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บทท่ี  2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ครั้งนี้ ผูวิจัยได
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามลําดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
   2.1.1 ความหมายและความสําคัญของการบริหารและการจัดการ 
   2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
 2.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.2.1 ความหมาย 
   2.2.2 วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.2.3 คุณคาของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.2.4 กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.2.5 มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.3 การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.3.1 การกําหนดกลยุทธในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   2.3.2 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
   2.3.3 ปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา 
   2.3.4 กรณีศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
 
 2.1.1 ความหมายและความสําคัญของการบริหารและการจัดการ 
 การบริหารจัดการ หรือ “management” แปลความไดวา การจัดการหรือการบริหารหรือ      
การบริหารจัดการก็ได ซ่ึงศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2545, หนา 18-19) ไดรวบรวมความหมายของคําวา 
“การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ไดดังนี้ 
  1) คําวา“การบริหาร”(administration) จะใชในการบริหารระดับสูง โดยเนนท่ีการกําหนด
นโยบายท่ีสําคัญและการกําหนดแผนของผูบริหารระดับสูง เปนคํานิยมใชในการบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือใชในหนวยงานราชการ และคําวา “ผูบริหาร” (administrator) จะหมายถึง ผูบริหารท่ี
ทํางานอยูในองคกรของรัฐ หรือองคกรท่ีไมมุงหวังกําไร 
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 การบริหาร คือกลุมของกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน (planning) การจัดองคกร(organizing) 
การสั่งการ (leading/directing) หรือการอํานวย และการควบคุม (controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ทรัพยากรขององคกร (6 M’s) เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนและดวยจุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลครบถวน  
  2) คําวา“การจัดการ”(management) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย (แผนท่ี
วางไว) ซ่ึงนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (business management) สวนคําวา “ผูจัดการ” (manager) จะหมายถึง
บุคคลในองคกรซ่ึงทําหนาท่ีรับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวขององคกร 
 การบริหารจัดการ (management) หมายถึงชุดของหนาท่ีตางๆ (a set of functions) ท่ีกําหนด
ทิศทางในการใชทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (efficient) หมายถึง การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาดและคุมคา 
(cost-effective) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
(right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนั้นผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึง
จําเปนตองมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน ในอีกแนวหนึ่งอาจกลาวไดวาการบริหารจัดการ 
หมายถึง กระบวนการของการมุงสูเปาหมายขององคกรจากการทํางานรวมกัน โดยใชบุคคลและทรัพยากร
อ่ืนๆ (Griffin, 1997, p. 4, Certo, 2000, p. 555 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2545, หนา 18-19) 
หรือเปนกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมท่ีบุคคลทํางานรวมกันในกลุม ใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ     
 สวนสุรัสวดี ราชกุลชัย (2543, หนา 3) กลาววา “การบริหาร” (administration) และ 
“การจัดการ”(management) มีความหมายแตกตางกันเล็กนอย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ
กับการกําหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางทานไหความเห็นวาการบริหารใชในภาครัฐ 
สวนการจัดการใชในภาคเอกชน อยางไรก็ดี ในตําราหรือหนังสือสวนใหญท้ัง 2 คํานี้มีความหมาย   
ไมแตกตางกัน สามารถใชแทนกันไดและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
 วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 11) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายขององคการโดยอาศัยหนาท่ีหลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัด
องคการ การนํา และการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบ ท่ีจะใหมีการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เจริญผล สุวรรณโชติ (2544, หนา 232) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการของสังคมอยาง
หนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับกลุมคนกลุมหนึ่งท่ีเขามารวมกันเพ่ือกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพ่ือให
บรรลุถึงจุดหมายตามท่ีไดกําหนดเอาไว การกระทํานั้นจะเปนการกระทําท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
การดําเนินการเพ่ือใหคงอยูตอไปการกระตุนหรือการยั่วยุใหเกิดการกระทําการควบคุม และการกระทําท่ี
ใหเกิดการรวมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยางมีระบบแบบแผนหรืออยางไมมีแบบแผน ท้ังในดาน
ของบุคคลและในดานของวัตถุ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 493-494) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการนํา
ทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอนบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การ
นํา และการควบคุม โดยท่ีการวางแผนคือการกําหนดวัตถุประสงค การตัดสินใจ และการจัดองคการคือ
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การรวบรวมทรัพยากร การจัดหาคนเขาทํางาน การจัดโครงสราง การนํา คือ การจูงใจ การมีอิทธิพลและ
การสื่อสาร การควบคุมคือการตรวจสอบ การบริการ สินคา กระบวนการควบคุมคุณภาพ 
 จากความหมายดังท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคคล
ตั้งแตสองคนข้ึนไปในองคกรหรือหนวยงานท่ีกระทําอยางมีข้ันตอนตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางไวรวมกัน โดยมีผูบริหารเปนผูกํากับติดตามใหงาน
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประเด็นสําคัญของการบริการจัดการ (management) ประกอบดวย 1) การ
บริหารจัดการสามารถประยุกตใชกับองคกรใดองคกรหนึ่งได 2) เปาหมายของผูบริหารทุกคน คือ การสราง
กําไร 3) การบริหารจัดการเก่ียวของกับการเพ่ิมผลผลิต (productivity) โดยมุงสูประสิทธิภาพ (efficiency) 
(วิธีการใชทรัพยากรโดยประหยัดท่ีสุด) และประสิทธิผล (effectiveness) (บรรลุเปาหมายคือประโยชนสูงสุด) 
4) การบริหารจัดการสามารถนํามาใชสําหรับผูบริหารในทุกระดับชั้นขององคกร 
 2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 27) กลาววา กระบวนการบริหาร
ท่ีนิยมกันมากและสามารถนํามาใชเปนหลักการบริหารงานได คือ กระบวนการบริหารของลูเธอร กูลิค 
(Luthur Gulick) และ ลินดอล เออวิค (Lyndall Urwick) เรียกยอๆ วา POSDCORB โดยมีกระบวนการ
บริหาร 7 ประการ ดังนี้ 
  1) การวางแผน (planning - p) หมายถึง การจัดวางโครงการแผนปฏิบัติการ รวมท้ังวิธีการ
ปฏิบัติงานเอาไวลวงหนาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
  2) การจัดหนวยงาน (organizing - o) หมายถึง การกําหนดโครงสรางและอํานาจหนาท่ี  
และการจัดสายงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
  3) การจัดวางตัวบุคคล (staffing - s) หมายถึง การบริหารดานบุคคล ไดแก การจัด
อัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากรและการสรางบรรยากาศการทํางาน 
  4) การอํานวยการ (directing - d) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา  
และการดูแลการปฏิบัติงานในฐานะท่ีผูบริหารเปนหัวหนาหนวยงาน 
  5) การประสานงาน (co-ordinating - co) หมายถึง การประสานกิจกรรมดานตางๆ ของ
หนวยงาน  เพ่ือใหเกิดมีการรวมมือประสานงานท่ีดีและดําเนินไปสูจุดหมาย 
  6) การรายงาน (reporting – r) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของกิจกรรมสมํ่าเสมอ 
  7) การงบประมาณ (budgeting - b) หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการ
ใชจายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงิน 
 มนตรี เลาะวิถี (2543, ออนไลน) กลาววา กระบวนการบริหาร คือการประสานความพยายามของคน
เพ่ือสัมฤทธิ์ผลของงานตามเปาหมายท่ีองคกรวางไว โดยอาศัยกระบวนการบริหารตอไปนี้ 
        1) การวางแผน คือ การกําหนดแผนงานและโครงการท่ีจะทําในอนาคตตามเปาหมาย
ของหนวยงาน ควรมีกําหนดระยะเวลา และเพ่ิมการติดตามแกไขปญหาดวย 
  2) การจัดสรรทรัพยากร คือ การหางบประมาณ จัดสรรวางตําแหนงหนาท่ีมอบหมาย
งานใหเหมาะสมกับกําลังคน จัดหาวัสดุอยางเหมาะสมตามความตองการของแผน 
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  3) การใหแรงกระตุน ใชแรงจูงใจ และบํารุงขวัญเพ่ือใหบุคลากรมีพฤติกรรมและ
ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
  4) การประสานงาน คือ การติดตอประสานแกไขกิจการดานตางๆ ใหสัมฤทธิผล 
  5) การประเมินผล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตอเนื่องสมํ่าเสมอเพ่ือให
องคกรสามารถมีการพัฒนาการทํางานตลอดเวลา 
  สมชาติ โตรักษา (2549, ออนไลน) กลาววา กระบวนการการบริหาร คือ กลุมกิจกรรมหลัก 
8 กิจกรรม คือ การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การประเมินผลการ
ดําเนินงาน การนําสิ่งท่ีไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน การติดตาม ประสานงาน และการควบคุม ขอมูล
ขาวสาร และการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน เปนกิจกรรมแรกของการบริหาร ซ่ึงเปน
กระบวนการในการวิเคราะหสิ่งท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะบริหาร 6 ประการดังนี้ 
   (1) การวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมาใน 4 ดาน คือ ดานผลงานท่ีจําแนกเปน
ปริมาณงานและคุณภาพงาน ดานความพึงพอใจของผู ท่ีเก่ียวของท่ีจําแนกเปนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารระดับสูง ประชาชนท่ัวไป และประชาคมโลก               
ดานประสิทธิภาพการทํางาน และดานความคุมคาของการใชทรัพยากรท่ีมีอยู ซ่ึงจําแนกเปนความคุมคา
ดานคน ดานสิ่งของ ดานเงิน ดานเทคโนโลยี และดานเวลา 
   (2) การวิเคราะหทรัพยากรท่ีมีอยูใน 6 ดาน คือ คน เงิน สิ่งของ เทคโนโลยี เวลา  
และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ในการบริหารและการดําเนินงาน 
   (3) การวิเคราะหองคกรใน 4 ดาน คือ ระบบงานวัฒนธรรมขององคกร วิวัฒนาการ
ขององคกร และจุดออนจุดแข็งขององคกร 
   (4) การวิเคราะหชุมชนและสังคมโดยรอบองคกรใน 4 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติท่ีมีตอองคกร ศักยภาพและความสัมพันธท่ีมีตอองคกร 
   (5) การวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินงานท่ีผานมาท้ังระยะสั้นและระยะยาวใน 
5 ดาน คือ ผลกระทบตอผูมารับบริการ ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารขององคกร ชุมชน และประเทศชาติ 
   (6) การวิเคราะหแนวโนมในอนาคตใน 4 ดาน คือ ดานอุปสงคและอุปทาน ดาน
เทคโนโลยี ดานองคกร และดานการเงิน 
  2) การวางแผน เปนกระบวนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และทรัพยากรท่ีจะใชในการ
ทํางานในอนาคต ผลสรุปของการวางแผนท่ีได คือ ไดแผนการทํางานท่ีแนนอน ชัดเจน และสามารถ
นําไปใชไดอยางเหมาะสม 
  3) การดําเนินงานตามแผน เปนกระบวนการนําแผนงานท่ีไดกําหนดไวไปดําเนินการให
ไดผลดีท่ีสุด ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญคือ การเตรียมการกอนดําเนินงาน การเริ่มตนดําเนินงาน              
การติดตามงาน และการแกปญหาในการทํางาน 
  4) การประเมินผลการดําเนินงาน เปนกระบวนการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน  
ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ วาไดอะไร เทาใด และเพราะอะไร 
  5) การนําสิ่งท่ีไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน เปนกระบวนการนําสิ่งท่ีไดรับ
จากการดําเนินงานตั้งแตตนไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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  6) การติดตาม การประสานงาน และการควบคุม เปนกระบวนการทําใหกิจกรรมท้ังหลาย
ดําเนินไปอยางถูกตอง เหมาะสม ไมซํ้าซอน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย การจัดระบบการ
สือ่สารท่ีรวดเร็ว แนนอน คลองตัวตลอดเวลา ท้ังภาวะปกติ และภาวะเรงดวน การเฝาระวัง การติดตามการ
ดําเนินงาน การประสานงาน การควบคุมการดําเนินงาน และการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา กระบวนการบริหารเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการทํางาน
ทุกประเภท ผูท่ีตองการใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลประโยชนสูงสุดตองใชกระบวนการ
บริหารทางการบริหารในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารทางการศึกษา เพราะจะตองคํานึงถึง
กระบวนการในการวางแผนเปนอันดับแรก มีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว พรอมท้ังตรวจสอบแกไข
ปรับปรุงเปนระยะๆ สุดทายตองมีการประเมินผลเพ่ือใหทราบวาประสบความสําเร็จหรือมีปญหามากนอย
ประการใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองรูและ
เขาใจกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา แลวนํามาประยุกตใชไมเฉพาะในเรื่องของงานวิชาการเทานั้น 
แตเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนก็นาเปนหวง จึงตองนํากระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเขามาอีกทางหนึ่ง 
 

