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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252391 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นางสาว สุธิดา พงษ์สวัสด์ิ: การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุรี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)เพื่อทราบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี และ 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  ประชากรในการวิจัย คือ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวนท้ังส้ิน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า  

1) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก ่
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

2) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีแนวทาง อาทิเช่น (1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนควรมีการ
พัฒนาจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (2) ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงและ
นักเรียนกลุ่มมีปัญหา  (3) ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรมีการช้ีแจงให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนทราบถึงเหตุผลท่ีแท้จริงของการส่งต่อนักเรียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252391 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
MISS SUTIDA PONGSAWAT : THE IMPLEMENTATION OF STUDENT CARE AND 

SUPPORT SYSTEM IN CHA-AM KHUNYINGNUENGBURI SCHOOL  THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. 

The purposes of this study were to determine; 1) the implementation of 
student care and support system in Cha-am khunying Nuangburi school, and 2) the 
guidelines to develop the implementation of student care and support system in Cha-
am khunying Nuangburi School. The populations consisted of 60 people who were 
director, deputy director, heads of department, teachers in Cha-am khunying Nuangburi 
School. The research instrument was a questionnaire about the student care and 
support system based on Office of the Basic Education Commission and a record focus 
group discussion form. The statistics used for analyzing the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis 

The findings revealed that : 

1. The implementation of student care and support system in Cha-am 
khunying Nuangburi School, as a whole and as an individual, were at the high level, 
which consisted of  knowing students individually, students classification,referring , 
prevention and problem solving and students promotion. 

2. The guidelines to develop the implementation of student care and 
support system in Cha-am khunying Nuangburi School had guidelines such as : (1) The 
promotion and development of students ; school should manage activities for 
students to be aware of their strengths and weaknesses and how to improve 
themselves. (2) The prevention and problem solving ; School should manage activities 
for solving student's problems in Nommal group, risk group and problem group. (3) 
The referring ; school should create understanding and awareness of the real reason 
of referring system to students and parents. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระนี้ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สายสุดา  เตียเจริญ  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  
ตันวิมลรัตน์  ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และดร.จตุรงค์  อินทรรุ่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้ให้
ค าแนะน าปรึกษา และสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย          
จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ี
ให้วิชาความรู้ แนวคิด ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัยและกรุณาช่วยให้ค าแนะน าในการท าวิจัยในครั้ง
นี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนชะอ า
คุณหญิงเนื่องบุรี ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัยขอขอบพระคุณ นางสาวพเยาว์ 
เกาทัณฑ์ทอง นางสาวสุรีรัตน์  หลิมเล็ก  นางสาวกิ่งแก้ว  ประเทืองผล นายพิทยพันธ์  พวงเดช และ
นายธนนต์  นิยมญาติ  ท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณประโยชน์ คุณากรอัน เกิ ดจากการ ค้นคว้ าอิ สระฉบับนี้  ผู้วิ จัยขอน้อมบู ช าแ ด่                          
คุณพ่อสมชาย  พงษ์สวัสด์ิ  คุณแม่นงลักษณ์  พงษ์สวัสด์ิ และครอบครัวทุกคน ตลอดจนครูอาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีให้ความรัก ความเมตตา ดูแลช่วยเหลือและคอยเป็นก าลังใจ และให้โอกาสท าให้
ผู้วิจัยประสบความส าเร็จดังท่ีต้ังใจไว้ทุกประการ 

  
  

สุธิดา  พงษ์สวัสด์ิ 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21  ท้ังในส่วนท่ีเป็น
แรงกดดันภายนอก จากกระแสโลกาภิวัตน์รวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
แรงกดดันจากภายใน จากสภาวการณ์และการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ระบบการศึกษาจึงต้องปรับเปล่ียนให้สนอง 
และรองรับความท้าทายดังกล่าว นอกจากนี้ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการท่ีเกิดจาก
ระบบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสม 
รวมท้ังการด าเนินการจัดการศึกษาท่ีไม่สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ แม้ว่าตลอด
ระยะเวลาของการพัฒนาการศึกษา จะมีภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาปรากฏให้เห็น แต่ส่วน
ใหญ่เป็นผลส าเร็จในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ อาทิการเพิ่มอัตรา การเข้าเรียนของผู้เรียนใน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาท่ีใกล้เคียงหรือสูงกว่าระดับ สากล จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้น การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาผ่าน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ การผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับกลางท่ีเช่ือมโยงกับตลาดงานผ่าน
ระบบการศึกษาแบบทวิภาคีโดยภาพรวมระบบการศึกษา ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ และมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และการผลิต
ก าลังคนตามความต้องการของประเทศ1 

ปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการ
แข่งขันในทุกๆ ด้าน  ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ส่ิงแรก
ท่ีต้องเร่งรีบด าเนินการในขณะนี้ คือการสร้างคนท่ีมีคุณภาพ มากกว่าการก่อสร้างถาวรวัตถุท่ีมีราคา
แพง การสร้างและพัฒนาคนท่ีมีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีปัญญา และพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
ของโลก อันเป็นพลังในการสร้างสังคมและอนาคตของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
อารยประเทศได้  
 การศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญของการเตรียมความพร้อม การสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคต
ของประเทศไทย โดยหลักการคือรัฐต้องดูแลและให้การศึกษาแก่คนทุกกลุ่มทุกวัยท้ังเด็ก เยาวชน 

                                                             
1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560 -2579 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคิ, 2560 -2579), 1 



  
 

วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ซึ่งการศึกษาได้รับความคาดหวังจากสังคม
ในการท าหน้าท่ีสร้างคุณภาพของคน ต้ังแต่ช่วยให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น โดยเฉพาะสร้าง
ความคิดท่ีเป็นระบบ มีเหตุมีผลนึกถึงประเทศชาติก่อน สร้างคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมความคิด
พลเมืองไทยท่ีดี สร้างจิตส านึก อุดมการณ์ ความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ ความรักและปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของคนไทย อาทิ มีวินัย มีความเข้มแข็งท้ังกายใจมีการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก อันส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง2

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เ ด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันจ านวน ไม่น้อย ท่ีไ ด้รับผลกระทบจากปัญหาและ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่สร้างสรรค์ในสังคม ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต 
แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และคนท างานด้านเด็กจะใช้ความรัก ความปรารถนาดีอย่างมากมาย
เพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรม
ตามท่ีสังคมคาดหวังได้ จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ 
พบว่า เด็กและเยาวชนท้ังท่ีเป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่นๆ ส่วนหนึ่งมักมี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ อาทิ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้นหมกมุ่น และเรียนรู้
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจากเกมจนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและ
สังคม นิยมประลองความเร็ว มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผิดกฎหมาย ใช้ความรุนแรงในการ
ตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่
เห็นความส าคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้าง
เปราะบาง ติดเพื่อน ติดส่ือ และให้ความสัมพันธ์กับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ าใจ3 
 ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว โดยได้จัดท านโยบาย
การศึกษาและท าการปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และได้ 

                                                             
2 อุษา ชูชาติ และ ลัดดา อินทร์พิมพ์ , “บทวิ เคราะห์ : มุมมองด้านการศึกษาของ

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา),” วารสารวิจัยการศึกษา 3, 6 (มกราคม – มีนาคม 
2558): 1. 

 3 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 
2559), 1-2. 



 3 
 
ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข4 
 ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และได้
ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ประการหนึ่งท่ีเป็นตัวแปรส าคัญ นั่นก็คือ การให้ความดูแลและ
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนเป็นระบบหนึ่ ง ในการบริหารของสถาน ศึกษา                         
ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร และครูทุกคน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบและเครื่องมือต่าง ๆ 
 

ปัญหาของการวิจัย  

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 10  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังอยู่ท่ี 388 ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
การวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการส ารวจข้อมูลเป็นรายกรณีบุคคล จากการคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยข้อมูลจากการประเมิน SDQ (The Strength and Difficulties Questionnaires) พบ
ปัญหาของนักเรียนท่ีหลากหลาย ได้แก่ ความเส่ียงทางด้านอารมณ์ ความประพฤติ สมาธิส้ัน อยู่ไม่นิ่ง 
สัมพันธภาพกับเพื่อน เศรษฐกิจ ความคุ้มครอง เพศ ความปลอดภัย สารเสพติด และยังพบปัญหาจาก
ข้อมูลในระเบียบสะสมด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเรียน ร่างกาย สุขภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้สภาพ
โดยรอบเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเศรษฐกิจมีภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ท าให้สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ชะอ ามีสภาพท่ีเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบทผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว เป็นศูนย์กลางแหล่ง
ท่องเท่ียวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ความเจริญจึงมาถึงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดอาชีพอย่าง
หลากหลาย  เช่น รับจ้าง ท าไร่ ท านา ท าสวน เล้ียงสัตว์ ประมง ค้าขาย ท าธุรกิจบริหาร โรงแรม และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  จึงเป็นผลให้มีท้ังนักเรียนในท้องถิ่นและย้ายมาจากถิ่นอื่นท่ีตามครอบครัว
มาอาศัยอยู่  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงขาดเวลาในการเอาใจใส่ดูแล และนักเรียนต้องช่วยผู้ปกครองหา
รายได้พิเศษระหว่างเรียน จึงท าให้ประสบปัญหาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน

                                                             
4 กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย). 
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และแก้ปัญหานักเรียน ท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มท่ี เพราะผู้ปกครองยังขาดเวลาในการให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลพฤติกรรม  ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านพฤติกรรมและการเรียนของ
นักเรียนตามมา ได้แก่ การแสดงกิริยามารยาทในการพูด นักเรียนไม่ส่งงาน ส่งงานล่าช้า มาไม่ทันเข้า
แถวและท ากิจกรรมหน้าเสาธง  จึงท าให้ขาดระเบียบวินัยในตนเอง5  

จากปัญหาดังกล่าว จึงสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานของชีวิตท่ี
แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ังพฤติกรรมเชิงบวกและเชิงลบจากกลุ่ม
เส่ียง แก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาได้ ดังนั้นทางโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีจึงจัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการด าเนินงาน 
โครงการด้วยรักและห่วงใยใกล้ไกลจะไปเยือน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน มีการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมผู้ปกครองในช้ัน
เรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนและแก้ไขปัญหานักเรียน โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีคณะกรรมการ
ด าเนินการประสาน ( ทีมประสาน ) ปฏิบัติหน้าท่ีหลักด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ประสานระหว่างกรรมการอ านวยการ ( ทีมน า ) คณะกรรมการ ( ทีมท า ) ให้มีประโยชน์ต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมากท่ีสุด6 
 จากผลการสรุปคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ในภาพรวมระหว่างปีการศึกษา 2559 – 
2560  นักเรียนยังมีปัญหาพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียง ในปีการศึกษา 2559  ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1- ม.3) ดังตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงสูงสุด ในสามล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4- ม.6) ดังตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงสูงสุด ในสามล าดับแรก ได้แก่ ด้าน
อารมณ์ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเรียน ปีการศึกษา 2560 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.
3) ดังตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงสูงสุดในสามล าดับแรก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเรียน และด้านอารมณ์  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)  ดังตารางท่ี 2 แสดงให้

                                                             
5 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี,แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2559-2561 , 3-5. 
6 เรื่องเดียวกัน 
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เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านอารมณ์และด้าน
เศรษฐกิจ ดังนี้7  

ตารางท่ี 1 ผลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560   โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) 

  ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. จ านวนนักเรียน ทั้งหมด 478 100.00 433 100.00 
ปกติ 249 52.09 238 54.97 

2. ด้านการเรียน เสี่ยง 65 13.60 69 15.94 

มีปัญหา 0 0.00 0 0 
3. ด้านร่างกาย เสี่ยง 29 6.07 35 8.08 

มีปัญหา 0 0.00 0 0 

4. ด้านเศรษฐกิจ เสี่ยง 105 21.97 110 25.40 
มีปัญหา 0 0.00 0 0 

5. การคุ้มครอง เสี่ยง 11 2.30 29 6.70 

มีปัญหา 0 0.00 0 0 
6. ความปลอดภัย เสี่ยง 33 6.93 28 6.47 

มีปัญหา 0 0.00 0 0 

7. สารเสพติด เสี่ยง 18 3.77 11 2.54 
มีปัญหา 0 0.00 0 0 

8. เพศ เสี่ยง 15 3.14 14 3.23 

มีปัญหา 0 0.00 0 0 
9. อารมณ์ เสี่ยง 37 7.74 38 8.78 

มีปัญหา 0 0.00 5 1.15 

10. ความประพฤติ เสี่ยง 34 7.11 33 7.62 
มีปัญหา 0 0.00 2 0.46 

11. อยู่ไม่น่ิง เสี่ยง 32 6.69 32 7.39 

มีปัญหา 0 0.00 4 0.92 

12. สัมพันธภาพกับเพ่ือน เสี่ยง 56 11.72 29 6.70 
มีปัญหา 0 0.00 8 1.85 

 
                                                             

7 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี , สรุปผลการคัดกรองนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560   
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ตารางท่ี 2 ผลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) 

  ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. จ านวนนักเรียน ท้ังหมด 405 100.00 458 100.00 
ปกติ 233 57.53 238 51.97 

2. ด้านการเรียน เส่ียง 47 11.60 67 14.63 
มีปัญหา 0 0.00 3 0.66 

3. ด้านร่างกาย เส่ียง 18 4.44 6 1.31 
มีปัญหา 0 0.00 2 0.44 

4. ด้านเศรษฐกิจ เส่ียง 48 11.85 53 11.57 
มีปัญหา 0 0.00 1 0.22 

5. การคุ้มครอง เส่ียง 29 7.16 34 7.42 
มีปัญหา 0 0.00 0 0 

6. ความปลอดภัย เส่ียง 23 5.68 31 6.77 
มีปัญหา 0 0.00 0 0 

7. สารเสพติด เส่ียง 14 3.46 24 5.24 
มีปัญหา 0 0.00 1 0.22 

8. เพศ เส่ียง 18 4.44 21 4.59 
มีปัญหา 0 0.00 2 0.44 

9. อารมณ์ เส่ียง 60 14.81 55 12.01 
มีปัญหา 0 0.00 20 4.37 

10. ความประพฤติ เส่ียง 41 10.12 37 8.08 
มีปัญหา 0 0.00 11 2.40 

11. อยู่ไม่นิ่ง เส่ียง 27 6.67 28 6.11 
มีปัญหา 0 0.00 12 2.67 

12. สัมพันธภาพกับเพื่อน เส่ียง 38 9.38 53 11.57 
มีปัญหา 0 0.00 27 5.90 

 

