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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
         การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
            2.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 2.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 2.2.2 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 2.2.3 ความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 2.2.4 วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 2.2.5 ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
                 2.2.6 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         2.3 แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.3.1 กลยุทธ์ความสําเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.3.2 บทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.3.3 กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.3.4 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดําเนินงานของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
            2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.1 สภาพท่ัวไปของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
 
         การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ได้รวมหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย 
ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสร้างใหม่เป็น 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ระดับกระทรวง มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และ
ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล มีหน่วยงานหลักที่เป็นนิติบุคคล 5 ส่วนราชการ คือ 
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                    1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด/อําเภอ 
ประกอบด้วย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่ง
อําเภอ จัดต้ังเป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ดังน้ี 

     1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
            2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน 

       3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

        4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       5) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ทุกด้าน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
การพัฒนาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และทกุองค์กรที่
เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         9) ดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

         10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา 
         11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะสํานักงาน

ผู้แทนกระทรวงศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่

ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
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 โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ กลุ่มอํานวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 จังหวัดชลบุรีมีจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 3 เขต คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ประกอบด้วย อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบ้านบึง และอําเภอหนองใหญ่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ประกอบด้วย อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบ่อทองและอําเภอเกาะจันทร์ และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ประกอบด้วย อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะสีชัง อําเภอบางละ
มุง และอําเภอสัตหีบ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด กํากับ ดูแล บริหารการจัดการศึกษาภายในหน่วยงาน และสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีรองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 อีกจํานวน 10 คน เป็นผู้ช่วยกํากับ ดูแล และให้บริการการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาในเขตอําเภอศรีราชา อําเภอเกาะสีชัง อําเภอบางละมุง และอําเภอสตัหีบ คือ 
 1) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
95 แห่ง ในปีการศึกษา 2551 
 2) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน (สช.) 
จํานวน 57 แห่ง  
 นโยบายการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ยึด
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้คนไทยได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักการเรียนรู้ พ่ึงตนเองได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และพร้อมก้าวทันสังคมโลก ส่งเสริมการจัดบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สําหรับคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

เป้าหมายในการศึกษา การดําเนินการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
มีเป้าหมายในการให้บริการดังน้ี 

         1) เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิด-5 ปี ได้รับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมให้มี
คุณลักษณะตามวัย 

        2) ผู้เรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ มีโอกาสเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีโอกาสในการเลือกที่จะเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ 
               3) ผู้เรียนและผู้สําเร็จการอาชีวศึกษา มีปริมาณตามความต้องการจําเป็นของประเทศ 
มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

  4) ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถ ที่เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการร่วมมือและการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 

   5) ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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    6) หน่วยงานทางการศึกษาจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา 
  สรุปได้ว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีโครงสร้างการบริหารงาน และสภาพ
การจัดการศึกษา ตามแนวนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีภารกิจหน้าที่หลัก ได้แก่ มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาภาคบังคับ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ   
 
2.2 ระบบการดแูลชว่ยเหลือนักเรียน 
       
         2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 
โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน กับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงของ
การพัฒนา เน่ืองจากสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมแล้ว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ในสังคมโลก ปัจจุบัน ปัญหาครอบครัว การพัฒนานักเรียน
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 
หน้า 13) จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนซึ่งมีครูที่ปรึกษา 
เป็นหลักสําคัญในการดําเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดด้วยความรักเมตตาต่อศิษย์ 
และภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคคล 
ที่มีคุณค่าของสังคม 
         การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบันมีจุดเริ่มจากการแนะแนว 
โดยในปีการศึกษา 2496 กระทรวงศึกษาธิการได้นําการแนะแนวเข้าไปให้บริการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 
ได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กําหนดให้มีงานแนะแนวสังกัดสํานักงานวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา โดยให้อยู่ในกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังได้กําหนดให้ครูทุกคนเป็นครูแนะแนว และเย่ียมบ้านนักเรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย (พนม ลิ้มอารีย์, 2548, หน้า 26) 
          2.2.2 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการ
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ทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลหลักในการดําเนินการและมีการประสานความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับครูผู้เก่ียวข้องหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน 
            กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 15) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ  
วิธีการดําเนินงานในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีรูปธรรมและขั้นตอนอย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
            กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 1) ให้ความหมายว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 
การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพ้นจาก
วิกฤตทั้งปวง 
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หน้า 3) ให้ความหมายว่า ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มี
ครูประจาช้ันหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเคร่ืองมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่
ตรวจสอบได้ 
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการของครูที่
ปรึกษาในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างมีขั้นตอนมีวิธีการและเครื่องมือโดย
ประสานความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามอัตภาพของตน  
    2.2.3 ความสาํคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
            การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาน้ัน 
นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ใน
เชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
ภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลัก
สําคัญในการดําเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก และเมตตา ที่มี
ต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอก
งาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป (กรมสุขภาพจิต, 2544, หน้า 13) 
          กรมสุขภาพจิต จึงตระหนักถึงความสําคัญที่จะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้มีกระบวนการทํางานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมท้ังมีวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแล 
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ช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ โดยมีแนวคิด 
หลักในการดําเนินงาน ดังน้ี (กรมสุขภาพจิต, 2544, หน้า 15)  
               1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลา 
และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังน้ันการยึดนักเรียนเป็นสําคัญ 
ในการพัฒนาเพ่ือดูแลช่วยเหลือทั้งด้านการป้องกันการแก้ปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจําเป็น  
                  2) ความสําเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา
ของทุกคนที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครองหรือชุมชน 
          วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ อมรากุล อินโอชานนท์ และอุษา พึ่งธรรม (2546, หน้า 3) กล่าวว่า
การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว  
ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหา
การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด 
มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง 
ดังน้ันภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังน้ัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสําคัญ
ในการดําเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาต่อศิษย์ และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงามเป็นบุคคลที่
มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
          บทบาทของครูที่กล่าวมาน้ันคงมิใช่เรื่องใหม่เพราะมีการปฏิบัติกันอย่างสมํ่าเสมอและได้
ดําเนินการมานานแล้วนับตั้งแต่อดีตจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล แต่เพื่อให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยเฉพาะการทํางานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน มีเทคนิควิธีการ หรือการใช้เครื ่องมือต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว  
ความสําเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสังคม 
          2.2.4 วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
        วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดังน้ี  
          กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 13) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีดังน้ี 
                 1) เพ่ือให้การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ  
                  2) เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน มีการทํางานร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการทํางานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ 
หรือรับการประเมินได้ 
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            กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 3) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีดังน้ี 
                1) เพื่อให้นักเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการวิธีการและ
เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้  
               2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจําช้ันและครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                  3) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 4) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังน้ี 
                  1) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และ
เคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               3) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
           2.2.5 ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547,หน้า 8-9) กล่าวว่า การดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีประโยชน์ต่อหลายฝ่ายดังน้ี 
               1) ประโยชน์ต่อนักเรียน 
 (1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 
 (2) นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษ 
 (3) นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 (4) นักเรียนมทีักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน ครู และผู้ปกครอง 
 2) ประโยชน์ต่อครู 
 (1) ครูได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
                     (2) ครูมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน 
 (3) ครูมผีลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (4) ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 3) ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
  (1) ผู้บริหารได้รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้
ปฏิรูปการเรียนการสอน 
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    (2) ผู้บริหารได้รู้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนและใช้ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
นักเรียน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 (3) ผู้บรหิารมีรปูแบบกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 4) ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
 (1) โรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 (2) โรงเรียนได้รับการยอมรับการสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร 
 องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 (3) โรงเรียนมีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร 
 5) ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง/ชุมชน 
     (1) ผู้ปกครอง/ชุมชน ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
     (2) ผู้ปกครอง/ชุมชน เข้าใจถงึวิธีการอบรมส่ังสอนบุตร 
     (3) ผู้ปกครอง/ชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เป็นครอบครัว/ชุมชนที่เข้มแข็ง 
     (4) ผู้ปกครอง/ชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
 6) ประโยชน์ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (1) พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 
     (2) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทํางานการนิเทศติดตามผล ประเมินผลและ
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
งานต่อไป 
 7) ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
     (1) นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา และมีความสุข 
     (2) มีการเช่ือมโยงข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ 
     (3) ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในระดับต่างๆ 
     (4) ประชาชนมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 จากประโยชน์ข้างต้นพอสรุปได้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประโยชน์กว้างขวาง
ต้ังแต่ประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และต่อประเทศชาติ 
            2.2.6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ (2544, หน้า 13-14) กล่าวว่า ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้ดังน้ี 
 1) ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการดําเนินงาน หรือร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ 
 2) ครูทุกคนและผู้เก่ียวข้องจําเป็นต้องมีความตระหนักในความสําคัญของระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 3) คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และมี
การประชุมในแต่ละคณะ อย่างสมํ่าเสมอตามที่กําหนด 
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 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงานโดยต้องได้รับความร่วมมือ
จากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ จากโรงเรียน 
 5) การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา/ครู
ประจําช้ันผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะเรื่อง
ทักษะการปรึกษาเบ้ืองต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน โรงเรียนควรดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 
 
