกษาที�ตอ้งปฏิบติัให้เกิดคุณภาพและไดม้าตรฐานนั�น สถานศึกษามีภาระงาน

หลากหลายประการตอ้งรับผิดชอบบริหาร หนึ� งในภาระงานดงักล่าวไดแ้ก่ การบริหารงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดใ้ชข้ั�นตอนที�สาํคญั � ขั�นตอนคือ 

�. การเตรียมและวางแผนดาํเนินงาน 

�. การดาํเนินงานตามแผน 

�. การนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

�. การประเมินผล 

2.5 สภาพโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ของกลุ่มดอยอ่างขาง สังกดั 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ตั�งอยู่บา้นเลขที� ��� 

ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ����� จัดตั� งขึ� นเมื�อวนัที�   

�� เมษายน  ����  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื�อว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  

เปิดสอนระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� � มีเขตพื�นที�บริการ �� หมู่บา้น 

� ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเมืองแหง  ตาํบลแสนไห  ตาํบลเปียงหลวง ประกอบดว้ยอาคารเรียน � หลงั มี

ห้องเรียนทั�งหมด �3 ห้องเรียน พื�นที�รอบนอกเป็นเป็นผูเ้ขาสูง ติดชายแดนไทยพม่า  นักเรียน

ประกอบด้วยหลากหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าเมือง ชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่าจีน ชนเผ่าลีซู และ 

ชนเผ่าปกากะญอ นักเรียนส่วนใหญ่จึงมาจากหลากหลายวฒันธรรมและหลากหลายเชื�อชาติ 
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มีครู จาํนวน �� คน และมีนกัเรียน จาํนวน ���  คนปัจจุบนัผูอ้าํนวยการโรงเรียน คือ นางสุริยา   

ชุ่มมะโน  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน วทิยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจดัการศึกษาโดยมุ่งพฒันานักเรียนให้มีพลานามัย

สมบูรณ์  มีคุณธรรม  เลิศลํ�าวิชา  รักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไทย ใส่ใจในเทคโนโลยี   มีความพอเพียง  

สู่ประชาคมอาเซียนและสากล  ภายในปี พ.ศ. ���� 

พนัธกจิ  

�. ส่งเสริมการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยเน้นรูปแบบที�หลากหลาย  เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ�      

ทางการเรียน  

�. พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นประชากรที�มีคุณภาพของสังคม    

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  

�. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งทั�วถึงทุกกลุ่ม    

สาระการเรียนรู้  

�. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน  

�. ส่งเสริมประสานงาน  มีส่วนร่วมชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชน  

�. ส่งเสริมและอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

�. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและชุมชน  

�. เตรียมความพร้อม เพื�อสู่ประชาคมอาเซียนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป    

การศึกษา ในศตวรรษที� �� (รายงานประจาํปี 2557 ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม,2557 ,หนา้ 5-7) 

สรุป โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง สังกดั สํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� มุ่งเนน้พฒันานกัเรียนให้มีพลานามยัสมบูรณ์ มีคุณธรรม เลิศลํ�า

วชิา  รักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ�นไทย ใส่ใจในเทคโนโลย ีมีความพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

ส่งเสริมการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยเน้นรูปแบบที�หลากหลาย พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันา

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมประสานงาน มี

ส่วนร่วมชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

และส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและชุมชน 
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2.6 สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้ดาํเนินการจดัทาํระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานกังานการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน ระบบการบริหาร ดา้นการดูแลนกัเรียน โดยเน้นการกระจาย

อาํนาจและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการระดบัชั�น ครูที�ปรึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการ

เครือข่ายผูป้กครอง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมมีโครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที�ครบถ้วนชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารงาน โดยมีคําสั�งแต่งตั� ง

คณะกรรมการการดํา เ นินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียนตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูที�ปรึกษา 

อย่างทั�วถึง โดยมีผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์การที�เกี�ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการบริหารอย่างชดัเจน แต่ผูบ้ริหารยงัไม่มีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื�นฐานของ

สถานศึกษาก่อนการจัดทาํแผนปฏิบัติงาน เพื�อกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ของโรงเรียน โดย

วิเคราะห์จากปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน สังคมและผูที้�เกี�ยวขอ้งก่อน เสริมสร้าง

จิตสาํนึกใหน้กัเรียนมีวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทอนัดีงาม และมีวินยัในตนเอง นกัเรียนทุก

คนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันา ทั�งดา้นสุขภาพกายสุขภาพจิต สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

นกัเรียนได้รู้จกัตนเอง นาํความสามารถของตนเองไปใช้ในทางที�เป็นประโยชน์ และนักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข

แต่ยงัมีนกัเรียนบางส่วนที�ยงัมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่นหนีเรียน ติดเกม เล่นการพนนั เสพเหลา้

บุหรี�  ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ซึ� งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

จะตอ้งช่วยกนัดูแลและแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่านี�  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาํเนินการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน เพื�อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใจบทบาทหน้าที�ของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

เขา้ใจขั�นตอนวิธีการดาํเนินงานและมีการประสานงานร่วมมือกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งในสถานศึกษา ซึ� ง

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้ดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการที�สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไดก้าํหนดครบทุกขั�นตอน เช่น การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และการส่งต่อนกัเรียน 
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2.7 งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

2.7.1 งานวจัิยในประเทศ 

วชิิต รุ่งศรีทอง (����, หนา้ ���-���) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารและการดาํเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

นครราชสีมา ตัวแปรที�ศึกษาได้แก่ ความคิดเห็นที�มีต่อสภาพและปัญหาการบริหารและการ

ดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั

นครราชสีมา � ดา้น ดงันี�  �) การบริหาร �) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล �) การคดักรองนกัเรียน 

�) การส่งเสริมนกัเรียน �) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา �) การส่งต่อ �) การติดตามประเมินผล กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่ บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดันครราชสีมา ปี

การศึกษา ���� จาํนวน ��� คน ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของบุคลากรที�มีต่อสภาพการบริหาร

และการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา 

จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลางเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก � ดา้นคือ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส่วนดา้นการ

บริหารมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เสริมฤทธิ�   หวายฤทธิ�  (2547, หน้า 138) ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าสภาพการ

ดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

บุรีรัมย ์เขต 2 มีการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาแต่ละดา้น

พบวา่อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และเมื�อพิจารณาค่าเฉลี�ย ที�มีค่ามากใน 3 อนัดบัแรก พบวา่ ดา้นที�มี

ค่าเฉลี�ยสูงที�สุดคือ การส่งเสริมและการพฒันานกัเรียน รองลงมาไดแ้ก่การป้องกนัช่วยเหลือและ

แก้ไข และการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลตามลาํดบั ส่วนด้านที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุดคือ การส่งต่อ

นกัเรียน ทั�งนี�อาจเป็นเพราะการพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้เป็นบุคคลที�มีคุณภาพทั�งทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที�เป็นสุขตามที�สังคมมุ่งหวงันั�น  

มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งปฏิบติัการ เชิงรุกในการป้องกนั แกไ้ข ส่งเสริมและพฒันา

เด็ก เพื�อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ 

เสมอ หาวิวร (����, หน้า ���-���) ได้ศึกษาการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร อาํเภอบา้นกรวด เขตพื�นที�การศึกษาบุรีรัมย ์เขต � จงัหวดับุรีรัมยต์วั

แปรที�ศึกษาไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน � ขั�นตอนคือขั�น

การวางแผน ขั�นการสังเกต ขั�นการปฏิบติั และขั�นการสะทอ้นผล กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่ครู 

อาจารยโ์รงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบวา่ จากการที�ระบบการบริหาร
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และกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนยงัไม่สามารถดาํเนินการไดเ้ป็น

รูปธรรม ส่งผลใหก้ารป้องกนั การส่งเสริม และการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไม่ตรงตามสาเหตุที�แทจ้ริง 

ผูป้กครอง ชุมชนขาดความเชื�อมั�นในกระบวนการดาํเนินงานปกครองดูแลนกัเรียนของโรงเรียน 

หลงัจากที�ได้ดาํเนินการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั�นตอน � ขั�นแล้วทาํให้เกิดการ

พฒันาคือ การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีการพฒันาอยู่ในเกณฑ์เฉลี�ยระดบั ดี ซึ� งมากขึ�นกว่าก่อนการพฒันา การ

ประเมินเพื�อทบทวนการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีระดบัการปฏิบติัเฉลี�ยอยูใ่น

เกณฑร์ะดบั ดี ซึ� งไดพ้ฒันาเพิ�มขึ�นจากเดิมที�อยูใ่นระดบัปฏิบติั พอใช ้และการประเมินเพื�อทบทวน

ระบบการบริหารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการปฏิบติัเฉลี�ยอยู่ในเกณฑ์ระดบั ดี ซึ� งได้

พฒันาเพิ�มขึ�นจากเดิมที�อยูใ่นระดบัปฏิบติั ตอ้งปรับปรุง 

บุญหนา ศรีลาดเลา (����, หน้า ��-��) ได้ศึกษาการพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม กิ�งอาํเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ 

ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน � ดา้นคือ การรู้จกันักเรียนเป็น

รายบุคคล การคดักรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ

นักเรียน กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ได้แก่ ครู อาจารย์โรงเรียนแคนดงพิทยาคม กิ�งอาํเภอแคนดง

จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน � คน และผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า ครูที�ปรึกษาซึ� งเป็น

บุคลากรหลักในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยงัขาดความรู้ความเข้าใจเทคนิค

กระบวนการดาํเนินงานหลายประการ บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยงัขาดความตระหนักถึง

ความสําคญัของระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จึงจดัอบรมสัมมนาเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

ความเข้าใจ เพื�อให้ครูที�ปรึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทกัษะในการปฏิบติังาน ผลการ

ดาํเนินงานมีอุปสรรคคือ กิจกรรมโฮมรูมที�ได้ผลยงัไม่เป็นที�น่าพอใจ ปัญหาอุปสรรคเกิดจาก

นกัเรียนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจและขาดความรับผิดชอบและไม่ให้ความร่วมมือและขาดการเยี�ยมบา้น

นกัเรียน 

สังคม แก้วสว่าง (����, หน้า ��-��) ได้ศึกษาการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานในการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน � ดา้นคือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน การ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การส่งต่อนกัเรียน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ อาจารยที์�ปรึกษาโรงเรียนเสสะ

เวชวิทยา ผลการวิจยัพบวา่ �) อาจารยที์�ปรึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยาเป็นระบบที�สามารถดูแลช่วยเหลือและพฒันานกัเรียนไดทุ้กคน 