ท่ีมา :  โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี, สรุปผลการคัดกรองนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 



 7 
 
 จากตาราง ผลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559  
และปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) แสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2560  นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียง
สูงขึน้กว่าปีการศึกษา 2559  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ ในการป้องกันและแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ในด้านพฤติกรรมต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และมีแนวทางท่ีจะปรับใช้กับการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความน่าเช่ือถือต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนได้ต่อไปในอนาคต 
   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อทราบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ า
คุณหญิงเนื่องบุรี  
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย                  
เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี อยู่ในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิง
เนื่องบุรี เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยและเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้ต้ังสมมติฐานของ
การวิจัยไว้ดังนี้ 

- การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
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ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้น าแนวคิดแนวคิดเชิงระบบของของลูเนนเบิร์กและออร์นส
ไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีลักษณะ
เป็นระบบเปิดเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ระบบบริหารโรงเรียน (System of School 
Administration ) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพื้นฐานขององค์การทางการศึกษา มี 5 
ส่วน คือ 1) ปัจจัยป้อนเข้า (inputs) ได้แก่  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ      
2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (transformational process) ได้แก่ การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามผล 3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต 
(output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และจ านวน
นักเรียนกลุ่มเส่ียงลดลง  4) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ ข้อสนเทศท่ีเกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือ
กระบวนการขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้าในการบริหารงานในรอบต่อไป 
ข้อสนเทศอาจน าไปสู่การปรับกระบวนการเปล่ียนแปลงผลผลิตในอนาคต  5) สภาพแวดล้อม 
(environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์การรวมไปถึงพลังของสังคม การเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การ8  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ซึ่งมีผู้ให้หลักการไว้หลายท่านได้แก่ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ มี  5 องค์ประกอบ คือ 1. การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อนักเรียน9  ส่วนส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวถึงการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
5. การส่งต่อ10  และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ให้ไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
แนวคิดของการบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่   

                                                             
8  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 

Concepts and practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2 012) , 
22. 

9 กระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต , คู่มือการด าเนินงานโครงการ 1โรงพยาบาล 1 
โรงเรียน. (กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2556). 18. 

10 กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, แนวทางการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,2552). 35. 
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1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5.การส่งต่อนักเรียน11 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ 5  องค์ประกอบ ได้แก่ 1. 
การรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน   
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  5. การส่งต่อ12  ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1  

 
 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ท่ีมา  : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational  administration: 
Concepts and practices, 6th ed., ( CA: Wadsworth/Publish, 2012), 20-22.  

: กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด
,2559).14. 
                                                             

11 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ,คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการในคราวประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย,2552).6 

12 กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด
,2559).14. 

สภาพแวดล้อม ( Environment) 

องค์การ ( Organization ) 

สภาพแวดล้อม (Environment) 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
- บุคลากร ( Man ) 
- งบประมาณ ( Money ) 
- วัสดุอุปกรณ์ (Material ) 
- การจัดการ   
( Management  ) 

กระบวนการ 
(transformational process) 

- การบริหารจัดการ 
ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียน 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศติดตามผล 

ผลผลิต ( Output ) 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
- จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ลดลง 
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ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามคู่มือการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีได้ระบุกรอบในการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่  (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การส่งเสริม-
และพัฒนานักเรียน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา(5) การส่งต่อ ดังแผนภูมิท่ี 2 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 

 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด,2559).14. 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง  กระบวนการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร และครูทุกคน รวมท้ังการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 
ประการ ได้แก่ 1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3.การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 4.การป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน 5.การส่งต่อ 
 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง   วิธีการแก้ไขปรับปรุง  
และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ   
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 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี หมายถึง สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10  กระทรวงศึกษาธิการท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้ังอยู่ท่ี 388 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยค้นคว้าข้อมูลและสถิติจากต ารา เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจั ยขอ
น าเสนอสาระส าคัญดังนี้ (1) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชะอ าคุณหญิง
เนื่องบุรี (3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนเอง โดยพัฒนาตนเองให้มี คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น                      
เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น นักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค์มากขึ้น 
นักเรียนรู้จักยอมรับและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น13 ในขณะท่ี
ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อธิบายว่าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คือการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการด ารงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง14 
 

ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบท่ีมีขั้นตอนชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีวิธีการ และเครื่องมือท่ีได้มาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท า งานท่ี
ตรวจสอบได้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพท้ังทางด้าน  
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิต  ท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคม
                                                             

13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 44. 

14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2547, แนวทางการด าเนินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 1. 
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มุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการศึกษา  และมีกิจกรรมท่ีส าคัญ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ15 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนคือการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการด ารงชีวิตและ
รอดพ้นวิกฤติท้ังปวง16   

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนั้น เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ี
ปรึกษาเป็นบุคลากรในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุก
คน รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน17 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็น กระบวนการด าเนินงานอย่างมีข้ันตอน  พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจนโดยมี
ครู ท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับครูท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน และการดูแล 
ช่วยเหลือเรียนหมายถึงการส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการและเครื่องมือ ส าหรับ
ครูท่ีปรึกษา ตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด18 

กล่าวโดยสรุป ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จึงหมายถึง กระบวนการด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษา

                                                             
15 กระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต , คู่มือการด าเนินงานโครงการ 1 โรงพยาบาล 1 

โรงเรียน. ( กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์,2556),11. 
16 กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,การพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 
2559 ).14.  

17 กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, แนวทางการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,2552).29. 

18 กระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต, คู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
(กรุงเทพฯ : ยูเรนัสอิมเมจกรุ๊ป, 2544), 131. 
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และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการพัฒนาตนเอง 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์   
 

เจตนารมณ์และหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
ร่วมกันแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดให้เป็นระบบท่ีมุ่งวางพื้นฐานและแนวทางการด าเนินการในประเด็นส าคัญ ดังนี้   

 1. การปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม (  Educating 
the Whole Child )  

2. การวางระบบท่ีจะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครู -อาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนท่ีจะ
ดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  โดยเช่ือมประสานการด าเนินงานทุกส่วนท่ัวทั้งโรงเรียน 

3. การสนับสนุนให้ครู – อาจารย์ ได้มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลทาง
บ้าน โรงเรียน และชุมชนเช่ือมประสานกัน 

4. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน เฝ้าระวัง ดูแล 
ช่วยเหลือ สนับสนุนบุตรหลาน   

5. การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและผู้ช านาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการส่งต่อ
และรับช่วงการแก้ไข  ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ  
และสหวิชาชีพ19     
 

                                                             
19 กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,การพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 
2559 ).8-9. 
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การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง โดยแต่ละส่วนจะมีบทบาทดังนี้20  
   1. บทบาทหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีบทบาท
หน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ คือ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทหน้าท่ีและแนวทางด าเนินงาน 
ดังนี้  

 1.1 ก าหนดนโยบายและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.4 สนับสนุน ช่วยเหลือให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5 ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  2. บทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด รวมท้ังการประสาน ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน จึงมีบทบาทหน้าท่ีและแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
  2.1 น านโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  2.3 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.5 ติดตามประเมินผลและรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  

                                                             

 20 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2547, แนวทางการด าเนินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 15-17. 
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   3. บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา โดยเนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถาบันท่ีประกอบด้วยบุคคล
ต่างๆ ท่ีจะท าให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ โดย 
  3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งในฐานะผู้น าสูงสุดในสถานศึกษามีบทบาทและแนวทาง
ด าเนินงาน บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยการประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานบุคคลภายนอก และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนดูแล และก ากับ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  3.2 ครู ในฐานะครู มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูยังเป็นผู้ท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับผู้เรียน สามารถสังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ค าปรึกษา ตลอดจนสามารถสนับสนุนให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเชิงบวก เกิดทัศนะท่ีดีต่อโรงเรียน มีความ
ไว้วางใจ เช่ือใจในการให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหา 
  3.3 นักเรียน เป็นบุคคลท่ีเป็นตัวแปรส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทบาทใน
ระบบคือ การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการสานสัมพันธ์
ระหว่างตนเองและสถานศึกษา 
 กล่าวได้ว่า การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้จะต้อง
อาศัยหลักในการด าเนินงานและบริหาร21 ดังนี้  
  1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและ
วิธีการท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  
ในการพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการป้องกันการแก้ปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  
 2. ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ  

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และข้ันตอนการด าเนินงานกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน22 ได้ระบุว่า กระบวนการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จะต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน โดยประกอบด้วย  
 1. มีการก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดัชนีวัดและเกณฑ์ 
 2. มีการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ 

                                                             
21 กรมสุขภาพจิต, 2544, คู่มือครูทึ่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพฯ:       

ยูเรบัส,15. 
      22 เรื่องเดียวกัน, 
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 3. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
 4. มีการก าหนดงบประมาณ  
 5. มีการแต่งต้ังกรรมการและก าหนดบทบาทหน้าท่ี  
 6. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  
 7. ระดมความคิด   
 การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษา  มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
จะต้องเป็นความร่วมมือกันในการด าเนินงานของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังหน่วยงานต้นสังกัด  
สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรหลักในการด าเนินงาน คือ ครูประจ าช้ัน/ 
ครู ท่ีปรึกษา  โดยมีภารกิจท่ีเป็นหัวใจของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                 
5  กิจกรรม23 คือ    
  1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของ
นักเรียนแต่ละคน  โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย  ซึ่งต้องเลือกวิธีการและเครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆ 
เพื่อประสิทธิภาพในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและสามารถน าไปวางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือ  
ป้องกันและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้24  
 1.1  จัดครูท่ีปรึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มในสัดส่วน  ครู : นักเรียน  คือ  1 : 
20 - 25  คน 
 1.2  ทีมประสานก าหนดวิธีการและเครื่องมือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 1.3  ทีมประสานอบรมวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ในกรณีท่ียังไม่เคยเข้ารับการ
อบรม 
 1.4  ครูท่ีปรึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน 
 1.5  หากข้อมูลท่ีได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีครบถ้วนต่อการน าไปใช้ในการ
คัดกรองนักเรียนให้ด าเนินการสรุปรายงานผลไปตามล าดับ  หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับ

                                                             
23เรื่องเดียวกัน, หน้า 28-34. 
24กรมสุขภาพจิต. ศูนย์สุขภาพจิต, 2547, คู่มือการสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียน ส าหรับ

บุคลากร สถานศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
ประเทศไทย, หน้า 53. 
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การคัดกรอง  ให้ทบทวนและปรับวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้ดังนี้  
  2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        2.1 ร้อยละ 80 ของครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนในสัดส่วน ครู : นักเรียน คือ  
1 : 20 - 25  คน 
      2.2  นักเรียนทุกคนได้รับการประมวลข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.3  ร้อยละ  80  ของนักเรียน  มีข้อมูลประมวลผลการรู้จักนักเรียนเป็นราย บุคคล
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
      การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาต้องมีข้อมูลพื้นฐานท่ี
ครบถ้วน  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองนักเรียนต่อไป  ซึ่งข้อมูลพื้นฐานท่ีควรทราบและรวบรวม
ได้  ได้แก่25  
 3.1  ด้านความสามารถ 
  3.1.1  ความสามารถด้านการเรียนรู้ 
  3.1.2  ความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ 
 3.2  ด้านสุขภาพ 
  3.2.1  ร่างกาย / ความพิการ 
  3.2.2  จิตใจ / พฤติกรรม 
 3.3  ด้านครอบครัว 
  3.3.1  เศรษฐกิจ 
  3.3.2  การคุ้มครองสวัสดิการ 
 3.4  ด้านสารเสพติด 
 3.5  ด้านความปลอดภัย 
 3.6  พฤติกรรมทางเพศ 
 3.7  ด้านอื่น ๆ  ท่ีมีความส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.  วิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      การรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมทุกด้านนั้น  จ าเป็นต้องใช้วิธีการท่ี
หลากหลายและเหมาะสม  ดังนี้  
 4.1  การสังเกต 

                                                             
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
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  4.1.1  พฤติกรรมการแสดงออก 
  4.1.2  พฤติกรรมการท างาน 
 4.2  การสัมภาษณ์ 
  4.2.1  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
           4.2.1.1  ภายในสถานศึกษา  ได้แก่  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษา  ครูวิชาการ
เพื่อนครูและเพื่อนนักเรียน 
   4.2.1.2  ภายนอกสถานศึกษา  ได้แก่  ผู้ปกครองเด็กนักเรียน  ญาติท่ี
ใกล้ชิดเพื่อนบ้าน 
  4.2.2   ตัวนักเรียน 
 4.3  การเยี่ยมบ้าน  เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวตัวกับนักเรียน เช่น 
  4.3.1  สภาพเศรษฐกิจ / สังคม 
  4.3.2  ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 4.4  การศึกษาข้อมูล 
  4.4.1 ผลงานของนักเรียน  ได้แก่  อัตชีวประวัติ  บันทึกประจ าวัน  สมุดท างาน
แบบฝึกหัด  งานฝีมือ/ส่ิงประดิษฐ์  โครงงาน 
  4.4.2  เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ  ได้แก่  ระเบียนสะสม  การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  
บันทึกสุขภาพ  บันทึกการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 
 4.5  การทดสอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางการเรียน วัดความถนัด / 
ความสนใจ  วัดทักษะความสามารถด้านต่างๆ  ตลอดจนประเมินเพื่อคัดแยกนักเรียนประกอบด้วย  
  4.5.1  แบบทดสอบท่ีสถานศึกษาสร้างขึ้นเอง 
  4.5.2  แบบทดสอบระดับชาติ 
  4.5.3  แบบทดสอบมาตรฐาน 
 2. การคัดกรองนักเรียน 

