
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

  1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.  หลักการและแนวคิดของการบรหิารสถานศึกษา 

  3.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

  4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง       

จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือ และกําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริมศักยภาพนักเรียน เนนกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาปองกันแกไขและคุมครองสิทธิเด็ก โดยมีมาตรการใหสถานศึกษามีมาตรฐานในการ

จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนปองกันแกไขปญหายาเสพติด ปญหาพฤติกรรมนักเรียน ปญหาทางเพศ 

โดยประสานความรวมมือกับเครือขายผูปกครอง ชุมชนและองคกรในทองถ่ิน ประสานการจัดทําระบบ

ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาสงเสริม แกไข และสงตอนักเรียน มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

 พุทธพันธุ พรหมรักษ (2556 : 9 - 10) ไดกลาวถึงนโยบายของสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไววา การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาและแขงขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคปจจุบัน

การแขงขันของประเทศข้ึนอยูกับความรูความสามารถของคนมากกวาจํานวนคนและทรัพยากรเชนในอดีต 

ซึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศเกี่ยวของกับบุคลากรและผูเรียนจํานวนหลายลานคน 

ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยที่ผานมาคือ ใชเวลาเรียนมาก เรียนรูไดนอย มีความเครียด และ

คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตํ่า ดังน้ัน การขับเคลือ่นนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงควรเนนยํ้าใหดําเนินการอยางตอเน่ือง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานใหเหมาะสม และตองมี

บทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานอื่นดวย รวมทั้งมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
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ในการดําเนินงานใหมากข้ึน ผูบริหารตองใหความสําคัญ และขับเคลื่อนการทํางานอยางจริงจัง             

ตามนโยบายตอไปน้ี 

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติที่เปนการ

วางรากฐาน ในการจัดและพัฒนาการศึกษา ไดแก การกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหกับประชาชน

ไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43) รัฐตองจัดการศึกษา

อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรมและจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษา          

ใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สนับสนุนคนควาวิจัยศิลปะวิทยาการ

ตาง ๆ เรงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริม           

ภูมิปญญาทองถ่ินศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (มาตรา 81)  

  2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีบทบัญญัติหลายมาตรา          

ที่เปนการวางกรอบและแนวทางในการจัดพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา 6)             

การจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม

ของแตละระดับการศึกษา (มาตรา 23) การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ 

โดยจัดการเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมทีดี่งาม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม สื่อการสอน สิ่งอํานวย        

ความสะดวก และใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลาสถานที่โดยการประสานความรวมมือกับทุกฝาย 

(มาตรา 24)  

 จากการศึกษานโยบายของสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานสรุปไดวา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ใหความสําคัญกับการปฏิรูปที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษามีทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา การปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารใหเปนปจจัยเกื้อหนุนตอการปฏิรูปการเรียนรู

ในระดับสถานศึกษา การพัฒนาสื่อและสงเสริมเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อใหเปนกลไกทีจ่ะตรวจสอบ กํากับ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย

และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กําหนดไว และการศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา       

ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอีกแนวทางหน่ึงที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
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 บริบทโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2558) จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูในฝง

ตะวันออกของภาคใต โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้ง

ที่ราบชายฝง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอาวไทย ทั้งบริเวณที่เปนทะเลและเปนเกาะ เกาะในพื้นที่

จังหวัดสุราษฎรมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก เกาะขนาดใหญเปนที่รูจัก เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน 

เน่ืองจากทําเลที่ต้ังไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีมีชวงฤดูฝน        

กินระยะเวลาต้ังแตเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนเกาะในเขตพื้นที่

จังหวัดมากถึง 108 เกาะ นับวามากที่สุดเปนอันดับ 3 ของประเทศ รองมาจากจังหวัดพังงา และ

จังหวัดภูเก็ต ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางดานการเกษตรเปนหลัก 

โดยใชพื้นที่ในการทําการเกษตรประมาณรอยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากน้ี ยังประกอบอาชีพ

ทางดานปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการทํา เหมืองแรดวย สวนการเดินทางมายังจังหวัด      

สุราษฎรธานีสามารถใชไดหลายเสนทางทั้งทางรถไฟ เครื่องบิน รถโดยสารประจําทาง เรือ และรถยนต

สวนบุคคล สถานที่สําคัญภายในจังหวัดน้ัน มีทั้งแหลงโบราณสถาน เชน พระธาตุศรีสุราษฎร          

พระบรมธาตุไชยา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติทั้งอทุยานแหงชาติทางบกและทางทะเล นํ้าตก เกาะ แมนํ้า เข่ือน วัด

และพระอารามหลวง เปนตนและยังเปนแหลงสืบสานประเพณีที่สาํคัญของชาวใต คือประเพณีชักพระ 

ทอดผาปาและแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานอีกดวย นอกจากน้ี ยังมีผลิตผลทางการเกษตร คือ 

เงาะโรงเรียน และอาหารที่เปนที่รูจัก เชน หอยนางรม ไขเค็มไชยา ดังที่ปรากฏในคําขวัญของจังหวัด 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีจํานวน 66 โรง เปนโรงเรียน       

ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 44 โรง โรงเรียนในจังหวัดชุมพร จํานวน 22 โรงเมื่อพิจารณาตาม

ระดับช้ันที่เปดสอน พบวา โรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษาตอนปลาย  

มากที่สุด จํานวน 65 โรง คิดเปนรอยละ 98.48 และโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 1 โรง คิดเปนรอยละ 1.52 เมื่อพิจารณาโรงเรียนตามขนาด พบวา โรงเรียนขนาดที่ 1 เล็ก         

มีมากที่สุด จํานวน 30 โรง คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมา คือ ขนาดที่ 2 กลาง จํานวน 14 โรง            

คิดเปนรอยละ 21.21 สวนโรงเรียนขนาดที่ 3 ใหญ มีนอยที่สุด จํานวน 10 โรง คิดเปนรอยละ 15.15 

นักเรียนของทั้งหมดในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 56,046 คน คิดเปนนักเรียนในโรงเรยีนของจังหวัด

สุราษฎรธานี 37,539 คน คิดเปนรอยละ 66.98 และนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดชุมพร จํานวน 

18,507 คน คิดเปนรอยละ 33.02 เมื่อพิจารณาตามระดับช้ันที่เปดสอน พบวา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน มีจํานวนนักเรียน 31,793 คน คิดเปนรอยละ 56.76 และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย           

มีจํานวนนักเรียนนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีนักเรียน จํานวน 24,253 คน คิดเปนรอยละ 
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43.27 หองเรียนทั้งหมดในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 1,669 หอง เปนหองเรียนในโรงเรียน             

ของจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1,114 หอง คิดเปนรอยละ 66.75 และจังหวัดชุมพร จํานวน 555 หอง 

คิดเปนรอยละ 33.25 เมื่อพิจารณาหองเรียนตามระดับการศึกษา พบวา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน          

มีจํานวนหองเรียน 903 หอง คิดเปนรอยละ 54.10 มากกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจํานวน       

766 หอง  คิดเปนรอยละ 45.90 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีจํานวนนักเรียน

ทั้งสิ้น 56,046 คน เปนนักเรียนเพศหญิง จํานวน 31,861 คน คิดเปนรอยละ 56.85 เปนเพศชาย 

จํานวน 24,185 คน คิดเปนรอยละ 43.15 โรงเรียนขนาดที่ 1 มีมากที่สุด จํานวน 30 โรงเรียน คิด

เปนรอยละ 45.45 รองลงมา คือ ขนาดที่ 2 จํานวน 14 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 21.21 สวนโรงเรียน

ขนาดที่ 3 มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 10 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 15.15 เมื่อพิจารณาดานจาํนวนนักเรียน 

พบวา โรงเรียนขนาดที่ 4 มีนักเรียนมากที่สุด จํานวน 27,668 คน คิดเปนรอยละ 49.37 รองลงมา คือ 

ขนาดที่ 3 จํานวน 12,291 คน คิดเปนรอยละ 21.93 สวนโรงเรียนขนาดที่ 1 มีนักเรียนนอยที่สุด 

จํานวน 6,728 คน คิดเปนรอยละ 12.00 เมื่อพิจารณา ผูบริหาร/ครู/พนักงานราชการ พบวา 

โรงเรียนขนาดที่ 4 มี ผูบริหาร/ครู/พนักงานราชการ มากที่สุด จํานวน 1,327 คน คิดเปนรอยละ 

41.80 รองลงมา คือ ขนาดที่ 3 จํานวน 660 คน คิดเปนรอยละ 20.79 เมื่อพิจารณาดาน จํานวนหองเรียน 

พบวา โรงเรียนขนาดที่ 4 มีหองเรียนมากที่สุด จํานวน 711 หอง คิดเปนรอยละ 42.60 รองลงมา คือ 

ขนาดที่ 3 จํานวน 346 หอง นอยที่สุด โรงเรียนขนาดที่ 2 จํานวน 299 หอง คิดเปนรอยละ 17.91 

จังหวัดสุราษฎรธานีมี 19 อําเภอ โดยมีโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จํานวน 44 โรงเรียน มีนักเรียนจํานวน 37,539 คน มีหองเรียนจํานวน 1,114 หอง เมื่อพิจารณาเปน       

รายอําเภอ พบวา อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จํานวนสถานศึกษามากที่สุด จํานวน 6 โรงเรียน คิดเปน

รอยละ 16.64 รองลงมา คือ อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอบานนาสารและอําเภอพุนพิน จํานวน 4 โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ 9.09 สวนอําเภอเกาะพะงัน อําเภอชัยบุรี อําเภอดอนสัก อําเภอ ทาชนะ อําเภอบานนาเดิม

และอําเภอพนม มีโรงเรียนนอยที่สุด จํานวน 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 2.27 เมื่อพิจารณาดาน

จํานวนนักเรียน พบวา อําเภอเมืองสุราษฎรธานีมีนักเรียนมากที่สุด จํานวน 11,509 คน คิดเปนรอยละ 

30.66 รองลงมา คือ อําเภอไชยา จํานวน 2,883 คน คิดเปนรอยละ 7.68 สวนอําเภอดอนสักมีนักเรียน

นอยที่สุด จํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 0.90 เมื่อพิจารณาดานจํานวนหองเรียน พบวา อําเภอเมือง

สุราษฎรธานีมีหองเรียนมากที่สุด จํานวน 300 หอง คิดเปนรอยละ 22.96 รองลงมา คือ อําเภอไชยา 

จํานวน 84 หอง คิดเปนรอยละ 7.54 สวนอําเภอดอนสัก มีหองเรียนนอยที่สุด จํานวน 12 หอง คิดเปน

รอยละ 1.08 จังหวัดสุราษฎรธานีมี 19 อําเภอ โดยมีโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 44 โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก 18 โรงเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายอําเภอ 

พบวา อําเภอพุนพิน มีโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด จํานวน 3 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 6.82 รองลงมา คือ 

อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอเคียนซา อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร และอําเภอวิภาวดี มีโรงเรียน



 12

ขนาดเล็กจํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 4.55 สวนอําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอเกาะพะงัน  

อําเภอเกาะสมุย อําเภอชัยบุรี อําเภอทาชนะ อําเภอบานนาเดิม อําเภอพนม และอําเภอพระแสง          

ไมมีโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีจํานวนนักเรียนดอยโอกาส

ประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น จํานวน 25,588 คน คิดเปนรอยละ 45.66 ของนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียน

ดอยโอกาสประเภทยากจนมากที่สุด จํานวน 23,823 คน คิดเปนรอยละ 42.51 รองลงมา คือ อื่น ๆ 

จํานวน 1,158 คน คิดเปนรอยละ 2.07 สวนดอยโอกาสประเภทเด็กเรรอน และผลกระทบจากเอดส   

มีนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.002 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนมีจํานวนนักเรียนดอยโอกาส จํานวน 16,760 คน คิดเปนรอยละ 65.50 มากกวาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนนักเรียนดอยโอกาส จํานวน 8,828 คิดเปนรอยละ 34.50 สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีจํานวนนักเรียนพิการประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 746 คน  

คิดเปนรอยละ 1.33 ของนักเรียนทั้งหมด เปนนักเรียนที่มีความพิการประเภทความบกพรองทางการเรียนรู

มากที่สุด จํานวน 569 คน คิดเปนรอยละ 1.02 รองลงมา คือ พิการประเภทบกพรองทางสติปญญา

และทางรางกาย/สุขภาพ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 0.09 พิการประเภทความบกพรองทางการพูด/

ภาษานอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 0.01 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนนักเรียนพิการ จํานวน 658 คน คิดเปนรอยละ 88.20 มากกวาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมจีํานวนนักเรียนพิการจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 11.80 มีนักเรียนออกกลางคัน 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 0.25 จากนักเรียนตนปการศึกษา 2557 จํานวน 58,801 คน 

เมื่อพิจารณาตามประเภทออกกลางคัน พบวา มีนักเรียนออกกลางคันประเภทมีปญหาในการปรับตัว 