ทุกกลุ่ม ไม่ใช่เป็นระบบที�ช่วยเหลือเฉพาะนกัเรียนที�มีปัญหาเท่านั�น ส่วนปัญหาและอุปสรรคใน
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การดาํเนินงานคืออาจารยที์�ปรึกษามีภาระงานมากอยูแ่ลว้ การนาํระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

มาใชท้าํใหอ้าจารยที์�ปรึกษามีภาระงานเพิ�มขึ�นมาก เนื�องจากมีเอกสารต่าง ๆ ที�ใชใ้นระบบมาก ตอ้ง

เสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอย่างเป็นงานที�ซํ� าซ้อน �) ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�

ผูว้ิจยัพฒันาสามารถนาํไปปฏิบติัได้จริง กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบติังาน มีขั�นตอนที�

กระชบัง่ายต่อการปฏิบติั รวมทั�งมีคู่มือที�อ่านเขา้ใจง่ายและสามารถใชใ้นการปฏิบติังานได ้ระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที�พฒันาแล้วยงัเหมาะสมกับสภาพการดาํเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ใน

โรงเรียน โดยเฉพาะฝ่ายพฒันาและปกครอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�ผูว้ิจยัพฒันาแลว้แม้

จะช่วยลดขั�นตอนการปฏิบติังานที�ไม่จาํเป็น แต่ก็ยงัเป็นการเพิ�มภาระแก่อาจารยที์�ปรึกษา ซึ� งมี

ปัญหาคือ อาจารยที์�ปรึกษาในห้องที�มีนกัเรียนที�มีปัญหา และตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ ทาํให้เวลาใน

การพฒันาการเรียนการสอนลดนอ้ยลง ฝ่ายบริหารควรหาทางแกไ้ขต่อไป 

บุญมา นาคะวะรังค์ (���� , บทคดัย่อ) ไดศึ้กษากระบวนการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนที�มีปัญหาทางสังคมของโรงเรียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานใน

เขตพฒันาพื�นที�ชายฝั�งทะเล ตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการดําเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที�มีปัญหาทางสังคม ของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐาน ในเขตพฒันาพื�นที�ชายฝั�งทะเลตะวนัออก โดยรวมอยู่ที�ระดบัมาก สภาพปัญหาทางสังคม

ของนักเรียนทั�งก่อนและหลงัเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน โดยรวมอยู่ที�ระดบัน้อย และมี

สภาพปัญหาหลังเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดลงกว่าก่อนเข้าสู่ ระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั.�� ผลกระทบของปัญหาทางสังคมของนกัเรียน ทั�งก่อน

และหลงัเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมอยูที่�ระดบันอ้ย และมีผลกระทบหลงัเขา้สู่ระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดลงก่อนเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .�� 

2.7.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 ไซส์ (อา้งใน สุมาลี  ทองงาม, 2555, หน้า 57) ไดศึ้กษาเรื�องการประเมินผลเกี�ยวกบั

ประสิทธิภาพของโรงเรียนในการออกแบบโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื�อป้องกนัการ

ลาออกของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาแถบชานเมือง ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ ทศันคติในเรื�อง

ประโยชน์ของโปรแกรมเพื�อเป็นการป้องกันการลาออกของนักเรียนที�จดัอยู่ในกลุ่มเสี�ยง กลุ่ม

ตวัอย่างไดแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยั �� คนซึ� งเขา้ร่วมในโปรแกรม REACH จากปี ���� – ���� 

ผลการวิจยัพบว่านักเรียนสามารถประสบความสําเร็จโดยมีผลสัมฤทธิ� สูงขึ�น สามารถเพิ�มระดบั

เกรดเฉลี�ยให้สูงขึ�นเพิ�มความเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ�น ไดรั้บการยอมรับนับถือมากขึ�น มีการ

พฒันาความสนใจมาสู่การเรียน พฒันาวิสัยทศัน์ในอนาคตของตนเอง และที�สําคญัคือมีโอกาสมาก
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ขึ�นในการจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหลังจากที�ได้เขา้ร่วมในโปรแกรม REACH 

นั�นเอง 

 ทอร์มา (อา้งใน สุมาลี  ทองงาม, 2555, หน้า 57) ไดศึ้กษาเรื�อง การสํารวจทศันคติใน

เรื�องเกี�ยวกบัการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล Virginia Beach City 

Public School. ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ ทศันคติของผูเ้กี�ยวขอ้งกบัโรงเรียน (ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร

โรงเรียนคณาจารย ์ครูแนะแนว และนกัเรียนเกรด �) ในเรื�องเกี�ยวกบัการแนะแนวและให้คาํปรึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา Virginia Beach City Public School กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูป้กครอง

ผูบ้ริหารโรงเรียน คณาจารย์ และครูแนะแนว ผลการวิจัยพบว่า ผูป้กครอง ผูบ้ริหารโรงเรียน

คณาจารยแ์ละครูแนะแนวมีความรู้สึกวา่ การพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน คือจุดมุ่งหมายที�ดีเลิศ

โดยมีคะแนนเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง �.� ถึง �.� นอกจากนี�ยงัพบวา่ ผูป้กครอง ผูบ้ริหารโรงเรียนคณาจารย์

ครูแนะแนวทุกคน มีความรู้สึกในดา้นบวกเกี�ยวกบัโปรแกรมการแนะแนวและการให้คาํปรึกษาซึ� ง

ช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจตนเองและผูอื้�นไดดี้ยิ�งขึ�น การจดักิจกรรมให้คาํปรึกษาจึงมีผลกระทบ

ในดา้นบวกต่อการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียนและยงัมีส่วนช่วยใหน้กัเรียนสามารถรับมือกบัการ

เปลี�ยนแปลงด้านพฒันาการของตนเองได้ โดยมีคะแนนเฉลี�ยอยู่ระหว่าง �.� ถึง �.�ทศันคติใน

ภาพรวมก็คือ โปรแกรมการแนะแนวและให้คาํปรึกษาในระดับชั� นประถมศึกษาเป็นสิ� งที� มี

คุณประโยชน์มาก ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคือ ผูบ้ริหารงานแนะแนวต้องมีการพิจารณา

ทบทวนในเรื� องเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน การสนับสนุนให้ครูที�ปรึกษา

พยายามจดัหาโปรแกรมเพื�อช่วยเหลือทางวิชาการแก่นกัเรียน และสํารวจอตัราส่วนระหว่างครูที�

ปรึกษากบันกัเรียนดว้ย 

 หยวน (อ้างใน สุมาลี  ทองงาม, 2555, หน้า 58) ได้ศึกษาเรื� อง ความเชื�อในการ

บริหารงานแนะแนวและให้คาํปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพของครูแนะแนวในฮ่องกง (ประเทศจีน) 

ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่ทศันคติของครู แนะแนวในเรื�องเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของการปฏิบติังานดา้น

การแนะแนวและใหค้าํปรึกษาภายในโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูแนะแนว

ในฮ่องกง (ประเทศจีน) โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผลการวิจยัพบวา่ ครู

แนะแนวแสดงความคิดเห็นว่าความคาดหวงัในผลลพัธ์ที�จะเกิดขึ�น การให้บริการแนะแนวด้วย

ความเขา้ใจ กระบวนการบริหารงานโรงเรียนในภาพรวม คุณภาพของบุคลากร และความเชื�อใน

ดา้นบวกเกี�ยวกบังานแนะแนวและใหค้าํปรึกษาภายในโรงเรียนคือองคป์ระกอบสําคญัของงานแนะ

แนวที�มีประสิทธิภาพ และทศันคติที�มีต่องานแนะแนวและให้คาํปรึกษาของครูแนะแนว คือตวั

ทาํนายระดบัความทอ้แท ้การสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ�ง ความสําเร็จ

ของบุคลากรไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 
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 แนดเลอร์ (อา้งใน สุมาลี  ทองงาม, 2555, หน้า 58) ไดท้าํการวิจยัพบว่า นกัศึกษามกั

ปรึกษากนัเอง ในกลุ่มเพื�อนมากกวา่ที�จะพบครูที�ปรึกษา เนื�องจากไม่ตอ้งการถูกถามเกี�ยวกบัเรื�อง

ส่วนตวั เพราะเกรงความลบัของตนจะถูกเปิดเผย โดยเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาที�อยู่ในกลุ่มวยัรุ่น

ตอนกลางถึงตอนปลายปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจมีส่วนทาํให้นกัศึกษาไม่ค่อยมาปรึกษากบัครู และ

เห็นวา่บทบาทของครูที�ปรึกษามีความสําคญัลดลงสําหรับตน ซึ� งสอดคลอ้งกบัเวสท ์และคนอื�น ๆ 

(West and others ���� , หนา้ �� – �� ) ที�ไดท้าํการวิจยัและระบุวา่ นกัเรียนมกัจะเห็นว่า ครูที�

ปรึกษาหรือบุคลากรฝ่ายแนะแนวเป็นคนอื�น และเกรงว่าความลบัของตนจะถูกเปิดเผย การเขา้พบ

เพื�อขอคาํปรึกษาจึงมกัเป็นดา้นวิชาการ ส่วนปัญหาอื�น ๆนกัเรียนจะนาํไปปรึกษาเพื�อน และมกัมา

พบครูที�ปรึกษาต่อเมื�อมีปัญหามากจนตนเองและเพื�อนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้ 

 สรุปผลที�ไดจ้ากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทั�งใน

และต่างประเทศ ประเด็นสําคัญคือ ในกรณีนักเรียนที�มีพฤติกรรมเสี� ยงนั� นมีปัญหาการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของครูที�ปรึกษาเกิดจากปัญหาที�หลากหลาย ทั�งปัญหาที�เกิดจากตวันกัเรียนเอง

ปัญหาจากสภาพครอบครัวของพ่อแม่และผูป้กครอง ปัญหาในโรงเรียนสาเหตุมาจากครอบครัวพ่อ

แม่ ผูป้กครองปฏิบติัตนที�เป็นแบบอยา่งไม่เหมาะสม ขาดการเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักความอบอุ่น

แก่บุตรหลานไม่ดีเท่าที�ควร นอกจากนี�  สังคมที�เปลี�ยนไปอย่างรวดเร็วทาํให้เด็กปรับตวัเข้ากับ

สภาพการเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่ดีเท่าที�ควร ทาํให้เด็กขาดความเชื�อมั�นในตนเอง ดงันั�นการตดัสินใจจึง

เป็นไปด้วยอารมณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูซึ� งเป็นผูที้�มีบทบาทสําคญัในการที�จะทาํความ