    การคัดกรองนักเรียนเป็นการจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามพฤติกรรม  ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 - 
3  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา  โดยพิจารณาการจัดกลุ่มจากการศึกษา  และ
วิเคราะห์ข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งสถานศึกษาควรจัดท าเกณฑ์การคัดกรองเอง     
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของสถานศึกษา26 
             1.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

                                                             
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 
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        การคัดกรองนักเรียน  โดยการจัดแบ่งตามพฤติกรรมท่ีได้จากการศึกษาและรู้ จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีข้ันตอนการปฏิบัติ  ดังนี้ 

 1.1 ทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมครู เพื่อร่วมกันก าหนด/ปรับปรุง/
พัฒนาเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียนของแต่ละโรงเรียนหรือในแต่ละ
พื้นท่ี 

 1.2 ทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาคัดเลือกเครื่องมือท่ีใช้ ในการ
คัดกรองนักเรียน 

 1.3 ทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอบรมแนวทางการคัดกรองนักเรียนให้ครู
ประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ในกรณีท่ีครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษายังไม่เคยผ่านการอบรม 

 1.4 ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาด าเนินการคัดกรองนักเรียน โดยใช้แบบบันทึก คัดกรอง
รายบุคคล 

 1.5 ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาสรุปผลจากแบบคัดกรองนักเรียน โดยแยกนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1.5.1 กลุ่มปกติ 
 1.5.2 กลุ่มเส่ียง 
 1.5.3 กลุ่มมีปัญหา 
 1.6 ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษารายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
 1.7 น าผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป   
ผลจากการคัดกรองนักเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก ่27 
1. กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
  2. กลุ่มเส่ียง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัวแสดงออกเกิน
ขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองส่ิงเสพติด ผลการเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางลบ 

3. กลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาชัดเจน มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจ าวันของตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวมในด้านลบ 

 จากการคัดกรองนักเรียนจะพบนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กท้ัง  3  กลุ่ม  
ซึ่งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเหล่านี้  โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  ได้แก่ 

 1.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 

                                                             
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
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 2.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 3.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 4.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 5.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 6.  เด็กออทิสติก 
 7.  เด็กอัจฉริยะ 
 ในการด าเนินงานคัดกรองนักเรียน  สถานศึกษาควรมีการประชุมครู และก าหนดเกณฑ์การ

คัดกรอง  เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน  ให้เป็นที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง รวมท้ังให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถี่ เท่าไรจึงจัดอยู่ ในกลุ่มเส่ียง
หรือกลุ่มมีปัญหา และท่ีส าคัญอย่าให้นักเรียนรู้ว่าตนเองจัดอยู่ในกลุ่มใด ให้ถือว่า ผลการคัดกรอง
นักเรียนต้องเป็นความลับของสถานศึกษาให้นักเรียนรู้ไม่ได้ 

   2.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  2.1  นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครอง 
 2.2  มีเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3  รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.4  รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายห้อง 
 2.5  สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นรายห้องส าหรับครูประจ าช้ัน /ครูท่ีปรึกษา 
  2.6  สรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นระดับช้ันส าหรับสถานศึกษา 
 3. แนวทางการคัดกรองนักเรียน 
 การด าเนินงานคัดกรองนักเรียนรายบุคคลมีประเด็นท่ีควรพิจารณาและเครื่องมือหรือ

แหล่งข้อมูลประกอบ 
 การคัดกรองนักเรียนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นราย 

บุคคล  จากระเบียนสะสม  แบบประเมินพฤติกรรมหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จะท าให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ี
ปรึกษาทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อนของนักเรียน  เพื่อใช้ในการพิจารณานักเรียน  ท้ังด้านการส่งเสริม
ศักยภาพ  การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
     3.  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการ
และเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว
เผชิญกับปัญหาและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามวัยของตนได้อย่างปกติ 
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 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีครูประจ าช้ัน/ครู                  
ท่ีปรึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพและความเหมาะสม เช่น28  
 1.  การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 2.  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4.  โครงการพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ 

การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
 การจัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีลักษณะเหมือนบ้านเพื่อให้ครูและ
นักเรียนมีความคุ้นเคย ประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  เป็นบริการท่ีจัดให้นักเรียนทุกคน  
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ  
 1.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจและประเมินตนเอง  ได้รับรู้ข้อมูลด้านการศึกษาและ
อาชีพ  รู้จักวิธีการปรับตัวและพัฒนาตนเอง 
 2.  เห็นความส าคัญของการเรียนและการท างาน ตลอดจนวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
แก้ไขผลการเรียนท่ีติดค้างสามารถจบการศึกษาได้ 
 3.  ฝึกทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  การฟัง  การพูดและการแก้ปัญหา 
 4.  ให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคน  เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จท่ีสูงขึ้น 
 5.  ให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
 6.  เป็นเวลาท่ีใช้ในการท าความรู้จักและคัดกรองนักเรียน เช่น การท าระเบียนสะสม ท าแบบ
ประเมินพฤติกรรม ท าแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนการสัมภาษณ์นักเรียน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 การจัดกิจกรรมโฮมรูมมีข้ันตอนการปฏิบัติ  ดังนี้   
 1.  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนในช้ันเรียน 
 2.  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประสานงานระดับช้ันก าหนดหัวข้อเรื่อง
การจัดกิจกรรมตามข้อมูลท่ีได้รับจากการส ารวจ 
 3.  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประสานงานระดับช้ันร่วมกันก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 4.  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 5.  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมในช่วงปลายภาคเรียน 

                                                             
28 เรื่องเดียวกัน,55. 
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 6.  ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาส่งผลการประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
ไปตามล าดับข้ัน 
 แนวด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมโฮมรูมเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุดและอย่างแท้จริงจึงควร
ด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรม  ดังนี้   
 1.  ก าหนดกิจกรรมโฮมรูมโดยยึดตามความต้องการของนักเรียน   
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ดังนี้ 
  1.1 ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 1.2 พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
หรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น  
 1.3  ควรมีการจัดท าหลักฐานบันทึกการจัดกิจกรรมท้ังก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินและ
หลักด าเนินการ  และสรุปผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังกิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง 
 1.4  ประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมและจัดท ารายงาน 
 2.  โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือจัดท าคู่มือในการจัดกิจกรรม  โดยมี
จุดมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาการ เรียนการสอนของ
นักเรียน  แต่ให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดหัวข้อและวิธีการด าเนินกิจกรรม  ให้เหมาะสมกับสภาพ
และตามเหตุการณ์ 
 3.  ใช้วิธีการผสมผสาน  โดยยึดตามความต้องการของนักเรียนและนโยบายของโรงเรียนใน
การพัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 4.  ใช้วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  Meeting) การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนเป็น
การพบปะกันระหว่างครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันและร่วมมือร่วมใจกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน  โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

ขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น  มีขั้นตอน
การปฏิบัติ  ดังนี้  
 1.  ทีมประสานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจากผล
การประเมินและการประชุมท่ีผ่านมา 
 2.  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแต่ละครั้งให้
ชัดเจน 
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 3.  ประชุมทีมประสานเพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม  เช่น  จัดท าค าส่ังโรงเรียน  
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี  เตรียมเอกสารและอาคารสถานท่ี  เป็นต้น 
 4.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาเตรียมข้อมูลนักเรียนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องใช้ 
 5.  ครูด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และต้องส่ือสารในทางบวก มีท่าที
เป็นมิตร 
 6.  ครูให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 7.  ครูบันทึกการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 8.  ครูประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  เพื่อสถานศึกษา
จะได้น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 9.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการประชุมครั้งต่อไป 

แนวด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาควรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง  
ซึ่งการประชุมนี้มิใช่การรายงานส่ิงต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น  แต่เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ  ท่ีจะท าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
มากขึ้น  ดังนั้นส่ิงส าคัญท่ีควรตระหนักในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน คือ 
 1. การเตรียมการ 
 ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาควรเตรียมความพร้อมอย่างดีก่อนการประชุม ในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 
 2. การส่ือสาร 
 ครูประจ าช้ัน / ครูท่ีปรึกษาควรระมัดระวังค าพูดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือต่อด้านจาก
ผู้ปกครอง  เช่น  การต าหนินักเรียนหรือผู้ปกครอง  การแจ้งข้อบกพร่อง ของนักเรียนในท่ีประชุมหรือ
จะเป็นการส่วนตัวก็ตาม  ควรเป็นการพูดท่ีแสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน  แสดงถึงความห่วงใยใส่
ใจของครูท่ีมีต่อนักเรียนทุกคน  และอาศัยกิจกรรมท่ีจะท าให้ผู้ปกครองตระหนักในความรับผิดชอบ  
และต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในส่วนท่ีบกพร่องของนักเรียน 

3. การจัดกิจกรรมในการประชุม 
 การท่ีจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างเต็มท่ีนั้น  จ าเป็นต้องใช้กิจกรรม ต่างๆ  
โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับผู้ปกครองและระหว่างผู้ปกครองด้วยกันก่อนแล้ว
จึงมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสาระท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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 4. การสรุปผลและการบันทึกหลักฐานการประชุมผู้ปกครอง 
 ในการประชุมแต่ละครั้งครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดท าเอกสารเป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์  ดังนี้ 
 4.1 เป็นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง 
 4.2 เป็นข้อมูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 4.3 เป็นข้อมูลส าหรับการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองในครั้ง
ต่อไป 
  การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนจะท าให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมาก
ขึ้น  ท้ังการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีความสามารถมากขึ้นหรือร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนในการป้องกันหรือแก้ปัญหาของนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ  มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง  8  กลุ่มสาระ  
โดยเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกด้วยตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  ดังนี้ 

1.  การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ได้แก่ 
 1.1  ด้านร่างกาย 
 1.2  ด้านสติปัญญา 
 1.3  ด้านอารมณ์ 
 1.4  ด้านสังคม 

2.  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ 
3.  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน               อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษาควรด าเนินการตามแนวทาง  ดังนี้   

1.  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดได้หลายรูปแบบ ท้ังใน
ลักษณะจัดแยกหรือบูรณาการ ท้ังกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียนไว้ด้วยกัน 
 2.  เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม สาระ 
 3.  สนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 4.  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม 
 5.  ให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
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 อย่างไรก็ตาม ในการการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนของสถานศึกษานั้น  ส่ิงท่ีครู
ประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาพึงตระหนักและควรระมัดระวัง  ได้แก่ 
 1.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาควรระมัดระวังค าพูดท่ี
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือการต่อต้านจากผู้ปกครอง  เช่น  การต าหนินักเรียนหรือ ผู้ปกครอง  
การแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในท่ีประชุม 
 2.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  ควรใช้ค าพูดท่ีแสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน แสดงถึง
ความห่วงใย  ความเอาใจใส่ของครูท่ีมีต่อนักเรียนทุกคน 

3.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาควรน ากิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนัก   ในความ
รับผิดชอบและต้องการปรับปรุง  แก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
 4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ควรเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความสนใจของนักเรียน  เช่น  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  เป็นต้น 
  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครู
ประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  ให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหา  และเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหากลับมามีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชน
คาดหวัง 
 4.  การป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไข 
 การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน  เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องจากการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน  ซึ่งหากครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาพบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหา  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูต้องให้ความดูแลเอาใจ ใส่อย่าง
ใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับลักษณะของปัญหา  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  เพื่อช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 ในการจัดกิจกรรมป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนนั้น  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา
ควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน  แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่ม ท่ีมีปัญหา
นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษและหาวิธีการช่วยเหลือท้ังการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ       
การป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนมีเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น 
 1.  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
   2.  กิจกรรมในช้ันเรียน 
 3.  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 4.  การส่ือสารกับผู้ปกครอง 
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 5.  กิจกรรมซ่อมเสริม 
 6.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 7.  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นของครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาเป็นการช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา
ของนักเรียน  ท้ังด้านความคิดและการปฏิบัติตนของนักเรียน  โดยมุ่งหวังให้ นักเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามและพึงประสงค์ 
 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
 1. ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาท าการศึกษาผลการคัดกรอง และข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการเกิดปัญหาและปัจจัยท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ พร้อมท้ังนัดวัน เวลาและสถานท่ีให้ค าปรึกษา 
 2. ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนตามกระบวนการการให้
ค าปรึกษา คือ 
  2.1 สร้างสัมพันธภาพ 
  2.2 พิจารณาและท าความเข้าใจปัญหา 
  2.3 ก าหนดวิธีการและด าเนินการช่วยเหลือ 
  2.4 ยุติการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง 
 3. ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ประเมินผลการเปล่ียนแปลงของนักเรียนหลังการให้ค าปรึกษา 
 4. หากนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น ครูก็ต้องให้การส่งเสริมตามสภาพปัญหา แต่ถ้านักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง 
 5. ยุติการปรึกษา 
 กิจกรรมในชั้นเรียน 
 การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับพฤติกรรมของนักเรียน              
ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มในช้ันเรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม       
โดยเลือกวิธีการหรือเทคนิคการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
 1.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  ท าการรวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์ 
หาสาเหตุของปัญหา 
 2.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องวางแผนและพิจารณาเลือก  วิธีการท่ี
เหมาะสมกับลักษณะปัญหาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียน  เช่น 
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 2.1  ฝึกฝน/ปฏิบัติ  เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  เช่น  การฝึกพูดหน้าช้ัน  เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการพูด 
 2.2  การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  เช่น  การแจกอุปกรณ์การทดลอง  การ
รวบรวมสมุดแบบฝึกหัด  เป็นต้น 
  2.3  การจัดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีหรือฝึกฝน
ความรับผิดชอบ 
 3.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมตามแผน 
 4.  ประเมินการเปล่ียนแปลงของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนร่วมกับบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง  เช่น  ครูผู้สอนประจ าวิชา  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
 5.  หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น  ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความต้องการ  แต่ถ้า
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  ให้พิจารณาเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ 
 6.  ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมใหม่ 
 7.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 
 8.  หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  ให้พิจารณาส่งต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง  หรือส่ง
ต่อตามระบบสาธารณสุขต่อไป 
 การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางสังคม  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อน  เกิดการเรียนรู้ท่ีเร็วขึ้นและนักเรียนจะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง  จากการได้ท างานใน
กิจกรรมกลุ่มหรือได้แสดงออกถึงความสามารถส่วนตน 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) เป็นกิจกรรมท่ีครูจัดให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  ซึ่งอาจจัดเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม  โดยการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีจุดแข็งด้านสัมพันธภาพหรือมีความ
มั่นคงทางอารมณ์  หรือมีความเป็นผู้น าและมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีจะน าไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อน  เช่น  ความสามารถทางด้านการเรียน  ด้านดนตรี  ศิลปะ  กีฬาหรือทักษะการ
ส่ือสาร  เป็นต้น 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 1.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 2.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาทางเลือกวิธีการ ท่ีเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  ให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสามารถด าเนินการได้
หลายวิธี  เช่น 
 2.1  จัดกลุ่มเพื่อนในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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 2.2  จัดนักเรียน  1  คน ท่ีมีความสามารถ / ความเหมาะสมท่ีจะช่วยเพื่อน ๆ  เป็นกลุ่ม  
เช่น  การทบทวนการเรียนในวิชาต่าง ๆ 
 2.3  จับคู่นักเรียนให้เป็นคู่ดูแลช่วยเหลือกัน  เช่น  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษจับคู่
กับเพื่อนเพื่อน าพาไปสู่การท ากิจกรรมท่ีได้แสดงความสามารถท่ีนักเรียนคนนั้นสนใจ  เช่น  นักเรียนท่ี
มักเก็บตัวก็ให้จับคู่กับนักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดี  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธภาพเข้าสู่
สังคม 
 3.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมตามแผน 
 4.  ประเมินการเปล่ียนแปลงของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากร   ท่ีเกี่ยวข้อง  
เช่น  ครูผู้สอนประจ าวิชาต่าง ๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 5.  หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความต้องการ  แต่ถ้าหาก
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ 
 6.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 
 7.  หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจารณาส่งตัวต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง  หรือ
ส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 

การสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 การส่ือสารกับผู้ปกครองเป็นการช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น  การโทรศัพท์สนทนา  การเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน  การส่ง
หนังสือแจ้งทางไปรษณีย์  เป็นต้น  ซึ่งล้วนต้องอาศัยทักษะของการส่ือสาร  ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องมี
ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ทราบถึงจิตวิทยาการส่ือสารหรือเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
สาระหรือวัตถุประสงค์ท่ีจะส่ือให้ผู้ปกครองทราบหรือเข้าใจ  กิจกรรมการส่ือสารกับผู้ปกครองจะท า
ให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของนักเรียนท่ีพบในโรงเรียน  เกิดความตระหนักและมีความใส่ใจ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น 
 ขั้นตอนการส่ือสารกับผู้ปกครอง 
 1.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 2.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนด าเนินการส่ือสารกับปกครอง 
 3.  โรงเรียนอบรมครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของการ
ส่ือสารกับผู้ปกครอง  และให้มีจิตวิทยาและทักษะในการส่ือสารสามารถ ส่ือสารกับผู้ปกครองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม  เช่น 
 4.1  ทางโทรศัพท์ 
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 4.2  การส่งไปรษณีย์ 
 4.3  การเชิญผู้ปกครองมาพบ 
 5.  ปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ปัญหา  ของนักเรียน 
 6.  ประเมินความร่วมมือของผู้ปกครองและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
 7.  หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความต้องการ  แต่ถ้าหาก
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  ให้พิจารณาเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมใหม่ 
 8.  ด าเนินการตามแผนพฤติกรรมใหม่ 
 9.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมซ้ า 

10. หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นให้พิจาณาส่งตัวต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง  หรือ
ส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 

กิจกรรมซ่อมเสริม 
กิจกรรมซ่อมเสริมเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนซึ่งครูประจ าช้ัน/ครูท่ี

ปรึกษาและผู้ท่ีรับผิดชอบจ าเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนในการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนท่ี
เรียนอ่อน  เรียนช้าหรือเรียนไม่ทันเพื่อนในสาระต่าง ๆ ซึ่งอาจจะแยกประเภทของปัญหาด้านการ
เรียนจากสาเหตุท่ีแตกต่างกัน  เช่น  เรียนช้าจากข้อจ ากัดทางความสามารถ  เชาวน์ปัญญา  หรือจาก
ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก  เป็นต้น  แล้วจึงด าเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหาต่อไป 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
1.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
2.  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาร่วมกับครูผู้สอน  ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง วาง

แผนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมแก่นักเรียน 
3.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีและครู  ในการสอนซ่อมเสริมและแจ้งนักเรียนท่ีเกี่ยวข้อง

ทราบเพื่อเข้ารับการสอนซ่อมเสริม 
4.  ติดตาม  ประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมของนักเรียนเป็นระยะ 
5.  หากนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมตามสภาพความต้องการ  แต่ถ้าหาก

นักเรียนมีผลการเรียนไม่ดีขึ้นให้พิจารณาจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมใหม่ 
6.  ด าเนินการสอนซ่อมเสริมใหม่ 
7.  ประเมินผลการสอนซ่อมเสริมซ้ า 
8.  หากนักเรียนมีผลการเรียนไม่ดีขึ้นให้พิจารณาส่งตัวต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง  หรือ

ส่งต่อระบบสาธารณสุขต่อไป 
การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมจะช่วยให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ดี  ได้เรียนเพิ่มเติมจากครู

ประจ าวิชาท่ีตนเรียนอ่อน  เรียนไม่ทันเพื่อนและให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบตนเองในเรื่องการเรียน



 31 
 
มากขึ้น  ตลอดจนช่วยให้ผู้ปกครองรับทราบปัญหาทางการเรียนของบุตรหลานและใส่ใจดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น 
 5.  การส่งต่อนักเรียน 
 ในการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูประจ าช้ัน/ครู ท่ีปรึกษา ตาม
กระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น  ในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเห ลือ                  
หรือช่วยเหลือนักเรียนแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งต่อนักเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญ เฉพาะ
ด้านกรณีท่ีเด็กมีความสามารถพิเศษ  หรือเด็กอัจฉริยะ  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเด็กด้อยโอกาส   
ก็ควรส่งต่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
และช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น การส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ การส่งต่อ
ภายใน ในกรณีท่ีครูประจ าช้ัน  / ครูท่ีปรึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
มีปัญหาแล้ว  แต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อนักเรียนให้ครูแนะ
แนวหรือฝ่ายปกครองด าเนินการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป  และการส่งต่อ
ภายนอกเป็นการส่งนักเรียนไปให้ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนา
นักเรียนกรณีท่ีเกินความสามารถของสถานศึกษาโดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการส่ง
ต่อ  และมีการติดต่อเพื่อรับทราบผลในการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภูมิท่ี 3  แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด,2559).17. 

ไม่ดี

ขึ้น 

ดีขึ้น 

 
 

การรู้นักเรียนรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยง 

ครูประจ าช้ัน/ 

ครูท่ีปรึกษา 

ครูแนะแนว/ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีขึ้น 

การส่งต่อ 

การส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียน 

ป้องกัน แก้ไขปัญหา  

และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พฤติกรรม 

ไม่ดี

รับนักเรียนต่อจากครูประจ าช้ัน/ครูท่ี

ปรึกษา 

พฤติกรรม 

การส่งต่อภายนอกโรงเรียน 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
มีเนื้อที่ 32 ไร่ 80.5 ตารางวา เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีจุดก าเนิดจากคณะกรรมการอ าเภอ อันประกอบด้วย 
ข้าราชการและผู้น าชุมชน ซึ่งได้รวมกันจัดหาท่ีดินส าหรับจัดสร้างโรงเรียน โดยติดต่อขอต้ังโรงเรียน
กับกรมวิสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ได้เป็น  
ผู้บริจาคเงินจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 ห้องพักครูซึ่งเป็นอาคารเรียนรูป
กาชาดจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนตามประกาศลง วันท่ี 31 มีนาคม 2508 
หม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ขอใช้ช่ือว่า "โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่
คุณหญิงเนื่องบุรีนวราษฎร์ ผู้เป็นมารดาของท่าน โดยโรงเรียนได้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2508 เป็นต้นมา  จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้มีการยุบรวมโรงเรียนชะอ า (โรงเรียนประถม) เข้า
กับโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จึงท าให้พื้นท่ีโรงเรียน แยกเป็น 2 แปลง มีถนนค่ันกลางแปลงท่ี
หนึ่งติดถนนเพชรเกษม เรียกว่า ฝ่ังเพชรเกษม แปลงท่ี 2 คือโรงเรียนชะอ าเดิม ซึ่งติดถนนนราธิป 
เรียกว่า ฝ่ังนราธิป ในปี พ.ศ.2536 ได้ย้ายนักเรียนท่ีเรียนอยู่ท่ีอาคารฝ่ังนราธิป มาเรียนอยู่รวมกันท่ี 
ฝ่ังเพชรเกษม เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการแล้วได้ปรับปรุงฝ่ังนราธิปให้
เป็นอาคารพักค้าง และเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ท้ังของโรงเรียนและของชุมชน  พ.ศ.2538 เปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพานิชยกรรม ของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 เปิด
สอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ปัจจุบัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. เขต10  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง 
2533) ปีการศึกษา 2546 เริ่มใช้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 , หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 เปล่ียนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปวช. ได้
ยกเลิกการเรียนการสอน) เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลโรงเรียน              

ช่ือโรงเรียน  ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
อักษรย่อ  ช.น. 
สถานท่ีต้ัง  เลขท่ี  388  ถนนเพชรเกษม  ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า 

   จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76120 
ตราประจ าโรงเรียน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ (เจ้ารายย์รามราเมศร์สิทธิเดชบวร) 
สีประจ าโรงเรียน  เขียว - เหลือง 
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คติธรรม   ปัญญา  นะรานงั  ระตะนงั  (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน) 
ปรัชญา   สร้างคนให้มีปัญญา  พลานามัย  และคุณธรรม 
ค าขวัญ   เรียนดี  กีฬาเด่น  สามัคคี  มีวินัย 
สัญลักษณ์  ร่มปาล์ม 
อัตลักษณ์  บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ช่ือผู้บริหาร  นายสมชาย   ครึกครื้น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
 

แผนการจัดช้ันเรียนและจ านวนนักเรียน  
    ห้องเรียน ม.ต้น 5 / 5/ 5 จ านวนนักเรียน 157 / 181 / 180 
    ห้องเรียน ม.ปลาย 5 / 5 /5  จ านวนนักเรียน 172 / 216 / 185 
    รวมห้องเรียน 30 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,091 คน 
    นักเรียนชาย  590  คน  นักเรียนหญิง  501  คน 

บุคลากร   ครูชาย   17 คน   ครูหญิง  44   คน   
รวมครูจ านวนท้ังหมด   61  คน         

โทรศัพท์  0-3247-1372, 0-3247-0418 
โทรสาร   0-3247-2072 
Web-site  http://www.khunying.ac.th/ 
E-Mail   nuangburi@hotmail.com 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ( Vision )   

เป็นองค์กรท่ีผลิตนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็น
ท่ีศรัทธาของชุมชน และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจของโรงเรียน  ( Mission ) 

1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  ส่งเสริมครู  สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร  และการจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

4.  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

เป้าประสงค์ของโรงเรียน ( Object ) 

1.  นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี   และมีสุนทรียภาพ                                           
2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   

mailto:nuangburi@hotmail.com
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3.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถใช่เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

4.  นักเรียนมีทักษะ  ในการแก้ปัญหา     
5.  นักเรียนมีความรู้  และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรพื้นฐาน 

6.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
    และมีเจคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

7.  บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นมืออาชีพ 

8.  ครูจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง        
10  โรงเรียนมีการบริหาร  และการจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

11. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
12. โรงเรียนมีการพฒันาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. สร้างพลังขับเคล่ือนการบริหารการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
4. ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ   

อัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ของนักเรียน บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของครู  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

อัตลักษณ์ของผู้บริหาร อยู่ประจ าโรงเรียน  เพียรความรู้  สู่นักเรียน ตอบโจทย์ได้ 

อัตลักษณ์บุคลากร ใส่ใจด้านการศึกษา  ช่วยพัฒนาโรงเรียน 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 

3. สร้างพลังขับเคล่ือนการบริหารการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
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4. ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งโดยมีการส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 

เป้าหมาย   
  1. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพติด  

2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และมีวิถีชีวิตแบบ 

        ประชาธิปไตย 

  3. นักเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านดนตรี 
4. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถใช่เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

5. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด     
6. นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรพื้นฐาน 

7. นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างานและมีเจคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

8. บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นครูมืออาชีพ 
9. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาส่ือ นวัตกรรม    
   เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 
10. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

11. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม  และบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

12. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

13. โรงเรียนมีการพฒันาระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลและการบริการให้มีความ    
    คล่องตัว 

14. โรงเรียนมีการจัดการศึกษา โดยให้ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม 

15. โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู ้พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างคุ้มค่า29 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี,แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2559-2561 ,1-49. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ  

 อารีย์  ฉิมฉลอง  ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ในกรณีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสียงนั้น  มาจากสาเหตุครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ให้
ความรักความอบอุ่นแก่บุตรหลานไม่ดีเท่าท่ีควร และยังมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี โดย
สภาพของสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป ท าให้นักเรียนเกิดปัญหาต่างๆ มากมายในด้านพฤติกรรม
ก้าวร้าว เรื่องชู้สาว หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจเป็นไป
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเป็นไปด้วยอารมณ์ ดังนั้น ผู้บริหารและครูท่ีเกี่ยวข้องควรท่ีจะท าความ
เข้าใจกับนักเรียนและแก้ไขหรือให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาท่ีจะช่วยพัฒนาหรือปรับ
พฤติกรรมในทางเส่ียงของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น   ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือประสานสัมพันธ์กัน  ท้ังผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ  และมีการท างานโดยมีการวางแผน การด าเนินการ 

ตรวจสอบ การประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความส าเร็จและมีประสิทธิภาพท่ีดีของการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน30 
 ณปภัช  รุ่งโรจน์  ได้ศึกษาเรื่อง  การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานคร  พบว่า   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน   สาเหตุเนื่องมาจากระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนั้น ได้มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน31 

                                                             
30 อารีย์  ฉิมฉลอง,ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1, (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2552), 73. 