2.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 แนวคิดเ ก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน มีสาระสําคัญ พอสรุปไดตามลําดับดังนี้ 
 2.2.1 ความหมาย 
 สถาบันทางการศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขกลาวถึงความหมายและความสําคัญของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดังนี้ 
 กรมสามัญศึกษา (ม.ป.ป., หนา 93) ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษา
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของหรือ
บุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน   
 กรมสุขภาพจติ (2546, หนา 5) ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเปน
บุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาวและมีการประสานงานรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของ หรือ
บุคลากรภายนอก รวมท้ังการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 16) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอนสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารท้ังระบบ
โรงเรียน โดยอาศัยศักยภาพและความสัมพันธของนักเรียนท่ีมีกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และฝายปกครอง 
รวมท้ังมีการประสานระหวางระบบครอบครัว ระบบโรงเรียน และสาธารณสุขท่ีตองรับสงตอปญหาวัยรุนท่ี
สําคัญและเรงดวน 
 จากความหมาย การดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาว สรุปได
วา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน มีวิธีการ
และเครื่องมือท่ีชัดเจนสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และขอบขายงานภายใน
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สถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะเปนครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2.2.2 วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 5) ไดกําหนดวัตถุประสงคของระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไวดังนี้    
  1) เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ  
  2) เพ่ือใหโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคการ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการทํางานรวมกันโดยผานกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีรองรอย หลักฐานการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได 
  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนันทพงศ พฤกษชาติรัตน (2546, หนา 9) ท่ีกลาวไวดังนี้ 
  1) เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือชุมชน มีการทํางานรวมกัน โดย
ผานกระบวนการทํางานท่ีมีระบบ พรอมดวยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได 
  ธนู เพียรพิเศษ (2546, หนา 6) กลาวถึง จุดประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวา 
  1) เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2) เพ่ือสงเสริมใหครูทุกคนในโรงเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกมีสวนรวมในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา จุดประสงคของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เพ่ือดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยผานกระบวนการทํางานอยางมีระบบ 
 2.2.3 คุณคาของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 5) ไดกลาวถึงคุณคาหรือ
ประโยชนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไวดังนี้ 
  1) นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา 
  2) สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
  3) นักเรียนรูจักตนเอง ควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
ซ่ึงจะเปนรากฐานพัฒนาในการพัฒนาความเกง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุงม่ันท่ีจะ
เอาชนะอุปสรรค (AQ) 
  4) นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยรอบดาน 
  5) ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนอยางเขมแข็ง จริงจังดวยความเอ้ืออาทร 
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  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 8) กลาววา การดําเนินงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีประโยชนตอหลายฝาย ดังนี้  
  1) ประโยชนตอนักเรียน 
   (1) นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ และพัฒนาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สภาพแวดลอมทางสังคมอยางท่ัวถึง 
   (2) นักเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหาท้ังดานการเรียนรูและ
ความสามารถพิเศษ 
   (3) นักเรียนไดรูจักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคมและอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุข 
   (4) นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือน ครู และผูปกครอง 
  2) ประโยชนตอครู 
   (1) ครูไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   (2) ครูมีเจตคติท่ีดีตอนักเรียน 
   (3) ครูมีผลงานสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (4) ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
  3) ประโยชนตอผูบริหาร 
   (1) ผูบริหารไดรูศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู   
ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   (2) ผูบริหารไดรูขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน และใชในการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนานักเรียน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   (3) ผูบริหารมีรูปแบบกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ ภายใตการมีสวนรวมของทุก
ฝาย 
  4) ประโยชนตอโรงเรียน 
   (1) โรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
   (2) โรงเรียนไดรับการยอมรับ การสนับสนุน และความรวมมือจากชุมชน  
บุคลากร องคกรท่ีเก่ียวของ 
   (3) โรงเรียนมีการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและเอ้ืออาทร 
  5) ประโยชนตอผูปกครอง/ชุมชน 
   (1) ผูปกครอง/ชุมชน ตระหนักในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
   (2) ผูปกครอง/ชุมชน เขาใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
   (3) ผูปกครอง/ชุมชน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุตรหลาน เปนครอบครวั/ชุมชน 
ท่ีเขมแข็ง 
   (4) ผูปกครอง/ชุมชน เปนตัวอยางท่ีดีแกบุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
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  6) ประโยชนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (1) พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 
   (2) พัฒนาองคความรูเก่ียวกับการทํางานการนิเทศติดตามผล ประเมินผล และ
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   (3) มีระบบขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนางานตอไป  
  7) ประโยชนตอประเทศชาติ 
   (1) นักเรียนมีคุณภาพดี มีปญญา และมีความสุข 
   (2) มีการเชื่อมโยงขอมูลของเยาวชนทุกระดับ 
   (3) ลดปญหาท่ีสงผลตอเด็ก และเยาวชน ลดคาใชจายของหนวยงานในระดับตางๆ  
   (4) ประชาชนมีคุณภาพ ซ่ึงถือเปนกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
        สุรัชต ชาตะรักษ (2550, หนา 97) กลาวถึงประโยชนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดังนี้ 
  1) นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา 
  2) สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไดดวยดีและอบอุน 
  3) นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
  4) นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
  5) นักเรียนรูอยางมีความสุข 
  จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาดานการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา การพัฒนา
ทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ และการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ผูปกครองและชุมชน ท่ีจะสงผลใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย และมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4 กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 35) กลาววา กระบวนการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีองคประกอบท่ีเปนหัวใจของการดําเนินงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
   เปนการศึกษาความแตกตางของนักเรียนแตละคนท่ีมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตท่ีไม
เหมือนกัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ท้ังดานบวกและดานลบ ดังนั้น การรูขอมูลท่ี
จําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนํา
ขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียนไดอยางถูกตอง ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแกไข
ปญหานักเรียน จะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยท่ีสุดโดยมีขอมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียนท่ีควรทราบ ไดแก ความสามารถในดานการเรียนและดานอ่ืนๆ ดานสุขภาพทางรางกาย จิตใจ 
พฤติกรรม และดานครอบครัว ไดแก ดานเศรษฐกิจ และการคุมครองนักเรียน 
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  วนิดา ชนินทยุทธวงศ (2544, หนา 20-22) กลาววา ในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น 
ครูท่ีปรึกษาตองใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนท่ีครอบคลุมท้ังดาน
ความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัว เครื่องมือท่ีสําคัญ ไดแก 
  1) ระเบียนสะสม 
  2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
  3) วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ เชน การสัมภาษณ การศึกษาจากแฟมสะสมผลงาน การเยี่ยม
บาน การศึกษาขอมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง ซ่ึงจัดทําโดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 37) ยังไดกลาวถึง
ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ควรมีสําหรับใชในการดําเนินงาน ตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
  1) ขอมูลดานความสามารถ 
   (1) การเรียน 
         (2) ความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ 
  2) ดานสุขภาพ 
   (1) รางกาย/ความพิการ 
   (2) จิตใจ–พฤติกรรม 
  3) ดานครอบครัว 
   (1) เศรษฐกิจ 
   (2) การคุมครองสวัสดิภาพ 
  4) ดานสารเสพติด 
  5) ดานความปลอดภัย 
  6) พฤติกรรมทางเพศ 
  7) ดานอ่ืนๆ ท่ีครูพบเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความสําคัญหรือเก่ียวของกับการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  วิธีการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลาววา  มีวิธีการดังนี้ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, หนา 38)   
  1) การสังเกต 
   (1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 
   (2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
  2) การสัมภาษณ 
   (1) สัมภาษณผูเก่ียวของ ไดแก 
    ก. ผูเก่ียวของภายในสถานศึกษา ไดแก  ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ครูประจําวิชา/
เพ่ือนครู และเพ่ือนนักเรียน 
    ข. ผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียน ญาติใกลชิดนักเรียน 
และเพ่ือนบาน 
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    ค. สัมภาษณตัวนักเรียนเอง 
  3) การเยี่ยมบาน 
   (1) เยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือพบพอแม/ผูปกครองนักเรียน ไดทราบขอมูลเก่ียวกับ
สภาพเศรษฐกิจ/สังคม ความสัมพันธในครอบครัว ทัศนคติ/คานิยมของคนในครอบครัว 
   (2) เยี่ยมบานเพ่ือพบบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว 
  4) ศึกษาขอมูล 
   (1) ศึกษาขอมูลจากผลงานของนักเรียน แบงออกเปน 
    ก. จากผลงานการเขียน ไดแก อัตชีวประวัติ บันทึกประจําวัน 
    ข. จากชิ้นงาน ไดแก สมุดทํางาน/แบบฝกหัด งานฝมือ/สิ่งประดิษฐ  
โครงงาน 
   (2) ศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ไดแก 
    ก. ระเบียนสะสม 
    ข. การศึกษาเด็กเปนรายกรณี 
    ค. บันทึกสุขภาพจากแพทย 
    ง. บันทึกสรุปการประเมินจุดแข็ง จุดออน 
    จ. บันทึกสรุปการสํารวจเบื้องตน เพ่ือคัดแยกความพิการ/ความบกพรอง 
    ฉ. บันทึกสรุปการสํารวจความสามารถพิเศษ 10 แวว 
    ช. บันทึกสรุปการสํารวจนักเรียนดอยโอกาส 
  5) ทดสอบ 
   (1) แบบทดสอบท่ีสถานศึกษาสรางข้ึน 
   (2) แบบทดสอบระดับชาติ 
   (3) แบบทดสอบมาตรฐาน 
  วิสรรณ พลเสน (2547, หนา 35) กลาววา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายความวา  
นักเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตไมเหมือนกัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ
ท้ังดานบวกและดานลบ ดังนั้น การรูขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษา
เขาใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือใชในการคัดกรองนักเรียนได 
  จากท่ีกลาวมาขางตน การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เปนองคประกอบแรกท่ีสําคัญของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนฐานชีวิตและความเปนมาท่ีแตกตางกันของนักเรียน ซ่ึงการ
รวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือประโยชนในการดูแลและชวยเหลือนักเรียน โดยจะตองอาศัยเครื่องมือท่ีมีความ
หลากหลาย ควรมีการกําหนดนโยบายและวางกลยุทธท่ีเหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู จัด
ใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 
ดําเนินการประชุมชี้แจงครู/บุคลากรท่ีเก่ียวของใหเขาใจการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเปนรายบุคคล 
ซ่ึงจะตองจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของครูประจําชั้นอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
  นอกจากนี้ ควรจัดหาสื่อและเครื่องมือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรวบรวมขอมูล
นักเรียน การตรวจสุขภาพของนักเรียนประจําป ภายในภาคเรียนท่ี 1 การตรวจปสสาวะเพ่ือหา สารเสพติด
เปนระยะๆ จัดทําขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับนักเรียน อาทิ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอมูลดานความ
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ปลอดภัยของนักเรียน เชน การเดินทาง การใชยานพาหนะ สภาพครอบครัว และสิ่งแวดลอม ขอมูล
พฤติกรรมของนักเรียน เชน พฤติกรรมดานชูสาว การเบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน รวมท้ังจะตองกําหนดใหมี
การเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนงานอยางตอเนื่อง จะทําใหรูจักนักเรียนแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
  2) การคัดกรองนักเรียน 
      การคัดกรองนักเรียน เปนการพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียน ดังท่ี วีระ โอบออม 
(2549, หนา 18) กลาวถึง การคัดกรองนักเรียนไววา การคัดกรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูล เพ่ือการจัด
กลุมนักเรียนเปน 2 กลุม คือ 
   (1) กลุมปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตางๆ ตามเกณฑการคัด
กรองของโรงเรียนแลวอยูในเกณฑของกลุมปกติ 
   (2) กลุมเสี่ยง/มีปญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหาตาม
เกณฑ การคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี 
   การคัดกรองนักเรียนนี้มีประโยชนตอครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูและชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน และมีความรวดเร็วใน
การแกปญหา เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไมไดคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัด
กลุมแลว ความชัดเจนในเปาหมาย เพ่ือการแกไขปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง มีผลตอความรวดเร็วในการ
ชวยเหลือ ซ่ึงในบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
        การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนนั้น ใหอยูในดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษา 
และยึดถือเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลัก ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูท่ีปรึกษา
อยางสมํ่าเสมอ      
      กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 15-18) กลาววา การคัดกรองนักเรียนเปนการพิจารณา
ขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมนักเรียน แบงเปน 2 กลุม 
   (1) กลุมปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตางๆ ตามเกณฑการ 
คัดกรองของโรงเรียนอยูแลวอยูในเกณฑของกลุมปกติ 
   (2) กลุมเสี่ยง/มีปญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหาตามเกณฑ
การคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตองใหความชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี การจัดกลุม
นักเรียนนี้มีประโยชนตอครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะ
การแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน และมีความรวดเร็วในการแกปญหา ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษา
ไมไดคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลวความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือการแกไขปญหาของนักเรียนจะมี
นอยลง มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 44) กลาววา ผลการ 
คัดกรองนักเรียน ครูท่ีปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งท่ีจะไมทําใหนักเรียนรูไดวาตนถูกจัดกลุม อยูใน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา ซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุนท่ีมีความไวตอการรับรู แมวา
นักเรียนจะรูตัวดีวาขณะนี้ตนเองมีพฤติกรรมอยางไร หรือประสบปญหาใดก็ตาม และเพ่ือเปนการปองกันการ
ลอเลียนในหมูเพ่ือนนักเรียนอีกดวย ดังนั้นครูท่ีปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับ 
นอกจากนี้ครูท่ีปรึกษาจะตองประสานงานกับผูปกครองเพ่ือการชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงตองระวังในการสื่อสาร
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ท่ีทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกวาบุตรหลานของตนถูกจัดอยูในกลุมท่ีผิดปกติ แตกตางจากเพ่ือนนักเรียน 
คนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลเสียตอนักเรียนในภายหลังได การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนนั้น ใหอยูให
ดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษาและยึดถือเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวย ดังนั้นโรงเรียน          
จึงควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน เพ่ือใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัด
กรองนักเรียนท่ีเหมือนกัน เปนท่ียอมรับครูในโรงเรียนรวมท้ังใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือ
ความถ่ีของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
     การคัดกรองนักเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือจําแนกกลุมนักเรียน เปนการจําแนกตามขอมูล
นักเรียน  โดยยึดเกณฑการคัดกรองท่ีบุคลากรของโรงเรียนรวมกันกําหนดข้ึน ผลการคัดกรองนักเรียนจะชวย
ใหครูท่ีปรึกษาทราบพฤติกรรมและแนวโนมของพฤติกรรมนักเรียนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะชวยใหครูท่ีปรึกษา
สามารถวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ครูท่ีปรึกษา
ควรแจงผลการคัดกรองนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกราย โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหา และตอง
แจงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหผูปกครองนักเรียนเกิดความรูสึกวาบุตรหลานของตนแปลกแยกจาก
นักเรียนอ่ืน แตควรใชวิธีชี้แจง เสนอแนะและขอความรวมมือในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
  จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีได
จากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ซ่ึงสถานศึกษากําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงาน ดําเนินการประชุม
เพ่ือกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติในการจําแนก คัดกรองเพ่ือจัดกลุมนักเรียนรวมกัน นําผลท่ีไดมาจําแนก
นักเรียนเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา โดยครูประจําชั้นและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ
จะตองรายงานผลการจัดกลุมนักเรียน ซ่ึงจะตองมีการกํากับ ติดตามการจัดกลุมนักเรียนของครูประจําชั้นให
เปนไปตามแผนการดําเนนิงานของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวอยางเปนข้ันตอน  
  3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
   การสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลของ            
ครูท่ีปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหาใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในดานตาง ๆ ซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติ กลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียน
หรือชุมชนคาดหวังตอไป 
   การสงเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได แตมีกิจกรรม
หลักสําคัญท่ีโรงเรียนตองดําเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม (homeroom) และการจัดประชุมผูปกครอง
ชั้นเรียน (classroom meeting) 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 45) กลาวถึงการสงเสริม
พัฒนานักเรียนวาเปนการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลของครูท่ีปรึกษา ไมวาจะ
เปนนักเรียนในกลุมปกติ หรือกลุมเสี่ยง/มีปญหา ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน มีความภาคภูมิใจ ในตนเองในดาน
ตาง ๆ ซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง และเปนการชวยใหนักเรียน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนและชุมชนคาดหวังตอไป            
การสงเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได แตมีกิจกรรมหลักสําคัญท่ีโรงเรียน
ตองดําเนินการ คือ 
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   (1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม (homeroom) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมนักเรียน     
เปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได สถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปนหองเรียนหรือนอกหองเรียน โดยจัด
ใหมีบรรยากาศเสมือนบาน ท่ีมีครูท่ีปรึกษาและนักเรียนเปนดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และมีการทํา
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนในดานตางๆ เชน การรูจักตนเองของนักเรียน การรูจักผูอ่ืนและ
สิ่งแวดลอม  มีทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการปรับตัวและ การวางแผนชีวิต เปนตน กิจกรรมเหลานี้ครูและ
นักเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน การจัดกิจกรรมโฮมรูมนี้ จะชวยใหครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียน
มากข้ึน สามารถสงเสริมความสามารถและปองกันปญหาของนักเรียนไดอีกดวย 
   (2) การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) เปนการพบกัน
ระหวางครูท่ีปรึกษากับผูปกครองนักเรียนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และรวมมือกันดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครอง การประชุมผูปกครองจะทําใหนักเรียนไดรับความเอาใจใสดูแล
จากผูปกครองมากข้ึน ท้ังการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพมีความสามารถมากยิ่งข้ึน หรือรวมมือกับทาง
โรงเรียนในการปองกันหรือแกไขปญหาของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (2546, หนา 3) ท่ีกลาวถึงการสงเสริมพัฒนานักเรียนวาเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนในกลุม
คัดกรองไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง มีปญหา กลุมความสามารถพิเศษใหมีคุณภาพมากข้ึน 
ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตางๆ ซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุม
ปกติและกลุมพิเศษกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา
กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป การสงเสริม
พัฒนานักเรียน มีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได แตมีกิจกรรมหลักสําคัญท่ีโรงเรียนตอง
ดําเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ  
การดํารงชีวิตหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การสงเสริมและพัฒนานักเรียนเปนการสนับสนุนให
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ชวยปองกันไมใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือ
กลุมมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมามีพฤติกรรมดีข้ึนตามตองการของ
สถานศึกษาและชุมชน สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมไดหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังดาน
วิชาการ รางกายและจิตใจ แตมีกิจกรรมหลักสําคัญท่ีตองดําเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(homeroom) และการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) โดยควรตองมีการประชุม            
เพ่ือชี้แจงใหผูเรียนและผูปกครองไดเขาใจและเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมข้ึนมา สิ่งสําคัญท่ี คร ู          
ท่ีปรึกษาตองตระหนัก ในการจัดกิจกรรมดังกลาว คือ ตองมีการเตรียมขอมูลนักเรียนแตละคนใหชัดเจน และ
จะตองบันทึกหลักฐานการประชุมเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป ซ่ึงครูประจําชั้นหรือ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ ควรทําการประเมินและรายงานผลใหสถานศึกษาไดทราบ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความ
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  4) การปองกันและแกไขปญหา 
   ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน       
เทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหานั้น จําเปนอยางมากท่ีตองใหความดูแลใสใจอยางใกลชิด
และหาวิธีการชวยเหลือ ท้ังการปองกันและการแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปน
ปญหาของสังคม การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนใชวิธีการใหการปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียน และ
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การจัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน ไดแก การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมใน
หองเรียน กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน กิจกรรมซอมเสริม และกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
        ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล (2546, ออนไลน) กลาววา การปองกันและแกไขปญหานั้น
ตองอาศัยหลายมุมมองและวิธีการท่ีหลากหลาย ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงาน  คือปญหาระดับ
นโยบายและโครงสราง รวมถึงการขาดขอมูล วัฒนธรรมของกลุมวัยรุน ประสบการณของวิธีการในการ
แกปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนคือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง
หนวยงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 49-50) กลาววา มาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนมีหลายวิธี ไดแก การใหคําปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา และการติดตามดูแลชวยเหลือ ครูควรจัดกิจกรรมปองกันและชวยเหลือนักเรียนใน
กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา การใชเครื่องมือ คือ แบบบันทึกการใหคําปรึกษา แบบบันทึกผลการประสานและ
ชวยเหลือนักเรียน  แบบบันทึกการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนตน การแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของนักเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รวมท้ังผูปกครองอยางใกลชิด แนวทางในการแกไขพฤติกรรมนักเรียนทําไดหลายรูปแบบ  
ซ่ึงอาจใชวิธีการลงโทษเพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความผิดท่ีไดกระทําไป หรืออาจใชวิธีการเห็นอกเห็นใจ
ประนีประนอมใหกําลังใจหรือเสริมแรง เพ่ือใหเห็นวาพฤติกรรมท่ีไมดีเหลานั้นนักเรียนตองเลิกประพฤติ
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ จึงจะสามารถแกไขพฤติกรรมนั้นไดอยางยั่งยืน การพิจารณาเลือกใชกิจกรรมครูท่ี
ปรึกษาจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะปญหา บุคลิกลักษณะของนักเรียนแตละคน  
สภาพของชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนดวย และขอมูลท่ีครูท่ีปรึกษาพึงตระหนักอยางยิ่งคือการรักษา
ความลับของนักเรียน เรื่องราวขอมูลของนักเรียนท่ีใหการชวยเหลือตองไมนําไปเปดเผย เวนแตเพ่ือขอความ
รวมมือในการชวยเหลือนักเรียนจากบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยตองไมระบุชื่อ – สกุลจริงของนักเรียนและการ
เปดเผยควรเปนลักษณะท่ีใหเกียรตินักเรียน กระบวนการปองกันแกไขวิกฤตความรุนแรงใหกับนักเรียน
นักศึกษา ควรดําเนินการดังนี้ 
        ข้ันตอนท่ี 1 สรางบรรยากาศท่ีอบอุน ปลอดภัยดวยวิถีประชาธิปไตย โดยใชวิธีการ
เสริมแรงจูงใจใฝสําเร็จ ใหรักและเห็นคุณคาในตัวเอง สรางนิสัยใฝอนาคต ลดอคติ ดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง
และเทาเทียม ปกปองสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ปรับระบบและขยายเวลาจัดกิจกรรมและบริการใน
โรงเรียน ขจัดจุดลอแหลมเสี่ยงภัย พัฒนาระบบการแนะแนวและใหคําปรึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกสวน
ของสังคมใหเขมแข็งจริงจัง 
       ข้ันตอนท่ี 2 เรียนรูและเฝาระวังสัญญาณเตือนภัย โดยใชวิธีการอบรมพัฒนาสงเสริม
ความรูความเขาใจพฤติกรรมท่ีสอสัญญาณเตือนภัยและแนวทางการเฝาระวัง ยับยั้ง ปองกัน กําหนดแผนงาน 
ข้ันตอน วิธีปฏิบัติเพ่ือจัดการกับสัญญาณเตือนภัย 
       ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการยับยั้ง ชวยเหลือนักเรียนท่ีสงสัญญาณกอเหตุรุนแรง โดยใชวิธี
ประสานความรวมมือกับผูปกครองและผูเก่ียวของ วิเคราะหสถานการณแวดลอมท่ีกระตุนใหเกิดการใชความ
รุนแรง จัดโปรแกรมฝกทักษะลดความขัดแยงใหนักเรียนกลุมเสี่ยง จัดทําแผนแกไขปญหาฉุกเฉิน รณรงคให
ผูปกครองและบุคคลใกลชิดเก็บรักษาอาวุธและสื่อกระตุนการใชความรุนแรงใหอยูในท่ีมิดชิด 
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       ข้ันตอนท่ี 4 เตรียมการยับยั้งแทรกแซงระหวางเกิดเหตุวิกฤตความรุนแรง (การขูวาง
ระเบดิ, การใชอาวุธ, การวางเพลิง, การตอสูทะเลาะวิวาท, การกลั่นแกลงรังแก, การลวงละเมิดทางเพศ) โดย
ใชวิธีกําหนดมาตรการ ข้ันตอน การอพยพ เคลื่อนยายนักเรียน อบรมบุคลากร ท่ีเก่ียวของในการประสานการ
ปฏิบัติรับมือเหตุวิกฤต วางระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
จัดระบบรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน ฝกซอมปฏิบัติการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
       ข้ันตอนท่ี 5 การจัดการกับสถานการณหลังเหตุวิกฤต โดยใชวิธีรวมศึกษาทําความ
เขาใจปฏิกิริยาของบุคคลเม่ือเผชิญความเครียด ความกลัว และการสูญเสีย ชวยเหลือผูปกครองใหเขาใจ
ปฏิกิริยาของบุตรหลานตอเหตุการณรุนแรงและการปลอบขวัญ ชวยเหลือใหการบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจ
นักเรียน ชวยเหลือผูเคราะหรายจากเหตุการณรุนแรงและครอบครัว 
      กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 24) กลาววา มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาใหกับ
นักเรียนท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาจําเปนตองดําเนินการมี 2 ประการ คือ 
      1) การใหการปรึกษาเบื้องตน เปนการใหการชวยเหลือเพ่ือผอนคลายปญหาใหลด
นอยลง ท้ังดานความรูสึก ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียนโดยมุงหวังใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค ท้ังนี้ครูท่ีปรึกษาจะตองสรางสัมพันธภาพกับนักเรียนเพ่ือให