มากที่สุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 0.11 รองลงมา คือ ประเภทมีปญหาครอบครัว จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 0.09 สวนประเภทที่ไมมีจํานวนนักเรียนออกกลางคันเลย คือ ประเภทตองคดีถูกจับ  

และกรณีอื่น ๆ เมื่อพิจารณาตามระดับช้ัน พบวา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนออกกลางคัน 

มากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 0.09 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 มีจํานวนนักเรียน

ออกกลางคัน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 0.06 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 มีจํานวนนักเรียนออกกลางคัน

นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 0.01 มีจํานวนนักเรยีนตางสัญชาติเขามาเรียนรวม จํานวน 78 คน 

คิดเปนรอยละ 0.139 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปนรายสัญชาติ พบวา นักเรียนสัญชาติ

พมามีมากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 0.045 รองลงมา คือ สัญชาติกัมพูชา จํานวน 17 คน 

คิดเปนรอยละ 0.03 สวนญี่ปุน มีนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.002 เมื่อพิจารณาตาม

ระดับช้ัน พบวา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนตางสัญชาติ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 

65.38 มากกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนตางสัญชาติ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

34.62 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีจํานวน ผูบริหารขาราชการครู และพนักงาน

ราชการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 3,175 คน เปนขาราชการครูมากที่สุด จํานวน 2,467 คน คิดเปนรอยละ 
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77.70 รองลงมา คือ ครูผูชวย จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 8.88 สวนผูอํานวยการ มีนอยที่สุด 

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 2.08 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูบริหาร ขาราชการ

ครู และพนักงานราชการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 2,489 คน คิดเปนรอยละ 

78.39 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 680 คน คิดเปนรอยละ 21.42 สวนผูบริหาร ขาราชการ

ครู และพนักงานราชการ จบการศึกษาระดับที่มีนอยที่สดุ คือ ระดับปริญญาเอก มีนอยที่สุด จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ 0.19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีบุคลากรประเภทขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 70.18 รองลงมา คือ ลูกจาง

ช่ัวคราว จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.79 สวนบุคลากรประเภทลูกจางประจํามีนอยที่สุด จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 1.75  เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา บุคลากรจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมากที่สดุ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 54.39 รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 36.84 สวนระดับอนุปริญญาและตํ่ากวา มีนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.51 

 จากการศึกษาบริบทโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สรุปไดวา หองเรียน และจํานวนนักเรียน มีแนวโนมลดลงทุกปอยาง

ตอเน่ือง จํานวนหองเรียนของปการศึกษา 2558 มีจํานวนลดลง จากปการศึกษา 2557 จํานวน 11 หอง 

สวนจํานวนนักเรียน ในปการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียนลดลง จากปการศึกษา 2557 จํานวน 2,035 คน 

เมื่อพิจารณาขอมูลโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน จํานวน 4 ขนาด ในชวงระยะเวลา 3 ป จากป

การศึกษา 2556 - 2558 พบวา จํานวนโรงเรียนขนาดที่ 1 นักเรียน < = 499 คน มีจํานวนมากที่สุด 

และเพิ่มข้ึนทุกป รองลงมา คือ ขนาดที่ 2 นักเรียน 500 - 999 คน โดยในปการศึกษา 2556 - 2557 

มีจํานวนเทากัน คือ 17 โรงเรียน แตปการศึกษา 2558 ลดลง คือ 14 โรงเรียน และนอยที่สุด คือ

โรงเรียนขนาดที่ 3 นักเรียน 1,000 - 1,499 คน มีจํานวนโรงเรียนเพิ่มข้ึนทุกป คือ ป 2556 จํานวน   

8 โรงเรียน ป 2557 จํานวน 9 โรงเรยีน และป 2558 จํานวน 10 โรงเรียนจํานวนนักเรียนในปการศึกษา 

2556 - 2558 มีแนวโนมลดลงทุกปอยางตอเน่ือง และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา จํานวน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในป 2556 - 2558 มีจํานวนนักเรียน

ลดลงทุกปเชนกัน ในปการศึกษา 2556 - 2558 จํานวนหองเรียนทั้งหมดมีแนวโนมลดลงทุกป          

โดยภาพรวมในรอบ 3 ป ที่ผานมา อัตราสวนจํานวนนักเรียนตอครูหน่ึงคน คือ 20 - 23 คน เมื่อพิจารณา

อัตราสวนจํานวนนักเรียนตอหน่ึงหองเรียน ต้ังแตปการศึกษา 2556 - 2558 พบวามีอัตราสวนลดลง 

จาก 1 : 36 เปน 1 : 35 แตอัตราสวนในปปจจุบันคงที่จากปที่ผานมา จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นวา

ปจจุบันการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ยังขาดความเปนระบบที่ชัดเจน ทําใหนักเรียน

ที่มีปญหาไดรับการชวยเหลืออยางไมทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญ
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ของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาจะมีสวนชวยเหลือและแกปญหาหองเรียน และจํานวนนักเรียน             

ที่มีแนวโนมลดลงทุกปอยางตอเน่ืองได 

 

หลักการและแนวคิดทางการบริหารสถานศึกษา 

 

 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 การบริหารเปนพฤติกรรมอยางหน่ึง ซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่ผูบริหารใชสําหรับ

ตัดสินใจ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ที่เปนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยนําทรัพยากรมาใชอยางประหยัด โดยการ

ดําเนินการดังกลาวน้ันตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหบุคคลตาง ๆ เกิดความรวมมือกันในการ

ปฏิบัติงานซึ่งกระบวนการบริหารดังกลาวน้ันถือวาเปนภารกิจของผูบริหารตองปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน

ใหเปนระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ซึ่งมีผูใหความหมายของการ

บริหารสถานศึกษาไวตาง ๆ ดังน้ี 

 ทรงวิทย ชูวงศ (2550 : 11) ไดใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ

ของกลุมบุคคลในการบริหารจัดการในดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดย

ยึดหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน หลักการ

บริหารตนเอง หลักการตรวจสอบถวงดุล เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถพัฒนาคน (นักเรียน) ใหมี

คุณภาพ และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 นงลักษณ เรือนทอง (2550 : 50) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครู อาจารย 

และบุคลากรฝายตาง ๆ ของชุมชนในทองถ่ินเพื่อรวมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา

อยางเปนระบบมาตรฐานและมีคุณภาพ ใหแกเยาวชนในอันที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อการเปนมนุษยและดํารงอยูไดอยางมีความสุข 

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 53) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนิน 

กิจกรรมภายในโรงเรียนโดยกลุมบคุคลหลายฝาย เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม จิตใจและสติปญญา ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป 

 บังอร จันกรม (2552 : 26) ไดใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ    

ที่ใชทั้งศาสตรและศิลป ของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดรวมกันปฏิบัติ เพื่อเปนการพัฒนา

กระบวนการทํางานใหประสบผลสาํเรจ็ตามเปาหมายทีโ่รงเรยีนต้ังไว ประกอบดวย การบริหาร 4 ดาน 

คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
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ทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียนที่สําเร็จออกไปใหเปน

ที่ยอมรับ จากภายนอกและภายในอยางแทจริง 

 สายวสันต นิมาพร (2554 : 19) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษา หมายถึง            

การจัดหาวิธีการที่จะทําใหบุคลากรเกดิความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน

ของโรงเรียน ทําใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่โดยมีตัวช้ีวัดบงบอกถึงความมี

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สมคิด มาวงศ (2554 : 11) ไดใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ         

ในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในทุกดาน ที่เกิดจากบุคลากรหลาย ๆ คน รวมมือกัน

บริหารจัดการ โดยใชกระบวนการทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยวิธีการจัดการองคการ          

ที่เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาหรือหนวยงานแตละแหง 

 ณัฐริน เจริญเกียรติบวร (2557 : 37) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษา หมายถึง 

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกันอยางเปนระบบโดยกลุมบุคคลหลายฝายตางมีสวนเกี่ยวของ โดยมี

เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จรวมกัน 

 อัษฎายุท โพธ์ินอก (2558 : 11) ไดใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการที่บุคคลหลายฝาย รวมมือกันดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร 

เพื่อใหผูเรียน มีความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของการศึกษา

มากที่สุด 

 รัตนา หลวงกลาง (2558 : 11) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง การทํากิจกรรม

อยางใดอยางหน่ึงที่มีคนรวมงานต้ังแต 2 คนข้ึนไป ดวยการต้ังวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

โดยอาศัยความรวมมือ การเห็นความสําคัญของงานตลอดจนการประสานงานระหวางกันหรือเรียกไดวา 

มีปฏิกิริยาระหวางกันจากทุกคนทุกฝาย ดวยการบริหารอยางมีแบบแผนและระเบียบวิธีในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  

โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากรที่มีอยู คือ คน เงิน วัสดุ และอุปกรณอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกร 

 นิรันดร จําปาเจียม (2560 : 9) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  

ที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินภารกิจตาง ๆ เพื่อใหภารกิจน้ันบรรลุวัตถุประสงคอยางใด

อยางหน่ึงหรือหลายอยางทีบุ่คคลรวมกันกําหนด โดยอาศัยกระบวนการที่เปนระบบ และใชทรัพยากร

ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม ดังน้ันในการกําหนดนโยบาย วางแผน เพื่อใชในการบริหาร

โรงเรียน ปจจุบันจะตองคิดใหเปนระบบต้ังแตปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด กระบวนการหรือข้ันตอนปฏิบัติ/

วิเคราะหผลลัพธ/ผลผลิต/นโยบายที่ไดรับและมีการพัฒนาโดยตอเน่ือง เพราะสถานการณ  และ

สิ่งแวดลอมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งบทเรียนที่ไดรับจะตองถูกนํามาปรับปรุงแกไข         
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ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําเปนตองมีการบริหารเชิงระบบที่มีการวางแผนการ

ดําเนินงาน การตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรงุพัฒนาเพือ่การดําเนินงานพัฒนาระบบอยางมคุีณภาพ

และประสิทธิภาพ 

 จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 14 - 15) ) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินการ

กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาและมีการนําทฤษฎีสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมี

การวางแผน กําหนดวัตถุประสงค การจัดการ การดําเนินงานตามแผนและมรีะบบควบคุมดูแล เพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายขององคการน้ัน ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 จากที่ไดนําเสนอขางตนสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่ผูบริหาร

รวมกับผูเกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับการใหการศึกษาแกเยาวชน และผูสนใจในสวนที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษา โดยใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ 

และการจัดการเพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร คือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และ

ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 

 การศึกษาสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 

วิทยาการ และเทคโนโลยีที่จําเปนในการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ย่ิงการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

เปนไปอยางรวดเร็วอันเปนผลจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการ

สื่อสารใหม ๆ พัฒนาการเหลาน้ียอมทาทายตอการบริหารการศึกษา ดังน้ันการบริหารการศึกษาจึงมี

ความสําคัญที่ตองมุงไปสูเปาหมายที่พึงประสงครวมกันของสังคม ตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ      

ของมนุษยอยางแทจริง ตรงตามเปาหมายรวมกัน รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาไว ดังน้ี 

 ยุทธนา ชุดทองมวน (2550 : 10) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาวา 

เปนงานที่ตองใชความรอบคอบ เพราะผูบริหารน้ันจะตองอาศัยความรูความสามารถพรอมประสบการณ

กอใหเกิดการเรียนรู กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

นักเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 สุชิน เรืองบุญสง (2551 : 9) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาวา การบริหาร

การศึกษามีความจําเปนเพราะตองการคนที่ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน ที่มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญ 

มาดูแลรับผิดชอบ เน่ืองจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบริหารการศึกษาจําเปนตองไดรับการ

ปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย ปจจุบันโลกกาวเขาสู

สังคมแหงการเรียนรูหรือเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ความรูจึงเปนเครื่องมือจําเปนที่ขาดไมได  

ในสังคมสมัยน้ีความรูที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสถานการณจะชวยแกปญหาได และนําไปสูการพัฒนา
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อยางตอเน่ือง เปนพลังสําคัญสําหรับการอยูรอดและการพัฒนา ทั้งสําหรับบุคคลและสําหรับสังคม

ประเทศชาติโดยรวม 

 อรทัย แสงทอง (2552 : 22) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาวา เปนกิจกรรม

ทางการศึกษาที่จะตองทําเปนกระบวนการโดยกลุมบุคคลตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว         

ใหเปนผูมีคุณภาพที่สังคมตองการ เพราะถาระบบบริหารภายในสถานศึกษาไมดีจะกระทบกระเทือน

ตอสวนอื่น ๆ  ของหนวยงานได ดังน้ันความสําเรจ็หรอืความลมเหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงข้ึนอยูกับ

สมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 87) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา

วาการบริหารงานน้ันจะตองใชศาสตรและศิลปเพราะวาการดําเนินงานมิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหาร 

จะกระทําเพียงลาํพังคนเดียว นักบริหารที่ดีตองรูจกัเลือกวิธีการบรหิารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อจะใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว ภารกิจหลักของผูบริหารจะตองกําหนดแบบแผน วิธีการ

และข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบเพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบ 

กระเทือนตอสวนอื่น ๆ ของหนวยงาน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะเปนผูนําเทคนิควิธีและกระบวนการ

การบริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

 สมคิด มาวงศ (2554 : 12) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาวา การบริหาร

การศึกษาน้ันมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิง เพราะในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคม หรือ

การพัฒนาประเทศชาติน้ันตองการคนที่ไดรับการฝกฝน พัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณในดาน รางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม เน่ืองจากสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา โลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ความรูจึงเปนเครื่องมือจําเปนที่ขาดไมได การบริหาร

การศึกษาจําเปนอยางย่ิงที่ตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเหมาะสมกับความ

เปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย ความรูที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณจะชวยแกปญหาตาง ๆ ได 

การพัฒนาการบริหารการศึกษาอยางตอเน่ืองจึงเปรียบเสมือนขุมพลังสําหรับการอยูรอดและการพัฒนา 

ทั้งสําหรับบุคคล สังคม และประเทศชาติโดยรวม 

 ณัฐริน เจริญเกียรติบวร (2557 : 40) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา       

วาสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนทั้งของรัฐและเอกชน

อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการมุงเนนใหเยาวชนเปนคนดี คนเกงและอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
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 อัษฎายุท โพธ์ินอก (2558 : 13) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาวา         

การบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญเพราะเปนกระบวนการทํางานโดยกลุมบุคคลหลายฝาย เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว น่ันคือการพัฒนาสมาชิกหรือผูรับบริการทางการศึกษาใหเปนผูมีคุณภาพ   

ที่สังคมตองการ ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญย่ิงของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองใหสถานศึกษาอยูรอด         

โดยตองกําหนดแผนงานวิธีการ ตลอดจนข้ันตอนตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ ใชงบประมาณ        

ที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลอยางประหยัด ใชทรัพยากรทางการบริหารใหคุมคาที่สุด ซึ่งความสําเร็จ

หรือความลมเหลวในการบริหารสถานศึกษา ข้ึนอยูกับสมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น 

 จากที่ไดนําเสนอขางตนสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญคือ เปนการบริหาร

จัดการที่มีระบบและดําเนินการอยางตอเน่ือง มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการ            

มีรูปแบบ ข้ันตอน กติกาและวิธีดําเนินการ มีทรัพยากรสนับสนุน และมีกระบวนการประเมินผล

การศึกษาที่เที่ยงตรงและเช่ือถือได ซึ่งการศึกษาสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยีที่จําเปนในการทํางาน และการใชชีวิต             

ในสังคม ย่ิงการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วอันเปนผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหม ๆ พัฒนาการเหลาน้ียอมทาทายตอการบริหาร

การศึกษา ดังน้ันการบริหารการศึกษาจึงมีความสําคัญที่ตองมุงไปสูเปาหมายที่พึงประสงครวมกันของ

สังคม ตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของมนุษยอยางแทจริง ตรงตามเปาหมายรวมกัน รวมทั้งการใช

ทรัพยากรรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ 

 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว สงผลใหปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน ดังน้ันการดําเนินงาน           

ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยงานแนะแนวและงานฝายปกครอง ไมสามารถแกปญหาไดทัน           

ตอการเปลี่ยนแปลงได สถานศึกษาจึงตองมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบมากข้ึน โดยใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมมือกันในการปองกัน และ

แกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนอยางเปนระบบ 
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 ความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 นักวิชาการศึกษาไดนําเสนอความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไว ดังน้ี 

 กมล สุมาลา (2550 : 50) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา เปนกระบวนการ

ดําเนินงานสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกปญหา ชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน โดยความรวมมือ

ของทุกฝายที่เกี่ยวของ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

 บุญประสพ กุลศรี (2550 : 13) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา         

เปนการสงเสริม การปองกัน และการแกไขปญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษา และ

บุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม เปนบุคคลที่มีคุณคาทางสังคมตอไป บทบาทของครู

ที่กลาวมาน้ันไมใชเรื่องใหม เพราะมีการปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอ และไดดําเนินการมานานแลว นับต้ังแตอดีต 

จนไดรับการยกยองใหเปนปูชนียบุคคล แตเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

 สมศักด์ิ วรรณศิริ (2550 : 16) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปน

กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีระบบข้ันตอน มีวิธีการและเครื่องมือทีมาตรฐาน 

มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได โดยมีบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนรวมทั้งภายใน และ

ภายนอกสถานศึกษา โดยมีความมุงหวังเพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะการดํารงชีวิต

และรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 17) ไดใหความหมายของระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียนวา เปนกระบวนการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยการ

มีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และคณะครู มีวิธีการและเครื่องมือที่ ชัดเจน มีมาตรฐาน

คุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได 

 สุเทพ พรหมรักษา (2552 : 9) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา              

เปนกระบวนการที่ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ          

มีข้ันตอน มีวิธีการ และเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได

โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันไดแก ผูบริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และครูทุกคน  

 มธุริน แผลงจันทึก (2554 : 9) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปน

กระบวนการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียน โดยมีครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาเปนบุคคลหลักในการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัด
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กรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไข การสงตออยางมีข้ันตอน มีวิธีการ และ

เครื่องมือโดยประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของ เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีพัฒนาการ และ

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2553 : 12) ไดใหความหมาย

ของระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนวา เปนกระบวนการที่ครทูี่ปรกึษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน

ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมข้ัีนตอน วิธีการและเครื่องมือการทํางานทีชั่ดเจน และมีการประสานงาน

อยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 

 เกษมสุข อันตระโลก (2557 : 13) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา  

เปนกระบวนการที่ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางมีข้ันตอน 

และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของใหความรวมมือกันอยางใกลชิด รวมถึง การสงเสริม พัฒนา ปองกัน

และแกไขปญหา ใหนักเรียนมีคุณภาพที่พึงประสงค และมีความปลอดภัยในทุก ๆ ดาน สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง 

 วรมน วีตะเสวีระ (2557 : 25) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปน

กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยมีครู      

ที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลกั และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคลากร

ภายนอก รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน โดยมีวิธีการดําเนินงานที่มีข้ันตอนชัดเจน เครื่องมือ        

มีมาตรฐาน มีหลักฐานสามารถดําเนินการเพื่อประกันคุณภาพได 

 ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน (2559 : 12) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา  

เปนการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในการสงเสริม พัฒนาปองกัน

และแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนอยางเปนระบบ มีความชัดเจนในแตละกระบวนการ และ           

มีความตอเน่ือง โดยความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 นิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 9) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา 

เปนกระบวนการชวยเหลือใหบุคคลรูจักตนเองและสิ่งแวดลอม เพื่อใหบุคคลน้ัน ๆ สามารถตัดสินใจ

และวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม เชนเดียวกับ ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนก็เพื่อเปนการสงเสริมการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการดังกลาว ตองมีการประสานงาน ความรวมมืออยางใกลชิด

กับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการไดรับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน ดังน้ันกระบวนการ

ดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ครูทุกคนมีสวนสําคัญย่ิงที่จะสงผลตอความสําเร็จของงาน 

 อัจฉรา สอนโว (2560 : 7) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา เปนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิตในการดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข       

บนพื้นฐานของการเปนคนดี โดยมีบุคลากร 5 ฝาย ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา 
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ครู แนะแนว เครือขายผูปกครอง และนักเรียนตาม 5 ข้ันตอน คือ การรูจักนักเรียนรายบุคคล การคัด

กรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอภายในและภายนอก 

 จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 31) ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปน

กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือ

การทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและมีการประสานความรวมมือ

อยางใกลชิดกับทุกฝายที่เกี่ยวของภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งไดรับการสนับสนุน

และสงเสริมจากทางโรงเรียน 

 สรุปไดวา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก

ในการดําเนินการดังกลาว และมีการประสานความรวมมอือยางใกลชิดกับครูที่ปรกึษา หรือบุคคลภายนอก 

รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                  

มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม

นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ  

 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 13 - 25) ไดนําเสนอถึงบทบาทหนาที ่

ของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไว ดังน้ี 

การดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบที่มกีระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน ประกอบดวย การรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ 

ดังน้ันจึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหนวยงานกลางที่มีบทบาทหนาที่

ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนให     

ผูปฏิบัติ คือสถานศึกษาสามารถดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   1.1  กําหนดนโยบายและหนวยงานที่รับผิดชอบในสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   1.2  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเครือขายการดําเนินงานดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

   1.3  สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดการพัฒนาองคความรู         

สูการปฏิบัติดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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   1.4  สนับสนุน ชวยเหลือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สามารถดําเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.5  สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบติดตามประเมินผล และรายงาน

ความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

  2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่สนับสนุน และสงเสริมระบบการ

ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด รวมทั้งประสาน ติดตาม ประเมินผล          

การปฏิบัติงาน จึงมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   2.1  นํานโยบายการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

   2.2  สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาองคกร ความรู และความสามารถ

ในการปฏิบัติดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   2.3  สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

   2.4  ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อรวมกันดําเนินงานการดูแลชวยเหลอื

นักเรียน 

   2.5  ติดตามประเมินผลและรายงานกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  3.  สถานศึกษา 

   สถานศึกษา เปนสถาบันที่ประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดการดําเนินงาน

ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ครู นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และบุคลากรอื่น ๆ  

  4.  ผูบริหารสถานศึกษา 

   ในฐานะที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําสูงสุดในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการ

และใหความสําคัญในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหประสบผลสําเร็จ จึงควรมี

บทบาทหนาที่ดังน้ี 

   4.1  บริหารจัดการใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ 

   4.2  ประสานงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานและบุคคลภายนอก เชน ผูปกครอง 

เครือขายผูปกครอง องคกรตาง ๆ สาธารณสุข โรงเรียน สถานีตํารวจ ฯลฯ 

   4.3  ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจในการ

ดําเนินงาน 
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  5.  ครูประจําช้ันหรือครทูี่ปรึกษา 

   ครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษา เปนผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด และเปน

บุคลากรหลักในการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   5.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

   5.2  การคัดกรองจําแนกกลุมนักเรียน 

   5.3  การจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาสงเสริม 

   5.4  การจัดกจิกรรมปองกัน แกไข ชวยเหลือ 

   5.5  การสงตอ 

   5.6  รายงานผล 

  6.  ครูประจําวิชาหรอืครูทั่วไป 

   ครูทุกคนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  

มีหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูและดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหนาที่ดังน้ี 

   6.1  ดูแลนักเรียนและใหคําปรึกษาเบือ้งตนแกนักเรียน 

   6.2  ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมขอมลู 

   6.3  ประสานงานกับครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษาเพื่อสงเสริม ปองกัน แกไข

พฤติกรรมของนักเรียน 

   6.4  จัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน แกไข เพื่อพัฒนานักเรียน 

  7.  นักเรียน 

   นักเรียนเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในระบบดูแลชวยเหลือ ทั้งเปนผูรับการชวยเหลือ

และใหความชวยเหลือแกสถานศึกษาเพื่อดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยาง      

มีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   7.1  สนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   7.2  ใหความรวมมือกับคณะกรรมการนักเรียน 

   7.3  ใหความรวมมือในการสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา 

   7.4  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

   7.5  สรางเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง 

   7.6  เขารวมกจิกรรมของสถานศึกษา 

   7.7  ประสานสมัพันธระหวางสถานศึกษากบับาน 
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  8.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนองคคณะบุคคลที่ประกอบดวยตัวแทน

หนวยงาน ซึ่งมีสวนในการพัฒนาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   8.1  ใหการสนับสนุนดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   8.2  ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   8.3  เสนอแนะแนวทางในการสงเสริม พฒันา แกไขนักเรียน 

   8.4  ติดตอขอความรวมมือกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ในการสงเสริมพัฒนา และ

แกไข 

   8.5  อํานวยความสะดวกในการประสานงานเมื่อสถานศึกษาตองการความชวยเหลือ 

  9.  ผูปกครองและชุมชน 

   ผูปกครองและชุมชน เปนบุคคลและกลุมบุคคลที่อยูใกลชิดกับนักเรียนในพื้นที่        

มากที่สุดที่จะใหการเอาใจใสดูแลนักเรียนไดอยางดี จึงมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   9.1  ใหคําปรึกษา คําแนะนําที่ดีแกนักเรียน 

   9.2  ใชหลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

   9.3  เขารวมประชุม วางแผน หาแนวทาง การดําเนินงาน 

   9.4  จัดสภาพแวดลอม ประสบการณ ใหนักเรียนไดสัมผสักบัตัวอยางที่ดี 

   9.5  ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา

นักเรียน 

   9.6  สนับสนุนสงเสริมใหกําลังใจนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามความสนใจ 

และศักยภาพของตนเอง 

  10. หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   การดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และ

บรรลุผล เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอยางมีคุณภาพ ตองอาศัย

การมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม และเพื่อใหเกิดการประสานงานและการสรางความรวมมือรวมใจ

ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ควรประสาน

ความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กรมสุขภาพจิต ศูนยอนามัยเขต ฯ สาธารณสุขจังหวัด 

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล องคการบริหารสวนทองถ่ิน การปกครองพิเศษ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สื่อมวลชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

