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บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปจจุบันไดกาวเขาสูยุคของขอมูลขาวสารท่ีประชาชนท่ัวโลกสามารถ
ติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดผลกระทบตอปจจัยในการพัฒนาประเทศดาน ตางๆ สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการในการ
บริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศใหเทาทันตออารยประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดาน
การศึกษา ซ่ึงเปนการ “การพัฒนาคน” เพราะเปรียบเสมือน “ขุมกําลังสําคัญ” ท่ีจะเปนแรงผลักดันให
ประเทศชาติกาวไปสูความเจริญเทียบเทาอารยประเทศ และมีความสอดคลองกับวิทยาการใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบันและอนาคต ประเทศชาติจะเจริญกาวหนาไดตองอาศัยบุคคลในชาติทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เยาวชนผูซ่ึงถือไดวาจะเปนผูนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในอนาคต ฉะนั้นจึงควรใหความสําคัญตอ
เยาวชนมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีจะตองพัฒนาผูเรียน
ใหเปน คนเกง คนดี และดํารงชีวิตอยางมีความสุข ดวยความรวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน
โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม และโดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนเอง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542,ออนไลน) 
 แตดวยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานการสื่อสาร เทคโนโลยี ซ่ึงนอกจากจะ
สงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการ
ระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆ ปญหาครอบครัว ซ่ึงกอใหเกิดความทุกข ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสม เปนผลเสียตอ สุขภาพกายและสุขภาพจติ จึงพบวาปญหาเด็ก
ในสังคมไทยนับวันจะมีความซับซอนวิกฤติและรุนแรงมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด การแขงขัน
แบบเสรี การเรงเรา การกระตุนในลักษณะบริโภคนิยมผานสื่อตางๆ รวมท้ังวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒนทําให
โครงสรางทางสังคมออนแอ ทุนทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ินหางเหินและ           
ถูกปฏิเสธจากเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนสวนหนึ่งจึงไดรับการหลอหลอมจากบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมท่ีไมสรางสรรค สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ลอแหลมตอการกระทําผิด
กฎหมาย หม่ินเหมตอศีลธรรมอันดีงาม มีคานิยมท่ีไมพึงประสงค อีกท้ังความเจริญทางเทคโนโลยีดานขอมูล 
ขาวสาร สภาพสังคมท่ีซับซอนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กอใหเกิดภาวะวิกฤติท่ีเปนปญหา
มากมาย สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนท่ัวไป รวมท้ังเยาวชนซ่ึงเปน
นักเรียนตองรับผลกระทบดังกลาวดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หนา 462) ซ่ึงสอดคลอง
กับกรมสุขภาพจติ (2543, หนา 6) ท่ีกลาววา เยาวชนเหลานั้นยังเปนเด็กวัยเรียนท่ีตองการความดูแลเอาใจใส
อยางใกลชิด ตองการคําปรึกษา บางครั้งก็ตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาท่ีผานเขามาในชีวิต
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อยางเรงดวน ตองการความรักความเขาใจจากผูใหญ โดยมีพอแมเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดของสถาบันครอบครัว
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีครูผูมีความใกลชิดกับนักเรียนเปนผูทําหนาท่ีแทนพอแมผูปกครองเม่ือ
นักเรียนอยูท่ีโรงเรียน              
 จากการนิเทศติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ (ไทยรัฐ, 23 มีนาคม 2550, หนา 15) ไดสรุปผล 
การตรวจราชการ พบวามีนักเรียนตกซํ้าชั้น โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากเด็กมีผลการเรียนต่ําจากพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับประถมศึกษาไมดี ไมสนใจการเรียน เนื่องจากมีปญหาความยากจน ติดเกมส ขาดเรียน 
สภาพครอบครัวแตกแยก ซ่ึงจากการศึกษาของ สุชา จันทนเอม (2544, หนา 134) พบวา พฤติกรรมของ
เด็กไทยมีลักษณะขัดตอสังคมของเด็กไทยโดยท่ัวไป เปนตนวา แตงกายผิดระเบียบ กระดางกระเด่ืองไมมี
สัมมาคารวะ เหมอลอย เก็บตัว เซ่ืองซึม พูดจากาวราวไมสุภาพ โตเถียง เสียงดังเอะอะโวยวาย การเรียน
ตกตํ่า ไมสนใจเรียน หนีเรียนหรือมาโรงเรียนสายเปนประจํา มีเพศสัมพันธในวัยเรียน ม่ัวสุมทางเพศกับเพ่ือน
ชายหญิง พกพาอาวุธหรือใชสารเสพติด เปนตน (กรมสุขภาพจิต, 2543, หนา 4-5) พฤติกรรมกาวราวใน
ลักษณะดังกลาว จะเริ่มตนระหวางอายุระหวาง 10 - 14 ป (วิโรจน  ศิริวงษ, 2547, หนา 23)  
 กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองสนองตอบเจตนารมณของการจัดการศึกษาและ
หาทางแกปญหาดังกลาว จึงประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) กรมวิชาการ และ      
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินโครงการ “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน” ตั้งแตป 2543       
เปนตนมา ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงใน
สังกัด ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแล
ชวยเหลือจากครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษาอยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ
เขามามีสวนรวม มีแนวทางการดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลาวไวโดย
ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครูใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ และสังคม รวมท้ังวางระบบท่ีจะสรางความม่ันใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนท่ี
จะคอยดูแลทุกขสุขอยางใกลชิดและตอเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนใหครูอาจารย มีความสัมพันธใกลชิดกับ
ผูปกครอง เพ่ือใหบาน โรงเรียน และชุมชน เชื่อมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และประสานสัมพันธระหวางนักเรียนชุมชนและผูชํานาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหมีการ    
สงตอและรับชวงการแกไข สงเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในแบบสหวิทยาการ การดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมีคุณคาและจําเปน ท่ีสถานศึกษาจะตองนําไปปฏิบัติ ใหเกิดผลกับนักเรียนอยาง
เปนระบบ ตอเนื่องและยั่งยืน ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 8) ไดกลาวถึง
การพัฒนาคนโดยมีครูเปนผูขับเคลื่อนผานกระบวนการในวิถีการปฏิบัติงานของครูการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยผานกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน   ใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงาน ในการสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาท่ี
มุงเนนสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนใหมีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักคิดตัดสินใจ และดําเนินชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข ตลอดจนปองกัน และแกไขปญหานักเรียนไมใหกลายเปนปญหาของสังคม 
(กรมสามัญศึกษา, 2544, หนา 15) มีกระบวนการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน 
พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน มีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ
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ดังกลาวและมีการประสานงานรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของ หรือบุคลากรภายนอก รวมท้ังการ
สนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน (กรมสุขภาพจิต, 2546, หนา 5) 
 จังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุร ี 
มีชุมชนหลายลักษณะ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา สภาพสังคมเปนท้ังสังคมเมือง เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการอพยพเขามาทํางานเปนจํานวนมาก ทําใหสภาพความเปนอยูหนาแนน
กลายเปนชุมชนท่ีขาดระเบียบ เกิดปญหาทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยอม
สงผลตอเด็กและเยาวชน ท้ังนี้จากการประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก 
คณะกรรมการคุมครองเด็ก คณะอนุกรรมการการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก และ
คณะอนุกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา สถานการณเด็ก และ
เยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีปญหาท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน คือ เด็กติดเกมสอยางรุนแรงปญหา
ครอบครัวพอแมหยาราง มีความนิยมในทางท่ีผิด นิยมวัตถุใชจายเงินฟุมเฟอย มีแหลงยั่วยุ แหลงบันเทิงมาก 
ปญหายาเสพติด ปญหาชูสาว มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาติดการพนัน สื่อลามกอนาจาร เด็กมี
ปญหาทางดานจิตใจ ปรับตัวเขากับสังคม   ยากข้ึน ชอบแสวงหากลุมเพ่ือนท่ีมีความคิดเหมือนกัน โดยเฉพาะ
วัยรุนจะหาความสุขนอกบานเผชิญหนากับสิ่งยั่วยุ สิ่งมอมเมาท่ีแอบแฝงในรูปตางๆ ไมวา วีดีโอลามก หรือ
เท่ียวสถานบันเทิงเริงรมย เกิดจากการอยากรู อยากเห็น อยากทดลองกับสิ่งยั่วยุดังกลาวโดยไมรูถึงผลเสียท่ี
อาจจะเกิดข้ึนสถานบันเทิงเริงรมย ศูนยการคาจึงเปนแหลงท่ีวัยรุนและนักเรียนไปเท่ียวม่ัวสุมกอเหตุอันไม
สมควร (ปญหาสถานการณเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