นักเรียนเกิดความไววางใจกลาท่ีจะใหขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือครูท่ีปรึกษาจะไดใหคําแนะนําในการแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
      2) การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหา กรมสามัญศึกษา มีแนวทางการจัด
กิจกรรม 5 แนวทางท่ีจําเปน คือ 
       (1) การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    (2) การใชกิจกรรมซอมเสริม 
          (3) การใชกิจกรรมในหองเรยีน 
           (4) การใชกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
          (5) การใชกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
      จากท่ีกลาวขางตนสรุปไดวา การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน จะตองพิจารณา
สาเหตุของปญหาใหครบถวนและหาวิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ โดยคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการใหความชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน การสงเสริมความรูและประสบการณของครู เชน เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณตรงมาใหความรูแก
ครจูัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาและปองกัน อาทิ การแขงขันกีฬา ทัศนศึกษา หรือการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียน
สนใจ ท้ังนี้จะตองมีการวิเคราะหสภาพปญหา การติดตามและประเมินผล รวมท้ังรายงานผลดําเนินงานหรือ
สิ่งท่ีตองแกไขใหสอดคลองกับสภาพท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตองอาศัยเครือขายความรวมมือจากหลายสวน 
  5) การสงตอนักเรียน 
   ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนตามกระบวนการดังกลาวขางตน อาจมีบาง
กรณีท่ีปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน ก็ควรดําเนินการสง
ตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็ว
ข้ึน  หากปลอยใหเปนบทบาทหนาท่ีของครูท่ีปรึกษาตอไป ความยุงยากของปญหาอาจมีมากข้ึน หรือคลุก
คลามกลายเปนเรื่องใหญท่ียากแกการแกไข 
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       กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 29) กลาววา การสงตอนักเรียนไปพบครูอ่ืนๆ เพ่ือให
การชวยเหลือตอไปนั้น มีแนวทางในการสงตอสําหรับครูท่ีปรึกษาดังนี้ 
      1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม ไมดีข้ึนหรือแยลง แมวาครูท่ีปรึกษาจะดําเนินการ
ชวยเหลือดวยวิธีการใดๆ         
   2) นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูท่ีปรึกษา เชน นัดใหมาพบแลว
ไมมาตามนัดอยูเสมอ ใหทํากิจกรรมก็ไมใหความรวมมือใดๆ 
      3) ปญหาของนักเรียนเปนเรื่องเฉพาะดาน เชน เก่ียวกับความรูสึก ความซับซอนของ
สภาพจิตใจ จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางใกลชิด และไดรับการบําบัดทางจิตวิทยา ควรพิจารณาสงตอ
ใหผูมีความรูความชํานาญเฉพาะทางดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 
   กรมสุขภาพจิต (2543, หนา 29) ท่ีกลาววา ในการสงตอนักเรียนนั้นมีแนวทางในการ 
สงตอดังนี้    
   1) ครูท่ีปรึกษาประสานงานกับครูท่ีจะชวยเหลือนักเรียนตอเพ่ือใหทราบลวงหนา 
    2) สรุปขอมูลสวนตัวของนักเรียนท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือ และวิธีการชวยเหลือ   
ท่ีผานมา รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนจากการชวยเหลือใหผูท่ีไดรับชวงการชวยเหลือนักเรียนทราบ โดยมีแบบบันทึก
การสงตอ หรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูเก่ียวของ 
   3) ครูท่ีปรึกษาตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอ โดยใชคําพูด     
ท่ีสรางสรรค ระมัดระวังไมใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิด กังวล หรือโกรธ แตใหนักเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีจาก
การสงตอและยินดีไปพบกับครูท่ีจะชวยเหลือ 
     4) ครูท่ีปรึกษานัดแนะวัน เวลา สถานท่ีนัดพบกับครูท่ีชวยเหลือนักเรียน และสงตอ  
ใหเรียบรอย 
         5) ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 4) ท่ีกลาววา ในการสงตอ
นักเรียนเพ่ือการชวยเหลือนั้นครูท่ีปรึกษาสามารถดําเนินการไดตั้งแตกระบวนการการรูจักนักเรียนหรือ           
การคัดกรองก็ได ข้ึนอยูกับกรณีปญหาของนักเรียน 
    จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การสงตอนักเรียน ของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้นก็เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือนักเรียนในกรณีท่ีโรงเรียนไมสามารถดําเนินการเองได จึงตองมีกระบวนการในการประชุมชี้แจงเพ่ือ
สรางความเขาใจใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ กอนการพิจารณาสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือดําเนินการ
ชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป ความสําเร็จในการชวยเหลือนักเรียนเกิดจากความรวมมือรวมใจของ
นักเรียน ครูทุกฝาย และการสนับสนุนอยางดียิ่งจากผูปกครอง ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ อาทิ นักจิตวิทยา 
จิตแพทย นักบําบัด วิทยากรผูใหความรู ประสบการณในเรื่องตาง ๆ เพ่ือรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียน ใน
อันท่ีจะทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังควรมีการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการสงตอนักเรียนอยางเปนระบบเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการสงตอนักเรียน
ของสถานศึกษาตอไป 
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 2.2.5 มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือการประกันคุณภาพระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีท้ังหมด 3 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัดแบง
ออกเปน 3 ดาน (อุทยานการศึกษาอุดมปญญา, 2552, สืบคนจาก
www.udompanya.in.th/content.php?content_id=34) 
             มาตรฐานดานนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด เนนใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
              มาตรฐานดานกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด เนนใหมีการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  
              มาตรฐานดานปจจัย มี 1 มาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด เนนใหมีสื่อ บุคลากร เครื่องมือเพ่ือการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  1) มาตรฐานดานนักเรียน 
   มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและสามารถปรับตัว         
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
               ตัวชี้วัดท่ี 1 รูจักตนเองและพ่ึงตนเองได  
               ตัวชี้วัดท่ี 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยท่ีด ี 
               ตัวชี้วัดท่ี 3 มีทักษะชีวิตและสามารถหลีกเลี่ยง ปองกันภัย อันตราย และ
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  
               ตัวชี้วัดท่ี 4 เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
               ตัวชี้วัดท่ี 5 มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
  2) มาตรฐานดานกระบวนการ 
   มาตรฐานท่ี 2 มีการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ 
               ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการวางระบบบริหารจัดการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                    (1) มีการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
                      (2) มีการคัดกรองนักเรียน                                
   (3) มีการสงเสริมพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย  
                      (4) มีการปองกัน ชวยเหลือ และแกไข                                
   (5) มีการสงตอนักเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาอยางเปนระบบ และมี
เครือขายสหวิชาชีพ                     
   ตัวชี้วัดท่ี 3 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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  3) มาตรฐานดานปจจัย 
   มาตรฐานท่ี 3 มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือ เพ่ือการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
                 ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                   ตัวชี้วัดท่ี 2 ครูมีความสารถในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                   ตัวชี้วัดท่ี 3 ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือเอาใจใสดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                   ตัวชี้วัดท่ี 4 มีสื่อ เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   เกณฑการประเมิน 
   มาตรฐานดานนักเรียน 
   มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและสามารถปรับตัว
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
               ตัวชี้วัดท่ี 1 รูจักตนเองและพ่ึงตนเองได 
                   เกณฑการประเมิน 
               ระดับท่ี 1 รอยละ 70 รูความสนใจ ความถนัด ความสามารถจุดเดน จุดดอย 
ของตนเอง  
               ระดับท่ี 2 รอยละ 70 มีระดับท่ี 1 และสามารถวิเคราะหตัดสินใจเลือกเขารวม
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม  
               ระดับท่ี 3 รอยละ 70 มีระดับท่ี 2 กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและสรางสรรค  
               ระดับท่ี 4 รอยละ 70 มีระดับท่ี 3 และแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
                   ตัวชี้วัดท่ี 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขลักษะนิสัยท่ีดี 
                   เกณฑการประเมิน 
                   ระดับท่ี 1 รอยละ 70 มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน (กรมอนามัย)  
                   ระดับท่ี 2 รอยละ 70 มีระดับท่ี 1 และสามารถปองกัน ดูแลสุขภาพตนเองได  
                   ระดับท่ี 3 รอยละ 70 มีระดับท่ี 2 และราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธและ 
ปรับตัวได  
                   ระดับท่ี 4 รอยละ 70 มีระดับท่ี 3 และเปนแบบอยางท่ีดีใหคําแนะนําแกผูอ่ืนได 
                   ตัวชี้วัดท่ี 3 มีทักษะชีวิตสามารถหลีกเลี่ยงปองกันภัยอันตรายและพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงประสงค 
   เกณฑการประเมิน 
                   ระดับท่ี 1 รอยละ 98 มีความรูความเขาใจ ในสิ่งท่ีเปนพิษภัย อันตรายและ
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
                  ระดับท่ี 2 รอยละ 98 มีระดับท่ี 1 สามารถวิเคราะหและจําแนกสิ่งท่ีเปนพิษภัย
อันตรายและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  
                  ระดับท่ี 3 รอยละ 98 มีระดับท่ี 2 รูเทาทันและกลาท่ีจะปฏิเสธสิ่งท่ีเปนพิษภัย
อันตรายและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  
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                  ระดับท่ี 4 รอยละ 98 มีระดับท่ี 3 สามารถชักชวนหรือสงเสริมใหเพ่ือนประพฤติ
ตน   ตามแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสม 
                   ตัวชี้วัดท่ี 4 เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
                   เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 รอยละ 70 รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว  
                  ระดับท่ี 2 รอยละ 70 มีระดับท่ี 1 และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา  
                 ระดับท่ี 3 รอยละ 70 มีระดับท่ี 2 ปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน 
และสังคม  
                  ระดับท่ี 4 รอยละ 70 มีระดับท่ี 3 และเปนแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
                  ตัวชี้วัดท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีและทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
                   เกณฑการประเมิน 
                   ระดับท่ี 1 รอยละ 70 รูจักการงานและอาชีพ  
                   ระดับท่ี 2 รอยละ 70 มีระดับท่ี 1 และรูความสนใจดานอาชีพของตนเอง  
                   ระดับท่ี 3 รอยละ 70 มีระดับท่ี 2 และมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  
                   ระดับท่ี 4 รอยละ 70 มีระดับท่ี 3 และมีทักษะและประสบการณในการประกอบ
อาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
   มาตรฐานดานกระบวนการ 
   มาตรฐานท่ี 2 มีการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                   ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                   เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 มีโครงสรางการบริหารงาน  
                  ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการคัดสรรและแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  
                  ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนท่ี
ชัดเจน และจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
                  ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษา 
                   ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                  1) มีการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
                   เกณฑการประเมิน 
                   ระดับท่ี 1 มีการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคลดวยวิธีหลากหลาย  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  
                   ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 มีการวิเคราะหและสรุปผล  
                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการนําขอมูลไปใชสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ
นักเรียน 
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                 2) มีการคัดกรองนักเรียน 
                  เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 มีการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  
                  ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนครบทุกคน  
                  ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้น  
                  ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการนําผลท่ีไดจากการคัดกรองนักเรียน มาจัดทํา
สารสนเทศระดับสถานศึกษาและนําไปใช 
                 3) มีการสงเสริมพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย 
                  เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 มีแผนงานโครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียน  
                  ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 มีการปฏิบัติงานตามแผน  
                  ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการประเมินสรุปผลและรายงานผล  
                  ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการติดตามพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
อยางตอเนื่อง 
                 4) มีการปองกัน ชวยเหลือ และแกไข 
                  เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 มีการวางแผนการใหคําปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมซอมเสริมและ
สื่อสารกับผูปกครอง  
                  ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีกิจกรรมปองกัน ชวยเหลือและแกไขท่ีสอดคลอง 
กับสภาพปญหา  
                  ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการติดตามผลการดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง  
                  ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และนักเรียนกลุมเสี่ยงกลุมมีปญหาไดรับการปองกัน
ชวยเหลือแกไขใหมีพฤติกรรมดีข้ึน 
 