เขา้ใจและดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหก้บัเด็กนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวดว้ยวิธีการจดักิจกรรม

ให้คาํปรึกษาแก่นกัเรียน ซึ� งเป็นกิจกรรมที�จะช่วยในการพฒันานกัเรียนให้สามารถปรับตวั พฒันา

ตนเองไปในทิศทางที�เหมาะสม สามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพของตน จากงานวิจยัที�ไดศึ้กษามา

พบว่า กรอบแนวคิดสําคญัที�นาํมาอ้างในงานวิจยัจะเกี�ยวกบั การดาํเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน การพฒันาบุคลากรในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของสถานศึกษาสังกดั

กรมสามญัศึกษา ประเด็นที�ยงัขาดไปในงานวิจยัคือ แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรศึกษาในเรื�องดงักล่าว เพราะการจดั

การศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นรากฐานของการจัดการศึกษาในระดับที�สูงขึ� นไป และเด็กในวยันี� มี

ความสําคญัยิ�งที�ควรไดรั้บความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในส่วนของสถานศึกษาการดาํเนินการเพื�อ

พฒันาผูเ้รียนนั�นจาํเป็นต้องบริหารงานปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวาง

แผนการดาํเนินการให้เป็นระบบ มีระบบการกาํกบัติดตามและสรุปประเมินผลการดาํเนินงาน โดย

แนวทางการบริหารงานดงักล่าวนี�ควรนาํการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมาเป็นหลกัใน

การดาํเนินการซึ�งนาํมาสู่การวจิยัในครั� งนี�  



 

 

บทที� 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัครั� งนี� ศึกษาเรื�องแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื�อให้การวิจยัครั� งนี� เป็นไปตาม

จุดประสงคที์�กาํหนดไว ้ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิดาํเนินการ  ดงันี�  

3.1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  คือกลุ่มที�มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพและปัญหาการบริหารงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคมอยา่งดี จาํนวน 22 คน ประกอบดว้ย 

�) ครูหวัหนา้ระดบัชั�น จาํนวน 6 คน 

�) ครูที�ปรึกษานกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1-6 ชั�นละ 1 คน รวม 6 คน 

�) คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 5 คน 

�) เครือข่ายผูป้กครองจาํนวน 5 คน 

3.2 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 

1) กรอบเนื�อหาในการศึกษาข้อมูลเชิงลกึเกี�ยวกบั 

       1.1) สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

       �.�) แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2) การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในงานวจัิย 

ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั�นตอน ดงันี�  

�. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด หลกัการ สภาพและปัญหาการบริหารงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�มีทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

2. ศึกษาเอกสาร ร่องรอยการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตั�งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 

เพื�อศึกษาสภาพการบริหารงานที�ผา่นมา 
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3. ทาํ SWOT Analysis เพื�อวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

4. ประมวลความรู้จากการศึกษาทั�งหมดมาทาํการจดัหมวดหมู่และสร้างเป็นกรอบการสนทนา

กลุ่ม ตามขอบข่ายใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมเนื�อหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

5. นาํกรอบเนื�อหาซึ�งเป็นเครื�องมือแบบสนทนากลุ่มปรึกษาอาจารยที์�ปรึกษา 

3.3 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงันี�  

�) เพื�อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2555-2557 ดาํเนินการโดย 

1.1) ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา 

ไปขอความอนุเคราะห์จากผูใ้หข้อ้มูล  

1.2) ศึกษาเอกสารวิชาการ ทฤษฎี แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนระหวา่งปี 2555-2557 

1.3) ศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.4) ศึกษาข้อมูลร่องรอย หลักฐานการดําเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระหวา่งปี 2555-2557 

1.5) ในการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัไดข้ออนุญาตผูใ้หข้อ้มูลจดบนัทึก บนัทึกภาพ 

�) แสวงหาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดาํเนินการศึกษา  4 

ขั�น ประกอบดว้ย 

ขั�นที� 1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกบัรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสร้างกรอบแนวทางการพฒันา 

ขั�นที�  2 ศึกษาเอกสาร ร่องรอยการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตั�งแต่ปี พ.ศ.

2555-2557 เพื�อศึกษาสภาพการบริหารงานที�ผา่นมา 

ขั�นที�  3 ทาํ SWOT Analysis เพื�อวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

ขั�นที� 4 หาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้การ

สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กบั ครู เครือข่ายผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

การสนทนากลุ่ม จาํแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ครู เครือข่ายผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษา เกี�ยวกบัสภาพและปัญหาการบริหารงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�) จดัหมวดหมู่ปัญหา ปัจจยัและเงื�อนไขที�ไดรั้บจากการทาํ SWOT Analysis  

�) จดัหมวดหมู่แนวทางการพฒันา ที�ไดรั้บจากการทาํ Focus group Discussion เพื�อสรุปเป็น

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�เหมาะสม

กบัโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม ่



 

 

บทที� � 

ผลการวจิยั 

การวิจยัครั� งนี� ศึกษาเรื�องแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาสภาพ

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�   

 4.1 สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และ

ปัจจัย เงื�อนไข ที�ส่งผลต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง 

 4.2 แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง 

 ซึ� งมีรายละเอียดขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  

4.1 สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และ

ปัจจัย เงื�อนไข ที�ส่งผลต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง 

 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหงจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นโรงเรียนขนาดกลางได้

ดาํเนินการตามกรอบของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยเริ�มดาํเนินการตั�งแต่ ปี การศึกษา ���� 

เพื�อเป็นการสนองนโยบายของกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นการช่วยเหลือเกี�ยวกบั

พฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นต่างๆ โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนมีพฤติกรรมดีขึ�นในเรื�องระเบียบวินยั

การประหยดั ความเป็นไทยความมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข จากการศึกษาเอกสาร การบนัทึกระบบช่วยเหลือนกัเรียน บนัทึกการแกไ้ขและเสริมสร้าง

ระเบียบวนิยัของนกัเรียน การสอบถามครู  บุคลากรในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปรากฏหลกัฐาน

ใหเ้ห็นวา่ การประพฤติผดิระเบียบวนิยัของนกัเรียนนั�นมีจริงมีความประพฤติไม่เหมาะสมมีปรากฏ

ทั�งในเรื�องความผิดสถานเบา เช่น การมาเรียนสาย หนีเรียน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ความผิดปาน

กลาง เช่น ขาดเรียนติดต่อกนัหลายวนัเที�ยวยามวิกาล มีการเสพสิ�งเสพติดเล่นการพนนั ความผิดขั�น

ร้ายแรง  เช่น การปฏิบติัตนส่อไปในทางชูส้าว ทะเลาะวิวาท  พกอาวุธมาโรงเรียนทาํลายทรัพย ์สิน

ของทางราชการ ปัญหาครอบครัวแตกแยก อีกทั�งโรงเรียนยงัดาํเนินการที�ไม่เป็นระบบและต่อเนื�อง
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ถูกต้องตามขั�นตอนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามญัศึกษา 

เนื�องจากครู ชุมชน ผูป้กครอง  ตลอดจนบุคลากรที� เกี�ยวขอ้งหลายฝ่ายยงัไม่เขา้ใจขั�นตอนของ

ระบบการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั� งอยู่บ้านเลขที� ��� ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ����� จัดตั� งขึ� นเมื�อว ันที�   �� เมษายน  ����  ตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื�อว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมเปิดสอนระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� � 

ถึงระดบัชั�น มธัยมศึกษาปีที� � มีเขตพื�นที�บริการ �� หมู่บา้น� ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเมืองแหง  ตาํบล

แสนไห  ตาํบลเปียงหลวง ประกอบดว้ยอาคารเรียน � หลงั มีห้องเรียนทั�งหมด �3 ห้องเรียน พื�นที�

รอบนอกเป็นภูเขาสูง ติดชายแดนไทยพม่า  นกัเรียนประกอบด้วยหลากหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่า

เมือง ชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่าจีน ชนเผ่าลีซู และชนเผ่าปกากะญอ นักเรียนส่วนใหญ่จึงมาจาก

หลากหลายวฒันธรรมและหลากหลายเชื�อชาติมีครู จาํนวน �� คน และมีนกัเรียน จาํนวน ���  คน

ปัจจุบนัผูอ้าํนวยการโรงเรียน คือ นางสุริยา  ชุ่มมะโน  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ 

ชาํนาญการพิเศษ 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจดัการศึกษาโดยมุ่งพฒันานักเรียนให้มีพลานามัย

สมบูรณ์  มีคุณธรรม  เลิศลํ�าวิชา  รักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไทย ใส่ใจในเทคโนโลยี   มีความพอเพียง  

สู่ประชาคมอาเซียนและสากล  ภายในปี พ.ศ. ���� 

พนัธกจิ  

�. ส่งเสริมการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยเน้นรูปแบบที�หลากหลาย  เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ�      

ทางการเรียน  

�. พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นประชากรที�มีคุณภาพของสังคม    

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  

�. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งทั�วถึงทุกกลุ่ม    

สาระการเรียนรู้  

�. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน  

�. ส่งเสริมประสานงาน  มีส่วนร่วมชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชน  

�. ส่งเสริมและอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

�. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและชุมชน  

�. เตรียมความพร้อม เพื�อสู่ประชาคมอาเซียนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป    

การศึกษา ในศตวรรษที� �� 
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 ตารางที� 4-1 จาํนวนครูและนกัเรียน ปีการศึกษา 2555-2557 

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 

ครู ชาย (คน) 13 14 14 

หญิง (คน) 17 17 20 

นักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

ชาย (คน) 145 154 132 

หญิง (คน) 226 213 214 

นักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ชาย (คน) 162 199 170 

หญิง (คน) 271 297 251 

 

 จากตารางที� 4-1 ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ตั�งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 นั�น โรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคมมีจาํนวนครูเพิ�มขึ�น แต่ก็ยงัไม่เพียงพอสาํหรับจาํนวนนกัเรียนที�มีอยู ่เนื�องจากโรงเรียนเวียง

แหงวทิยาคมเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางประจาํอาํเภอ ซึ� งเป็นเพียงโรงเรียนเดียวในอาํเภอ

ที�เปิดสอนถึงชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย จึงทาํใหมี้นกัเรียนมาเรียนเป็นจาํนวนมาก 

ตารางที� 4-2 ผลการคดักรองนกัเรียน ปีการศึกษา 2555 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนเวียง

แหงวทิยาคม 

ระดับชั�น 

จํานวน

นักเรียน

ทั�งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ปกติ 

(คน) 

ร้อยละ เสี�ยง 

(คน) 

ร้อยละ มีปัญหา 

(คน) 