จากปญหาดังกลาวทุกภาคสวนของจังหวัดฉะเชิงเทราไดระดมแนวคิดเพ่ือหาหนทาง ในการ
แกปญหาเยาวชนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดนํา          
การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาใชในการดําเนินการแกปญหาเด็กและเยาวชน
ดังกลาว แตจากการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีผานมาพบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีปญหาอุปสรรค ท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย ดังท่ี นันทพงศ พฤกษชาติรัตน (2546, หนา 125) ไดศึกษาพบวา            
การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร มีปญหา
อุปสรรคอีกมากมาย การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขาดปจจัยในการสงเสริมท่ีจะใหการ
ดําเนินงานบรรลุผลตามแนวปฏิบัติ และขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานสอดคลองกับ หทัยวรรณ         
วิชชุปญญาพานิชย ท่ีศึกษาการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดปฏิบัติมาตั้งแต              
ป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน พบวา มีปญหาไมสามารถดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จได นักเรียนมีพฤติกรรม
ไมเปนท่ีพึงประสงคตอสังคม ขาดความสนใจในการเรียน หากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจะทวี           
ความรุนแรงข้ึนจนเปนปญหาสําคัญของชาติในอนาคตได (หทัยวรรณ  วิชชุปญญาพานิชย, 2547, หนา 3) 
 ดวยความสําคัญและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือจะไดทราบถึงปจจัยการบริหารใดบาง ท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข เพ่ือนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือใหการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ซ่ึงจะเกิด
ประโยชนและคุณคาตอการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา      
อยางยั่งยืน 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดาน
การดําเนินงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอครู และผูบริหารสถานศึกษาโดยใชเปนขอมูล ในการ
ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนเพ่ือ
เตรียมการในการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ใชเปนขอมูลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดทราบถึง
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังเปนแนวทางเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน เพ่ือใหนักเรียน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยการบริหารของสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากความคิดเห็นของผูบริหาร ครู 
ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเปนหนึ่งในคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยตามแนวคิดการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 
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  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
  2) การคัดกรองนักเรียน 
  3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
  4) การปองกันและแกไข 
  5) การสงตอนักเรียน  