                 5) มีการสงตอนักเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาอยางเปนระบบและมีเครือขาย 
สหวิชาชีพ 
                  เกณฑการประเมิน 
                 ระดับท่ี 1 มีเครือขายการสงตอภายในและภายนอก  
                ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการสงตอภายในและภายนอกพรอมขอมูลการ
ชวยเหลือเบื้องตน  
                 ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการติดตาม ประเมินผล สรุปผล รายงานผลการสงตอ  
                 ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการปรับปรุงพัฒนาการสงตออยางเปนระบบและมี
เครือขายสหวิชาชีพ 
                ตัวชี้วัดท่ี 3 การนิเทศ กํากับ ติดตามดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
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                  เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
                  ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการดําเนินงานตามแผน  
                  ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 มีการรายงานผล  
                  ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการนําผลมาปรับปรุงและประชาสัมพันธ 
  มาตรฐานดานปจจัย 
  มาตรฐานท่ี 3 มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือเพ่ือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
              ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
              เกณฑการประเมิน 
                  ระดับท่ี 1 ผูบริหารมีนโยบายการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                  ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีความรูความเขาใจใหความสําคัญงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  
                  ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  
                  ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
                  ตัวชี้วัดท่ี 2 ครูมีความสามารถในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                  เกณฑการประเมิน 
                 ระดับท่ี 1 มีความรูความเขาใจ  
                 ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 มีการพัฒนาตนเอง  
                 ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
                 ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และใหคําแนะนําชวยเหลือผูรวมงานและสรางเครือขาย 
ในการปฏิบัติงาน 
                  ตัวชี้วัดท่ี 3 ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือเอาใจใสดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                  เกณฑการประเมิน 
                 ระดับท่ี 1 มีการติดตอสื่อสารกับโรงเรียน  
                 ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และใหความรวมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
                 ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีเครือขายผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                 ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการดูแล สงเสริม 
ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียน 
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                  ตัวชี้วัดท่ี 4 มีสื่อ เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                 ระดับท่ี 1 มีสื่อ เครื่องมือ สําหรับผูบริหาร ครูแลผูปกครองในการรูจักนักเรียน 
เปนรายบุคคล  
                 ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีสื่อ เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน  
                 ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีสื่อ เครื่องมือในการสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกัน 
ชวยเหลือ แกไข  
                 ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีสื่อ เครื่องมือในการสงตอนักเรียน 
  เกณฑการประเมิน 
     ระดับท่ี 1 มี 1 ขอ  
     ระดับท่ี 2 มี 2 ขอ  
     ระดับท่ี 3 มี 3 ขอ  
     ระดับท่ี 4 มีครบทุกขอ 
 
