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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน
สามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ของนักเรียนจําแนกตามเพศ 
และระดับชั้นเรียน และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 
จํานวน 235 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหา
ระดับ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .27 - .93 มีคาความเชื่อม่ัน .92 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและเปรียบเทียบโดยการทดสอบคา t–test 
และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยใช F – test 
 ผลการวิจัย พบวา 
  1. ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขา
ทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข รองลงมา คือ ดานการคัดกรองนักเรียน  ดาน
การสงตอนักเรียน  ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
พบวา นักเรียน ท่ีมีเพศ และระดับชั้นเรียน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยรวม ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักเรียน ท่ีมีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ดานการคัดกรองนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ขอเสนอแนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา เก่ียวกับ
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทย า 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ลําดับตามความถ่ีจากมากไปหานอยคือ ควรมีการ
ประชุมชี้แจงและสรางความตระหนักใหกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย คือ ครู ผูปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการประสานงานไดทราบความเคลื่อนไหวของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
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นักเรียน และ ควรใหความรูความเขาใจแกนักเรียนและหาเวลาในการศึกษานักเรียนใหมากกวานี้ 
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ABSTRACT 
 

 Objectives of this research were: 1) to study relevant personnel’s administrations 
of pre - school child centers following operational standards of local administration bodies 
in Roi Et province’s Selaphum district, 2) to compare their administrations of these pre - 
school child centers, resting on classification of their genders, ages and educational 
levels, 3) to study suggestions for their administrations of aforesaid pre - school child 
centers. The sampling group taken part in the research comprised relevant personnel 
working for pre - school child development centers in the district, numbering 226 
individuals. The data collection instrument was questionnaires of Linkert-type scales, 
possessing the power of discrimination between .27 and .93, and the reliability at .89. 
The statistics used for data analyses embraced frequency, percentage, standard 
deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA). 
 Outcomes of the research summarized the following major findings: 
 1. The scale of administrations of preschool child centers mentioned above was 
rated ‘more’ in the overall aspect. To place all aspects in descending order of means, they 
were: i) academic affairs and curriculum activities, ii) managements of preschool child 
development centers, iii) personnel, iv) participation and support from every sector, v) 
promotion of preschool child development networks; vi) premises, environmental 
settings and safety. 
  2. The comparative results of personnel’s opinions on administration of pre - 
school child development centers revealed that variables of relevant personnel’s 
genders, ages and educational levels showed no significant differences in their opinions on 
administrations of their preschool child development centers. Conversely, variables 
of their genders in term of a single aspect showed significant differences with the 
statistical significance level at .05 in their opinions on administrations of their pre - 
school child centers in aspects of i) personnel and participation and ii) support from 
every sector. 



 

ช 

 3. Relevant personnel’s suggestions for administrations of pre - school child 
development centers following operational standards of local administration bodies in 
the district were recommended in descending order of three frequencies: First, every 
centre should have its premises renovated and been sectional, adjusting both internal 
and external environments to facilitate learning and arranging learning and instructions in 
order to have learners learn happily. Secondly, it should provide child minders with 
training courses and field trip studies in line with external assessment and administration 
of preschool child centers. Finally, it should allot the budget for employing a person 
working as a janitor or a cleaner for each center. 
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ประกาศคุณปูการ 

 
 สารนิพนธ เรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน
สามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  สําเร็จลงไดเนื่องจาก
ไดรับความอนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ดและบุคลากร
หลายทานท่ีไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีให
คําแนะนําเปนอยางดีมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ ดร. ธีรภัทร ถ่ินแสนดี อาจารท่ีปรึกษาหลัก และขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย ดร. สุเทพ เมยไธสง อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีไดใหความรูคําแนะนํา คําปรึกษา 
ตลอดจนตรวจแกไข อันเปนประโยชนแกผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ กรรมการสอบสารนิพนธ ท่ีกรุณา
ตรวจสอบแกไขและใหขอเสนอแนะอยางเปนระบบ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน ดร.กฤตยากร ลดาวัลย อาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด และ นายบุญชนะ  พันธุยางนอย ผูอํานวยการ
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ท่ีใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีไดประสิทธิ์ประสาทความรู 
และประสบการณตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา พนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีเปนกําลังใจ คณะผูบริหารและเพ่ือนรวมงานทุกทาน รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของ
ท่ีมิไดกลาวนามไว ณ ท่ีนี้ ท่ีใหความรวมมือ ชวยเหลือ และใหกําลังใจดวยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย ครอบครัวและผูมีอุปการคุณทุกทานท่ี
ชวยสงเสริมสนับสนุนกระตุนเตือน และเปนกําลังใจตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมาตรา  22 แนวการจัดการศึกษายังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคนโดยยึด
หลักวาทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดตอง
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพรวมท้ังมาตรา  23 (5) ในการจัดการศึกษาตอง
เนนความสําคัญท้ังความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษาซ่ึงเรื่องหนึ่งท่ีกําหนดใหดําเนินการคือเรื่องความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตอยางมีความสุขการจัดกระบวนการเรียนใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลให
ผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาใหรูจักคิดเปนทําเปนรวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาอีกท้ังมีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (กรม
สุขภาพจิต , กระทรวงสาธารณสุข , 2554, หนา 14)นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุน
ผูเรียนแลวการปองกันและชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนก็นับวาเปนเรื่อง
สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนมีความมุงหวังวานักเรียนจะเติบโตอยางมีคุณภาพ
รอบดานท้ังดานสติปญญาความสามารถดานคุณธรรมจริยธรรมและดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขใน
สังคมพรอมดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงความมุงหวังนั้นจําเปนตองอาศัยความอยางใกลชิด
รวมถึงหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานและจากการท่ีสังคมปจจุบัน
ประสบกับปญหาตางๆและการมีเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยรวดเร็วไดสงผลกระทบตอวิถีการ
ดํารงชีวิตและจิตใจของผูคนอยางมากกอใหเกิดปญหาตางๆมากมายแมแตเยาวชนก็ไดรับผลกระทบ
นั้นเชนกันซ่ึงเยาวชนเหลานั้นยังเปนเด็กวัยเรียนท่ีตองการความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตองการ
คําแนะนําปรึกษาอยางมีเทคนิควิธีบางครั้งก็ตองการความชวยเหลือในการแกปญหาท่ีผานเขามาใน
ชีวิตอยางเรงดวนตองการความรักความเขาใจจากผูใหญโดยมีพอแมเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดของ
สถาบันครอบครัวในการดูแลชวยเหลือนักเรียนและมีครูทุกคนเปนผูทําหนาท่ีดังกลาวแทนพอแม
ผูปกครองเม่ือเด็กๆอยูท่ีโรงเรียนนักเรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญอยูในชวงวัยรุนซ่ึง
จัดเปนวัยวิกฤตเนื่องจากเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกายและจิตใจเปนวัยของการอยากรู
อยากลองภาวะอารมณแปรปรวนสูงวุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณมีความสับสนในการวาง
บทบาทของตนเองในสังคมขาดทักษะและประสบการณในการเผชิญกับปญหาเกิดความวิตกกังวล
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายและเกิดความสับสนในการปฏิบัติตนตอกลุมเพ่ือนจึงมีพฤติกรรม
และการแสดงออกท่ีไมเหมาะสมเปนตนวาแตงกายผิดระเบียบกระดางกระเดื่องไมมีสัมมาคารวะเหมอ
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ลอยเก็บตัวเซ่ืองซึมพูดจากาวราวไมสุภาพโตเถียงเสียงดังเอะอะโวยวายการเรียนตกต่ําไมสนใจเรียน
หนีเรียนหรือมาโรงเรียนสายเปนประจํามีเพศสัมพันธในวัยเรียนม่ัวสุมทางเพศกับเพ่ือนชายหญิง
พกพาอาวุธหรือใชสารเสพติดเปนตน (กรมสุขภาพจิต, 2544, หนา 2-9) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบหนึ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานรวมกันการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญสิ่งสําคัญคือครูจะตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแตละคนได
เรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตนเองครูจะตองศึกษาเพ่ือรูจักนักเรียนทุกคนในหองในความ
รับผิดชอบของครูซ่ึงนักเรียนมีความแตกตางกันท้ังความชอบความถนัดและวิธีการเรียนรูความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับนักเรียนนี้ครูจะนํามาใชในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู
จะทําใหครูสามารถชวยเหลือแกไขสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนแตละคนใหพัฒนาไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพและมีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2542, หนา 15) ในการจัด
กระบวนการการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการอยางท่ีสังคมมุงหวังนั้นนอกจากจะดําเนินการดวย
การสงเสริมสนับสนุนนักเรียนและการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนสิ่ง
ท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปอยางมากและรวดเร็วท้ังทางดาน
การสื่อสารและเทคโนโลยีทําใหประชากรในสังคมไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันตามการเปลี่ยนแปลง
จึงเกิดปญหาข้ึนอยางมากท้ังปญหาดานการเรียนปญหาดานครอบครัวปญหาเด็กถูกทารุณกรรมปญหา
ยาเสพติดปญหาเด็กเรรอนเปนตนซ่ึงการดูแลชวยเหลือนักเรียนมิไดเปน เรื่องใหมแตเปนเรื่องเดิมท่ี
โรงเรียนมีอยูแลวเพียงแตมีการปรับกระบวนการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันเพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมี
ปญญาและมีความสุขตามความมุงหวังของการจัดการศึกษา  (อภิชาตเศรณีวิจัยกิจการ , 2547) 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2547) ใหสถานศึกษา
นําไปปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาไปสูความมุงหวัง
ของการศึกษาคือเปนคนดีมีปญญาและมีความสุข 

จากการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ตั้งแตปการศึกษา  2555 เปนตนมาและจากการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนของผูศึกษาคนควาเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนพบวาครูประจําชั้นหรือครูท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานยังขาดความรูความ
เขาใจและเทคนิคกระบวนการดําเนินงานผูวิจัยในฐานะครูผูรับผิดชอบในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ไดตระหนักถึงความสําคัญจึงไดศึกษาคนควาการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยใชระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเนนกระบวนการการทํางานท่ีเปนระบบมีการประสานงานความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝายซ่ึงเหตุผลดังกลาวผูศึกษาคนควาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27ข้ึนเพ่ือพัฒนางานในสวนท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2 .1เพ่ือศึกษาระดับทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 1.2.2เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27ของนักเรียนจําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1นักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27แตกตางกัน 
 1.3.2 นักเรียนท่ีมีระดับชั้นเรียน ตางกัน มีความคิดเห็น เก่ียวกับทางการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27แตกตางกัน 

 
 
1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
 1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 
 ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1–6โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 235คน 
 1.4.2ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา 
   1) ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศและระดับชั้นเรียน 
   2) ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27ประกอบดวย 
    1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
    2) ดานการคัดกรองนักเรียน 
    3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
    4) ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 
    5) ดานการสงตอนักเรียน 
 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
   ไดแก โรงเรียนสามขาวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
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 1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
   ผูวิจัยไดดําเนินการระหวางวันท่ี พฤษภาคม 2557 ถึงวันท่ี พฤศจิกายน 2557 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ผลการวิจัยจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 
 1.5.2 ผลการวิจัยจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของฝายบริหารในการหาแนวทางการ
สงเสริมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาว
วิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 1.5. 3เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัยเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอไป 
 

 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหมายถึงกระบวนการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ใน5ดานไดแกดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลดานการคัดกรอง
นักเรียนดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียนดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียนและดานการสงตอ
นักเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
  1)ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึงการดําเนินงานเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับตัวนักเรียนท้ังในดานการเรียนดานสุขภาพดานสวนตัวและการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน
เปนรายบุคคลเชนการสัมภาษณการเยี่ยมบานเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหคัดกรองนักเรียนเปน
ประโยชนในการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทางเพ่ือนําขอมูลเหลานี้
มาแกไขปญหานักเรียนไมใหเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน 
  2) ดานการคัดกรองนักเรียน หมายถึงการพิจารณาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตัวนักเรียน
เปนรายบุคคลมาพิจารณาเพ่ือจําแนกนักเรียนเปน  2 กลุมคือกลุมปกติและกลุมเสี่ยง  /มีปญหาและ
สามารถใหคาแนะนาชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 
  3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน หมายถึงการจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนท่ีอยู
ในความดูแลรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษาท้ังในกลุมปกติกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาใหสามารถพัฒนา
เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพสําหรับกลุมปกติตองพัฒนาใหดีข้ึนสวนกลุมเสี่ยงตองจัด
กิจกรรมไมใหนักเรียนกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีปญหาในอนาคต 
  4) ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน หมายถึงการใหคําปรึกษาเบื้องตนกับ
นักเรียนกลุมเสี่ยงกลุมมีปญหาตลอดจนการประสานงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดกิจกรรมตางๆ
ไดแกกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมในหองเรียนกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดยเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับปญหาบุคลิกลักษณะและสภาพแวดลอมของนักเรียนแตละคน 
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  5) ดานการสงตอนักเรียน หมายถึงการดําเนินงานเก่ียวกับนักเรียนกลุมท่ีมีปญหา
รุนแรงท่ีครูท่ีปรึกษาไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดโดยลาพังจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเชนงานแนะแนวนักสังคมสงเคราะหจิตแพทยใหเขา
มามีสวนรวมในการแกไขปญหาของนักเรียน 
 นักเรียนหมายถึงนักเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-6 โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ปการศึกษา 2557จํานวน 235 คน 
 ปจจัยสวนบุคล  หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ไดแก 
  1) เพศ  หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้ จําแนกเปน เพศ
หญิงและเพศชาย 
  2) ระดับช้ันเรียน  หมายถึง ระดับชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธ
ฉบับนี้จําแนกเปน 6 ชวง 1) มัธยมศึกษาปท่ี 1 2) มัธยมศึกษาปท่ี 2 3) มัธยมศึกษาปท่ี 3 4) 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 5) มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6) มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัย เรื่องการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาม
ขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปเปนฐานความรูในการกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.2การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.3บทบาทหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.4สภาพพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย 
  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.6กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.1.1 ความเปนมาของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมความเจริญกาวหนาในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปดรับขอมูลขาวสารแบบไรพรมแดนกอใหเกิดการหลั่งไหลแลกเปลี่ยนของ
วัฒนธรรมท่ัวโลกสงผลใหเด็กและเยาวชนมีการรับรูความคิดทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสังคมมีมากข้ึนโดยเฉพาะปญหายาเสพติดท่ีแพรระบาดในหมูนักเรียนนักศึกษาปญหา
พฤติกรรมวัยรุนท่ีนิยมความฟุมเฟอยและไมเหมาะสมป ญหาพฤติกรรมทางเพศท้ังในดานการมี
เพศสัมพันธในชวงอายุท่ีเร็วข้ึนปญหาการพนันปญหาการกออาชญากรรม ท่ีเกิดจากการควบคุมตัวเอง
ไมไดจากฤทธิ์ของยาเสพติดลวนแตกระทบตอคุณภาพชีวิตและความสงบสุขของสังคม 
 ภาพปญหาของเด็กและเยาวชนเปนตัวสะทอนวาขณะท่ีโลกมีความเจริญรุดหนาอยาง
รวดเร็วทางดานวัตถุและเทคโนโลยีสารสนเทศแตวัยรุนกลับมีคุณภาพจิตใจท่ีดอยโอกาสลงอยางนา
เสียดายการชวยเหลือเด็กและเยาวชนเหลานี้ใหสามารถฝากระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยีซ่ึงมีอิทธิพลอยางรุนแรงตอการสรางคานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของพวกเขาจึง
จําเปนตองอาศัยบุคคลผูใกลชิดท่ีเขาใจธรรมชาติทัศนคติและความตองการของเด็กและเยาวชนอาง
ลึกซ้ึงและสามารถสรางความผูกพันจนเขาไปนั่งอยูกลางใจได 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547, หนา 1) ไดกําหนดนโยบายให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดมีหนาท่ีในการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและสงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาครู -อาจารยและผูท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริม
ศักยภาพนักเรียนเนนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาปองกันและแกปญหาและการคุมครองเด็กเพ่ือให
นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูผูปกครองชุมชนหนวยงานและองคการท่ีเก่ียวของและมี



