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The objectives of this research were 1. to study the operation of the care system to support 

students in the opportunity school under Bangkok Metropolis, 2. to compare opinions of administrators 

and teachers that classified by school size which was operated the system to help students in schools 

expanding educational opportunities under Bangkok Metropolis. The sampling were 160 administrators 

and teachers in schools. Questionnaires were applied for collecting data. Moreover, distribution of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t - test, and analysis of variance (ANOVA) were 

applied for statistical analysis. 

The results of the research were as follows: the operation according to the student support 

system of the Opportunity Expansion School under the Bangkok Metropolitan Administration was at a 

high level in all aspects. Student screening was needed the highest followed by knowing each student 

individually and student promotion and development, prevention and student support respectively. 

However, the least agreed aspect was student transfer. Comparison between the opinions of the school 

administrators and the size.of the school on the operation of the student support system found that there 

was no differences. 

Key words: School support system, Opportunity Expansion School 
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เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวติสามารถ                
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและมาตรา 22 มีแนวการจดัการศึกษายงัให้ความส าคญัแก่ผูเ้รียน
ทุกคนโดยยึดหลกัว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียน                  
มีความส าคญัท่ีสุด ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ รวมทั้งมาตรา 23(5) 
ในการจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผูเ้รียนรู้จกัประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ให้
รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุก
วชิาอีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  
 เน่ืองจากกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและความเจริญ ก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการ หลั่งไหล
แลกเปล่ียนของวฒันธรรมทั่วโลก ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีการรับรู้ ความคิด เจตคติ และ
พฤติกรรมท่ีเสียงต่อการเกิดปัญหาสังคมก็มีมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดท่ีแพร่ระบาด                     
ในหมู่นักเรียนนักศึกษา ปัญหาพฤติกรรมวยัรุ่นท่ีนิยมความฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสม ปัญหา
พฤติกรรมทางเพศ ทั้งในด้านการมีเพศสัมพนัธ์ในช่วงอายุท่ีเร็วข้ึน ปัญหาการพนัน ปัญหาการ                  
ก่ออาชญากรรม ท่ีเกิดจากการควบคุมตวัเองไม่ไดจ้ากฤทธ์ิของยาเสพติด ลว้นกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติของเด็กและเยาวชน ส่งผลต่อความสงบสุขของสังคม ซ่ึงส่งผลต่อสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปล่ียนแปลงน้ีไดส่้งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นนักเรียน 
โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงซ่ึงครู ผูป้กครอง ชุมชน และสังคม จะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
และจากบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันานกัเรียนทุกคนให้มีคุณภาพ ตามศกัยภาพ               
โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในสถานศึกษา (มธุริน แผลงจันทึก , 2554,หน้า 9)            
การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี คุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ       
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวถีิชีวติท่ีเป็น สุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงัโดยผา่นกระบวนการทางการศึกษา 
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นอกจากจะด าเนินการดว้ยการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกนัและแก้ไขปัญหา                    
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นส่ิงส าคญั ประการหน่ึงของการพฒันา ดงันั้น ภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการ
พฒันานกัเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวงันั้น จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทุก
คน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อการดูแล ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ยความ
รักและเมตตาต่อศิษยแ์ละภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคญั ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของเยาวชน              
ใหเ้ติบโตงอกงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าในสังคมต่อไป (เพญ็ศรี นิตยา, 2551,หนา้ 12)  
  ในส่วนของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีรับผิดชอบในการจดัการขั้นพื้นฐานจดั
การศึกษา ตั้ งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบั อนุบาล
จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ  านวน 430 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวน 109 
โรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 9 โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1-6 
จ  านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเปิดการจดัการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 121 โรงเรียน 
(ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน 2561) โดยให้ความส าคญัทั้งดา้นวิชาการและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้
สามารถส าเร็จการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยได้จดัท ามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน เพื่อเสริมสร้าง และพฒันาความเขม้แข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติังาน (Road Map) ซ่ึงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของส านกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จดัให้มีมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ส่งเสริมก ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลและการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน เพื่อให้ทนัต่อสภาพการณ์ปัจจุบนัและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและมุ่งใหส้ถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกดักรุงเทพมหานครสามารถด าเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพฒันาคุณภาพท่ีชดัเจน ซ่ึงผลการด าเนินงานสุขภาวะทางใจ
ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพในปี 2561 พบว่า  ผลการด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในส านกังานเขตประเวศ (อา้งอิงฝ่ายการศึกษา ส านกังานเขตประเวศ เช่น การรายงานผล
การด าเนินงานสุขภาวะทางใจของนกัเรียน ปี พ.ศ 2561) ตามโครงการสุขภาวะทางใจของนกัเรียน
ในด้านการประเมินผล 4 ด้านประกอบด้วย    1. ด้านพฤติกรรมอารมณ์ 2. ด้านความประพฤติ         
3. พฤติกรรมไม่อยูน่ิ่งสมาธิสั้น และ 4. การสัมพนัธ์ภาพระหวา่งผูเ้รียน จากผลการประเมินสุขภาวะ
ทางใจของนกัเรียน พบว่าอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความเส่ียงและมีปัญหาในหลายดา้นๆ มีนกัเรียนจ านวน
มากท่ีไดรั้บผลกระทบโดยทางตรงและทางออ้ม จากปัญหาดงักล่าว และจากการส ารวจขอ้มูลทัว่ไป
เก่ียวกบันกัเรียนเป็นรายบุคคลและการเยีย่มบา้นนกัเรียน ยงัพบวา่มีขอ้มูลปัญหาหลายประการ เช่น 
ปัญหาครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง แยกกนัอยู่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ บิดามารดาอยู่ต่างจงัหวดั 
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นกัเรียนตอ้งอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้งหรืออยูก่นัตามล าพงั สภาพปัญหาดงักล่าว อาจส่งผลใหน้กัเรียน
เหล่าน้ีถูกชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดีได ้เช่น การใช้สารเสพติดหรือไปเท่ียวเตร่ มัว่สุม พฤติกรรมอาจ
คล้อยตามได้ง่าย จากข้อมูลสภาพปัญหาของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งมาก เช่น ในดา้นการวางแผนบริหารจดัการ งบประมาณของโรงเรียน 
รวมไปถึงงานบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน ซ่ึงถือวา่เป็นภารกิจอนัส าคญัยิ่งใน
การจดัการศึกษา เป็นภาระงานท่ียากและตอ้งด าเนิน การอยา่งรอบคอบ เพราะมีผลกระทบต่อผูเ้รียน
โดยตรง ถ้างานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนจนจบ
หลกัสูตร ลดภาระการออกกลางคนั ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป โดยก าหนดให้โรงเรียนตอ้งมีการวางแผนการบริหารจดัการท่ีชัดเจน เพื่อพฒันา
นักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวถีิชีวติท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยการส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนการป้องกนั
และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน เป็นตน้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการ
ระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว สอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีนโยบายให้ทุก
โรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบอย่างเห็นเป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อจุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเหตุผลความส าคญั
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีกล่าวมาขา้งต้น ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส ซ่ึงมีบริบทท่ี
แตกต่างจากการศึกษาระดบัประถมและมธัยมโดยตรง คือ โรงเรียนขยายโอกาสจะสอนนกัเรียน
ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ ท าให้มีนกัเรียนท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ อายุ พฒันาการ
ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั อาจจะส่งผลต่อ
พฤติกรรม การเรียนรู้ การปรับตวั การใช้ชีวิต และการส าเร็จการศึกษาของนกัเรียน  ดงันั้น ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัใน
การท่ีจะช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ แต่จากสภาพปัญหาของนักเรียนท่ียงัพบ
เก่ียวกบั ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหายาเสพติดในนกัเรียนท่ี
เป็นกลุ่มเส่ียง ปัญหาทางดา้นการเรียนท่ีนกัเรียนตอ้งออกกลางคนั และปัญหาอ่ืน ๆ  
 จากข้อมูลและสภาพปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาส ผู ้วิจ ัย จึงสนใจท่ีจะศึกษา                                 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนนักเรียนท่ีตอ้งดูแลจ านวนมากกว่า 116,042 คน และบริบทของ
โรงเรียนขยายโอกาสท่ีมีกลุ่มนักเรียน ทั้ งท่ีเป็นนักเรียนอนุบาล นักเรียนประถมและนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้อยู่รวมกนั จะมีแนวทางในการด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัเรียนในแต่ละช่วงวยั เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลดา้นการด าเนินงานในระบบดูแล
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ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีสถานศึกษาด าเนินการอยู ่ในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงขอ้มูล                 
ท่ีได้จากการวิจัย จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลนักเรียนเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้และผลการวจิยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะไดแ้นวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 2.  การด า เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด

กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู และตามขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่าง

กนัหรือไม่ 

 

สมมุติฐำนกำรวจัิย   

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู และตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และขนาดของโรงเรียน ต่อการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 

 1. ขอบเขตของเน้ือหา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกดักรุงเทพมหานคร โดยใชห้ลกัการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  (กรุงเทพมหานคร

ก าหนดไว)้ ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คือ  

  1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
  2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน  
  3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  
  4. ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 

  5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 

  2. ขอบเขตดา้นประชากร 

 2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แก่  โรงเ รียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 103 โรงเรียน  
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง ใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ

เครจซ่ีและมอร์แกน ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 80 โรงเรียน ท าการสุ่มโดย

พิจารณาตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน    

3 . ขอบเขตเวลา  ช่วงปีการศึกษา 2562 
 4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 

    

กรอบแนวควำมคิดกำรวจัิย 

               ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 

  

 

ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

นิยำมศัพท์ 

ต ำแหน่ง 
  - ผูบ้ริหาร 
  - ครู 
ขนำดของโรงเรียน 
  - ใหญ่ 
  - กลาง 
  - เล็ก 
 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้ำน 
1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน  
3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  
4. ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือ
นกัเรียน 

5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
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นิยำมศัพท์ 

 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลนักเรียนอย่างมีขั้นตอนท่ี

ชดัเจน สอดคลอ้งกบัการบริหารทั้งระบบของสถานศึกษา โดยอาศยัศกัยภาพและความสัมพนัธ์ของ

นกัเรียนท่ีมีต่อครูรวมทั้งการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งครู ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งในการป้องกนั แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน โดยระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จะประกอบดว้ย 1.ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2. ดา้นการคดักรอง

นกัเรียน 3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันา 4. ดา้นการป้องกนัและการแกไ้ข 5. ดา้นการส่งต่อ ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1.1 ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การได้รู้ข้อมูลเชิงประจกัษ์ท่ีจ  าเป็น

เก่ียวกบัตวันกัเรียนท่ีท าให้เขา้ใจตวันกัเรียนมากข้ึน สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรอง

นกัเรียนใหเ้ป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆของนกัเรียนได ้

 1.2 ดา้นการคดักรองนกัเรียน หมายถึง การพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนในดา้นต่าง 

ๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่ไดค้ดักรองเพื่อจดักลุ่มแลว้ ความชดัเจนในเป้าหมายเพื่อการแกไ้ขปัญหา

ของนักเรียนจะมีน้อยลง ซ่ึงมีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ บางกรณีจ าเป็นตอ้งแก้ไขโดย

เร่งด่วน โดยมีการจดักลุ่มนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงกลุ่มมีปัญหา 

 1.3 ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน หมายถึง การสนบัสนุนให้นกัเรียนท่ีอยู่ในความ

ดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาให้มีคุณภาพ

มากข้ึน มีความภาคภูมิใจตนเองเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติ

หรือกลุ่มเส่ียงกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหา มีการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา

กลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติได้ และมีการพฒันาพฤติกรรมให้ดีข้ึนกว่าเดิมและมีคุณภาพตามท่ี

โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป 

 1.4 ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดูแลนกัเรียนซ่ึงครูท่ีปรึกษาให้

ความเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนัแต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหานั้น

จ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด มีวธีิการช่วยเหลือ ซ่ึงหากเป็นกลุ่มเส่ียงท่ี

ตอ้งเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ใหก้ลายเป็นกลุ่มมีปัญหา ส่วนกลุ่มมีปัญหาก็ตอ้งหาวธีิการแกไ้ขปัญหา

อยา่งเร่งด่วน โดยไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนทั้งสองกลุ่มจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
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 1.5 ดา้นการส่งต่อนกัเรียน หมายถึง กระบวนส่งต่อนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและ

ครูท่ีปรึกษาไดแ้กไ้ขปัญหาโดยวิธีการต่าง ๆแลว้ แต่นกัเรียนพฤติกรรมไม่ดีข้ึน จึงตอ้งด าเนินการ                       

ส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกทาง

และรวดเร็วข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาคนใดคนหน่ึงนั้นความยุ่งยาก                   

ของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข การส่งต่อนกัเรียน 

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การส่งต่อภายใน และการส่งต่อภายนอก  

 โรงเรียนขยำยโอกำส สังกัดกรุงเทพมหำนคร   หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษา                           

สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) ปัจจุบนัมีจ านวน 

103 โรงเรียน ซ่ึงมีการแบ่งขนาดโรงเรียนโดยยึดจ านวนนกัเรียนเป็นเกณฑ์ จ  าแนกเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็กหมายถึง สถานศึกษาศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 1 – 400 คน โรงเรียนขนาดกลาง 

หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้ง 401-800 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษา                  

ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 800 คนข้ึนไป 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

 1.ไดข้อ้มูลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดั

กรุงเทพมหานคร และจะได้น าข้อมูลจากการวิจยัไปสู่การพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงาน

เก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ขอ้มูลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนสามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน                           

ทั้ งในส่วนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาอ่ืน เพื่อให้                                 

การด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน ขยายโอกาส 
สังกดักรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปเป็นฐานความรู้ในการท า
กรอบแนวคิด ดงัน้ี  
 1. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 2. ความเป็นมาของโรงเรียนขยายโอกาส 
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
2.1 หลกัการและแนวคิดทีเ่กี่ยวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.1.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2550) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงาน
อยา่งมีขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือการท างานท่ีชดัเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกั
ในการด าเนินงานดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเก่ียวข้องหรือ
บุคคลภายนอก รวมทั้งการสนบัสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน และการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง 
การส่งเสริม การป้องกนั และการแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับครูท่ีปรึกษา ตลอดจน
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการด าเนินงานพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปลอดภยั
จากสารเสพติด 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 6) ไดใ้ห้ ความหมายของระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพฒันาป้องกนัและการแก้ไข 
ปัญหาใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์ภูมิคุมกนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ มีคุณภาพ 
ชีวติท่ีดี มีทกัษะการด ารงชีวติและรอดพน้วกิฤติทั้งปวง 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนวา่ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนั้น หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนได้รู้จกัและเขา้ใจตนเองมีแผนในการ
ปรับปรุงและพฒันาตนรวมทั้งครูไดรู้้จกันกัเรียนมากข้ึน สามารถส่งเสริมและป้องกนันกัเรียนกลุ่มปกติ
หรือกลุ่มพิเศษ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนว่าระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั้นตอน ในการท างานท่ี
ชดัเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนจากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น 
 นันทรัตน์  เ ก้ือหนุน (2553 )  ได้ส รุปไว้ว่า  ระบบดูแล ช่วย เหลือนัก เ รียน หมายถึง                               
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา อย่างมีขั้นตอน มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีชดัเจน      
มีมาตรฐาน เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค์มากข้ึน รวมทั้งเป็นการพฒันาคุณภาพ
ชีวติดา้นต่าง ๆของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย  
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 :132)  ให้ความหมายวา่ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและ
เคร่ืองมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน
และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีส่วนร่วม และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ                  
การส่งเสริมพฒันา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                               
มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีทกัษะการด ารงชีวติและรอดพน้จากวกิฤตทั้งปวง 

สรุประบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลนักเรียนอย่างมีขั้นตอนท่ี
ชดัเจน สอดคล้องกบัการบริหารทั้งระบบของสถานศึกษา โดยอาศยัศกัยภาพและความสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนท่ีมีต่อครูรวมทั้งการประสานสัมพนัธ์ระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งในการป้องกนั แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
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2.1.2 ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 1 - 3) ไดก้  าหนดความส าคญัของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าเป็นการพฒันานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้คุณธรรมและจริยธรรม และการด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในสังคม ให้นกัเรียนเป็นคน
ดีคนเก่ง และมีความสุข ดงันั้นความจ าเป็นในการสร้างระบบภูมิคุม้กนัท่ีเขม้แข็ง การมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีชดัเจนจึงเป็นส่ิงส าคญัโดยด าเนินการควบคู่ไปกบัระบบการจดัการเรียนการสอน 
 กระทรวงสาธารณสุข (2552 : 20 - 24) ได้ก าหนดความส าคญัของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน จากสภาพปัญหาต่าง ๆ จึงไดมี้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทางด้านการ
ส่งเสริมในส่วนท่ีดีของนักเรียน ด้านการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาหรือลุกลามมากข้ึน โดยเฉพาะเด็ก                
กลุ่มเส่ียงและสามารถแก้ปัญหานักเรียนในเบ้ืองต้นได้ โดยให้มีการท างานอย่างเป็นระบบและ
ตรวจสอบไดซ่ึ้งแสดงถึงการท างานท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ด้วยเหตุน้ีการด าเนินงาน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ                        
ท่ีเป็นไปตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 ท่ีมุ่งให้ทั้งนักเรียน บุคลากร 
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั นกัเรียน รวมทั้งกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ไดเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชน และสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนวา่เป็น
กระบวนการท่ีจะพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุขผา่นกระบวนการทางการศึกษา และการส่งเสริม ป้องกนั 
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและ
ทางลบทางเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆต่อครอบครัว 
ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกงัวล ความเครียด มีการปรับตวัท่ีไม่ดีส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยัความเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะครูท่ีปรึกษาเป็น
หลกัส าคญัในการด าเนินงาน 
 สรุปได้ว่า ความส าคญัของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้น
จะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีข้อมูลท่ีแท้จริงของนักเรียนทุกด้าน เช่น ด้านการเรียน                            
ดา้นความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว เป็นตน้ โดยขอ้มูลดงักล่าวอาจได้มาจากวิธีการและ
เคร่ืองมือ ซ่ึงได้แก่ ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ และการเยี่ยมบา้นเด็ก 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลของนกัเรียนนั้นมาเป็นขอ้มูลของนกัเรียนนั้นมาเป็นขอ้มูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือ
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นกัเรียนในกลุ่มต่าง ๆให้ตรงกบัปัญหา และเป็นการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ แลว้ ตอ้งน าขอ้มูลทั้งหมดเหล่านั้นมาบูรณาการเพื่อการรู้จกั
และเขา้ใจนกัเรียนแต่ละบุคคลอย่างละเอียดรอบดา้น รวมทั้งเพื่อการจดักลุ่มและคดักรองนกัเรียนอนั               
จะน าไปสู่การวางแผนดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเหมาะสมต่อไป  
 2.1.3 วตัถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าววา่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ แต่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง    
มีการท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัและช่ืนชมผลงาน เพื่อสร้างสรรคร์ะบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมและจะก่อประโยชน์ต่อนกัเรียนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. นกัเรียน 
  1.1 ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันาดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมอยา่งทัว่ถึง 
  1.2 ไดรั้บการส่งเสริม พฒันา ป้องกนัแกไ้ขปัญหาทั้งดา้นการเรียนรู้และความสามารถ
พิเศษ 
  1.3 ไดรู้้จกัตนเอง สามารถปรับตวั และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  1.4 มีทกัษะชีวติและมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อน ครู และผูป้กครอง 
 2. ครู 
  2.1 ตระหนกัและเห็นความส าคญัในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  2.2 มีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียน 
  2.3 มีผลงานสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.4 มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 
 3. ผูบ้ริหารโรงเรียน 
  3.1 รู้ศกัยภาพของครูในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
  3.2 ไดข้อ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน เพื่อใชใ้นการก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน หลกัสูตรและคุณภาพการจดัการศึกษา 
  3.3 มีรูปแบบกระบวนการพฒันาและการพฒันาเชิงระบบภายใตก้ารมีส่วนร่วม 
 4. ผูป้กครอง ชุมชน 
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  4.1 ตระหนกัในการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน 
  4.2 เขา้ใจถึงวธีิการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
  4.3 เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน 
  4.4 มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุตรหลาน เป็นครอบครัวท่ีเขม้แขง็ 
 5. โรงเรียน 
  5.1 มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
  5.2 ไดรั้บการยอมรับ การสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคลากร จากชุมชนและจาก
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.3 มีการพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร 
 6. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.1 พฒันานวตักรรมในการพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
  6.2 พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท างาน การนิเทศติดตามผล/ประเมินผลและการวิจยั
ท่ีเก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  6.3 มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งขอ้มูลระดบับุคคลและระดบัโรงเรียน เพื่อใชพ้ฒันา
งานต่อไป 
 7. ประเทศชาติ 
  7.1 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลของเยาวชนทุกระดบั 
  7.2 ลดปัญหาท่ีส่งผลต่อเด็กและเยาวชน และลดค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่าง ๆ 
  7.3 ประชาชนมีคุณภาพ และเป็นก าลงัอนัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 13) ไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไว ้ดงัน้ี  
 1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง                
มีการท างานร่วมกนัโดยผา่นกระบวนการท างานท่ีชดัเจน มีร่องรอยหลกัฐาน การปฏิบติังาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได ้
 สรุปไดว้่า ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นกัเรียนทุกคนในสถานศึกษา 
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ แนะน าให้ค  าปรึกษา และป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมี
คุณภาพ จากครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ผูป้กครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมชนและสังคม 
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2.1.4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 วนิดา ชนินทยทุธวงศ ์(2544) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไวว้า่ 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน รวมทั้งผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนทุกฝ่ายควรตระหนักถึงงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และมีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียน มีความสุขท่ีจะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น 
 2. ครูทุกคนและผูเ้ก่ียวข้องต้องมีความตระหนักในความส าคญัของระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน และมีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียน มีความสุขท่ีจะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น 
 3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ตอ้งมีการประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดและมีการ
ประชุมในแต่ละคณะท างานอยา่งสม ่าเสมอตามท่ีก าหนด 
 4. ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัส าคญัในการด าเนินการ โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือจากครูทุก
คนในโรงเรียน รวมทั้งการสนบัสนุนเร่ืองต่าง ๆจากโรงเรียน 
 5. การอบรมให้ความรู้และทกัษะ รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้แก่ครู ผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเอ้ือต่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเร่ือง
จิตวทิยาการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
 สายสมร ยวุนิมิ (2545) กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหส้ าเร็จ ตอ้งมีองคป์ระกอบ 5 ประการ คือ 
 1. ผูบ้ริหารและผูช่้วยทุกฝ่ายตระหนกัถึงความส าคญัของระบบนกัเรียนและให้การสนบัสนุน
การด าเนินการหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 2. ครูทุกคนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตระหนกัในความส าคญัมีความสุขท่ีจะพฒันานกัเรียนทุกดา้น 
 3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคนตอ้งมีการประสานงานกนัมีการประชุมในแต่ละคณะ
อยา่งสม ่าเสมอตามท่ีก าหนด 
 4. ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคญัในการด าเนินงาน โดยท่ีครูทุกคนให้ความร่วมมือ 
รวมทั้งการสนบัสนุนในเร่ืองต่าง ๆจากโรงเรียน 
 5. การอบรมให้ความรู้และทกัษะ รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ท่ีปรึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง               
ในเร่ืองท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยให้การปรึกษาเบ้ืองตน้และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆของ
นกัเรียนต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน รวมทั้งผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนต่างตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและให้การสนบัสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 2. ครูทุกคนและผูเ้ก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคญัของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และมีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียน มีความสุขท่ีจะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น 
 3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดและมีการ
ประชุมในแต่ละคณะอยา่งสม ่าเสมอตามท่ีก าหนด 
 4. ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูทุกคนใน
โรงเรียน รวมทั้งการสนบัสนุนในเร่ืองต่าง ๆ จากโรงเรียน 
 5. การอบรมให้ความรู้และทกัษะรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูท่ีปรึกษาหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยเฉพาะเร่ืองทกัษะการ
ปรึกษาเบ้ืองตน้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 สรุปได้ว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูทุกคน คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ครูท่ีปรึกษาทุกฝ่ายตอ้ง
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์กนั ผูป้กครอง คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ รวมทั้งการอบรมให้
ความรู้และทกัษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวข้องเพื่อ
ความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 2.1.5 แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความส าเร็จ 
       ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 9-12) กล่าวว่า แนวทางการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมพฒันา ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผูบ้ริหาร ครู ผูส้อน 
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยักลยทุธ์สู่ความส าเร็จ ดงัน้ี 
        1.การบริหารเชิงระบบ 
        2.การท างานเป็นทีม 
        3.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
        4.การนิเทศติดตามและประเมินผล 
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1. การบริหารเชิงระบบ 
       การบริหารเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
        1. การวางแผน (Plan) เป็นการวางระบบซ่ึงเป็นองคป์ระกอบแรกท่ีส าคญัท่ีสุดจะตอ้ง
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเป็นกระบวนการแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลจากการบนัทึกน้ีจะนาไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเองและให้ผูอ่ื้น
ตรวจสอบไดแ้ละเป็นสารสนเทศท่ีสะทอ้นให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของระบบยอ่ยอนั
จะส่งผลถึงคุณภาพรวมของโรงเรียนทั้งระบบ 
  2. การด าเนินงาน (Do) เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกคนโดยใช้กระบวนการ
วิธีการต่าง ๆ และการบนัทึกผลบุคคลภายในองค์กรท่ีรับผิดชอบในระบบย่อยต่าง ๆ จะปฏิบติัและ
บนัทึกผลอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
  3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) เป็นการประเมินตนเองร่วมกนัประเมินหรือ
ผลดัเปล่ียนกนัประเมินภายในระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งทีมยอ่ยในโรงเรียน 
  4. การปรับปรุงพฒันา (Act) เป็นการน าผลการประเมินมาแกไ้ขพฒันางานซ่ึงอาจจะ
แก้ไขพฒันาในส่วนท่ีเป็นกระบวนการ วิธีการ ปัจจยัหรือการบนัทึกให้ดีข้ึน จนระบบคุณภาพหรือ
วงจรคุณภาพเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 