2.3 แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   
           2.3.1 กลยุทธค์วามสาํเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
          เพ่ือให้การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 9-12) ได้กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน โดยมีหลักการดังน้ี  
        1) การบริหารเชิงระบบ  
    การดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ันเป็นการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามแนวคิดของเดมม่ิง (Deming-PDCA)  
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังต่อไปน้ี   
    (1) การวางแผน (plan) เป็นองค์ประกอบแรกที่สําคัญที่สุด เป็นการวางระบบ 
กําหนดขั้นตอนการทํางานเป็นกระบวนการ แต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานและการบันทึก
การทํางานเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกน้ีจะนําไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเองและให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้
และเป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของระบบย่อยที่ส่งผลถึงคุณภาพ
ของโรงเรียนทั้งระบบ 
            (2) การดําเนินงาน (do) เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกคนโดยใช้กระบวนการ 
วิธีการและบันทึกบุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในระบบย่อยต่างๆ จะปฏิบัติและบันทึกต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบัน 
            (3) การตรวจสอบและประเมินผล (check) เป็นการประเมินตนเองโดยร่วมกัน
ประเมิน หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินภายในระหว่างบุคคล ระหว่างทีมย่อยในโรงเรียน 
            (4) การปรับปรุงพัฒนา (act) เป็นการนําผลการประเมินมาแก้ไข พัฒนา
ซึ่งอาจจะแก้ไขพัฒนาในส่วนที่เป็นกระบวนการ วิธีการ ปัจจัยหรือการบันทึกให้ดีขึ้นจนระบบคุณภาพ
หรือวงจรคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรอย่างย่ังยืน    
       2) การทํางานเป็นทีม 
  การทํางานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้น การดําเนินงานต้องมี
การกระทําเป็นทีมจะทําตามลําพังไม่ได้ ดังน้ันจึงแบ่งทีมดําเนินการดังน้ี 
  (1) ทีมนํา ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งจะเป็นผู้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จัดทําแผนกลยุทธ์ ควบคุม กํากับ ติดตาม และสนับสนุน เสริมสร้าง
พลังร่วม เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
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            (2) ทีมสนับสนุน เป็นทีมหลักในการสนับสนุนด้านวิชาการและอ่ืนๆ ให้เกิดการสร้าง
ระบบคุณภาพขึ้น ทีมสนับสนุนจะเป็นใครขึ้นกับการพัฒนาระบบว่ามีจุดเน้นที่ระบบใด เช่น ทีมระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าทีม คือรองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) ทีมทํา เป็นทีมที่สมาชิกรับผิดชอบการทํางานโดยตรง เช่น ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือทีมระดับชั้น ครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
 
 
      3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทําให้ได้รับทราบจุดอ่อนในการดําเนินงานของตน  เพ่ือให้
เกิดแนวทางที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําได้ทั้งภายในโรงเรียนและระหว่าง
โรงเรียนโดยมีบรรยากาศการทํางานที่เป็นกันเอง ไม่ใช่การสั่งการหรือบังคับบัญชา ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละส่วนเกิดความรู้สึกที่ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา 
     4) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
      การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนางาน 
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะนําไปใช้ปรับปรุงงานต่อไป สําหรับการดําเนินงาน
ระบบการช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ควรดําเนินการในระบบตามภาพ 2  
 