ร้อยละ 

ม.1/1 38 38 100.00 0 0.00 0 0.00 

ม.1/2 41 39 95.12 2 4.88 0 0.00 

ม.1/3 35 34 97.14 1 2.86 0 0.00 

ม.2/1 48 46 95.83 2 4.17 0 0.00 

ม.2/2 48 46 95.83 1 2.08 1 2.08 

ม.2/3 48 45 93.75 2 4.17 1 2.08 

ม.3/1 46 43 93.48 1 2.17 2 4.35 

ม.3/2 46 42 91.30 3 6.52 1 2.17 

ม.4/1 44 42 95.45 1 2.27 1 2.27 

ม.4/2 42 40 95.24 1 2.38 1 2.38 

ม.4/3 40 37 92.50 2 5.00 1 2.50 
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ระดับชั�น 

จํานวน

นักเรียน

ทั�งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ปกติ 

(คน) 

ร้อยละ เสี�ยง 

(คน) 

ร้อยละ มีปัญหา 

(คน) 

ร้อยละ 

ม.4/4 23 20 86.96 1 4.35 2 8.70 

ม.4/5 20 17 85.00 1 5.00 2 10.00 

ม.5/1 44 43 97.73 0 0.00 1 2.27 

ม.5/2 42 40 95.24 0 0.00 2 4.76 

ม.5/3 37 32 86.49 3 8.11 2 5.41 

ม.5/4 32 28 87.50 3 9.38 1 3.13 

ม.5/5 37 32 86.49 3 8.11 2 5.41 

ม.6/1 28 27 96.43 1 3.57 0 0.00 

ม.6/2 32 30 93.75 1 3.13 1 3.13 

ม.6/3 33 30 90.91 2 6.06 1 3.03 

 

 จากตารางที� 4-2 ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ตั�งแต่ปีการศึกษา ���� นั�นเป็นสรุปผลการเยี�ยมบา้น

นกัเรียน การประชุมผูป้กครอง แบบรายงานพฤติกรรมนกัเรียน และรายงานการคดักรองนกัเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ� ง

ผลสรุปนกัเรียนบางส่วนยงัอยูใ่นกลุ่มเสี�ยงและมีปัญหา 
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ตารางที� 4-3 ผลการคดักรองนกัเรียน ปีการศึกษา 2556 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนเวียง

แหงวทิยาคม 

ระดับชั�น จํานวน

นักเรียน

ทั�งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ปกติ 

(คน) 

ร้อยละ เสี�ยง 

(คน) 

ร้อยละ มีปัญหา 

(คน) 

ร้อยละ 

ม.1/1 39 39 100.00 0 0.00 0 0.00 

ม.1/2 38 36 94.74 0 0.00 2 5.26 

ม.1/3 36 34 94.44 0 0.00 2 5.56 

ม.2/1 30 30 100.00 0 0.00 0 0.00 

ม.2/2 23 21 91.30 1 4.35 1 4.35 

ม.2/3 25 22 88.00 1 4.00 2 8.00 

ม.3/1 47 46 97.87 1 2.13 0 0.00 

ม.3/2 48 44 91.67 2 4.17 2 4.17 

ม.3/3 47 44 93.62 2 4.26 1 2.13 

ม.4/1 37 35 94.59 0 0.00 2 5.41 

ม.4/2 34 32 94.12 0 0.00 2 5.88 

ม.4/3 41 37 90.24 2 4.88 2 4.88 

ม.4/4 29 25 86.21 2 6.90 2 6.90 

ม.5/1 43 42 97.67 0 0.00 1 2.33 

ม.5/2 42 40 95.24 0 0.00 2 4.76 

ม.5/3 41 37 90.24 3 7.32 1 2.44 

ม.5/4 23 20 86.96 2 8.70 1 4.35 

ม.5/5 18 14 77.78 2 11.11 2 11.11 

ม.6/1 44 42 95.45 0 0.00 2 4.55 

ม.6/2 42 40 95.24 1 2.38 1 2.38 

ม.6/3 37 34 91.89 1 2.70 2 5.41 

ม.6/4 28 25 89.29 2 7.14 1 3.57 

ม.6/5 37 31 83.78 3 8.11 3 8.11 
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 จากตารางที� 4-� ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ตั�งแต่ปีการศึกษา ���� นั�นเป็นสรุปผลการเยี�ยมบา้น

นกัเรียน การประชุมผูป้กครอง แบบรายงานพฤติกรรมนกัเรียน และรายงานการคดักรองนกัเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ� ง

ผลสรุปนกัเรียนบางส่วนยงัอยูใ่นกลุ่มเสี�ยงและมีปัญหา 

ตารางที� 4-4 ผลการคดักรองนกัเรียน ปีการศึกษา 2557 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนเวียง

แหงวทิยาคม 

ระดับชั�น จํานวน

นักเรียน

ทั�งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ปกติ 

(คน) 

ร้อยละ เสี�ยง 

(คน) 

ร้อยละ มีปัญหา 

(คน) 

ร้อยละ 

ม.1/1 35 35 100.00 0 0.00 0 0.00 

ม.1/2 33 32 96.97 0 0.00 1 3.03 

ม.1/3 33 30 90.91 1 3.03 2 6.06 

ม.2/1 40 38 95.00 1 2.50 1 2.50 

ม.2/2 33 31 93.94 1 3.03 1 3.03 

ม.2/3 36 34 94.44 0 0.00 2 5.56 

ม.3/1 34 32 94.12 0 0.00 2 5.88 

ม.3/2 35 33 94.29 1 2.86 1 2.86 

ม.3/3 34 31 91.18 1 2.94 2 5.88 

ม.3/4 33 29 87.88 2 6.06 2 6.06 

ม.4/1 35 35 100.00 0 0.00 0 0.00 

ม.4/2 33 31 93.94 0 0.00 2 6.06 

ม.4/3 33 31 93.94 2 6.06 0 0.00 

ม.4/4 34 32 94.12 2 5.88 0 0.00 

ม.5/1 32 30 93.75 0 0.00 2 6.25 

ม.5/2 36 34 94.44 0 0.00 2 5.56 

ม.5/3 32 29 90.63 2 6.25 1 3.13 

ม.5/4 24 20 83.33 2 8.33 2 8.33 

ม.6/1 39 36 92.31 0 0.00 3 7.69 

ม.6/2 32 30 93.75 0 0.00 2 6.25 
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ระดับชั�น จํานวน

นักเรียน

ทั�งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ปกติ 

(คน) 

ร้อยละ เสี�ยง 

(คน) 

ร้อยละ มีปัญหา 

(คน) 

ร้อยละ 

ม.6/3 35 32 91.43 1 2.86 2 5.71 

ม.6/4 39 35 89.74 2 5.13 2 5.13 

ม.6/5 17 16 94.12 1 5.88 0 0.00 

จากตารางที� 4-� ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ตั�งแต่ปีการศึกษา ���� นั�นเป็นสรุปผลการเยี�ยมบา้น

นกัเรียน การประชุมผูป้กครอง แบบรายงานพฤติกรรมนกัเรียน และรายงานการคดักรองนกัเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ� ง

ผลสรุปนกัเรียนบางส่วนยงัอยูใ่นกลุ่มเสี�ยงและมีปัญหา 

จากการศึกษาขอ้มูล เอกสาร ร่องรอย การประชุมผูป้กครองนกัเรียน การเยี�ยมบา้นนกัเรียน 

แบบรายงานพฤติกรรมนกัเรียน และแบบคดักรองนกัเรียน ในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่สรุปไดด้งันี�  

2.1 ด้านการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมมีโครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที�

ครบถว้นชดัเจน ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการบริหารงาน โดยมีคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการ

ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐาน เพื�อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูที�ปรึกษา อยา่งทั�วถึง โดยมีผูป้กครอง 

ชุมชน หน่วยงาน และองค์การที�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารอย่างชดัเจน แต่

ผูบ้ริหารยงัไม่มีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื�นฐานของสถานศึกษาก่อนการจดัทาํแผนปฏิบติั

งาน เพื�อกาํหนดทิศทางและกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากปัญหาและความตอ้งการของ

นกัเรียน ชุมชน สังคมและผูที้�เกี�ยวขอ้งก่อน 

2.2 ด้านการดําเนินงานตามแผน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส้ร้างความตระหนกัและความเขา้ใจใหก้บัครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใจบทบาท

หนา้ที�ของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเขา้ใจขั�นตอนวธีิการดาํเนินงานและมีการประสานงานร่วมมือ

กบัผูที้�เกี�ยวขอ้งในสถานศึกษา ซึ� งโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคมไดด้าํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ตามกระบวนการที�สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไดก้าํหนดครบทุกขั�นตอนดงันี�  
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1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  

ครูที�ปรึกษาไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยดูเอกสารแฟ้ม

ประวติัของนกัเรียน การสอบถาม การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน เยี�ยมบา้นนกัเรียน

และจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองเพื�อให้การแนะนาํและช่วยเหลือได้ถูกตอ้ง ครูที�ปรึกษาจะเก็บ

รวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวกบัตวันักเรียน โดยนักเรียนเป็นผูก้รอกข้อมูล  และครูที�ปรึกษานาํขอ้มูล

เหล่านั�นมาศึกษา พิจารณาทาํความรู้จกันกัเรียนเบื�องตน้ 

2) การคดักรองนกัเรียน 

ครูที�ปรึกษาไดด้าํเนินการคดักรองนกัเรียนทุกปี เป็นการพิจารณาขอ้มูลที�เกี�ยวกบัตวั

นกัเรียน เพื�อการจดักลุ่มนกัเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ 

2.1 กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนที�ไดรั้บการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามเกณฑก์ารคดักรอง

ของโรงเรียนแลว้ อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ 

2.2 กลุ่มเสี�ยง/มีปัญหา คือ นกัเรียนที�จดัอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มเสี�ยง/มีปัญหาตาม

เกณฑก์ารคดักรองของโรงเรียน ซึ� งโรงเรียนตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาตามแต่

กรณี 

 ครูที�ปรึกษาจะระมดัระวงัอยา่งยิ�งที�จะไม่ทาํให้นกัเรียนรับรู้ไดว้่าตนถูกจดักลุ่มอยูใ่นกลุ่ม

เสี� ยง/มีปัญหาเพื�อเป็นการป้องกนัการล้อเลียนในกลุ่มเพื�อนครูที�ปรึกษาจะเก็บผลการคดักรอง

นกัเรียนเป็นความลบั นอกจากนี� ครูที�ปรึกษาจะประสานกบัผูป้กครองเพื�อดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

ครูที�ปรึกษาจะระมดัระวงัเรื�องการสื�อสารกบัผูป้กครองเพื�อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่า บุตรหลานของ