31 ณปภัช  รุ่งโรจน์, การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ( วิทยานิพนธ ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 109. 
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 บรรทม  รวมจิตร  ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4  พบว่า ภาพรวมและรายด้าน
ของสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แก่คณะกรรมการทีมต่างๆ ครูท่ีปรึกษาในแต่ละระดับช้ันได้วางแผนร่วมกันในการด าเนินงานเพื่อดูแล
และช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาได้ท าความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูท่ีปรึกษาได้จัด
กิจกรรมในการส่งเสริมนักเรียนปกติและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับ
นักเรียน โรงเรียนมีค าส่ังแต่งตัวคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยัง
ส่งผลให้นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ รวมท้ังสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไป
ด้วยดี32 

ประเสริฐ  สวนจันทร์  ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียนและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผล
การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ าแนกตามต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน
ขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญเรียงตามล าดับ33 
  สดช่ืน  ดวงค าน้อย  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม  ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ในวงรอบท่ี 1 ครูโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขั้น  แต่ยังมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติ จึงได้ร่วมกัน
แก้ปัญหาโดยพัฒนาในรอบวงท่ี 2  ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติได้ตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง ครูเข้าใจบทบาทผู้ดูแลช่วยเหลือ

                                                             
32 บรรทม  รวมจิตร, สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเวียง

แก่นวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4  (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,2553),46-48. 

33 ประเสริฐ  สวนจันทร์, การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553),99. 
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นักเรียน  ซึ่งส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพท่ีดีให้แก่นักเรียนท้ังด้านร่างกายจิตใจ  สติปัญญา 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์34   
 จรินทร มณีนุ่ม  ได้ศึกษาเรื่องการปรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดท าใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ียังไม่เป็นระบบ เนื่องจาก
ครูมีภาระงานมาก และมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนค่อนข้างยุ่งยาก มีวิธีด าเนินงาน เอกสาร แบบฟอร์ม เครื่องมือมากและมีบางอย่าง
ไม่เหมาะสมกับการน ามาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงร่วมกันปรับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กโดยด าเนินการดังนี้ 1) แต่งต้ังคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน พร้อมกับปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 2) ปรับปรุงวิธีด าเนินการ 
เอกสาร แบบฟอร์ม เครื่องมือ การด าเนินงานตามองค์ประกอบท้ัง 5 ประการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ 3) ปรับลดขั้นตอนในการประเมิน ผู้ท าหน้าท่ีประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน 
ผู้บริหารมีบทบาทในการน าข้อมูลท่ีได้รับจากการรายงานมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลของการน าแนวทางการปรับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กไปทดลองปฏิบัติพบว่า ครูท่ีปรึกษาสามารถด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานเป็นไปตามระบบ สะดวก รวดเร็วขึ้น 
ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อการปรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนขนาด
เล็ก35 
 ผจง  สงคราม ได้ศึกษา สภาพการบริหารงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 จังหวัดตรั ง  ผลการศึกษาพบว่า  
1.สภาพการบริหารงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง โดยภาพรวมผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษาและครูแนะแนวมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการบริหารงานตามมาตรฐานระบบ

                                                             
34 สดช่ืน  ดวงค าน้อย , การพัฒนาครูในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2554),77-80. 

35 จรินทร มณีนุ่ม, การปรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ก ร ณี ศึ ก ษ า : โ ร ง เ รี ย น วั ด ท า ใ ห ม่ , ( ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ,  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ 

พระนครศรีอยุธยา,2555),74. 
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การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านกระบวนการและปัจจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนคุณภาพนักเรียนอยู่
ในระดับมาก  2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 

จังหวัดตรัง มีความแตกต่างกัน จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานและขนาดของ
โรงเรียน พบว่า จ าแนกตามต าแหน่ง ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษาและครูแนะแนวมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.5 ส่วน
จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษา
และครูแนะแนวมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน36 
 ผล  พรมทอง   ได้ศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  พบว่า  ภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ท้ังนี้เพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจในการด าเนินงานนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยเฉพาะครูประจ าช้ันหรือครูท่ีปรึกษา ซึ่ง
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการก าหนดนโยบายการ
ควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง37 
 สมภพ  สุขพัฒนานรากุล  ได้ศึกษาการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียบ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอโชคชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
รายด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  เพราะทุกโรงเรียนได้มีการด าเนินการโครงการระบบดูแล

                                                             
36 ผจง  สงคราม,  สภาพการบริหารงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 จังหวัดตรัง (วิทยานิพนธ์ปริญญา       
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสงขลา , 2555), 
101-106. 

37 ผล พรมทอง, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (งานนิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2555), 77-78. 



 41 
 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างดี โดยเฉพาะด้านปัจจัยเบื้องต้นโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนไป  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

เพราะการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนเป็นกระบวนการอย่างมีขั้นตอน  
และเครื่องมือการท างานอย่างชัดเจน รวมถึงได้รับการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงส่งผลให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยดี38 
 สุจิตรา  ช่วงโชติ  ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  แต่ยังมีปัญหาโดยรวมคือ ขาดระบบบริหารจัดการด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไม่มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีชัดเจน มีลักษณะการท างานแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

ครูมีภาระงานมาก ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนน้อยเนื่องจากมีเวลาว่างไม่ตรงกันและ
ผู้ปกครองมีการย้ายท่ีอยู่บ่อย รวมถึงมีปัญหาเรื่องการเล้ียงดู  ส าหรับแนวทางในการพัฒนา คือ  

โรงเรียนควรมีแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการประชุมช้ีแจงให้ครู และผู้ปกครองมี
ความเข้าใจตรงกัน น าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ
ติดตามผลพร้อมท้ังรายงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง39  

จิรัฐิพร  จีนสายใจ  ได้ศึกษาเรื่อง ระบบดูช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  มีความเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวม โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ควรมีแผน 
กิจกรรม หรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีให้เป็นปัจจุบัน ควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมและ

                                                             
38 สมภพ  สุขพัฒนานรากุล, การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอโชคชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  (งานค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2556),112-113. 

39สุจิตรา  ช่วงโชติ, ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนปัญญานุกูล สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (งานนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2556) , 54-56. 
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สนับสนุนนักเรียน  ควรกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปรับปรุงและแก้ไขข้อ
ปกพร่องของนักเรียนร่วมกัน และโรงเรียนควรท าความเข้าใจให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีมาตรฐานและมีแนวทางในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน40 
   การุณ  เชิดชู  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
พร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนมีการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อระเบียบต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา มีการจัดกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนน้อย ซึ่งแนวทางการพัฒนาการเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนมีการปรับแผนการด าเนินงานให้เหมาสมและสามารถใช้ได้
จริง และ ด้านการป้องกันและแก้ไข คือมีการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือกันและจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตามระดับช้ันในเรื่องการช่วยเหลือนักเรียน41 
 ปราณี  เตยอ่อน  ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ด
ริ้ว( สาครกิจโกศล ) ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว( 
สาครกิจโกศล ) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียนและการส่งต่อ และ แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
(สาครกิจโกศล ) มีแนวทาง อาทิเช่น ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนควรจัดอบรมให้ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการส่งต่อนักเรียนและช้ีแจงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้
ทราบถึงเหตุผลท่ีแท้จริงของการส่งต่อนักเรียน  การส่งต่อนักเรียน ครูประจ าช้ันควรศึกษาค้นคว้าแบบคัด
กรองนักเรียน และโรงเรียนต้องพัฒนาโปรแกรมการประเมินพฤติกรรมนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ 
และชัดเจนยิ่งขึ้น  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรติดตามการย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนสม่ าเสมอ 
และท าส าเนาหลักฐานข้อมูลนักเรียนไว้  ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โรงเรียนควรให้ความส าคัญ

                                                             
40จิรัฐิพร จีนสายใจ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

(งานค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557),107-109. 

41การุณ  เชิดชู, การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร้าว
วิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557,75-78 
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กับนักเรียนกลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา และควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองและนักเรียนให้มากขึ้น42 
 วราวุฒิ  เหล่าจินดา  ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ซึ่งสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ผู้ปกครอง
ยังขาดความเข้าใจในการส่งต่อและครูยังก็มีภาระงานสอนมากจึงปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีปัญหาระดับหนึ่งท่ีไม่มาก และยังขาดการให้ความร่วมกันในด้านการส่งต่อกับหน่วยงาน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรวมท้ังระบบการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหา  จึงควรได้รับความร่วมมือ
ในการส่งต่อจากหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น พร้อมท้ังให้ความรู้ต่อผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มากขึ้น43 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 ดัสกลาส (Douglas) ได้ศึกษาเรื่อง การเปล่ียนแปลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมีความ
ผิดปกติทางอารมณ์หรือพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความต้องการบริการทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ให้มีรูปแบบทางเลือกท่ีจะต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้มีความเข้าใจท่ีดีขึ้น มีการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาเป็นรายบุคคลส าหรับนักเรียนท่ีมีความผิดปกติทางอารมณ์หรือพฤติกรรม มีการ
ประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อนักเรียนเข้าสู่ช่วงวัยท่ีเหมาะสม จะต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว
เพื่อให้การสนับสนุนพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงทางบวก การเตรียมความพร้อมของนักเรียน การ
วางแผนการศึกษาท่ีดี จะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม มีการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองไป

                                                             
42 ปรานี  เตยอ่อน, การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว  

สาครกิจโกศล (งานค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558),74-76 

43วราวุฒิ  เหล่าจินดา, สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,2559 ),125. 
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ในทางท่ีดีขึ้น  ครอบครัว ชุมชนมีความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมาก นักเรียนควรได้รับการศึกษา
และการบริการทางสังคมเพื่อให้พวกเขามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น44 

 กันเดอร์วัน (Gunderson)  ได้ศึกษาการใช้การประชุมสร้างสรรค์ในโรงเรียน ซึ่งเรียกช่ือเฉพาะ
ว่าการประชุมกลุ่มครอบครัวในการศึกษาแก้ปัญหาเด็กนักเรียนหนีเรียน โดยให้ผู้ปกครองท่ีมีลูกหลานหนี
เรียนได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยกลุ่มครอบครัวประกอบด้วย กลุ่ม
เส่ียงต่ า กลุ่มเส่ียงปานกลางและกลุ่มเส่ียงสูง โดยกลุ่มเส่ียงต่ าเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเคยได้รับการลงโทษจาก
ทางโรงเรียนบ้าง และกลุ่มเส่ียงสูงนักเรียนเคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียนอย่างรุนแรงในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนท้ัง 3 กลุ่ม การประชุมมีลักษณะกันเอง ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการหนีเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองได้รวมพลังท่ีจะ
สร้างสรรค์ครอบครัว และได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน  โรงเรียนได้ให้โอกาสครอบครัวต่างๆ เสนอ
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์อันจะท าไปสู่ข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนต่อไป กระบวนการ
ประชุมผู้ปกครองซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเรียบง่าย ผลการด าเนินการเป็นพลวัตร มีผลทางบวกต่อนักเรียน  
ครอบครัวและทางโรงเรียนยังมีผลส าคัญต่อการมาโรงเรียนของนักเรียน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบการแก้ปัญหาหนีเรียนในปัจจุบัน45 

 จอห์นสัน (Johnson)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการให้ค าปรึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลในโรงเรียน  พบว่า แผนการแนะแนวในปัจจุบันควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์  นอกจากนั้นการส ารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียนสามารถน ามาใช้ได้กับฝ่าย
กิจกรรมนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาท่ีแสวงหาแผนงานให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมุ่ง
ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าของนักเรียน46 

                                                             
44 Douglas Cheney, Transition of Secondary Student with Emotional or 

Behavioral Disoders [Online], Accessed October22 ,2017. Avaiable from 
http://www.ncbi.nlm,nih.gov/pmc/articles 

45 J.Gunderson, Family group conference : An innovative approach to 
truancy in schools. A case study, accessed August 27, 2017, available from 
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll/16id/77364 

46Donita  Loise  Johnson, “Significant  Factors Influencing  an Effective School 
CounselingProgram”, Philosophy dissertation of Walden University.[Online].Accessed 
11  November 2017. available from http://www.lip.umi.com                                                    

http://www/
http://www.lip.umi.com/
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 แจ๊คสัน (Jackson) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการจัดกลุ่มท่ีปรึกษาปัญหาพฤติกรรมด้าน
เชาวน์ปัญญา โดยเน้นเทคนิคการควบคุมตนเอง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในช้ันเรียนและประสิทธิภาพใน
ตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมนี้มีผลกระทบในด้านบวก
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในช้ันเรียนและประสิทธิภาพในตนเองโดยมีข้อเสนอแนะควรปฏิบัติงานกับนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมในช้ันเรียนแบบแปลกแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการปฏิบัติอย่างจริงจังกับนักเรียน
เหล่านี้  ผู้แนะแนวต้องมีความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น47 
   

สรุป... 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการพัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยแบ่ง
องค์ประกอบส าคัญ เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2. การคัดกรอง
นักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
47S.M. Jackson,The effects of a cognitive – behavioral group counseling 

intervention that emphasizes self-management techniques on the classroom 
behavior and self-efficacy of middleschool students,accessed August 27, 2017, 
available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221447 



  
 

บทท่ี 3 

การด าเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
(1) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี และ (2) แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ 
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  
เป็นหน่วยวิเคราะห์ ( Unit of analysis ) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวนท้ังส้ิน 60 คน ท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย ผู้วิจัยจึง
ก าหนดแนวทางและรายละเอียดต่างๆ ของการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีวางไว้ ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอความคิดเห็นจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ขั้นตอนการก าหนดปัญหา โดยศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ
วรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท า และเสนอขอความเห็นชอบการ
ด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ ใช้เครื่องมือท่ีศึกษาและพัฒนาซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ โดยวิธีการหา
ความตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ น าเครื่องมือไปใช้กับประชากรท่ีศึกษา จากนั้น น า
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล  

ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า
รายงานการวิจัยฉบับร่างน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากรท่ีศึกษาตัว
แปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของประชากรอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot, non-
experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 

 

 
 

  S หมายถึง  ประชากรท่ีศึกษา 
  X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการวัดค่าตัวแปร 
 
 
 
 
 

O 

X S 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชะอ า
คุณหญิงเนื่องบุรี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวนท้ังส้ิน 60 คน ท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย48  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560)   
ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากร 

กลุ่ม จ านวนประชากร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน,  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ( ทีมน า ) 4 

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ (ทีมประสาน) 8 
ครูผู้ปฏิบัติการสอน ( ทีมท า ) 48 

รวม 60 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรท่ีศึกษาซึ่งมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 
  1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน 
   2. ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 49 
ประกอบด้วย 

   2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็น
วิธีการส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลาย ซึ่งต้องเลือกวิธีการและเครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการรู้จักนักเรียน

                                                             
48 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุร,ีแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2559-2561 
49  กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,การพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 
2559 ).14. 