8 

คุณภาพท้ังดานรางกายจิตใจสติปญญาใหมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขตามท่ีสังคมมุงหวังโดยผานกระบวนการศึกษาในสถานศึกษา 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอน
ชัดเจนโดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบไดครูประจําชั้น/
อาจารยท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและมีบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา
อันไดแกครูผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผูปกครองชุมชนหนวยงานและ
องคกรท่ีเก่ียวของใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่องการเรียนรูและวิถีชีวิต
ในสังคมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการดําเนินงานรวมกันของกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตเพ่ือรวมกันวางรากฐานใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, 2547, หนา 3) 
  1.ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครู  อาจารยใหสงเสริมดูแลพัฒนา
นักเรียนท้ังดานรางกายจิตใจสติปญญาอารมณและสังคม 
  2.วางระบบท่ีจะสรางความม่ันใจวานักเรียนทุกคนจะมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนท่ีจะ
คอยดูแลทุกขสุขอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
  3.สนับสนุนใหครู -อาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครองเพ่ือใหบานโรงเรียนและ
ชุมชนเชื่อมประสานและรวมกันเปนเครือขายในการเฝาระวังดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  4.ประสานสัมพันธระหวางนักเรียนชุมชนและผูชํานาญการในสาขาตางๆเพ่ือใหมีการสง
ตอและรับชวงการแกไขสงเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะประสบความสําเร็จไดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตอง
มีความเชือ่ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, หนา 3) 
  1.นักเรียนทุกคนตองการความรักความเขาใจการใหอภัยการใหโอกาสอยากเปนคนดีมี
ปญญาและมีความสุข 
  2.นักเรียนทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตเพียงแตใชเวลา
และวิธีการท่ีแตกตางกัน 
  3. ความสําเร็จของงานตองอาศัยการรวมแรงรวมใจรวมคิดรวมกระทําของทุกคนท่ีมีสวน
เก่ียวของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังทางดานรางกายจิตใจสติปญญา
ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังนั้นมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองปฏิบัติการเชิงรุกในการปองกันแกไขและพัฒนาเด็กเพ่ือใหสามารถตอสูเอาชนะภัย
คุกคามเด็กและเยาวชนท่ีนับวันจะรุนแรงมากข้ึนดวยเหตุผลดังนี้ 
   3.1นโยบายของรัฐบาล 
   มุงเนนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาพัฒนาครู รวมท้ังจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
ฟร ี 15 ปตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและเรียนรู
อยางมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชนโดยใชพ้ืนท่ีและโรงเรียนเปนฐานบูรณาการทุกมิติ
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และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการ
เปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาครวมท้ังเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชนโดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถาบันทาง
ศาสนา 
   3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 
2545 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 (2545,หนา 5-7) กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข(มาตรา 6) และการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถื อวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   3.3 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ. 2544 
   หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ .ศ. 2544 (2546,หนา 5) มีเปาหมายใหนักเรียน
เปนคนดีมีปญญามีความเปนไทยและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและไดกําหนดจุดหมายให
นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคมีความคิด
สรางสรรคใฝรูใฝเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
   3.4จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2544 ,หนา 65) กําหนดใหครูตองรักและเมตตาศิษย
โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนาและครู
ตองอบรมสั่งสอนฝกฝนสรางเสริมความรูทักษะและนิสัยท่ีถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   3.5พัฒนาการและความตองการของนักเรียน 
   จากความเจริญกาวหนาของสังคมโลกและกระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดสภาวะวิกฤติ
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปเด็กตองอยูทามกลางโลกแหงการแขงขันและเรียนรูอยู
ตลอดเวลาทําใหเกิดปญหาการปรับตัวท่ีไมทันตอการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอสถานการณของ
เด็กและเยาวชนท่ีเปนปญหาของสังคม 
   3.6ความตองการของผูปกครองและชุมชน 
   ดวยความเชื่อวาครูคือพอแมคนท่ีสองของลูกประกอบกับสภาพความยากลําบากใน
การหาเลี้ยงชีพสงผลใหไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะดูแลบุตรหลานของตนจึงฝากความหวังไวกับครูและ
ระบบการศึกษาท่ีจะใหโรงเรียนเปนแหลงใหความ รูและอบรมสั่งสอนและพัฒนาใหบุตรหลานเติบโต
อยางมีคุณภาพและเปนคนดีของสังคม 
 2.1.2ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต  (2546, หนา4) ไดใหความหมายวา  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน
กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการ
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ทํางานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรในการดําเนินการดังกลาวและมีการประสานความ
รวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของหรือบุคคลภายนอกรวมท้ังการสนับสนุน 
 สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 4) ไดใหความหมายของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอนชัดเจนพรอม
ท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางานท่ีตรวจสอบไดโดยมีครูประจํา
ชั้น/ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอก
สถานศึกษาอันไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองชุมชนผูบริหารและครูทุกคนฯลฯมีสวนรวม 
 บุญประสพ กุลศรี  (2550, หนา 6) ไดกลาวถึงความหมายของระบบดูแลและชวยเหลือ
นักเรียนไววา กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนมีข้ันตอนชัดเจนพรอมท้ังวิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานในการทํางานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจําชั้น/ครูท่ี
ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานท่ี 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคนท่ีมีสวนรวมมีองคประกอบ
ท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การ
ปรับปรุงแกไข และการสงตอ 
 อานนท นนทวัน ( 2551, หนา 5) ไดกลาวถึงความหมายของระบบการดูแลและชวยเหลือ
นักเรียนไววา กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีทํางานชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลัก และมีการประสานความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของหรือบุคคลภายนอก  รวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 
 จากท่ี กลาว มาขางตนสามารถสรุปไดวา ร ะบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหมายถึง
กระบวนการดําเนินงานอยางมีข้ันตอนของครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหาของนักเรียนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุขตามอัตภาพของตนเอง 

 