   สําหรับขอบเขตของการวิจัยเก่ียวกับปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา ประกอบดวย 
  1) ดานการบริหารและการจัดการ 
  2) ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
  3) ดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน 

 1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ป 2551 จํานวน 
156 แหง   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท้ัง 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน (ทีม
ประสาน) และคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) คณะละ 1 คน รวม 3 คน และครูประจําชั้นหรือครูผูสอน 
จํานวน 2 คน รวมเปน 5 คนตอสถานศึกษา สุมตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปน (probability sampling) 
ดวยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi-Stage sampling) ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ข้ันตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) แบงสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ออกเปน 4 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ คิดสัดสวนของสถานศึกษาท้ัง 4 กลุม เปนรอยละ 25 ทําการสุม
ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ทําใหไดกลุมตัวอยางท่ีเปนสถานศึกษา ในข้ันตอนแรกนี้
จํานวน 41 แหง  
   2) ข้ันตอนท่ี2 ใชการสุมแบบแบงกลุม (cluster random sampling) จากตัวอยางสถานศึกษา
ท้ัง 41 แหง ในข้ันตอนท่ี 1 แหงละ 5 คน โดยแตละแหงประกอบดวย ผูปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการใน
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการดําเนินงาน อยางละ 1 คน รวม 3 
คน และครูประจําชั้นหรือครูผูสอน 2 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) จะไดกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งนี้รวม 205 คน  
 1.4.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
   1) ตัวแปรตน  คือ ปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา ไดแก 
    (1) การบริหารและการจัดการ  
    (2) การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    (3) การมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน 
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   2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 5 องคประกอบ ไดแก 
    (1) การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 
    (2) การคัดกรองนักเรียน 
    (3) การสงเสริมและพัฒนา 
    (4) การปองกันและแกไข 
    (5) การสงตอนักเรียน 

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยนําแนวคิดเก่ียวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงสรุปใจความสําคัญของกรอบแนวคิด
การวิจัยไดวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้นทุกฝายตองมีความรวมมือ
ประสานสัมพันธกันอยางใกลชิด ในแงของบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา ครูประจํา
ชั้น บุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน โดยสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธของ
สถานศึกษา และแผนการปฏิบัติงานท่ีมีการบริหารจัดการอยางเปนมาตรฐานเพียงพอ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 6) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
     ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
1.  การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 
2.  การคัดกรองนักเรียน 
3.  การสงเสริมและพัฒนา 
4.  การปองกันและแกไข 
5.  การสงตอนักเรียน 

การบริหารงานของสถานศึกษา 
1.  การบริหารและการจัดการ 
2.  การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครู 
     และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
3.  การมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา  
     บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครอง            
     และชุมชน 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
 