2. การท างานเป็นทีม 
 กรมสุขภาพจิต กล่าววา การด าเนินงานเพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนบรรลุผลส าเร็จ 
และเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน จ าเป็นตอ้งใชยุ้ทธวิธีการท างานร่วมกนัเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการผลกัดนัและบูรณาการ การท างานเขา้สู่ระบบและ
พฒันาบุคลากรสนบัสนุนปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งสร้างขวญัและกาลงั
ใจให้แก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิดและร่วมท าไปพร้อม ๆ กนั ตลอดจน
แสวงหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน 
 กรมสุขภาพจิต (2554 : 45)  กล่าววา่ ในการท างานเป็นทีมเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งมีคุณภาพนั้นประกอบดว้ย 3 ทีม ดงัน้ี 
        1. ทีมน า ได้แก่คณะผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงจะเป็น                   
ผูว้ิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จดัท าแผนกลยุทธ์ ควบคุม ก ากบั ติดตามและสนบัสนุน เสริมสร้างพลงัร่วม 
(Empowerment) เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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        2. ทีมสนับสนุน เป็นทีมหลกัในการสนับสนุนประสานงานด้านวิชาการและอ่ืน ๆ                  
ให้เกิดการสร้างระบบคุณภาพข้ึน ทีมสนับสนุนจะเป็นใครข้ึนอยู่กบัการพฒันาระบบว่าจะมีจุดเน้น                   
ท่ีระบบใด เช่น ทีมสนับสนุนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวหน้าทีม คือรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  3. ทีมท า เป็นทีมท่ีสมาชิกรับผิดชอบการท างานโดยตรง เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน คือ ทีมระดบัชั้น ครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษาจะเป็นผูมี้บทบาทหน้าท่ีในการพฒันากิจกรรม            
ต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพ 

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะท าให้ไดรั้บทราบจุดแข็งจุดอ่อนในการด าเนินงานของตนเพื่อให้เกิด
แนวทางท่ีจะพฒันาให้มีคุณภาพสูงข้ึน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท าไดท้ั้งภายในโรงเรียนระหวา่งโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยมีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นกนัเองไม่ใช้การสั่งการหรือบงัคบับญัชาท าให้
ผู ้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเกิดความรู้สึกท่ีดี ไม่ต้องกังวลเร่ืองการประเมินผลตรวจสอบจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

4. การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 กรมสุขภาพจิต (2554 : 32) กล่าวว่า การนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการส าคญั
ในการพฒันางานซ่ึงจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อมูลยอ้นกลบัท่ีจะน าไปใช้ในการปรับปรุง
พฒันางานการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีคุณภาพควร ด าเนินการใหเ้ป็นระบบ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  1. ขั้นการวางแผน 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
       1.2 ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ความส าเร็จ เคร่ืองมือและวธีิการ
ในการนิเทศติดตามและประเมินผล 
       1.3 ก าหนดแผนงาน / ปฏิทินการด าเนินงาน 
    2. ขั้นการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวด้ว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตาม
สภาพจริงของสถานการณ์ 
   2.1 ขั้นการตรวจสอบ 
       2.2 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   2.3 ประเมินผลการด าเนินงาน วเิคราะห์ผลการตรวจสอบและการจดัท า
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รายงานผลการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
       2.4 ขั้นการปรับปรุง และพฒันางาน น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
ด าเนินการตามแผนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
 สรุป แนวทางท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบ

ความส าเร็จควรมีการด าเนินงานอย่างนอ้ยใน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นปฏิบติัการ และ            

3. ขั้นรายงานและประเมินผล ซ่ึงตอ้งด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีความร่วมมือจากทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหก้ารดูแลและช่วยเหลือนกัเรียนประสบผลส าเร็จและบรรลุตามแผนหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 2.1.6 ขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ จะมอบหมาย
ให้เป็นหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาและครูแนะแนว โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหาร ครูท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผูป้กครอง ซ่ึงมีวธีิการและขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 18-22) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษาอนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริการ และครู ทุกคน มีวิธีการ
ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้กระบวนการและขั้นตอนของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบส าคญั 5 ขั้นตอน 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล                                           
2) การคดักรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพฒันานักเรียน 4) การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน                          
5) การส่งต่อนกัเรียน 

ขั้นตอนที ่1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
วรา งามเสง่ียม (2552) กล่าวว่า การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลจะท าให้ท่ีปรึกษาทราบว่า 

นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมท่ี
หลากหลายรูปแบบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดงันั้น การรู้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวัเด็กนกัเรียนจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีครูประจ าชั้นมีความเขา้ใจนักเรียนมากข้ึน สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อการคดักรอง
นกัเรียนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฒันา ป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 ข:18) ได้ก าหนดความแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม 
หลากหลายรูปแบบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียนจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึนสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการ                       
คดักรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกนและช่วยเหลือปัญหาของนกัเรียนได้อย่าง
ถูกต้องซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ปัญหา
นกัเรียน ซ่ึงจะท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้้อยท่ีสุด โดยพิจารณาขอ้มูล
พื้นฐานของนกัเรียน  
 สมคิด บุญมา (2552) กล่าววา การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรู้จกัขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัตวันักเรียนท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาได้รู้จกันักเรียนดีข้ึน นักเรียนแต่ละคน ท่ีมีพื้นฐานความ
เป็นมาของชีวิตท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมหลายรูปแบบทั้ งด้านบวกและด้านลบ การรู้จักข้อมูล                                         
ท่ีจ  าเป็นจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน ซ่ึงจะไม่ให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน วิธีการและเคร่ืองมือในการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ครูท่ี
ปรึกษาใชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลนกัเรียนท่ีครอบคลุม     
 ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนท่ีครูท่ีปรึกษาควรมีเก่ียวกบันกัเรียนมี 5 ดา้นใหญ่ๆ คือ 
 1. ดา้นความสามารถ แยกเป็น 
  1.1 ดา้นการเรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละวชิา ผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละ
ภาคเรียน พฤติกรรมการเรียนในหอ้งเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ขาดเรียน 
  1.2 ดา้นความสามารถอ่ืน ๆ เช่น บทบาทหนา้ท่ีพิเศษในโรงเรียน ความสามารถพิเศษ 
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2. ดา้นสุขภาพ แยกเป็น 
  2.1 ดา้นร่างกาย เช่น ส่วนสูง น ้ าหนกั โรคประจ าตวั ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น 
การไดย้นิ การมองเห็น 
  2.2 ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม เช่น อารมณ์ ซึมเศร้า /วิตกกงัวล ความประพฤติ
พฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง / สมาธิสั้น / บุคลิกภาพเก็บตวั / ข้ีอาย 
 3. ดา้นครอบครัว แยกเป็น 
  3.1 ดา้นเศรษฐกิจ เช่น รายไดข้องบิดามารดา/ผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง ค่าใชจ่้าย
ท่ีนกัเรียนไดรั้บในการมาโรงเรียน 
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  3.2 ดา้นการคุม้ครองนกัเรียน เช่น จ านวนพี่นอ้ง / บุคคลในครอบครัว สถานภาพของ
บิดา มารดา บุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบนกัเรียนความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั
และส่ิงแวดลอ้ม ความเจบ็ป่วยของบุคคลในครอบครัว หรือการใชส้ารเสพติด การติดสุรา การพนนั 
 4. ดา้นสารเสพติด เช่น พฤติกรรมท่ีแสดงออก พฤติกรรมในชั้นเรียน การใชจ่้าย เป็นตน้ 
 5. ดา้นความปลอดภยั เช่น สุขภาพและบุคลิกภาพ สถานภาพครอบครัว และส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูล
การเดินทาง การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  

วธีิการและเคร่ืองมือในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ครูท่ีปรึกษาควรใชว้ิธีการและเคร่ืองมือ
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ไดข้อมูลนกัเรียนท่ีครอบคลุมทั้งดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพและดา้นครอบครัว 
ดงัน้ี 
 1) ระเบียนสะสม ระเบียนสะสม เป็นเคร่ืองมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั ตวันกัเรียน โดยนกัเรียนเป็นผูก้รอกขอ้มูลและครูท่ีปรึกษาน าขอ้มูลเหล่านั้นมาศึกษา
พิจารณาท าความรู้จกันกัเรียนเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลไม่เพียงพอหรือมีขอสังเกตบางประการก็ควรหาขอ้มูล
เพิ่มเติมดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามจากนกัเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูอ่ืน ๆ หรือเพื่อนๆ 
ของนักเรียน รวมทั้ งการใช้เคร่ืองมือทดสอบต่าง ๆ หากครูท่ีปรึกษาด าเนินการได้ รูปแบบและ
รายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกนัไดข้ึ้นอยู่กบัความตอ้งการของ        
แต่ละโรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทั้งด้านการเรียน ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว 
ระเบียนสะสมเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน จึงต้องเป็นความลับและเก็บไวอ้ย่างดี ไม่ให้ผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งหรือเด็กอ่ืน ๆ มาร้ือคน้ได ้หากเป็นไปไดค้วรเก็บไวก้บัครูท่ีปรึกษาและมีตูเ้ก็บระเบียนสะสม
ให้เรียบร้อย ระเบียนสะสมควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี การศึกษาหรือ 6 ปี 
การศึกษาและส่งต่อระเบียนไปยงัครูท่ีปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป หรืออาจจดัครูท่ีปรึกษาตาม
ดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง จนจบมธัยมศึกษาในแต่ละตอนหรือจนจบ 6ปี การศึกษาก็ได ้
 2) แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนไม่ไดเ้ป็นแบบวดั
หรือแบบทดสอบ แต่เป็นเคร่ืองมือส าหรับการคัดกรองนักเรียนด้านพฤติกรรมการปรับตัว ท่ีมี                               
ผลเก่ียวเน่ืองกบัสภาพจิต ซ่ึงจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีแนวการพิจารณานกัเรียนดา้นสุขภาพจิตมากข้ึน 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน กรมสุขภาพจิตเป็นผูจ้ ัดท าข้ึนโดยพฒันาจาก The Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมนี ซ่ึงใช้กนัแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมี
ความเท่ียงและความตรง จ านวนข้อไม่มากนัก คณะผูจ้ ัดท าของกรมสุขภาพจิตโดยแพทย์หญิง                        
พรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหวัหนา้คณะ โดยท าการวิจยัเพื่อวิเคราะห์ค่าความเท่ียงและความตรงของ
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แบบประเมินและหาเกณฑม์าตรฐาน (Norm) ของเด็กไทย แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนมี 3 ชุด ชุดท่ี
ครูเป็นผูป้ระเมินนกัเรียน ชุดท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองเป็นผูป้ระเมินนกัเรียน และชุดท่ีนกัเรียนประเมิน
ตนเอง ทั้ง 3 ชุด มีรายการประเมิน และจ านวนขอ้ 25 ขอ้เท่ากนั โรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดท่ีนักเรียน
ประเมินตนเองชุดเดียว หรือใชค้วบคู่กบชุดท่ีครู เป็นผูป้ระเมินเพื่อความแม่นตรงยิง่ข้ึนโดยระยะเวลาท่ี
ประเมินไม่ควรห่างจากนกัเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซ่ึงหากเป็นไปไดค้วรใช้แบบประเมินทั้ง                   
3 ชุดพร้อมกนัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของผลท่ีออกมา 
           3) แบบประเมิน EQ (ความฉลาดทางอารมณ์)หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถทาง
อารมณ์ในการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จกัความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง              
เพื่อการพฒันาและการใช้ศกัยภาพตนเองในการด าเนินชีวิตครอบครัว การท างานและการอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จ 
           4) แบบประเมิน MQ (Moral Intelligence Quotient) หมายถึง คุณธรรมและจริยธรรมความฉลาด
ทางศีลธรรม จริยธรรม คือ มีความประพฤติดี รู้จกัผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ มีจริยธรรม                    
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งตอบค าถามวา่การท่ีเรามีคนท่ี IQ ดี EQ สูง แต่ถา้มีระดบัคุณธรรมจริยธรรมต ่าก็อาจใช้
ความฉลาดไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งก็เป็นได ้MQ จึงเนน้เร่ืองการปลูกฝังความดีงามให้กบัเด็ก ซ่ึงตรงกบั
หลกัศาสนาหลายศาสนาท่ีสอนให้คนเป็นคนดี เด็กท่ีมี MQ ดีมกัเป็นเด็กเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้นและเม่ือโตข้ึนจะเป็นคนท่ีเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย การท่ีเด็กจะมี MQ เกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเร่ิมตน้จากการ          
ท่ีเด็กรู้จกัถูกผิด ส่ิงไหนควรท าไม่ควรท า ซ่ึงจะใชว้ิธีการบอกดว้ยค าพูดอยา่งเดียวไม่ได ้ตอ้งแสดงให้
เด็กเห็นอยา่งสม ่าเสมอ ควบคู่ไปกบัการสอนดว้ยจึงจะไดผ้ล 
           5) วิธีการและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในกรณีท่ีขอ้มูลของนกัเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียนไม่พอหรือเกิดกรณี ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีขอมูลเพิ่มเติมอีก ครู ท่ีปรึกษาก็อาจใช้วิธีและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การสังเกตพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในห้องเรียน การสัมภาษณ์และการเยี่ยมบา้น
นกัเรียน เป็นตน้                         
 สรุปไดว้า่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเป็นการก าหนดความแตกต่างของนกัเรียน แต่ละคน  
ท่ี มีพื้ นฐานความเ ป็นมาของชีวิต ท่ีไม่ เหมือนกันโดยพิจารณาข้อมูลพื้ นฐานของนัก เ รียน                                           
ดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัวและด้านอ่ืน ๆ ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล 
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  ขั้นตอนที ่2 ด้านการคัดกรองนักเรียน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 ข : 21) ได้ก าหนดไวว้่า การคดักรอง
นักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี                            
1. กลุ่มปกติ หมายถึง นกัเรียนท่ีไม่มีปัญหารุนแรงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ วิถีชีวิตประจ าวนัของตนเอง
หรือส่วนรวมในดานลบ แต่อาจมีความยุ่งยากเกิดข้ึนได้เม่ือต้องเผชิญปัญหาหรือภาวะวิกฤตใน
ชีวติประจ าวนั 2. กลุ่มเส่ียง หมายถึง นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตวั แสดงออก
เกินขอบเขต ปรับตวัทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองด่ืม เสพ สูบ ผลการเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางลบ              
3. กลุ่มมีปัญหา หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาชัดเจนมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของ
ตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวมในดา้นลบ 
 ผล พรหมทอง (2555) กล่าววา่ การคดักรองนกัเรียนเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั เพราะถา้ครูท่ีปรึกษา
คดักรองผิด ก็จะท าให้ผลการคดักรองคลาดเคล่ือนเป็นผลเสียต่อนกัเรียน และอาจเป็นปมดอ้ยในการ
รู้สึกของผูเ้รียนได ้ขั้นตอนของการคดักรองนกัเรียนจะช่วยใหจ้ดักลุ่ม ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถ
ท าการส่งเสริมหรือพฒันาไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย 
 จริยา เนียมสวสัด์ิ (2557) การคดักรองนกัเรียน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล แลว้น าผลท่ีไดม้าจ าแนกการคดักรองท่ีสถานศึกษา ไดจ้ดัข้ึน สถานศึกษา
ควรมีการประชุมครู ก าหนดเกณฑ์การคดักรองเพื่อจดักลุ่มนกัเรียนร่วมกนัให้เป็นท่ียอมรับของครูใน
สถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์วา่ความรุนแรงหรือ
ความถ่ีเท่าไรจึงจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา 
 การคดักรองนกัเรียน เป็นการพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบตวันกัเรียน เพื่อการจดักลุ่มนกัเรียนเป็น 
2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของงเรียน
และอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ 
           2. กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา คือ นกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคดักรอง
ของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งให้ความช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี การจดักลุ่ม
นักเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนกัเรียนยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา
เพราะมีขอ้มูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงหากครู ท่ีปรึกษาไม่ไดค้ดักรองนักเรียนเพื่อการจดักลุ่ม 
ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการ
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ช่วยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ผลการคัดกรองนักเรียนน้ี ครูท่ีปรึกษาต้อง
ระมดัระวงัอยา่งยิง่ท่ีจะไม่ท าให้นกัเรียนรับรู้ไดว้า่ตนถูกจดักลุ่มอยูใ่นกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา เพราะ
วยัรุ่นมีความไวต่อการรับรู้ (sensitive) แมว้่านกัเรียนจะรู้ตวัดีว่าขณะน้ี ตนมีพฤติกรรมอย่างไร หรือ
ประสบกบัปัญหาใดก็ตามและเพื่อเป็นการป้องกนัการลอ้เลียนในหมู่เพื่อนอีกดว้ย ดงันั้นครูท่ีปรึกษา
ตอ้งเก็บผลการคดักรองนกัเรียนเป็นความลบั หากครูท่ีปรึกษามีการประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อการ
ช่วยเหลือนกัเรียนก็ควรระมดัระวงัการส่ือสารท่ีท าให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกวา่บุตรหลานของตนถูก
จดัอยู่ในกลุ่มท่ีผิดปกติแตกต่างจากเพื่อนนักเรียนอ่ืน ๆซ่ึงอาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้                        
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการคดักรองนกัเรียนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษาและยึดถือเกณฑ์
การคดักรองนกัเรียนของโรงเรียนเป็นหลกัดว้ย ดงันั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมครู เพื่อพิจารณา
เกณฑก์ารจดักลุ่มนกัเรียนร่วมกนัเพื่อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคดักรองนกัเรียนท่ีเหมือนกนัเป็น       
ท่ียอมรับของครูในโรงเรียนรวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรม
เท่าใดจึงจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาประเด็นการพิจารณาเพื่อจดัท าเกณฑ์การคดักรองและแหล่งขอ้มูล
เพื่อคดักรองนกัเรียนแต่ละดา้น 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ไดก้ าหนดไวว้า่ การคดักรองนกัเรียนเพื่อ
การจดักลุ่มนักเรียนมีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการในการ ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนกัเรียนยิ่งข้ึน และมีความรวดเร็วในการแกไ้ข
ปัญหาเพราะมีขอ้มูลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่ไดค้ดักรองนกัเรียนเพื่อการจดั
กลุ่มแล้วความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อความรวดเร็วใน                 
การช่วยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
 สรุปได้ว่า การคัดกรองนักเรียนเป็นการจัดกลุ่มเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง                        
ถูกตอ้งโดยการคดักรองจะตอ้งท าด้วยความระมดัระวงัอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการคดักรองนกัเรียนนั้นให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของครูท่ีปรึกษา และยึดเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนของโรงเรียนเป็นหลกัดว้ย ซ่ึงการคดักรองนกัเรียนมี
ประเด็นในการพิจารณาในดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพและดา้นครอบครัว ตวัอยา่งดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 ประเด็นการพิจารณาเพื่อจดัท าเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนแต่ละดา้น 
ท่ีมา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลนักเรียน ประเด็นการพจิารณา แหล่งข้อมูล 