            ขั้นตอน     แนวปฏิบัติ 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผน (P) 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
    ความสําเรจ็ เคร่ืองมือวิธีการ 
3. กําหนดแผนงาน/ปฏิทิน 

2. การดําเนินงาน (D) 

3. การตรวจสอบ (C) 

4. การปรับปรุงและพัฒนางาน (A) 

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ด้วยวิธีการ
หลากหลายตามสภาพจริง 

1. ตรวจสอบติดตาม 
2. ประเมินวิเคราะห์ 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงและดําเนินการ 
ตามแผนใหม่อย่างต่อเน่ือง 
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ภาพ 2  ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 12) 
 
         2.3.2 บทบาทของหน่วยงานและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 17-21) ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
ต่อการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสถานศึกษาประกอบด้วยบุคคลต่างๆ 
ที่จะทําให้การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรอ่ืน ดังน้ี 
 
                   1) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา   
  ผู้บริหารเป็นผู้นําสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและให้ความสําคัญใน
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสําเร็จจึงควรมีบทบาทหน้าที่และ
แนวทางดําเนินงานดังน้ี 
 

บทบาทหนา้ท่ี แนวทางดําเนนิงาน 
1. บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ 

- กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน 
  ตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
- สร้างความตระหนักให้ครูทกุคนและบุคคล 
  ที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่าและความจําเป็นของ 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กําหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมะสมกับสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานตาม 
  ความเหมาะสม 
- ประชุมคณะกรรมการและกําหนดเกณฑ์ 
  จําแนกกลุ่มนักเรียน 
- ส่งเสริมให้ครทูุกคนและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับ 
  ความรู้เพ่ิมเติมมีทักษะเก่ียวกับระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
และบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง เครือข่าย
ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ สาธารณสุข  
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ 

- เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่าย 
  ในการช่วยเหลือนักเรียน 
- ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

3. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
สนับสนุนและให้ขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน 

- กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
- นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
- ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดําเนินงาน 
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  ในโอกาสต่างๆ 
 
ภาพ 3  บทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 17-18) 
 
 2) บทบาทหนา้ที่ของครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษา 
  ครูประจํา ชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้อ ยู่ ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด และ
เป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวดําเนินการดังน้ี 
 

บทบาทหนา้ท่ี แนวทางดําเนนิงาน 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล - ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล   

  จัดเตรียมเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
- หาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยนําเคร่ืองมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลและ 
  ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- วิเคราะห์ข้อมูล 

2. คัดกรอง จําแนกกลุ่มนักเรยีน - ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
- สรุปผลการจาํแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 

3. จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 
   พัฒนา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม โดย 
  - เย่ียมบ้าน 
  - จัดกิจกรรมโฮมรูม 
  - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  - จดหมายข่าว ฯลฯ 
  - จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน   

4. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข   
    ช่วยเหลือ 

- ใหค้ําปรึกษา 
- ใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
- ประสานความร่วมมือกับผูป้กครองในการช่วยเหลือแก้ไข 

5. ส่งต่อ - ดําเนินการสง่ต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝา่ยที่เก่ียวข้อง 
6. รายงานผล - รายงานผลระหว่างดําเนินการและเมื่อสิน้สุด 
 

ภาพ 4  บทบาทหน้าที่ของครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษา 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 18-19) 
   
 3) บทบาทหน้าที่ของครูประจําวิชาหรือครูทั่วไป 
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 ครูทุกคนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
มิหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดําเนินงาน
ดังน้ี 
 

บทบาทหนา้ท่ี แนวทางดําเนนิงาน 
ดูแลนักเรียนและให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่
นักเรียน 

- ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมข้อมูล 
- ประสานงานกับครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา เพ่ือส่งเสริม 
  ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขเพ่ือพัฒนานักเรียน 

 

ภาพ 5  บทบาทหน้าที่ของครูประจําวิชาหรือครูทั่วไป 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 20) 
 4) บทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว 
 ครูแนะแนว เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดําเนินงาน
ดังน้ี 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดําเนินงาน 
1. สนับสนุนครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษา 
    ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ใหค้ําปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจําช้ันหรือ 
  ครูที่ปรึกษา 
- ใหค้วามมั่นใจ กําลังใจกับผูร้่วมงาน 
  ในการปฏิบัติงาน 
- ใหค้ําปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน อาชีพ   
  ชีวิต และสังคม ทั้งรายกลุม่และรายบุคคล 
- จัดทําการศึกษารายกรณี 

 - จัดทําการศึกษารายกรณี 
- เตรียมเคร่ืองมือสนับสนุนระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมต่อเน่ืองและ 
  เป็นปัจจุบัน 
- ใหค้ําปรึกษาในการจัดทําขอ้มูลนักเรียน 
  ประกอบกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา - จัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
  พฤติกรรมนักเรียน 
- ให้นักเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
  เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ - ให้คําปรึกษา 
- ใหค้วามช่วยเหลือ 
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- ประสานความร่วมมือกับครูประจําช้ัน   
  ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้อง 
- อ่ืนๆ 

4. ส่งต่อ - ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 
 
ภาพ 6  บทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 20-21) 
 
 
 