 ปจจัยดานการบริหารและการจัดการ ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวของ และดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน สงผล
ทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะดังตอไปนี้ 
 1.7.1 ปจจัย หมายถึง ปจจัยการบริหารสถานศึกษาท่ีผูบริหารใชบริหารงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จํานวน 3 ดาน คือ  
   1) การบริหารและการจัดการ หมายถึง การกําหนดแผนกลยุทธในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จัดทําแผนการดําเนินงานและการปฏิบัติตามแผนหรือปฏิทินการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานรวมท้ังการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 
   2) การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ หมายถึง แผนพัฒนาท่ีมุงใหครู
ท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน การอบรมใหมีความรูแกครู เปนการ
สรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
   3) การมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน หมายถึง สวน
เก่ียวของของภาคสวนตางๆ ท้ังในการวางแผน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การแจงขาว ความเคลื่อนไหว 
การประสานงานขอความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียน 
 1.7.2 การดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงมี 5 องคประกอบ ดังนี้ 
   1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง องคประกอบแรกท่ีสําคัญของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ ของนักเรียน โดยกําหนดนโยบายและวางกลยุทธท่ีเหมาะสม
กับบริบทหรือสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) เพ่ือกําหนดแนว
ปฏิบัติการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ดําเนินการประชุมชี้แจงครู บุคลากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะตองจัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูประจําชั้นอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
   2) การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรูจักนักเรียน 
เปนรายบุคคล ซ่ึงสถานศึกษากําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงาน ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ
และแนวปฏิบัติในการจําแนก คัดกรองเพ่ือจัดกลุมนักเรียนรวมกัน นําผลท่ีไดมาจําแนกนักเรียนเปน 3 กลุม 
ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา โดยครูประจําชั้นและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของจะตองรายงานผล  



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

8 
 

การจัดกลุมนักเรียน ซ่ึงจะตองมีการกํากับ ติดตามการจัดกลุมนักเรียนของครูประจําชั้นใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวอยางเปนข้ันตอน  
   3) การสงเสริมและพัฒนา หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ชวยปองกันไมใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา   
เปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา กลับมามีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนโดยสถานศึกษาสามารถพิจารณา
จัดกิจกรรมไดหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังดานวิชาการ รางกายและจิตใจ อาทิ การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(homeroom) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) การประชุมเพ่ือชี้แจงใหผูเรียนและ
ผูปกครองไดเขาใจและเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรม เปนตน 
   4) การปองกันและแกไข หมายถึง การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยพิจารณา
สาเหตุของปญหาใหครบถวนและหาวิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ โดยคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการใหความชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนใหเปนไป ในทิศทาง
เดียวกัน การสงเสริมความรูและประสบการณของครู เชน เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณตรงมาใหความรู           
แกครู จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาและปองกัน อาทิ การแขงขันกีฬา ทัศนศึกษา หรือการจัดกิจกรรมท่ี
นักเรียนสนใจ ท้ังนี้จะตองมีการวิเคราะหสภาพปญหา การติดตามและประเมินผล รวมท้ังรายงานผล       
การดําเนินงานหรือสิ่งท่ีตองแกไขใหสอดคลองกับสภาพท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตองอาศัยเครือขายความรวมมือจาก
หลายสวน 
   5) การสงตอนักเรียน หมายถึง การชวยเหลือนักเรียนในกรณีท่ีโรงเรียนไมสามารถ
ดําเนินการตามข้ันตอนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเองได มีกระบวนการในการประชุมชี้แจง เพ่ือสราง
ความเขาใจใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ กอนการพิจารณาสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือดําเนินการ
ชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป ความสําเร็จในการชวยเหลือนักเรียนเกิดจากความรวมมือรวมใจของ
นกัเรียน ครูทุกฝาย และการสนับสนุนอยางดียิ่งจากผูปกครอง ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ อาทิ นักจิตวิทยา 
จิตแพทย นักบําบัด วิทยากรผูใหความรู ประสบการณในเรื่องตางๆ เพ่ือรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียน ในอัน
ท่ีจะทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังควรมีการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการสงตอนักเรียนอยางเปนระบบเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการสงตอนักเรียนของ
สถานศึกษาตอไป 
 1.7.3 คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง คณะกรรมการของสถานศึกษา           
ท่ีกําหนดข้ึนจํานวน 3 คณะ ตามโครงสรางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย           
1) คณะกรรมการอํานวยการ หรือเรียกวา “ทีมนํา” 2) คณะกรรมการประสานงาน หรือ “ทีมประสาน” และ 
3) คณะกรรมการดําเนินงาน หรือเรียกวา “ทีมทํา” ซ่ึงมีบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีจะประสานการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงกันและกัน ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายแตกตางกันไป แตมีความเก่ียวเนื่องกัน
ทุกองคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 1.7.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมายถึง ระบบการจัดแบงเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาใหครอบคลุมมากข้ึน โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีจํานวน
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ 156 แหง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอ
บางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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1.7.5 สถานศึกษา หมายถึง ระดับชั้นท่ีเปดทําการสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกเปน  
   1) ประถมศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ท่ีเปดทําการสอนในชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
   2) มัธยมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ท่ีเปดทําการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 1.7.6 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การแบงขนาดของสถานศึกษาโดยยึดจํานวนนักเรียน
เปนหลักในการแบง ซ่ึงอาศัยเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกเปน  
   1) สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน 
   2) สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนระหวาง 121-600 คน 
   3) สถานศึกษาขนาดใหญ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 601-1,500 คน 
   4) สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 คน
ข้ึนไป 
 