1. ดา้นความสามารถ 
     1.1 ดา้นการเรียน 
 
 
 
 
 
     1.2 ดา้นความสามารถ    
อ่ืน ๆ 

1. ผลการเรียนท่ีไดแ้ละความ
เปล่ียนแปลงของผลการเรียน 
2.เอาใจใส่ความพร้อมในการเรียน 
3. ความสามารถในการเรียน 
4. ความสม ่าเสมอในการมา
โรงเรียน เวลาท่ีมาโรงเรียน
สม ่าเสมอ การเขา้ชั้นเรียน 
1. การแสดงออกถึงความสามารถ
พิเศษท่ีมี 
2. ความถนดั ความสนใจ และ
ผลงานในอดีตท่ีผา่นมา 
3. บทบาทหนา้ท่ีพิเศษในโรงเรียน 
4. การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
- ระเบียนสะสม 
- วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต 
พฤติกรรมนกัเรียน การไดรั้บ
ขอ้มูลจากครูท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นกัเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกของนกัเรียน 
 
 
 

2. ดา้นสุขภาพ 
     2.1 ดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 

1. ความปกติ ความพิการหรือ
ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น 
การมองเห็น การไดย้นิ เป็นตน้ 
2. โรคประจ าตวั 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกั
กบัส่วนสูง 
4. ความสะอาดของร่างกาย 

- ระเบียนสะสม 
- วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต 
การ 
สอบถามจากครู พยาบาล จาก
แบบ 
บนัทึกการตรวจสุขภาพดว้ย
ตนเอง 
ส าหรับ นกัเรียน ป.1 – ม.3  
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ข้อมูลนักเรียน ประเด็นการพจิารณา แหล่งข้อมูล 
2.2 ดา้นสุขภาพจิตและ
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน / 
ครู /ผูป้กครอง  

1. สภาพอารมณ์ ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั เช่น ความ
วติกกงัวล หรือ ซึมเศร้า 
2. ความประพฤติ 
3. พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อ การเรียน ความสามารถพิเศษ
และการปรับตวัของนกัเรียน เช่น 
พฤติกรรมท่ีการใชส้ารเสพติด การ
ลกั ขโมย การท าร้ายตนเอง 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
 

สอบถามขอ้มูลจากเพื่อนหรือ
จากนกัเรียนโดยตรง เป็นตน้ 
 
 

3. ดา้นครอบครัว 
     3.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
 

1. ผูห้ารายไดใ้หค้รอบครัว 
2. ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว 
ภาระหน้ีสิน 
3. ความเพียงพอของรายรับกบั
รายจ่าย 
4. จ านวนเงินท่ีนกัเรียนไดรั้บและ
ใชจ่้ายในแต่ละวนั 

- ระเบียนสะสม 
- วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การได้
ขอ้มูล 
จากเพื่อนนกัเรียนหรือจาก
นกัเรียน 
โดยตรง เป็นตน้ 

4. ดา้นอ่ืน ๆ เช่น เพศ เป็น
ตน้ 

พฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
จาก 
เดิม ซ่ึงอาจเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมี ความไม่เหมาะสมท่ีส่งผล
กระทบต่อ ความสามารถ สุขภาพ 
และการด าเนินชีวติประจ าวนัของ
นกัเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียน 
- การสัมภาษณ์นกัเรียน 
- จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น 
เพื่อน 
นกัเรียน เป็นตน้ 
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  ขั้นตอนที ่3 ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 29-30) กล่าววา่ การส่งเสริมนกัเรียนเป็น

การสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนอยูใ่นความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่วา่จะเป็นนกัเรียนในกลุ่มปกติหรือ
กลุ่มเส่ียงให้มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตวัเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนท่ีอยู่ใน
กลุ่มปกติไม่กลายเป็นนักเรียนในกลุ่มเส่ียง และเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงกลบัมาเป็น
นกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป การส่งเสริมนกัเรียนมีหลายวธีิ                            
ท่ีโรงเรียนสามารถพิจารนาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรม หลักส าคญัท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ                             
1. การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 2. การจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
 อาสณี นิสาแล๊ะ (2555) การส่งเสริมนักเรียน คือ กระบวนการท่ีครูท่ีปรึกษา สนับสนุนให้
นกัเรียนทุกคนท่ีตนดูแลทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาใหมี้คุณภาพดีข้ึน ป้องกนัมิให้นกัเรียน
กลุ่มปกติเปล่ียนไปอยูกลุ่มเส่ียง และท าให้กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหากลบัคืนสภาพเป็นเด็กกลุ่มปกติ 
กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการส่งเสริมนกัเรียน สามารถท าไดห้ลายวิธีตามวิธีการของแต่ละโรงเรียนจะเลือก
น าไปใชต้ามความเหมาะสม กิจกรรมส าคญัท่ีโรงเรียนควรด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมนกัเรียนเป็น
อยา่งมาก คือ 1. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 2. การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom 
meeting) 
 สุมาลี ทองงาม (2555) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การส่งเสริมนักเรียนเป็น                   
การสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษาไม่วา่จะเป็นนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มมีปัญหา ให้มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียง หรือมีปัญหา และเป็นการช่วยให้
นักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา ได้กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือ
ชุมชนคาดหวงัต่อไป วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการส่งเสริม นักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถ
พิจารณาด าเนินการได ้แต่มีกิจกรรมหลกัส าคญัท่ีโรงเรียน ตอ้งด าเนินการ คือ 1. การจดักิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) 2. การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
 จริยา เนียมสวสัด์ิ (2557) การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน เป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคน
ท่ีอยู่ในความดูแลของครูประจ าชั้น/ ครูท่ีปรึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง                    
ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา และเป็น
การช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง/ กลุ่มมีปัญหากลบัมามีพฤติกรรม ท่ีดีข้ึนตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชน
คาดหวงั 
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 การส่งเสริมนกัเรียนเป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของครู                   
ท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา ให้มีคุณภาพมากข้ึน มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงหรือมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา ไดก้ลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ
และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการส่งเสริมนกัเรียน                     
มีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลกัส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ 
คือ 
 1. การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) กิจกรรมโฮมรูม เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อส่งเสริม
นกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ซ่ึงสถานท่ีท่ีใชจ้ดักิจกรรมโฮมรูมอาจเป็นท่ีหอ้งเรียนหรือนอก
ห้องเรียนโดยให้มี บรรยากาศเสมือนบ้าน มีครูท่ีปรึกษาและนักเรียนเป็นดังสมาชิกในครอบครัว
เดียวกนั และมีการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่นการรู้จกัตนเองของนกัเรียน 
การรู้จกัผูอ่ื้นและส่ิงแวดล้อมมีทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการปรับตวัและการวางแผนชีวิต เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่าน้ีครูและนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดว้ยกนั ประโยชน์ของการจดักิจกรรม
โฮมรูมจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษารู้จกันกัเรียนมากข้ึน สามารถส่งเสริมความสามารถ และป้องกนัปัญหา
ของนกัเรียนไดอี้กดว้ย แนวด าเนินการกิจกรรมโฮมรูมมีดงัน้ี  
  1.1 โรงเรียนก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมโฮมรูม หรือจดัท าคู่มือในการจดักิจกรรม
แต่ละคร้ัง โดยมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนในการพฒันานกัเรียน 
และครูท่ีปรึกษาก็ด าเนินการตามนั้นแต่ให้ยืดหยุ่นในการก าหนดหัวขอ้และวิธีการด าเนินกิจกรรมให้
เหมาะสมและทนัสมยั 
  1.2 ก าหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความตอ้งการของนกัเรียนให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมโฮมรูม โดยส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนในการจดักิจกรรมโฮมรูมแลว้จึง
พิจารณาเลือกหวัขอ้และวธีิการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนหรือใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั การจดักิจกรรมโฮมรูมแต่ละคร้ังควรมีการด าเนินการ
เป็นหลักฐานทั้งก่อนด าเนินการและหลงัด าเนินการ ซ่ึงอาจเขียนในรูปแบบของการบนัทึกการจดั
กิจกรรมหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งให้มีการบนัทึกสรุปผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนหลงัการจดักิจกรรมทุกคร้ัง                       
ซ่ึงการบนัทึกอาจบนัทึกในแผนการจดักิจกรรมหรือในแบบฟอร์มบนัทึกท่ีแยกออกมาต่างหากก็ไดเ้ม่ือ
จดักิจกรรมเสร็จแลว้ควรมีการประเมินผลการจดักิจกรรมและจดัท ารายงานดว้ย 
 



27 

 

  1.3 วธีิการผสมผสาน โดยยึดตามความตอ้งการของนกัเรียนและนโยบายของโรงเรียน
ในการพฒันานกัเรียนในการจดักิจกรรมโฮมรูม 
  1.4 วธีิการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 2. การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) การประชุมผูป้กครองชั้น
เรียนเป็นการพบปะหารือกนัระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองนกัเรียน ท่ีครูท่ีปรึกษาดูแลอยูเ่พื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อ กนัและร่วมมือกนัดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบา้นโรงเรียนและผูป้กครอง
ดว้ยกนั การประชุมผูป้กครองจะท าให้ นกัเรียนไดรั้บความเอาใจใส่ดูแลจากผูป้กครองมากข้ึน ทั้งการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณภาพ ความสามารถมากยิ่งข้ึนหรือร่วมมือกบทางโรงเรียนในการป้องกนัหรือ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยมีแนวด าเนินการคือครูท่ีปรึกษาควรจดัประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ                      
1 คร้ัง ซ่ึงการประชุมน้ีมิใช่การรายงานส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบเพียงอยา่ง
เดียว แต่เป็นการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ นกัเรียนให้                   
มากข้ึน ดงันั้น ส่ิงส าคญัท่ีควรตระหนกัในการจดักิจกรรมประชุมก็คือ 
  2.1 การเตรียมการ ครูท่ีปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะขอ้มูลของนกัเรียนแต่ละคนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการโดยก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดั
กิจกรรมท่ีชดัเจน             
  2.2 การส่ือสาร ครูท่ีปรึกษาควรระมดัระวงัค าพูดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือ
ต่อตา้นจากผูป้กครอง เช่น การต าหนินักเรียนหรือผูป้กครอง การแจง้ขอ้บกพร่องของนักเรียนในท่ี
ประชุม ควรใช้ค  าพูดท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในตวันักเรียนแสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูท่ีมีต่อ
นักเรียนทุกคน และอาศัยกิจกรรมท่ีจะท าให้ผูป้กครองตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องของนกัเรียน 
  2.3 การจดักิจกรรมในการประชุม การท่ีจะให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมนั้น
จ าเป็นตอ้งใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยเร่ิมดว้ยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัก่อนจึงจะมี
กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ผูป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
  2.4 การสรุปผลและบนัทึกหลกัฐานการประชุม ผูป้กครองในการประชุมแต่ละคร้ัง                  
ครูท่ีปรึกษาควรมีการสรุปผลและจดัท าเอกสารเป็นหลกัฐาน เพื่อประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นข้อมูลส าหรับการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้กครองในคร้ังต่อไป 
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 สรุปได้ว่า การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มปกติ หรือกลุ่ม
เส่ียง/มีปัญหามีคุณภาพและความภาคภูมิใจมากข้ึน โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตวัช่วยในการส่งเสริม 
ได้แก่กิจกรรมโฮมรูมท่ีด าเนินการเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ และการจดั
ประชุมผูป้กครองในชั้นเรียน เป็นการพบปะกนัระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ร่วมมือกนัดูแลนกัเรียนระหวา่งบา้น โรงเรียน และ
ผูป้กครอง  

ขั้นตอนที ่4 ด้านการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียน  
 พฒันศกัด์ิ ภูมิโคกรักษ์ (2552) กล่าวว่า การแกไ้ขปัญหา หมายถึง ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
นกัเรียน ประกอบดว้ยการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ และการจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 32 - 34) ได้ก าหนดไวว้่า การดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนครูท่ีปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั แต่ส าหรับนกัเรียน
กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหานั้น จ  าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งการป้องกนัและช่วยเหลือปัญหาของนกัเรียนจึงเป็น
ภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพฒันาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไป นอกจากน้ีทุกคร้ังของการช่วยเหลือนักเรียนควรมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลักฐานด้วย การ
ป้องกนัและช่วยเหลือปัญหาให้กบันกัเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ แต่ส่ิงท่ีครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการมี  2 ประการ ดงัน้ี 
 การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้น การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้นเป็นการช่วยเหลือทั้ งด้านความรู้สึก 
ความคิดและการปฏิบติัตนของนักเรียนในทางท่ีไม่ถูกตอ้งโดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงคปั์จจยัส าคญัท่ีช่วยให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้มีประสิทธิภาพ คือ                             
ครูท่ีปรึกษาควรมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านจิตวิทยาวยัรุ่น ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์                           
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมในการให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อนกัเรียน                   
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการศึกษาโดยกระบวนการในการให้ค  าปรึกษาท่ีจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพ พิจารณา
ท าความเข้าใจปัญหา ก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหาและยุติการปรึกษา การเป็นผู ้ให้
ค  าปรึกษาท่ีดีมีคุณภาพนั้นครูท่ีปรึกษาควรจะปฏิบติัดงัน้ี 
 1. รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปรึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้น ต่าง ๆ ซ่ึงอาจ
รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกหรือโรงเรียนจดัอบรมให ้
  2. หมัน่ฝึกฝนทกัษะการปรึกษาและพฒันาตนอยา่งสม ่าเสมอ  
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 3. ศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมเก่ียวกับจิตวิทยาพฒันาการหรือความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ การปรึกษา                     
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 สมานมิตร ดอกขจร (2552) กล่าววา่ การแกไ้ขปัญหา หมายถึง การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของ
นกัเรียนตอ้งพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถว้นและหาวิธีการช่วยเหลือ ให้เหมาะสมกบัสาเหตุนั้น 
ๆ เพราะปัญหามิไดเ้กิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่อาจเกิดจากหลาย สาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
ปัญหาท่ีเหมือนกนัของนกัเรียนแต่ละคนไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดจากสาเหตุท่ีเหมือนกนั และวธีิการช่วยเหลือ
ท่ีประสบความส าเร็จกบันักเรียนคนหน่ึงก็อาจไม่เหมาะสมกบันักเรียนอีกคนหน่ึง เน่ืองจากความ
แตกต่างของบุคคล ดงันั้นการช่วยเหลือนกัเรียนโดยเฉพาะ การให้ค  าแนะน าปรึกษา จึงไม่มีสูตรส าเร็จ
ตายตวั เพียงแต่มีแนวทางกระบวนการหรือทกัษะการช่วยเหลือท่ีครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อ
การน าไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัแต่ละปัญหา ในนกัเรียนแต่ละคนโดยมีขอ้สังเกตคือ การแกไ้ขปัญหาของ
นกัเรียนในบางกรณีครูท่ีปรึกษาสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่กระบวนการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล
หรือการคดักรองนกัเรียนก็ไดโ้ดยข้ึนอยูก่บักรณีปัญหาของนกัเรียนแต่ละคน 
 สมคิด บุญมา (2552) การแกไ้ขปัญหาตอ้งท าดว้ยท่าทีท่ีเอ้ืออาทรกบัเด็กนกัเรียนเพราะน่าจะ
เป็นวิธีท่ีช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส านึกผิดให้กลบัมายอมรับการแกไ้ข การช่วยเหลือตอ้งไม่เป็นการซ ้ าเติม 
การพูดเสียดสี ดุด่า เพราะนอกจากไม่ช่วยแกปั้ญหาแลว้ยงัอาจท าให้เด็ก มีพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว ต่อตา้น 
ฉะนั้นครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจะตอ้งร่วมมือกนั โดยใชส้ติและความรอบคอบในการแกปั้ญหา 
 สุมาลี ทองงาม (2555) การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน ตอ้งพิจารณาสาเหตุของปัญหา
ให ้ครบถว้นและหาวธีิการช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหา มิไดเ้กิดจากสาเหตุเดียว                   
แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กัน ปัญหาท่ีเหมือนกนัของนักเรียนแต่ละคนไม่
จ  าเป็นตอ้งเกิดจากสาเหตุท่ีเหมือนกนัและวิธีการช่วยเหลือท่ีประสบความส าเร็จกบันกัเรียนคนหน่ึงก็
อาจไม่เหมาะสมกบันกัเรียนอีกคนหน่ึงเน่ืองจากความแตกต่างของบุคคล ดงันั้น การช่วยเหลือนกัเรียน 
โดยเฉพาะการให้ค  าแนะน าปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือส าเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง 
กระบวนการหรือทกัษะการช่วยเหลือท่ีครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ฝึกฝน เพื่อการน าไปใชใ้ห้เหมาะสม
กบัแต่ละปัญหาในนกัเรียนแต่ละคน 
 ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาตอ้งให้ความ
เอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนัแต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหานั้นจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้ง
ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด และหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา โดย     
ไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนจึง



30 

 