ตนผิดปกติแตกต่างจากเพื�อนนักเรียนอื�นๆซึ� งอาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายในภายหลงัได้การ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการคดักรองนกัเรียนนั�น อยู่ที�ดุลยพินิจของครูที�ปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคดั

กรองนกัเรียนของโรงเรียนเป็นหลกั 

3) การส่งเสริมนกัเรียน 

ในการส่งเสริมนกัเรียนครูที�ปรึกษาหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน

มากมาย เช่น การจดักิจกรรมโฮมรูมเป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนที�อยูใ่นความดูแลของครูที�

ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนปกติหรือกลุ่มเสี�ยง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ�นมีความภาคภูมิใจใน

ตวัเองในดา้นต่างๆ 

4) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆของนกัเรียน หลงัจากที�ครูที�ปรึกษาไดค้ดักรอง

นักเรียนโดยการพูดคุย สอบถาม สัมภาษณ์ และเยี�ยมบ้านเรียบร้อยแล้ว ครูที�ปรึกษาจะมี

กระบวนการและขั�นตอนต่างๆในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�ปกติ เสี�ยง และมีปัญหา เช่น  
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5) การส่งต่อ 

จากนโยบายการคดักรองนกัเรียนที�มีปัญหาในดา้นต่างๆจะมีครูผูดู้แลรับผดิชอบใน

การส่งต่อใหก้บัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรม ถา้ครูที�ปรึกษาไม่สามารถป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดจ้ะส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือหรือ

แกปั้ญหาได ้ที�ผา่นมา 3 ปี ทางโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคมยงัไม่มีนกัเรียนที�มีปัญหาถึงขั�นส่งต่อ 

2.3 ด้านการนิเทศ กาํกบั ติดตาม 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมตั�งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557  ขาดการนิเทศ กาํกับ ติดตามการ

ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ขาดการนิเทศใหก้าํลงัใจในการดาํเนินงาน การนิเทศ กาํกบั 

ติดตามไม่ต่อเนื�อง บุคลากรขาดขวญัและกาํลงัใจ จึงทาํให้ความกา้วหนา้และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ

ใหก้บันกัเรียนล่าชา้  

2.4 ด้านการประเมินผล 

หลงัจากครูที�ปรึกษาไดรู้้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล คดักรองนกัเรียน ส่งเสริม ป้องกนั แลว้

ครูที�ปรึกษาจะทาํการสรุปนกัเรียนเป็นรายบุคคลและสรุปรวมเพื�อนาํเสนอต่อหัวหน้าระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื�อที�หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปภาพรวมทั�งหมดให้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทราบผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ

ดาํเนินการประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนภาคเรียนละ 1 ครั� ง  โรงเรียนยงัขาดการประชุม

ระดมความคิดสรุปภาพรวมของระบบดูแลช่วยเหลือในแต่ละภาคเรียน เพื�อเสนอผู ้บริหาร

สถานศึกษา 

 
แผนภาพที� 4-1 โครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SWOT  

Analysis เพื�อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง ไดผ้ลดงันี�  

1) จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีโครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการดาํเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ

โรงเรียนมีความชดัเจนครอบคลุมการทาํงาน 

2. มีเอกสารเยี�ยมบา้น ระเบียนสะสม แฟ้มประวติันกัเรียน แบบคดักรองนกัเรียน และ

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน สําหรับครูที�ปรึกษาได้รู้จกันักเรียนเป็นรายบุคล และคดักรอง

นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ เสี�ยง และมีปัญหาได ้

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนเช่นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 

การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียน 

4. มีการคดักรอกนกัเรียนอยา่งเป็นระบบซึ�งมีการพิจารณาขอ้มูลที�เกี�ยวกบัตวันกัเรียนใน

ดา้นต่างๆ มีความชดัเจนในขอ้มูลนกัเรียนเพื�อแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดร้วดเร็ว 

5. ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการเยี�ยมบา้นของครูที�ปรึกษา ซึ� งทาํให้ผูป้กครองและ

ครูที�ปรึกษาไดท้ราบถึงพฤติกรรมของนกัเรียน 

2) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มีการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีการติดตามและตรวจสอบอย่างน้อย

เดือนหนึ� งครั� งดังที�กรมสามญัศึกษา (2544 , หน้า 8-10) กล่าวว่า การบริหารจดัการระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนกาํหนดใหมี้การนิเทศ ติดตาม ไวในการประชุมระดบั อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง

รวมทั�งบนัทึกย่อการนิเทศติดตาม กาํหนดงบประมาณไวใ้นแผนปฏิบติัการระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรียนของโรงเรียน 

2. นักเรียนบางส่วนยงัขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม เช่น 

ความรับผดิชอบต่อตนเอง และผูอื้�นนกัเรียน มีทกัษะการดาํรงชีวิตที�ไม่เหมาะสมขาดความสามารถ

ในการควบคมตนเอง ไม่กลา้แสดงออก ขาดทกัษะในการปฏิเสธเพื�อนมีความเชื�อมั�นในตนเองและ

มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปฏิเสธหลักศาสนาที�สังคมส่วนใหญ่ยึดถือมีพัฒนาการทาง

พฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมในวยัเด็ก เช่น การต่อตา้นสังคม พูดปด กา้วร้าวขาดสัมพนัธภาพที�ดีกบัครู

และโรงเรียนความขดัแยง้และความรุ่นแรงในครอบครัวการเลี�ยงดูไม่เหมาะสม 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนน้อย ขาดความตระหนกั ขาดทกัษะในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และความรู้ในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ขาดความต่อเนื�องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปลี�ยนงานบ่อยทาํใหก้ารดูแลนกัเรียนไม่ต่อเนื�อง 

3) โอกาส (Opportunities) 

1. สถานศึกษามีนักเรียนหลากหลายชนเผ่า ทาํให้นักเรียนมีความรักในวฒันธรรม 

ประเพณี ในท้องถิ�นของตนเองเนื�องจากที�ตั�งถิ�นฐานของนกัเรียนอยู่ติดชายแดนไทย-พม่า การ

อพยพยา้ยถิ�นฐานจึงมีมาก นกัเรียนร้อยละ �� จึงเป็นนกัเรียนชนเผา่ ซึ� งแต่ละชนเผา่จะมีวฒันธรรม

ที�หลากหลายและแตกต่างกนัไป 

2. ผูน้าํชุมชนเห็นความสําคญัของงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความร่วมมือในการ

ดูแลช่วยนักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั�วถึง เช่น การปะสานความ

ร่วมมือกบัโรงเรียนในการดูแลนกัเรียนภายในชุมชน สร้างกิจกรรมหลากหลายให้นกัเรียนไดมี้ส่วน

ร่วมในชุมชน เช่น กิจกรรมการท่อผา้ กิจกรรมการแสดงและการละเล่นของชุมชน เป็นตน้ 

4) อุปสรรค (Threats) 

1. บิดา มารดานกัเรียนร้อยละ 80 ไปทาํงานไกลบา้นทาํให้นกัเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกบั

บิดา-มารดา จึงทาํใหข้าดการดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

2. ผูป้กครองร้อยละ 70 รายไดน้อ้ย ทาํให้เกิดภาระหนี� สินกูย้ืมเงิน เช่น ธกส. กองทุน

หมู่บา้นเป็นตน้ เกิดความขดัแยง้และความรุ่นแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อสภาพครอบครัว

และสภาพจิตใจของนกัเรียน 

ดงันั�นจากการศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การวิเคราะห์ปัจจยั 

เงื�อนไข ที�ส่งผลต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง มีดงันี�  

1) ผูบ้ริหารโรงเรียนรวมทั�งผูช่้วยบริหารโรงเรียนทุกฝ่ายตระหนกัถึงความสาํคญั

ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความ

เหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ 

2) ครูทุกคนและผูที้�เกี�ยวขอ้งจาํเป็นตอ้งตระหนกัในความสาํคญัของระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนและมีทศันคติที�ดีต่อนกัเรียนมีความสุขที�จะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น 

3) คณะกรรมการหรือคณะทาํงานทุกคณะตอ้งมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด

และมีการประชุมในแต่ละคณะอยา่งสมํ�าเสมอตามที�กาํหนด 
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4) ครูที�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัสาํคญัในการดาํเนินงานโดยตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั�งการสนบัสนุนเรื�องต่างๆจากโรงเรียน 

5) การอบรมใหค้วามรู้ทกัษะรวมทั�งการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้แก่ครูที�ปรึกษาหรือ

ผูเ้กี�ยวขอ้งในเรื�องการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นสิ�งจาํเป็นโดยเฉพาะเรื�องทกัษะการปรึกษา

เบื�องตน้และแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆของนกัเรียนซึ�งโรงเรียนควรดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง

และสมํ�าเสมอ 

6) ผูป้กครองและเครอืขา่ยการรว่มพฒันาในทุกส่วนของสงัคมมคีวามมุ่งมั �นใน

การดําเนินการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและเยาวชนในเชงิบรูณาการอยา่งเขม้แขง็จรงิจงั 

จากปัจจยัและเงื�อนไขดงักล่าวขา้งตน้ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมตอ้งอาศยัความร่วมมือ

จากผูบ้ริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง นักเรียน และชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายตอ้งมีความตระหนกัในความสําคญัของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนและมีทศันคติที�ดีต่อนกัเรียนมีความสุขที�จะพฒันานกัเรียนในทุกดา้นมีการประสานงานกนั

อย่างใกลชิ้ดและมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสมํ�าเสมอตามที�กาํหนด จดัอบรมให้ความรู้และ

ทกัษะรวมทั�งการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้แก่ครูที�ปรึกษาหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งในเรื�องที�เอื�อประโยชน์ต่อ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ� งที�จาํเป็นโดยเฉพาะเรื� องทกัษะการปรึกษาเบื�องต้นและแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนซึ�งโรงเรียนควรดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 

4.2  แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง 

 จากผลศึกษาเอกสาร ร่องรอยการดาํเนินงาน การเก็บขอ้มูลเชิงลึก และไดว้ิเคราะห์จุดแข็ง

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแลว้ ผูว้ิจยัไดส้ร้าง

กรอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื�อหาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  ซึ� งผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนา จาํนวน 22 คน  ไดด้งันี�  

1. แนวทางในการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนควรเป็นอย่างไร 

 กลุ่มครู มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. ควรมอบหมายให้ครูที�ปรึกษาไดก้าํกบัติดตามนกัเรียนที�อยูใ่นความดูแลอยา่งทั�วถึง 