 
 2.3.3 กระบวนการดําเนนิงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 19-40) กล่าวว่า กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อ
นักเรียน ดังน้ี 
 1) การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  
       (1) ความสําคัญ ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมา
ของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งได้หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวก และด้านลบ 
ดังน้ัน การรู้จักข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับตัวนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยครูที่ปรึกษามีความเข้าใจ
นักเรียนมากขึ้น สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ทุกอย่างซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึก
หรือคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ปัญหานักเรียน ซึ่งจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน
หรือเกิดได้น้อยที่สุด  
   (2) ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ครูที่ปรึกษามีข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนอย่างน้อย  
4 ด้านใหญ่ๆ ดังน้ี 
   ก. ด้านความสามารถ ได้แก่ ด้านการเรียนและความสามารถอ่ืนๆ  
  ข. ด้านสุขภาพ ได้แก่ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ-พฤติกรรม  
  ค. ด้านครอบครัวได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครองนักเรียน  
  ง. ด้านอ่ืนๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติมซึ่งมีความสําคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
                        (3) วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษา ควรใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และ
ด้านครอบครัว ดังน้ี 
                            ก. ระเบียนสะสม  
                          ข. แบบประเมนิพฤติกรรมเด็ก  
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                           ค. วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียนการศึกษา จากแฟ้ม
สะสมผลงาน การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูลแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งจัดทําโดย
กรมอนามัย เป็นต้น 
                จากการศึกษากระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล สรุปได้ว่าด้านการรู้จักนักเรียน หมายถึงครูที่ปรึกษาและผู้บริหาร รู้ข้อมูล ความแตกต่าง
ของนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลาย รูปแบบทั้งด้านบวก
และด้านลบ รู้จักข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับนักเรียน 4 ด้านได้แก่  
                    (1) ด้านความสามารถ  
                 (2) ด้านสุขภาพ  
                 (3) ด้านครอบครัว  
                    (4) ด้านอ่ืนๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติม  
 
                  2) การคัดกรองนักเรียน  
                     (1) ความสําคัญ การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
                            ก. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์ การคัดกรอง
ของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ  
                             ข. กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามกรณี  
                  (2) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือการคัดกรองนักเรียนน้ันให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
ของโรงเรียนเป็นหลักด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพื่อพิจารณาเกณฑ์ การจัดกลุ่ม
นักเรียน ร่วมกันเพื่อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกัน เป็นที่ยอมรับของครู
ในโรงเรียน รวมทั้งมีการกําหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา จากการศึกษากระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรอง
นักเรียน สรุปได้ว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน การดําเนินการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน
เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
                           ก. กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ  
                          ข. กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา หมายถึง นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงหรือมี
ปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ตามกรณี  
                   3) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  
                        (1) ความสําคัญ การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่
อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็น
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นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา และเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป  
                      (2) วิธีการและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนการส่งเสริมพัฒนา นักเรียนมี
หลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดา เนินการได้แต่มีกิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนต้องดําเนินการ 
คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม (homeroom) หรือการจัดประชุมผู้ปกครอง (classroom meeting) 
จากการศึกษากระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล  
                      สรุปได้ว่า ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน กลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาต้อง
ให้มีความภูมิใจในตนเองในเรื่องต่างๆ  
                   4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
                       (1) ความสําคัญการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับ
นักเรียนเท่าเทียมกัน แต่สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหานั้นจําเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลย นักเรียน
จนกลายเป็นปัญหาของสังคมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระงานที่ย่ิงใหญ่
และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป นอกจากน้ี
ทุกครั้งของการช่วยเหลือนักเรียน ควรมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย  
                       (2) วิธีการและเครื่องมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้แก่นักเรียนมีหลายเทคนิควิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจําเป็นต้องดําเนินการมี 2 ประการ คือ 
การให้การปรึกษาเบ้ืองต้น และการจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                  (3) ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน มีดังน้ี 
                           ก. การรักษาความลับเรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือ แก้ไข 
ต้องไม่นําไปเปิดเผยยกเว้นเพ่ือความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุ
ชื่อ-สกุลจริงของนักเรียน และการเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน บันทึกข้อมูล
ช่วยเหลือนักเรียนควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกในการเรียกใช้การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควร
รายงานในส่วนที่เปิดเผยได้ โดยให้เกียรติและคํานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสําคัญ  
                        ข. การแก้ไขปัญหา ต้องคํานึงถึง 
                                ก) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหา
ให้ครบถ้วนและหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุ
เพียงสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  
 ข) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเกิดจากสาเหตุ 
ที่เหมือนกันและวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหน่ึงก็อาจไม่เหมาะสมกับนักเรียน
อีกคนหน่ึง เน่ืองจากความแตกต่างของบุคคล ดังน้ัน การช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะการให้การปรึกษา
จึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสําเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทางกระบวนการ หรือทักษะการช่วยเหลือที่
ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือการนาไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน 
จากการศึกษากระบวนการ บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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สรุปได้ว่า ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การที่ครูที่ปรึกษาให้ความเอาใจใส่กับ
นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาต้องให้ ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
และหาวิธีช่วยเหลือ  
                  5) การส่งต่อนักเรียน  
                   ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน อาจมีบางกรณีที่มีปัญหามี
ความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ อย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น 
หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่ง เท่าน้ัน ความยุ่งยากของปัญหา
อาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข การส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น 2 แบบ 
ดังน้ี 
                  (1) การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําช้ัน หรือฝ่ายปกครอง  
                   (2) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญภายนอก 
                   (3) แนวทางในการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูที่ปรึกษาการส่งนักเรียนไปพบครูอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไปน้ัน มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อสําหรับครูที่ปรึกษา ดังน้ี 
                             ก. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง แม้ว่าครูที่ปรึกษา
จะดําเนินการช่วยเหลือโดยวิธีใดๆ  

 ข. นักเรียนไม่ให้ความช่วยเหลือครูที่ปรึกษา เช่น นัดให้พบแล้วไม่มาตามนัด
อยู่เสมอ ให้ทํากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใดๆ จากการศึกษากระบวนการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน  
           สรุปได้ว่า การส่งต่อนักเรียนหมายถึง การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
ดําเนินงานตามกระบวนการ แล้วมีบางกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้ว 
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ให้พิจารณาดําเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหา
ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ว  
         2.3.4 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดําเนินงานของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
           กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 1-3) กล่าวว่า การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
นักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการดํารงชีพ
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอันเกิดจาก 
ความร่วมมือ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน ชุมชน สังคม และครอบครัวของนักเรียน 
แต่ด้วยสภาพ สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิต
ของผู้คนให้มีความซับซ้อนมากขึ้น หลายครอบครัวจึงมีเวลาดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลานลดน้อยลง และ
ตัวนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่มีประสบการณ์ในชีวิตไม่มากนัก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงทําให้เกิดปัญหา
ทั้งกับตนเองและสังคมได้ง่าย ดังนั้น ความจําเป็นในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง การมีระบบ
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การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยดําเนินการควบคู่ไปกับระบบการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลน้ัน ได้อาศัยการทํางานที่มีหลักการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบดังน้ี 
                    1) ขั้นการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน (plan) เป็นข้ันที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียน และจัดทําแผนปฏิบัติการ  
                    2) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (do) เป็นขั้นที่มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรียน แล้วดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะการดําเนินงานของ
ครูที่ปรึกษาในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ประการ 
                    3) ขั้นการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน (check) เป็นข้ันที่มีการติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือทบทวนการดํา เนินงานที่ผ่านมา  
                    4) ขั้นการปรับปรุงดําเนินการให้ได้มาตรฐาน (act) เป็นข้ันที่มีการนําผลการประเมิน 
คุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป จากการศึกษาสรุปได้ว่า 
การทํางานที่มีหลักการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หมายถึง การทํางานเป็นกระบวนการมีหลักการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังภาพ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนปฏิบัติการ (plan) 
เตรียมความพร้อมของ