เป็นภาระงานท่ียิง่ใหญ่ และมีคุณค่าอยา่งมากในการพฒันาใหน้กัเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไป วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามีหลายเทคนิควิธีการ แต่ส่ิงท่ี                        
ครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการมี 2 ประการ คือ 
  1. การให้การปรึกษาเบ้ืองตน้ การให้การปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนเป็นการช่วยเหลือ
ผอ่นคลายปัญหาให้ลดน้อยลงทั้งดา้นความรู้สึก ความคิด และการปฏิบติัตนของนกัเรียนในทางท่ีไม่
ถูกตอ้งโดยมุ่งหวงัให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค์ปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยให้การปรึกษาเบ้ืองตน้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาควรมีความรู้
และทกัษะพื้นฐานดา้นจิตวิทยาวยัรุ่นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจกระบวนการ
และทกัษะการปรึกษาเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัๆ คือ การสร้างสัมพนัธภาพ การใช้ค  าถาม การรับฟังทั้งเน้ือหา
และความรู้สึก แนวทางการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนในแต่ละลกัษณะปัญหา เช่น ดา้นการเรียน สุขภาพ 
ครอบครัว หรือการใชส้ารเสพติด การพนนั หนีเรียน เป็นตน้  
 ซ่ึงศึกษาค้นควา้ได้จากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ แนวด าเนินการนั้นครูท่ีปรึกษาควรมี                   
ความพร้อมในการใหก้ารปรึกษาช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อนกัเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการ
ปรึกษาโดยมีกระบวนการในการปรึกษาคือ สร้างสัมพนัธภาพ พิจารณาท าความเขา้ใจ ก าหนดวิธีการ
และด าเนินการแกไ้ขปัญหาและการยติุการปรึกษา การเป็นผูใ้หก้ารปรึกษาท่ีดีมีคุณภาพนั้นครูท่ีปรึกษา
ควรจะปฏิบติัดงัน้ี 
   1.1 รับการฝึกอบรมเก่ียวกบการปรึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงอาจรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกหรือโรงเรียนจดัอบรมให ้
   1.2 หมัน่ฝึกฝนทกัษะการปรึกษาและพฒันาตนอยา่งสม ่าเสมอ 
   1.3 ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการหรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  2. การจดักิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน นอกจากจะให้การปรึกษาเบ้ืองตน้การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
ช่วยเหลือนกัเรียนก็เป็นส่ิงส าคญัเพราะจะท าให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของครูทุกคนและผูป้กครอง โดยมีแนวด าเนินการ ไดแ้ก่ 
   2.1 การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร 
   2.2 การใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียน 
         2.3 การใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
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         2.4 การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม 
                   2.5 การใชกิ้จกรรมการส่ือสารกบัผูป้กครอง  
  ส าหรับขอ้ 2.2, 2.3 และ 2.5 ครูท่ีปรึกษาสามารถด าเนินการด้วยตนเอง ส่วนขอ้2.1 
และ2.4 จ าเป็นตอ้งมีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากครูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการสนบัสนุน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนดว้ย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทั้ง 5 กิจกรรมดงักล่าวครูท่ีปรึกษาสามารถ                         
ขอค าแนะน าความคิดเห็นจากครูอ่ืน ๆในการจดักิจกรรมใหไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน การพิจารณาเลือกใชกิ้จกรรม
ครูท่ีปรึกษาควรค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะปัญหาบุคลิกลักษณะของนักเรียน                            
แต่ละคน สภาพของชั้นเรียน/โรงเรียน/ชุมชน ขอ้ท่ีพึงตระหนักในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของ
นกัเรียน 
  1. การรักษาความลบั 
   1.1 เร่ืองราวขอ้มูลของนักเรียนท่ีตอ้งช่วยเหลือแก้ไขไม่ควรน าไปเปิดเผย 
ยกเวน้เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนกัเรียนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ระบุช่ือ–สกุลจริงของ
นกัเรียนและการเปิดเผยควรเป็นไปในลกัษณะท่ีใหเ้กียรตินกัเรียน 
   1.2 บนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือนกัเรียนควรเก็บไวใ้นท่ีเหมาะสมและสะดวก
ในการเรียกใช ้
   1.3 การรายงานการช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนท่ีเปิดเผยไดโ้ดย   
ใหเ้กียรติและค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนเป็นส าคญั 
  2. การแกไ้ขปัญหา 
   2.1 การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนตอ้งพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้
ครบถ้วนและหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเดียว                   
แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
   2.2 ปัญหาท่ีเหมือนกนัของนกัเรียนแต่ละคน ไม่จาเป็นตอ้งเกิดจากสาเหตุท่ี
เหมือนกนัและวิธีการช่วยเหลือท่ีประสบความส าเร็จกบันกัเรียนคนหน่ึงก็อาจไม่เหมาะสมกบันกัเรียน
อีกคนหน่ึงเน่ืองจากความแตกต่างของบุคคล ดงันั้นการช่วยเหลือนกัเรียนโดยเฉพาะการให้ค  าแนะน า
ปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือ ส าเร็จตายตวัเพียงแต่มีแนวทางกระบวนการหรือทกัษะการช่วยเหลือท่ี
ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละปัญหาในนกัเรียนแต่ละคน 
 สรุปไดว้า่ การป้องกนัและช่วยเหลือปัญหานกัเรียนเป็นการดูแลใหค้วามใส่ใจอยา่งใกลชิ้ดและ 
หาวธีิการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหา
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สังคม ครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อผอ่นคลายปัญหานกัเรียนใหล้ดนอ้ยลง การจดักิจกรรมเพื่อ
การป้องกนัและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน นอกจากจะให้การปรึกษาเบ้ืองตน้แล้ว การจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยการช่วยเหลือนกัเรียนนกัเป็นส่ิงส าคญั 
  ขั้นตอนที ่5 ด้านการส่งต่อนักเรียน  
 ปรีด์ิ เปรมภูษิตานนท์ (2552) กล่าวว่า การส่งต่อนักเรียน หมายถึง การท่ีครูท่ีปรึกษาส่งต่อ
นักเรียนท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ายากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วพฤติกรรมไม่ดีข้ึน โดยครู                           
ท่ีปรึกษาตอ้งเร่งประสานงานกบัครูท่ีจะช่วยเหลือต่อให้ทราบล่วงหน้า นดัวนั เวลา สถานท่ีเพื่อการ                   
ส่งต่อ พร้อมทั้งสรุปขอ้มูลการช่วยเหลือเบ้ืองตน้และผลการด าเนินงาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 38 - 39) ไดก้  าหนดไวว้า่ ในการป้องกนั
และช่วยเหลือปัญหาของนกัเรียน โดยครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั้นอาจมีบาง
กรณีท่ีมีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ควร
ด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่ง
ถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาความยากของปัญหาอาจมีมาก
ข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข กลุ่มนกัเรียนท่ีควรไดรั้บการพิจารณาส่งต่อ 
คือ นกัเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม ไม่ดีข้ึน หรือแยล่ง นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครู                  
ท่ีปรึกษาและนกัเรียนท่ีมีปัญหา เฉพาะดา้นแนวด าเนินการส่งต่อนกัเรียน ดงัน้ี 
  1. ครูท่ีปรึกษาประสานงานกบัครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนต่อ เพื่อใหท้ราบล่วงหนา้ 
  2. สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลือท่ีผา่นมาร่วมทั้ง
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการช่วยเหลือนั้นให้ผูท่ี้ไดรั้บการช่วยเหลือนกัเรียนทราบ โดยมีแบบบนัทึกการส่งต่อ
หรือประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  3.  ครู ท่ีปรึกษาควรช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใช้ค  าพูด                                  
ท่ีสร้างสรรค์ ระมัดระวงัมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวลหรือโกรธเป็นต้น แต่ให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและยนิดีไปพบครูท่ีจะช่วยเหลือตามกรณีท่ีครูปรึกษาพิจารณาวา่เหมาะสม  
 4. ครูท่ีปรึกษานดัวนั เวลา สถานท่ีนดัพบกบัครูท่ีรับช่วยเหลือนกัเรียนและส่งต่อให้ เรียบร้อย 
 5. ติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 จริยา เนียมสวัสดิ2 (2557) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูประจ าชั้ น                     
ครูท่ีปรึกษา ตามกระบวนการป้องกนและช่วยเหลือนกัเรียนนั้น ในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือ
หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ก็ควรส่งต่อผู ้เ ช่ียวชาญ เฉพาะด้าน กรณีท่ีเด็ก                                
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มีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาและช่วยเหลือ
อย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึนการส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. การส่งต่อภายใน ครูประจ าชั้น ครูท่ี
ปรึกษาส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสามารถ ให้ความช่วยเหลือนกัเรียนได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน  2. การส่งต่อภายนอกเป็นการส่งต่อนักเรียนไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดช่้วยเหลือพฒันานกัเรียน กรณีท่ีเกินความสามารถของ
สถานศึกษา โดยครูแนะแนวหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นผูด้  าเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการ
ช่วยเหลือเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
 ด้านการส่งต่อนักเรียน ควรมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
เน่ืองจากอาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรม                     
ไม่ดีข้ึน ควรด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนกัเรียนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึนหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใด                  
คนหน่ึงเท่านั้นความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการ
แกไ้ขการส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
  1. การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนได้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาวชิา หรือฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 
  2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง เป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ส าหรับการส่งต่อภายในหากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองควรจะเป็น
การแกไ้ขปัญหาท่ียากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษาแลว้ เช่น ปัญหาเก่ียวกบัจิตใจ ความรู้สึก ปัญหา
พฤติกรรมท่ีซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และประสาน
การทางานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีกก็
ตอ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูท่ีปรึกษา ในบางกรณีท่ีนกัเรียน
มีปัญหารุนแรงจ าเป็นตอ้งได้รับความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางซ่ึงเป็นบุคลากรภายนอก
โรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจึงควรศึกษารวบรวมแหล่งส่งต่อภายนอกไวใ้ห้เป็นระบบและทนัสมยัเพื่อความ
สะดวกในการใช้และเพื่อให้การช่วยเหลือนกัเรียนนั้นมีแนวทาง การพิจารณาในการส่งต่อส าหรับครู               
ท่ีปรึกษาดงัน้ี 
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   2.1 นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขั้นหรือแย่ลงแมว้่าครูท่ีปรึกษาจะ
ด าเนินการช่วยเหลือดว้ยวธีิการใด ๆ 
   2.2 นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น นดัให้
มาพบแลว้ไม่มาตามนดัเสมอ ใหท้  ากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือก็ไม่ยนิดีร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นตน้ 
   2.3 ปัญหาของนักเรียนท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะด้าน เช่น เก่ียวข้องกับความรู้สึก 
ความซับซ้อนของสภาพจิตใจท่ีจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และได้รับการบ าบดัทาง
จิตวิทยาควรพิจารณาส่งต่อให้ผูมี้ความรู้เฉพาะทางเพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป เม่ือพิจารณา
แลว้เห็นวา่ควรส่งต่อนกัเรียน แนวด าเนินการส่งต่อนกัเรียนมีดงัน้ี 
    2.3.1 ครูท่ีปรึกษาประสานงานกับครูท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนต่อ
เพื่อใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเพื่อใหผู้รั้บนกัเรียนต่อไดเ้ตรียมการในการช่วยเหลือนกัเรียน 
    2.3.2 สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือและ
วธีิการช่วยเหลือท่ีผา่นมารวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนจากการช่วยเหลือนั้นใหผู้ท่ี้รับการช่วยเหลือนกัเรียนทราบ
โดยมีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู ้เ ก่ียวข้อง เพื่อให้ผู ้รับ                              
การช่วยเหลือนกัเรียนทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัเรียนและการด าเนินงานของครูท่ีปรึกษาท่ีผา่นมาท า
ใหส้ะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
      2.3 ครูท่ีปรึกษาควรช้ีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใช้
ค  าพูดท่ีสร้างสรรค์ ระมดัระวงัมิให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกผิด กงัวล หรือโกรธ เป็นตน้ แต่ให้นกัเรียน                  
มีความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูท่ีจะช่วยเหลือตามแต่กรณีท่ีครูท่ีปรึกษาพิจารณาว่า
เหมาะสม เพื่อให้นกัเรียนเกิดความสบายใจ ยินดีรับการช่วยเหลือจากครูอ่ืน ๆ เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่าย
ปกครอง ครูประจาวชิา เป็นตน้   
   2.4 ครูท่ีปรึกษาพิจารณาว่าหน่วยงานใดท่ีควรส่งตวันกัเรียนท่ีประสบปัญหา
ไปพบเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาลกัษณะของบริการในหน่วยงานนั้นรวมทั้งประโยชน์ท่ี
นกัเรียนจะไดรั้บ 
   2.5 ครูท่ีปรึกษานดัแนะวนั เวลา สถานท่ีนดัพบกบัครูท่ีรับช่วยเหลือนกัเรียน
และส่งต่อใหเ้รียบร้อย เพื่อรับรู้ วนั เวลา สถานท่ี ท่ีพบกนั 
   2.6 ติดตามผลการช่วยเหลือนัก เรียนอย่างสม ่ า เสมอเพื่อจะได้ทราบ
ความกา้วหนา้ในการช่วยเหลือนกัเรียนและความเปล่ียนแปลงของนกัเรียน  
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 จะเห็นไดว้่ากระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
และมีความต่อเน่ือง จึงตอ้งอาศยัครูท่ีปรึกษาท่ีมีความสุขุมรอบคอบ โดยศึกษารูปแบบการคดักรองจึง
จะไดข้อ้มูลนกัเรียนส าหรับการจดักิจกรรมเพื่อป้องกนั แกไ้ข ส่งเสริมพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ               
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 สรุปได้ว่า การส่งต่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในกรณีท่ีมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือ                                
จึงด าเนินการส่งต่อ ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการส่งต่อภายในและ
การส่งต่อภายนอก เพื่อใหปั้ญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็วข้ึน  
 
2.2 ความเป็นมาของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโครงการท่ีส าคญัโครงการหน่ึง ท่ีมุ่งเน้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพท่ีดี มีส่วนช่วยพฒันาสังคมและประเทศชาติ เป็นโครงการท่ีมุ่งให้เยาวชน
ทุกคนท่ีเรียนจบระดับประถมศึกษาปีท่ี  6 ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น                        
โดยรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด เป็นการเปิดโอกาสหรือขยายโอกาสให้เยาวชน มีพื้นฐาน
การศึกษาให้สูงข้ึน ในระยะแรกให้ด าเนินการเป็นโครงการน าร่องเพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมใน              
การขยายการศึกษาภาคบงัคบัต่อจากการศึกษาระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) อีก 3 ปี                  
เร่ิมจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ด าเนินการโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 โดยใชช่ื้อวา่ โครงการน าร่องขยายการศึกษาภาคบงัคบั และต่อมาใน  
ปีการศึกษา 2534 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลกัการและ
เหตุผล ดงัน้ี สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดพ้ฒันาและการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ความเจริญก้าวหน้าทางดา้นวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต   
ของประชาชนในประเทศมากข้ึนเป็นล าดับและแนวโน้มของสังคมก าลังพัฒนาเข้าสู่ความเป็น 
อุตสาหกรรมและบริการ วิถีชีวิตในดา้นสังคมเปิดกวา้ง จากสภาพการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะพื้นฐานของประชาชนให้สูงข้ึนอันจะส่งผลต่อ                         
การพฒันาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม การด าเนินงานจัดการศึกษาท่ีผ่านมาของประเทศไทย 
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาถึง                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนอตัราส่วนการเรียนต่อของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้เรียนต่อใน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1 ยงัต ่ามาก ดงัสถิติของอตัราผูจ้บการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนต่อ
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในช่วงปี 2530-2534 คิดเป็นร้อยละ 38,42,50 และ 59 ในปัจจุบนัประเทศไทย                 
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มีอตัราส่วนนกัเรียนต่อประชาชนวยัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ประมาณร้อยละ 30.10 ซ่ึงต ่า
ท่ีสุดในอาเซียนและต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของโลก ซ่ึงมีผลการวิจยั พบวา่ ประชากรท่ีการศึกษาสูงจะมีรายได้
ต่อหวัสูงข้ึนดว้ย ส่วนสาเหตุท่ีนกัเรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบัระดบัประถมศึกษาแลว้ไม่เรียน
ต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีสาเหตุหลาย ประการ คือ 

1. นกัเรียนและผูป้กครองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
2. ผูป้กครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได ้และตอ้งการให้เด็ก

ช่วยท างานบา้น รวมทั้งช่วยครอบครัวหารายได ้ 
3. ความห่างไกลระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก  
จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2533 ท่ีมีมติให้ขยายการศึกษาภาคบงัคบัออกไป

อีก 3 ปี โดยประกาศในท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมเป็นปี ๆ ไป และให้โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติทดลองเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                     
ในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัละ 3 โรงเรียน ภายใตโ้ครงการน าร่องขยายการศึกษาภาคบงัคบัโดย
เปิดสอนในปีการศึกษา 2533-2534 รวม 216 โรงเรียน และมีคณะกรรมการประเมินโครงการน าร่อง
ขยายการศึกษาภาคบงัคบัต่อจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อีก 3 ปี มี ดร.ก่อ สวสัดิพาณิชย ์รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในปีการศึกษา 2533 โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคือ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กรมศาสนาและกรมอาชีวศึกษา ร่วมจดัการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกนั โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขา้เรียนต่อในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยไม่สอบแข่งขนัและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้
หลกัการมุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถให้ออกไปประกอบอาชีพตามความถนดัและความ
สนใจ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน โดยเป้าหมายของการจดัการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนแสวงหา
แนวทางท่ีเหมาะสมกับตนในการท าประโยชน์ให้สังคม และได้ประเมินผลโครงการโดยสรุปว่า 
“โครงการน าร่องซ่ึงอาศยัโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีความพร้อมและ                                 
มีความสามารถพอท่ีจะท าโครงการน้ีต่อไปได้อย่างกวา้งขวาง โดยไม่ตอ้งทดลองอีก” และเป็นผล                    
ให้สถิติการเขา้ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6            
เพิ่มจากร้อยละ 53.65 ในปีการศึกษา 2533 เป็นร้อยละ 59.20 ในปีการศึกษา 2534 เพื่อให้การขยาย
โอกาสทางการศึกษาเป็นไปอย่างทัว่ถึงโดยรวดเร็วยิ่งข้ึน รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายแถลงต่อสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2534 วา่ “เร่งขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา ทั้งในและนอก
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ระบบให้กวา้งขวางและทัว่ถึง เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นเป็น             
อยา่งต ่า รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาปฐมวยัในชนบทเพิ่มข้ึนดว้ย”  ดว้ยเหตุท่ีประชากรกลุ่มใหญ่
ของประเทศอยู่ในชนบทห่างไกลอยู่ในชุมชนแออดัเขตเมืองดอ้ยโอกาสในทุก ๆทางและส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีโรงเรียนกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการจึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2534 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเปิดสอนระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาใน                    
ปีการศึกษา 2534 เพิ่มเติมอีก 1,150 โรงเรียน และดร.ก่อ สวสัด์ิพาณิชย ์ให้ยกเลิกโครงการน าร่องขยาย
การศึกษาภาคบงัคบั โดยเปล่ียนเป็นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์                  
รวมโรงเรียนท่ีเปิดในปีการศึกษา 2534 แล้วทั้งส้ิน 1,366 โรงเรียน มีห้องเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 1,806 ห้องเรียน ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) จะเปิดขยายชั้น 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพิ่มเติมตามเป้าหมายท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จ านวน 
4,200 ห้องเรียน/โรงเรียน สามารถเพิ่มอัตราการเรียนต่อชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ถึง ร้อยละ 98                             
ในปีการศึกษา 2539 โดยส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีส่วนช่วยเพิ่มอตัราการ
เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงร้อยละ 14.3 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2544 จะสามารถเพิ่มอตัราการ
เรียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดถึ้งร้อยละ 100 นบัวา่เป็นผลส าเร็จของการจดัการยกระดบัพื้นฐาน
การศึกษาของประชากรจาก 6 ปีเป็น 9 ปี  

สรุปแลว้จะเห็นว่า โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโครงการ ท่ีท าให้เด็ก                
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดมี้โอกาส
เข้ารับการศึกษา ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ได้ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ซ่ึงในระยะแรกเรียกว่าโครงการน าร่องขยายโอกาส
การศึกษาภาคบงัคบั และประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจและในท่ีสุดปีการศึกษา 2534 ก็ไดย้กเลิก
โรงเรียนโครงการน าร่องขยายการศึกษาภาคบงัคบัใช้ช่ือว่าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ซ่ึงการด าเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จะตอ้งด าเนินการ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพฒันาให้นักเรียนผูด้้อยโอกาสในทุก ๆด้าน ได้รับการศึกษาท่ีสูงข้ึน                           
ลดช่องวา่งชุมชนเมืองกบัชนบทไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีวสิัยทศัน์วา่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน เพราะโรงเรียนสถาบนัพฒันาคนเพื่อให้ด ารงชีวติอยูใ่นชุมชน ในขณะเดียวกนัตอ้ง
อาศยัชุมชนช่วยพฒันาโรงเรียนในการท างานร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนโดยผูไ้ดรั้บผลไดเ้สีย    
คือ ผูป้กครอง นกัเรียน 
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2.2.1 บริบทโรงเรียนขยายโอกาส  
  โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีโรงเรียนทั้ งหมด 103 โรงเรียน 
แบ่งเป็น 50 เขตบริบทโดยทัว่ไปบริบทของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร เม่ือก่อน
ประเทศไทยมีจ านวนนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาไม่มากนัก ด้วยสาเหตุคือ 
ความยากจน  ความขาดแคลนของผูป้กครอง จ านวนโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาส่วนใหญ่ก็
อยูใ่นตวัอ าเภอ ผูป้กครองท่ีอยูห่่างไกลตอ้งใชเ้วลาเดินทางและเสียค่าใชจ่้ายในแต่ละวนั ขณะผูป้กครอง
ไม่มีรายไดท่ี้แน่นอนเพียงพอ จึงเกิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาข้ึน                          
นบัแต่นั้นมาพฒันาการของโรงเรียนขยายโอกาส ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองไดอ้ย่างน่า
พอใจในเร่ืองคุณภาพผูเ้รียน ผูป้กครองคาดหวงัขอให้ลูกไดเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือเขา้สู่วยั
แรงงานจะไดมี้ค่าจา้งแรงงานเพิ่ม “การขยายโอกาสทางการศึกษา”ภาครัฐ ก็ทุ่มเทงบประมาณ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการจดัการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนขยายโอกาสมาตลอด  
 โรงเรียนขยายโอกาส คือโรงเรียนระดับประถมศึกษา1-6 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส่วนมากจะเปิดตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยปกติหลกัสูตรการเรียนการสอนของระดบั                                    
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จะใช้หลกัสูตรเดียวกนั วิชาหลกัในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเหมือนกนั 
แตกต่างกันบ้างในรายวิชาเรียนเสริมและกิจกรรม ซ่ึงเน้นตามความถนัดของแต่ละพื้นท่ี เน่ืองจาก
โรงเรียนเหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่ไม่ไดมี้พื้นฐานการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาโดยตรงและ
หลายคนสอนไม่ตรงวชิาเอก เพราะมีครูไม่พอจึงเป็นผลเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาโดยตรง  
 2.2.2 สภาพปัญหาทีพ่บเกีย่วกบัโรงเรียนขยายโอกาส  
 1. การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ เช่น อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนยงัไม่เอ้ืออ านวย ตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากผูป้กครองหรือชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 
 2. ยงัขาดอตัราก าลงัครูในการสอนใหค้รบชั้น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความถนดั
ท่ีจะเขา้สอนในรายวชิาต่าง ๆ และกิจกรรมตามหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม  
 3. ครูผูส้อน ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผลระหวา่งชั้นประถมศึกษาซ่ึงมี
ความแตกต่างกนักบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 4. ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างต่างกนัในเร่ืองของพฒันาการ ความคิด และทศันคติ ท าให้เกิด
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในหลายดา้น เช่น ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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 2.2.3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร  
 ตารางจ านวนโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีแบ่งตามขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก แบ่งเป็น 50 
เขต จ านวน 437 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 103 โรงเรียน 
 