2.3 การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
 

2.3.1 การกําหนดกลยุทธในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ดังท่ีกลาวในหัวขอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น จึงสรุปไดวากลยุทธการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ครู จะตองมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ซ่ึงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน          
เปนงานการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา เดิมทีเรียกวาระบบกิจกรรมนักเรียน ในงานกิจการนักเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เนื่องจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดดําเนินการ          
โดยกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2543 
เปนตนมา จึงสรุปสาระสําคัญของการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน
หลัก ดังตอไปนี้ (กรมสามัญศึกษา, 2544, หนา 93, อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2547, หนา 49) 
  1) การวางแผนปฏิบัติการ (p: plan) การวางแผนปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
มี 3 ข้ันตอน 
   (1) การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือใหครูทุกคนเขาใจวาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเรื่องหนึ่งในหลายๆ เรื่อง ซ่ึงเปนงานท่ีทําโดยปกติไมรูสึกวาเปนการเพ่ิมภาระ และใหคุนเคยกับการ
ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด ไมเกิดการตอตานเม่ือรับการประเมินโดยคณะ
ประเมินของโรงเรียน ดังนั้นจึงควรเตรียมความพรอมของครูท้ังดาน เจตคติท่ีดีดานความรูความเขาใจ และ
ความสามารถในการดําเนินงานรวมท้ังการทํางานเปนทีม 
         (2) การแตงต้ังคณะกรรมการ เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงมีหนาท่ีประสาน กํากับ ดูแล ชวยเหลือ และสนับสนุนใหทุกฝาย                  
ทุกคนทํางานรวมกันและเชื่อมโยงกันเปนทีม  รวมท้ังการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความพรอมของครู ท้ังนี้
โรงเรียนอาจจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนใหมหรือมอบหมายใหคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)    
ตามโครงสรางบุคลากรของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูรับผิดชอบก็ได 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