บุคลากร 
แต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดทํา 
แผนปฏิบัติการ 

ดําเนินงาน 
(do) 

ปฏิบัติตามแผน
ทีมกําหนด 

การดําเนินการ 
ได้มาตรฐาน (act)  
ผลการประเมนิปรับปรุง
พัฒนางาน และ
ดําเนินการตามแผนใหม ่
อย่างต่อเน่ือง 

ตรวจสอบประเมินผล 
(check) ตรวจสอบ 
ทบทวน ประเมินผล 

การดําเนินงาน 
จัดทํารายงานผล 

การดําเนินงาน
ของโรงเรียน 
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ภาพ 7  การดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 1-3)  
 
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 11) กล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดทําขึ้นตามแนวการบริหารงานเชิงระบบที่มีโครงสร้างสําคัญ 3 องค์ประกอบคือ ปัจจัย 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียดและมี
ปฏิสัมพันธ์กัน สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดัง
ภาพต่อไปนี้ 
 
 
            ปัจจัย              กระบวนการ                          ผลผลิต        
                 

             
 
 
ภาพ 8  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 11) 
 

- คณะผู้บริหาร 
- ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา 
- คร ูบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- ผู้ปกครอง 
- ชุมชม 
- งบประมาณ 
- ฯลฯ 

- การรู้จักนักเรียน 
  เป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองนักเรียน 
- การส่งเสริม/พัฒนา 
- การป้องกัน/แก้ไข  
- การส่งต่อนักเรียน 

- ปริมาณนักเรยีน 
  ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม 
  มีปัญหาลดนอ้ยลง 
- นักเรียนมีพฤติกรรม 
  เป็นไปตามจุดประสงค์ 
  ทีส่ถานศึกษากําหนด 
- นักเรียนมีคณุภาพ/ 
  คุณลักษณะที่สถานศึกษา 
  กําหนด 

ข้อมูลย้อนกลบั 
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 กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 8-10) กล่าวว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1) การวางแผนปฏิบัติการ การวางแผนปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 
3 ขั้นตอนคือ 
 (1) การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือให้ครูทุกคนเข้าใจว่าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเร่ืองหน่ึงในหลายๆ เร่ือง ซึ่งเป็นงานที่ทําโดยปกติไม่รู้สึกว่าเป็นการเพ่ิมภาระและให้คุ้นเคยกับ
การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินการดําเนินงาน ตามแผนที่กําหนด ไม่เกิดการต่อต้านเมื่อรับการประเมิน
ของโรงเรียน ดังนั้น จึงควรเตรียมความพร้อมของครูทั้งด้านเจตคติที่ดีด้านความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการดําเนินงานรวมท้ังการทํางานเป็นทีม 
 (2) การแต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีหน้าที่ประสาน กํากับ ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายทุกคน 
ทํางานร่วมกันและเชื่อมโยงกันเป็นทีม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมของครู ทั้งน้ี
โรงเรียนอาจจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนใหม่ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) 
ตามโครงสร้างบุคลากรของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 
  (3) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ เป้าหมายการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียนหรือ 1 ปีการศึกษาท่ีแต่ละคนมีส่วนรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งคณะกรรมการของโรงเรียนควรเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีแนวดําเนินการดังน้ี 
  ก. การกําหนดเป้าหมาย เป้าหมายการดําเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วม หรือหากเป็นไปได้ผู้ปกครองและชุมชนควรมีส่วนร่วมเช่นกัน 
                            ข. กําหนดแนวการปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรมท่ีจะทําให้ชัดเจนเพ่ือให้เป้าหมาย
บรรลุวัตถุประสงค์ คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสําคัญคือ การดําเนินงานตามกระบวนการ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบคือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อนักเรียน กําหนดระยะเวลา และจํานวนคร้ัง
ไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน โดยควรมีการประเมินอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง กําหนดให้มีการนิเทศ 
ติดตามไว้ในการประชุมระดับ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งบันทึกย่อการนิเทศติดตามกําหนด
งบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 2) การดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนกําหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารและ
คณะครูทุกคนก็ร่วมกันดําเนินการตามแผน โดยในระหว่างดําเนินการตามแผน โดยในระหว่างดําเนินงาน
ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทุกคนทํางานอย่างมีความสุข และดําเนินการตามน้ี 
 (1) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) กํากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด ฝ่าย และระดับเพ่ือกระตุ้น
และส่งเสริมให้มีการดําเนินงานตามแผน 
 (3) ให้การนิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ี
อาจจะมีรวมท้ังการเชิญวิทยากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ครูทุกคน หรือให้ไปรับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่ายและหัวหน้าระดับแต่ละ
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ระดับก็ควรดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข และทํางานร่วมกันเป็นทีม
เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3) การตรวจสอบประเมินผล การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นกิจกรรมสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเพราะให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุง ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไม่มีการตัดสินใจถูก-ผิด ซึ่งการติดตามตรวจสอบประเมินการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้ัน มีแนวดําเนิน 2 รูปแบบคือ 
  (1) ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงาน ด้วยการประชุม นิเทศ กํากับ ติดตาม 
ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานรวมทั้ง
ร่วมกันหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการประชุมร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  มี
การบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา 
  (2) ดําเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการประเมิน
เพ่ือทบทวนซึ่งเป็นการดําเนินการโดยให้ครูที่ปรึกษาประเมินกันและกันตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินที่โรงเรียนกําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการตามน้ี 
  ก. คณะกรรมการประเมินผู้รับการประเมิน เพื่อเตรียมเอกสารเครื่องมือและ
หลักฐานต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามกําหนดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลท่ีเกิดขึ้น เช่น ระเบียบ
สะสม สรุปรายงานการคัดกรองนักเรียน เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้คณะกรรมการประเมินตรวจสอบใน
วันประเมิน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับการประเมินและการสุ่มสัมภาษณ์สังเกตนักเรียนใน
ระดับต่างๆ   
 ข. ให้ผู้ประเมินประเมินตนเอง โดยอาจใช้เครื่องมือแบบประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หรืออื่นๆ เพื่อตรวจสอบการทํางานของตนเองในเบื้องต้น และนําผลการประเมิน
ตนเองมาใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
 ค. คณะกรรมการประเมินสุ่มสังเกต และสัมภาษณ์นักเรียนในระดับต่างๆ  
ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
 ง. ดําเนินการประเมินเพ่ือการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่กําหนด โดยคณะผู้ประเมินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับการประเมินทุกคนและมีศิลปะ
ในการสัมภาษณ์ พูดคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงมากที่สุด ผู้รับการประเมินมี
ความกระตือรือร้น ความพึงพอใจและเต็มใจที่จะรับการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
ตนเอง โดยใช้เทคนิคการพูดคุยสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 จ. ระยะเปิดใจ ผู้ประเมินควรเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ด้วยการแนะนําตนเอง และคณะผู้ประเมิน ต่อจากนั้นบอกวัตถุประสงค์ของการประเมินและขอ
ความร่วมมือในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
 ฉ. ระยะค้นหาความจริง ผู้ประเมินควรใช้ศิลปะและทักษะการถาม ทักษะการฟัง 
ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปความ และทักษะการให้กําลังใจเพ่ือให้ผู้รับการประเมินมีความรู้สึกที่ดี 
อบอุ่น ปลอดภัย ขณะที่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา มี
การซักข้อสงสัย และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยผู้รับการประเมินเกิดความรู้สึกว่าเป็น
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ช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีประโยชน์มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานที่ทําให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น โดยมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการประเมิน 
 ช. ระยะปิด คณะผู้ประเมินมีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลให้ผู้รับการประเมินทราบ โดยการช่ืนชมภาพความสําเร็จของงาน จุดเด่นของผลงาน และสิ่ง
ที่ควรพัฒนาต่อไป และปิดการประเมินคุณภาพภายใน 
 4) การปรับปรุง ดําเนินการให้ได้มาตรฐาน คณะกรรมการประเมินร่วมกันประชุม
วิเคราะห์ผลจากการรายงาน การประเมินเพื่อทบทวน ปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทาง
สนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุงแก้ไขติดตามผล จัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
การดําเนินงานในภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประกันการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 15-17) กล่าวถึงกระบวนการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 
                 1) การวางแผนการดําเนินงาน 
      (1) มีการกําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดัชนีช้ีวัดและ
เกณฑ์ 