เช่น เรื�องความประพฤติ การเรียน สภาพครอบครัว นกัเรียนคนใดที�ตอ้งการความช่วยเหลืออย่าง

เร่งด่วนครูที�ปรึกษาควรรีบช่วยเหลือ และแกไ้ขทนัที เพราะให้ครูได้ตระหนักถึงหน้าที�ตอ้งดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันการดูแลช่วยเหลือจึงมีความ
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แตกต่างกนัไป ดงันั�นการมอบกมายงานให้ครูที�ปรึกษาให้ชดัเจนเป็นการสร้างความตระหนกัใน

หนา้ที�การทาํงานของครูทุกคน 

2. ครูที�ปรึกษาตอ้งไม่เลือกปฏิบติักบันักเรียนให้ความเป็นธรรม รับฟังปัญหาของ

นกัเรียนทุกคนแลว้นาํปัญหาปรึกษาฝ่ายบริหารเพื�อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป เพราะนกัเรียนมีความ

แตกต่างกนั การดูแลช่วยเหลือจึงไม่เหมือนกนั ครูควรรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล และคดักรอง

นกัเรียนเป็นกลุ่มเพื�อใหง่้ายต่อการดูแลช่วยเหลือ 

3. ควรให้ครูที�ปรึกษาและผูป้กครองร่วมจดัทาํเครือข่ายเพื�อให้การติดตามและดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนไดท้นัและทั�วถึง เพราะพฤติกรรมต่างๆของนกัเรียนครูและผูป้กครองตอ้งรับรู้

ร่วมกนัเพื�อให้การช่วยเหลือไดถู้กตอ้ง เด็กคนไหนที�ควรจะส่งเสริมหรือที�ควรแกไ้ข เพื�อให้การ

ดูแลช่วยเหลือมีประสิทธิภาพต่อไป 

4. ควรมีการประชุมร่วมกนั มีส่วน ร่วมในการพฒันา เพราะการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ไม่ใช่เฉพาะครู ผูป้กครอง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งเท่านั�นที�ตอ้งดูแล ทุกคน ทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ดงันั�นการการประชุมร่วมกนัจะช่วยในการ

ปรึกษาหารือแนวทางต่างๆในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดถู้กตอ้งและทนัท่วงที 

5. มีการวางแผนและหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�ชดัเจน เพราะหากไม่มีการ

วางแผนการดาํเนินงานการทาํงานก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ ไม่มีจุดมุ่งหมายที�แน่นอนชดัเจน ไม่

สามารถวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของงานได ้ และไม่มีแนวทางที�ดีและชดัเจนในการดาํเนินงาน 

6. ควรจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัความสําคญัของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ชี� ให้เห็นถึงโทษของการขาดระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�ดี เพราะนกัเรียนเป็นวยัหัวเลี� ยวหัวต่อ

เป็นวยัที�มีพฒันาการทั�งทางร่างกาย สังคม จิตใจ และอารมณ์ ครูตอ้งใช้จิตวิทยาสูงในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนมีความแตกต่างกัน การดูแลจะไม่เหมือนกัน ครูต้องรู้จกัแนวทาง

กระบวนการต่างๆในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหน้กัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือที�ถูกวธีิ 

7. ควรมีการจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสมกบังานจดัสัดส่วนนกัเรียนให้พอเหมาะกบั

จาํนวนครูที�มีอยู่อย่างจาํกดั และควรจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงานให้เพียงพอในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนเพราะครูมีภาระงานเยอะ นอกจากงานสอนแลว้ครูตอ้งดูแลงานพิเศษต่างๆภายใน

โรงเรียน งบประมาณในการดาํเนินงานมีจาํนวนจาํกดั ดงันั�นจึงตอ้งมีการจดัสัดส่วนนกัเรียนให้

เหมาะสมกบัครูเพื�อใหค้รูไดดู้แลนกัเรียนไดอ้ยา่งทั�วถึงและเตม็ประสิทธิภาพ 

 กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื�อไดรั้บดาํรงตาํแหน่งครูที�ปรึกษาซึ� งตอ้งดูแลนกัเรียน

ทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมตอ้งมีความตระหนกัในหนา้ที�ของตนเสมอ ทาํหนา้ที�ของตนเองให้ดี
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ที�สุด และปฏิบติัหน้าที�ของตนเองอย่างต่อเนื�องเพราะหน้าที�หลกัของครูนอกจากการสอนแลว้ครู

ตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. ควรศึกษาหน้าที�ของตนเองให้ชดัเจน ให้เขา้ใจถึงกระบวนดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

เพื�อนกัเรียนจะไดเ้ป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตของประเทศต่อไปเพราะครูเป็นบุคคลที�อบรม

สั�งสอนนกัเรียนรองลงมาจากผูป้กครองนอกจากการสอนแลว้ครูตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เป็น

คนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรใส่ใจในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซึ� งเป็นหนา้ที�

ของครูที�ตอ้งให้ความรู้และดูแลช่วยเหลือให้เป็นคนดีของสังคม เพราะหนา้ที�หลกัของครูนอกจาก

การสอนแลว้ครูตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. ครูประสานงานกบัผูป้กครองเพื�อร่วมกนัดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพราะพฤติกรรม

ต่างๆของนกัเรียนครูและผูป้กครองตอ้งรับรู้ร่วมกนัเพื�อให้การช่วยเหลือไดถู้กตอ้ง เด็กคนไหนที�

ควรจะส่งเสริมหรือที�ควรแกไ้ข เพื�อใหก้ารดูแลช่วยเหลือมีประสิทธิภาพต่อไป 

สรุปได้ว่า แนวทางในการสร้างความตระหนกัให้กบับุคลากรในการดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ผูบ้ริหารควรมีการอบรมชี� แจงการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้

ชัดเจน มอบหมายงานให้กับครูที�ปรึกษาให้ครอบคลุม มีการประชุมเพื�อร่วมกันวางแผนดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน แบ่งสัดส่วนการดูแลนกัเรียนกบัครูที�ปรึกษา

ให้เหมาะสม ครูที�ปรึกษาควรมีการจดัทาํสรุปการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่นการเยี�ยมบา้น การคดั

กรองนักเรียน เพื�อให้ครูผูที้�มาดูแลต่อไดรู้้จกันักเรียนเพื�อส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป และครูที�

ปรึกษากับผูป้กครองควรมีการประสานงาน ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้การดูแล

ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ  

2. กิจกรรมใดบ้าง ที�ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

อนัพงึประสงค์ 

กลุ่มครูมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. กิจกรรมที�ครูจะทาํไดทุ้กๆวนัคือกิจกรรมหนา้เสาธง เพราะเป็นกิจกรรมที�นกัเรียน

ตอ้งปฏิบติัทุกวนัและจะปลูกฝังค่านิยมอนัพึงประสงค์ ระเบียบวินยั และคุณธรรมจริยธรรมให้กบั

นกัเรียน  

�. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เพราะเป็นกิจกรรมที�ปลูกฝังกฎระเบียบวนิยัที�ชดัเจน  

�. กิจกรรมคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ใหก้บันกัเรียน  



 60

�. กิจกรรมชนเผา่ของนกัเรียน เพราะเป็นการปลูกฝังให้นกัเรียนรักและศรัทธาในชาติ

พนัธ์ของตนเอง  

�. กิจกรรมชุมนุม เพราะเป็นกิจกรรมที�เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่าง

หลากหลายมีความคิดสร้างสรรค ์ 

�. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร เพราะเป็นกิจกรรมที�ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

นกัเรียนโดยการใหน้กัเรียนเขา้ร่วมปฏิบติัธรรม �-� วนั 

�. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนกัศึกษา

วิชาทหาร เพราะเป็นกิจกรรมที�ทางโรงเรียนต้องจดัสรรให้นักเรียนได้มีการเรียนการสอนใน

โรงเรียนเพื�อเป็นการพฒันานกัเรียนตามความรู้ความสมารถ 

�. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นการจดักิจกรรมทั�งภายในและนอก

โรงเรียนทั�งนี� เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และสัมผสัจากประสบการจริง 

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นการจดักิจกรรมทั�งภายในและนอก

โรงเรียนทั�งนี� เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และสัมผสัจากประสบการจริง 

�. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร เพราะเป็นกิจกรรมที�ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

นกัเรียนโดยการใหน้กัเรียนเขา้ร่วมปฏิบติัธรรม �-� วนั 

�. กิจกรรมหน้าเสาธง เพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ 

�. กิจกรรมการเรียนสอนในห้องเรียน เพราะเป็นกิจกรรมที�สําคญัที�จะช่วยปลูกฝัง

ให้กับนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ� งครูควรจะสอดแทรกเรื� องค่านิยมอนัพึงประสงค์ และ

คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนดว้ยเพื�อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทุกวนั 

กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. กิจกรรมคาบคุณธรรมจริยธรรมเพราะเป็นการจดักิจกรรมทั�งภายในและนอก

โรงเรียนทั�งนี� เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และสัมผสัจากประสบการจริง 

�. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร เพราะเป็นกิจกรรมที�ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

นกัเรียนโดยการใหน้กัเรียนเขา้ร่วมปฏิบติัธรรม �-� วนั 

�. กิจกรรมจิตอาสา เพราะเป็นกิจกรรมที�ปลูกฝังใหน้กัเรียนช่วยเหลือผูอื้�นดว้ยใจอาสา 

มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
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�. กิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นกิจกรรมที�สําคัญที�จะช่วยปลูกฝังให้กับ

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ� งครูควรจะสอดแทรกเรื�องค่านิยมอนัพึงประสงค์ และคุณธรรม

จริยธรรมในการเรียนการสอนดว้ยเพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทุกวนั 

สรุป กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิต

อาสา กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม ) กิจกรรมคาบ

จริยธรรม กิจกรรม กิจกรรมชนเผา่ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรม

วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา จะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนั

พึงประสงค ์

3. รูปแบบการนิเทศ กาํกบั ติดตาม การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบใดบ้าง

ที�ช่วยให้การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

กลุ่มครูมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. ควรมีการนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานเพราะการทาํงานทุกอยา่งยอ่มมีทั�งขอ้ดี

และขอ้เสีย ซึ� งจะทาํให้ผูด้าํเนินงานทราบปัญหาของงานและหาทางแกไ้ขต่อไป ก่อนเปิดภาคเรียน

ควรมีการวางแผนงานโดยคณะกรรมการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เปิดภาคเรียน

ประมาณ �-� สัปดาห์ ควรมีการประชุมผูป้กครองชี� แจงแนวทางการปฏิบติังานในภาคเรียนให้

ชดัเจนร่วมทั�งวเิคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขต่อไป  และก่อนปิดภาคเรียน ควรประชุมผูป้กครอง 