 49 
 
เป็นรายบุคคลและสามารถน าไปวางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือ ป้องกันและส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 

 2.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามพฤติกรรม  ซึ่ง
อาจแบ่งเป็น 2 - 3  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา  โดยพิจารณาการจัดกลุ่มจาก
การศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งสถานศึกษาควรจัดท าเกณฑ์การคัด
กรองเอง  เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของสถานศึกษา 

 2.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
สามารถปรับตัวเผชิญกับปัญหาและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามวัยของตนได้อย่างปกติ 

2.4 การป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีต่อเนื่องจากการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน ซึ่งหากครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาพบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหา  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูต้องให้ความดูแลเอาใจ ใส่อย่าง
ใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับลักษณะของปัญหา  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

2.5 การส่งต่อ หมายถึง  การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครู
ประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น  ในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อ
การช่วยเหลือหรือช่วยเหลือนักเรียนแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งต่อนักเรียนไปให้
ผู้เช่ียวชาญ เฉพาะด้านกรณีท่ีเด็กมีความสามารถพิเศษ  หรือเด็กอัจฉริยะ  เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเด็กด้อยโอกาส  ก็ควรส่งต่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น  การส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น  2  
ลักษณะ  คือ การส่งต่อภายใน  และการส่งต่อภายนอก 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
แบบสอบถามของการวิจัย  
          แบบสอบถามของการวิจัย แบ่งเป็น  2  ตอน ดังนี้   
  ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ 
ก าหนดตัวเลือกไว้ ( Force choice ) จ านวน 5 ข้อ  สอบถามเกี่ยวกับ  1. เพศ  2.อายุ  3. ระดับ
การศึกษา 4. ต าแหน่งหน้าท่ี  5.ประสบการณ์ในการท างาน  ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบ
แนวคิดในคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้แบบสอบถามของ ปราณี  เตยอ่อน 50 โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (rating scale)  ของลิเคิร์ท (Likert)51 คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  
และน้อยท่ีสุด ในแต่ละระดับโดยใช้แบบสอบถาม  และค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี   
 ระดับ 1 หมายถึง  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับอยู่ในระดับ 
                                        น้อยให้มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับอยู่ในระดับ    
          ปานกลางให้มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
     ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน   
บันทึกการสนทนากลุ่ม    
 บันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยเลือกจากข้อค าถามท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ด้านจากท้ังหมด 5 ด้าน 
และก าหนดผู้เข้าร่วมสนทนา จ านวน 3 คน  ได้แก่ รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง 1 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 1 คน และครูผู้ปฏิบัติการสอน 1 คน   
 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย   

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี  จากหนังสือ ต ารา เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน ามาปรับปรุงและสร้างแบบสอบถามขึ้นใหม่ภายใต้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย 

                                                             
50 ปราณี  เตยอ่อน, การด าเนินงานระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)

(งานค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 ),100-102. 

51 Rensis Likert, The Human Organization. New York: McGraw-Hill, 1963, p.74. 
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 2. ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ ปราณี  เตยอ่อน52  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามและวัตถุประสงค์  (Index of Item Objective Congruence : IOC ) เท่ากับ  0.80 – 
1.00  และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - coefficient) ของ ครอนบาค53 (Cronbach) เท่ากับ 0.94   

3. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปสอบถามกับประชากรตามจ านวนท่ี 
ออกแบบการวิจัยไว้  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  ผู้วิ จัยท าหนั ง สือถึ งหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์                             
เพื่อด าเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให้ออกหนังสือถึงผู้บริหาร
โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในการ                  
ขออนุญาตเก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วย
ตนเอง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามท้ังหมดกลับมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด
เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับมา 
2. น าข้อมูลท่ีได้รับหาค่าสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 
 

                                                             
52 ปราณี  เตยอ่อน, การด าเนินงานระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)

(งานค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 ),100-102. 

53 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, (New York & Row 
Publisher, 1974), 161. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.วิเคราะห์การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic  
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  โดยน าคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์
ตามใช้แนวคิดของเบสท์ (Best)54 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.00 – 1.49 หมายถึง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก  
4.50 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับระดับมากท่ีสุด 
3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุรี โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

สรุป... 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
(1) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี และ (2) แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis ) 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้ปฏิบัติการ
สอน จ านวนท้ังส้ิน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ านวน 5 ด้าน สถิติท่ีใช้
ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ไ ด้แก่  ความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic  Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

                                                             
54 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood cliffs : Prentice 

Hall, 1981), 182. 



  
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีส่งถึงกลุ่ม

ประชากร คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 

จ านวน 8 คน และครูผู้ปฎิบัติการสอน จ านวน 48 คน รวมทั้งส้ิน60 คน ส่งแบบสอบถามจ านวน 60 

ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์

โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุร ี

                ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุร ี

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม           

 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากกลุ่มประชากรจ านวน 60  คน โดยมี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน, รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้ปฎิบัติการสอน เป็น

ผู้ตอบแบบสอบถาม 60  ฉบับ ใช้สถิติความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) เมื่อแยก

พิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน มีรายละเอียด

ดังตารางท่ี   

ตารางท่ี 4 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อดี สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1 เพศ     

  1. ชาย 17 28.33 
  2. หญิง 43 71.67 

  รวม 60 100.00 
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ข้อดี สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน)  ร้อยละ 
2 อายุ   
  1. ต่ ากว่า 30 ปี 15 25.00 
  2. 30-40 ปี 26 43.33 
  3. 41-50 ปี 7 11.67 
  4. 51 ปี ขึ้นไป  12 20.00 
  รวม 60 100.00 
3 ระดับการศึกษา   
  1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   
  2. ปริญญาตรี 40 66.67 
  3. สูงกว่าปริญญาตรี 20 33.33 
 รวม 60 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าท่ี   
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 6.67 
  2. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 13.33 
  3. ครูผู้ปฎิบัติการสอน 48 80.00 
  รวม 60 100.00 

5 
  
  
  
  

  

ประสบการณ์ในการท างาน 
1. ไม่เกิน 5 ปี 
2. 6-10 ปี 
3. 11-15 ปี 
4. 16-20 ปี 
5. 21-25 ปี 

20 
20 
3 
4 
13 

33.33 
33.33 
5.00 
6.67 
21.67 

 รวม  60 100.00 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.67   มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาเป็นช่วงอายุต่ า
กว่า 30 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 และ ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.67  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  รองลงมาได้แก่ สูงกว่าระดับปริญญาตรี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 เป็นครูผู้ปฎิบัติการสอนมากท่ีสุด จ านวน  48 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาคือ ครู
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หัวหน้ากลุ่มสาระจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ประสบการณ์ในการท างาน ไม่เกิน 5 ปี และ 6 -10 ปี  
มีเท่ากัน คือ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  รองลงมา คือ 21- 25 ปี  จ านวน 13 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 21.67  ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 
อยู่ระหว่าง 11-15 ปี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี 

การวิเคราะห์ระบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี  เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุรี อยู่ในระดับใด  โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) ส่วนเบ่ียงแบบมาตรฐาน (σ) 

จ าแนกหลายด้านและภาพรวม โดยน าค่าเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ซึ่งผล

การวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยภาพรวม 

(N = 60) 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.20, σ = 0.29 ) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.58  แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 

การรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  (µ=4.46,σ=0.36) การคัดกรองนักเรียน (µ=4.38,σ= 0.34)       

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน µ σ ระดับ 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.46 0.36 มาก 
2. การคัดกรองนักเรียน   4.38   0.34 มาก 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4.01 0.42     มาก 
4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 4.04 0.38 มาก 
5. การส่งต่อ 4.13 0.37     มาก 

รวม 4.20 0.29 มาก 
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การส่งต่อ (µ=4.13,σ= 0.37) การป้องกันและการแก้ไขปัญหา (µ=4.04,σ= 0.38) การส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียน  (µ=4.01,σ=0.42)  ตามล าดับ  

         การวิเคราะห์การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  

สามารถวิเคราะห์เพื่อหาค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 

ต้ังแต่ตารางท่ี 6 – 10 ประกอบค าอธิบายแต่ละตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 (N = 60) 

จากตารางท่ี 6 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่อง

บุรี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.46, σ = 0.36)  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนื้ 

โรงเรียนมีการจัดครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียน 17-25 คน /ครู 1 คน       (µ 

=4.72, σ =0.52)  รองลงมา โรงเรียนมีการบันทึกผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในความดูแลของครูท่ี

ปรึกษาครบทุกคน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (µ =4.72, σ = 0.56) โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลของนักเรียน

ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ (µ =4.67, σ = 0.54) และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 

ข้อ  ได้แก่ โรงเรียนมีการรายงานผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล                        (µ =4.42, 

ข้อท่ี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล µ σ ระดับ 

1 
โรงเรียนมีการจัดครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน นักเรียน 17-25 คน/ครู 1 คน 

4.72 0.52 มากท่ีสุด 

2 
โรงเรียนมีการบันทึกผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน
ความดูแลของครูท่ีปรึกษาครบทุกคน 

4.72 0.56 มากท่ีสุด 

3 
โรงเรียนมีการรายงานผลการศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 

4.42 0.59 มาก 

4 
โรงเรียนมีเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของ
นักเรียนท่ีมีความสมบูรณ์ 

3.77 0.79 มาก 

5 
โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลของนักเรียนถูกต้อง
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ 4.67 0.54 มากท่ีสุด 

  รวม 4.46 0.36 มาก 
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σ = 0.59) และโรงเรียนมีเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีมีความสมบูรณ์     (µ = 3.77, 

σ =0.79)   

ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ด้านการคัดกรองนักเรียน 

 (N = 60) 
ข้อท่ี ด้านการคัดกรองนักเรียน µ σ ระดับ 

1 
โรงเรียนมีการใช้ระเบียนสะสมและผลการประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SDQ) และผลการศึกษานักเรียนในวิธีการและเครื่องมือ
อื่นๆหรือการคัดกรองนักเรียน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2 
โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
สามารถแยกกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาได้อย่างชัดเจน 

4.25 0.51 มาก 

3 
โรงเรียนมีการบันทึกและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

4.53 0.62 มากท่ีสุด 

4 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มี
พฤติกรรมส่งเสริมท่ีเหมาะสม เช่นโฮมรูม และประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

4.72 0.50 มากท่ีสุด 

5 
โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัด
กิจกรรม 

3.60 0.74 มาก 

  รวม 4.38   0.34 มาก 

จากตารางท่ี 7 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่อง

บุรี ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ =4.38 ,σ= 0.34 ) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
โรงเรียนมีการใช้ระเบียนสะสมและผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และผลการศึกษานักเรียนใน

วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ หรือการคัดกรองนักเรียน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (µ=4.80, σ=0.44 ) 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีพฤติกรรมส่งเสริมท่ีเหมาะสม เช่น โฮมรูม 

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน (µ =4.72, σ =0.50) และโรงเรียนมีการบันทึกและรายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน (µ = 4.53 , σ =0.62) และอยู่ในระดับมากจ านวน 
2 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย สามารถแยกกลุ่มปกติ และกลุ่ม
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เส่ียง/มีปัญหาได้อย่างชัดเจน (µ = 4.25, σ =0.51 ) โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของนักเรียน

ในการจัดกิจกรรม (µ =3.60, σ=0.74 ) 

ตารางท่ี 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

 (N = 60)                                  

จากตารางท่ี 8 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่อง

บุรี ด้านการส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.01, σ = 0.42)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ข้อ ได้แก่  โรงเรียนมีการสนับสนุน 

ชมเชย ยกย่องนักเรียนท่ีประกอบคุณงามความดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (µ = 4.77, σ = 0.53) อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  โรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม (µ = 4.15 , σ = 0.52) โรงเรียนมี

ข้อท่ี ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน µ σ   ระดับ 

1 
 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโดยให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

4.15 0.52    มาก 

2 โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม 4.05 0.53    มาก 

3 
 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา 

4.08 0.56    มาก 

4 
 
โรงเรียนมีการสนับสนุน ชมเชย ยกย่องนักเรียน 
ท่ีประกอบคุณงามความดี 

4.77 0.53  มากท่ีสุด 

    5 
 

 
6 
 
 

โรง เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมี สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น  
การรู้จักควบคุมตนเองและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต 
 
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยและการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 