ขนาด จ านวน(ทั้งหมด) โรงเรียนขยายโอกาส 
ขนาดเล็ก (นกัเรียน 1 - 400 คน) 184 6 
ขนาดกลาง (นกัเรียน 401 – 800 คน) 129 35 
ขนาดใหญ่ (นกัเรียนมากกวา่ 800 คนข้ึนไป) 124 62 

 437 103 
  
 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกดักรุงเทพมหานคร สามารถจดัการศึกษาให้กบัเด็กเยาวชนใน 
พื้นท่ีกรุงเทพฯ อย่างทัว่ถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม การเมือง วฒันธรรม และศาสนา 
และจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพฒันาให้เยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ มีความรู้มีจิตส านึกรักเมือง
กรุงเทพฯ หวงแหน และร่วมสืบทอดวฒันธรรม และอตัลกัษณ์ของเมืองกรุงเทพฯ มีคุณธรรม มีทกัษะ
ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตในเมืองกรุงเทพฯ การศึกษาส าหรับทุกคน (Education for 
All: EfA) เป็นแนวคิดสากลในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัการพฒันามนุษยใ์น 2 แนวทาง
ใหญ่ ๆ คือ 1. การกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมและ เสมอภาค (Equal Educational 
Opportunity) หมายถึง การจดัการศึกษาให้กบัเยาวชนอยา่งทัว่ถึง โดยไม่มีการ แบ่งแยกความแตกต่าง
ทางสังคม การเมือง วฒันธรรม และศาสนา 2. การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (High - quality Education) 
หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพมีความรู้สามารถอ่านออกเขียน
ได้ คิดเลขเป็น มีจิตส านึกรักชุมชนและประเทศชาติบา้นเมือง หวงแหนและเห็นคุณค่าวฒันธรรม                         
ของตนเอง มีคุณธรรม มีทกัษะในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพสุจริตเล้ียงตวัได ้หน่วยงานในสังกดั
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ส านกัการศึกษา ส านกัวฒันธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว และส านกังานเขต  
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  2.2.4 สถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาส าคัญ  
 1.การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีการกระจายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร                   
ของแต่ละเขตพื้นท่ียงัไม่ครอบคลุมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ปี) มากนัก โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะได้รับให้บริการการศึกษาปฐมวยัและประถมศึกษา มีเพียงบางส่วน
เท่านั้ นท่ีมีขยายโอกาสการศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และระดบัชั้นเรียนท่ีให้บริการโดยจ าแนกตามเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
จะพบวา่ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะเปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และในบางเขตพื้นท่ีก็พบว่ายงัไม่มีการให้บริการการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอน
ปลายไดแ้ก่ เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตพญาไท เขตพระนคร เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม                         
เขตบางรัก  เขตยานนาวา เขตสาทร เขตคนันายาว เขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่ เขตวงัทองหลาง และ       
เขตสัมพนัธ์วงศ์ ประเด็นน้ีจึงยิ่งเป็นการตอกย  ้าวา่ การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 12 ปีของกรุงเทพมหานครยงัไม่สมบูรณ์นกั 
 2.การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกรุงเทพมหานครผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
โรงเรียนสังกดั กทม. ยงัอยู่เกณฑ์ค่อนขา้งต ่า เม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน                      
(O-NET) ของนกัเรียนระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดั กทม. ในปีการศึกษา 2560 ท่ีผา่นมา 
พบว่ามีคะแนนต ่ากว่า ร้อยละ 50 ในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษา 
องักฤษ ขณะท่ีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของนกัเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3                                   
มีคะแนนต ่ ากว่าร้อยละ 50 ในวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ                               
ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้น ให้เห็นว่าการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบั                               
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ ของนกัเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ                              
ในวชิาหลกั เช่น วชิาภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ และวชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 3. ระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวนโรงเรียนสังกดักรุง
เพทมหานคร ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา                                 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเ มินคุณภาพการศึกษา (สมศ. )  ของโรง เ รียนใน                                      
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการประเมินรอบท่ี 2 ท่ีผ่านมา พบว่า ในแง่ของระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ขณะท่ีร้อยละ 42                           
มีคุณภาพ การจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก และมีโรงเรียนร้อยละ 1 มีคุณภาพการจดัการศึกษาอยูใ่น
ระดับพอใช้ และหากพิจารณาจากจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่ามี
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โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96 ไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนร้อยละ 4 ท่ี
ไม่ผา่นการรับรองคุณภาพในการจดัการศึกษา หากพิจารณาจากขอ้มูลดงักล่าวแลว้ แมว้า่โรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะได้การรับรองคุณภาพการจดัการศึกษา แต่ยงัคงมีโรงเรียนบางส่วน                                    
ท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  
 2.2.5 นโยบายของโรงเรียนขยายโอกาส กรุงเทพมหานคร  
      - ขยายการดูแลนกัเรียน จากอ่ิมทอ้งสมองดีสู่มีวนิยั 
           * นกัเรียนโรงเรียน กทม. อ่ิมทอ้ง สมองดี มีวนิยั 
           * เรียนฟรีนกัเรียนโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 
           * รถรับส่งนกัเรียน กทม. ฟรี ในพื้นท่ีเดินทางไม่สะดวก 
           * บริการหมวกกนัน็อกส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
      - เด็กกรุงเทพฯ ภาษาองักฤษแขง็แรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน   
           * ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน โดยเปิดหอ้งสมุดเพื่อการศึกษาใหค้รบทุกโรงเรียน 
           * ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ UNESCO "กรุงเทพฯ เมืองหนงัสือโลก 2556" 
           * ขยายโอกาสการเขา้ถึงระบบการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
           * ติดตั้ง Wi-Fi ความเร็วสูง 4 MB 5,000 จุด ฟรี 
           * เนน้โรงเรียน  หอ้งสมุด สวนสาธารณะ และสถานท่ีอ่ืน ๆ ของ กทม. 
 สรุป แมว้่ากรุงเทพมหานคร จะจดัการศึกษาโดยมีโรงเรียนในสังกดัมากกว่า 400 โรงเรียน                       
แต่ในแง่ของการกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกันและเสมอภาคนั้ น การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาส าหรับทุกคน (Education for All) ต้องครอบคลุมถึงการศึกษา                               
ขั้นพื้นฐาน 12 ปี (+2 ปีในระดบัอนุบาล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายโอกาสทางการศึกษาตาม                                  
เขตพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ท่ีดูเหมือนจะกระจุกตวัเช่นกนั อย่างเช่นใน                                   
บางเขตพื้นท่ีมีเพียงโรงเรียนสังกดัท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษาเท่านั้น  
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2.3. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.3.1 งานวจัิยในประเทศ 
 การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร จากการคน้ควา้ทางเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวช้อง วิจบัพบวา่มีเอกสารงานวิจยัและ
วทิยานิพนธ์ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
  ภทัรียา ดงักอ้ง (2549)ไดศึ้กษาผลส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ในสหวทิยาเขตเวยีงโกศยั 1 จงัหวดัแพร่ พบวา่ บริบทในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมดา้นบุคลากร

และสภาพแวดลอ้มในชุมชน มากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก กระบวนการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีการเตรียมการและวางแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ดา้น 

คือ มีการด าเนินงานการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าเกณฑ์การคดักรองนกัเรียน จดักิจกรรมให้

นกัเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมจดักิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียน และการส่งต่อภายในนกัเรียน

ท่ีมีปัญหายากต่อการดูแลช่วยเหลือ 

  ณรงค์ชยั สาไพรวลัย ์(2549)ได้ท าการวิจยัเร่ือง การติดตามผลการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนมหาชยัพิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ สภาพการปฏิบติังาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมาก ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
มีการบนัทึกขอ้มูลของนกัเรียนทุกคนท่ีตนเองรับผิดชอบในระเบียนสะสม ดา้นการคดักรองนกัเรียน                   
มีการเก็บผลการคดักรองเป็นความลบั สามารถแยกกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน และ
มีการให้ความรู้แก่นกัเรียนในการตอบแบบประเมิน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน มีการจดักิจกรรมโฮมรูม
และบนัทึกความร่วมมือในการจดักิจกรรมของผูป้กครอง และการจดัประชุมผูป้กครองในชั้นเรียน                     
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มีการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้กบันกัเรียนกลุ่มเส่ียง การมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนในการจดักิจกรรม และการจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อ มีการ
แยกกลุ่มนกัเรียนท่ีจะส่งต่อมีความชดัเจน มีการช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อและ
การสรุปผลการส่งต่อ 

 จินดาวรรณ คะสีทอง (2549) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ

จดัระบบ สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
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การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามคะแนน 

เฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การเขา้สังคมไดดี้ การให้การยอมรับนบัถือ การมีความคิดริเร่ิม การโนม้นา้ว

จิตใจ การประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ และการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ผลการเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวมและรายด้าน                    

ทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมและ

รายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 

  ดวงกมล วงศศ์รีหัส (2550) ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษารายกรณีของนกัเรียนท่ีมีปัญหาการ
ปรับตวัในครอบครัว ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนชุมชนและวดับางชัน อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาปรับตวัในครอบครัว ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนวดับางชัน อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2540 จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่                         
การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน ชีวประวติัและบนัทึกประจ าวนั สังคมมิติ แบบส ารว จและ
แบบสอบถาม แบบทดสอบและระเบียนสะสม ใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหา
การปรับตวัในครอบครัวของนกัเรียน มีสาเหตุมาจากนกัเรียนมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม การอบรมเล้ียงดู
ท่ีไม่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับต ่ า                          
ระดับการศึกษาบิดามารดาอยู่ในระดับต ่ า และปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยไม่ดี สามารถสร้าง
สัมพนัธภาพกบัสมาชิกในครอบครัวและสามารถเผชิญกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 อุทยั วงศจ์นัทร์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาช่วงชั้นท่ี 1-3 ในอ าเภอฝาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่                  
เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนค่าเฉล่ีย
รวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีส าคญัคือมีการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นักเรียน ส่งเสริมความสามารถของ
นกัเรียนและมีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน การท าความรู้จกักบันกัเรียนเป็นรายบุคคลและมี      
การประสานงานกบัครูท่ีรับนักเรียนจากการส่งต่อส าหรับความสามารถในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ               
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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  วิโรจน์ สุรสาคร (2550) ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                       
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร นครปฐม พบวา่ 1. สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี                                   
1) การส่งเสริมและพฒันา 2) การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 3) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล                             
4) การส่งต่อ 5) การคดักรองนกัเรียน 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร นครปฐม เป็นดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรจดัท า
โครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและจดัสรรงบประมาณในการเยี่ยมบา้นนกัเรียน 2) ควรจดัตั้ง
เครือข่ายผูป้กครอง 3) สถานศึกษาควรจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลายและตรงกับความ
ตอ้งการของนกัเรียน 4) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือ
แกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 5) ควรจดัการอบรมเพิ่มเติมความรู้และสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากร 
  มานพ บุญสมพงษ ์(2550) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัตราด ผลการวจิยั
พบวา่ 1) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จงัหวดัตราด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัตราด จ าแนกตามระดบั
ช่วงชั้นของครูท่ีปรึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 3) แนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โรงเรียนควรหาทางประสานงานกันระหว่างครูท่ีปรึกษากับ
ผูป้กครอง เช่น การประชุมผูป้กครองนกัเรียนควรจดัเวลา และความสะดวกในการเยี่ยมบา้นนกัเรียน
ของครูในระเบียนสะสมควรมีขอ้มูลครบทุกดา้น การจดักิจกรรมนกัเรียนควรด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและ
ครูท่ีปรึกษาควรใหค้วามส าคญัในการจดักิจกรรมก่อนเรียน และครูท่ีปรึกษาควรแสวงหาวิธีการร่วมมือ
จากนกัเรียนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

 อินทิรา ฮวดเจริญ (2550) ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามกระบวนการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านการคดักรอง

นกัเรียน 3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันา  4. ดา้นการป้องกนัและการแกไ้ข 5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียนตาม
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ต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยู่ในระดบัมาก ทั้งโรงเรียนขนากเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

เม่ือพิจารณาเป็น     รายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีระดบัการด าเนินงานสูงสุด ไดแ้ก่ การป้องกนัแกไ้ขปัญหา

นกัเรียน อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมี

ระดบัการด าเนินงานต ่าสุด ไดแ้ก่ การส่งต่อนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  เชาวลิต จินดารัตน์ (2551) ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบว่าการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและ
การแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนและการคดักรองนกัเรียน 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและ
รายดา้น  ทุกดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
พบวา่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ และ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินงานดา้นระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน  ท่ีผา่นมาประสบผลส าเร็จในระดบัดี เพราะโรงเรียนไดด้ าเนินการเป็นกระบวนการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยขั้นตอนง่ายๆไม่ซบัซอ้น โดยจดัใหค้วบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
  พชัราภรณ์ เดชสุภา (2551) ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอคลองหาด ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว        
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า  ปัญหาการด าเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอ าเภอคลองหาด ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมมีปัญหาใน
ระดบัปานกลาง ในรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัปัญหาจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนักเรียน ด้านการส่งต่อนกัเรียน ดา้นการ
ส่งเสริมนักเรียน และด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหานักเรียน ทั้งน้ีปัญหาการด าเนินงานจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของครูประถมศึกษา ในเขตอ าเภอคลองหาด ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 1 จ าแนกตามระดบัช่วงชั้นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  ไพรินทร์ โฉมพูดดี (2551)ไดศึ้กษาการพฒันาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนน ้ าสวยวิทยา อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน                         
ชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 4 จ านวน 12 คน ด าเนินการโดยใชก้ลยทุธ์ 3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ การประชุม ระดมสมอง 
กิจกรรมการพฒันา การก ากบัติดตามผล พบว่าในดา้นการพฒันานักเรียน โดยภาพรวมแล้วสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในระดับหน่ึง โดยยงัมีประเด็นท่ีมีปัญหาคือนักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็น กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 4 คน แต่ท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองอีกและมีปัญหาในบางกิจกรรมท่ีไม่น่าพอใจ 
ซ่ึงจะตอ้งท าการพฒันาต่อในวงรอบท่ี 2โดยใช้กลยุทธ์ กิจกรรมการพฒันา และการก ากบัติดตามผล                    
ผลการพฒันาปรากฏวา่นกัเรียนในกลุ่มเสียงลดลงเหลือเพียง 1 คน ท่ีตอ้ง ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
  เสถียร ทามงั (2551) ไดศึ้กษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน
เทศบาลวงัศรีปิงเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ               
โรงเรียนเทศบาลวงัศรีปิงเมือง และศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของคณะครูโรงเรียนเทศบาลวงัศรีปิงเมือง ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล              
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการแก้ปัญหานักเรียนศึกษาปัญหาไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นระบบ ควรมี           
การประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผนป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขปัญหาดา้นการส่งเสริมนกัเรียน คือ    
การจดักิจกรรมการแนะแนวมีนกัเรียนนอ้ย ครูผูส้อนควรส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรม ต่าง ๆ เก่ียวกบั
การแนะแนวเพิ่มเติม ด้านการส่งต่อนักเรียน คือ นักเรียนมีปัญหาซับซ้อนเกินความสามารถท่ีจะ
ช่วยเหลือได ้ความร่วมมือในทีมมีนอ้ย การส่งต่อนกัเรียนมีปัญหา แต่ไม่แจง้ผลกลบัมายงัครูประจ าชั้น 
  อานนท์ นนทวนั (2551)ได้ศึกษาการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒัน์วิทย ์อ าเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า ในดา้นการพฒันา
นกัเรียน นกัเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน การพฒันานกัเรียนให้มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนเกิด
จากบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามขั้นตอน และวิธีการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โดยเร่ิมจากการพฒันาบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใตก้ลยทุธ์นิเทศภายใน  
  กญัญา แสงเจริญโรจน์ (2552) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะปริง สังกัดส านักงาน                    
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ปัญหาการวิจยัโดยรวมคือ ขาดการก าหนดนโยบายวางแผน                            
การประชุมมีนอ้ย การด าเนินงานไม่เป็นไปในทางเดียวกน ขาดงบประมาณนโยบายวางแผน ครูไม่มี
ความรู้ ขาดการประชุมช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการท างาน ไม่มีรูปแบบ การท างานเป็นทีม 
ขาดผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญในการท างาน โรงเรียนขาดการติดตามประเมินผล และขาดขอ้มูลสารสนเทศ 
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  วรา งามเสง่ียม (2552 ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจยั 
พบว่า ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษา 
โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการส่งเสริมและ
พฒันานักเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคดักรองนกัเรียน ด้านการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหานกัเรียน และดา้นการส่งต่อนกัเรียน ทั้งน้ีปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  รุจิราภรณ์ ค าศิลา (2552)ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการคัดกรองนักเรียนมีปัญหามากท่ี สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน                         
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล ตามล าดบั 
  สมคิด บุญมา (2552) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแกไขการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวจิยั
พบว่า1) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก                         
2) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จ าแนกตามเพศ ระดบัชั้น ประสบการณ์ แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 3) แนวทางการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ควรให้
ความเอาใจใส่กิจกรรมด้านส่งเสริมนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนใน                        
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา และครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา 10 ปี ควรมีการด าเนินงานตามหนา้ท่ี
ของครูท่ีปรึกษาในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริม
นกัเรียนและดา้นการส่งต่อนกัเรียนเพิ่มข้ึน 
  นนัทรัตน์ เก้ือหนุน (2553) ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมมีระดบัของผลท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา ทั้ง 5 ขั้นตอน อยูใ่นระดบั มาก  
  ยิ่งกมล นาคะเวช (2553) ท่ีท าการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกบัคุณภาพนักเรียน ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติังานของสถานศึกษาในการด าเนินงานตามระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรู้จัก
นกัเรียน เป็นรายบุคคล ดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและดา้นการคดักรองนกัเรียน 
  ประเสริฐ สวนจนัทร์ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน              
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การด าเนินงานใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1                
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับ จากมากไปหาน้อย                     
3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการคดักรอง 
นักเรียน และด้านการป้องกนและแก้ไขปัญหา 2) การด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งบุคลากร                
ในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ                    
3) การด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 1 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง      
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4) การด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามประเภทของรงเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
เพียงดา้นเดียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p < .05) ส่วนดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล                   
ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนและแกไ้ขปัญหาและดา้นการส่งต่อ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิต 
  มธุรดา ดวงจนัทร์ (2553) วิจัยเร่ือง สภาพและแนวทางการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนวดัไทยาวาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 
เขต 2  1) สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนวดัไทยาวาส สังกดัส านกังาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น        
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน โดยด้านการส่งเสริมนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ                  
ดา้นการป้องกนัและแกปั้ญหานกัเรียน ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามล าดบั 2) แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรง เ รียนวัดไทยาวาส สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2                                   
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรรายงานผลการศึกษานักเรียนเป็นราย บุคคลให้
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ดา้นการคดักรองนกัเรียน โรงเรียนควรน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้น
การคดัแยกนักเรียนเพื่อจดักลุ่มด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม        
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การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ดา้นการป้องกนและแกปั้ญหานกัเรียน 
โรงเรียนควรให้ ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง มีการประชุมร่วมกนเพื่อหาแนวทางป้องกนัและแก้ปัญหา
นกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน โรงเรียน ควรด าเนินการส่ือสารกบันกัเรียนและผูป้กครอง ให้เขา้ใจ
เหตุผลของการส่งต่อนกัเรียน 
  กิตติศกัด์ิ จุลมณฑล (2554) วิจยัเร่ือง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่ การบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน และดา้น
การส่งเสริมนกัเรียนตามล าดบั 
  สดช่ืน ดวงค าน้อย (2554) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จงัหวดัมหาสารคาม วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาครูใน
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จงัหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบติัตามแผน การสังเกต และการสะท้อนผล ผลการวิจยั พบว่า                             
ในวงรอบท่ี 1 ครูโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล มีความรู้ความเขา้ใจสามารถด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนดีข้ึน แต่ยงัมีปัญหาในการน าไปปฏิบติั จึงไดร่้วมกนัแกไ้ขโดย พฒันาในวงรอบท่ี 2 
ท าให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจสามารถด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี และ
ปฏิบติัไดต้ามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้กบันกัเรียน
ภายในโรงเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง ครูเขา้ใจบทบาทผูดู้แลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจ 
  กรณิการ์ นีละนันท์ (2555) ได้วิจัยเร่ือง การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 1) การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนท่ี     
เปิดสอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย            
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม
นกัเรียน และดา้นการคดักรองนกัเรียน  
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  นฤบล กองทรัพย ์(2556) ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                              
ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โรงเรียนสังกดัส านกังาน        
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มี ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยแหลือนักเรียน                              
ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน                                           
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการส่งต่ออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.05, 3.03, 2.48 และ 
3.03 ตามล าดบั) เม่ือเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน ในแต่ละ
ดา้นจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล และดา้นการคดักรองนกัเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบ จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน มีระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ดา้นการคดักรองและดา้นการป้องกนและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัการด าเนินงานมากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
  จริยา เนียมสวสัด์ิ (2557) การส่งเสริมและพฒันานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูประจ าชั้ น ครูท่ีปรึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะช่วยป้องกนมิให้นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียน กลุ่มเส่ียง หรือ
กลุ่มมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา หากกลบัมา มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนตาม                        
ท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวงั 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นว่า การบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความส าคญั ผูบ้ริหาร ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ป้องกนัดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในด้านพฤติกรรมโดยเน้นให้ครูใช้รูปแบบกลยุทธ์
ผสมผสานพฒันาส่งเสริม สนับสนุนพฤติกรรม อาทิ เช่น จัดกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรตลอดจนกิจกรรมนอกชั้นเรียน เป็นตน้ โดยค านึงถึงศกัยภาพ และความสามารถของนกัเรียน
เป็นหลกัเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ และพฤติกรรมของผูเ้รียนใหพ้ฒันาตามศกัยภาพของ
ตนเอง ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน และประสบความส าเร็จในชีวิตตามวิถีของตนเอง อีกทั้ง
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประสบความส าเร็จคือความตั้งใจ
จริงในการสนบัสนุน การด าเนินงาน การติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอของผูบ้ริหารและครูทุก่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนผูป้กครองและชุมชน มีส่วนผลักดันให้การด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยท่ีครูตอ้งมีความเขา้ใจระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีวิธีการ และมีเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย แต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิด
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จากตวัของนกัเรียนเอง ปัญหาจากสภาพครอบครัวพอ่แม่และผูป้กครอง ปัญหาในโรงเรียนเน่ืองจากครู 
เพื่อนนักเรียน บรรยากาศในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม โรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
บริหารจดัการเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดใน 5 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย 1. ดา้นการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 2.ดา้นการคดักรองนกัเรียน 3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4.ดา้นการ
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ซ่ึงวิธีการดังกล่าวเอ้ือให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อน าไปปรับปรุง แกไ้ขและพฒันานกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกดักรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นแนวทางแก่โรงเรียนในการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน อนัจะส่งผลดีต่อเยาวชนของประเทศชาติสืบไป 
 