องคกรเอกชน องคกรอิสระ ซึ่งมีความสามารถในการสนับสนุนและใหความรวมมือได ดังน้ี 
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   10.1  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยตาง ๆ  

   10.2  สอดสองดูแลใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งดานความปลอดภัย และ

การแกปญหาพฤติกรรม 

   10.3  รวมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหไดรับการพัฒนาตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

   10.4  เปนแหลงเรียนรูและฝกงาน และเพิ่มพูนประสบการณแกนักเรียนตามความรู

ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 

   10.5  ติดตามผล สะทอนปญหา และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   10.6  ใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ           

ที่เปนประโยชนและนาสนใจ 

   10.7  ใหการสนับสนุนและเปนเครือขายในการพัฒนาและขยายผลการดําเนินงาน

ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง 

 สรุปไดวา บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ทุกบทบาทหนาที่ลวนมีความสําคัญตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพราะทุกบทบาท

หนาที่ตองรวมมือเพื่อชวยกันทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยเริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบายจนถึงการรับนโยบายมาปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 องคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษาเปนบุคลากร

หลักในการดําเนินงาน ในกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ัน มีองคประกอบ      

ที่ควรพิจารณา ดังน้ี 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 18) ไดกลาววาในการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตองมีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

  1.  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

  2.  การคัดกรองนักเรียน 

  3.  การสงเสรมิและพัฒนานักเรียน 

  4.  การปองกันและแกไขปญหา 

  5.  การสงตอ 
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 โดยแตละองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาวมีความสําคัญมีวิธีการ และ

เครื่องมือที่แตกตางกันไป แตมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันซึ่งเอื้อใหการดูแลชวยเหลือนักเรียน              

ของโรงเรียนเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

 นิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 4) ไดกลาววา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม และ

พัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอนักเรียน 

 อัจฉรา สอนโว (2560 : 7 - 8) ไดกลาววา กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนที่มีข้ันตอนชัดเจนโดยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานในการทํางาน 

ที่ตรวจสอบได โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินงานในโรงเรียน ประกอบดวย  

5 ข้ันตอน คือ 

  1.  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

  2.  การคัดกรองนักเรียน 

  3.  การสงเสรมิและพัฒนานักเรียน 

  4.  การปองกันและแกไขปญหา 

  5.  การสงตอ 

 จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 11) ไดกลาววา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการ 

ดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางเปนระบบ มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1.  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

  2.  การคัดกรองนักเรียน 

  3.  การสงเสรมิและพัฒนานักเรียน 

  4.  การปองกันและแกไขปญหา 

  5.  การสงตอ 

 สรุปไดวา ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน มีองคประกอบของการดําเนินงานทีม่ีข้ันตอนชัดเจน 

โดยวิธีการและเครื่องมือที่มมีาตรฐาน มีหลักการทํางานที่สามารถตรวจสอบได ประกอบดวย ดานการ

รูจักนักเรียนเปนรายบคุคล ดานการคัดกรอง ดานการสงเสริมและพฒันา ดานการชวยเหลือและแกไข

ปญหา และดานการสงตอนักเรียน โดยมีผูบริหาร ครูที่ปรึกษา และผูที่ใกลชิด มีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนานักเรียน เพื่อใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพทุกดาน 
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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีองคประกอบของการดําเนินงานที่มีข้ันตอนชัดเจน โดยวิธีการ

และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีหลักการทํางานที่สามารถตรวจสอบได โดยมีผูบริหาร ครูที่ปรึกษา และ 

ผูที่ใกลชิด มีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรียน เพื่อใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพทุกดาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 27) ไดกลาวถึง การดําเนินงาน      

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังน้ี ทีมนํา ไดแก คณะผูบริหาร สถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ซึ่งเปนผูวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง จัดทําแผนกลยุทธ ควบคุม กํากับ ติดตาม และสนับสนุน 

เสริมสรางพลังรวม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทีมสนับสนุนเปนทีมหลักในการ

สนับสนุนประสานงานดานวิชาการและอื่น ๆ ใหเกิดการสรางคุณภาพข้ึน ทีมสนับสนุนเปนทีมหลักใน

การสนับสนุนประสานงานดานวิชาการและอื่น ๆ ใหเกิดการสรางคุณภาพข้ึน ทีมสนับสนุนจะเปนใคร

น้ันข้ึนอยูกบัการพัฒนาระบบวามีจุดเนนที่ระบบใด สวนทีมทํา เปนทีมที่รับผิดชอบการทํางานโดยตรง 

โดยที่ปรึกษามีหนาที่ในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ใหมีคุณภาพ 

 กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนมีองคประกอบที่สาํคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

  1.  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

   การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล        

มีความสําคัญ และมีข้ันตอนชัดเจน โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปน

บุคคลที่มีคุณภาพ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 17 - 22) ไดนําเสนอถึงการ

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไวดังน้ี 

     1.  ความสําคัญ ดวยนักเรียนแตละคนมีพื้นฐานความเปนมาของชีวิตที่ไมเหมือนกัน 

หลอหลอมทําใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งดานบวกและดานลบ สิ่งสําคัญที่จะชวยใหครู        

ที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน เปนประโยชนในการสงเสริมพัฒนา การปองกัน แกไข และ

ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกทาง คือการรูขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ       

นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองนักเรียน แกไขปญหาของนักเรียน มิใชความรูสึกหรือการคาดเดา  

ซึ่งจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด 
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     2.  ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนอยางนอย 

3 ดานใหญ ดังน้ี 

       2.1  ดานความสามารถ 

         2.1.1   ดานการเรียน ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา             

ผลการเรียนเฉลี่ยในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษาที่ผานมา พฤติกรรมการเรียน เชน การมาเรียน              

เวลาเขาช้ันเรียน  

       2.2  ดานสุขภาพ 

         2.2.1   ดานรางกาย ไดแก ความปกติ ความพิการ หรือบกพรอง             

ทางรางกาย โรคประจําตัว สวนสูง นํ้าหนัก เปนตน 

         2.2.2   ดานจิตใจ - พฤติกรรม ไดแก อารมณซึมเศรา วิตกกังวล          

ความประพฤติ พฤติกรรมไมอยูน่ิง สมาธิสั้น บุคลิกภาพเก็บตัว ข้ีอาย เปนตน 

         2.2.3   ดานครอบครัว 

             1)  ดานเศรษฐกิจ ไดแก คาใชจายที่ไดรับในการมาเรียน 

รายไดบิดา มารดา ผูปกครอง ภาระหน้ีสิน อาชีพของผูปกครอง  

             2)  ดานการคุมครองนักเรียน ไดแก การใชสารเสพติด           

การติดสุรา การพนันจํานวนพี่นอง ความเจบ็ปวยของบุคคลในครอบครัว บุคคลในครอบครัว ลักษณะ

ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม เปนตน 

     3.  วิธีการ และเครื่องมือในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหไดขอมูล            

ที่ครอบคลุม หลากหลาย ดานสุขภาพ ดานความสามารถ และดานครอบครัว ครูที่ปรึกษาควรใชวิธีการ

และเครื่องมือที่สําคัญ คือ 

       3.1  ระเบียนสะสม เปนเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และครูที่ปรึกษานําขอมูลเหลาน้ันมาศึกษา พิจารณาทําความรูจักนักเรียน

เบื้องตน โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูล หากขอมูลไมเพียงพอ หรอืมีขอสังเกตบางประการ ก็ควรหาขอมูล

เพิ่มเติมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากเพื่อน ๆ ของนักเรียน 

หรือครูทานอื่น เปนตน รวมทั้งใชเครื่องมือแบบทดสอบตาง ๆ หากครูที่ปรึกษาดําเนินการได            

รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของโรงเรียนที่อยางนอยครอบคลุมขอมูลทั้งดานการเรียน          

ดานสุขภาพ และดานครอบครัว ระเบียนสะสมเปนขอมูลสวนตัวของนักเรียน จึงเปนความลับ และ 

เก็บไวอยางดี มิใหผูที่ไมเกี่ยวของหรือเด็กอื่น ๆ มารื้อคนได หากเปนไปไดควรเก็บไวที่ครูที่ปรึกษา 

และมีตูเก็บระเบียนสะสมใหเรียบรอย ระเบียนสะสมควรเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองอยางนอย 3 ป

การศึกษา หรือ  6 ปการศึกษา และสงระเบียนสะสมไปยังครูที่ปรึกษาคนใหมในปการศึกษาตอไป 
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หรืออาจจัดครูที่ปรึกษาตามดูแลนักเรียนอยางตอเน่ืองจนจบมธัยมศึกษาในแตละตอน หรือจนจบ 6 ป

การศึกษาก็ได 

       3.2  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ไมไดเปนแบบวัดหรือแบบทดสอบ 

แตเปนเครื่องมือสําหรับการคัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรมการปรับตัวที่มีผลเกี่ยวเน่ืองกับสภาพจิต         

มีความเที่ยง และความตรง จํานวนขอไมมาก คณะผูจัดทําของกรมสุขภาพจิต โดยแพทยหญิงพรพิมล 

หลอตระกูล เปนหัวหนาคณะที่ไดทําการวิจัย ซึ่งจะชวยใหครูที่ปรึกษามีแนวทางการพิจารณานักเรียน

ดานสุขภาพจิตมากข้ึน แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เปนเครื่องมือที่กรมสุขภาพจิตเปนผูจัดทําข้ึน          

โดยพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมนี ซึ่งใชกัน

อยางแพรหลายในแถบยุโรป เพราะเพื่อวิเคราะหคาความเที่ยงและความตรงของแบบประเมิน และ 

หาเกณฑมาตรฐาน (Norm) เด็กไทย แบบประเมินเด็กมี 3 ชุด คือ 

         3.2.1   ชุดที่ครูเปนผูประเมิน 

         3.2.2   ชุดที่พอแม ผูปกครองเปนผูประเมิน 

         3.2.3   ชุดที่เด็กประเมินตนเอง 

         ทั้ง 3 ชุด มีเน้ือหาและจาํนวนขอ 25 ขอ เทากัน ทางโรงเรียนอาจเลือกใช

ชุดที่นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียว หรือใชควบคูกับชุดที่ครูเปนผูประเมินเพื่อความแมนตรงย่ิงข้ึน       

โดยใชระยะเวลาที่ประเมินไมควรหางกันจากนักเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่งเปนไปไดควรใช

แบบประเมินทั้ง 3 ชุด พรอมกันเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลที่ออกมา 

       3.3  วิธีการและเครื่องมืออื่น ๆ ในกรณีที่ขอมูลนักเรียนจากระเบียนสะสม 

และแบบประเมินพฤติกรรมไมเพียงพอ หรือกรณีจําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมอีก ครูที่ปรึกษาก็อาจใช

วิธีการและเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ในหองเรียน การสัมภาษณ และ

การเย่ียมบานนักเรียน เปนตน 

         นักเรียนแตละคนมีพื้นฐานความเปนมาของชีวิตที่ไม เหมือนกัน             

หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งดานบวกและดานลบ ดังน้ันการรูขอมูลที่จําเปน

เกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียน 

มากข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห คัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริมพัฒนา และ

ปองกันแกไข และชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกทาง ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึก

หรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกปญหานักเรียน ซึ่งจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือ

นักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด  
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         อัจฉรา สอนโว (2560 : 8) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไววา เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักเรียน

แตละคนในดานความสามารถในการเรียนรู และความสามารถอื่น ๆ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว และ

เศรษฐกิจ ดานสารเสพติด ดานความปลอดภัย ดานพฤติกรรมทางเพศทั้งทางบวกและดานลบ เพื่อนํา

ขอมูลมาวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน 

         นิษากรณ เหลาเขตกจิ (2560 : 4) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไววา เปนการรูขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับ      

ตัวนักเรียน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึนสามารถ

นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการคัดกรองนักเรียน 

         จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 11) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไววา สถานศึกษามีการสํารวจขอมูล

พื้นฐานนักเรียนที่เปนปจจุบัน จัดทําระเบียนสะสมนักเรียนทุกระดับช้ันและเปนปจจุบัน มีการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากผูปกครองนักเรียนและชุมชน มีเครื่องมือและวิธีการในการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคลอยางหลากหลายและครูมีการบันทึกขอมูลนักเรียนทุกคนที่ตนเองรับผิดชอบในระเบียบ 

และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองนักเรียนได 

         สรุปไดวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจัก

ผูเรียนเปนรายบุคคล คือ กระบวนการรวบรวมขอมูลดานการรูจักนักเรียน ทั้งดานบวกและดานลบที่เปน

ปจจุบัน ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การเย่ียมบาน การศึกษาขอมูล และการ

ทดสอบ ซึ่งนักเรียนแตละคนมีพื้นฐานแตกตางกัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบตาง ๆ 

การไดรูจักขอมลูที่จําเปนเกี่ยวกับนักเรียนดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว ดานสารเสพติด 

ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ และดานอื่น ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติม ทําใหสามารถนําไปวางแผน 

ในการปองกันชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสมตอไป  

  2.  ดานการคัดกรองนักเรียน  

   การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียนมีความสําคัญ 

และมีข้ันตอนชัดเจน โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 17 - 22) ไดนําเสนอถึง         

การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ไวดังน้ี 

     1.  ความสําคัญ การคัดกรองนักเรียน เปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียน

เพื่อเปนการจัดกลุมนักเรียนเปน 4 กลุม คือ 
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       1.1  กลุมปกติ คือ นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑ 

การคัดกรองของโรงเรียนแลวอยูในเกณฑของกลุมปกติ 

       1.2  กลุมเสี่ยง คือ นักเรียนจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา           

ตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขตามกรณี

       1.3  กลุมมีปญหา คือนักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหา ตามเกณฑ

การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองชวยเหลือ และแกปญหาโดยเรงดวน 

       1.4  กลุมพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเปนอัจฉริยะ

แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน อยางเปนที่ประจักษเมื่อเทียบกับ    

ผูมีอายุในระดับเดียวกันภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนตองการใหการสงเสริมใหนักเรียน

ไดพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษน้ันจนถึงข้ันสูงสุด 

       การจัดกลุมของนักเรียนน้ี มีประโยชนตอครูที่ปรึกษา ในการหาวิธีการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โดยเฉพาะการแกปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียน 

เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ ซึ่งครูที่ปรึกษาที่ไมไดคัดกรองนักเรียนจะขาดความชัดเจน       

ในเปาหมาย เพื่อการแกปญหาของนักเรียนสงผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซึ่งบางกรณี

จําเปนตองแกไข โดยเรงดวน ผลการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางย่ิง        

ที่จะไมทําใหนักเรียนรบัรูไดวาตนเองอยูในกลุมเสีย่งหรือมีปญหา ซึ่งแตกตางจากกลุมปกติ แมวานักเรียน

จะรูตัวดีวา ขณะน้ี ตนมีพฤติกรรมอยางไร ซึ่งอาจสงผลเสียตอนักเรียนในภายหลังได โดยเฉพาะนักเรียน

วัยรุนที่มีความไวตอการรับรู หรือประสบกับปญหาใดก็ตาม และเพื่อเปนการปองกันการลอเลียน           

ในหมูเพื่อนอีกดวย ดังน้ัน ครูที่ปรึกษาตองระมัดระวังการสื่อสารที่ทําใหผูปกครองรูสึกวา ลูกหลาน

ของตนถูกจัดอยูในกลุมผิดปกติแตกตางจากเพื่อนนักเรียนอื่น และเก็บผลการคัดกรองนักเรียน       

เปนความลับ  

     2.  แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน ใหอยูในดุลพินิจ       

ของครูที่ปรึกษา โรงเรียนควรมีการจัดการประชุม การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน       

เพื่อพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน ใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียน           

ที่เหมือนกัน เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียน รวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถ่ี

ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา 

       การคัดกรองเปนกิจกรรมในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ครูที่ปรึกษา

ตองทําอยางรอบคอบ และควรกําหนดชวงเวลาของขอมูลการคัดกรอง หากขอมูลตาง ๆ ของนักเรียน

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรทบทวนขอมูลการคัดกรองใหมและควรใชขอมูลจากหลายจุด  

เพื่อความเที่ยงในการคัดกรองนักเรียน การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนน้ันใหอยูในดุลยพินิจ

ของครูที่ปรึกษาโดยการยึดเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวย 
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       อัจฉรา สอนโว (2560 : 8) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ไววา เปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน       

ที่ไดรับขอมูลจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนํามาวิเคราะหคัดแยกกลุมนักเรียนโดยใชการช้ีวัด

จากเครื่องมือคัดกรองนักเรียนของกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 7 ดาน คือ ดานการเรียน ดานสุขภาพรางกาย

ดานสุขภาพจิตและพฤติกรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการคุมครองนักเรียน ดานสารเสพติดและดาน

ระเบียบวินัย เพื่อจัดแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง  และกลุมที่มีปญหา             

ซึ่งจัดแบงโดยไมใหนักเรียนรูวาตนเองถูกจัดอยูในกลุมใด ดังน้ี 

         1.  นักเรียนกลุมปกติ หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูล

ตามเกณฑการคัดกรองของกรมสุขภาพจิตอยูในเกณฑปกติ 

         2.  นักเรียนกลุมเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูล

ตามเกณฑการคัดกรองของกรมสุขภาพจิตอยูในกลุมเสี่ยง 

         3.  นักเรียนกลุมที่มีปญหา หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะห

ขอมูลตามเกณฑการคัดกรองของกรมสุขภาพจิตอยูในกลุมมีปญหา 

       นิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 4) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ไววา เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แลวนําผลที่ไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองที่สถานศึกษาไดจัดทําข้ึน 

ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 

       จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 11) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ไววา สถานศึกษามีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ 

การคัดกรองนักเรียน ใชวิธีการที่หลากหลายในการคัดกรองนักเรียน ครูสามารถจําแนกนักเรียน

ออกเปนกลุมปกติ และกลุมเสี่ยงได มีความเขาใจในการใชเครื่องมือคัดกรองและสามารถแปลผล              

ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการคัดกรองนักเรียนเปนความลับ และมีการประสานงาน               

กับผูปกครองนักเรียนในการชวยเหลือนักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง 

       สรุปไดวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ดานการคัดกรอง

นักเรียน คือ กระบวนการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อผลการคัด

กรองนักเรียนเปนกลุม ๆ ตามเกณฑการคัดกรอง โดยในการดําเนินการคัดกรองนักเรียน สถานศึกษา

มีการประชุมครู กําหนดเกณฑการคัดกรองเพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกัน ใหเปนที่ยอมรับของครู           

ในสถานศึกษาและ สอดคลองกับสภาพความเปนจรงิชวยใหครูทีป่รกึษาทราบพฤติกรรม และแนวโนม

ของพฤติกรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ ทําใหครูที่ปรึกษามีความเขาใจในตัวนักเรียนกลุมตาง ๆ ประสานงาน

กับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และสามารถวางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

นักเรียนและในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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  3.  ดานการสงเสรมินักเรียน  

   การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรยีน มีความสําคัญ 

และมีข้ันตอนชัดเจน โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 17 - 22) ไดนําเสนอถึงการ 

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสรมินักเรียน ไวดังน้ี 

     1.  ความสําคัญ การสงเสริมนักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนไมวาจะเปน

นักเรียนกลุมปกติ หรือกลุมเสี่ยง/มีปญหา อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษา มีความภาคภูมิใจในตนเอง

และมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งจะชวยปองกันไมใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง/        

มีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพ

ตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป 

     2.  วิธีการและเครื่องมือเพื่อการสงเสริมนักเรียน มีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถ

พิจารณาดําเนินการได แตกจิกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการ คือ 

       2.1  การจัดกิจกรรมโฮมรูม เปนกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมนักเรียน

เปนรายบุคคลหรือเปนกลุม อาจจัดที่หองเรียนหรือนอกหองเรียน ทําใหมีบรรยากาศเสมือนบาน           

มีการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักเรียนในดานตาง ๆ เชน การรูจักตนเองของนักเรียน การรูจัก

ผูอื่น และสิ่งแวดลอม มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เปนตน กิจกรรม

เหลาน้ีครูและนักเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน ประโยชนของการจัดกิจกรรมโฮมรูม

จะชวยใหครูที่ปรึกษารูจักนักเรียนมากข้ึน และปองกันปญหาของนักเรียนไดอีกดวย แนวดําเนินการ

จัดกิจกรรมโฮมรูม มีดังน้ี 

         2.1.1  กําหนดกิจกรรมโฮมรูม มีการบันทึกในแบบบันทึกการจัดกิจกรรม

หรือในแบบฟอรมการบันทกึที่แยกออกมาตางหากก็ได มีการประเมินผลการจัดกจิกรรมและการจดัทํา

รายงาน โดยยึดความตองการของนักเรียน สํารวจความตองการของนักเรียนใหนักเรียนมีสวนรวม

พิจารณาเลือกหัวขอและวิธีการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนหรือใหเหมาะสม 

กับสถานการณ ใหเปนเรื่องที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมโฮมรูมแตละครั้ง ควรมีการดําเนินการเปนหลักฐาน

ทั้งกอนดําเนินการและหลังดําเนินการ ซึ่งอาจเขียนในรูปของบันทึกการจัดกิจกรรม หรืออื่น ๆ  

         2.1.2  โรงเรียนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือมีคูมือ            

ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง โดยมีจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ ที่สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน       

ในการพัฒนานักเรียน ครูที่ปรึกษาดําเนินการใหมีความยืดหยุนในการกําหนดหัวขอและวิธีการดําเนิน

กิจกรรมใหเหมาะสมและทันสมัย โดยยึดหลักความตองการของนักเรียนและนโยบายของโรงเรียน     

ในการพัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  
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       2.2  การจัดประชุมผูปกครองช้ันเรียน เปนการพบปะกันระหวางครูที่ปรึกษา

กับผูปกครองนักเรียน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และรวมมือกันดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครอง ทําใหนักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองมากข้ึน         

ทั้งการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถมากข้ึน หรือรวมมือกับทางโรงเรียนในการปองกัน

หรือแกไขปญหาของนักเรียน 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 5 - 6 ) ไดกลาวถึงแนว 

การดําเนินงานของครูที่ปรึกษาในการจัดการประชุมผูปกครองช้ันเรียน มีดังน้ี 

     1)  กําหนดวัตถุประสงคการจัดประชุมแตละครั้ง 

     2)  กําหนดรายละเอียดของกจิกรรมที่จะดําเนินการในระหวางประชุม 

     3)  จัดเตรียมอุปกรณ สื่อ และเอกสารที่ใช 

     4)  จัดเตรียมความพรอมของสถานที ่

     5)  สรางความคุนเคยระหวางครูที่ปรึกษากับผูปกครอง และระหวางผูปกครอง

ดวยกันเอง 

     6)  บอกวัตถุประสงคของการจัดประชุมผูปกครองช้ันเรียน 

     7)  พูดถึงภาพรวมของนักเรียนในดานดี ความประทับใจทางดานการเรียน 

ความประพฤติ ความมีนํ้าใจ และอื่น ๆ  

     8)  ดําเนินกิจกรรมที่โรงเรียนหรือครูที่ปรึกษากําหนด เพื่อสงเสริมปองกัน และ

แกไขปญหาของนักเรียน โดยใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูปกครองไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกันและกัน 

     9)  หากผูปกครองมีความพรอมในการนํากิจกรรม ก็ใหผูปกครองเปนผูดําเนินการ 

โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประชุมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

     10) ประเมินผลการจดักิจกรรม สรปุผลและบันทกึหลักฐานการประชุมการสงเสริม

และพัฒนานักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูประจําช้ันหรือครู          

ที่ปรึกษา มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนทีอ่ยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียน

กลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหากลับมา          

มีพฤติกรรมดีข้ึนตามที่สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง 

   อัจฉรา สอนโว (2560 : 8) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ไววา เปนการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียน ที่อยูในความดูแลไมวาจะเปน

กลุมปกติกลุมเสี่ยงและกลุมทีม่ีปญหาใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึนและสามารถอยูรวมกับบุคคล

อื่นไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังชวยปองกันไมใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง

หรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงกลุมมีปญหา กลับมามีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 
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   นิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 4) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ไววา เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแล

ของครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา ใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภูมิใจในตนเองดานตาง ๆ  

   จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 11) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ไววา สถานศึกษามีโครงการ/กจิกรรมที่สงเสริมและพัฒนา

นักเรียนที่ครอบคลุมทั้งนักเรยีนกลุมปกติและกลุมเสีย่ง จัดประชุมผูปกครองนักเรยีนทุกช้ันอยางสม่าํเสมอ 

มีการจัดทํารายงานการประชุมผูปกครอง เพื่อเปนหลักฐานและนําเสนอผูปกครอง สงเสริมใหนักเรียน

มีการวางแผนชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสมกบัความสามารถนักเรียน และ

มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ตามความตองการของนักเรียน 

   สรุปไดวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ดานการสงเสริมนักเรียน 

คือ กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียน เพื่อสงเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดดอย 

เปนรายบุคคลตามระดับความสามารถปจจุบันของนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตัวเผชิญกับปญหา ดํารงตนไดเหมาะสม และ

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพื่อวางแผนการดําเนินการรวมกัน โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝาย

รวมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมรวมกัน 

  4.  ดานการปองกันและแกไขปญหา  

   การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา   

มีความสําคัญ และมีข้ันตอนชัดเจน โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียน          

ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 17 - 22) ไดนําเสนอถึงการ 

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกนัและแกไขปญหา ไวดังน้ี 

      1.  ความสําคัญ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนควรมีการบนัทึกไวเปนหลักฐานดวย 

ครูที่ปรึกษาควรเอาใจใสนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงและมีปญหาน้ัน 

จําเปนอยางย่ิงที่ตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือทัง้การปองกันและแกไข