2.2 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.2.1วัตถุประสงคของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547, หนา 5) ใหวัตถุประสงคของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา   
  1. เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือใหโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกร และหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการทํางานรวมกันโดยผานกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีรองรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบและประเมินได 
  3. ประโยชนและคุณคาของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนํามาใชใน
โรงเรียน 
 2.2.2ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 5) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไวดังนี้ คือ 
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  1. ทีมนําและทีมประสาน อันไดแก ผูบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย รวมท้ังหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานตาง ๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือรวม
กิจกรรม ตามความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
  2. ครูทุกคนและผูท่ีเก่ียวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและมีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
  3. คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิดและมี
การประชุมในแตละคณะอยางสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 
  4. ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความรวมมือจากครูทุก
คนในโรงเรียน  รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตางๆจากโรงเรียน 
  5. การอบรมใหความรูและทักษะรวมท้ังการเผยแพรขอมูล ความรูแกครูท่ีปรึกษาหรือผู
ท่ีเก่ียวของในเรื่องท่ีเอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบื้องตนและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  ของนักเรียนซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  6. ผูปกครองและเครือขายการรวมพัฒนาในทุกสวนของสังคม มีความมุงม่ันในการ
ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนและเยาวชนในเชิงบูรณาการอยางเขมแข็งจริงจัง 
 2.2. 3กรอบแนวคิดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 อภิชาตเศรณีวิจัยกิจการ(2547, หนา61-62) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะ
ประสบความสําเร็จไดตองมีความเชื่อวา 
  1.ทุกคนตองการความรักความเขาใจการใหอภัยการใหโอกาสอยากเปนคนดีมีปญญา
และมีความสขุ 
  2.ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตเพียงแตใชเวลาและวิธีการ
ท่ีแตกตางกัน 
  3.ความสําเร็จของงานตองอาศัยการรวมใจรวมคิดรวมทําของทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดจัดทําข้ึนตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบท่ีมีโครงสราง  
3 องคประกอบไดแกปจจัย  (Input)กระบวนการ  (Process) และผลผลิต  (Output) โดยท่ีแตละ
องคประกอบจะมีรายละเอียดและมีปฏิสัมพันธกันสามารถใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
ระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง
ตระหนักและรับผิดชอบการบริหารจัดการวางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับครูทุกคนใน
สถานศึกษารวมท้ังผูเก่ียวของและหากจะใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนควรมีแนวทางการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปนี้ 
  1.ศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงานกลาวคือศึกษาและทําความเขาใจนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดทําระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตลอดจนศึกษาสภาพบริบทของชุมชน 
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  2.กวางแผนคือจัดสรางทีมทํางานและสรางความตระหนักเจตคติท่ีดีในการทํางานแก
ทีมงานกําหนดกลยุทธการดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานจัดทําแผนงานปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษาจัดทําสื่อนวัตกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3.ดําเนินงานตามแผนคือพัฒนาบุคลากรใหมีเจตคติความรูความเขาใจและ
ความสามารถในการดําเนินงานตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนสนับสนุนใหครูท่ีปรึกษาและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุมท้ังการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลการ
คัดกรองการสงเสริมพัฒนาการปองกันการแกไขการสงตอภายในและภายนอกและชวยใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยางราบรื่นและมีคุณภาพผลิตหรือจัดหาสื่อนวัตกรรมในการ
สนับสนุนกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
   4.นิเทศกํากับติดตามเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและประสานความรวมมือใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของนําเสนอขอมูลความรู
และเทคนิควิธีท่ีเปนประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนติดตามผลการดําเนินงานของครูในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 
   5.ประเมินเพ่ือทบทวนเปนการจัดประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของครูแตระดับชั้นดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางนอยปละ  1 ครั้งเปนการประเมิน
เพ่ือพัฒนาดวยบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงสวนท่ีเปนจุดออน
และพัฒนาในสวนท่ีดีเปนท่ียอมรับใหกาวหนายิ่งข้ึนเพ่ือใหมีความเขมแข็งม่ันคงตลอดไป 
   6. สรุปรายงานและประชาสัมพันธคือจัดทําหลักฐานการสรุปรายงานประชาสัมพันธท่ี
ครอบคลุมจุดประสงคเปาหมายวิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงานปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาการรายงานรวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธงานในการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนจําเปนตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิดรวมมือกันทําเปน ทีมประกอบดวย
ทีมนําทีมทําและทีมสนับสนุนซ่ึงเหมาะกับสถานศึกษาขนาดใหญสวนสถานศึกษาขนาดเล็กจําเปนตอง
บูรณาการท้ัง3 ทีมเขาดวยกันเพ่ือใหมีการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังนี ้ควรมีการกําหนดแผนการทํางานใหรอยรัดเชื่อมโยงกัน 
 จากกรอบแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้ น
มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะพัฒนานักเรียนท้ังรางกายจิตใจสติปญญาอารมณสังคมและการใหนักเรียนมี
ความปลอดภัยจากอันตรายตางๆซ่ึงสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาครูบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝาย
ตองมีความรวมรับผิดชอบสนับสนุนสงเสริมปองกันและแกปญหารวมกันมีการประสานงานกันอยาง
ใกลชิดมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 2.2.4 ขอบขายการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 เพ่ิมกรรณิการและคณะ (2546,หนา 25) ไดกลาวถึง ขอบขายของงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีขอบขายดังตอไปนี ้
  1. ควบคุมดูแลนักเรียนดานความประพฤติแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ี
กําหนดไวดวยการปองกันไมใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของนักเรียน 
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  2. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมใหแกนักเรียนและสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคไดพัฒนายิ่งข้ึน 
  3. รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน 
  4. รักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา 
  5. ดูแลและรักษาทรัพยสินของทางราชการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547,หนา 1-3) ไดกําหนดขอบขายงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีดังนี้ 
  1. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ 
  2. ดําเนินการท้ังสงเสริมพัฒนาปองกันและแกไข 
  3. การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท้ังผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน
ผูปกครองชุมชนหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 
 สรุปไดวาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือให
สถานศึกษามีการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีระบบท่ีทุกคนมีสวนรวมและมีขอบขายการดําเนินงาน
ท่ีควบคุมดูแลนักเรียนในดานความประพฤติเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 
 2.2.5 การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547, หนา 28-54) การนําระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเขาสูสถานศึกษามีแผนการดําเนินงานท่ีประกอบดวยกิจกรรมตางๆและนําไปปฏิบัติ
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษาซ่ึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดังรายละเอียดดังนี้ 
  การเตรียมการและการวางแผนดําเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมโดยมีวัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหไดคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2. เพ่ือใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  วิธีดําเนินการผูบริหารสถานศึกษาและคณะผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดําเนินการงานและแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
  1. ประชุมหารือเพ่ือกําหนดโครงสรางบุคลากรในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนาํ) คณะกรรมการประสานงาน  (ทีมสนับสนุน ) 
และคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
  3. กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการท้ังสามทีม 
  กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติ
งานโดยมีวัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหทราบสภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเพ่ีอใชเปนขอมูลสําหรับวางแผนการดําเนินงาน 
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  2. เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตลอดป
การศึกษา 
 วิธีดําเนินการคณะกรรมการอํานวยการ  (ทีมนาํ) และคณะกรรมการประสานงาน  (ทีม
สนับสนุน)ดําเนินการดังนี้ 
  1. วิเคราะหสภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินหรือแบบสํารวจการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือแบบสอบถามความพรอมพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ี
สถานศึกษาจัดทําข้ึนเองเพ่ือศึกษาจุดแข็งจุดออนในดานตางๆของสถานศึกษาท่ีมีผลตอการชวยเหลือ
นักเรียนและขอเสนอแนะของครูรวมท้ังผูเก่ียวของในสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2. วิเคราะหขอมูลท่ีไดเพ่ือใชในการจัดทําโครงการแผนปฏิบัติงานการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและจัดกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนใหระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การปฏิบัติตามแผน 
 กิจกรรมที่ 3 สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน 
  2. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเขาใจบทบาทภาระหนาท่ีของการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
  3. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขาใจข้ันตอนวิธีการดําเนินงานและมีการ
ประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในสถานศึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 วิธีดําเนินการคณะกรรมการประสานงานดําเนินการสรางความเขาใจกับบุคลากรโดยอาจ
จัดในลักษณะดังนี้ 
  1. ประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษาดวยวิธีการตางๆ
เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความยินดีรวมมือรวมใจในการทํางานเพ่ื อ
ชวยเหลือนักเรียน 
  2. ฝกอบรมบุคลากรโดยเฉพาะครูประจําชั้น /ครูท่ีปรึกษาใหมีความรูความสามารถ
เทคนิคหรือทักษะตางๆในการดูแลชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน 
  3. ประชาสัมพันธงานดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบอยางตอเนื่อง 
  4. ประเมินผลการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
และนําผลการประเมินเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรตอไป 
 กิจกรรมที่ 4 ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใหครู
ไดดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดไวเพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลตามระบบอยางท่ัวถึง 
 วิธีการดําเนินงาน 
 ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนซ่ึงสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
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 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาจะตองเปนความรวมมือกัน
ในการดําเนินงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาหนวยงานและองคกรท่ี
เก่ียวของ ของโดยมีบุคลากรหลักในการดําเนินงานคือครูประจําชั้น /ครูท่ีปรึกษาโดยมีภารกิจท่ีเปน
หัวใจของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  5 กิจกรรมคือ (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 ,หนา 6) 
 1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2. การคัดกรองนักเรียน 
 3. การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
 4. การปองกันชวยเหลือและแกไข 
 5. การสงตอนักเรียน 
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 ภาพท่ี 2.1 กระบวนการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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 1.การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
  ดวยความหลากหลายของนักเรียนและนักเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิต
ท่ีแตกตางกันผานการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะท้ังดานบวกและดานลบดังนั้นการ
ไดรูขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหครูอาจารยมีความเขาใจนักเรียน
มากข้ึนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียนเปนประโยชนในการสงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทางซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการ
คาดคะเนโดยเฉพาะการแกปญหานักเรียนซ่ึงจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือ
เกิดไดนอยท่ีสุด 
 วนิดาชนินทยุทธวงศ (2544, หนา 20 – 22)กลาววาในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น
ครูท่ีปรึกษาตองใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนท่ีครอบคลุมท้ังดาน
ความสามารถดานสุขภาพและดานครอบครัวเครื่องมือท่ีสําคัญไดแก 
  1.ระเบียนสะสม 
  2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
  3. วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆเชนการสัมภาษณการศึกษาจากแฟมสะสม 
 ผลงานการเยี่ยมบานการศึกษาขอมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเองซ่ึงจัดทํา
โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 37)กลาวถึงขอมูลพ้ืนฐานของ
นักเรียนท่ีครูประจําชั้น /ครูท่ีปรึกษาควรมีสําหรับใชในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนดังนี ้
  1. ขอมูลดานความสามารถ 
   1.1 การเรียน 
   1.2 ความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ 
  2. ดานสุขภาพ 
   2.1 รางกาย/ความพิการ 
   2.2 จิตใจ-พฤตกิรรม 
  3. ดานครอบครัว 
   3.1 เศรษฐกิจ 
   3.2 การคุมครองสวัสดิภาพ 
  4. ดานสารเสพติด 
  5. ดานความปลอดภัย 
  6. พฤติกรรมทางเพศ 
  7. ดานอ่ืนๆท่ีครูพบเพ่ิมเติมซ่ึงมีความสําคัญหรือเก่ียวของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(2547ข, หนา 37) กลาววาการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลนั้นควรมีขอมูลดังตอไปนี้ 
  1. ระเบียนสะสมเปนเครื่องมือในรูปเอกสารเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักเรียน
โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูลและครูท่ีปรึกษานําขอมูลเหลานี้มาศึกษาพิจารณาทาความรูจักนักเรียน
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เปนเบื้องตนหากขอมูลไมเพียงพอหรือมีขอสังเกตบางประการก็ควรหาขอมูลเพ่ิมเติมดวยวิธีการตางๆ
เชนการสอบถามจากนักเรียนโดยตรงการสอบถามจากครูคนอ่ืนๆหรือเพ่ือนๆของนักเรียนระเบียน
สะสมเปนขอมูลสวนตัวของนักเรียนจึงตองเปนความลับและเก็บไวอยางดีมิใหผูใดเก่ียวของหรือเด็ก
อ่ืนๆมารื้อคนไดหากเปนไปไดควรเก็บไวกับครูท่ีปรึกษาและมีตูเก็บระเบียนสะสมใหเรียบรอยระเบียน
สะสมควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องอยางนอย  3 ปการศึกษาหรือ  6 ปการศึกษาและสงตอ
ระเบียนสะสมไปยังครูท่ีปรึกษาคนใหมในปการศึกษาตอไปหรืออาจจัดครูท่ีปรึกษาตามดูแลนักเรียน
อยางตอเนื่องจนจบการศึกษาในแตละตอนหรือจนจบ 6 ปการศึกษาก็ได 
  2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็กเปนเครื่องมือสําหรับการคัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรม
การปรับตัวท่ีมีผลเก่ียวเนื่องกับสภาพจิตใจซ่ึงจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียนดาน
สุขภาพจิตมากข้ึนแบบประเมินพฤติกรรมเด็กเปนเครื่องมือท่ีกรมสุขภาพจิตเปนผูจัดทําข้ึนซ่ึงใชกัน
แพรหลายในประเทศแถบยุโรปเพราะมีความเท่ียงและความตรงจํานวนขอไมมากคณะผูจัดทําของ
กรมสุขภาพจิตโดยแพทยหญิงพรรณพิมลหลอตระกูลเปนหัวหนาคณะไดทําการวิจัยเพ่ือวิเคราะห
ความเท่ียงและความตรงแบบประเมินและหาเกณฑมาตรฐาน  (Norm) ของเด็กไทยแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กมี 3 ชุดคือชุดท่ีครูเปนผูประเมินนักเรียนชุดท่ีพอแมผูปกครองเปนผูประเมินนักเรียนและ
ชุดท่ีนักเรียนประเมินตนเองท้ัง 3 ชุดมีเนื้อหาและจํานวนขอเทากันคือ 25 ขอโรงเรียนอาจเลือกใชชุดท่ี
นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียวหรือใชควบคูกับชุดท่ีครูเปนผูประเมินเพ่ือความเท่ียงตรงยิ่งข้ึนโดย
ระยะเวลาท่ีประเมินไมควรหางจากนักเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือนซ่ึงถาหากเปนไปไดควรใชแบบ
ประเมินท้ัง 3 ชุดพรอมกันเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของผลท่ีออกมาการใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
ครูท่ีปรึกษาจําเปนตองไดรับการอบรมวิธีการใชกอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจและมีทักษะ 
 ในการใชในกรณีท่ีขอมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กมีไม
พอเพียงหรือเกิดกรณีท่ีจําเปนตองการขอมูลเพ่ิมเติมอีกครูท่ีปรึกษาก็อาจใชวิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเชนการสังเกตพฤติกรรมในหองเรียนการสัมภาษณและการเยี่ยมบานนักเรียนเปนตนการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลเปนกิจกรรมท่ีมุงใหครูท่ีปรึกษาสรางสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียนและ
ผูปกครองนักเรียนเพ่ือใหครูท่ีปรึกษาสามารถรวบรวมขอมูลนักเรียนไดมากพอท่ีจะสามารถวิเคราะห
พฤติกรรมคัดกรองนักเรียนใหคาแนะนาปรึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงหรือมีปญหามักมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
และกอปญหาข้ึนมากมายครูท่ีปรึกษาท่ีมีขอมูลนักเรียนมากพอจะสามารถจัดกิจกรรมปองกันปญหาท่ี
จะเกิดข้ึนไดและหากมีปญหาเกิดข้ึนก็จะสามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที 
 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้นมีวิธีการดังนี้ 
  1. การสังเกต 
   1.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 
   1.2 สังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียน 
  2. การสมัภาษณ 
   2.1 สัมภาษณผูเก่ียวของไดแก 
    2.1.1 ผูเก่ียวของภายในสถานศึกษาไดแกครูประจําชั้น /ครูท่ีปรึกษาครูประจํา
วิชา/เพ่ือนครูและเพ่ือนนักเรียน 
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    2.1.2 ผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาไดแกผูปกครองนักเรียนญาติใกลชิด
นักเรียนและเพ่ือนบาน 
   2.2 สัมภาษณตัวนักเรียนเอง 
  3. การเยี่ยมบาน 
   3.1 เยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือพบพอแม /ผูปกครองนักเรียนไดทราบขอมูลเก่ียวกับ
สภาพเศรษฐกิจ/สังคมความสัมพันธในครอบครัวทัศนคติ/คานิยมของคนในครอบครัว 
   3.2 เยี่ยมบานเพ่ือพบบุคคลอ่ืนๆในครอบครัว 
  4. ศึกษาขอมูล 
   4.1 ศึกษาขอมูลจากผลงานของนักเรียนแบงออกเปน 
    4.1.1 จากผลงานการเขียนไดแกอัตชีวประวัติบันทึกประจําวัน 
    4.1.2 จากชิ้นงานไดแกสมุดทางาน/แบบฝกหัดงานฝมือ/สิ่งประดิษฐโครงงาน 
   4.2 ศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐานอ่ืนๆไดแก 
    4.2.1 ระเบียนสะสม 
    4.2.2 การศึกษาเด็กเปนรายกรณี 
    4.2.3 บันทึกสุขภาพจากแพทย 
    4.2.4 บันทึกสรุปการประเมินจุดแข็งจุดออน 
    4.2.5 บันทึกสรุปการสํารวจเบื้องตนเพ่ือคัดแยกความพิการ/ความบกพรอง 
    4.2.6 บันทึกสรุปการสํารวจความสามารถพิเศษ 
    4.2.7 บันทึกสรุปการสํารวจนักเรียนดอยโอกาส 
  5. ทดสอบ 
   5.1 แบบทดสอบท่ีสถานศึกษาสรางข้ึน 
   5.2 แบบทดสอบระดับชาติ 
   5.3 แบบทดสอบมาตรฐาน 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถ สรุปไดวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลหมายถึงการดําเนินงานเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตัวนักเรียนท้ังในดาน
การเรียนดานสุขภาพดานสวนตัวและการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลเชนการ
สัมภาษณการเยี่ยมบานเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหคัดกรองนักเรียนเปนประโยชนในการสงเสริมการ
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทางเพ่ือนําขอมูลเหลานี้มาแกไขปญหานักเรียนไมให
เกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน 
 2. การคัดกรองนักเรียน 
 เปนการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือจัดกลุมนักเรียนซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
หาวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหตรงกับสุขภาพปญหาและความตองการจําเปน
ดวยความรวดเร็วและถูกตองแมนยํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547ข, หนา 37)กลาววาการคัดกรอง
นักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมนักเรียนแบงเปน 2 กลุม 
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  1. กลุมปกติคือนักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตางๆตามเกณฑการคัดกรองของ
โรงเรียนแลวอยูในเกณฑของกลุมปกติ 
  2. กลุมเสี่ยง/มีปญหาคือนักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหาตามเกณฑการคัด
กรองของโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนตองใหความชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณีการจัดกลุม
นักเรียนนี้มีประโยชนตอครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง
โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วในการแกปญหาซ่ึงหาก
ครูท่ีปรึกษาไมไดคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลวความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือการแกไขปญหาของ
นักเรียนจะมีนอยลงมีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
 การคัดกรองนักเรียนครูท่ีปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งท่ีจะไมทําใหนักเรียนรูไดวา
ตนถูกจัดกลุมอยูในกลุมเสี่ยง /มีปญหาซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมปกติโดยเฉพาะนักเรียนวัยรุนท่ีมี
ความไวตอการรับรูแมวานักเรียนจะรูตัวดีวาขณะนี้ตนเองมีพฤติกรรมอยางไรหรือประสบปญหาใดก็
ตามและเพ่ือเปนการปองกันการลอเลียนในหมูเพ่ือนนักเรียนอีกดวยดังนั้นครูท่ีปรึกษาตองเก็บผลการ
คัดกรองนักเรียนเปนความลับนอกจากนี้ครูท่ีปรึกษาจะตองประสานงานกับผูปกครองเพ่ือการ
ชวยเหลือนักเรียนซ่ึงตองระมัดระวังในการสื่อสารท่ีทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกวาบุตรหลานของตน
ถูกจัดอยูในกลุมท่ีผิดปกติแตกตางจากเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนๆซ่ึงอาจมีผลเสียตอนักเรียนในภายหลังได
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนนั้นใหอยูในดุลพินิจของครูท่ีปรึกษาและยึดถือเกณฑการ
คัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวยดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑการ
จัดกลุมนักเรียนรวมกันเพ่ือใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนท่ีเหมือนกันเปนท่ียอมรับ
ของครูในโรงเรียนรวมท้ังใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเทาใดจึงจัด
อยูในกลุมเสี่ยง /มีปญหาการคัดกรองนักเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือจําแนกกลุมนักเรียนเปนการจําแนก
ตามขอมูลนักเรียนโดยยึดเกณฑการคัดกรองท่ีบุคลากรของโรงเรียนรวมกันกําหนดข้ึนผลการคัดกรอง
นักเรียนจะชวยใหครูท่ีปรึกษาทราบพฤติกรรมและแนวโนมของพฤติกรรมนักเรียนท่ีรับผิดชอบซ่ึงจะ
ชวยใหครูท่ีปรึกษาสามารถวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังนี้ครูท่ีปรึกษาควรแจงผลการคัดกรองนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกรายโดยเฉพาะ
นักเรียนในกลุมเสี่ยง /มีปญหาและตองแจงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหผูปกครองนักเรียนเกิด
ความรูสึกวาบุตรหลานของตนแปลกแยกจากนักเรียนอ่ืนแตควรใชวีชี้แจงเสนอแนะและขอความ
รวมมือในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 จากการศึกษาของสถาบันตางๆไดมีความเห็นถึงลักษณะของนักเรียนกลุมเสี่ยงมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 กรมสุขภาพจิต (2544ค, หนา 4) กลาววากลุมเสี่ยงหมายถึงลักษณะกลุมคนท่ีมีหลักฐาน
พอจะเชื่อไดวามีความเสี่ยงตอการเกิดปญหามากกวาบุคคลท่ัวๆไปโดยท่ีคนกลุมนี้ยังไมมีอาการหรือ
ความผิดปกติแตถาไมไดรับการสรางภูมิคุมกันจะทําใหเกิดปญหาภายหลังได 