2.3.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  Blum (1997 อา้งถึงใน บุญเลิศ ทดัเทียม, 2557 : 50) ได้วิเคราะห์รูปแบบการบริหาร
จดัการวนิยัโรงเรียนจ านวน 26 รูปแบบ ในแง่แนวคิดเชิงทฤษฎี จุดแขง็ จุดอ่อน และหลกัเชิงประจกัษท่ี์
สนบัสนุนจากการศึกษาเอกสารสรุปวา่ ยงัไม่มีวธีิฝึกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหาทุก ๆ สถานการณ์
และไม่มีการฝึกอบรมคร้ังใดคร้ังหน่ึงมีผลดีในการช่วยให้ครูแก้ปัญหาทางวินัยนักเรียนท่ีดีกว่าการ
ฝึกอบรมอ่ืน ๆ และควรท าการฝึกอบรมในการแก้ปัญหาวินัยนักเรียนให้กบัครูประจ าการก่อน หรือ
นกัศึกษาครู ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาจ านวนโปรแกรมการผลิต ครูท่ีจดัให้มีรายวิชาเฉพาะดา้น
วินัยนักเรียนไวใ้นหลักสูตร การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามส่งไปยงั สถาบนัท่ีจดัหลกัสูตรผลิตครู 
จ านวน 467 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า มีสถาบันจ านวนร้อยละ 51 ท่ีจัดรายวิชาวินัยนักเรียนไวใ้น
หลกัสูตร แต่มีร้อยละ 43 เท่านั้นท่ีบงัคบัให้เรียน โดยวิชาวินยันกัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองประวติั
ของการเกิดวินัยนักเรียน และรูปแบบการแก้วินัยนักเรียนโดยมีเอกสาร ต าราและโสตทศันูปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 
  Cole (2002) ไดศึ้กษาการรับรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีผูช่้วยครูใหญ่ในดา้นการควบคุม 
ดูแลวินยัตามความคิดเห็นของครูใหญ่ และผูช่้วยครูใหญ่ในโรงเรียนรัฐจอร์เจีย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ผูช่้วยครูใหญ่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมใน
การจดัการกบักลุ่มนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหว่างแขกผูม้า
เยี่ยมเยียนโรงเรียนกบับุคลากรของโรงเรียน ควบคุม การเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียนและประสานงานกบั
หน่วยงาน หน่วยสนบัสนุนการท ากิจกรรมของนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีการรับรู้เก่ียวกบัความรับผิดชอบ
เบ้ืองตน้ของผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวินยันกัเรียน แตกต่างกนัในเร่ืองต่อไปน้ี การเสริมสร้างบรรยากาศของ
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โรงเรียนให้เกิดการสร้างสรรค์ พฤติกรรมท่ีเหมาะสม การรวบรวมของข้อมูลการท าผิดวินัยของ
นกัเรียน เป็นผูป้ระสานงานกบับุคคลภายนอก บุคลากรร่วมท างานและการบริหารงบประมาณแต่ทั้ง 2 
กลุ่ม  มีการรับรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
  Gottman (อา้งถึงใน ศุกลรัตน์ เลรามญั 2553 : 47) ไดศึ้กษาผลการสอนทกัษะความ
ฉลาดทางอารมณ์ต่อการเรียนของเด็กรวบรวมขอ้มูลจาก 56 ครอบครัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 แลว้ติดตามผล
อยู่หลายปี ปรากฏว่าในกลุ่มท่ีพ่อแม่เล้ียงลูกแบบเน้นทกัษะทางอารมณ์เด็กจะมีผลการเรียนท่ีดีกว่า 
ถึงแมว้่าจะมีระดบัสติปัญญาใกลเ้คียงกนัท่ีส าคญัเด็กในกลุ่มดงักล่าวยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพ่อแม่                   
ครู และเพื่อนๆ สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ ปรับตวักบัปัญหา ความขดัแยง้ ความโกรธ ความเครียด                 
ได้ดี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตโดยการสอนให้เด็กรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง                         
สามารถจดัการแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม มีความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ผูกมิตรกบัคนอ่ืนได ้รู้จกัการแกไ้ขความขดัแยง้ มีความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองมี
แรงจูงใจผลกัดนัใหต้นเองประสบความส าเร็จ   
  Bedard (1964)  ได้ศึกษาเ ก่ียวกับการวางแผนนโยบายด้านวินัยของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย 12 แห่ง ผลการศึกษาไดพ้บว่า ในโรงเรียนส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายทางวินัยนักเรียน โดยอาศัยของการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างครู 
ผูป้กครองและนกัเรียนเป็นแนวทาง 
  Simon (1968) ไดท้  าการศึกษาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางขจดัปัญหาทาง
วนิยัของนกัเรียนในทศันะของครู ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. การขจดัปัญหาทางวินัยของนักเรียนดว้ยการลงโทษทางกายมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการ
แกปั้ญหาร่วมกนั 
 2. การขจัดปัญหาทางวินัยด้วยการพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวเป็นวิธีการท่ี มี
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 
 3. เม่ือใช้วิธีการร่วมกนัแล้ว ตอ้งมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนดว้ย 
  Grittes (1975) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการของนกัเรียนศึกษาปริญญาตรีและศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะต่าง 
ๆท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลการศึกษาท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาพบว่าคุณลกัษณะท่ีนิสิต
ตอ้งการ คือ ความอบอุ่นเป็นกนัเองและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนิสิตกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น
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และอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 
  Sheviakov (1985) ไดศึ้กษาถึงประเภทวินยัท่ีปลูกฝังให้แก่เด็ก ควรเป็นวินยัในตนเอง
และการปลูกฝังควรเป็นเร่ืองความเตม็ใจในการท าตามค าสั่งหรือการลงโทษ 
  Rice (1987) แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบความเข้าใจต่อ
ระเบียบวินัยของโรงเรียน ระหว่างนกัเรียนกบัผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า ส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองวนิยั คือ การขาดความสนใจของนกัเรียนในเร่ืองวินยั ความเกียจคร้าน 
และการติดยาเสพติด เช่น การสูบบุหร่ี และแอลกอฮอล ์
  Bennett (1995) ได้วิจัยเ ร่ือง “Research about Teaching and Learning” ผลการวิจัย 
พบว่า โรงเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนประสบผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ โดยการตั้งนโยบายเร่ืองวินัย                       
มีการส่ือสารให้นกัเรียนทราบและเขา้ใจในนโยบายน้ีและมีการบงัคบัให้ปฏิบติัการตามนโยบายวินยั
อยา่งยติุธรรมและเสมอตน้เสมอปลาย 
  Price (1998)ได้ศึกษาความแตกต่างในการเขา้เรียนด้านวิชาการและด้านการเคารพ
ตนเองของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีใช้รูปแบบวินยัทีมสนับสนุนการแทรกแซงพฤติกรรม กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักเรียนแบ่งออกเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สปริงแวลลียใ์นเทืองเลยท์าวน์ รัฐมิสชูรี ซ่ึงใช้รูปแบบทีมวินยัสนบัสนุนการแทรกแซงพฤติกรรมมา
ตั้งแต่นักเรียนเหล่าน้ีเร่ิมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แล้ว นักเรียนจึงมีประสงการณ์มากพอท่ีจะ
เปล่ียนพฤติกรรมและการปฏิบติัการทางวิชาการ กลุ่มเปรียบเทียบเลือกมาจากกลุ่มโรงเรียนท่ีไม่ใช้
รูปแบบดังกล่าว นั่นคือ โรงเรียนประถมศึกษาโดว์บรูกในนครแคนซัสเหนือ ซ่ึงมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เหมือนกนัโรงเรียนประถมศึกษาแวลลีย ์
   ผลการศึกษาพบว่า 1. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระหว่าง
นักเรียนท่ีเขา้ร่วมรูปแบบทีมวนัทีมสนับสนุนการแทรกแซงพฤติกรรมกบันักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วม
รูปแบบดงักล่าวในดา้นอตัราการขาดเรียนเป็นรายชัว่โมง 2. ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระหว่างนักเรียนท่ีเขา้ร่วมรูปแบบวินยัทีมสนบัสนุนการแทรกแซงพฤติกรรมท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมรูปแบบ
ดงักล่าวในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการไม่วา่ทางวิชาการอ่านหรือวิชาคณิตศาสตร์ 3.ไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมรูปแบบวินยัทีมสนบัสนุนการแทรกแซงพฤติกรรม
กบันกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมรูปแบบดงักล่าวในดา้นมโนมติในตนเอง 
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  Hingin  (อา้งถึงใน พิณรัตน์ แสงธรรมวรคุณ) ศึกษาทศันะของผูใ้หญ่ต่อโครงการแนะ
แนวของโรงเรียนในรัฐ โอไฮโอ ผลการวิจยัพบวา่ ครูส่วนใหญ่ ส่วนมากรับรู้วา่คะแนนของโรงเรียนท า
หน้าท่ีในการให้บริการแก่นกัเรียนและคณะครูไดอ้ย่างเหมาะสมตามหนา้ท่ี และผูใ้ห้ค  าปรึกษามีเวลา
ร้อยละ 35-36 ของแต่ละวนั ในการให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนเป็นรายบุคคล ครูใหญ่ส่วนมากมีความเห็น
ว่าในการให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นกัเรียนควรเป็นหน้าท่ีของผูใ้ห้ค  าปรึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่
ผูใ้ห้ค  าปรึกษามีความเห็นวา่หนา้ท่ีดงักล่าวควรจะเป็นงานท่ีคณะครูทุกคนในโรงเรียนจะตอ้งร่วมกนั
รับผดิชอบ 
  Rottschaffer (1972)  ได้ศึกษาสภาพและขอบข่ายของบริการแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษาของสมาคมคริสเตียนแห่งชาติ พบว่า ครูใหญ่ทุกคนให้ความส าคญัของบริการแนะแนว 
และพยายามสนบัสนุนให้โครงการน้ีสมบูรณ์ โรงเรียนท่ีมีครูแนะแนวสามารถด าเนินงานไดเ้ต็มเวลา
เพียง 25 % ทศันคติของครูใหญ่ ครูแนะแนวและครูท่ีมีต่อโครงการแนะแนวในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั   
ความมัน่คงของโครงการแนะแนวข้ึนอยู่กบัการท่ีครูใหญ่มีทศันคติในทางบวกต่อโครงการแนะแนว 
การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนอยา่งเป็นระบบ และมีการให้ข่าวสารทางการศึกษาและอาชีพอยา่ง
กวา้งขวาง สาเหตุท่ีท าใหโ้ครงการแนะแนวไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัเป็นเพราะขาดบุคลากรท่ี
จะมาด าเนินงาน ซ่ึงโรงเรียนมีผูแ้นะแนวเต็มเวลาน้อย ไม่มีการฝึกอบรมครูประจ าการและขาดการ
ติดตามผลนกัเรียนท่ีส าเร็จหรือออกกลางคนั 
  Laverne (2000) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การร่วมมือของโรงเรียนกบัชุมชนในการแกปั้ญหา
การหนีเรียน กรณีศึกษาองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อการร่วมมือในการแกปั้ญหา พบวา่ 1)โรงเรียนกบั
ชุมชนตอ้งสร้างความร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 2) ตอ้งเนน้การติดต่อส่ือสารร่วมมือระหวา่ง
กลุ่มยอ่ยอยา่งงต่อเน่ือง 3)ควรมีการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งโรงเรียนกบัต ารวจ ส านกังานคุม
ประพฤติและศาล 4)จ าเป็นตอ้งมีตวัแทนระดบัผูน้ ากลุ่มของกลุ่มย่อย และ 5)ควรมียุทธวิธีเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและการรู้จกัป้องกนัตนเองแก่ผูป้กครองและชุมชนดว้ย 
  จากงานวจิยัต่างประเทศ สรุปไดว้า่ โรงเรียนในต่างประเทศใชก้ระบวนการและระบบ
บริหารงานแนะแนวเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือนกัเรียน ความเป็นระเบียบวินยัอาจเป็นพื้นฐานดา้น
ครอบครัว เพราะมีความพร้อมมากกว่าครอบครัวไทย ดงันั้นการจดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนควบคู่กบัการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน อาทิเช่น ดา้นสติปัญญา อารมณ์ และสังคม
เป็นตน้ เพื่อลดพฤติกรรมดา้นลบของนกัเรียน โดยเป้าหมายของกิจกรรมแนะแนวดงักล่าวจะมีส่วนช่วย
ใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นพฤติกรรมท่ีเป็นบวก อีกทั้งบุคลากรมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จ
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ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการวางแผนพฒันาและประเมินผลติดตามทุก
ขั้นตอนตลอดจนประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสัมฤทธ์ิผลสูงสุด และระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 



บทที ่3 

 

วธิีการด าเนินงานวจิัย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร และ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู 

และขนาดของโรงเรียน ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร  โดยไดด้ าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร                        

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 103 โรงเรียน แบ่งเป็น  
1.โรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน   59 โรงเรียน 

  2.โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน   37 โรงเรียน 
   3.โรงเรียนขนาดเล็ก   จ านวน    7 โรงเรียน   

 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของเคร็จซ่ีและ                       

มอร์แกน ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 โรงเรียน ท าการสุ่มโดยพิจารณา

ตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน ดงัน้ี 

1.โรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน   45 โรงเรียน 
  2.โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน   27 โรงเรียน 

   3.โรงเรียนขนาดเล็ก   จ านวน  8 โรงเรียน  

  และท าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

โรงเรียนละ 2 คน (80โรงเรียน* 80 คน) รวม 160 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อตั้งเป็นขอ้ค าถามส าหรับออกแบบการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือ 5 ดา้น 1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4. ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 5. ดา้นการส่งต่อ
นกัเรียน 

 2 .  ผู ้วิจ ัยน า เค ร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีป รึกษา                                        
เสนอผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 คนเพื่อหาค่าความตรงตามเน้ือหา(Content validity) ตามล าดบั และ
เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOCอยูร่ะหวา่ง 0.7-1 โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน 

ระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น คือ 1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล         
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 4. ด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียน และ5. ด้านการส่งต่อนักเรียน  โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดบั  อา้งอิงจากของ Likert Scale ดงัน้ี 
  5   หมายถึง มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
  4   หมายถึง มีการด าเนินการ ในเร่ืองนั้นอยูใ่นระดบัมาก  
  3   หมายถึง มีการด าเนินการ ในเร่ืองนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง   
  2   หมายถึง มีการด าเนินการ ในเร่ืองนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย   
  1   หมายถึง มีการด าเนินการ ในเร่ืองนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
   ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 

 3. การหาค่าความเท่ียงตรงของข้อมูล โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ของ

เคร่ืองมือทั้งฉบบั โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าระหวา่ง 0.7-1.0 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

เคร่ืองมือ โดยน าไปทดลองให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร ( Try out ) จ  านวน 30 คน                   

ตามวธีิของ Cronbach (1974, p.161) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .840 
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 4. น าเคร่ืองมือท่ีปรับแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ผูว้ิจยัท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 2 ทาง คือ จดัส่งทางไปรษณียแ์ละจดัส่งดว้ยตนเอง  
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจ ัยตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รวบรวมจากกลุ่ม
ตวัอยา่งและคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีส่งไปยงั
สถานศึกษาแลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
 2. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู วเิคราะห์โดยใชโ้ปแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูและขนาดของโรงเรียน ต่อการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการ

ทดสอบค่าเฉล่ีย ใช ้ t - test  และ การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   

  4. การวเิคราะห์เน้ือหาจากขอ้เสนอแนะ  
 

 



บทที ่4  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครจ านวน 103 โรง และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 

โรงเรียน ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียน

ละ 2 คน จ านวน 160 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 48 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 

จ านวน 27 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 8 โรงเรียน โดยผูว้ิจยัน าเสนอรายละเอียดผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเร่ิมจากสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 N แทน ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 X̅           แทน คะแนนเฉล่ีย 

 S.D  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t แทน ค่าสถิติในการทดสอบค่า t-test 

 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 **  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ  านวน 4 ขอ้ ได้แก่  

เพศ อาย ุ ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน  ระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น คือ 1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล        
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 4. ด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือนกัเรียน และ5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และขนาดของ
โรงเรียน ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานครสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ในการทดสอบค่าเฉล่ีย ใช้  t - test  และ                             
การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาจากขอ้เสนอแนะโดยการแจกแจงความถ่ี  

 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ  านวน 4 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ 

ต  าแหน่งประสบการณ์การท างาน ระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

ตารางที ่1 จ านวนและค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลทัว่ไป   จ  านวน          ร้อยละ 

 1. เพศ 

      - ชาย             55           34.40 

      - หญิง               105           65.60  

  

                   รวม                                      160                                                       100         

 2. อาย ุ

      - 25-34 ปี               11             6.90 

      - 35-44 ปี              71                          44.40 

      - 45-54 ปี             65             40.60 

      - 55-60 ปี              13                                                  8.10 

                    รวม                                   160                                                        100         

 3.   ต าแหน่ง 

      - ผูบ้ริหาร              80                  50.00 

      - ครูผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล 

      ช่วยเหลือนกัเรียน             80                                           50.00 

                       รวม                                   160                                                      100         
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ตารางที ่1 จ านวนและค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป                       จ านวน                          ร้อยละ 

 4. ประสบการณ์ท างาน 

      - 1-5 ปี             12    7.50 

      - 6-10 ปี                    65    40.60 

      - 11-15 ปี             71    44.40 

      - มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป            12                   7.50 

                    รวม                                    160                                                        100         

 5. ระดบัการศึกษา 

      - ปริญญาตรี            33             20.60 

      - ปริญญาโท               127                            79.40 

              

                   รวม                                      160                                                     100         

 6. ขนาดสถานศึกษาท่ีสังกดั 

       - ใหญ่    90    56.25 

       - กลาง    54    33.75 

       - เล็ก    16      10.00 

                 รวม                                          160                                                      100         

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.50 มีอายุระหวา่ง 25-34 ปี จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 39.38  มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 

80 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00และครูผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จ านวน 80 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.00 มีประสบการณ์ท างาน 6-14 ปี จ  านวน 60  คิดเป็นร้อยละ 37.50  ระดบัการศึกษา 

ปริญญาโท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 79.40  และสังกดัสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 90 

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.25 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น คือ 1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล        
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 4. ด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือนกัเรียน และ 5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร 

ด้านที่ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
n = 160 

ระดับ 
�̅� S.D. 

1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล         4.11 0.37 มาก 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 4.12 0.37 มาก 
3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4.02 0.30 มาก 
4. ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 4.01 0.27 มาก 
5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 4.01 0.26 มาก 
 รวม 4.05 0.19 มาก 

  

 จากตารางท่ี 2  แสดงให้เห็นวา่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร ของ

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากทุกดา้น   (X̅=4.05, S. D.=0.19)  มีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการคดักรองนกัเรียน (X̅=4.12 

,S. D. =0.37) ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ( X̅=4.11,S. D. =0.37)  ดา้นการส่งเสริมและพฒันา

นกัเรียน (X̅=4.02 , S. D. =0.30) ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน ( X̅=4.01 , S. D.=0.27)  และ

ดา้นท่ีมีขอ้เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ( X̅=4.01 , S. D. =0.26)   
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล แยกตามรายขอ้ 

ด้านที่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
n = 160 

ระดับ 
�̅�     S.D. 

1. การวางแผนงานด้านการรู้จักนัก เรียนเป็น
รายบุคคล         

4.12 0.45 มาก 

2. การจดัท าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน 4.16 0.52 มาก 
3. มีเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ีช่วยให้เข้าใจ

นกัเรียนมากข้ึน 
4.11 0.53 มาก 

4. มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรอง
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

4.09 0.54 มาก 

5. มีการรายงานและประเมินผลด้านการรู้จัก
นกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือ 

4.08 0.46 มาก 

 รวม 4.11  0.37 มาก 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก (X̅=4.11, S.D.=0.37) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก เรียง

ตามล าดบัดงัน้ี การจดัท าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน (X̅=4.16, S.D. =0.52) การวางแผนงาน

ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล (X̅=4.12, S.D. =0.45) และมีเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ีช่วยให้

เขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน (X̅=4.11, S.D. =0.53) 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการคดักรองนกัเรียน แยกตามรายขอ้  

ด้านที่ ด้านการคัดกรองนักเรียน 
n = 160 

ระดับ 
�̅�        S.D. 