      (2) มีการกําหนดเป้าหมายและจัดลําดับความสําคัญ 
                        (3) มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

      (4) มีการกําหนดงบประมาณ 
      (5) แต่งต้ังกรรมการและกําหนดบทบาทหน้าที่ 
       (6) วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐาน 
       (7) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
       (8) ระดมความคิดร่วมกัน 

                   2) การดําเนินงานตามแผน 
 (1) สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร 
  (2) จัดทําสื่อ เครื่องมือต่างๆ 
  (3) จัดแบ่งจํานวนนักเรียนต่อครูที่ปรึกษา 
  (4) มีการสนับสนุน ส่งเสริมและแก้ปัญหาการดําเนินงาน 
 (5) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 
 (6) มีการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขัน้ตอน 
 (7) มีการประเมินผลก่อนระหว่างและหลังการดําเนินงาน 
 3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 (1) มีการวางกรอบนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 (2) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 (3) ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 (4) มีการจัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 
   (5) มีการเก็บขอ้มูล 
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     (6) มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (7) มีการแปลความหมาย 
 (8) มีการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 4) การประเมนิผล 
      (1) มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
      (2) มีการวางแผนระยะต่อไป 
      (3) มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
      (4) มีรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 28-34) กล่าวถึงการนําการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษา จะต้องมีแผนการดําเนินงานและนําไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลาหน่ึงรอบปี ซึ่งมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังน้ี 
 1) การวางแผนปฏิบัติการ (P-plan) 
 (1) แต่งต้ังคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์และวิธีดําเนินการดังน้ี 
     ก. วัตถุประสงค์ 
   ก) เพ่ือให้ได้คณะกรรมการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของสถานศกึษา 