กรมสุขภาพจิต (2544ง, หนา 151) กลาววานักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติดคือกลุมคนท่ีใช
สารเสพติดเชนบุหรี่สุรากัญชายาบาหรือสารเสพติดอ่ืนๆสวนกลุมเสี่ยงดานการมีเพศสัมพันธคือกลุมท่ี
มีลักษณะการจับคูอยูดวยกันอยางชัดเจนแยกกลุมอยูดวยกันสองตอสองบอยครั้งหนีเรียนขาดเรียน
โดยไมมีเหตุผล 
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ศูนยสุขภาพจิตท่ี  9(2556, หนา 1-2) กลาววากลุมเสี่ยงหมายถึงกลุมท่ียังไมใชยาเสพติดแต
มีปจจัยเสี่ยงจากสภาพของครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีอยูอาศัยมีสวนท่ีจะทําใหกลุมเสี่ยงกลายเปน
กลุมเสพสวนจังหวัดแพรไดใหความหมายของกลุมเสี่ยงดังนี้กลุมเสี่ยงหมายถึงบุคคลท่ีมีปจจัยท้ัง
ทางดานบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมพรอมท่ีจะทําใหนักเรียนใชสารเสพติดบุคคลเหลานี้ถาไมสราง
ภูมิคุมกันไวมีโอกาสท่ีจะใชสารเสพติดได 
  3. กลุมมีปญหาคือนักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหาตามเกณฑการคัดกรองของ
โรงเรียนซ่ึงโรงเรียนตองชวยเหลือและแกปญหาโดยเรงดวน 
  4. กลุมพิเศษคือนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีความเปนอัจฉริยะแสดงออกซ่ึง
ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานอยางเปนท่ีประจักษเม่ือเทียบกับผูมีอายุใน
ระดับเดียวกันสภาพแวดลอมเดียวกันซ่ึงโรงเรียนตองใหการสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถ
พิเศษนั้นอยางเต็มศักยภาพ 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถ สรุปไดวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการ
คัดกรองนักเรียนหมายถึงการพิจารณาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตัวนักเรียนเปนรายบุคคลมาพิจารณา
เพ่ือจําแนกนักเรียนเปน  2 กลุมคือกลุมปกติและกลุมเสี่ยง  /มีปญหาและสามารถใหคาแนะนา
ชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 
 3.การสงเสริมนักเรียน 
 เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมมีปญหากลุม
ความสามารถพิเศษใหมีคุณภาพมากข้ึนไดพัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตางๆ
ซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติและกลุมพิเศษกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง /มีปญหา
และเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหากลายมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547ข, หนา 48)กลาวถึงการสงเสริม
พัฒนานักเรียนวาเปนการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม
วาจะเปนนักเรียนในกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง /มีปญหาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในดานตางๆซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงและเปนการ
ชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง /มีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนคาดหวังตอไปการสงเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการไดแตมี
กิจกรรมหลักสําคัญท่ีโรงเรียนตองดําเนินการคือ 
  1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมนักเรียนเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมก็ไดสถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปนหองเรียนหรือนอกหองเรียนโดยจัด
ใหมีบรรยากาศเสมือนบานท่ีมีครูท่ีปรึกษาและนักเรียนเปนดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการ
ทากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนในดานตางๆเชนการรูจักตนเองของนักเรียนการรูจักผูอ่ืนและ
สิ่งแวดลอมมีทักษะการตัดสินใจทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิตเปนตนกิจกรรมเหลานี้ครูและ
นักเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกันการจัดกิจกรรมโฮมรูมนี้จะชวยใหครูท่ีปรึกษารูจัก
นักเรียนมากข้ึนสามารถสงเสริมความสามารถและปองกันปญหาของนักเรียนไดอีกดวย 
  2. การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน  (Classroom meeting) เปนการพบกัน
ระหวางครูท่ีปรึกษากับผูปกครองนักเรียนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกันและรวมมือกันดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนระหวางบานโรงเรียนและผูปกครองการประชุมผูปกครองจะทําใหนักเรียนไดรับ
ความเอาใจใสดูแลจากผูปกครองมากข้ึนท้ังการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพมีความสามารถมากยิ่งข้ึน
หรือรวมมือกับทางโรงเรียนในการปองกันหรือแกไขปญหาของนักเรียน 
 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกลาวถึงการสงเสริมพัฒนานักเรียนวา
เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนในกลุมคัดกรองไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยงมี
ปญหากลุมความสามารถพิเศษใหมีคุณภาพมากข้ึนไดพัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ในดานตางๆซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติและกลุมพิเศษกลายเปนนักเรียนกลุม
เสี่ยง /มีปญหาและเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง /มีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไปการสงเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีท่ี
โรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการไดแตมีกิจกรรมหลักสําคัญท่ีโรงเรียนตองดําเนินการคือการจัด
กิจกรรมโฮมรูมการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดาน
การสงเสริมนักเรียนหมายถึงการจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของครูท่ี
ปรึกษาท้ังในกลุมปกติกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาใหสามารถพัฒนาเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงสุดตาม
ศักยภาพสําหรับกลุมปกติตองพัฒนาใหดีข้ึนสวนกลุมเสี่ยงตองจัดกิจกรรมไมใหนักเรียนกลุมนี้เปน
กลุมท่ีมีปญหาในอนาคต 
 4. การปองกันและแกไขปญหา 

 การใหความเอาใจใสของครูกับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุม
เสี่ยง/มีปญหาจําเปนอยางมากท่ีตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือท้ังการ
ปองกันและแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคมการสราง
ภูมิคุมกันการปองกันและแกไขปญหานักเรียนจึงเปนภาระงานท่ียิ่งใหญและมีคุณคาในการพัฒนาให
นักเรียนเติบโตเปนบุคคล  ท่ีมีคุณภาพของสังคม 
 ประเวชตันติพิวัฒนสกุล (2546, หนาออนไลน) กลาววาการปองกันและแกไขปญหานั้น
ตองอาศัยหลายมุมมองและวิธีการท่ีหลากหลายปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานคือปญหา
ระดับนโยบายและโครงสรางรวมถึงการขาดขอมูลวัฒนธรรมของกลุมวัยรุนประสบการณของวิธีการใน
การแกปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนคือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง
หนวยงานของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ28  

สํานักวิจัยเอแบคโพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2549, หนาออนไลน) กลาววามาตรการใน
การปองกันปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในสังคมปจจุบันมีดังนี้ 
  1. ครอบครัวหรือผูปกครองตองใหความรักและความอบอุนแกลูกหลานความรักของพอ
แมการเลี้ยงดูของพอแมวินัยของพอแมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของพอแมมีสวนสรางบุคลิกภาพ
และคานิยมรวมถึงแบบแผนพฤติกรรมในเรื่องเพศใหแกเด็กพอแมผูปกครองตองทาตัวเปนแบบอยาง
ท่ีดีเยาวชนอยูในวัยท่ีตองมีตัวแบบท่ีดีเพ่ือเขาจะไดเลียนแบบพฤติกรรมเชนในเรื่องการวางตัวตอเพศ
ตรงขามความม่ันคงทางอารมณความซ่ือสัตยตอกันการใหเกียรติซ่ึงกันและกันในการใชชีวิตคูของพอ
แม 
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  2. การปลูกฝงคานิยมเรื่องเพศท่ีถูกตองใหแกลูกหลานพอแมหรือผูปกครองปลูกฝง
คานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องเพศเชนผูหญิงใหรักนวลสงวนตัวผูชายใหเกียรติผูหญิงรูจัก
ความรับผิดชอบ 
  3. พอแมผูปกครองตองเขาใจลักษณะธรรมชาติและความตองการของวัยรุนพอแมควรมี
การศึกษาพัฒนาการในชวงวัยตางๆของลูกหลานเชนพอแมตองเขาใจวาวัยรุนตองการอิสระความเปน
สวนตัวการตัดสินใจดวยตนเองเปนตนพอแมจึงตองทําการศึกษาเพ่ือลดชองวางระหวางวัยระหวางพอ
แมกับลูก 
  4. ครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยชวยใหวัยรุนแสดงลักษณะความเปนตัวของ
ตัวเองมีการปรับตัวทางสังคมท่ีดีเด็กและเยาวชนท่ีมีสัมพันธภาพและปรองดองกับพอแมของเขาจะมี
ปญหานอกบานนอยกวาวัยรุนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีการเลี้ยงดูแบบเขมงวด 
  5. เลือกหรือคัดกรองสื่อตางๆเชนโทรทัศนวิทยุอินเตอรเน็ตใหอยูในขอบขายท่ีเหมาะสม
ไมลอแหลมจนเกินไปถาสื่อใดๆท่ีออกมาเห็นวาไมสมควรพอแมควรใหขอมูลยอนกลับใหความรูคา
อธิบายชี้ใหเห็นคุณและโทษของขอมูลจากสื่อนั้นๆ 
  6. การสนับสนุนการทากิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชนการรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเชนการอานหนังสือการออกกาลังกายการเลนดนตรีเปนตน 
  7. กลุมเพ่ือนเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนมากพอแมผูปกครองจึงควรทําความรูจักสนิท
สนมกับกลุมเพ่ือนของลูกหลานและคอยสอนใหเยาวชนเลือกคบเพ่ือนท่ีมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร29  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(2547ข, หนา 49 -50) กลาววามาตรการใน
การปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนท่ีครูประจําชั้น /ครูท่ีปรึกษาจําเปนตองดําเนินการมี  2 
ประการคือ 
  1. การใหการปรึกษาเบื้องตนเปนการใหการชวยเหลือเพ่ือผอนคลายปญหาใหลดนอยลง
ท้ังดานความรูสึกความคิดและการปฏิบัติตนของนักเรียนโดยมุงหวังใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงคท้ังนี้ครูท่ีปรึกษาจะตองสรางสัมพันธภาพกับนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความไววางใจกลาท่ีจะใหขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือครูท่ีปรึกษาจะไดใหคาแนะนาในการ
แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  2. การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหากรมสามัญศึกษามีแนวทางการจัด
กิจกรรม 5 แนวทางท่ีจําเปนคือ 
   2.1 การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2.2 การใชกิจกรรมซอมเสริม 
   2.3 การใชกิจกรรมในหองเรียน 
   2.4 การใชกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
   2.5 การใชกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
 มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนมีหลายวิธีไดแกการใหคําปรึกษา
เบื้องตนการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาและการติดตามดูแลชวยเหลือครูควรจัดกิจกรรม
ปองกันและชวยเหลือนักเรียนในกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาโดยใชเครื่องมือคือแบบบันทึกการให
คําปรึกษาแบบบันทึกผลการประสานและชวยเหลือนักเรียนแบบบันทึกการติดตามดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนเปนตนการแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและจะตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนรวมท้ังผูปกครองอยางใกลชิด
แนวทางในการแกไขพฤติกรรมนักเรียนทาไดหลายรูปแบบซ่ึงอาจใชวิธีการลงโทษเพ่ือใหนักเรียน
ตระหนักถึงความผิดท่ีไดกระทาไปหรืออาจใชวิธีการเห็นอกเห็นใจประนีประนอมใหกาลังใจหรือ
เสริมแรงเพ่ือใหเห็นวาพฤติกรรมท่ีไมดีเหลานั้นนักเรียนตองเลิกประพฤติปฏิบัติดวยความเต็มใจจึงจะ
สามารถแกไขพฤติกรรมนั้นไดอยางยั่งยืนการพิจารณาเลือกใชกิจกรรมครูท่ีปรึกษาจะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะปญหาบุคลิกลักษณะของนักเรียนแตละคนสภาพของชั้นเรียน
โรงเรียนและชุมชนดวยและขอมูลท่ีครูท่ีปรึกษาพึงตระหนักอยางยิ่งคือการรักษาความลับของนักเรียน
เรื่องราวขอมูลของนักเรียนท่ีใหการชวยเหลือตองไมนาไปเปดเผยเวนแตเพ่ือขอความรวมมือในการ
ชวยเหลือนักเรียนจากบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตองไมระบุชื่อ -สกุลจริงของนักเรียนและการเปดเผยควร
เปนลักษณะท่ีใหเกียรตินักเรียนกระบวนการปองกันแกไขวิกฤตความรุนแรงใหกับนักเรียนนักศึกษา
ควรดําเนินการดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี  1 สรางบรรยากาศท่ีอบอุนปลอดภัยดวยวิถีประชาธิปไตยโดยใชวิธีการเสริม
แรงจูงใจใฝสําเร็จใหรักและเห็นคุณคาในตัวเองสรางนิสัยใฝอนาคตลดอคติดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง
และเทาเทียมปกปองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นปรับระบบและขยายเวลาจัดกิจกรรมและบริการใน
โรงเรียนขจัดจุดลอแหลมเสี่ยงภัยพัฒนาระบบการแนะแนวและใหคําปรึกษาโดยการมีสวนรวมของทุก
สวนของสงัคมใหเขมแข็งจรงิจงั 
 ข้ันตอนท่ี 2 เรียนรูและเฝาระวังสัญญาณเตือนภัยโดยใชวิธีการอบรมพัฒนาสงเสริมความรู
ความเขาใจพฤติกรรมท่ีสอสัญญาณเตือนภัยและแนวทางการเฝาระวังยับยั้งปองกันกําหนดแผนงาน
ข้ันตอนวิธีปฏิบัติเพ่ือจัดการกับสัญญาณเตือนภัย 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการยับยั้งชวยเหลือนักเรียนท่ีสงสัญญาณกอเหตุรุนแรงโดยใชวิธีประสาน
ความรวมมือกับผูปกครองและผูเก่ียวของวิเคราะหสถานการณแวดลอมท่ีกระตุนใหเกิดการใชความ
รุนแรงจัดโปรแกรมฝกทักษะลดความขัดแยงใหนักเรียนกลุมเสี่ยงจัดทําแผนแกไขปญหาฉุกเฉินรณรงค
ใหผูปกครองและบุคคลใกลชิดเก็บรักษาอาวุธและสื่อกระตุนการใชความรุนแรงใหอยูในท่ีมิดชิด 
 ข้ันตอนท่ี 4 เตรียมการยับยั้งแทรกแซงระหวางเกิดเหตุวิกฤตความรุนแรง  (การขูวางระเบิด
,การใชอาวุธ,การวางเพลิง,การตอสูทะเลาะวิวาท ,การกลั่นแกลงรังแก ,การลวงละเมิดทางเพศ ) โดยใช
วิธีกําหนดมาตรการข้ันตอนการอพยพเคลื่อนยายนักเรียนอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของในการประสาน
การปฏิบัติรับมือเหตุวิกฤตวางระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินฝกซอมปฏิบัติการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
 ข้ันตอนท่ี 5 การจัดการกับสถานการณหลังเหตุวิกฤตโดยใชวิธีรวมศึกษาทาความเขาใจ
ปฏิกิริยาของบุคคลเม่ือเผชิญความเครียดความกลัวและการสูญเสียชวยเหลือผูปกครองใหเขาใจ
ปฏิกิริยาของบุตรหลานตอเหตุการณรุนแรงและการปลอบขวัญชวยเหลือใหการบาบัดฟนฟูสภาพ
จิตใจนักเรียนชวยเหลือผูเคราะหรายจากเหตุการณรุนแรงและครอบครัว 

จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการ
ปองกันและแกไขปญหาหมายถึงการใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนกลุมเสี่ยงกลุมมีปญหาตลอดจน
การประสานงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดกิจกรรมตางๆไดแกกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมใน
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หองเรียนกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลองกับปญหาบุคลิกลักษณะ
และสภาพแวดลอมของนักเรียนแตละคน 
 5.การสงตอนักเรียน 
 ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนของครูท่ีปรึกษาอาจมีปญหามีความยากตอการ
ชวยเหลือหรือชวยเหลือนักเรียนแลวมีพฤติกรรมไมดีข้ึนควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเพ่ือชวยเหลือนักเรียนอยางถูกทางและรวดเร็วหากปลอยใหเปนบทบาทหนาท่ีของครูท่ีปรึกษา
หรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลาพังความยุงยากของปญหาอาจมีมากข้ึนอาจลุกลามกลายเปนปญหา
ใหญโตจนยากตอการแกไข 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 22)กลาววาในการสงตอ
นักเรียนเพ่ือการชวยเหลือนั้นครูท่ีปรึกษาสามารถดําเนินการไดตั้งแตกระบวนการการรูจักนักเรียน
หรือการคัดกรองก็ไดข้ึนอยูกับกรณีปญหาของนักเรียนกําหนดแนวทางในการสงตอนักเรียนไว  2 แบบ
คือ 
  1. การสงตอภายในครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูท่ีสามารถใหการชวยเหลือนักเรียนไดท้ังนี้
ข้ึนอยูกับลักษณะปญหาเชนสงตอครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจําวิชาหรือฝายปกครองเปนตน 
  2. การสงตอภายนอกครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 
 สําหรับการสงตอภายในหากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการแกไข
ปญหาท่ียากตอการชวยเหลือของครูท่ีปรึกษาเชนปญหาเก่ียวกับจิตใจความรูสึกปญหาพฤติกรรมท่ี
ซับซอนหรือรุนแรงเปนตนครูท่ีรับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบและประสานการทางานกับ
ผูเก่ียวของเพ่ือการชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพแตหากเกิดกรณียากตอการชวยเหลืออีกก็ตองสงตอ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกเชนกันดังแผนภูมิแสดงกระบวนการดําเนินงานดังแผนภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนักเรียนตอจากครูท่ีปรึกษา 

ใหการปรึกษาชวยเหลือ 

พฤติกรรมของนักเรียนดีข้ึนหรือไม 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