1. มีการวางแผนดา้นการคดักรองนกัเรียน 4.09 0.51 มาก 
2. มีการจดัท าระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันักเรียนใน

ดา้นต่าง ๆ 
4.09 0.49 มาก 

 
3. มีการพิจารณาข้อมูลด้านความสามารถในการ

เรียนของนักเรียนเพื่อจดันกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

4.11 0.65 มาก 

4. มีระบบการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัด
กรอง 

4.19 0.58 มาก 

5. 
 
6. 
 
7. 

มีการใชแ้บบประเมิน (SDQ)ในการคดักรอง
นกัเรียน 
มีการน าผลการคดักรองนกัเรียนไปใชใ้นการ
ช่วยเหลือนกัเรียน 
มีการรายงานและประเมินผลดา้นการคดักรอง
นกัเรียนเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

4.17 
 

4.18 
 

4.04 

0.55 
 

0.48 
 

0.48 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 4.12  0.37 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(X̅=4.12, S.D.=0.37) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี 

มีระบบการคดักรองนกัเรียนตามเกณฑ์การคดักรอง (X̅=4.19, S.D.=0.58) มีการน าผลการคดักรอง

นกัเรียนไปใชใ้นการช่วยเหลือนกัเรียน (X̅=4.18, S.D.=0.48) และมีการใชแ้บบประเมิน (SDQ) ใน

การคดักรองนกัเรียน (X̅=4.17, S.D. =0.55) 

 



65 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน แยกตามรายขอ้ 

ด้านที่ ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 
n = 160 

ระดับ 
�̅�      S.D. 

1. มีการวางแผนดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4.08 0.49 มาก 
2. มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี

สัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นและเสริมสร้างทกัษะการ
ใช้ชีวิต เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุม
ผูป้กครอง 

4.04 0.54 มาก 

3. มีกิจกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัจุดเด่น  
จุดดอ้ยและการปรับปรุงพฒันาตนเอง 

4.07 0.45 มาก 

4. มีกระบวนการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียนท่ี
อยูใ่นกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 

4.04 0.49 มาก 

5. 
 
 
6. 
 

มีความร่วมมือกนัระหวา่งครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การพฒันานกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมี
ปัญหา 
มีการรายงานประเมินผลดา้นการส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนเพื่อน าไปสู่การพฒันางาน 

3.97 
 
 

3.96 

0.43 
 
 

0.49 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

 รวม 4.02 0.30 มาก 

  

 จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก (X̅=4.02, S.D.  =0.30)  เม่ือพิจารณารายข้อ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียง

ตามล าดบัดงัน้ี มีการวางแผนดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน (X̅=4.08, S.D.=0.49) มีกิจกรรมท่ี

ช่วยให้นกัเรียนรู้จกัจุดเด่น จุดดอ้ยและการปรับปรุงพฒันาตนเอง (X̅=4.07, S.D. =0.45)  มีการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นและเสริมสร้างทกัษะการใชชี้วติ เช่น 

กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผูป้กครอง (X̅=4.04, S.D.=0.54) และมีกระบวนการให้ค  าปรึกษา

เบ้ืองตน้แก่นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา (X̅=4.04, S.D. =0.49) 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน แยกตามรายขอ้ 

ด้านที่ ด้านการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียน n = 160 
ระดับ 

�̅� S.D. 
1. มีการวางแผนด้านการป้องกันและช่วยเหลือ

นกัเรียน 
3.95 0.44 ปานกลาง 

2. มีการจัด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 

3.97 0.49 ปานกลาง 

3. มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน 
เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 

4.03 0.44 มาก 

4. มีการช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวันกัเรียน 

4.02 0.50 มาก 

5. มีการช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบถึงปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวันกัเรียน 

4.03 0.48 มาก 

6. มีการวเิคราะห์สาเหตุปัญหาของนกัเรียน 4.03 0.50 มาก 
7. มีการก าหนดวธีิการในการช่วยเหลือนกัเรียน 4.06 0.49 มาก 
8. 
 

9. 
 
 

มีกระบวนการในการเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ให้
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงกลายเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา 
มีการรายงานและประเมินผลด้านการป้องกัน
และช่วยเหลือนักเรียนเพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสม 

4.03 
 

4.04 
 
 

0.44 
 

0.45 

มาก 
 

มาก 
 
 

     รวม               4.01       0.45                มาก 

จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (X̅=4.01, S.D. =0.27) เม่ือพิจารณารายข้อ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียง

ตามล าดบัดงัน้ี มีการก าหนดวธีิการในการช่วยเหลือนกัเรียน (X̅=4.06, S.D. =0.49) มีการรายงานและ

ประเมินผลดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม (X̅=4.04, 

S.D. =0.45) มีการวเิคราะห์สาเหตุปัญหาของนกัเรียน (X̅=4.03, S.D. =0.50)  
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ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งต่อนกัเรียน แยกตามรายขอ้ 

ด้านที่ ด้านการส่งต่อนักเรียน 
n = 160 

ระดับ 
�̅� S.D. 

1. มีการวางแผนดา้นการส่งต่อนกัเรียน 4.09 0.41 มาก 
2. มีการวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาเพื่อ

ส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ 
4.02 0.45 มาก 

3.  มีการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหานกัเรียน 4.07 0.46 มาก 
4. มี ก า รป ระส านคว า ม ร่ วม มื อกันภ า ย ใน

หน่วยงานเพื่อการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหา 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่าย
ปกครอง เป็นตน้ 

4.03 0.50 มาก 

5. มีระบบการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกแกไ้ขปัญหา 

3.99 0.46 ปานกลาง 

6.  มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา 

3.97 0.45 ปานกลาง 

7. มีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ 

3.95 
 

0.33 
 

ปานกลาง 
 

8.          มีการรายงานและประเมินผลด้านการส่งต่อ
นกัเรียนเพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบการส่งต่อ                                                                   

3.99           0.21      ปานกลาง 

              รวม   4.01 0.26   มาก 
 จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดักรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(X̅=4.01, S.D. =0.26) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ปานกลาง เรียง

ตามล าดบัดงัน้ี มีการวางแผนดา้นการส่งต่อนักเรียน (X̅=4.09, S.D. =0.41) มีการประชุมกลุ่มเพื่อ

ปรึกษาปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี (X̅=4.07, S.D. =0.46) มีการประสานความร่วมมือกนัภายใน

หน่วยงานเพื่อการส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง 

เป็นตน้ (X̅=4.03, S.D. =0.50) 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และ

ขนาดของโรงเรียน ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ในการทดสอบค่าเฉล่ีย ใช ้ t - test  และ การ

วเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   

 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูต่อการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวม

และรายดา้น 

รายการ 
ผู้บริหาร 
(80) 

ครู 
(80) t Sig 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 4.07 0.37 4.14 0.36 -1.199 0.232 
2 ดา้นการคดักรองนกัเรียน 4.08 0.37 4.16 0.38 -1.273 

 
0.205 

3 ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4.00 0.27 4.04 0.33 -0.769 0.443 
4 ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 4.00 0.24 4.03 0.31 -0.668 

 
0.505 

5 ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 4.01 0.25 4.02 0.28 -0.250 0.803 
 ภาพรวม 4.03 0.30 4.07 0.33 -1.459 0.146 

  

 จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ต่อการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริหารและ

ครูผูรั้บผิดชอบระบบงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู พบวา่ไม่แตกต่าง  
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ตารางที ่9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีสังกดัสถานศึกษาท่ีมี

ขนาดแตกต่างกันต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA)   

รายการ 
ใหญ่  
 (90) 

กลาง 
  (54) 

เลก็  
(16) F Sig 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ด้ า น ก า ร รู้ จั ก นั ก เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคล 

4.11 0.38 4.11 0.39 4.14 0.29 0.04 0.97 

2 ดา้นการคดักรองนกัเรียน 4.09 0.35 4.15 0.40 4.21 0.47 0.85 
 

0.43 

3 ด้านการ ส่ ง เส ริมและพัฒนา
นกัเรียน 

4.01 0.29 4.04 0.31 4.08 0.41 -0.50 0.61 

4 ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
นกัเรียน 

4.01 0.27 3.99 0.27 4.12 0.34 1.25 
 

0.29 

5 ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 4.01 0.26 4.02 0.29 4.00 0.28 0.02 0.98 
 ภาพรวม 4.05 0.17 4.06 0.22 4.11 0.27 0.71 0.49 

 

 จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นวา่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครูท่ีสังกดัสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีสังกดัสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั พบวา่ไม่แตกต่าง  



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครู ตามขนาดของโรงเรียนต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตวัอย่าง ใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเคร็จซ่ีและ                

มอร์แกนในระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 โรงเรียน ท าการสุ่มโดยพิจารณา

ตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน และท าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนละ 2 คน (80โรงเรียน* 80 คน) รวม 160 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน  35 ขอ้ และ ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ                 

ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช ้ t - test  และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( X̅=4.05, S.D.=0.19)  มีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

ดา้นการคดักรองนกัเรียน (X̅=4.12 , S.D.=0.37) ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ( X̅=4.1, 
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S.D. =0.37) ดา้นการส่งเสริมและพฒันา (X̅=4.02, S.D. =0.30) ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือ

นกัเรียน ( X̅=4.01, S.D. =0.27)  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ( X̅=4.01 , S.D. =0.26)   

 1.2 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก (X̅=4.11, S.D.=0.37) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก     

เรียงตามล าดบัดงัน้ี การจดัท าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน (X̅=4.16, S.D.=0.52) การวางแผน

งานดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล (X̅=4.12, S.D.=0.45) มีเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ีช่วยให้

เขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน (X̅=4.11, S.D. =0.53) มีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียน

เป็นรายบุคคล ( X̅=4.09, S.D. =0.54) และมีการรายงานและประเมินผลดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็น

รายบุคคลเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือ (X̅=4.08, S.D. =0.46) 

 1.3 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น ดา้นการคดักรองนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (X̅=4.12 , S.D.  =0.37)  เ ม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  มีการด า เนินงานอยู่ในระดับมาก                          

เรียงตามล าดับดังน้ี มีระบบการคดักรองนักเรียนตามเกณฑ์การคดักรอง (X̅=4.19, S.D.=0.58)               

มีการน าผลการคดักรองนักเรียนไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน (X̅=4.18, S.D. =0.48) มีการใช้       

แบบประเมิน(SDQ) ในการคัดกรองนักเรียน (X̅=4.17, S.D.=0.55) มีการพิจารณาข้อมูลด้าน

ความสามารถในการเรียนของนักเรียนเพื่อจัดนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง                  

กลุ่มมีปัญหา(X̅=4.11, S.D.=0.65) มีการวางแผนดา้นการคดักรองนกัเรียน(X̅=4.09, S.D. =0.51)            

มีการจดัท าระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ (X̅=4.09, S.D. =0.49) และมีการรายงาน

และประเมินผลดา้นการคดักรองนกัเรียนเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือท่ีเหมาะสม (X̅=4.04, S.D.=0.48) 

 1.4  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น ดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวม         

อยูใ่นระดบัมาก (X̅=4.02, S.D. =0.30) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงตามล าดับดังน้ี มีการวางแผนด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน (X̅=4.08, S.D.=0.49)                   

มีกิจกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัจุดเด่น จุดดอ้ยและการปรับปรุงพฒันาตนเอง (X̅=4.07, S.D.=0.45)  

มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกับผูอ่ื้นและเสริมสร้างทักษะ              

การใช้ชีวิต เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผู ้ปกครอง (X̅=4.04, S.D.  =0.54)  และ                             
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มีกระบวนการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา (X̅=4.04,             

S.D. =0.49) มีความร่วมมือกนัระหว่างครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันานกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง

และกลุ่มท่ีมีปัญหา (X̅=3.97, S.D. =0.43) และมีการรายงานประเมินผลดา้นการส่งเสริมและพฒันา

นกัเรียนเพื่อน าไปสู่การพฒันางาน (X̅=3.96, S.D.=0.49) 

 1.5 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนโดย      

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅=4.01, S.D. =0.27) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ใน

ระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี  มีการก าหนดวธีิการในการช่วยเหลือนกัเรียน (X̅=4.06, S.D. =0.49) 

มีการรายงานและประเมินผลด้านการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา           

ท่ีเหมาะสม (X̅=4.04, S.D. =0.45) และมีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของนักเรียน (X̅=4.03, S.D. 

=0.50) มีการช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตวันักเรียน(X̅=4.03, S.D. =0.48)                 

มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน เพื่อป้องกนัแก้ไขปัญหาของนักเรียน(X̅=4.03, 

S.D.=0.44) มีกระบวนการในการเฝ้าระวงัและป้องกันไม่ให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงกลายเป็นกลุ่ม                     

ท่ีมีปัญหา (X̅=4.03, S.D. =0.44) มีการช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตวันักเรียน 

(X̅=4.02, S.D. =0.50) มีการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 

(X̅=3.97, S.D.=0.49) และมีการวางแผนดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน (X̅=3.95, S.D.=0.44)  

 1.6 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น ดา้นการส่งต่อนกัเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก (X̅=4.01,S.D.=0.26) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั

ดงัน้ี มีการวางแผนดา้นการส่งต่อนกัเรียน (X̅=4.09, S.D.=0.41) มีการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหา

นกัเรียนเป็นรายกรณี (X̅=4.07, S.D.=0.46) มีการประสานความร่วมมือกนัภายในหน่วยงานเพื่อการ

ส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง เป็นตน้ (X̅=4.03, 

S.D.=0.50) มีการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาเพื่อส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ (X̅=4.02, 

S.D. =0.45) มีระบบการส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหาไปให้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกแกไ้ขปัญหา (X̅=3.99, 

S.D.=0.46) มีการรายงานและประเมินผลด้านการส่งต่อนักเรียนเพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบ            

การส่งต่อ (X̅=3.99, S.D.= 0.21) และมีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออย่าง      

เป็นระบบ(X̅=3.95, S.D.= 0.33) 
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 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและ               

รายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่น

ระดับมาก   ผูบ้ริหาร (X̅=4.03, S.D.=0.15) ครูผูรั้บผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(X̅=4.05, S.D.=0.21) 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู พบวา่ไม่แตกต่าง 

 3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบต่อการ

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น อยู่ใน

ระดบัมาก ขนาดใหญ่ (X̅=4.05, S.D. =0.17) ขนาดกลาง (X̅=4.06, S.D. =0.22) ขนาดเล็ก (X̅=4.11, 

S.D. =0.27) 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีสังกดัสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั พบวา่ไม่แตกต่าง 

 4. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูบ้ริหารและครู 

ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  

 - ขอ้มูลนกัเรียนและผูป้กครองควรเป็นปัจจุบนั ครูทุกคนควรศึกษาภูมิหลงัของ

นักเรียน เพื่อให้เข้าใจปัญหาของนักเรียนมากข้ึน ควรจดัท าเอกสารแบบวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลเป็นเหมือนกนัทั้งโรงเรียน  จ านวน 9 คน  

ดา้นการคดักรองนกัเรียน  

 - ควรมีแบบทดสอบเคร่ืองมือคดักรองท่ีมีความเท่ียงตรง จ านวน 5 คน 

 - จดัท าแบบบนัทึกพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาใหช้ดัเจน จ านวน 4 คน 

 - การคดักรองนกัเรียนอยา่งนอ้ยตอ้ง 3 เดือนข้ึนไปจึงจะทราบพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง 

ควรเอาใจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหาใหม้ากข้ึน เพื่อหาทางแกไ้ขไดท้นัเวลา จ าวน 16 คน 

ดา้นการส่งเสริม  

 - ครูควรส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความถนดัในดา้นต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ใหค้  าปรึกษา 

และกระตุน้เพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนเป็นรายบุคคล จ าวน 6 คน 
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 - ผูป้กครองตอ้งยอมรับความพิเศษในตวันกัเรียน และควรให้นกัเรียนไดท้  าในส่ิง

ท่ีชอบ และแสดงออกตามศกัยภาพของแต่ละคน จ านวน 3 คน 

 - จดักิจกรรมส่งเสริมกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล สังเกตความตอ้งการในพฤติกรรม

นกัเรียน กระตุน้เสริมความมัน่ในใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนตอ้งท าต่อเน่ืองอยา่งจริงจงั จ  านวน 13 คน 

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน  

 - ครูควรเขา้ใจถึงปัญหาของนกัเรียน เพื่อน าเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขให้

สภาพดีข้ึน จ านวน 10 คน 

 - ควรมีการประชุมช้ีแจงระหว่างครู ผูป้กครองและผูบ้ริหาร ร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาอยา่งต่อเน่ือง และจดักิจกรรมสร้างกระบวนการกลุ่ม จ านวน 8 คน 

ดา้นการส่งต่อ   

 - ควรมีการประสานงานท่ีดีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี

ปัญหาไดท้นั จ านวน 7 คน 

  - ควรมีการเก็บทะเบียนประวติันักเรียนตั้งแต่สมคัรเข้าโรงเรียน และแจ้งการ

เปล่ียนแปลงประวติัเดิม เพื่อง่ายต่อการช่วยเหลือ  จ  านวน 2 คน 

 - ควรมีการรายงานผลการส่งต่อใหผู้บ้ริหารทราบทุกคร้ัง จ  านวน 6 คน  

 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีดงัน้ี  ดา้นการคดักรอง

นกัเรียน (X̅=4.12 ,S.D.=0.37) ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ( X̅=4.11 ,S.D. =0.37) ดา้นการ

ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน (X̅=4.02 , S.D.=0.30) ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน ( X̅=4.01 

, S.D.=0.27)  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  ( X̅=4.01 ,S.D. =0.26)   

ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้ความส าคญักบัการ

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษาได้มีการบัญญัติไวใ้นพระราชบญัญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7                      

มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ตอ้งจดัให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว                   

การให้ค  าปรึกษาฝึกอบรมแก่นกัเรียน เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อ
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สังคมและความปลอดภยัแก่นักเรียน นอกจากนั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

ได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และก าหนด

มาตราการสนับสนุนส่งเสริมศกัยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรม ส่งเสริมพฒันา ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาและการคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งอยูใ่น

เป้าประสงค์ของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีก าหนดให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีป้องกนัพฤติกรรมเบ่ียงเบนและเป็นไปตามเกณฑ์คุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตร 

จึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาส กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นนัทรัตน์ เก้ือหนุน (2553:บทคดัยอ่) 

ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมมีระดบัของผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา ทั้ง 5 ขั้นตอน อยูใ่นระดบั มาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ยิ่งกมล นาคะเวช (2553:บทคดัยอ่) ท่ีท าการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ การปฏิบติังานของสถานศึกษาในการด าเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกั

นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการคดักรองนักเรียน ตามล าดับ  

เช่นเดียวกบังานวิจยัของ อินทิรา ฮวดเจริญ (2550:บทคดัยอ่) ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเร่ือง การด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วย เหลือนัก เ รียน โรง เ รียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาปราจีนบุ รี                                     

ตามกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน                                                  

4. ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียนตามต าแหน่ง ผลการวิจยัพบว่า 

ระดบัการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ปราจีนบุรี อยูใ่นระดบัมาก ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ดา้นท่ีมีระดบัการด าเนินงานสูงสุด ไดแ้ก่ การป้องกนัแกไ้ขปัญหานกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมา ไดแ้ก่ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีระดบัการด าเนินงาน

ต ่าสุด ไดแ้ก่ การส่งต่อนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน พบว่า 

ผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดบัมาก และไม่แตกต่างกนั  อาจเป็นเพราะว่า

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และในการท างานจะต้องร่วมมือกับครูและ

ผูป้กครอง เพื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสุขและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดารัตน์ มาตมูลตรี(2560:บทคดัย่อ) ท าการวิจัยเร่ือง ศึกษาและ

เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา ของสหวทิย

ศึกษาซับสนุ่น – หนองย่างเสือ  สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา และผลการเปรียบเทียบการบริหารงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าดา้นการคดักรองนกัเรียน และ     

ดา้นการส่งต่อนกัเรียน มีความไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีดา้น

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการส่งเสริม และพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนัช่วยเหลือ และ

แกไ้ข ไม่แตกต่างกนัและผลการเปรียบเทียบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการคดักรองนกัเรียนมีความแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความ

คิดเห็นแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

  3. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบต่อการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานครในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั

โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ ค่าเฉล่ียในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กมีค่าสูงกวา่ อาจแสดงให้เห็นวา่ สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีขนาดเล็ก มีความพร้อมดา้นบุคลากร มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง

และชุมชนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ครบทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้ งส านักการศึกษากรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานกลางก็ให้
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ความส าคัญกับระบบการดูแลนักเรียน ให้มีกระบวนการท างานท่ีมีระบบ มีความชัดเจน                               

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั ของ จิดาภา มาประดิษฐ์ (2556:บทคดัยอ่)  ท าการวจิยัเร่ือง การบริหาร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 พบวา่1) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ การคดักรองนกัเรียน และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุพรรณี ภูแกว้ (2555:บทคดัยอ่) สภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานระบบการดูแล

ความช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย    

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นผลจากการวจิยั เร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี  

 1.ดา้นการส่งต่อ พบวา่ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ควรมีการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ สถานศึกษา 

ควรสร้างระบบ ขั้นตอน ในการส่งต่อทั้งการช่วยเหลือภายในและการช่วยเหลือจากภายนอก 

โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาไปรับการรักษา สถานศึกษาควรประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหารุนแรง และควรมีการรายงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานการส่งต่อนกัเรียนถึงปัญหา อุปสรรค ประเด็นความส าเร็จ รวมทั้งแนว

ทางการช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงท่ีมีลกัษณะคลา้ยหรือมีปัญหาใกลเ้คียงกนัไดอ้ย่างเหมาะสมและทนั