สรุปผลการดาํเนินงานในภาคเรียนที� �  ร่วมกนัเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและเสนอแนวทาง

พฒันาต่อไป  

�. การนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานควรมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ ผูนิ้เทศควร

มีความรู้ความเข้าในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรมีการนิเทศเป็นลําดับขั�นตอน เช่น 

ผูบ้ริหาร หัวหน้าระดบั และครูที�ปรึกษา แล้วรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ เพราะการติดตามการ

ดาํเนินงานเป็นสิ�งสาํคญัเพื�อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุเป้าหมาย 

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. ควรมีการนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานมีระบบงานนิเทศที�ชดัเจน ไม่ยุ่งยาก 

อย่างน้อยภาคเรียนละ � ครั� ง กาํหนดแผนการนิเทศให้ชดัเจน มีคณะกรรมการการนิเทศที�ชดัเจน 

เพื�อให้การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีคุณภาพ ผูท้าํหน้าที�ตรวจสอบ ติดตาม จดัทาํ

รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ่ไป 
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กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

1. ควรมีการนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานเพราะการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน

นิเทศที�ชดัเจนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ �-� ครั� งจะทาํใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ  

�. คณะกรรมการนิเทศที�มีความรู้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพราะผูท้าํหนา้ที�

ตรวจสอบ ติดตาม จะตอ้งมีความรู้เพื�อจดัทาํรายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 

สรุป ควรมีการนิเทศ กาํกับติดตาม การดาํเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ �-� ครั� ง

กาํหนดแผนการดาํเนินงานนิเทศที�ชัดเจนมีการวางแผนงาน มีการบริหารอย่างเป็นระบบ โดย

คณะกรรมการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนผูนิ้เทศควรมีความรู้ความเขา้ในงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนมีการจดัหาหรือจดัทาํเครื�องมือ การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการ

นิเทศ ดาํเนินการตรวจสอบ ติดตามแต่ละระดบัชั�น โดยผูที้�ไดรั้บคาํสั�งแต่งตั�งหรือผูแ้ทนครูในแต่

ละระดับซึ� งได้รับการอบรมหรือมีความรู้ทักษะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดยดําเนินการ 

ตรวจสอบ ติดตามสลบัระหว่างระดบัชั�นเพื�อส่งเสริมและแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดถู้กตอ้ง และผูท้าํ

หน้าที�ตรวจสอบ ติดตาม จัดทาํรายงานการกํากับ ติดตามของแต่ละระดับส่งคณะกรรมการ

ประสานงานเพื�อรายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ่ไป 

 



 

 

บทที� � 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจยัเรื�อง “แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม”่ มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาสภาพ

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่ ระหวา่งปี ����-���� 2) เพื�อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิจยัเชิงคุณภาพเป็น

การศึกษาเพื�อทาํความเขา้ใจอย่างลึกซึ� ง ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธี ศึกษาเอกสาร ร่อยรอยการทาํงาน และการ

สนทนากลุ่ม จากกลุ่มเป้าหมาย �� คน สรุปผลไดด้งันี�  

 5.1 สรุปผลการวจิยั 

 5.2 อภิปรายผล 

 5.3 ขอ้เสนอแนะการวจิยั 

�.� สรุปผลการวจิัย 

 �.1.� สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ระหว่างปี ����-���� 
จากการศึกษาขอ้มูล เอกสาร ร่องรอย การประชุมผูป้กครองนกัเรียน การเยี�ยมบา้นนกัเรียน 

แบบรายงานพฤติกรรมนกัเรียน และแบบคดักรองนกัเรียน ในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่สรุปไดด้งันี�  

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมมีโครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที�

ครบถว้นชดัเจน ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการบริหารงาน โดยมีคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการ

ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐาน เพื�อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูที�ปรึกษา อยา่งทั�วถึง โดยมีผูป้กครอง 

ชุมชน หน่วยงาน และองคก์ารที�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารอย่างชดัเจน แต่

ผูบ้ริหารยงัไม่มีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื�นฐานของสถานศึกษาก่อนการจัดทําแผน 

ปฏิบติังาน เพื�อกาํหนดทิศทางและกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากปัญหาและความตอ้งการ

ของนกัเรียน ชุมชน สังคมและผูที้�เกี�ยวขอ้งก่อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส้ร้างความตระหนกัและ
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ความเขา้ใจให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาเขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเขา้ใจขั�นตอนวิธีการ

ดาํเนินงานและมีการประสานงานร่วมมือกับผูที้� เกี�ยวขอ้งในสถานศึกษา ซึ� งโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคมไดด้าํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามกระบวนการที�สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั�นพื�นฐานไดก้าํหนดครบ 5 ขั�นตอน คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล,การคดักรองนกัเรียน,การ

ส่งเสริมนกัเรียน,การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และการส่งต่อ 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมตั�งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557  ยงัขาดการนิเทศ กาํกบั ติดตามการ

ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ขาดการนิเทศใหก้าํลงัใจในการดาํเนินงาน การนิเทศ กาํกบั 

ติดตามไม่ต่อเนื�อง บุคลากรขาดขวญัและกาํลงัใจ จึงทาํให้ความกา้วหนา้และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ

ให้กบันกัเรียนล่าช้า หลงัจากครูที�ปรึกษาไดรู้้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล คดักรองนกัเรียน ส่งเสริม 

ป้องกนั แลว้ครูที�ปรึกษาจะทาํการสรุปนกัเรียนเป็นรายบุคคลและสรุปรวมเพื�อนาํเสนอต่อหวัหน้า

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื�อที�หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสรุปภาพรวมทั�งหมดให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบผลการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะดาํเนินการประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั� ง  โรงเรียนยงัขาดการ

ประชุมระดมความคิดสรุปภาพรวมของระบบดูแลช่วยเหลือในแต่ละภาคเรียน เพื�อเสนอผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
�.1.2 แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื�อหาแนวทางการพฒันาการ

บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดั

เชียงใหม่  ซึ� งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนา จาํนวน �� คน  ไดด้งันี�  

1. แนวทางการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการดําเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน ประกอบดว้ย 

1.1  ผูบ้ริหารควรมีการอบรมชี� แจงการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ใหช้ดัเจน   

1.2  มอบหมายงานให้กับครูที�ปรึกษาให้ครอบคลุม มีการประชุมเพื�อร่วมกัน

วางแผนดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน แบ่งสัดส่วนการดูแลนกัเรียนกบั

ครูที�ปรึกษาใหเ้หมาะสม  
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1.3  ครูที�ปรึกษาควรมีการจดัทาํสรุปการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่นการเยี�ยมบา้น 

การคดักรองนกัเรียน เพื�อใหค้รูผูที้�มาดูแลต่อไดรู้้จกันกัเรียนเพื�อส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป และ 

1.4  ครูที�ปรึกษากับผู ้ปกครองควรมีการประสานงาน ร่วมมือในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนใหก้ารดูแลช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ  

2. กิจกรรมที�สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง

ประสงค์ ประกอบดว้ย 

2.1 กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิต

อาสา กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม )  

2.2 กิจกรรมคาบจริยธรรม กิจกรรม กิจกรรมชนเผ่า กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรม

คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา จะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นดีมี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงคเ์ป็นตน้ 

3. การนิเทศ กาํกบั ติดตาม การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไร เพื�อให้การ

บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 

3.1  ควรมีการนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ �-� ครั� งกาํหนด

แผนการดาํเนินงานนิเทศที�ชดัเจน 

3.2  มีการวางแผนงาน มีการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการของงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3.3  ผูนิ้เทศควรมีความรู้ความเขา้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3.4  มีการจดัหาหรือจดัทาํเครื�องมือ การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการนิเทศ 

ดาํเนินการตรวจสอบ ติดตามแต่ละระดบัชั�น โดยผูที้�ไดรั้บคาํสั�งแต่งตั�งหรือผูแ้ทนครูในแต่ละระดบั

ซึ� งไดรั้บการอบรมหรือมีความรู้ทกัษะในการนิเทศ กาํกบั ติดตาม โดยดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม

สลบัระหวา่งระดบัชั�นเพื�อส่งเสริมและแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดถู้กตอ้ง และ 

3.5  ผูท้าํหน้าที�ตรวจสอบ ติดตาม จดัทาํรายงานการกาํกบั ติดตามของแต่ละระดบัส่ง

คณะกรรมการประสานงานเพื�อรายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
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5.2 อภิปรายผล 

 �.2.� สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อาํเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ระหว่างปี ����-���� 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมมีโครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที�

ครบถว้นชดัเจน ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการบริหารงาน โดยมีคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการ

ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐาน เพื�อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูที�ปรึกษา อยา่งทั�วถึง โดยมีผูป้กครอง 

ชุมชน หน่วยงาน และองค์การที�เกี�ยวขอ้งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารอย่างชัดเจน 

พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานในการปฏิบติังานที�สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

เสมอ หาวิวร  (2546 , หนา้ 131-135)  ,วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (����, หนา้ �)  ,ริวรรณ  เสรีรัตน์ และ

คนอื�นๆ (����, หน้า ���-���) กล่าวว่าการที�ระบบการบริหารและกระบวนการดาํเนินงานตาม

ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนยงัไม่สามารถดาํเนินการไดเ้ป็นรูปธรรม ส่งผลให้การป้องกนั การ

ส่งเสริม และการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไม่ตรงตามสาเหตุที�แทจ้ริง ผูป้กครอง ชุมชนขาดความเชื�อมั�น

ในกระบวนการดาํเนินงานปกครองดูแลนกัเรียนของโรงเรียน หลงัจากที�ไดด้าํเนินการพฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามขั�นตอน � ขั�นแลว้ทาํให้เกิดการพฒันาคือ การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ 

ความสามารถ ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีการพฒันาอยู่ใน

เกณฑ์เฉลี�ยระดบั ดี  ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กบัครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้าใจบทบาทหน้าที�ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าใจขั�นตอนวิธีการดาํเนินงานและมีการ

ประสานงานร่วมมือกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งในสถานศึกษา ซึ� งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมไดด้าํเนินการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนตามกระบวนการที�สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไดก้าํหนดครบ

ทุกขั�นตอน  

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ยงัขาดการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน การนิเทศ กาํกบั ติดตามไม่ต่อเนื�อง จึงทาํให้ความกา้วหน้าและการแกไ้ขปัญหา

ต่างๆให้กบันักเรียนล่าช้า ซึ� งสอดคล้องกบัทฤษฎีการบริหารงาน Fayol ยอมรับองค์การที�เป็น