ไมดีข้ึน    ยากตอการชวยเหลือ 

สงผูเชี่ยวชาญภายนอก 

พฤติกรรมของนักเรียนดีข้ึนหรือไม 
 

สงกลับครูท่ีปรึกษา 
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ภาพท่ี 2.2กระบวนการดําเนินงานแกไขปญหานักเรียนของอาจารยแนะแนวและฝายปกครอง 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 22)กลาววาการสงตอนักเรียน
ไปพบครูอ่ืนๆเพ่ือใหการชวยเหลือตอไปนั้นมีแนวทางในการสงตอสําหรับครูท่ีปรึกษาดังนี้ 
  1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมไมดีข้ึนหรือแยลงแมวาครูท่ีปรึกษาจะดําเนินการชวยเหลือ
ดวยวิธีการใดๆ 
  2. นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูท่ีปรึกษาเชนนัดใหมาพบแลวไมมา
ตามนัดอยูเสมอใหทากิจกรรมก็ไมใหความรวมมือใดๆ 
  3. ปญหาของนักเรียนเปนเรื่องเฉพาะดานเชนเก่ียวกับความรูสึกความซับซอนของ
สภาพจิตใจจําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบาบัดทางจิตวิทยาควรพิจารณา
สงตอใหผูมีความรูความชํานาญเฉพาะทางดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

 เชนเดียวกับกรมสุขภาพจิตท่ีกลาววาในการสงตอนักเรียนนั้นมีแนวทางในการสงตอดังนี้ 
  1. ครูท่ีปรึกษาประสานงานกับครูท่ีจะชวยเหลือนักเรียนตอเพ่ือใหทราบลวงหนา 
  2. สรุปขอมูลสวนตัวของนักเรียนท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือและวิธีการชวยเหลือท่ี
ผานมารวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนจากการชวยเหลือใหผูท่ีรับชวงการชวยเหลือนักเรียนทราบโดยมีแบบบันทึก
การสงตอหรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูเก่ียวของ 
  3. ครูท่ีปรึกษาตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอโดยใชคําพูดท่ี
สรางสรรคระมัดระวังไมใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิดกังวลหรือโกรธแตใหนักเรียนเกิดความรูสึกท่ีดี
จากการสงตอและยินดีไปพบกับครูท่ีจะชวยเหลือ 
  4. ครูท่ีปรึกษานัดแนะวันเวลาสถานท่ีนัดพบกับครูท่ีชวยเหลือนักเรียนและสงตอให
เรียบรอย 
  5. ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547ข, หนา 51-52)กลาววาการสงตอ
นักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูประจําชั้น /ครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการ
การปองกันและชวยเหลือนักเรียนนั้นในกรณีท่ีปญหายากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียน
มีพฤติกรรมไมดีข้ึนก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกรณีท่ีมีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็ก
อัจฉริยะเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงตอเปนการ
สงตอหมายถึงการดําเนินงานเก่ียวกับนักเรียนกลุมท่ีมีปญหารุนแรงท่ีครูท่ีปรึกษาไมสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาไดโดยลําพังจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเชนงานแนะแนวนักสังคมสงเคราะหจิตแพทยใหเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของนักเรียน 
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 จากการ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนผูวิจัย
สามารถสรุปไดวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงานโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานแบงเปน 5 ดานคือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียนการสงเสริมนักเรียนการปองกันและแกไขปญหาการสงตอซ่ึงแตละข้ันตอนก็จะแตกตางกัน
ออกไปโดยมีเครื่องมือในการทางานอยางชัดเจนมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ี
เก่ียวของหรือบุคลากรภายนอกรวมท้ังสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียนเพ่ือสงเสริมปองกันและการแกไข
ปญหาในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีอันพึงประสงคตอไป 

 
 
 
 
2.3 บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.3.1 บทบาทหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 บทบาทและหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีดังนี้ 
  1.บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการมีดังนี้ 
   1.1 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   1.2 สรางขวัญกาลังใจและพัฒนาบุคลากร 
   1.3 เปนผูนําในการผนึกผสานบูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 
   1.4 ประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหเครือขาย 
   1.5 นิเทศกากับติดตามและประเมินผล 
  2.บทบาทของหัวหนาระดับ / รองหัวหนาระดับชั้นมีดังนี้ 
   2.1 ติดตามกํากับการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
   2.2 ประสานงานของผูท่ีเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.3 จัดประชุมครูในระดับเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.4 จัดประชุมกลุมเพ่ือปรึกษาเปนกรณี (Case Conference)  
   2.5 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานประเมินระดับสงผูบริหาร 
โดยผานทีมงาน 
   2.6 อ่ืนๆตามท่ีไดรับหมอบหมาย 
  3.บทบาทหนาท่ีของครูท่ีปรึกษา/ครูประจําชั้นมีดังนี้ 
   3.1 ดําเนินการชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกําหนดคือ 
    1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลโดยการรวบรวมขอมูลจําแนกจัดกลุมผูเรียน
เปนรายบุคคลจัดทําขอมูลใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 
    2) การคัดกรองนักเรียนวิเคราะหขอมูลจําแนกจัดกลุมผูเรียนเชนกลุมเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษกลุมปกติกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาตองการชวยเหลือโดยเรงดวน  (จํานวนกลุม
และเกณฑในการคัดกรองอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน)  
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    3) การ สงเสริมและพัฒนานักเรียนโดยจัดกิจกรรมโครงการโครงงานสงเสริม
พัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรักและเห็นคุณคาในตนเองมีทักษะในการดํารงชีวิต 
    4) การปองกันและแกไขปญหาดูแลใหคําปรึกษากรณีปญหาท่ีไมยุงยากซับซอน
ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
    5) การสงตอนักเรียนกรณีปญหาของนักเรียนซับซอนใหสงตอไปยังครูแนะแนว
ฝายปกครองหรือผูมีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปญหา 
   3.2 พัฒนาตนเองดานองคความรูทางจิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 
   3.3 รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี 
   3.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงหัวหนาระดับ 
   3.5 อ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.บทบาทหนาท่ีของครูแนะแนวมีดังนี้ 
   4.1 นิเทศสนับสนุนและเปนแกนหลักแกครูท่ีปรึกษาและผูท่ีเก่ียวของทุกคนในการ
ใหความรูเทคนิควิธีการและกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือใชในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในประเด็นสําคัญตอไปนี้ 
    1) เทคนิควิธีการและเครื่องมือเพ่ือการรูจักและเขาใจผูเรียนรวมท้ังการคัดกรอง
จัดกลุมผูเรียนการใหคําปรึกษาเบื้องตนเชนการใชระเบียนสะสมแบบทดสอบการสังเกตการสัมภาษณ 
    2) เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมการประชุมชั้นเรียนและกิจกรรม
สําหรับผูเรียนทุกกลุมคัดกรอง 
    3) ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติและลักษณะของผูเรียนกลุมพิเศษ
ประเภทตางๆและเสนอแนะแนวทางในการดูแลชวยเหลือสงเสริมพัฒนา 
   4.2 ใหคําปรึกษาแกผูเรียน (ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไมสามารถแกไขหรือยากตอการ
ชวยเหลือ) ผูปกครองและผูขอรับบริการท่ัวไป 
   4.3 ประสานกับผูท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษาเปนระบบ  “เครือขาย”ใน
การดําเนินงานแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   4.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในคาบแนะแนว 
   4.5 ใหบริการตางๆหรือจัดทําโครงการกิจกรรมกลุมตางๆใหกับนักเรียนซ่ึงเปนการ
สนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   4.6 รวมประชุมปรึกษาปญหารายกรณี 
   4.7 ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหายากตอการชวยเหลือของครูแนะแนวใหสงตอ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกและติดตามผลการชวยเหลือนักเรียน 
   4.8 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหารหรือหัวหนา
ระดับการเรียนการสอนสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา บทบาทและหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  แตละบุคคลจะมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกันตามตําแหนง เชน บทบาทของ
คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ี สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสรางขวัญกาลังใจผนึกผสานบูรณา
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การภารกิจโดยรวมของสถานศึกษาประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งบทบาทของหัวหนาระดับ / 
รองหัวหนาระดับชั้นมีหนาท่ี ติดตามกํากับการดูแลประสานงานของผูท่ีเก่ียวของจัดประชุมครูในระดับ
จัดประชุมกลุมเพ่ือปรึกษาเปนกรณีบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานบทบาทหนาท่ีของ
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจําชั้นมีหนาท่ีดําเนินการชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกําหนดการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการสงเสริมและพัฒนานักเรียนการปองกันและแกไขปญหาการสงตอ
นักเรียนบทบาทหนาท่ีของครแูนะแนว  มีหนาท่ี นิเทศสนับสนุนและเปนแกนหลักแกครูท่ีปรึกษาให
คําปรึกษาแกผูเรียนประสานกับผูท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษาเปนระบบ เปนตน 
 

2.4 สภาพพ้ืนทีท่ี่ใชในการวิจัย 
 2.4.1 ขอมูลท่ัวไปของโรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา  
  1. ท่ีตั้ง  
  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ตั้งอยูท่ี 96 หมู 6 ตําบลสามขา อําเภอโพนทราย 
จังหวัดรอยเอ็ด  รหัสไปรษณีย 45240  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
  2. ขอมูลพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนสาขาทาหาดยาววิทยา เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง 6 มีเขตพ้ืนท่ี
บริการ 17 หมูบาน  ไดแก บานสามขาบานหนองทุมบานสําโรง บานดวนบานหมากยางบานเกาะแกว
บานโพนทองบานมวง บานปลาคูณจํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น  256 คนอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 6 หลัง ไดแก อาคารเรียน 4 หลังหอประชุมอเนกประสงค 1 หลังอาคารโรงฝกงาน 1 
หลัง โรงอาหาร 1 หลัง หองสวม 3 หลัง อาคารศิลปะ 1 หลัง  สนามกีฬาฟุตบอล จํานวน 1 สนามสนาม
กีฬาวอลเลยบอล จํานวน 1 สนามสนามกีฬาตะกรอ จํานวน 1 สนาม 
 2.4.2 วิสัยทัศน  
 โรงเรียนสาขาทาหาดยาววิทยา เปนโรงเรียนดีประจําอําเภอ ยกระดับคุณภาพไดตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาสูความเปนสากลนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.3 พันธกิจ 
  1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ อยางเปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได 
  4. สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะในการทํางาน และสามารถนํา
เทคโนโลยีไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันใชเปนฐานขอมูลใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
  6. สรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



30 

 2.4. เปาประสงค (Goals)   
  1. ผูเรียนมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
  2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดี มีการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  3. โรงเรียนมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบูรณาการการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  4. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีทักษะในการเสาะ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร คนควาหาความรู มีลักษณะใฝรูใฝเรียน  
  5. โรงเรียนพัฒนาและเพ่ิมระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน ( Onet, Las) เปนท่ียอมรับ 
ของชมุชนและทองถ่ิน 
  6. นักเรียนไดรับการบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร รวมพลังสรางสรรค บริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
  8. โรงเรียนสงเสริมบุคลากรดวยการเขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาตอเพ่ือนํา
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม มาพัฒนากระบวนการเรียนรู และการทํางานในหนาท่ีพิเศษอ่ืนๆ 
  9. โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอน  พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันเพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
  10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมนและ
ทองถ่ิน รวมสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในทุกๆ ดาน 
  2.4.5 กลยุทธ 
  1. ดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางสํานึกความเปนชาติไทยมีความเปน
ประชาธิปไตยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ดานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกเด็กในวัยเรียนอยางท่ัวถึง ให
เกิดความเสมอภาคและเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญและกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินอยางเปนระบบ 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เนนหลักการ
มีสวนรวมของชมุชน 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ มีความกาวหนาทาง
วิชาชีพและคุณภาพชีวิต 
  6. เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู
และการบริหารจัดการ 
 2.4.5 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 



31 

   โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา จํานวน 17 คน 
 
 2.4.6 จํานวนนักเรียนแตละระดับช้ันของโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ประจําป
การศึกษา 2557 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา จําแนกตามระดับช้ันเรียน 
 

ท่ี ระดับช้ันเรียน 
จาํนวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 16 17 33 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 11 21 32 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 20 25 45 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 21 24 45 
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 24 14 38 
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 18 24 42 