3.55 
 
 

3.47 
 
 

0.77 
 

 
0.70 

 
 

  มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 

 รวม 4.01 0.42    มาก 
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การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา     (µ = 4.08, 

σ = 0.56) โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม (µ = 4.05, σ = 0.53 ) และโรงเรียนส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น การรู้จักควบคุมตนเองและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต  (µ = 

3.55 ,σ =0.77) และอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จัก

จุดเด่น จุดด้อยและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง µ =3.47, σ =0.70 )    

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี การป้องกันและแก้ปัญหา 

(N = 60) 
ข้อท่ี การป้องกันและแก้ปัญหา µ σ ระดับ 

1 
 
โรงเรียนมีการให้ค าปรึกษาและแนะน าเบ้ืองต้นแก่นักเรียน 4.18 0.54 มาก 

2 

 

โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเพื่อส่ง

ต่อไปรับการช่วยเหลือ 
4.62 0.52 มากท่ีสุด 

3 
 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา 

3.63 0.71 มาก 

4 
 
โรงเรียนมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และ
ติดตามผลนักเรียน 

4.23 0.47  มาก 

5 
 
โรงเรียนมีการประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาปัญหานักเรียนเป็นราย
กรณี 

3.53 0.70 มาก 

  รวม 4.04 0.38 มาก 

ตารางท่ี 9 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ =4.04, σ = 0.38) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ข้อ ได้แก่  โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มมีปัญหาเพื่อส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (µ = 4.62, σ =0.52 ) อยู่ในระดับ
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มาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  โรงเรียนมีการบันทึกผลการ

ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และติดตามผลนักเรียน (µ = 4.23, σ =0.47 ) โรงเรียนมีการให้ค าปรึกษา

และแนะน าเบื้องต้นแก่นักเรียน (µ = 4.18, σ =0.54 )  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของ

นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา (µ = 3.63 , σ = 0.71) และโรงเรียนมีการ

ประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี  (µ =3.53, σ =0.70)  

ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ด้านการส่งต่อนักเรียน    

 (N = 60) 

ข้อท่ี การส่งต่อนักเรียน µ σ ระดับ 

1 
 

โรงเรียนมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

4.12 
 

0.45 
 

มาก 
 

2 
 

โรงเรียนมีกระบวนการขั้นตอนส่งต่อท่ีมีความชัดเจน 4.08 
 

0.46 
 

มาก 
 

3 
 

โรงเรียนมีการช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงความจ าเป็นในการส่ง
ต่อ 

4.13 
 

0.60 
 

มาก 
 

4 
 

โรงเรียนมีการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักเรียน 

4.12 
 

0.52 
 

 มาก 
 

5 
 
6 
 
 

โรงเรียนมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ หรือรายงานการส่งต่อ
นักเรียนท้ังภายในและภายนอก 
โรงเรียนมีครูทุกคนพัฒนานักเรียนให้เข้าใจตนเอง มีทักษะใน
การแก้ปัญหาเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
 

4.10 
 

4.20 
 
 

0.48 
 

0.51 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

 รวม 4.13 
 

0.37 
 

  มาก 
  

จากตารางท่ี 10 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ =4.13, σ =0.37) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูทุกคนมี
ทักษะในการพัฒนานักเรียนให้เข้าใจตนเอง และรู้จักวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ตนเองเติบโตเป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพ (µ =4.20, σ = 0.51)  โรงเรียนมีการช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อ    
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(µ = 4.13, σ = 0.60 )  โรงเรียนมีการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักเรียน (µ =4.12, σ = 0.52 )  โรงเรียนมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน(µ =4.12,σ=0.45) และโรงเรียนมีการบันทึก

ผลการช่วยเหลือ หรือรายงานการส่งต่อนักเรียนท้ังภายในและภายนอก (µ = 4.10, σ = 0.48 ) และ 

โรงเรียนมีกระบวนการขั้นตอนส่งต่อท่ีมีความชัดเจน (µ = 4.08, σ =0.46 ) 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

  การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ า
คุณหญิงเนื่องบุรี จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ
ท่ี 2 แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีเป็น
อย่างไร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่ง ผู้วิ จัยได้เชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง (ทีมน า) หัวหน้ากลุ่มสาระ (ทีมประสาน) และครู
ผู้ปฏิบัติการสอน (ทีมท า) ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน  โดยพิจารณาจากประเด็นค าถามใน
แต่ละองค์ประกอบของด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีประกอบ
ท้ังหมด 5 องค์ประกอบได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
พัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นท่ีมี
ค่าทางสถิติเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ด้าน น ามาต้ังเป็นประเด็น
ในการสนทนา ซึ่งสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี และสามารถการรวบรวม
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis ) จากการประมวลข้อสรุปเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้    

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 ปัญหาท่ีพบ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ การส่ือสารกับผู้ปกครอง บางครั้งผู้ปกครอง
ยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานของโรงเรียนยังให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนไม่มากเท่าท่ีควร   

 ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการจึงเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
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ทีมน า  
              ทีมน าได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียน โดยการประชุมผู้ปกครองและอธิบายถึงความส าคัญของแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนา เพื่อผู้ปกครองจะได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียน และแนวทางส่งเสริมพัฒนา พฤติกรรมของ
บุตรหลานร่วมกันกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองท่านอื่นๆ  และโรงเรียนควรมีการพัฒนาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ทีมประสาน   
               ทีมประสานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรเพิ่มความส าคัญโดยให้ครูประจ าช้ัน หรือ 
ครูท่ีปรึกษา ส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน เช่น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชุมนุมตามความถนัดตามความสามารถให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น 
ทีมท า 
               ทีมท าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูท่ีปรึกษาควรด าเนินการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
ของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาความสามารถและการสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน โดย
จัดโอกาสและสรรหาเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน แสดงความสามารถให้ผู้อื่นได้รับรู้ ได้ช่ืนชม 
ภาคภูมิใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง 
มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

 ปัญหาท่ีพบ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ ขาดความร่วมมือจากนักเรียนในการแก้ไข
ปัญหาของตนเองและนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นจริง หรือปิดบังปัญหากับ
ผู้ปกครอง เพราะกลัวความผิดท่ีทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ท าให้ครูประจ าช้ันหรือครูท่ี
ปรึกษาและทางโรงเรียนไม่ทราบข้อมูลท่ีแท้จริง   
   ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการจึง
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี ้
ทีมน า  
   ทีมน าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรประชุมวางแผนค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีเป็น
ต้นเหตุท่ีแท้จริงและพิจารณาความรุนแรงและความถี่ของการเกิดพฤติกรรม โรงเรียนควรมีการจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหาและควรจัดให้มีการ
ประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาปัญหานักเรียนเป็นรายกรณีและโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาและควรจัดให้มีการประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษา
ปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี 
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ทีมประสาน   
        ทีมประสานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน
และช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาในระดับมากและเน้นให้ความส าคัญกับนักเรียน
กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ให้เท่าเทียมกันหรือมากกว่านักเรียนปกติ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มท่ีต้องรีบให้
การแก้ไขดูแลอย่างเร็วที่สุด 
ทีมท า 
         ทีมท าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูประจ าช้ันหรือครูท่ีปรึกษาควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในแต่ละ
ปัญหาและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงมีโอกาสกลับมาเป็นกลุ่ม
ปกติและไม่กลายเป็นกลุ่มปัญหา 
ด้านการส่งต่อ   
 ปัญหาท่ีพบ คือ  ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อ สาเหตุมาจาก ความซับซ้อนของ
สภาพจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึกท่ีจะได้รับความช่วยเหลือในการส่งต่อและโรงเรียนยังขาดความ
จ าเป็นในการช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อ 

ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ด้านการส่งต่อนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการจึงเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหา ดังนี้ 
ทีมน า  
             ทีมน าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งต่อ โดยการ
ส่งจดหมายเชิญประชุม แจ้งก าหนดการ และผลท่ีได้รับจากการประชุมและอธิบายถึงความส าคัญของ
การส่งต่อ 
ทีมประสาน 
          ทีมประสานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญภายในโรงเรียนท่ีเป็นผู้รับการ
ช่วยเหลือนักเรียน คือ ครูแนะแนวและครูฝ่ายปกครองส่งต่อภายในหากไม่ดีขึ้นควรมีการจัดประชุม
วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อภายนอก 
 
ทีมท า 
             ทีมท าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีการช้ีแจงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึง
เหตุผลท่ีแท้จริงของการส่งต่อนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหามีการประสานงานกับผู้เช่ียวชาญ หรือองค์กร
ภายนอกเพื่อให้มีการช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ถูกต้องต่อไป 



  
 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 2) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังประชากร คือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ประกอบด้วย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 8 คน และครูผู้ปฎิบัติการสอน จ านวน 48 
คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 60 คน  ส่งแบบสอบถามจ านวน 60 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้คือ 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    

สรุปผลการวิจัย 

 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมาจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อ ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

2.แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ า
คุณหญิงเนื่องบุรี มีแนวทางดังนี ้

(1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ได้แก่  ทีมน าได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรช้ีแจงให้
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยการประชุมผู้ปกครองและอธิบาย
ถึงความส าคัญของแนวทางส่งเสริมและพัฒนา เพื่อผู้ปกครองจะได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียน และ
แนวทางส่งเสริมพัฒนา พฤติกรรมของบุตรหลานร่วมกันกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองท่านอื่นๆ  และ
โรงเรียนควรมีการพัฒนาจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
           ทีมประสานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรเพิ่มความส าคัญโดยให้ครูประจ าช้ัน หรือ ครูท่ี
ปรึกษา ส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน เช่น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม
ตามความถนัดตามความสามารถให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น 
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           ทีมท าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูท่ีปรึกษาควรด าเนินการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของ
นักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาความสามารถและการสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน โดยจัด
โอกาสและสรรหาเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน แสดงความสามารถให้ผู้อื่นได้รับรู้ ได้ช่ืนชม ภาคภูมิใจ
และสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง   

  (2) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ได้แก่   
   ทีมน าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรประชุมวางแผนค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีเป็น
ต้นเหตุท่ีแท้จริงและพิจารณาความรุนแรงและความถี่ของการเกิดพฤติกรรม โรงเรียนควรมีการจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหาและควรจัดให้มีการ
ประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาปัญหานักเรียนเป็นรายกรณีและโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาและควรจัดให้มีการประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษา
ปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี  
 ทีมประสานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรม
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาในระดับมากและเน้นให้ความส าคัญกับ
นักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ให้เท่าเทียมกันหรือมากกว่านักเรียนปกติ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มท่ีต้อง
รีบให้การแก้ไขดูแลอย่างเร็วที่สุด  
           ทีมท าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูประจ าช้ันหรือครูท่ีปรึกษาควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในแต่
ละปัญหาและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงมีโอกาสกลับมาเป็นกลุ่ม
ปกติและไม่กลายเป็นกลุ่มปัญหา 

(3) ด้านการส่งต่อ ได้แก่   
            ทีมน าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งต่อ โดยการส่ง
จดหมายเชิญประชุม แจ้งก าหนดการ และผลท่ีได้รับจากการประชุมและอธิบายถึงความส าคัญของ
การส่งต่อ    
           ทีมประสานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญภายในโรงเรียนท่ีเป็นผู้รับการ
ช่วยเหลือนักเรียน คือ ครูแนะแนวและครูฝ่ายปกครองส่งต่อภายในหากไม่ดีขึ้นควรมีการจัดประชุม
วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อภายนอก 
           ทีมท าได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีการช้ีแจงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึง
เหตุผลท่ีแท้จริงของการส่งต่อนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหามีการประสานงานกับผู้เช่ียวชาญ หรือองค์กร
ภายนอกเพื่อให้มีการช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ถูกต้องต่อไป   
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อภิปรายผลการวิจัย 

 
จาการวิจัยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านผู้เรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียน
ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีการวางแผนสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน โดยมีการแบ่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน มีทีมน า คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีทีมประสานท่ีด าเนินการประสานการด าเนินงานระหว่างทีมน าและทีมท า โดยให้ครูท่ีปรึกษา
จัดการเก็บข้อมูลของนักเรียนในส่วนของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้แบบ
ประเมิน SDQ ร่วมกับการเย่ียมบ้านนักเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยใกล้ไกลจะไปเยือน รวมทั้ง
มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้รู้จักนักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึงจาก
พื้นฐานความเป็นมาท่ีท าให้พฤติกรรมในหลายลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประเสริฐ  สวนจันทร์  ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 พบว่า  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก        
   เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน  การป้องกันและการแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ ตามล าดบั  

1.1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก 
ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีการด าเนินการโดยมีทีมคณะด าเนินการได้แก่ ทีม
ประสานช่วยด าเนินการประสานการด าเนินงานระหว่างทีมน าและทีมท า ในการจัดการเก็บข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเก็บข้อมูลนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในทุกปีการศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลร่วมกับการด าเนินการตาม
โครงการด้วยรักและห่วงใยใกล้ไกลจะไปเยือนมีการออกเย่ียมบ้านนักเรียนในทุกปีการศึกษาและมีการ
วางแผนสร้างความเข้าใจให้แก่ครูท่ีปรึกษาทุกคนและมีเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีมีความ
สมบูรณ์ท่ีได้จากการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างทีมน า ทีมประสาน และทีมท า  ซึ่งท าให้มีการ
จัดท าข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  ประเสริฐ  
สวนจันทร์ ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
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สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และด้าน
การรู้จักนักเป็นรายบุคคล อยู่ระดับมากเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัฐิพร  จีน
สายใจ  ได้ศึกษาเรื่อง ระบบดูช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมพบว่าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก 

1.2) ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากและเป็นอันดับท่ีสอง ท้ังนี้
เนื่องจาก โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีมีการด าเนินการวางแผนประชุมสร้างความเข้าใจระหว่าง
คณะด าเนินการทีมน า ทีมประสานและทีมท าเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนให้แก่ครูท่ีปรึกษาโดยยึด
หลักการคัดกรองนักเรียนตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมุ่งเน้นในการหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการคัดกรองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นโดยการจ าแนกนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมี
ปัญหา และกลุ่มพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ประเสริฐ  สวนจันทร์ ได้ศึกษาเรื่อง การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 