ทางการ โดยใชป้ระโยชน์จากการแบ่งงานกนัทาํ (Specialization) และเนน้ถึงความสําคญัที�วา่อาํนาจ

หนา้ที�และความรับผิดชอบตอ้งเท่ากนั โดย Fayol ระบุวา่เป้าหมายที�สําคญัขององคก์าร คือ ความ

เป็นระเบียบ ความมั�นคง ความคิดริเริ�ม และความสามคัคี สอดคลอ้งกบัการบริหารงานตามวงจร

คุณภาพ PDCA  และหลงัจากครูที�ปรึกษาไดรู้้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล คดักรองนกัเรียน ส่งเสริม 
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ป้องกนั แลว้ครูที�ปรึกษาจะทาํการสรุปนกัเรียนเป็นรายบุคคลและสรุปรวมเพื�อนาํเสนอต่อหวัหน้า

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื�อที�หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสรุปภาพรวมทั�งหมดให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบผลการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะดาํเนินการประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั� ง สอดคล้องกบัการ

บริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สังคม แกว้สวา่ง (����, หนา้ ��-��) 

ซึ� งได้ศึกษาเกี�ยวกับการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้องกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2546, หนา้ 15-17) กล่าวถึงกระบวนการบริหารงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�.2.� แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหง

วทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 

แนวทางในการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการดําเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ผูบ้ริหารควรมีการอบรมชี� แจงการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้

ชัดเจน มอบหมายงานให้กับครูที�ปรึกษาให้ครอบคลุม มีการประชุมเพื�อร่วมกันวางแผนดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน แบ่งสัดส่วนการดูแลนกัเรียนกบัครูที�ปรึกษา

ให้เหมาะสม ครูที�ปรึกษาควรมีการจดัทาํสรุปการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่นการเยี�ยมบา้น การคดั

กรองนักเรียน เพื�อให้ครูผูที้�มาดูแลต่อได้รู้จกันักเรียนเพื�อส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป และครูที�

ปรึกษากับผูป้กครองควรมีการประสานงาน ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้การดูแล

ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม ) กิจกรรมคาบจริยธรรม 

กิจกรรม กิจกรรมชนเผา่ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมวนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนา จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึง

ประสงค ์

ควรมีการนิเทศ กาํกบัติดตาม การดาํเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ �-� ครั� งกาํหนด

แผนการดํา เ นินงานนิเทศที�ชัดเจนมีการวางแผนงาน มีการบริหารอย่าง เป็นระบบ โดย

คณะกรรมการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนผูนิ้เทศควรมีความรู้ความเขา้ในงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนมีการจดัหาหรือจดัทาํเครื�องมือ การจดัเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อการนิเทศ 

ดาํเนินการตรวจสอบ ติดตามแต่ละระดบัชั�น โดยผูที้�ไดรั้บคาํสั�งแต่งตั�งหรือผูแ้ทนครูในแต่ละระดบั

ซึ� งไดรั้บการอบรมหรือมีความรู้ทกัษะในการนิเทศ กาํกบั ติดตาม โดยดาํเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม

สลบัระหว่างระดบัชั�นเพื�อส่งเสริมและแกไ้ขปัญหานกัเรียนได้ถูกตอ้ง และผูท้าํหน้าที�ตรวจสอบ 
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ติดตาม จดัทาํรายงานการกาํกบั ติดตามของแต่ละระดบัส่งคณะกรรมการประสานงานเพื�อรายงาน

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 

จากการสนทนากลุ่มเพื�อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีการบริหารงาน Fayol ยอมรับองคก์ารที�เป็นทางการ โดยใชป้ระโยชน์จากการแบ่งงานกนั

ทาํ (Specialization) และเนน้ถึงความสําคญัที�ว่าอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบตอ้งเท่ากนั โดย 

Fayol ระบุวา่เป้าหมายที�สําคญัขององคก์าร คือ ความเป็นระเบียบ ความมั�นคง ความคิดริเริ�ม และ

ความสามคัคี และสอดคลอ้งกบัการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวิชิต รุ่งศรีทอง (����, หน้า ���-���) เสริมฤทธิ�   หวายฤทธิ�  (����, หนา้ ���)  เสมอ หาวิวร 

(���� , หน้า ���-���)  และสังคม แกว้สว่าง (���� , หน้า ��-��) ไดศึ้กษาระบบงานการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน เกี�ยวกบัสภาพ ปัญหา และการพฒันาการบริหารการดาํเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน และรัตนะ บวัสนธ์ (2539, หนา้ 23 – 38) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ

การสนทนากลุ่ม 

 

�.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา “แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ

โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะไวด้งันี�  

 �.�.� ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

�. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ชุมชน และ

ผูป้กครองตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัโดยผูริ้หารตอ้งมีการศึกษาสภาพความรู้ความสามารถและ

ความพร้อมของบุคคลในชุมชน เพื�อขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการดาํเนินงานและแจง้ให้บุคคล

นั�นไดรั้บทราบดว้ย ควรมีการประชาสัมพนัธ์และเชิญหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

�. ผูบ้ริหารควรให้คณะครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

ควรนิเทศ กาํกบั ติดตามการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มากกวา่ที�เป็นอยูค่วรเอา

ใจใส่ให้ขวญักาํลังใจและเป็นผูน้ําในการกาํกับติดตาม ควรคัดเลือกบุคลากรในการนิเทศที�มี

ประสบการณ์และคุณสมบติัเหมาะสม ควรประสานงานกบัหน่วยงานอื�น ๆ ในการนิเทศ กาํกบั 

ติดตาม ควรจดงบประมาณในการนิเทศ กาํกบั ติดตามให้บุคลากร ควรเชิญวิทยากรให้ความรูเรื�อง

ปัจจยัเสี�ยงต่าง ๆ และควรใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแกปั้ญหา 
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 �.�.� ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัย 

จากการศึกษา “แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อการวิจยั

ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยั

ไวด้งันี�  

�. ควรศึกษาวจิยัเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีมี

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 

�. ควรศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ชุมชนกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       

เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อําเภอเวียงแหง          

จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป  
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ภาพถ่ายการทาํสนทนากลุ่ม 
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รายชื�อบุคคลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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เอกสารระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสนทนากลุ่มเพื�อการวจัิย (Focus Group Discussion) 

เรื�อง แนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

ของโรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม อาํเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ชื�อผูว้จิยั  นางสาวหอมไกร  จนัทคุปต ์ นกัศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

อาจารยที์�ปรึกษาหลกั ศาสตราจารย ์ดร.พศิน  แตงจวง อาจารยที์�ปรึกษาหลกัร่วม ดร.พิมพฤทธิ�   เที�ยงภกัดิ�  

1. แนวทางในการสร้างความตระหนักให้กบับุคลากรในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ควรเป็นอย่างไร 
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3. รูปแบบการนิเทศ กาํกบั ติดตาม การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบใดบ้างที�ช่วยให้

การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ�น 
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ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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การสนทนากลุ่มเพื�อหาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ของเครือข่ายผู้ปกครอง 
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การสนทนากลุ่มเพื�อหาแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของครู 

 



ลาํดับที� ชื�อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1 นายประวติั  พรหมนิล ครู วทิยะฐานะชาํนาญการพิเศษ

2 นายสมจิตร  บุญประเสริฐ ครู วทิยะฐานะชาํนาญการ

3 นางกฤตพร  แกว้ตา ครู วทิยะฐานะชาํนาญการ

4 นางณภทัร  จองเซ ครู วทิยะฐานะชาํนาญการ

5 นางวดีลดา  เขียวพรม ครู วทิยะฐานะชาํนาญการ

6 นางประดบัดวง  ปานนัท์ ครู วทิยะฐานะชาํนาญการ

7 นายเกรียงไกร  ปู่ ยี� ครู วทิยะฐานะชาํนาญการ

8 นายรัฐพล  ศรีชยัวงศ์ ครู

9 นายวรัญ�ู  รีบเร่ง ครู

10 นายอภิวฒัน์  ดวงแกว้ปัน ครู

11 นางสหนนัท ์ ปัญญา ครู

12 นายนิศาชล  วงศน์วล ครู

รายชื�อครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสนทนากลุ่ม

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม

อาํเภอเวยีงแหง   จังหวดัเชียงใหม่

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื�องแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน



ลาํดับที� ชื�อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1 นายชินโชติ  ปานนัท์ ประธาน

2 นายเหรียญชยั  อว้นคาํ รองประธาน

3 พระครูกนัตศีลานุยตุ คณะกรรมการ

4 นายคาํมูล  แสงโย คณะกรรมการ

5 นายบุญส่ง  ชนะอุดมพร เลขานุการ

รายชื�อคณะกรรมการสถานศึกษา ในการสนทนากลุ่ม

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม

อาํเภอเวยีงแหง   จังหวดัเชียงใหม่

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื�องแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน



ลาํดับที� ชื�อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1 นายสงวน   คาํอา้ย ประธาน

2 นายสอน  ฟองแกว้ รองประธาน

3 นางแสงจนัทร์  มูลคาํ คณะกรรมการ

4 นางณฐัพร  ชุ่มเตียม คณะกรรมการ

5 นางจนัทร์ดี  สมเตียม คณะกรรมการ

6 นางสาวอาํพร  เหม่ถ่า เลขานุการ

รายชื�อเครือข่ายผู้ปกครองในการสนทนากลุ่ม

ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม

อาํเภอเวยีงแหง   จังหวดัเชียงใหม่

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื�องแนวทางการพฒันาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน



 
 

 

เอกสารการเยี�ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

 

 

 



 
 

 

 

เอกสารประเมินพฤติกรรมนักเรียน และแบบคัดกรองนักเรียน 

 

 



 
 

 

 

 

เอกสารประเมินพฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองและแบบสรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
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ประวตัผู้ิวจิยั 

 
ชื�อ-สกุล    นางสาวหอมไกร  จนัทคุปต ์

วนั เดือน ปีเกดิ   22  พฤษภาคม  2526 

สถานที�เกดิ   อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน  288 หมู่ 2  ตาํบลเมืองแหง  อาํเภอเวยีงแหง   

จงัหวดัเชียงใหม่  50350 

ตําแหน่งและประวตัิการทาํงาน  

 พ.ศ.2554-พ.ศ.2556 ครูผูช่้วย โรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม  อาํเภอเวยีงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ครู โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม  อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ.2545  โรงเรียนคาํเขื�อนแกว้ชนูปถมัภ ์จงัหวดัยโสธร 

 พ.ศ.2549  วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
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