ปญหาของนักเรียน นอกจากน้ีทุกครั้งของการชวยเหลือนักเรียน จึงเปนภาระงานที่ย่ิงใหญและมีคุณคา

อยางมากในการพัฒนานักเรียนใหเจริญเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมตอไป  
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      2.  วิธีการและเครื่องมือปองกันและแกไขปญหา การปองกันและแกไขปญหา

ใหกับนักเรียนน้ันมีหลายเทคนิควิธีการ แตสิ่งที่ครูที่ปรึกษาจําเปนตองดําเนินการมี 2 ประการ คือ

        2.1  การใหการปรึกษาเบือ้งตนกบันักเรียน โดยมุงหวังใหนักเรียนมีการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค เปนการชวยเหลือผอนคลายปญหาใหนอยลง 

ทั้งความรูสึก ความคิด และการปฏิบัติตนเองของนักเรียน ปจจัยที่ชวยใหการปรึกษามีประสิทธิภาพ 

ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีพื้นฐานและทักษะพื้นฐาน ดังน้ี 

           2.1.1  จิตวิทยาวัยรุน 

           2.1.2  ความตองการพื้นฐานของมนุษย ทั้งรางกายและจิตใจ 

           2.1.3  กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบื้องตนที่สําคัญ ๆ คือ 

การสรางสัมพันธภาพ การใชคําถาม การรับฟงทั้งเน้ือหาและความรูสึก การชวยเหลือแกไข 

           2.1.4 แนวทางการแกไขปญหาของนักเรียนในแตละลักษณะ       

ของปญหา เชน ดานการเรียน สุขภาพ ครอบครัว หรือการใชสารเสพติด การพนัน หนีเรียน เปนตน 

        2.2  การจัดกิจกรรม คือการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ในการ

ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน นอกจากจะใหการปรึกษาเบื้องตนแลว การจัดกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อการชวยเหลือนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความรวมมอื

รวมใจของครูทุกคนรวมทั้งผูปกครอง 

      3.  ขอที่พึงตระหนักในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน มีดังน้ี 

        3.1  การรักษาความลับ เรื่องราวขอมูลของนักเรียนที่ใหการชวยเหลือ

แกไข ตองไมนําไปเปดเผย ยกเวนเพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

โดยไมระบุช่ือ - สกุลจริงของนักเรียน บันทึกขอมูลการชวยเหลือนักเรียนควรเก็บไวในที่เหมาะสม 

และสะดวกในการเรียกใช การรายงานการชวยเหลือนักเรียนควรรายงานในสวนที่ควรเปดเผย ควรให

เกียรติและคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 

        3.2  การแกไขปญหา การชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน ตองพิจารณา

สาเหตุของปญหาใหครบถวน และหาวิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุน้ัน ๆ เพราะปญหามิได

เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แตอาจเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน ปญหาของนักเรียน 

แตละคนไมจําเปนตองเกดิจากสาเหตุเหมือนกัน และวิธีการชวยเหลือที่ประสบความสําเร็จจากนักเรียน 

คนหน่ึงก็อาจจะไมเหมาะสมกับนักเรียนอีกคนหน่ึง เน่ืองจากความแตกตางของบุคคล มีเพียงแตแนวทาง 

กระบวนการหรือทักษะชวยเหลือที่ครูแตละคนสามารถเรียนรู ฝกฝน เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับ        

แตละปญหาในนักเรียนแตละคน 
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   อัจฉรา สอนโว (2560 : 8) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ไววา เปนการที่ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวและโรงเรียน 

กําหนดแนวทางและหาวิธีปองกันและแกไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยใชกิจกรรมตาง ๆ 

เอาใจใสกับนักเรียนทุกคนเทาเที่ยมกัน สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาโรงเรียนตองดูแล

เอาใจใสอยางใกลชิด และหาวิธีการชวยเหลือทั้งการปองกันและแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลย

นักเรียนใหเปนปญหาของสังคมตอไป 

   นิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 4) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ไววา เปนการดูแลเอาใจใสนักเรียนทุกคน            

เทาเทียมกัน และหาวิธีการชวยเหลือปองกันโดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนใหเปนปญหาของสังคม 

   จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 11) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ไววา สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกลุมเสี่ยงมี

การสอนซอมแสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน มีการรายงานผลการปองกันชวยเหลือ และ

แกไขปญหานักเรียนใหผูที่เกี่ยวของทราบ ครูทุกคนและผูปกครองมีสวนรวมในการปองกันและแกไข

ปญหานักเรียน ครูมีการใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนกลุมเสี่ยงและใชหลักจิตวิทยาวัยรุนในการ 

ใหคําปรึกษา 

   สรุปไดวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกัน และ

แกไขปญหานักเรียน คือ กระบวนการที่ครูที่ปรึกษาใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน 

แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงที่มีปญหาตองใชความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปนพิเศษ และหาวิธีการ

ชวยเหลือ ปองกันและแกไขที่หลากหลาย ไมปลอยปละละเลยใหเปนปญหาสังคม โดยจัดกิจกรรม      

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การใหคําปรึกษาเบื้องตน กิจกรรมในช้ันเรียน การสื่อสารกับผูปกครอง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเย่ียมบานนักเรียน และรายงานผลความกาวหนาแกผูที่เกี่ยวของ

รับทราบอยางเปนระบบ 

  5.  ดานการสงตอ  

   การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอ มีความสําคัญ และ

มีข้ันตอนชัดเจน โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 17 - 22) ไดนําเสนอถึงการ 

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอ ไวดังน้ี 

     1.  ความสําคัญ ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา

ตามกระบวนการในขอ 4 น้ันอาจมีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลว

นักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตอไป การสงตอ

แบงเปน 2 แบบ คือ 
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       1.1  การสงตอภายใน ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังนักเรียนที่สามารถชวยเหลือ

นักเรียนได  

       1.2  การสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือครูฝายปกครองเปนผูดําเนินการ 

สงตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก สําหรับการสงตอภายใน หากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือครูฝายปกครอง

จะเปนการแกไขปญหาที่ยากตอการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา เชน ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรูสึก 

ปญหาพฤติกรรมที่ซับซอนหรือรุนแรง เปนตน แตหากเกิดจากกรณีที่ยากตอการชวยเหลืออีกก็ตอง

สงไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกเชนกัน 

     2.  แนวทางการพิจารณาในการสงตอโดยครูที่ปรึกษาการสงตอนักเรียนไปพบ

ครูอื่น ๆ เพื่อใหการชวยเหลือตอไปน้ัน มีแนวทางการพิจารณาในการสงตอสําหรับครูที่ปรึกษา ดังน้ี

       2.1 นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมไมดีข้ึน หรือแยลง แมวาครูที่ปรึกษา              

จะดําเนินการชวยเหลือดวยวิธีการใด ๆ  

       2.2  นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา เชน นัดให

มาพบแลวไมมาตามนัดอยูเสมอ ใหทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือก็ไมยินดีรวมกิจกรรมใด ๆ เปนตน 

       2.3  ปญหาของนักเรียนที่เปนเรื่องเฉพาะดาน เชน เกี่ยวของกับความรูสึก 

ความซับซอนของสภาพจิตใจที่จําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิด และไดรับการบําบัด           

ทางจิตวิทยา ควรพิจารณาสงผลตอใหมีผูมีความรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป

     3.  แนวทางการดําเนินการสงตอนักเรียน 

       3.1  ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนตอไปเพื่อให

ทราบลวงหนากอน 

       3.2  สรุปขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือและวิธีการ

รวมทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการชวยเหลอืที่ผานมาน้ัน ใหผูรับการชวยเหลือนักเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมอื

จากผูเกี่ยวของ โดยมีแบบบันทึกการสงตอ หรือประสานงาน  

       3.3  ครูที่ปรึกษาควรช้ีแจงใหเขาใจตามแตกรณีที่ครูที่ปรึกษาพิจารณา       

ตามความเหมาะสมถึงความจําเปนในการสงตอ โดยใชคําพูดที่สรางสรรค ระมัดระวังมิใหนักเรียนเกิด

ความกังวล โกรธ หรือรูสึกผิด เปนตน แตใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีจากการสงตอ ยินดีไปพบครูที่จะ

ชวยเหลือ  

       3.4  ครูที่ปรึกษานัดวัน เวลา สถานที่นัดพบกับครูที่รับการชวยเหลือนักเรียน 

และสงตอใหเรียบรอย 

       3.5  ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
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   ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนน้ัน ในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือ

หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน ก็ควรสงตอผูเช่ียวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงาน            

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน 

   นิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 4) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอ ไววา เปนการสงนักเรียนที่มีปญหายากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือ

แลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน ใหกับผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสงตอ

ภายในและการสงตอภายนอก 

   จันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 11) ไดนําเสนอถึงการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ดานการสงตอ ไววา สถานศึกษามีการแยกกลุมนักเรียนที่จะสงตอไดอยางรวดเร็วมีการ

ประสานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนภายใน เชน ครูแนะแนว ครูฝายปกครองมีการประสานงาน     

กับบุคลากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกในการสงตอนักเรียน มีการบันทึกการสงตอนักเรียน      

ทั้งภายในและภายนอก และมีการติดตามผลการสงตอนักเรยีนของผูเช่ียวชาญภายนอกอยางสม่ําเสมอ 

   สรุปไดวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน 

คือ กระบวนการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ แลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน ตองดําเนินการสงตอ

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลือ            

อยางรวดเร็ว ถูกตอง ถูกวิธี ถูกทาง และเกิดผลดีที่สุดตอนักเรียน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 พรสวรรค สอนสุภาพ (2553 : 150) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ           

แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานดานคํา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบวา สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กอนการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจําช้ันดําเนินงานตามข้ันตอน 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังดําเนินงานไดไมครบทั้ง 5 ข้ันตอน การพัฒนาการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินการโดย 1) การศึกษาเอกสาร 2) การศึกษาดูงาน 3) การประชุม          

เชิงปฏิบัติการ 4) การดําเนินงานตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ 5) การนิเทศติดตาม

ผล พบวาหลังการพัฒนาครูประจําช้ันมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเพิ่มมากข้ึน คิดเปนรอยละ 20 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการพัฒนาการดําเนินงาน 

อยูในระดับมาก และครูประจําช้ันสามารถจัดคูมือการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน            

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ธงชาติ วงษสวรรค (2553 : 52) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวา 1) ระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนแบบมีสวนรวม ประกอบไปดวยระบบยอย 4 ระบบ ไดแก การวางแผนระบบปฏิบัติการ 

ระบบตรวจสอบ ทุกระบบมีข้ันตอนการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันตรวจสอบ 

และข้ันสะทอนผล 2) ผลการทดลองใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบมีสวนรวม พบวา ดานการใช

ประโยชนของระบบตอบสนองความตองการของทุกฝาย ซึ่งทําใหเกิดการดูแลชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา

ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน ภายใตการมีสวนรวมของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของดานความเปนไปได

ในการปฏิบัติจริง เปนที่ยอมรับเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกฝายดานความเหมาะสม พัฒนาระบบ

โดยใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในทุกข้ันตอน คํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนเปนหลัก ดําเนินการ        

ดวยความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณดานความถูกตองนาเช่ือถือสอดคลองตอความสําคัญและจําเปน

ของระบบมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานบุคลากรที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน ดานผลที่เกิดข้ึน

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งกอให เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีข้ึนทั้งดานผูเรียน ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชน ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นักเรียนไดรูจักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ครูผูสอน        

นําผลการดําเนินการไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนนําขอมูลพื้นฐานของนักเรียนไปใช

กําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนไดรับการยอมรับ

สนับสนุน และการรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 นิธิยา ทุมโยธา (2554 : 152) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีน กอนการพัฒนา 

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจําช้ันดําเนินงานตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ยังดําเนินงานไดไมครบทั้ง 5 ข้ันตอน และยังดําเนินงานไมเปนระบบ เน่ืองจากขาดความรู

ความเขาใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แนวทางการพัฒนาดําเนินการโดย 1) 

การศึกษาดูงาน 2) กระประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การนิเทติดตามผล ผลของการติดตามและประเมินผล 

การพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองทุมวิทยา พบวา ครูประจําช้ัน      

ทุกคนมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยาง

ตอเน่ือง และเปนระบบมากข้ึน และตรงตามสภาพปญหาและความตองการ 

 มนทิรา เหาะเหิน (2554 : 160) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานโพนบกหนองเผือ สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพกอนการพัฒนา การดําเนินงานยังไมครบทุกข้ันตอน เน่ืองจากครู

ที่ปรึกษายังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงาน และดําเนินงานอยางไมเปนระบบ แนวทางการ
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พัฒนาดําเนินการโดย 1) การศึกษาเอกสาร 2) การศึกษาดูงาน 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) การดําเนิน

ตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5) การนิเทศติดตามผล พบวา หลักการพัฒนาครูที่ปรึกษา  

มีความรูความเขาใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพิ่มมากข้ึน การติดตาม และ

ประเมินผล พบวา ครูที่ปรึกษาทุกคนมีความรูความเขาใจและสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางตอเน่ืองและเปนระบบมากข้ึน นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือไดตรง

ตามสภาพ ปญหา และความตองการ 

 อวยชัย ศรีตระกูล (2556 : 97) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา 

รูปแบบการบรหิารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษาที่สรางข้ึนประกอบดวย 3 องคประกอบ 

ไดแก 1) หลักการและแนวคิดในการบริหาร 2) ปจจัยที่สงผลตอการบริหารประกอบดวย การกําหนด

และการสงตอนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายโดยบุคลากรหลักของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

และ 3) กระบวนการบริหาร ประกอบดวย การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การนําองคกร       

การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาและการประสานงาน

 ประชุม ปนสกุล (2556 : 113) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พบวา รูปแบบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 

การวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการวางแผน การดําเนินการตามแผนที่กําหนด การติดตาม 

ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนา ในการบริหารรูปแบบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะ

ประสบความสําเร็จจะตองมีปจจัยเชิงบวกสนับสนุน คือมีระบบสารสนเทศที่ใชในการทํางานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ และภาวะผูนําของผูบริหาร 

 ชยาภรณ ศฤงคารทวีกุล (2557 : 116) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา 1) สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงตามระบบและกลไกปญหาอุปสรรค ผลลัพธการดําเนินงาน พบวา มีการ

ดําเนินการในดานการกําหนดนโยบาย กําหนดโครงสรางการบริหาร กําหนดบทบาทหนาที่การวาง

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผน การนิเทศกํากับติดตามปญหาอุปสรรคผลลัพธการดําเนินงาน 

2) รูปแบบการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

ยุทธศาสตรโครงสรางการบริหารและบทบาทหนาที่การดําเนินงาน การกํากับติดตามผล การดําเนินงาน

และการประเมินผลและรายงานผล 
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 จุฑาทิพย พงษา (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรือ่ง สภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ 

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือการสงเสริมนักเรียน และการสงตอนักเรยีน การคัดกรอง 

นักเรียน และการปองกันและแกไขปญหานักเรียน 2) ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ีการปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ การสงเสริมนักเรียน           

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน 

 ปริญญา ไชยสุรินทร (2558 : 159 - 160) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา

และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดอุดรธานี พบวา สภาพปจจุบันการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.12) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน ข้ันตอน โดยเรียงลําดับดังน้ี คือ ข้ันที่มีคะแนนสูงสุด คือ ดานการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Χ = 3.22) ลําดับรองลงมา คือ ดานการคัดกรองนักเรียน (Χ =3.13) และ

ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหา (Χ =3.12) ดานการสงเสริมและพัฒนา (Χ =3.07) ดานที่

มีระดับสภาพปจจุบันจริงตํ่าสุดคือ ดานการสงตอนักเรียน (Χ = 3.05) สภาพที่คาดหวังการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 

(Χ = 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ข้ันตอนโดยเรียงลําดับ ดังน้ี 

คือ ข้ันที่มีคะแนนสูงสุด 2 ดาน คือ ดานการสงตอนักเรียน และ ดานการสงเสริมและพัฒนา (Χ = 4.48) 

ลําดับรองลงมา 2 ดาน คือ ดานการคัดกรองนักเรยีน และดานการรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล (Χ = 4.46) 

ดานที่มีระดับสภาพที่คาดหวังตํ่าสุด คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกปญหา (Χ = 4.45) ความคิดเห็น

ของผูบริหารและครู ตอ สภาพปจจุบันการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามประเภทวิชาที่เปดสอน พบวา เปรียบเทียบความคิดเห็น      

ของผูบริหารและครู ตอ สภาพปจจุบันการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามวุฒิประเภทวิชาที่เปด สอน โดยรวม ประเภทวิชาเกษตรกรรม

มากที่สุด (Χ = 4.36) นอยลงมาตามลําดับคือ บริหารธุรกิจ (Χ = 4.27) อุตสาหกรรม (Χ = 4.26) 

พาณิชชยกรรม (Χ = 4.17) และคหกรรม (Χ = 4.15) ผูบริหารและครูที่มีปฏิบัติงานในประเภทวิชา 

ที่เปดสอนที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีไมแตกตางกัน ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอสภาพ       

ที่คาดหวังการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามประเภทวิชาที่เปดสอนพบวาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู ตอสภาพปจจุบัน



 43

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม

ประเภทวิทยาลัย โดยรวมวิทยาลัยขนาดใหญมากที่สุดคือ (Χ = 4.31) วิทยาลัยขนาดกลาง (Χ = 4.26) 

วิทยาลัยขนาดเล็ก (Χ = 4.20) ผูบริหารและครูที่มีปฏิบัติงานในประเภทวิชาที่เปดสอนแตกตางกัน        

มีความคิดเห็นตอสภาพที่คาดหวังการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ไมแตกตางกัน 

 อัษฎายุท โพธ์ินอก (2558 : 113 - 117) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปญหาและแนวทาง 

การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 พบวา สภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการรูจักนักเรียน       

เปนรายบุคคลดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ดานการคัดกรอง

นักเรียน และดานการสงตอ ปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน และอยูในระดับนอย จํานวน 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอ 

ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน และดานการสงเสริมนักเรียน การเปรียบเทียบปญหา        

การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษาจําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวาผูที่มีตําแหนงหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น

ตอปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันกับผูที่มีตําแหนงหนาที่เปน

หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกดาน 

และผูที่มีตําแหนงหนาที่เปนหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและผูที่มีตําแหนงหนาที่เปนครู      

ที่ปรึกษามีความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนไมแตกตางกัน ในทุกดาน 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงาน  

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรายดานจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ผูที่มีประสบการณ

การทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

แตกตางกันกับผูที่มีประสบการณการทํางาน 5 - 10 ปและผูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกดาน และผูที่มีประสบการณการทํางาน 5 - 10 ป มีความคิดเห็น

ตอปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีนแตกตางกันกับผูทีม่ีประสบการณการทํางาน

มากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดาน และผูที่มีตําแหนงหนาที่เปนครูที่ปรึกษา 

มีความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไมแตกตางกัน ในทุกดาน  
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 งานวิจัยตางประเทศ 
 Reinke (2005) ไดศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมตอดานสังคมตอเยาวชนระบบของโรงเรียน      

มีการชวยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนกอนที่จะเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับปญหาดานพฤติกรรม

ของนักเรียนโดยมีจุดมุงหมายครั้งกอนการเกิดปญหาและผลที่จะเกิดภายหลังจากการเกิดปญหา

พฤติกรรมตอตานสังคมของนักเรียนดานการชวยเหลือถาชวยไดถูกทางก็จะเปนการชวยลดระดับ      

ของพฤติกรรมทีเ่ปนปญหาและลดความเสีย่งตาง ๆ  ที่จะเกิดกับโรงเรยีนดวยอยางไรก็ตามถาการชวยเหลอื

ไมถูกทางซึ่งอาจเกิดจากความรูความเขาใจของครูความสามารถในการออกแบบเครื่องมอืและความสามารถ

ในการจัดการกับพฤติกรรมเหลาน้ีซึ่งปญหาตาง ๆ เหลาน้ีอาจกอใหเกิดความเสียหายได ดังน้ันผลกระทบ

จากระดับของช้ันเรียนและการจัดระบบการชวยเหลือภายในโรงเรียนตอการชวยเหลือปญหา         

ดานพฤติกรรมน้ีตองเพิ่มความถูกตองและสนับสนุนมากข้ึนการตรวจสอบเพื่อใหการชวยเหลือในช้ันเรียน 

(CCU) เปนการพัฒนาโดยใชรูปแบบการใหคําปรึกษาซึ่งเปนการเตรียมการชวยเหลือโดยปฏิบัติเหมือนกัน

ทั้งโรงเรียนการใช (CCU) มีเกณฑในการใหคําปรึกษาเตรียมพรอมใหครูเพื่อใหไดผลลัพธและชวย      

โดยใชแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งจัดใหมีการสัมภาษณและการแสดงทัศนะของผลลัพธ        

ที่เกิดทุกวันการใช (CCU) เปนการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักสาธารณสุขโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกัน

และเปลี่ยนแปลงระบบในหองเรียนภายใตระบบของโรงเรียนเพื่อชวยใหเกิดพฤติกรรมในดานบวก 

ของนักเรียนจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งน้ีเปนการหาผลกระทบของการใชเทคนิค (CCU) ของครู

และพฤติกรรมของนักเรยีนซึ่งจดุเนนของการศึกษาที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงของการจัดการในช้ันเรียน

เพื่อโยงไปสูผลของพฤติกรรมที่ดีข้ึงผลลพัธที่ไดแสดงใหเหน็วาเครื่องมือที่ใชคือ (CCU) บวกกับผลลัพธ

ดานทัศนะทําใหแผนการการจัดการของครูในช้ันเรียนมีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิง การใชคําชมเชย 

โดยเจาะจงพฤติกรรมที่ควรไดรับคําชมเชยและลดการตําหนิการวากลาวย่ิงไปกวาน้ันการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการชวยเหลือของครูทําใหพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน โดยเฉพาะลดพฤติกรรม

ดานการทําลายมากไปกวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาเพียงหน่ึงเดือน

หลังจากน้ันซึ่งประโยชนของการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลของโรงเรียนและพบวาการให

คําปรึกษาในหองเรียนมีประโยชนอยางย่ิงทําใหพฤติกรรมของครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดีข้ึนและผลการศึกษายังเปนประโยชนตอครูผูบริหารโรงเรียนและนักจิตศาสตรในโรงเรียนอีกดวย

 Cash (2006) ไดศึกษาความรุนแรงของเยาวชน พบวาความรุนแรงในโรงเรียนเปนจุดสําคัญ

ในความสนใจของชุมชน ซึ่งเกิดจากจํานวนของปญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรยีนทุกวัน ชุมชนอาจจะเปนปจจัย       

ที่ทําใหเกิดความรุนแรงในโรงเรียนดวย เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน สภาพแวดลอมของครอบครัว

นักเรียน ความรุนแรงของเยาวชนถูกสอบสวนจากความสัมพันธระหวางการละเมิดระเบียบวินัย       

ของนักเรียนมัธยมตนและคดีอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในบริเวณใกลเคียงของนักเรียน 740 คน ถูกนํามา

ลงช่ืออยูในระดับเกรด 6 7 และ 8 ในเมืองแคนซัส โรงเรียนมัธยมตนในแคนซัสถูกนํามาเปนกรณีศึกษา
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เพศของนักเรียน ระดับช้ัน และสิ่งตาง ๆ มากมาย ถูกนํามาวิเคราะห และ GIS ซอฟแวรถูกนํามาใช   

ในการตรวจรหัสพื้นที่หรือแผนที่ทีม่ีอยูของนักเรียน และสถานที่ที่มีเพศและมีอาชญากรรม ผลการศึกษา

พบวา มีความสัมพันธทางบวกตํ่าระหวางความถ่ีของความรุนแรงของการละเมิดกฎของนักเรียน และ

ความถ่ีของความรุนแรงของเหตุการณมีการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่เพียงเล็กนอยเทาน้ัน ตรงขาม

กับความสัมพันธที่พบความถ่ีของการละเมิดกฎของนักเรียน ความรุนแรง และการอยูใกลชิดกับพื้นที่

เกิดคดีอาชญากรรมสูงคาดวานักเรียนที่ถูกนําไปใหกรรมการพิจารณาจะมีความถ่ีและความรุนแรง 

ของการละเมิดกฎสูงข้ึนอาศัยอยูในบริเวณที่มีคดีอาชญากรรมสูง อยางไรก็ตามนักเรียนก็ยังมีการละเมิดกฎ

เพียงเล็กนอยอาศัยอยูในบริเวณที่มีอาชญากรรมสูงเชนกัน และพบมีความแตกตางทางนัยสําคัญ       

ทางสถิติของความถ่ีของการละเมิดกฎและความรุนแรงของการละเมิดกฎ 

 Hutson (2006) ไดศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากการใชโปรแกรมดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน     

ที่มีช่ือวากลยุทธเพือ่การประสบความสําเร็จทางดานวิชาการ SAS 100 ของมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา

กรีนสโบโรที่มีตอระดับการมีประสิทธิภาพในตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางดานวิชาการของนักเรียน         

ที่ไดรับการภาคทัณฑ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสํารวจ ซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึนมาจากโมเดล

ของ Samejima’s Graded Response Model ที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูเขารวม

การวิจัย 279 คนทั้งกอนและหลังทดลอง ผลการวิจัยพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง

ผลคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังโดยระบุถึงระดับที่ไดรับการพัฒนาพฤติกรรมทางดานสังคม

การเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเสียสละ การมีความรู       

ในตนเองและความมั่นใจ นอกจากน้ีผูวิจัยยังทําการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ

นักศึกษาแบบรายบุคคลพรอม ๆ กับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อหาเหตุผลวาทําไมนักศึกษา         

จึงแสดงพฤติกรรมไมดีจนทาํใหตองไดรับการภาคทัณฑและโปรแกรมกลยุทธ เพื่อการประสบความสําเร็จ