รวม 108 127 235 

 
 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ษมาภรณ  สายวงศปญญา  (2548, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินการ
ประเมินผล ดานความสามารถในการดําเนินการ และความคิดเห็นท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยูในระดับมาก ปญหาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีปญหาในระดับนอย  
 ชยานนท มูลพิมพ  (2550, หนา 100-112) ได วิจัยเรื่อง ระดับการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผล
การศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต 1 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
มีการดําเนินงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสงเสริมนักเรียน การคัดกรองนักเรียนเปนการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียน ตามลําดับ แสดงวาผูบริหารและครูเห็นความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ซ่ึงเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด
ทุกแหงจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 นาตยาโสชาร(ี2550, หนา 87-93) ไดศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจนการ
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ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนท้ังการสงเสริมการปองกันและการไขปญหาเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคใหปลอดภัยจากสารเสพติดการศึกษาคนควาของผูวิจัยครั้งนี้มี
ความมุงหมายเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานนาตับเตา
ตําบลซับสมบูรณก่ิงอําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน วิธีการศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนการ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ประกอบดวย  4 ข้ันตอนคือข้ันการวางแผนข้ันเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลข้ันวิเคราะหหาขอแตกตางและข้ันการปฏิบัติโดยมีกลุมผูรวมศึกษาคนควาจํานวน  3 
คนและกลุมผูใหขอมูลจํานวน 7คนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณแบบสังเกต
และแบบบันทึกการประชุมวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหผล
การศึกษาคนควาพบวา  1) ข้ันวางแผนโรงเรียนบานนาตับเตาจะตองดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบไดแกรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการสงเสริม
นักเรียนการปองกันและแกไขปญหาและการสงตอแตจากการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปรากฏ
วาโรงเรียนบานนาตับเตาซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดเล็กยังไมมีการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบและเปนข้ันตอนตามท่ีกําหนดไวในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   2) ข้ันเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลโรงเรียนบานนาตับเตาไดมีการจัดกิจกรรมในบางสวนซ่ึงอยูในขอบขายงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนแตยังไมมีการประสานเชื่อมโยงกิจกรรมสวนใหญเปนการดําเนินการในลักษณะของ
กิจกรรมของแตละฝายและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดยังไมครอบคลุมทุกดานของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนหวยตอนพิทยาคมมีการดําเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยการจัดกิจกรรมหลัก  
5 กิจกรรมโดยการแบงกลุมนักเรียนเปน  3 กลุมไดแกกลุมวางใจกลุมหวงใยกลุมใกลชิดหลักการใน
การคัดกรองพิจารณาจากพฤติกรรมนักเรียนและผลการเรียนตามลําดับแลวจัดหองเรียนเปน 4หองซ่ึง
การจัดหองเรียนการแบงกลุมนักเรียนการดําเนินการพัฒนาผูเรียนผลการพัฒนาโรงเรียนไดชี้แจง
ประสานและทําความเขาใจกับผูปกครองนักเรียนอยางสมํ่าเสมอทําใหโรงเรียนหวยตอนพิทยาคม
ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาผูเรียนมีคุณภาพ   3) ข้ันการวิเคราะหหาความแตกตางการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานนาตับเตาพบวาโรงเรียนยังไมมีการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีเพียงการจัดกิจกรรม /โครงการท่ีสอดคลองกับงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนหวยตอนพิทยาคมท่ีมีการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเขมแข็งท่ัวถึงและจัดทําเปนเอกสารแนวปฏิบัติซ่ึงกําหนดข้ันตอนดําเนินการตามกระบวนการ  
PDCA กําหนดกิจกรรมผูรับผิดชอบเครื่องมือท่ีใชและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติกําหนดกิจกรรมครบทุกองคประกอบกิจกรรม /โครงการในการปฏิบัติชัดเจนติดตามและ
ตรวจสอบไดผลการดําเนินการในทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกันและมีการนําไปใชในการพัฒนาโดยเฉพาะ
นักเรียนกลุมหวงใยและกลุมใกลชิดไดรับการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานพฤติกรรม
และดานการเรียนจากการวิเคราะหหาขอแตกตางและเปรียบเทียบการดําเนินการท้ังสองโรงเรียน
ตั้งเปาหมายเพ่ือใหไดแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน   4) ข้ันลงมือปฏิบัติ
กลุมผูรวมศึกษาคนควาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเทียบเคียงสมรรถนะไปใชในการพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยนําแนวทางในการดําเนินการจากคูมือประกอบการอบรม
ท่ีโรงเรียนไดรับมาใชประกอบในการดําเนินการดวยทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
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และสามารถพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนจนสําเร็จเปนโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดในป
การศึกษา 2550แตการดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโรงเรียนบานนาตับเตายังไม
สามารถเทียบเคียงกับโรงเรียนหวยตอนพิทยาคมไดท้ังหมดโดยสรุปการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนบานนาตับเตาโดยใชกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะมีโรงเรียนหวยตอนพิทยาคม
เปนโรงเรียนตัวอยางท่ีดีสามารถดําเนินการพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใชในการดําเนินการในป
การศึกษา2550 ไดรวมท้ังสามารถนํากระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไปใชในการพัฒนางานดานอ่ืน
ของโรงเรียนตอไป 
 สุรัชตชาตะรักษ (2550, หนา98-99) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคายเขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับ
การดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคายเขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือมาตรฐานดานปจจัยมาตรฐานดานกระบวนการและมาตรฐานดานผลผลิต 2) เปรียบเทียบการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย
เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท้ังโดยรวมและรายดานพบวาไมแตกตาง
กัน 3) เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคายเขต 3 ตามประเภทของโรงเรียนท้ังโดยรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 
 วีรพงษ  เจริญไชย (2552, บทคัดยอ) สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  
  1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมพบวา สภาพการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก 
  2. ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวม พบวา สภาพการดําเนินงาน
อยูในระดับนอย 
  3. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ท่ีมีเพศและภาระสอน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานกับสภาพการชวยเหลือนักเรียน ไม
แตกตางกัน 
  4. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 2 ของผูบริหารและครู ท่ีมีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 
  5. ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ท่ีมีเพศและภาระสอน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานกับสภาพการชวยเหลือนักเรียน ไม
แตกตางกัน 
  6. ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 2 ของผูบริหารและครู ท่ีมีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 
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  7. แนวทางการพัฒนาสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ 
ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา นักเรียน ดานการสงตอนักเรียน 
 กรชนก เลิศรุงเรืองชัย  (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองหญิงไซวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองหญิงไซวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปองกัน ชวยเหลือและ
แกไข อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก ดานการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียนอยูในระดับปานกลาง ดานการสงตอนักเรียน อยูในระดับปานกลาง และ
ต่ําสุด คือ ดานการคัดกรองนักเรียน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 จินตนาพิศหนองแวง  (2553, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50.50 และเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 49.50 ซ่ึงมีชวงอายุสวนใหญท่ี  12 
-14 ปคิดเปนรอยละ 63.10 โดยท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 คิด
เปนรอยละ 45.60 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 35.90 สุดทายจํานวนท่ีนอยท่ีสุด
คือชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 18.40 โดยภาพรวมท้ัง  5 ดานคือดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคลดานการคัดกรองนักเรียนดานการสงเสริมนักเรียนดานการปองกันและแกไขปญหาและดาน
การสงตอนักเรียนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.04 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  1 จําแนกตามเพศอายุและระดับชั้นนั้น
พบวาไมมีความแตกตางกัน 
 กรรณิกา คาสโตร (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานเรียง
ตามคาเฉลี่ย ไดแก ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการ
คัดกรองนักเรียน ดานการสงตอนักเรียนและดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน ตามลําดับ 
 ผล  พรมทอง  (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานดูแลระบบชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา  
  1. การดําเนินงานดูแลระบบชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การสงเสริมนักเรียน การเรียนรูนักเรียนเปนรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหาและการสงตอนักเรียน 
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  2. ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ท่ีมีเพศ 
ตําแหนง อายุราชการและวุฒิการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 
 เรณู ศรีสุภา  (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบานคาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3อันดับแรก ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมา คือ 
ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการปองกันและแกไขปญหา 
  2. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนกตามสถานภาพของครูและ
นักเรียนในโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานการคัด
กรองนักเรียนดานการสงเสริมนักเรียน และดานการปองกันและแกไขปญหา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  3. การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียน 
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
แตกตางกันอยางมัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จํานวน 10 เรื่อง พบวาทุกเรื่องมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและมี
การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูในมาก สวนการเปรียบเทียบพบวา มี  2 เรื่องท่ีมี
ความแตกตาง สวนอีก 4 เรื่องไมพบความแตกตาง ซ่ึงผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางในการทําวิจัยและ
อภิปรายผลตอไป 

 

2.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 ผูวิจัยไดนําแนวทาง การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใน 5 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2547,หนา 6) มา
สรุปเปนกรอบแนวคิดในวิจัยครั้งนี้ดังภาพประกอบท่ี 2.3 

 
 
 
 

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable)    (Dependent Variable) 

 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดับชั้นเรียน 

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสามขาทาหาด
ยาววิทยาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27ใน 5 ดานคือ 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
3. ดานการสงเสริมนักเรียน 
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ภาพท่ี2.3กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27” นี้เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยไดเสนอวิธีการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากร  
 3. 2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3 .3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3 .4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3 .5 การวิเคราะหขอมูล 
 3. 6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากร 
 3.1.1 ประชากร  
 ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 โรงเรียนสามขาทาหาดยาว
วทิยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปการศึกษา 2557 จํานวน 235 คน  
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ( Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด แบงออก 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับชั้นเรียน  
ลกัษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ใน 5 ดาน ไดแก 1) 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  
4) ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข  5) ดานการสงตอนักเรียน  จํานวน 37 ขอ มีลกัษณะแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรต (Likert Scale) โดยแบงระดับของการวัดออกเปน 
5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 121) 
  มากท่ีสุด หมายถึง  5  คะแนน  
  มาก  หมายถึง  4  คะแนน  
  ปานกลาง หมายถึง  3  คะแนน  
  นอย หมายถึง  2  คะแนน  
  นอยท่ีสุด หมายถึง  1  คะแนน  
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด ( Opened Questionnaires) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาว
วทิยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 

3.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีข้ันตอนดังนี้ 
 3. 3.1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา คูมือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  3. 3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ท่ีตองการทราบ เก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27  เพ่ือจะนําไปใชในการสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถาม 
 3. 3.3 สรางแบบถอมถามโดยประยุกตและเก็บความหมาย รายละเอียดจากแนวคิดและ
ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีมีขอความเก่ียวของกับตัวแปรมาเขียนขอคําถามข้ึนและเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงตอไป 
  3.3.4 แกไขตามอาจารยท่ีปรึกษาเสนอแนะและนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามเพ่ือหาและ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไขความเท่ียงตรงท้ังทางดาน
โครงสรางเนื้อหาและสํานวนภาษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมกับขอคําถามประเมินความถูกตองโดยใชสูตรการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับวัตถุประสงค ( Item Objective Congruence Index) หรอื IOC มีเกณฑ ดังนี้ (ยทุธ  
ไกยวรรณ, 2545, หนา 159)  
  +1 หมายถึง แ นใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
    0 หมายถึง ไมแ นใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง แ นใจวาขอคําถามนั้นวัดไมไดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามของแตละขอ โดยใชสูตร IOC คํานวณ
ได ดังนี้ 

IOC =  
Ν
∑R

 

 
 เม่ือ   IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือระหวาง 
    ขอสอบกับจุดประสงค  
   ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญแตละคน 

   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
   1) ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย 
    ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด  
    วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 
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   2 ) ดร.กฤตยากร ลดาวัลย เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย 
    ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
    วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
   3 ) นายบุญชนะ  พันธุยางนอย เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและสถิติ 
    ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 
    วุฒิการศึกษา ศ.ษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
 3. 3.5 นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence Index = 
IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.67 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมด  จํานวน 
37 ขอ ใชไดจํานวน 37 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.67 – 1.00 
  3. 3.6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช  
(Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.7 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการเปนลําดับดังนี้  
    1) หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอและ
คะแนนโดยรวม ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง .27 - .93 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หนา 92) 
    2) นําขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ตามวธิกีารของครอนบาค ( Cronbach) ได
คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .92 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หนา 92) 
 3 .3.8 แกไขปรับปรุงและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมขอมลู 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้  
 3. 4.1 นําหนังสือขอความรวมมือในการทําสารนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย นําเรียนผูอํานวยการโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 3.4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยทําการชี้แจงรายละเอียด
ของแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางฟง โดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาท้ังหมด 
 3.4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการตอบแลวท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทาง คอมพิวเตอร  
ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 3.5.1 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 
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 3.5.2 นําแบบสอบถามท่ีไดคัดเลือกไวแลวมาดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ  
 3.5.3 นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  
 3.5.4 วิเคราะหขอมูล เก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
คาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
 3.5.5 วิเคราะหขอมูลระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยการหา
คาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ท้ังในภาพรวม รายดานและรายขอแลวแปลผลตาม
เกณฑการวิเคราะห ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553, หนา 121) 
  คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.5.6 วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความแตกตางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดย
ทดสอบสองกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน  โดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ  F - test ถาพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยดวยวิธีการวิธีการ LSD 
(Least-Significant Different) 
 3.5.7 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี ( Frequency) รอยละ  
(Percentage) คาเฉลี่ย (µ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไป 
 3. 6.2 สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการวิธีการ LSD (Least-
Significant Different) 



  

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียน
สามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิเคราะหขอมูลได
เสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี ้
 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 4.2 ลําดับข้ันตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใหความหมายไวดังนี้ 

µ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

σ  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
t แทน ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมสองกลุม 
F แทน ทดสอบความแตกตางระหวาง 3 กลุม ข้ึนไป 
df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ผลบวกของคะแนนยกกําลงัสอง (Sum of squares) 
MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกกําลังสอง (Mean Squares) 
P  แทน ความนาจะเปนท่ีใชเปรียบเทียบความมีนัยสําคัญทางสถิติ   
* แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
4.2 ลําดับข้ันตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 ของนักเรียน จําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน 
 ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
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 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและระดับช้ันเรียน 
 
เพศ จาํนวน (คน) รอยละ 
 ชาย 108 45.96 
 หญิง 127 54.04 

รวม 235 100.00 
ระดับช้ันเรียน   
 มัธยมศึกษาปท่ี 1 33 14.04 
 มัธยมศึกษาปท่ี 2 32 13.62 
 มัธยมศึกษาปท่ี 3 45 19.15 
 มัธยมศึกษาปท่ี 4 45 19.15 
 มัธยมศึกษาปท่ี 5 38 16.17 
 มัธยมศึกษาปท่ี 6 42 17.87 

รวม 235 100.00 
   

 จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเม่ือจําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิง จํานวน 
127 คน คิดเปนรอยละ 54.04 มากกวา เพศชาย จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 45.96 และเม่ือจําแนก
ตามระดับชั้นเรียน พบวา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 45 คน คิดเปนรอย
ละ 19.15 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 17.87  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 16.17 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 33 คน คิดเปน
รอยละ 14.04 และนอยท่ีสุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 13.62  

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา   สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 3 – 8 
 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายดาน (n = 235) 

 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา  
ระดับการดําเนินงาน 

µ  σ  อันดับ ระดบั 
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ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล       3.85 .83 5 มาก 
ดานการคัดกรองนักเรียน 3.99 .69 2 มาก 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 3.88 .89 4 มาก 
ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข 4.02 .67 1 มาก 
ดานการสงตอนักเรียน   3.94 .81 3 มาก 

เฉล่ีย 3.94 .78  มาก 
     

 จากตารางท่ี 3 พบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปองกัน
ชวยเหลือและแกไข รองลงมา คือ ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงตอนักเรียน  ดานการสงเสริม
และพัฒนานักเรียน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมและรายดาน ( n = 
235) 

 

ขอ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
ระดับการบริหาร 

µ  σ  อันดับ ระดบั 
1. นักเรียนมีระเบียนสะสมนักเรียนในระดับชั้น และ

เปนปจจุบัน 3.80 .83 4 มาก 
2. นักเรียนรับการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ( SDQ) 

เพ่ือวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 3.81 .90 3 มาก 
3. นักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการปรึกษาหรือมีการศึกษา

เด็กเปนรายกรณี ( Case study) ทุกครั้งท่ีพบ
นักเรียนมีปญหา  3.74 .81 5 มาก 

4. ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการให
ขอมูลนักเรียนเพ่ิมเติม  4.02 .86 1 มาก 
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5. ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
ดวยวิธีการท่ีหลายหลาย  เชน  สังเกต  สัมภาษณ  
สํารวจ  ทดสอบ เปนตน 3.87 .78 2 มาก 

เฉล่ีย 3.85 .83  มาก 
     

 จากตารางท่ี 4 พบวา ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูลนักเรียนเพ่ิมเติม  รองลงมา คือ ครูท่ีปรึกษา
รวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการท่ีหลายหลาย เชน สังเกต สัมภาษณ สํารวจ  ทดสอบ 
เปนตน สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  นักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการปรึกษาหรือมีการศึกษาเด็กเปนราย
กรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปญหา 
 
 
 
ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมและรายดาน (n = 235) 

 

ขอ ดานการคัดกรองนักเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

µ  σ  อันดับ ระดบั 
1. มีการประชุมกําหนดเกณฑการคัดกรองในการจัด

กลุมนักเรียนอยางชัดเจน 3.76 .52 8 มาก 
2. ขอมูลนักเรียนทุกคนไดรับการวิเคราะหเปน

รายบุคคลเพ่ือการคัดกรอง 4.17 .71 2 มาก 
3. มีการพิจารณาคัดกรองนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 4.06 .74 3 มาก 
4. มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้นให

นักเรียนทราบ 3.99 .72 4 มาก 
5. มีการคัดกรองนักเรียนเปน 4 กลุม  คือ กลุมปกติ   

กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ 3.86 .52 6 มาก 
6. ขอมูลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับไมให

นักเรียนรูวาตนจัดอยูในกลุมใด 4.28 .69 1 มาก 
7. ขอมูลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนปจจุบัน 3.80 .92 7 มาก 
8. เอกสารสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนเปน

ปจจุบันและจัดเก็บอยางเปนระบบ 3.96 .72 5 มาก 



50 

เฉล่ีย 3.99 .69  มาก 
     

 จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดาน
การคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอมูล
การคัดกรองนักเรียนเปนความลับไมใหนักเรียนรูวาตนจัดอยูในกลุมใด  รองลงมา คือ ขอมูลนักเรียน
ทุกคนไดรับการวิเคราะหเปนรายบุคคลเพ่ือการคัดกรอง  สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีการประชุม
กําหนดเกณฑการคัดกรองในการจัดกลุมนักเรียนอยางชัดเจน 
 
 
ตารางที่ 6 คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวมและราย
ดาน (n = 235) 

 

ขอ ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

µ  σ  อันดับ ระดบั 
1. นักเรียนรับทราบแผน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม               

และพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม 3.68 .96 7 มาก 
2. มีการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนทุกชั้นพรอมกัน          

อยางสมํ่าเสมอ 3.74 .96 6 มาก 
3. มีการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( Classroom 

Meeting) ทุกภาคเรียน 4.09 .84 1 มาก 
4. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด

อยางจริงจังและตอเนื่องท้ังป 4.06 .82 2 มาก 
5. มีการจัดตั้งชมรม/กลุม ตามความสนใจของนักเรียน 3.74 .85 6 มาก 
6. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) อยางสมํ่าเสมอ 4.00 .85 3 มาก 
7. มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจํา

สัปดาห 3.93 .89 4 มาก 
8. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษของ

นักเรียนท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 3.82 .94 5 มาก 
เฉล่ีย 3.88 .89  มาก 

     
 จากตารางท่ี 6 พบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดาน
การสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
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คือ การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting) ทุกภาคเรียน  รองลงมา คือ มีการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาดอยางจริงจังและตอเนื่องท้ังป  สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  
นักเรียนรับทราบแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม 
 
 
ตารางที่ 7 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข โดยรวมและรายดาน (n = 
235) 

 

ขอ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 
ระดับการดําเนินงาน 

µ  σ  อันดับ ระดบั 
1. ชั้นเรียนมีครูแนะแนวหรือครูท่ีปรึกษาโดยเฉพาะ 3.94 .54 6 มาก 
2. มีบริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนอยางเปน

ระบบ 3.96 .66 5 มาก 
3. มีการประสานความรวมมือจากผูปกครอง ในการ

ชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 3.93 .66 7 มาก 
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนตามแนว

ทางการปฏิรูปการเรียนรู 4.22 .72 1 มาก 
5. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง 3.97 .69 4 มาก 
6. มีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียนอยางจริงจัง 3.97 .66 4 มาก 
7. มีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนอยูเสมอ 4.04 .69 3 มาก 
8. มีกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) ท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง 4.12 .77 2 มาก 

เฉล่ีย 4.02 .67  มาก 
     

 จากตารางท่ี 7 พบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดาน
การปองกันชวยเหลือและแกไข โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู  รองลงมา คือ มี
กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา ( YC) ท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง  สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีการประสาน
ความรวมมือจากผูปกครองในการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
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ตารางที่ 8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการสงตอนักเรียน โดยรวมและรายดาน (n = 235) 

 

ขอ ดานการสงตอนักเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

µ  σ  อันดับ ระดบั 
1. มีการชวยเหลือนักเรียนกลุมท่ีมีปญหาเปนรายกรณี 3.97 .68 4 มาก 
2. มีการสงตอนักเรียนท่ีมีปญหาไปยังครูแนะแนว/ ครู

ฝายปกครอง/ ครูวิชาการใหความชวยเหลือตอไป 4.13 .87 2 มาก 
3. มีการพิจารณาขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือการสง

ตอภายนอก 3.70 .73 8 มาก 
4. มีการสงตอนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของเพ่ือชวยเหลือตอไป 4.20 .76 1 มาก 
5. มีระบบการประสานงานกับหนวยงานดานสาธารณสุข

และเครือขายอ่ืน ๆ 3.94 .72 5 มาก 
6. มีการติดตอประสานงานการดําเนินงานกับเครือขาย

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 3.86 .95 6 มาก 
7. มีการทําความเขาใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจําเปน

ท่ีตองสงตอ 3.75 .90 7 มาก 
8. มีการติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนจากผูเก่ียวของ

อยางสมํ่าเสมอ 3.99 .90 3 มาก 
เฉล่ีย 3.94 .81  มาก 

     
 จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดาน
การสงตอนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสง
ตอนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือตอไป  รองลงมา คือ มีการสงตอ
นักเรียนท่ีมีปญหาไปยังครูแนะแนว/ ครูฝายปกครอง/ ครูวิชาการใหความชวยเหลือตอไป  สวนท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการพิจารณาขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือการสงตอภายนอก 
 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ของนักเรียน จําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 9 – 10 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 

 
การดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 

เพศชาย 
(n = 108) 

เพศหญิง 
(n = 127) t p 

µ  σ  ระดบั µ  σ  ระดบั 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล       3.87 .40 มาก 3.83 .40 มาก .89 .37 
ดานการคัดกรองนักเรียน 4.04 .29 มาก 3.94 .35 มาก 2.19 .02* 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 3.89 .41 มาก 3.88 .44 มาก .27 .78 
ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข 4.00 .34 มาก 4.04 .35 มาก .88 .37 
ดานการสงตอนักเรียน   3.90 .43 มาก 3.97 .47 มาก 1.16 .24 

เฉล่ีย 3.94 .21 มาก 3.93 .24 มาก .31 .75 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 9 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ท้ังเพศชาย
และเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม ไมแตกตาง
กัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการคัดกรองนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ การดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับช้ัน
เรียน 

 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
ระหวางกลุม .86 5 .17 

1.06 .38 
ภายในกลุม 37.15 229 .16 

รวม 38.01 234    
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ดานการคัดกรองนักเรียน 
ระหวางกลุม .39 5 .08 

.73 .60 
ภายในกลุม 24.42 229 .11 

รวม 24.81 234    

ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
ระหวางกลุม .67 5 .13 

.72 .59 
ภายในกลุม 40.93 229 .18 

รวม 41.60 234    

ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข 
 

ระหวางกลุม .16 5 .03 
.25 .93 

ภายในกลุม 27.41 229 .12 
รวม 27.57 234    

ดานการสงตัวนักเรียน 
ระหวางกลุม 1.31 5 .26 

1.30 .27 
ภายในกลุม 46.11 229 .20 

รวม 47.42 234    

โดยรวม 
ระหวางกลุม .10 5 .02 

.40 .87 
ภายในกลุม 12.13 229 .05 

รวม 12.23 234 .17   
 
 จากตารางท่ี 10 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ท่ีมี
ระดับชั้นเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวม ไมแตกตางกัน 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางท่ี 11  
 
ตารางที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 
ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ควรมีการประชุมชี้แจงและสรางความตระหนักใหกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย คือ ครู 

ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการประสานงานไดทราบความเคลื่อนไหวของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 38 

2. ครูท่ีปรึกษาควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหครบทุกคน 35 
3. ควรมีการสงเสริมใหมีการเขารวมกิจกรรมชุมนุมใหมากยิ่งข้ึน 30 
4. ควร ใหมีกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหความรูและ 28 
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คําปรึกษาแกนักเรียน 
5. ควรใหความรูความเขาใจแกนักเรียนและหาเวลาในการศึกษานักเรียนใหมากกวานี้ 27 
   

 จากตารางท่ี 11 ขอเสนอแนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาว
วิทยา เก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาด
ยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ลําดับตามความถ่ีจากมากไปหานอยคือ 
ควรมีการประชุมชี้แจงและสรางความตระหนักใหกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย คือ ครู ผูปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการประสานงานไดทราบความเคลื่อนไหวของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ  ครูท่ีปรึกษาควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหครบทุกคน ควรมีการสงเสริมใหมีการเขารวม
กิจกรรมชุมนุมใหมากยิ่งข้ึน  ควรใหมีกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหความรูและ
คําปรึกษาแกนักเรียน  และ ควรใหความรูความเขาใจแกนักเรียนและหาเวลาในการศึกษานักเรียนให
มากกวานี ้
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง “การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาม
ขาทาหาดยาววิทย า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27” มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือ
ศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ของนักเรียน จําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน และ 3) เพ่ือศึกษา
ขอเสนอแนะเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขา
ทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 – 6 โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 235 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามปลายปด ผูวิจัยใชลักษณะ
คําถามแบบมาตรสวนประมาณคาหาระดับโดยใชหลักของ Rating scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด และแบบสอบถามปลายเปด (Open - ended) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (µ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) การทดสอบคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หรอื F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน
ดังนี ้
  5.1 สรุปผล  
  5.2 อภิปรายผล  
  5.3 ขอเสนอแนะ  
 

5.1 สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาม
ขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ผลของการวิจัยสามารถสรุปได
ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 ผลการวิจัยพบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปองกันชวยเหลือและ
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แกไข รองลงมา คือ ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงตอนักเรียน  ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 และเม่ือแยกออกเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัยดังนี้ 
  1)  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
นักเรียนเพ่ิมเติม  รองลงมา คือ ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการท่ีหลาย
หลาย  เชน  สังเกต  สัมภาษณ  สํารวจ   ทดสอบ เปนตน สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  นักเรียนท่ีมี
ปญหาไดรับการปรึกษาหรือมีการศึกษาเด็กเปนรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปญหา
  2) ดานการคัดกรองนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ระดับ การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอมูลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับไมใหนักเรียนรูวาตนจัดอยูใน
กลุมใด รองลงมา คือ ขอมูลนักเรียนทุกคนไดรับการวิเคราะหเปนรายบุคคลเพ่ือการคัดกรอง สวนท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการประชุมกําหนดเกณฑการคัดกรองในการจัดกลุมนักเรียนอยางชัดเจน 
  3) ดานการสงเสริมและการพัฒนานักเรียน ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา   สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( Classroom 
Meeting) ทุกภาคเรียน  รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาดอยางจริงจัง
และตอเนื่องท้ังป  สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  นักเรียนรับทราบแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
พัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม 
  4) ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการ
เรียนรู รองลงมา คือ มีกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา ( YC) ท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง  สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ มีการประสานความรวมมือจากผูปกครองในการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
  5) ดานการสงตอนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการสงตอนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสงตอนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือตอไป  
รองลงมา คือ มีการสงตอนักเรียนท่ีมีปญหาไปยังครูแนะแนว/ ครูฝายปกครอง/ ครูวิชาการใหความ
ชวยเหลือตอไป  สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีการพิจารณาขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือการสงตอ
ภายนอก 
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 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 ของนักเรียน จําแนกตามเพศและระดับช้ันเรียน 
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีมีเพศและระดับชั้นเรียน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา นักเรียนท่ีมีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ดานการคัดกรองนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.1.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 
 ขอเสนอแนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา เก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทย า 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ลําดับตามความถ่ีจากมากไปหานอยคือ ควรมีการ
ประชุมชี้แจงและสรางความตระหนักใหกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย คือ ครู ผูปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการประสานงานไดทราบความเคลื่อนไหวของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
ครูท่ีปรึกษาควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหครบทุกคน ควรมีการสงเสริมใหมีการเขารวมกิจกรรมชุมนุม
ใหมากยิ่งข้ึน  ควรใหมีกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหความรูและคําปรึกษาแก
นักเรียน และ ควรใหความรูความเขาใจแกนักเรียนและหาเวลาในการศึกษานักเรียนใหมากกวานี้ 
 
 
 

5.2 อภปิรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีผลการวิจัยท่ี
นาสนใจและนํามาอภิปลายเพ่ิมเติมตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
โรงเรยีนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  โรงเรียนไดใหความสําคัญเก่ียวกับ การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในดานตางๆ ตามแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง
นักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข และดานการสงตอ
นักเรียน จึงทําใหผลการวิจัยมีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา คาสโตร 
(2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบ
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ดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ผล  พรมทอง  (2554, 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานดูแลระบบชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัย
พบวา การดําเนินงานดูแลระบบชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับ มาก คือ ดานการปองกันชวยเหลือและ
แกไข ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  โรงเรียนสามารถดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา  ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข ปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตอง มีการจัด
กิจกรรมการบริการใหคําปรึกษาแกนักเรียนทุกคน ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากกับนักเรียนท่ียูในกลุม
เสี่ยงและกลุมมีปญหา จึงทําใหผลการวิจัยดานการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีคา
แปลผลอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กรชนก เลิศรุงเรืองชัย (2552, 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองหญิงไซวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองหญิงไซวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  
 ดานท่ีมีคาเฉล่ีย ต่ํา สุด  ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับ มาก  คือ ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  โรงเรียนมีการดําเนินงานเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน  เก่ียวกับตัว
นักเรียน ท้ังในดานการเรียน  ดานสุขภาพ ดานสวนตัว  และการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเปน
รายบุคคล  เชน การสมัภาษณ  การเยี่ยมบาน  เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห  คัดกรองนักเรียนเปน
ประโยชนในการสงเสริม  การปองกัน  และแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทาง  เพ่ือนําขอมูล
เหลานี้มาแกไขปญหานักเรียนไมใหเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน จึงทําใหผลกานวิจัยดาน
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด และมีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของชยานนท มูลพิมพ  (2550, หนา 100-112) ได วิจัยเรื่อง ระดับการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผล
การศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการดําเนินงานมากท่ีสุด  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา คาสโตร (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล อยูในระดับมาก 
 และเม่ือแยกออกเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัยดังนี้  
 1)  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปน
เชนนี้อภิปรายไดวา โรงเรียนมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปน
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รายบุคคลไดถูกตองเหมาะสม ซ่ึงขอมูลนักเรียนท่ีเปนปจจุบันมีความสําคัญมาก เพราะครูท่ีรับผิดชอบ
จะตองมีขอมูลนักเรียนท่ีเปนปจจุบัน ท่ีจะทําใหครูสามารถเขาใจนักเรียนแตละคนไดเปนอยางดี ซ่ึง
สามารถท่ีจะแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม จึงทําใหผลการวิจัยดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิกา คาสโตร (2553, บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชยานนท มูลพิมพ 
(2550, หนา 100-112) ไดวิจัยเรื่อง ระดับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ดาน
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการดําเนินงานมากท่ีสุด  
  2) ดานการคัดกรองนักเรียน  ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  
การคัดกรองนักเรียน ตองอาศัยขอมูลพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากปกติ ท่ีเปนปญหาท่ีกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของนักเรียน ดังนั้น ขอมูลพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปนั้นไมสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม
ภายในโรงเรียนเทานั้น แตขอมูลจากบานของนักเรียนจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของนักเรียนเรียนมาก
ข้ึน เพราะขอมูลจะไดจากครอบครัว ซ่ึงการจัดเก็บขอมูลจะไดจากการดําเนินกิจกรรมออกเยี่ยมบาน
นักเรียน ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจําชั้นสามารถท่ีจะคัดกรองนักเรียนได
อยางถูกตอง จึงทําใหผลการวิจัยดานการคัดกรองนักเรียน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรรณิกา คาสโตร  (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน
โดยรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา พิศหนองแวง (2553, บทคัดยอ) ไดวิจัย
เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการคัดกรองอยูในระดับมาก 
  3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปน
เชนนี้อภิปรายไดวา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน โดยมี การจัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม
วาจะเปนนักเรียนในกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง /มีปญหาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในดานตางๆซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงและเปนการ
ชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง /มีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนและ
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ชุมชนคาดหวังตอไปการสงเสริมนักเรียนมีหลายวิธี  เชน การจัดกิจกรรมโฮมรูม  การจัดกิจกรรม
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน  เปนตน จึงทําใหผลการวิจัยดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน มีคาแปล
ผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  จินตนา พิศหนองแวง  (2553, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนวัดธรรมจริยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมี ความคิดเห็น ตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนวัดธรรมจริยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ดานการสงเสริม
และพัฒนานักเรียน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชยานนท มูลพิมพ  (2550, หนา 
100-112) ได วิจัยเรื่อง ระดับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต 1 ดานการ
สงเสริมนักเรียน อยูในระดับมาก 
  4) ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข  โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปน
เชนนี้อภิปรายไดวา การใหความเอาใจใสของครูกับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะ
นักเรียนกลุมเสี่ยง /มีปญหาท่ีตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือท้ังการ
ปองกันและแกไขปญหา  โดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม  การสราง
ภูมิคุมกัน การปองกันและแกไขปญหานักเรียน  จึงเปนภาระงานท่ียิ่งใหญ  และมีคุณคาในการพัฒนา
ใหนักเรียนเติบโตเปนบุคคล ท่ีมีคุณภาพของสังคม จึงทําใหผลการวิจัยดานการปองกัน ชวยเหลือและ
แกไขนี้มีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กรชนก เลิศรุงเรืองชัย (2552, บทคัดยอ) 
ไดวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองหญิงไซวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองหญิงไซวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ผล  พรมทอง (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานดูแลระบบชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานดูแลระบบชวยเหลือนักเรียน ดานการ
ปองกันและแกไขปญหา อยูในระดับมาก 
  5) ดานการสงตอนักเรียน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 ดานการสงตอนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ปญฯหาของนักเรียน
สวนใหญเปนปญหาท่ีไมรุนแรงมากนัก ยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชผูเชี่ยวชาญจากภายนอกและ
การสงตอภายในยังเปนการสงตอท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ รวมท้ังขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
นักเรียนท่ีเปนความลับมีอยูพรอมในโรงเรียน จึงเปนการสะดวกท่ีจะสงตอใหครูประจําชั้นหรือครูท่ี
ปรึกษาดําเนินการชวยเหลือตอไปจึงทําใหผลการวิจัยดานการสงตอนักเรียน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา คาสโตร  (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน โดยรวม 
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา พิศหนองแวง  (2553, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนวัดธรรมจริยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดาน
การสงตอนักเรียนอยูในระดับมาก  
 5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ของนักเรียน จําแนกเพศ และระดับช้ันเรียน 
  1) นักเรียนท่ีมีเพศ ตางกัน  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม  ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจาก  โรงเรียนมีการดําเนินงานระบบชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีปริมาณ ท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินงานสามารถใหการบริการแกนักเรียนไดครบทุกคน  และสามารถไปพบปะกับผูปกครอง
นักเรียนไดอยางท่ัวถึง  มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  มีความชัดเจน  จงึทําใหนักเรียนท่ีมีเพศ 
ตางกัน มีความคิดเห็น  ไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา พิศหนองแวง  (2553, 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 จําแนกตามเพศ  พบวา ไมมีความแตกตางกัน  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ผล  พรมทอง  (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานดูแล
ระบบชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ท่ีมีเพศ ตําแหนง อายุราชการและวุฒิการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็น ไม
แตกตางกัน 
  2) นักเรียนท่ีมีระดับชั้นเรียน ตางกัน  มีความคิดเห็น ตอการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจากการดําเนินงานระบบชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีปริมาณ ท่ีคณะกรรมการดําเนินงาน
สามารถใหการบริการแกนักเรียนไดครบทุกคน  และสามารถไปพบปะกับผูปกครองนักเรียนไดอยาง
ท่ัวถึง ตลอดจนดําเนินการครบท้ัง 5 องคประกอบ จงึทําใหนักเรียนท่ีมีระดับชั้นเรียน ตางกัน มีความ
คิดเห็น ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา พิศหนองแวง (2553, บทคัดยอ) ไดวิจัย
เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมจริยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 จําแนกตามระดับชั้น  พบวา ไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  สุรัชต ชาตะรกัษ (2550, หนา 98 - 99) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัย พบวา
เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท้ังโดยรวมและ ราย
ดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผูวิจัยไดพบ
ประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 
  1) ผลการวิจับพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดังนั้น ผูบริหาร คณะครูและผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรจะนําผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ใน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข  
และดานการสงตอนักเรียน เพ่ือใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
  2) ผลการวิจับพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ดานปองกัน
ชวยเหลือและแกไข มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา ควร มีการสงเสรมิและ
สนับสนุนการ จัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู  เพ่ือพัฒนา การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ดานการปองกันชวยเผลือและแกไขใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
  3) ผลการวิจับพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ครูท่ีปรึกษาควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหครบทุกคน 
เพ่ือจะไดทราบถึงปญหาและความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล และขอมูลท่ีไดรับถูกตอง
ชัดเจน สามารถแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  
  5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
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 จากการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผูวิจัยไมสามารถ
เขียนงานใหครอบคลุมปญหาทุกประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอใหผูท่ีสนใจทําวิจัยในประเด็นท่ี
นาสนใจ ดังนี ้
 2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบสภาพและปญหา การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพ่ือ
ผลการวิจัยสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
 2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ให
เปนระบบแบบแผนยิ่งข้ึน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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        มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด   
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 วุฒิการศึกษา   ศ.ษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
  ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขา 
ทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 
คําช้ีแจง : 
 แบบสอบถามนี้ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นท่ีตรงความเปนจริงทุกขอ ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจากทานในครั้งนี้ จะเปนประโยชนและมี
คุณคาอยางสูงตอการวิจัยครั้งนี้ และคําตอบของทานจะไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด เพราะ
เสนอผลการวิจัยในภาพรวม 
 2. แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เปน
อยางดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางกัญญารัตน  โทดา 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