   ข) เพ่ือให้ได้ผู้รบัผิดชอบการดําเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ข. วิธีดําเนินการ คือผู้บริหารและคณะผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดังน้ี 
    ก) ประชุมหารือ เพ่ือกําหนดโครงสร้างบุคลากรในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 
     ข) แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน 
(ทีมสนับสนุน) คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
      ค) กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
ประสานงานและคณะกรรมการดําเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (2) วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติงานมี
วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินงานดังน้ี 
                           ก. วัตถุประสงค์ 
  ก) เพ่ือให้ทราบสภาพพื้นฐานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้เป็นข้อมูลสําหรับวางแผนดําเนินงาน 
  ข) เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 
 ข. วิธีดําเนินการคือ คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) และ/หรือคณะกรรมการ
ประสานงาน (ทีมสนับสนุน) ดําเนินการดังน้ี 
  ก) วิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินหรือแบบสํารวจ
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน  
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ในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่มีผลต่อการช่วยเหลือนักเรียน และข้อเสนอแนะของครู รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ข) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการแผนปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและการจัดกิจกรรม หรือโครงการเพ่ือสนับสนุนให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2) การดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด (D-do) 
 (1) สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร มีวัตถุประสงค์และวิธีดําเนินการ
ดังน้ี 
 ก. วัตถุประสงค์ 
 ก) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่า
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 ข) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ค) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเข้าใจขั้นตอนวิธีการดําเนินงานและมี
การประสานความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ข. วิธีดําเนินการคือ คณะกรรมการประสานงานดําเนินการสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากร โดยอาจจัดในลักษณะดังน้ี 
  ก) ประชุมช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความยินดี ร่วมมือร่วมใจในการทํางาน
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
  ข) ฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาให้มีความรู้
ความสามารถเทคนิคหรือทักษะต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบ้ืองต้น 
  ค) ประชาสัมพันธ์งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบุคลากรและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบอย่างต่อเน่ือง 
  ง) ประเมินผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 (2) ดําเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดําเนินการดังน้ี 
  ก. วัตถุประสงค์ 
 ก) เพ่ือให้ครูได้ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลนักเรียน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กําหนดไว้ 
 ข) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพของนักเรียน 
 ข. วิธีดําเนินการ 
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 ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
 ก) การรู้จักนัก เรียน เป็นรายบุคคล  ซึ่ งอย่า งน้อยต้องครอบคลุม
ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว 
 ข) การคัดกรองนักเรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
 ค) การส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลด้วยการจัดกิจกรรมโฮมรูม  
(homeroom) และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (classroom meeting) 
 ง) การป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้วยวิธีการ
คือ ให้การปรึกษาช่วยเหลือ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน คือ
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (buddy) กิจกรรมซ่อมเสริม  
และกิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 จ) การส่งนักเรียนไปรับการช่วยเหลือจากครูอื่นๆ เช่น ครูแนะแนว หรือ
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 
 ฉ) บันทกึหลักฐานการปฏิบัติงานและควรบันทึกทุกข้ันตอน 
 ช) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหน้าระดับช้ัน 
 3) การตรวจสอบ ประเมินผล (C-cheek) 
 (1) วัตถุประสงค์ 
  ก. เพื่อทราบผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่มีในแต่ละระดับและ
นําข้อมูลไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงระหว่างการดําเนินงาน 
  ข. เพื่อให้ได้รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับชั้นสําหรับ
การจัดทําสรุปรายงานของสถานศึกษาต่อไป 
 (2) วิธีดําเนินการ 
  ก. คณะกรรมการอํานวยการแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และการดําเนินงานของครูในแต่ละระดับช้ัน 
  ข. ดําเนินการประเมินแต่ละระดับชั้น โดยดําเนินการประเมินสลับระหว่าง
ระดับช้ัน 
  ค. นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีย่ิงข้ึน 
  ง. ดําเนินประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดําเนินงาน
ของครูในแต่ละระดับ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
                       จ. ผู้ทําหน้าที่ประเมิน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดับส่ง
คณะกรรมการประสานงาน เพ่ือรายงานผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 4) ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน (A-act) 
 (1) วัตถุประสงค์ 
                          ก. เ พื่อ ให้ ได้รายงานสรุปการดํา เนินงานการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
ในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา 
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   ข. เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาระบบ วิธีการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 (2) วิธีดําเนินการ 
   ก. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาแต่ละคนจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอ
หัวหน้าระดับช้ัน (ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน 
   ข. คณะกรรมการดําเนินงานแต่ละระดับจัดทํารายงานสรุปเป็นระดับเสนอ
คณะกรรมการประสานงาน 
                          ค. คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าระดับ
และจากการประเมินเพ่ือทบทวนของแต่ละระดับมาจัดทํารายงานสรุปเป็นระดับเสนอคณะกรรมการ
ประสานงาน 
    ง. คณะกรรมการอํานวยการ ดําเนินการดังน้ี 
  ก) ประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
 ข) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน
และคณะกรรมการดําเนินงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประชุมติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การบริหารจัดการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง
การดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามข้ันตอนกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบให้ประสบความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความร่วมมือของบุคลากรในทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวขั้นต้น 
ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบการบริหารจัดการระบบหน่ึงที่นํามาใช้
ควบคู่กับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นระบบที่ช่วยพัฒนาคน 
คือผู้เรียน หรือนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จากการศึกษาสรุปได้ว่า 
เมื่อมีการนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะทําให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์ จึงควรมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของ
การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของความสําเร็จของโครงการ
การดําเนินการตามแผนก็เป็นอีกกระบวนการหรือขั้นตอนหน่ึง ซึ่งจะสามารถทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น 
และการประเมินผล เป็นขั้นตอนลําดับสุดท้ายที่จะทําให้ทราบว่าการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
   