ทางดานวิชาการอยางไรก็ตามยังไดทําการทดสอบปจจัยที่มีผลกระทบตอการรักษาจํานวนนักศึกษา

โดยใชวิธีการรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งการวิจัยครัง้น้ีไดทําการระบุและอธิบายคุณลักษณะ

ของนักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรบัการภาคทัณฑแบบไมซ้ํากัน 4 กลุม ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพยืนยันในการวิจัยวาโปรแกรมดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีช่ือวากลยุทธเพื่อการ

ประสบความสําเร็จทางดานวิชาการ SAS 100 (Strategies for Academic Success) มีผลที่เกิด       

ในดานบวกโดยพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของการปรับปรุงกลยุทธทางดานวิชาการนอกจากน้ี     

ยังพบวาแบบสํารวจชุด Student Strategies for Success Surveyจะเปนเครื่องมือที่มีความนาเช่ือถือ

สามารถนํามาใชในการวัดและประเมินผลในการพัฒนานักศึกษาที่ไดรับการภาคทัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Kosse (2006) ไดศึกษาความสมบูรณในการติดตามประเมินผลดําเนินงานของคณะทํางาน

ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึน         

กับนักเรียนพบวาการวิจัยครั้งน้ีทําการสํารวจวาในการดําเนินงานของคณะทํางานดานการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนมีการเนนองคประกอบดานการแกปญหาไวในระดับใดผูวิจัยจึงทําการประเมินความสัมพันธ

ระหวางผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนกับนักเรียนและองคประกอบในการดําเนินงานของคณะทํางานดาน            

การดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมตัวอยางของผูเขารวมในการวิจัยครั้งน้ีคือโรงเรียน 4 แหงซึ่งต้ังอยู        

ใน Midwestern Plains ผลคะแนนเฉลี่ยดานความสมบูรณในภาพรวมขององคประกอบทั้ง 8 ดาน

เปดเผยใหเห็นวากระบวนการทํางานของคณะทํางานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสมบูรณ 

ในระดับปานกลางจากการวิเคราะหผลในสวนของผลสมัฤทธ์ิที่เกิดข้ึนกับนักเรียนพบวาการดําเนินงาน

ของคณะทํางานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีผลกระทบในดานบวกตอผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนกับ

นักเรียนนอกจากน้ียังพบวามีความสัมพันธเชิงเสนตรงในดานบวกระหวางความสมบูรณดานกระบวนการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึนกับนักเรียนรวมทั้งยังพบดวยวามีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญระหวางผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนกับนักเรียนและการจัดอันดับความสําคัญใหกับองคประกอบ

ดานการแกปญหาในการดําเนินงานของคณะทํางานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ดานจากองคประกอบ

ที่มีทั้งหมด 8 ดาน 

 Walton (2006) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา

ระดับผลคะแนนในแบบทดสอบตามมาตรฐานของรัฐซึ่งใชในโรงเรียนประจําอําเภอ พบวาการวิจัย 

ครั้งน้ีทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีนเพือ่ติดตามผลความกาวหนา

ทางดานวิชาการของนักเรียนในชวงปการศึกษาที่โรงเรียนพยายามเพิ่มระดับคะแนนในแบบทดสอบ 

ซึ่งใชในการประเมินทั่วไปผลการวิจัยพบวาโรงเรียนที่ใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีผลการปฏิบัติงาน        

ที่ดีกวาโรงเรียนในกลุมควบคุมซึ่งต้ังอยูในเขต 8 พื้นที่อยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติและยัง พบวา

จํานวนครูในโรงเรียนที่เปนกลุมทดลองคิดเปนรอยละ 74 ชอบที่โรงเรียนของพวกเขาใชระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนและคิดวานาจะมีการเสนอแนะใหโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไมไดใชระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดนําไปใชในโรงเรียนของตนเองดวยนอกจากน้ียังพบวาจํานวนครูในโรงเรียนที่เปนกลุมควบคุม 

คิดเปนรอยละ 81 กลาวดวยความมั่นใจวาพวกเขารูวามีโรงเรียนใดบางที่ไมไดใชระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตคือควรเปนการศึกษาแบบระยะยาวใชความรวมมือ      

กับทางอําเภอมากข้ึนและใชกลุมประชากรที่หลากหลายมากข้ึนนอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะวาควรทํา

การวิจัยเพื่อทดสอบผลกระทบของการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยขยายผลจากนักเรียนกลุม

หน่ึงไปยังกลุมอื่น ๆ ตอกันไปตามลําดับและควรทําการทดสอบการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดวยจึงสามารถสรุปไดวาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนคือเครื่องมือที่ใชแสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีความปรารถนาที่จะเฝาติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนตลอดชวงระยะเวลาที่พวกเขาทําการศึกษาเลาเรียนอยูในโรงเรียนโดยมีความคาดหวังวา

จะสามารถชวยยกระดับคะแนนในการทดสอบปลายภาคการศึกษาใหเพิ่มสูงข้ึน 
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 Williams (2007) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เรื่องการศึกษา           

การรับรูดานการบริหารจัดการองคกรและการรับรูดานทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางสวนเช่ือมตอกับเรื่อง

สุขภาพของเยาวชนพบวาการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกรณีศึกษาดานการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อทําการอธิบายและประเมินโมเดล 3 แบบของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ไดแก การใชรูปแบบทีมการดําเนินงานโดยอาจารยที่ปรึกษา และรูปแบบการดําเนินงาน

โดยรวมหลาย ๆ  วิธีจุดประสงคของการวิจัยคือเพื่อสํารวจความแตกตางดานโครงสรางของโมเดลทั้ง 3 แบบ

ซึ่งถูกนํามาใชในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในรัฐนิวแฮมเชียรและเพื่อสํารวจวานโยบาย

ของรัฐในปจจุบันมีความขาดแคลนดานใดโครงการขอรับโครงการใดที่ไดรับการประกาศจัดต้ังเงินกองทุน

อยางเปนทางการและมีโครงการใดบางที่เกิดจากความรวมมือระหวางหนวยงานดานการศึกษา และ

หนวยงานดานการดูแลสุขภาพเชิงพฤติกรรมศาสตรผลการวิจัยมีความแตกตางกันในพฤติกรรม       

ดานการเช่ือมตอองคประกอบยอยในแตละโมเดลและมีความเดนชัดที่สุดในการบริหารกระบวนการ

ดานการติดตามผลและยังมีผลกระทบตอนักเรียนที่รับบริการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวย 

 Biddle (2009) ไดศึกษาผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสําหรับนักเรียน 

กลุมเสี่ยงฆาตัวตายการวิจัยพบวานักเรียนที่ชอบและเขารวมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผล

เน่ืองมาจากการมีความคิดฆาตัวตายการแสดงทาทางหรือพยายามที่จะละเมิดนโยบายดานการใช

ยาเสพยติดและสารประเภทแอลกอฮอลลดลงรวมทั้งระดับการถูกสั่งพักการเรียนลดลง อยางไรก็ตาม

จากการรายงานของนักเรียนที่ชอบและเขารวมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อแกปญหาการคิด 

ฆาตัวตายและปญหาอื่น ๆ สามารถทําใหทํานายรูปแบบการละเมิดนโยบายดานการใชยาเสพยติด 

และสารประเภทแอลกอฮอลอยางตอเน่ืองและพบวารูปแบบการบริการที่มีคานัยสําคัญทางดานสถิติ        

สูงที่สุดในการทํานายผลการลดระดับการละเมิดนโยบายดานการใชยาเสพยติดและสารประเภทแอลกอฮอล

สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงคิดคาตัวตาย ผลการวิจัยครั้งน้ีตองไดรับการถายทอดไปสูบุคลากร และ

ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอโรงเรียน ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตคือควรทําการศึกษา

วิจัยในระดับเขตซึง่แบงตามสภาพของเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจเพศและเช้ือชาติรวมทั้งยังจําเปน 

ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในภายหลังดวยย่ิงไปกวาน้ัน

ควรทําการเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนที่เขารวมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับนักเรียน        

ที่ไมตองการใชบริการจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยจึงสอดคลองกับวัตถุประสงคลาสุด คือ 

การเปลี่ยนใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการปองกันสําหรับนักเรียน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการที่ตองมีการสรางองคความรู และสรางความตระหนัก 

โดยอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ต้ังแตผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว       

ครูฝายปกครอง นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนมี 5 องคประกอบ ไดแก 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรยีน 3) การพัฒนา

และสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา และ 5) การสงตอ การพัฒนาการดําเนินงาน      

มีหลายแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหความรูกับครูที่ปรึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน การศึกษาดูงาน

โรงเรียนที่เปนตัวอยางในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การนิเทศภายในหลังการพัฒนาครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพิ่มมากข้ึน การติดตามและประเมินผล พบวา ถาครูที่ปรึกษา 

และบุคลากรที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดอยางตอเน่ืองและเปนระบบมากข้ึน นักเรียนจะไดรับการดูแลชวยเหลือไดตรงตามสภาพ 

ปญหาและความตองการตอไป 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงการสังเคราะหตัวแปรจากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือ 

  นักเรียน 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

า 

ขั้น
พื้น

ฐา
น 

(2
55

2)
 

จัน
ทร

ฉา
ย 

ไท
ยร

ัตน
 (2

56
1)

 

อัจ
ฉร

า 
 ส

อน
โว

 (2
56

0)
 

นิษ
าก

รณ
  เ

หล
าเ

ขต
กิจ

 (2
56

0)
 

กนิ
ษฐ

ฎา
  แ

กว
จิน

ดา
 (2

55
9)

 

นัน
ทว

รร
ณ

 สุ
ขพ

ิพัฒ
นะ

 (2
55

9)
 

ณ
ัฏฐ

ดนั
ย 

รุง
กลิ่

นข
จร

กุล
 (2

55
9)

 

ปก
าว

รร
ณ

  แ
กว

โพ
ธิ์ 

(2
55

9)
 

ชุต
ิมา

  ถ
าว

รแ
กว
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55

9)
 

ปภ
ัสร

า 
 โพ

ธิ์อ
อง
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55

9)
 

พร
นภ

า 
 ห

ลา
นว

งษ
 (2

55
9)

 

ศิร
ิ โช

คส
กุล

 (2
55

9)
 

1.  สภาพการบริหารจัดการระบบ

 ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 5 ดาน คือ 

 1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล 

 2. การคัดกรองนักเรียน 

 3. การสงเสริมพัฒนา 

 4. การปองกันและแกไขปญหา 

 5. การสงตอ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ) 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

า 

ขั้น
พื้น

ฐา
น 
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2)
 

จัน
ทร

ฉา
ย 
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ยร

ัตน
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1)

 

อัจ
ฉร
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0)
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  เ
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ษฐ
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นัน
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ขพ
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9)
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รุง
กลิ่
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กว

โพ
ธิ์ 

(2
55

9)
 

ชุต
ิมา

  ถ
าว
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2.  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 

 การบริหารและการจัดการ 

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

            

3.  แนวทางการบริหารและการ

 จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

          

4.  การดําเนินงานระบบดูแล

 ชวยเหลือนักเรียน 

 ตามหลักสังคหวัตถุ 4 

 

 

 

 

 

         

5. ประสิทธิผลการบริหารระบบดูแล

 ชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 

 5 ดาน คือ 

 1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล 

 2. การคัดกรองนักเรียน 

 3. การสงเสริมพัฒนา 

 4. การปองกันและแกไขปญหา 

 5. การสงตอภายในและภายนอก 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ) 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
กา
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ึกษ
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ขั้น
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6.  สภาพการดําเนินงานระบบดูแล

 ชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน คือ 

 1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล 

 2. การคัดกรองนักเรียน 

 3. การสงเสริมพัฒนา 

 4. การปองกันและแกไขปญหา 

 5. การสงตอ             
7.  ปญหาการดําเนินงานระบบ 

 ดูแลชวยเหลือ             

8.  แนวทางการพัฒนา 

 การดําเนินงานระบบดูแล

 ชวยเหลือนักเรียน    
 
         

9.  ความจําเปนและแนว 

 ทางการพัฒนาระบบดูแล 

 ชวยเหลือนักเรียนพิการ 

 เรียนรวมในสถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน             

 

 ตารางที่ 2.1 เปนการแสดงใหเห็นการสังเคราะหตัวแปรในงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552) ; นิษากรณ 

เหลาเขตกิจ (2560) ; นันทวรรณ สุขพิพัฒนะ (2559) ; ณัฏฐดนัย รุงกลิ่นขจรกุล (2559) ; ปกาวรรณ 

แกวโพธ์ิ (2559) ; ชุติมา ถาวรแกว (2559) ; ปภัสรา โพธ์ิออง (2559) ศิริ โชคสกุล (2559) เพื่อนํามา

จัดทําเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งผูวิจัย
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พบวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตองมีกระบวนการและข้ันตอนที่สําคัญ 5 ประการ 

คือ 1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การสงเสริมพัฒนา 4. การปองกัน และ

แกไขปญหา 5. การสงตอ ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาสภาพ 

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน ดังกลาว จึงสนใจใชตัวแปรเหลาน้ีในการทําวิจัย 

โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