 
 
 
 

 ตอนที่ 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง : 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  หนาขอความท่ีเปนความจริงท่ีเก่ียวกับตัวทาน 
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 1. เพศ  
   ชาย 
  หญิง 
 

 3. ระดบัช้ันเรียน 
  มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  มัธยมศึกษาปท่ี 2 
  มัธยมศึกษาปท่ี 3 
  มัธยมศึกษาปท่ี 4 
  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
  มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
คําช้ีแจง :  โปรดอานและพิจารณาคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการดําเนินงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
1. นักเรียนมีระเบียนสะสมนักเรียนในระดับชั้น และ      
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เปนปจจุบัน 
2. นักเรียนรับการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ( SDQ) 

เพ่ือวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 
     

3. นักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการปรึกษาหรือมีการศึกษา
เด็กเปนรายกรณี ( Case study) ทุกครั้งท่ีพบ
นักเรียนมีปญหา  

     

4. ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการให
ขอมูลนักเรียนเพ่ิมเติม            

     

5. ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
ดวยวิธีการท่ีหลายหลาย  เชน  สังเกต  สัมภาษณ  
สํารวจ  ทดสอบ เปนตน 

     

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
6. มีการประชุมกําหนดเกณฑการคัดกรองในการจัด

กลุมนักเรียนอยางชัดเจน 
     

7. ขอมูลนักเรียนทุกคนไดรับการวิเคราะหเปน
รายบุคคลเพ่ือการคัดกรอง 

     

8. มีการพิจารณาคัดกรองนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

     

9. มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้นให
นักเรียนทราบ 

     

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการดําเนินงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน (ตอ) 
10. มีการคัดกรองนักเรียนเปน 4 กลุม  คือ กลุมปกติ   

กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ 
     

11. ขอมูลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับไมให
นักเรียนรูวาตนจัดอยูในกลุมใด 

     

12. ขอมูลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนปจจุบัน      
13. เอกสารสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนเปน

ปจจุบันและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
     

3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
14. นักเรียนรับทราบแผน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม               

และพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม 
     

15. มีการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนทุกชั้นพรอมกัน          
อยางสมํ่าเสมอ 

     



83 

16. มีการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( Classroom 
Meeting) ทุกภาคเรียน 

     

17. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด
อยางจริงจังและตอเนื่องท้ังป 

     

18. มีการจัดตั้งชมรม/กลุม ตามความสนใจของนักเรียน      
19. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) อยางสมํ่าเสมอ      
20. มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดา      
21. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษของ

นักเรียนท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
     

4. ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 
22. ชั้นเรียนมีครูแนะแนวหรือครูท่ีปรึกษาโดยเฉพาะ      
23. มีบริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนอยางเปนระบ       
24. มีการประสานความรวมมือจากผูปกครอง ในการ

ชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
     

 
 
 
 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการดําเนินงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

4. ดานการปองกัน  ชวยเหลือและแกไข (ตอ) 
25. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนตามแนว

ทางการปฏิรูปการเรียนรู 
     

26. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง 

     

27. มีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียนอยางจริงจัง      
28. มีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนอยูเสมอ      
29. มีกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) ท่ีเปนระบบอยาง

ตอเนื่อง 
     

5. ดานการสงตอนักเรียน 
30. มีการชวยเหลือนักเรียนกลุมท่ีมีปญหาเปนรายกรณี      
31 มีการสงตอนักเรียนท่ีมีปญหาไปยังครูแนะแนว/ ครู

ฝายปกครอง/ ครูวิชาการใหความชวยเหลือตอไป 
     

32. มีการพิจารณาขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือการสงตอ
ภายนอก 

     

33. มีการสงตอนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงาน ท่ี      
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เก่ียวของเพ่ือชวยเหลือตอไป 
34. มีระบบการประสานงานกับหนวยงานดานสาธารณสุข

และเครือขายอ่ืน ๆ 
     

35. มีการติดตอประสานงานการดําเนินงานกับเครือขาย
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

36. มีการทําความเขาใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจําเปนท่ี
ตองสงตอ 

     

37. มีการติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนจากผูเก่ียวของ 
อยางสมํ่าเสมอ 

     

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 

คําช้ีแจง : เพ่ือใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามขาทา
หาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ขอความกรุณาไดเขียนขอเสนอแนะของทานตามท่ีกําหนดไวท้ังหกดาน ดังนี้ 
 

1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 
 

 

2) ดานการคัดกรองนักเรียน 
 
 

 

3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
 
 

 

4) ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข 
 
 

 

5) ดานการสงตอนักเรียน 
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ขอขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลากรอกแบบสอบถามในคร้ังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ผลการหาคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะหความเที่ยงตรงทางเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC)  
 

 ช่ือเรื่อง  “การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขา
ทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27” ชื่อนักศึกษา นางกัญญารัตน  
โทดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
1) ชื่อสกุล-ของผูเชี่ยวชาญ    ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  
 ตําแหนง  อาจารยประจํา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตรอยเอ็ด 
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 
2) ชื่อสกุล-ของผูเชี่ยวชาญ    ดร.กฤตยากร ลดาวัลย  
 ตําแหนง  อาจารยประจําหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตรอยเอ็ด 
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
3) ชื่อสกุล-ของผูเชี่ยวชาญ    นายบุญชนะ  พันธุยางนอย  
 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา   
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 วุฒิการศึกษา  ศ.ษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
 

คําช้ีแจง 
 แบบวัดของการวิจัยตอนท่ี 2  ทําข้ึนเพ่ือใหผูตอบไดวัดระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในแตละหัวขอหากทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาเห็นวาคําถามในขอใดท่ี
ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามความคิดเห็นของทาน  
 

โปรดทําเครือ่งหมาย ( /  ) ลงในชองความคิดเห็น 
ใหคะแนน  +1   หมายถึง  แนใจวาแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการวิจัย 
ใหคะแนน    0   หมายถึง ไมแนใจวาแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
ใหคะแนน  -1    หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามนี้ไมมีความเหมาะกับเนื้อหาและสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการวิจัย 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนที ่
 3 

รวม คา 
IOC 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
1. นักเรียนมีระเบียนสะสมนักเรียนในระดับชั้น และเปน +1 +1 +1 3 1 
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ปจจุบัน 
2. นักเรียนรับการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ( SDQ) เพ่ือ

วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล +1 +1 +1 3 1 
3. นักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการปรึกษาหรือมีการศึกษาเด็ก

เปนรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปญหา  +1 +1 +1 3 1 
4. ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูล

นักเรียนเพ่ิมเติม  0 +1 +1 2 .67 
5. ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลดวย

วิธีการท่ีหลายหลาย เชน สังเกต สัมภาษณ สํารวจ  
ทดสอบ เปนตน +1 +1 +1 3 1 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
6. มีการประชุมกําหนดเกณฑการคัดกรองในการจัดกลุม

นักเรียนอยางชัดเจน +1 +1 +1 3 1 
7. ขอมูลนักเรียนทุกคนไดรับการวิเคราะหเปนรายบุคคล

เพ่ือการคัดกรอง +1 +1 0 2 .67 
8. มีการพิจารณาคัดกรองนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด +1 +1 +1 3 1 
9. มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้นให

นักเรียนทราบ +1 +1 +1 3 1 
10. มีการคัดกรองนักเรียนเปน 4 กลุม  คือ กลุมปกติ   กลุม

เสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ +1 +1 +1 3 1 
11. ขอมูลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับไมใหนักเรียนรู

วาตนจัดอยูในกลุมใด +1 +1 +1 3 1 
12. ขอมูลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนปจจุบัน +1 0 +1 2 .67 
13 เอกสารสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนเปนปจจุบัน

และจัดเก็บอยางเปนระบบ +1 +1 +1 3 1 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนที ่
 3 

รวม คา 
IOC 

3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
14. นักเรียนรับทราบแผน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม               

และพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม +1 +1 +1 3 1 
15. มีการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนทุกชั้นพรอมกัน          

อยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 3 1 
16. มีการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( Classroom +1 +1 +1 3 1 
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Meeting) ทุกภาคเรียน 
17. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาดอยาง

จริงจังและตอเนื่องท้ังป +1 +1 +1 3 1 
18. มีการจัดตั้งชมรม/กลุม ตามความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 3 1 
19. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) อยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 3 1 
20. มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห +1 +1 0 2 .67 
21. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษของ

นักเรียนท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ +1 +1 +1 3 1 
4. ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 
22. ชั้นเรียนมีครูแนะแนวหรือครูท่ีปรึกษาโดยเฉพาะ +1 +1 +1 3 1 
23. มีบริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนอยางเปนระบบ +1 +1 +1 3 1 
24. มีการประสานความรวมมือจากผูปกครอง ในการ

ชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 3 1 
25. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 
26. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง +1 +1 +1 3 1 
27. มีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียนอยางจริงจัง +1 +1 +1 3 1 
28. มีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนอยูเสมอ +1 +1 +1 3 1 
29. มีกิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) ท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 3 1 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนที ่
 3 

รวม คา 
IOC 

5. ดานการสงตัวนักเรียน 
30. มีการชวยเหลือนักเรียนกลุมท่ีมีปญหาเปนรายกรณี +1 +1 +1 3 1 
31. มีการสงตอนักเรียนท่ีมีปญหาไปยังครูแนะแนว/ ครูฝาย

ปกครอง/ ครูวิชาการใหความชวยเหลือตอไป +1 0 +1 2 .67 
32. มีการพิจารณาขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือการสงตอ

ภายนอก +1 +1 +1 3 1 
33. มีการสงตอนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของเพ่ือชวยเหลือตอไป +1 +1 +1 3 1 
34. มีระบบการประสานงานกับหนวยงานดานสาธารณสุข

และเครือขายอ่ืน ๆ +1 +1 +1 3 1 
35. มีการติดตอประสานงานการดําเนินงานกับเครือขายท้ัง +1 +1 +1 3 1 
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ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
36. มีการทําความเขาใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจําเปนท่ี

ตองสงตอ +1 +1 0 2 .67 
37. มีการติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนจากผูเก่ียวของ

อยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 3 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย   

 

 

 



 

 

ตารางแสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 
1. .27 21. .40 
2. .67 22. .53 
3. .87 23. .67 
4. .93 24. .67 
5. .60 25. .47 
6. .27 26. .33 
7. .40 27. .53 
8. .93 28. .60 
9. .60 29. .53 
10. .67 30. .60 
11. .47 31. .73 
12. .33 32. .60 
13. .47 33. .40 
14. .87 34. .67 
15. .27 35. .87 
16. .53 36. .47 
17. .67 37. .33 
18. .67   
19. .80   
20. .73   
 
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ .92 



 

  ประวัติ ยอของผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล  นางกัญญารัตน  โทดา 
วัน / เดือน /ปเกิด  20 ธันวาคม 2525 
สถานท่ีเกิด  อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 
ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี 127  หมูท่ี 13  ตําบลโพนทราย  อําเภอโพนทราย 

จังหวัดรอยเอ็ด  45240 
   
ตําแหนงและประวัติการทํางาน 

ปจจุบัน  ตําแหนง ครู คศ. 1 
  โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
   

ประวัติการศึกษา   
    พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทรายทองวทิยา สพม. เขต 27  

พ.ศ. 2544  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทรายทองวทิยา สพม. เขต 27 
พ.ศ. 2547  ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาคณิตศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรงุเทพมหานคร 
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