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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          2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
        นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพ
การดําเนินงานไม่แตกต่างกัน  
          เพิ่มพูน ผ่านสําแดง (2546, หน้า 107) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายปกครองและ
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน จํานวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่ได้ ดําเนินการจัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ร่วมศึกษาและศึกษาดูงาน ทําให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้นอย่างเป็นระบบและ
ช่วยลดปัญหาของนักเรียนได้ 
           วิชิต รุ่งศรีทอง (2546, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและ
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพการบริหารและการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก 1 ด้าน ระดับปานกลาง 6 ด้านโดยการป้องกันและแก้ไขปัญหามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ 
การบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การส่งต่อ 2) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อปัญหา
การบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ การส่งต่อ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การส่งเสริมนักเรียน 3) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ 
โดยผู้บริหารงานมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานทุกด้าน 4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรท่ีมีต่อปัญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 5) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 3 ด้าน และ 6) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อปัญหาการ
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บริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
        โชว์นันต์ มารุตวงค์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นเตรียมการวางแผน มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก
และรายการท่ีมีอันดับสูงสุดคือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นปฏิบัติตามมี
การดําเนินงานอยู่ในระดับมากและรายการที่มีอันดับสูงสุด คือมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างสม่ําเสมอขั้น
กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากและรายการที่มีอันดับสูงสุดคือ มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 2) ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ ขั้นเตรียมการและ
การวางแผนดําเนินงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และรายการที่มีปัญหาอันดับสูงสุดคือ การ
วิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียนในการดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและรายการที่มีปัญหาอันดับสูงสุดคือ การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ขั้น
กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและรายการที่มีปัญหาอันดับสูงสุดคือ
การนิเทศและติดตามผล    
          วิเชียร วัฒนา (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า 
1) สภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน มีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) 
ปัญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านและทุกรายการ การดําเนินงานมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย   
           ทะเล เจริญผล (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิธีการและปัญหาระบบการช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) วิธีการปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดทําระเบียนสะสม ใช้
เกณฑ์ของกรมสามัญศึกษาเพ่ือคัดกรองนักเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และ
มีการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2) ปัญหาการปฏิบัติงานท่ีพบ คือ ครูที่ปรึกษาไม่สะดวกใน
การเยี่ยมบ้านนักเรียนครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบมากเกินไป ผู้ปกครองและนักเรียน
ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อ และขาดความต่อเน่ืองในการติดตามผล ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มี
ดังน้ี 1) ควรให้การสนับสนุนการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในทุกด้านๆ 2) ขอรับการสนับสนุน
อัตราครูเพิ่ม 3) จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 4) ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน    
          สมพร ไชยแสง (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่าการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การส่งเสริมและ
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พัฒนานักเรียน รองลงมาได้แก่ การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข และการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การส่งต่อนักเรียน   
           สมัคร ขันชุมพล (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า 1) 
สภาพการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อ
นักเรียน ตามลําดับ 2) ปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลนักเรียนของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย โดยเรียงค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรอง การป้องกันช่วยเหลือ และแก้ไข และการส่งต่อนักเรียน ตามลําดับ  
            สมพงษ์ แก้วอาจ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 
1-5 ตามองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการส่งต่อ พบว่า มีสภาพการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริม
นักเรียน รองลงมาคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านที่ข้าราชการครูมีความเห็นน้อยที่สุด คือ 
ด้านการส่งต่อนักเรียน ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ตามองค์ประกอบ ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ปัญหาการส่งต่อนักเรียน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน เมื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 
จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน 
        การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งภาพรวมและรายด้าน ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหา การดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกับข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ขนาดเล็กมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบของดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 อยู่ในระดับมากกว่าข้าราชการครูที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางนอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
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     มนัส ขาวไชยมหา (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประจําเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพร่องทางการได้ยิน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาในโรงเรียน
ประจําเฉพาะคนความพิการ ประเภทความบกพร่องทางการได้ยิน ในภาคะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาในโรงเรียนประจําเฉพาะคนความพิการ ประเภทความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาในโรงเรียน
ประจําเฉพาะคนความพิการ ประเภทความบกพร่องทางการได้ยิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

        สุเทพ พรหมรักษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ พนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากตํ่าไปหาสูง คือ ขั้นเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นกํากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงาน ตามลําดับ 2) ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของพนักงานครูเทศบาล
ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากตํ่าไปหาสูง คือขั้นเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ขั้นกํากับติดตามประเมินและ
รายงานขั้นปฏิบัติตามแผน ตามลําดับ 3) การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาที่ 9 จําแนกตามประสบการณ์
ในการทํางานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               สุภาพ อัยยะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์ 
ในการทํางาน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 5) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
6) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 7) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางานพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ 8) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

       2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 โกลดเบอร์ก (Goldberg, 1998, Abstract) ได้ทําการศึกษาการวางระบบให้คําปรึกษา
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และได้เสนอแนะว่า ระบบการให้คําปรึกษาควรประกอบด้วย การแต่งต้ัง
ผู้ให้คําปรึกษา การฝึกทีมงาน การกําหนดบทบาทของคณะกรรมการ การวางตัวนักเรียน การกําหนด
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการ การให้คําปรึกษาอย่างสมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับที่ปรึกษา การสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
      กันเดอร์สัน (Gunderson, 2000, p. 1995-A) ได้ศึกษา การใช้การประชุมสร้างสรรค์ในโรงเรียน
ซึ่งเรียกชื่อเฉพาะว่า การประชุมกลุ่มครอบครัวในการศึกษาแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนหนีเรียน
โดยให้ผู้ปกครองที่มีลูกหนีเรียนได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยกลุ่มครอบครัวประกอบด้วย กลุ่มเสี่ยงตํ่า กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง โดยกลุ่มเสี่ยงตํ่า 
เป็นกลุ่มนักเรียนที่เคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียน กลุ่มเสี่ยงปานกลาง นักเรียนเคยได้รับการลงโทษ
จากโรงเรียนบ้าง และกลุ่มเสี่ยงสูง นักเรียนเคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียนอย่างรุนแรง ในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม การประชุมมีลักษณะเป็นกันเองยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการหนีเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองได้รวมพลัง
สร้างสรรค์ครอบครัวและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน โรงเรียนได้ให้โอกาสครอบครัวต่างๆ 
เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์อันจะนําไปสู่ข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนต่อไป กระบวนการ
ประชุมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย ผลการดําเนินการเป็นพลวัตร มีผลทางบวกต่อนักเรียน 
ครอบครัว และโรงเรียน และยังมีผลสําคัญต่อการมาโรงเรียนของนักเรียนซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหาหนีเรียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนับเป็นระบบที่ดี หากผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ และมี
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการวางแผนปฏิบัติงาน มีการดําเนินการ
ตามแผนที่ดี มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และมีการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จะทําให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสําเร็จ น่ันหมายถึงเด็กได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาให้เป็น
เยาวชนที่ดี มีคุณภาพ เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังน้ัน
ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
    
          ในการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังน้ี 
           2.5.1 การวางแผนดําเนินการ หมายถึง การเตรียมการก่อนดําเนินงานตามแนวการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน การจัดทํา
แผนงาน/แผนปฏิบัติการ การแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ การกําหนดงบประมาณ การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานและการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร เป็นต้น  
         2.5.2 การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การดําเนินงานตามขั้นตอนการบริหารงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมท้ังการดูแลและส่งต่อ  
 2.5.3 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หมายถึง การควบคุมดูแลเพื่อให้
การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
         2.5.4 การปรับปรุงการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน หมายถึง การบริหารงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง มีเครื่องมือ 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ มีผลการดําเนินงาน นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ต้องการอยู่ในระดับที่พึงพอใจ โดยมีการทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกปี  
 
  