เหตุการณ์ 

 2.ด้านการป้องกนัและการแก้ไข  พบว่า  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สถานศึกษาควรให้
ความส าคญัในการวางแผน การจดัท าแผนงานโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน และควร
ช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียน มีการรายงานและประเมินผลให้กบัครู
ประจ าชั้นหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 
       3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สถานศึกษามีการ
วางแผนงานท่ีดีมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกับผูอ่ื้นและ
เสริมสร้างทกัษะการใชชี้วติ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  มีกระบวนการ การให้
ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน ใหค้วามร่วมมือกนัระหวา่งครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันานกัเรียน
ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหาและมีการรายงานและประเมินผลดา้นการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนเพื่อน าไปสู่การพฒันานกัเรียน 

4.ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สถ าน ศึ กษ า มี ก า ร
วางแผนงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน ดา้นความสามารถ ดา้นผลการ
เรียน ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านความประพฤติ โดยการใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การเยี่ยมบา้น มีจดัการประชุมผูป้กครอง สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน วธีิการวดัประเมินผล ระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนและมีขั้นตอนการรายงานและประเมินผล
นกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และแกปั้ญหา ไดต้รงตามสภาพจริงของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล และอาจจะมีการประเมินผูเ้รียนทุก ๆภาคเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการของ
ผูเ้รียน 
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 5. ดา้นการคดักรองนกัเรียน พบวา่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
 สถานศึกษามีการวางแผนงานคดักรองนักเรียนท่ีชัดเจน เพื่อจดัแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ     
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา มีขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน มีการจัดท าระบบข้อมูลท่ีเก่ียวกับ                         
ตวันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ มีระบบการคดักรองนกัเรียนตามเกณฑ์การคดักรองนกัเรียน โดยใชแ้บบ
ประเมิน (SDQ) ในการคดักรอง และมีการรายงานประเมินผลดา้นการคดักรองนกัเรียนเพื่อน าไปสู่
การช่วยเหลือท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม   
 

5.4 ข้อเสนอแนะของการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากขอ้คน้พบของการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะของการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป เร่ือง

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ควรศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ

ของนกัเรียนในสถานศึกษา  

 3. ควรศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนในสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม เร่ือง ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ 

โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม เร่ือง ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ 

โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

3 2 1 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1 การวางแผนงานดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 1 1 1 3 1 

2 การจดัท าขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน 1 1 1 3 1 

3 มีเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ีช่วยให้เขา้ใจตวันกัเรียนมากข้ึน 1 1 1 3 1 

4 มีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนรายบุคคล 1 1 1 3 1 

5 มีการรายงานและประเมินผลดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
น าไปสู่การช่วยเหลือ 

1 0 1 1 0.7 

ด้านการคดักรองนักเรียน 
6 มีการวางแผนดา้นการคดักรองนกัเรียน 1 1 1 3 1 
7 มีการจดัท าระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 1 1 1 3 1 
8 มีการพิจารณาขอ้มูลดา้นความสามารถในการเรียนของนกัเรียน เพ่ือจดั

นกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสียง และกลุ่มมีปัญหา 
1 1 1 3 1 

9 มีระบบการคดักรองนกัเรียนตามเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียน 1 1 1 3 1 
10 มีการใชแ้บบประเมิน (SDQ) ในการคดักรองนกัเรียน 1 1 1 3 1 
11 มีการน าผลการคดักรองนกัเรียนไปใชใ้นการช่วยเหลือนกัเรียน 1 0 1 2 0.7 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
12 มีการรายงานและประเมินผลดา้นการคดักรองนกัเรียนเพ่ือน าไปสู่การ

ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
1 1 1 3 1 

13 มีการวางแผนดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 1 1 1 3 1 
14 มีการจดักิจกรรมต่าง ๆท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีสมัพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น

และเสริมสร้างทกัษะการใชชี้วิต เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุม
ผูป้กครอง 

1 1 1 3 1 

15 มีกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนรู้จกัจุดเด่น จุดดอ้ยและการปรับปรุงพฒันา
ตนเอง 

1 1 1 3 1 

16 มีกระบวนการการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง และ
กลุ่มมีปัญหา 

1 0 1 1 0.7 

17 มีความร่วมมือกนัระหวา่งครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันานกัเรียนท่ีอยู่
ในกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 

1 1 1 3 1 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 

3 2 1   
18 มีการรายงานและประเมินผลดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเพ่ือ

น าไปสู่การพฒันางาน 
1 1 1 3 1 

ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
19 มีการวางแผนดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 1 1 1 3 1 

20 มีการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมี
ปัญหา 

1 1 1 3 1 

21 มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองชุมชนเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ของนกัเรียน 

1 1 1 3 1 

22 มีการช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน 1 1 1 3 1 
23 มีการช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน 1 1 1 3 1 
24 มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานกัเรียน 1 1 1 3 1 
25 มีการก าหนดวิธีการในการช่วยเหลือนกัเรียน 1 1 1 3 1 
26 มีกระบวนการในการเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียง

กลายเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา 
1 1 1 3 1 

27 มีการรายงานและประเมินผลดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

ด้านการส่งต่อ 
28 มีการวางแผนดา้นการส่งต่อนกัเรียน 1 1 1 3 1 
29 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาเพ่ือส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ 1 0 1 1 0.7 
30 มีการประชุมกลุ่ม เพ่ือปรึกษาปัญหานกัเรียนเป็นรายกรณี 1 1 1 3 1 
31 มีการประสานความร่วมมือกนัภายในหน่วยงานเพ่ือการส่งต่อนกัเรียนท่ีมี

ปัญหาเพ่ือแก่ไขปัญหาร่วมกนั เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 
1 1 1 3 1 

32 มีระบบการส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหาไปให้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกแกไ้ข
ปัญหา 

1 1 1 3 1 

33 มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา 

1 1 1 3 1 

34 มีขั้นตอนการส่งต่อนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ 1 1 1 3 1 
35 .มีการรายงานและประเมินผลดา้นการส่งนกัเรียนเพ่ือน าไปสู่การพฒันา

ระบบการส่งต่อ 
1 1 1 3 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.840 .842 35 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

แบบสอบถาม 
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เคร่ืองมืองานวจัิย 

 

เร่ือง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล  

ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย     ลงใน หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงของท่ำน  

1.เพศ   1. ชำย  2. หญิง 

2. อำย ุ   1. 25-34 ปี  2. 35-44 ปี 

   3. 45-54 ปี  3. 55-60 ปี 

3.ต ำแหน่ง   1. ผูบ้ริหำร  2. ครูผูรั้บผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือ 

4. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

   1.  1-5 ปี   2. 6-10 ปี 

   3. 11-15 ปี   4. มำกกวำ่ 15 ปีข้ึนไป 

5. ระดบักำรศึกษำ 

     1. ปริญญำตรี  2. ปริญญำโท    3. ปริญญำเอก 

6. ขนำดสถำนศึกษำ 

    1. ใหญ่     2. กลำง       3. เล็ก 

 

ตอนที ่2 ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส สังกดั

กรุงเทพมหำนคร 

ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ท่ีตรงกบัควำมจริงมำกท่ีสุดขอกำรด ำเนินงำนระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน  โรงเรียนขยำยโอกำส สังกดักรุงเทพมหำนคร 

โดยประเมินระดบักำรปฏิบติังำนของสถำนศึกษำ ใน 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5   หมำยถึง เตรียมการ/ปฏิบติัการ/ติดตามและประเมินผล ของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบัมำก
ท่ีสุดหรือมีกำรด ำเนินงำนมำกกวำ่ 80% ข้ึนไป       
 4   หมำยถึง เตรียมการ/ปฏิบติัการ/ติดตามและประเมินผล ของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบัมำก 
หรือมีกำรด ำเนินงำน 75-79%        
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 3   หมำยถึง เตรียมการ/ปฏิบติัการ/ติดตามและประเมินผล ของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบัปำน
กลำงหรือมีกำร ด ำเนินงำน 65-74%        
 2   หมำยถึง เตรียมการ/ปฏิบติัการ/ติดตามและประเมินผล ของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบันอ้ย 
หรือมีกำรด ำเนินงำน 55-64%        
 1   หมำยถึง เตรียมการ/ปฏิบติัการ/ติดตามและประเมินผล ของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุดหรือมีกำรด ำเนินงำนต ่ำกวำ่ 54 % ลงไป  
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดบัการปฏบิัตงิานของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1.การวางแผนงานดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล      

2.การจดัท าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน      

3.มีเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจตวันกัเรียนมากข้ึน      

4.มีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนรายบุคคล      

5.มีการรายงานและประเมินผลดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
น าไปสู่การช่วยเหลือ 

     

ด้านการคัดกรองนักเรียน      

6.มีการวางแผนดา้นการคดักรองนกัเรียน      

7.มีการจดัท าระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ      

8.มีการพิจารณาขอ้มูลดา้นความสามารถในการเรียนของนกัเรียน เพื่อ
จดันกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสียง และกลุ่มมีปัญหา 

     

9.มีระบบการคดักรองนกัเรียนตามเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียน      

10.มีการใชแ้บบประเมิน (SDQ) ในการคดักรองนกัเรียน      

11.มีการน าผลการคดักรองนกัเรียนไปใชใ้นการช่วยเหลือนกัเรียน      

12.มีการรายงานและประเมินผลดา้นการคดักรองนกัเรียนเพื่อน าไปสู่
การช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

     

ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 
13.มีการวางแผนดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน      

14.มีการจดักิจกรรมต่าง ๆท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นและเสริมสร้างทกัษะการใชชี้วติ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
ประชุมผูป้กครอง 

     

15.มีกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนรู้จกัจุดเด่น จุดดอ้ยและการปรับปรุง
พฒันาตนเอง 

     

16.มีกระบวนการการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดบัการปฏบิัตงิานของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

17.มีความร่วมมือกนัระหวา่งครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันา
นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 

     

18.มีการรายงานและประเมินผลดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
เพื่อน าไปสู่การพฒันางาน 

     

ด้านการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียน 
19.มีการวางแผนดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน      

20.มีการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนกลุ่มเส่ียง และ
กลุ่มมีปัญหา 

     

21.มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองชุมชนเพื่อป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาของนกัเรียน 

     

22.มีการช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน      

23.มีการช้ีแจงใหผู้ป้กครองทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน      

24.มีการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหานกัเรียน      

25.มีการก าหนดวธีิการในการช่วยเหลือนกัเรียน      

26.มีกระบวนการในการเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียง
กลายเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา 

     

27.มีการรายงานและประเมินผลดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือ
นกัเรียนเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

     

ด้านการส่งต่อนักเรียน 
28.มีการวางแผนดา้นการส่งต่อนกัเรียน      

29.มีการวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาเพื่อส่งต่อไปรับการ
ช่วยเหลือ 

     

30.มีการประชุมกลุ่ม เพื่อปรึกษาปัญหานกัเรียนเป็นรายกรณี      

31.มีการประสานความร่วมมือกนัภายในหน่วยงานเพื่อการส่งต่อ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อแก่ไขปัญหาร่วมกนั เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่าย
ปกครอง เป็นตน้ 
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดบัการปฏบิัตงิานของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

32.มีระบบการส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหาไปใหผู้เ้ช่ียวชาญภายนอก
แกไ้ขปัญหา 

     

33.มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา 

     

34.มีขั้นตอนการส่งต่อนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งเป็น
ระบบ 

     

35.มีการรายงานและประเมินผลดา้นการส่งนกัเรียนเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาระบบการส่งต่อ 

     

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

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

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

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

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

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

หนงัสือขอเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก ช 

แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ตอนที่ 1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์

การท างานระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
 

 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 55 34.40 34.40 34.40 

female 105 65.60 65.60 100.00 

Total 160 100.00 100.00  
 

 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-34 ปี 11 6.90 6.90 6.90 

35-44 ปี 71 44.40 44.40 51.30 

45-54 ปี 65 40.60 40.60 91.90 

55-60ปี 13 8.10 8.10 100.00 

Total 160 100.00 100.00  

 

 

ต าแหน่ง 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหาร 80 5.00 50.00  

ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 50.00 50.00 100.00 

Total 160 100.00 100.00  
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ประสบการณ์การท างาน 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 ปี 12 7.50 7.50 7.50 

6-10 ปี 65 40.60 40.60 48.10 

11-15ปี 71 44.40 44.40 92.50 

มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 12 7.50 7.50 100.00 

Total 160 100.00 100.00  
 

 
ระดบัการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตรี 33 20.60 20.60 20.60 

ปริญญาโท 127 79.40 79.40 100.00 

Total 160 100.0 100.0  
 

 
ขนาดสถานศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ใหญ่ 90 56.25 56.25 56.25 

กลาง 54 33.75 33.75 90.00 

เลก็ 16 10.00 10.00 100.0 

Total 160 100.00 100.00  
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส  สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล                 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันา 4. ดา้นการป้องกนัและการแกไ้ข และ  
5.ดา้นการส่งต่อ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ดา้นท่ี1 160 3.00 5.00 4.1138 .37307 
ดา้นท่ี2 160 3.29 5.00 4.1241 .37953 
ดา้นท่ี3 160 3.17 5.00 4.0247 .30737 
ดา้นท่ี4 160 2.78 4.78 4.0174 .27824 
ดา้นท่ี5 160 3.25 4.88 4.0125 .26901 
รวมทุกดา้น 160 3.59 4.77 4.0585 .19521 
Valid N (listwise) 160     

การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 160 3 5 4.12 .454 
a2 160 3 5 4.16 .521 
a3 160 3 5 4.11 .526 
a4 160 3 5 4.09 .535 
a5 160 3 5 4.08 .462 
ดา้นท่ี1 160 3.00 5.00 4.1138 .37307 
Valid N (listwise) 160     
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การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a13 160 3 5 4.08 .496 
a14 160 3 5 4.04 .542 
a15 160 3 5 4.07 .450 
a16 160 3 5 4.04 .493 
a17 160 3 5 3.97 .434 
a18 160 2 5 3.96 .493 
ดา้นท่ี3 160 3.17 5.00 4.0247 .30737 
Valid N (listwise) 160     

การคดักรองนักเรียน 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a6 160 3 5 4.09 .519 
a7 160 3 5 4.09 .499 
a8 160 3 5 4.11 .650 
a9 160 3 5 4.19 .588 
a10 160 3 5 4.17 .552 
a11 160 3 5 4.18 .487 
a12 160 3 5 4.04 .487 
ดา้นท่ี2 160 3.29 5.00 4.1241 .37953 
Valid N (listwise) 160     
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การส่งต่อ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a28 160 3 5 4.09 .410 
a29 160 3 5 4.02 .455 
a30 160 3 5 4.07 .464 
a31 160 3 5 4.03 .501 
a32 160 3 5 3.98 .469 
a33 160 3 5 3.97 .454 
a34 160 3 5 3.95 .333 
a35 160 3 5 3.99 .210 
ดา้นท่ี5 160 3.25 4.88 4.0125 .26901 
Valid N (listwise) 160     

 
 
 

การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a19 160 3 5 3.95 .446 
a20 160 2 5 3.97 .494 
a21 160 3 5 4.03 .440 
a22 160 2 5 4.02 .507 
a23 160 3 5 4.03 .481 
a24 160 3 5 4.03 .501 
a25 160 3 5 4.06 .492 
a26 160 3 5 4.03 .440 
a27 160 3 5 4.04 .453 
ดา้นท่ี4.1 160 2.78 4.78 4.0174 .27824 
Valid N (listwise) 160     
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น 

 

 

Group Statistics 

 ต าแหน่ง N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ดา้นท่ี1 ผูบ้ริหาร 80 4.0757 .37701 .04383 

ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 4.1465 .36869 .03976 

ดา้นท่ี2 ผูบ้ริหาร 80 4.0830 .37463 .04355 
ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 4.1595 .38233 .04123 

ดา้นท่ี3 ผูบ้ริหาร 80 4.0045 .27306 .03174 
ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 4.0421 .33471 .03609 

ดา้นท่ี4.1 ผูบ้ริหาร 80 4.0015 .24433 .02840 
ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 4.0310 .30520 .03291 

ดา้นท่ี5 ผูบ้ริหาร 80 4.0068 .25499 .02964 
ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 4.0174 .28191 .03040 

รวมทุกดา้น ผูบ้ริหาร 80 4.0343 .15983 .01858 

ผูรั้บผดิชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

80 4.0793 .21999 .02372 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

ดา้นท่ี1 Equal variances 
assumed 

.233 .630 -1.199 158 .232 -.07084 .05907 -.18751 .04584 

Equal variances not 
assumed 

  -1.197 153.376 .233 -.07084 .05917 -.18773 .04606 

ดา้นท่ี2 Equal variances 
assumed 

.040 .842 -1.273 158 .205 -.07646 .06006 -.19508 .04217 

Equal variances not 
assumed 

  -1.275 155.332 .204 -.07646 .05997 -.19492 .04200 

ดา้นท่ี3 Equal variances 
assumed 

4.622 .033 -.769 158 .443 -.03755 .04880 -.13393 .05883 

Equal variances not 
assumed 

  -.781 157.575 .436 -.03755 .04807 -.13248 .05739 

ดา้นท่ี4 Equal variances 
assumed 

2.162 .143 -.668 158 .505 -.02951 .04420 -.11680 .05778 

Equal variances not 
assumed 

  -.679 157.219 .498 -.02951 .04347 -.11537 .05636 

ดา้นท่ี5 Equal variances 
assumed 

.022 .883 -.250 158 .803 -.01069 .04278 -.09518 .07381 

Equal variances not 
assumed 

  -.252 157.592 .802 -.01069 .04246 -.09455 .07318 

รวมทุก
ดา้น 

Equal variances 
assumed 

3.959 .048 -1.459 158 .146 -.04501 .03084 -.10592 .01591 

Equal variances not 
assumed 

  -1.494 153.856 .137 -.04501 .03013 -.10453 .01452 
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ตอนที่ 3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีสังกดัสถานศึกษา             

ท่ีมีขนาดแตกต่างกันต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส                     

สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น 
 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ดา้นท่ี1 ใหญ่ 90 4.1111 .38173 .04024 4.0312 4.1911 3.00 5.00 

กลาง 54 4.1111 .38592 .05252 4.0058 4.2164 3.20 5.00 

เล็ก 16 4.1375 .28954 .07238 3.9832 4.2918 3.60 5.00 

Total 160 4.1138 .37307 .02949 4.0555 4.1720 3.00 5.00 
ดา้นท่ี2 ใหญ่ 90 4.0937 .34674 .03655 4.0210 4.1663 3.29 5.00 

กลาง 54 4.1481 .40307 .05485 4.0381 4.2582 3.43 5.00 
เล็ก 16 4.2143 .47237 .11809 3.9626 4.4660 3.43 5.00 
Total 160 4.1241 .37953 .03000 4.0648 4.1834 3.29 5.00 

ดา้นท่ี3 ใหญ่ 90 4.0056 .28754 .03031 3.9453 4.0658 3.17 4.83 
กลาง 54 4.0401 .30704 .04178 3.9563 4.1239 3.33 4.83 
เล็ก 16 4.0802 .41407 .10352 3.8596 4.3008 3.50 5.00 
Total 160 4.0247 .30737 .02430 3.9767 4.0727 3.17 5.00 

ดา้นท่ี
4.1 

ใหญ่ 90 4.0136 .26900 .02836 3.9572 4.0699 3.22 4.78 
กลาง 54 3.9938 .27338 .03720 3.9192 4.0684 2.78 4.44 
เล็ก 16 4.1181 .33816 .08454 3.9379 4.2982 3.33 4.67 
Total 160 4.0174 .27824 .02200 3.9739 4.0608 2.78 4.78 

ดา้นท่ี5 ใหญ่ 90 4.0125 .25696 .02709 3.9587 4.0663 3.38 4.88 
กลาง 54 4.0162 .28940 .03938 3.9372 4.0952 3.38 4.88 
เล็ก 16 4.0000 .28137 .07034 3.8501 4.1499 3.25 4.50 
Total 160 4.0125 .26901 .02127 3.9705 4.0545 3.25 4.88 

รวมทุก
ดา้น 

ใหญ่ 90 4.0473 .16507 .01740 4.0127 4.0819 3.71 4.77 

กลาง 54 4.0619 .21530 .02930 4.0031 4.1206 3.66 4.77 

เล็ก 16 4.1100 .27357 .06839 3.9642 4.2558 3.59 4.57 

Total 160 4.0585 .19521 .01543 4.0280 4.0890 3.59 4.77 
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ANOVA 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ดา้นท่ี1 Between Groups .010 2 .005 .036 .965 

Within Groups 22.120 157 .141   

Total 22.130 159    
ดา้นท่ี2 Between Groups .245 2 .122 .848 .430 

Within Groups 22.658 157 .144   
Total 22.903 159    

ดา้นท่ี3 Between Groups .095 2 .048 .500 .607 
Within Groups 14.927 157 .095   
Total 15.022 159    

ดา้นท่ี4.1 Between Groups .193 2 .097 1.253 .288 
Within Groups 12.116 157 .077   
Total 12.310 159    

ดา้นท่ี5 Between Groups .003 2 .002 .022 .978 
Within Groups 11.503 157 .073   
Total 11.506 159    

รวมทุกดา้น Between Groups .054 2 .027 .711 .493 

Within Groups 6.005 157 .038   

Total 6.059 159    
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ช่ือ - สกุล  นางสาวสุภสัสร สุริยะ 

วนั เดือน ปีเกิด  วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2530 

สถานท่ีเกิด  อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 19 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 7 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งและประวติัการท างาน 

 พ.ศ. 2558 ครูผูช่้วย โรงเรียนคลองปักหลกั ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2560 ครู คศ.1 โรงเรียนคลองปักหลกั ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

  

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

   วทิยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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