1 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาระยองเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และด้านการคัดกรองนักเรียน  อยู่
ในระดับมากเป็นอันดับท่ีสอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บรรทม  รวมจิตร  ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 4  พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองอยู่ใน
ระดับมาก      

1.3) ด้านการส่งต่อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับท่ีสาม ท้ังนี้เนื่องมาจาก 
โรงเรียนมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ หรือรายงานการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักเรียน แต่ยังขาดการส่ือสารกับผู้ปกครอง ท าให้ยังไม่เข้าใจ
ความจ าเป็นในการส่งต่อเท่าท่ีควรและผู้ปกครองประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและมีการย้ายถิ่นท่ีอยู่
เพื่อการประกอบอาชีพจึงยังขาดเวลามารับฟังข้อช้ีแจงและความจ าเป็นในการส่งต่อได้ไม่เท่าท่ีควร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา  ช่วงโชติ  ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล   สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่ออยู่ในระดับมากและ
สอดคล้องกับ ผล  พรมทอง  ได้ศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่ออยู่ในระดับมาก 

1.4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากเป็นอันดับท่ีส่ี  ท้ังนี้
เนื่องจากอาจเป็นเพราะโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  มีการให้ค าปรึกษาและแนะน าเบื้องต้นแก่
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นักเรียน และมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและติดตามผลนักเรียน แต่นักเรียนยังให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไม่มากเท่าท่ีควร  เพราะกลัวความผิดท่ีทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
ท าให้ครูประจ าช้ันหรือครูท่ีปรึกษาและทางโรงเรียนไม่ทราบข้อมูลท่ีแท้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารีย์  ฉิมฉลอง  ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ณปภัช  รุ่งโรจน์ ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก  

 1.5) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากเป็นอันดับสุดท้าย  

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนโดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วม  แต่อาจมีบางกรณี เช่น การส่ือสารกับผู้ปกครอง 
บางครั้งผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานของโรงเรียนยังให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มากเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  สุจิตรา  ช่วงโชติ  ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการศึกษาพบว่า 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน อยู่ในระดับมาก  แต่
ยังมีปัญหาโดยรวมคือ ขาดระบบบริหารจัดการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ไม่มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการท่ีชัดเจน มีลักษณะการท างานแบบพึ่งพาอาศัยกัน ครูมีภาระงานมาก ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือกับทางโรงเรียนน้อยเนื่องจากมีเวลาว่างไม่ตรงกันและผู้ปกครองมีการย้ายท่ีอยู่บ่อย   

2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ า
คุณหญิงเนื่องบุรี  พบว่า ควรมีการด าเนินการคือ    

1)  ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุดอันดับแรก พบว่า การ
ส่ือสารของทางโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีกับผู้ปกครองมีความเข้าใจและความร่วมมือค่อนข้าง
น้อย  จึงควรมีการด าเนินการคือ ควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและการสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน โรงเรียนควรเพิ่มความส าคัญโดยให้ครู
ประจ าช้ัน หรือ ครูท่ีปรึกษา ส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน  เช่น จัดโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดตามความสามารถให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญประสพ กุลศรี ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองวัวซอ อ าเภอหนอง
วัวซอ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า จากการด าเนินงานตามระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนได้ใช้กลยุทธ์การนิเทศ การเก็บข้อมูล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ ผู้ร่วมศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรม พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงาน โดยมีการวางแผน ศึกษาเอกสาร มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ จึงท าให้การ
ด าเนินงานตามระบบประสบผลส าเร็จ และช่วยนักเรียนได้ทันท่วงที ท าให้การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปด้วยดี และดัสกลาส (Douglas) ได้ศึกษาเรื่อง การเปล่ียนแปลง
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมีความผิดปกติทางอารมณ์หรือพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี
ความต้องการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้มีรูปแบบทางเลือกท่ีจะต้องการได้รับการสนับสนุน
เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีดีขึ้น มีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเป็นรายบุคคลส าหรับนักเรียนท่ีมีความผิดปกติ
ทางอารมณ์หรือพฤติกรรม มีการประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อนักเรียนเข้าสู่ช่วงวัยท่ีเหมาะสม 
จะต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวเพื่อให้การสนับสนุนพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงทางบวก การ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน การวางแผนการศึกษาท่ีดี จะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม มีการ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น ครอบครัว ชุมชนมีความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
มาก นักเรียนควรได้รับการศึกษาและการบริการทางสังคมเพื่อให้พวกเขามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึ้น 

2) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นต่ าเป็นอันดับท่ีสอง พบว่า 
ความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองมีค่อนข้างน้อย  จึงท าให้ครูประจ าช้ันหรือครูท่ีปรึกษาและ
ทางโรงเรียนไม่ทราบข้อมูลท่ีแท้จริง ยากต่อการป้องกันและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที จึงควรมีการ
ด าเนินการคือ ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มมีปัญหาในระดับมาก  เน้นให้ความส าคัญกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ให้เท่า
เทียมกันหรือมากกว่านักเรียนปกติ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มท่ีต้องรีบให้การแก้ไขดูแลอย่างเร็วท่ีสุด   
โรงเรียนควรประชุมวางแผนค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริงและพิจารณาความรุนแรง
และความถี่ของการเกิดพฤติกรรมครูประจ าช้ันหรือครูท่ีปรึกษาควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในแต่ละ
ปัญหาและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงมีโอกาสกลับมาเป็นกลุ่ม
ปกติและไม่เป็นกลุ่มปัญหา โดยโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงการคนดีศรี ช.น. ซึ่งสอดคล้องกับ แคช (Cash) ได้ศึกษาความรุนแรงของเยาวชน ความรุนแรงใน
โรงเรียนเป็นจุดส าคัญในความสนใจของชุมชนซึ่งเกิดจากจ านวนของปัญหามีเกิดขึ้นในโรงเรียนทุกวัน 
และปราณี เตยอ่อน ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
(สาครกิจโกศล) พบว่า ครูท่ีปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน นักเรียนกลุ่ม
เส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือท้ังการป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลย จึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้
นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม 

3 ) ด้านการส่งต่อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นต่ าเป็นอันดับท่ีสาม  พบว่า โรงเรียนยังขาดความ
จ าเป็นในการช้ีแจงให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อ จึงควรมีการด าเนินการ
คือ ควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งต่อ  โดยการส่งจดหมายเชิญประชุม แจ้ง
ก าหนดการ และผลท่ีได้รับจากการประชุมและอธิบายถึงความส าคัญของการส่งต่อ ประสานงานกับ
ผู้เช่ียวชาญภายในโรงเรียนท่ีเป็นผู้รับการช่วยเหลือนักเรียน คือ ครูแนะแนวและครูฝ่ายปกครองส่งต่อ
ภายในหากไม่ได้ขึ้นควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมก่อนส่งต่อภายนอก มีการช้ีแจงให้กับ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแท้จริงของการส่งต่อนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหามี
การประสานงานกับผู้เช่ียวชาญ หรือองค์กรภายนอกเพื่อให้มีการช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ถูกต้อง
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ วราวุฒิ เหล่าจินดา ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  สภาพปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการส่งต่อท่ีค่อนข้างน้อยและครูยังก็มีภาระงานสอน
มากจึงปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาระดับหนึ่งท่ีไม่มาก และยังขาดการให้ความ
ร่วมกันในด้านการส่งต่อกับหน่วยงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรวมท้ังระบบการส่งต่อ
นักเรียนท่ีมีปัญหา  จึงควรได้รับความร่วมมือในการส่งต่อจากหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น พร้อมท้ังให้ความรู้
ต่อผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
อยู่ 3 ล าดับสุดท้าย โรงเรียนควรมีการพัฒนา ครู /ผู้บริหาร ดังนี้ 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
1. โรงเรียนควรมีการส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการด าเนินงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้าน

ทักษะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. โรงเรียนควรประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจระหว่างทีมน า ทีมประสานและทีมท า ใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญและกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาให้เกิดความชัดเจนในแต่ละบทบาทของคณะกรรมการด าเนินงาน ทีมท า ทีมประสานและทีม
ท าเพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีเป็นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาให้เป็นกลุ่มปกติและพัฒนาระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพกับสภาพปัญหาของโรงเรียน 

3. โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน
การส่งต่อ ระหว่างคณะกรรมการในการด าเนินงานตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที ตรงประเด็น เกิดความเข้าใจ
ในระบบการส่งต่อนักเรียน ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถร่วมกันวางแผนช่วยเหลือส่งต่อ
นักเรียนได้อย่างเป็นระบบท่ีเกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ควรศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเชิงลึก 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

____________________________________ 
ค าช้ีแจง 

1.แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้น  เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  ค าตอบท่ีได้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด  
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
ฉะนั้นข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุผลและได้
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 

2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้  ใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลจากผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน  จ านวน 27 ข้อ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม
และโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบท้ัง 2 ตอน กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพราะค าตอบท่ีได้จะไม่
สมบรูณ์ ไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
นางสาวสุธิดา    พงษ์สวัสด์ิ 

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbg7Px3KrbAhUaXysKHUFGC-UQjRx6BAgBEAU&url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&psig=AOvVaw16YIJeaDWmvsRh_3Sc2Zxx&ust=1527676580123638
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ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน       หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ท่ี สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

                ชาย 
                หญิง 

2 อายุ 
                น้อยกว่า 30 ปี 
                31 – 40 ปี 
                41 – 50 ปี 
                50 ปีข้ึนไป 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
                ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
                ปริญญาตรี 
                สูงกว่าปริญญาตรี 

4 ต าแหน่งหน้าท่ี 
                ผู้อ านวยการโรงเรียน, รองผู้อ านวยการโรงเรียน     
                ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 
                ครูผู้ปฏิบัติการสอน 

5 ประสบการณ์ในต าแหน่ง หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนี้ 
                ไม่เกิน 5 ปี 
                6 – 10 ปี 
                11 – 15 ปี 
                16-20  ปี 
                20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
ค าช้ีแจง  ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง     ตรงกับ
ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยก าหนดเกณฑ์
ระดับคะแนน ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับน้อยที่สุด  

 

 

ข้อที่ 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 3 2 1 

 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      
1. โรงเรียนมีการจัดครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียน 17-25 คน/ครู 1 คน 
     

2. โรงเรียนมีการบันทึกผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในความดูแล
ของครูท่ีปรึกษาครบทุกคน 

     

3. โรงเรียนมีการรายงานผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล      
4. โรงเรียนมีเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีมีความ

สมบูรณ์ 
     

5. โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลของนักเรียนถูกต้องชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ 

     

 2. การคัดกรองนักเรียน      
6. โรงเรียนมีการใช้ระเบียนสะสมและผลการประเมินพฤติกรรม

เด็ก (SDQ) และผลการศึกษานักเรียนในวิธีการและเครื่องมือ
อื่นๆหรือการคัดกรองนักเรียน 

     

7. โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
สามารถแยกกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาได้อย่างชัดเจน 

     

8. โรงเรียนมีการบันทึกและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
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ข้อที่ 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 3 2 1 

9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มี
พฤติกรรมส่งเสริมท่ีเหมาะสม เช่นโฮมรูม และประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

     

10. โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัด
กิจกรรม 

     

 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน      
11. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโดยให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
     

12. โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม      
13. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา 
     

14. โรงเรียนมีการสนับสนุน ชมเชย ยกย่องนักเรียน 
ท่ีประกอบคุณงามความดี 

     

15. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น การรู้จัก
ควบคุมตนเองและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต 

     

16. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยและการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 

     

 4. การป้องกันและแก้ปัญหา      
17. โรงเรียนมีการให้ค าปรึกษาและแนะน าเบ้ืองต้นแก่นักเรียน      
18. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเพื่อส่งต่อไป

รับการช่วยเหลือ 
     

19. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียง และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา 

     

20. โรงเรียนมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และติดตาม
ผลนักเรียน 

     

21. โรงเรียนมีการประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาปัญหานักเรียนเป็นราย
กรณี 
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ข้อที่ 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 3 2 1 

 5. การส่งต่อ      
22. โรงเรียนมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัด

กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
     

23. โรงเรียนมีกระบวนการขั้นตอนส่งต่อท่ีมีความ
ชัดเจน 

     

24. โรงเรียนมีการช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงความ
จ าเป็นในการส่งต่อ 

     

25. โ ร ง เ รี ยนมี ก า ร ส่ ง ต่ อนั ก เ รี ยน ท่ีมีปัญหาให้
ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

26. โรงเรียนมีการบันทึกผลการช่วยเหลือ หรือรายงาน
การส่งต่อนักเรียนท้ังภายในและภายนอก 

     

27. โรงเรียนมีครูทุกคนพัฒนานักเรียนให้เข้าใจตนเอง 
มี ทักษะในการแก้ปัญหาเติบโตเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

เร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้การสนทนา 

ช่ือ.......................................................................นามสกุล...................................................................... 

ต าแหน่ง................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 2 โปรดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

  1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  ท่านมีความเห็นว่า ควรมีแนวทางด าเนินการพัฒนา

อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2. ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ท่านมีความเห็นว่า ควรมีแนวทางด าเนินการพัฒนา

อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 3. ด้านการส่งต่อ ท่านมีความเห็นว่า ควรมีแนวทางด าเนินการพัฒนาอย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

              ข้อมูลนี้ใช้ในการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้มีผลเสียกับผู้ใด 

              ด้วยความขอบคุณยิ่งค่ะ 



  
 
ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสด์ิ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 ตุลาคม 2534 
วุฒิการศึกษา   พ.ศ. 2549  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                              

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
  พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
  พ.ศ. 2558  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เกียรตินิยมอันดับสอง)     
  พ.ศ. 2559  ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 123/15 หมู่ท่ี 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
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