 32 

         (3) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใหผูเก่ียวของทุกคนทราบเปาหมายการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานในแตละภาคเรียนหรือ 1 ปการศึกษาท่ีแตละคนมีสวนรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาท่ีของตน ซ่ึงคณะกรรมการของโรงเรียนควรเปนผูดําเนินการ โดยมีแนวดําเนินการดังนี้ 
    ก. กําหนดเปาหมาย เปาหมายการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยใหครูทุกคนไดมีสวนรวมหรือหากเปนไปไดผูปกครอง และชุมชนควรมีสวนรวมเชนกัน 
    ข. กําหนดแนวการปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรมท่ีจะทําใหชัดเจน เพ่ือใหเปาหมาย
บรรลุวัตถุประสงค คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสําคัญ คือ การดําเนินงานตามกระบวนการการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบ คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม
นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอนักเรียน กําหนดระยะเวลา และจํานวนครั้งไวในปฏิทิน
ปฏิบัติงาน โดยควรมีการประเมินอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง กําหนดใหมีการนิเทศ ติดตามไวในการ
ประชุมระดับ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมท้ังบันทึกยอการนิเทศติดตาม กําหนดงบประมาณไวในแผนปฏิบัติ
การระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
  2) การดําเนินงาน (d : do) จากแผนปฏิบัติการท่ีโรงเรียนกําหนดเรียบรอยแลว  ผูบริหาร
และคณะครูทุกคนก็รวมกันดําเนินการตามแผน โดยในระหวางดําเนินงานผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุน  
สงเสริมใหครูทุกคนทํางานอยางมีความสุข และดําเนินการตามนี้ 
   (1) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
        (2) กํากับ ติดตาม ท้ังระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด ฝาย และระดับ เพ่ือกระตุน
และสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผน    
           (3) ใหการนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจจะ
มี รวมท้ังการเชิญวิทยากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหแกครูทุกคน หรือใหไปรับการฝกอบรมจาก
หนวยงานภายนอก นอกจากนี้ ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย และหัวหนาระดับแตละระดับก็ควรดําเนินการ
สนับสนุนสงเสริมใหครูทํางานรวมกันอยางมีความสุข และทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
  3) การตรวจสอบประเมินผล การตรวจสอบ ทบทวน (c : check) ประเมินผลการดําเนินงาน 
เปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาเพราะใหไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุง ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไมมีการตัดสินวาถูก – ผิด ซ่ึงการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนนั้น มีแนวดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ 
     (1) ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงาน ดวยการประชุม นิเทศ กํากับ ติดตาม         
ในบรรยากาศรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน รวมท้ังรวมกันหา
วิธีชวยเหลือนักเรียนโดยมีการประชุมรวมกันในแตละระดับทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง มีการ
บันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา 
   (2) ดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการประเมินเพ่ือ 
ทบทวน ซ่ึงเปนการดําเนินการโดยใหครูท่ีปรึกษาประเมินตนเอง และประเมินโดยผูประเมินจากระดับชั้นอ่ืน 
แตละระดับจะสลับกันประเมินกันและกันตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินท่ีโรงเรียนกําหนด โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการตามนี ้
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    ก. คณะกรรมการประเมินผูรับการประเมิน เพ่ือเตรียมเอกสาร เครื่องมือและ
หลักฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานตามกําหนดการดูแลชวยเหลือนักเรียนและผลท่ีเกิดข้ึน เชน ระเบียน
สะสม สรุปรายงานการคัดกรองนักเรียน บันทึกการจัดกิจกรรม กิจกรรมโฮมรูม บันทึกการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน บันทึกการสงตอนักเรียน เปนตน โดยจัดเตรียมใหคณะกรรมการประเมิน
ตรวจสอบในวันประเมิน รวมท้ังการจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือรับการประเมินและการสุม สัมภาษณ 
สังเกตนักเรียนในระดับตางๆ  
    ข. ใหผูประเมินประเมินตนเอง โดยอาจใชเครื่องมือแบบประเมินระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หรืออ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบการทํางานของตนเองในเบื้องตน และนําผลการประเมิน
ตนเองมาใชประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
    ค. คณะกรรมการประเมินสุมสังเกต และสัมภาษณนักเรียนในระดับตางๆ  
ตามวัน เวลาท่ีกําหนด   
    ง. ดําเนินการประเมินเพ่ือการทบทวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามวัน  
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยคณะผูประเมินเขาใจความรูสึกของผูรับการประเมินทุกคน และมี
ศิลปะในการสัมภาษณ พูดคุยเพ่ือใหไดขอมูลขอเท็จจริงท่ีเปนความจริงมากท่ีสุด ผูรับการประเมิน         
มีความกระตือรือรน พึงพอใจและเต็มใจท่ีจะรับการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางานของตนเอง 
โดยใชเทคนิคการพูดคุย สัมภาษณ ดังนี้ 
          ก) ระยะเปดใจ ผูประเมินควรเริ่มตนดวยการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเองดวย
การแนะนําตนเอง และคณะผูประเมิน ตอจากนั้นบอกวัตถุประสงคของการประเมินและขอความรวมมือใน
การพูดคุยแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค 
             ข) ระยะคนหาความจริง ผูประเมินควรใชศิลปะและทักษะการถาม ทักษะ        
การฟง ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปความ และทักษะการใหกําลังใจเพ่ือใหผูรับการประเมิน มีความรูสึก
ท่ีดี อบอุน ปลอดภัย ขณะท่ีใหขอมูล ขอเท็จจริง และกลาแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา มีการซักถาม
ขอสงสัย ขอเสนอแนะตางๆท่ีเปนประโยชน โดยผูรับการประเมินเกิดความรูสึกวาเปนชวงเวลาท่ีมีคุณคา           
มีประโยชน มีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน ท่ีทําใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการบันทึกขอมูล
ตางๆ ในการประเมิน 
             ค) ระยะปด คณะผูประเมินมีการประชุมรวมกันเพ่ือสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลใหผูรับการประเมินทราบ โดยการชื่นชมภาพความสําเร็จของงาน จุดเดนของผลงาน และสิ่งท่ีควร
พัฒนาตอไป และปดการประเมินคุณภาพภายใน 
    จ. คณะกรรมการประเมินนําผลการประเมินสรุป และจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนของแตละระดับ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐาน คุณภาพระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตอไป 
  4) การปรับปรุงดําเนินการใหไดมาตรฐาน (a : act) คณะกรรมการประเมินรวมกันประชุม 
วิเคราะหผลจากการรายงาน การประเมินเพ่ือทบทวน ปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทาง สนับสนุน
การดําเนินงาน ปรับปรุงแกไขติดตามผล จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศใชเปนขอมูลในการวางแผน               
การดําเนินงานในภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประกันการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
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   การสนับสนุน และใหขอมูลยอนกลับท่ีจะนําไปใชปรับปรุงงานตอไปการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมี
คุณภาพ ควรดําเนินการใหเปนระบบดังนี้ 

 
           ข้ันตอน           แนวปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2  การบริหารของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ท่ีมา : (กรมสามัญศึกษา, 2544; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547,        
หนา 9) 

 
 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอนหรือหัวใจหลัก 4 ข้ันตอน ประกอบดวย การวางแผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียม
ความพรอมบุคลากร แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนปฏิบัติการ ข้ันตอนตอมาคือ การดําเนินงานจาก
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนท่ีวางไว จากนั้นเม่ือไดปฏิบัติการแลวตองวางแผนในการกํากับ ตรวจสอบ
ประเมินผล การทบทวน และข้ันตอนสุดทายจะตองมีการปรับปรุง ดําเนินงานใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว 
 
 
 

1. การวางแผน (p) 
 

2.  การดําเนินงาน (d) 
 

3.  การตรวจสอบ (c) 
 

4.  การปรับปรุงและพัฒนา (a) 
 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการ 
2.  กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย  
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือ วิธีการ 
3.  กําหนดงาน/ ปฏิทิน 

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 
ดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง 

1.  ตรวจสอบ ประเมิน 
2.  ประเมินวิเคราะห จัดทํารายงาน 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
ดําเนินการตามแผนใหมอยางตอเนื่อง 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

 35 

 2.3.2 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
 การดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน ใหเติบโต
อยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม การดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบท่ีมีกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบดวยการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนา
นักเรียน การปองกันแกไขปญหา และการสงตอ ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพท.) 
  3) สถานศึกษา 
   (1) ผูบริหารสถานศึกษา 
   (2) ครูทุกคน 
   (3) นักเรียน 
   (4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   (5) บุคลากรอ่ืนๆ 

  4) ผูปกครองและชุมชน 
   (1) ผูปกครอง/ เครอืขายผูปกครอง 
  5) หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   (1) ภาครัฐ 
   (2) ภาคเอกชน เอกชน 
   (3) องคกรการบริหารสวนทองถ่ิน/ ปกครองพิเศษ 
   (4) องคกรอิสระ 

 
  1) บทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานกลางท่ีมีบทบาทหนาท่ีใน
การกําหนดนโยบายการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการสงเสริม สนับสนุนใหผูปฏิบัติ 
คือ สถานศึกษาสามารถดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมีบทบาทหนาท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้  
   การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
ท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหา สรางสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนใหเปนไปดวยดีและอบอุนสงเสริมให
นักเรียนรูจักตนเอง ควบคุมตัวเองได มีการพัฒนาทางอารมณ นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการ
สงเสริมเต็มศักยภาพ แตการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะประสบผลสําเร็จไดข้ึนกับปจจัย
ตางๆ ท่ีสงผลตอการดําเนินงาน ซ่ึงปจจัยท่ีศึกษาในการวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 23) สรุปไดดังนี้ 
  2) การดําเนินงานของผูบริหารและครูในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   (1) การกําหนดทิศทางและกลยุทธ 
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   ผูบริหารและครู ควรมีการวิเคราะหปญหาและความตองการของนักเรียน ชุมชน 
สังคม และผูเก่ียวของโดยเฉพาะการกําหนด วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
นโยบายมาตรฐาน โครงสรางในการดําเนินงาน ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนและกําหนดแผนกลยุทธ
ของโรงเรียน กลยุทธความสําเร็จในการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ 
   (1) การบริหารเชิงระบบ ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ/ 
การประเมิน การปรับปรุงพัฒนา 
   (2) การทํางานเปนทีม ประกอบดวย ทีมนําหมายถึงกลุมผูบริหาร ซ่ึงเปนผูวิเคราะห
จุดออนจุดแข็ง จัดทําแผนกลยุทธ ควบคุม กํากับ ติดตาม และสนับสนุน ทีมสนับสนุน หมายถึง 
คณะกรรมการเปนหลักในการสนับสนุนการประสานงาน ระหวางทีมนําและทีมทํา ทีมทํา หมายถึง ครูและผู
ท่ีเก่ียวของ เปนผูรับผิดชอบในการทํางานโดยตรง มีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนากิจกรรมตางๆ ใหมีคุณภาพ 
   (3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียนระหวาง ทีมนํา 
ทีมสนับสนุน และทีมทํา การแลกเปลี่ยนภายนอกโรงเรียน เชน ผูเชี่ยวชาญ องคกรตางๆ 
   (4) การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 
   ดังนั้น การกําหนดทิศทางกลยุทธ หมายถึง การวิเคราะหปญหาและความตองการ    
ของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริบทโรงเรียนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือกําหนดเปนแผนกลยุทธความสําเร็จในการดําเนินงาน 
  3) โครงสรางคณะกรรมการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 23-25) กําหนด
คณะกรรมการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ปรากฏดังภาพท่ี 6  
 

โครงสรางคณะกรรมการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  โครงสรางคณะกรรมการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ท่ีมา : (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546; หนา 24)  

คณะกรรมการอํานวยการ 

(ทีมนํา) 
 

คณะกรรมการประสานงาน 
(ทีมประสาน) 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

(ทีมทํา) 
 

ระดับช้ันม.1 ระดับช้ันม.2 ระดับช้ันม.3 ระดับช้ันม.4 ระดับช้ันม.5 ระดับช้ันม.6 
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  จากภาพ 3 โครงสรางคณะกรรมการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 
คณะกรรมการ 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) และหัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6         
ซ่ึงคณะกรรมการท้ัง 3 คณะจะประสานการดําเนินงานเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน จนถึงหัวหนาระดับชั้นตางๆ 
และครูประจําชั้นหรือครูท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบุคลากรหลักในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 24-25) ไดกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการดําเนินงาน 
(ทีมทํา) และบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ รายละเอียดดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  องคประกอบของคณะบุคลากรและบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 

บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 
1. ผูอํานวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาฝาย/ รองผูอํานวยการ          กรรมการ 
3. ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา       กรรมการ 
4. หัวหนาระดับ                              กรรมการ 
5. หัวหนางานแผนงาน                      กรรมการ 
6. หัวหนางานแนะแนว                      กรรมการ 
7. หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน       กรรมการ 
8. ผูแทนผูปกครอง/ ชุมชน                  กรรมการ 
9. หัวหนาฝาย/ รองผูอํานวยการฝายปกครอง                                      
กรรมการและเลขานุการ 

 
1. สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและผดุงระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. สรางขวัญกําลังใจและพัฒนาบุคลากร 
3. เปนผูนําในการผนึกผสานบูรณาการภารกิจ
โดยรวมของสถานศึกษา 
4. ประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งให
เครือขาย 
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 
 

2. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
1. รองผูอํานวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
(ฝายปกครอง/ กิจการนักเรียน) 
2. หัวหนาระดับชั้นทุกระดับ                 กรรมการ 
3. หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กรรมการ 
4. หัวหนาอนามัย                              กรรมการ 
5. ครูพยาบาล                                  กรรมการ 
6. ครูแผนงาน ครูสารสนเทศ                 กรรมการ 
7. ผูแทนคณะกรรมการเรียน                 กรรมการ 
8. หัวหนางานแนะแนว                        กรรมการ 
                                             และเลขานุการ 

 
1. ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. ประสานงานระหวางคณะกรรมการอํานวยการ 
(ทีมนํา)และคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
3. จัดเอกสาร เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานและ
รับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงและการฝกอบรม
ความรูแกบุคลากร 
4. จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ ใน 
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
6.  อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

บุคลากร บทบาทหนาท่ี 
3. คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
1. หัวหนาระดับ                      ประธานกรรมการ 
2. รองหัวหนาระดับ                           กรรมการ 
3. ครูประจาํชั้น/ครท่ีูปรึกษา                 กรรมการ 
4. ครูผูสอน                                     กรรมการ 
5. ครูแนะแนว                                  กรรมการ 
6. ผูแทนนักเรียน                              กรรมการ 
7. บุคลากรท่ีโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม                            
                                  กรรมการและเลขานุการ 

 
1. ประสานงานผูเก่ียวของและประชุมชี้แจง 
ทําความเขาใจกับคณะกรรมการดําเนินงาน
ระดับชั้นของตน 
2. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและ
จัดทํารายงานตามระดับชั้น 
3. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับความตองการของ 
ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน เพ่ือประโยชนตอการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและนําเสนอทีมประสาน 
4. ประชุมรวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
5. ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีในงานประจําของตน 
6. อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท่ีมา : (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546; หนา 25) 
 
 จากองคประกอบของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรุปไดวา    การ
ดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น ประกอบดวย คณะกรรมการ 3 คณะ ซ่ึงมีบทบาท
หนาท่ีในการดําเนินงานเก่ียวเนื่องกันทุกองคประกอบ และตอเนื่องกันท้ังระบบ มีวิธีการและเครื่องมือ
ท่ีหลากหลายแตกตางกันไปแตมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทใน
การดูแล กํากับ ติดตาม ใหคณะกรรมการดังกลาวประสานสัมพันธและปฏิบัติหนาท่ีรวมกันตาม
บทบาทหนาท่ีดังกลาว 
 2.3.3 ปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา 
 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการท่ีมีผลตอสภาพการ
ดําเนินงานดังท่ีนักการศึกษาไดใหความเห็นไวดังนี้ 

 สุรัชต ชาตะรักษ (2550, หนา 26-27) กลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา 
  1) ผูบริหารโรงเรียน รวมท้ังผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย ควรตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยาง
สมํ่าเสมอ 
  2) ครูทุกคนและผูเก่ียวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
  3) คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และมี
การประชุมในแตละคณะอยางสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 
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  4) ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความรวมมือจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังการสนับสนุนเรื่องตางๆ จากโรงเรียน 
  5) การอบรมใหความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพรขอมูลความรูแกครูท่ีปรึกษา หรือ
ผูเก่ียวของในเรื่องท่ีเอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเรื่องทักษะการ
ปรึกษาเบื้องตนและแนวทางการแกปญหาตางๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการ อยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 
  ขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 6) กลาววา ปจจัยสําคัญ   
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น  มีดังนี้ 
  1) ทีมนําและทีมประสาน อันไดแก ผูบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย รวมท้ังหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสม
อยางสมํ่าเสมอ 
  2) ครูทุกคนและผูเก่ียวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
  3) คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และมี
การประชุมในแตละคณะอยางสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 
  4) ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความรวมมือจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังการสนับสนุนในเรื่องตางๆ จากโรงเรียน 
  5) การอบรมใหความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพรขอมูลความรูแกครูท่ีปรึกษา  
ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผูเก่ียวของในเรื่องนี้เอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน           
เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษาเบื้องตน และแนวทางการแกปญหา
ตางๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  6) ผูปกครองและเครือขายการรวมพัฒนาในทุกสวนของสังคม มีความมุงม่ันในการ
ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนและเยาวชนในเชิงบูรณาการอยางเขมแข็ง จริงจัง 
  สายสมร ยุวมินิ (2545, หนา 74) กลาวถึงปจจัยท่ีทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประสบความสําเร็จ ตองมีองคประกอบ 5 ประการ คือ 
  1) ผูบริหารและผูชวยทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
  2) ครูทุกคนและผูเก่ียวของตระหนักในความสําคัญและมีทัศนะคติท่ีดีตอนักเรียน          
มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนทุกดาน 
  3) คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคนตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และมีการ
ประชุมในแตละคณะอยางสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 
  4) ครู ท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยท่ีครูทุกคนตองให           
ความรวมมือ รวมท้ังการสนับสนุนในเรื่องตางๆ จากโรงเรียน   
  5) การอบรมใหความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารแกครูท่ีปรึกษา 
หรือผูเก่ียวของในเรื่องท่ีเอ้ือประโยชนตอระบบการดูชวยเหลือนักเรียน เชน เรื่องทักษะการให 
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คําปรึกษาเบือ้งตน และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546, หนา 6-7) ไดกําหนดปจจัยสําคัญ    
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในเชิงบูรณาการ ความรวมมือ
จากบุคคลหลายฝาย ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ดังภาพ 4 
 

การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
เครือขายผูปกครอง..........                                                 .........คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4  แผนภูมิการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ท่ีมา : (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546; หนา 6-7)  
 

คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา ) 

ดําเนินงาน (ครูท่ีปรึกษา) 

กลุมพิเศษ กลุมปกต ิ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา (กลุมชวยเหลือ) 

สงเสริมพัฒนา ปองกัน ชวยเหลือ 

ครูแนะแนว/ปกครองใหการชวยเหลือ 

สงตอผูเช่ียวชาญ 

ผูเรยีนไดรับการพัฒนาให 
เปนคนดี  มีปญญา มีความสุข

และดํารงความเปนไทย 

ชวยเหลือได 

ไมได 

ไมได 

ได ไมได 
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  จากแนวคิดดังท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ           
การดําเนินงานของสถานศึกษา ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 3 ปจจัยสําคัญ คือ  
  1) ปจจัยดานการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ควรจะตองมีการกําหนดแผน         
กลยุทธในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และนําไปสูปฏิบัติงานตามแผนงานอยางชัดเจน มีการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานและแผนงานท่ีกําหนดไว รวมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือนํา
ผลการประเมินการดําเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

  2) ปจจัยดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ สถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการโดยมีแผนพัฒนาท่ีมุงใหครูท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของมี ไดรับการฝกอบรม เพ่ิมเติมความรู 
ความเขาใจในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวของท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) ปจจัยดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครอง และชุมชน 
ซ่ึงถือวาทุกสวนมีความสําคัญในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ังในการวางแผน               
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การแจงขาวความเคลื่อนไหว สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองมีการประสานงาน
ขอความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังมีสวนรวมในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ดังนั้น จะเห็นไดวา ทุกฝายตองรวมมือประสานสัมพันธกันท้ังผูบริหาร ครู ผูปกครอง  
คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการปองกันและการแกไขปญหาใหแกนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการ
ดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตท้ังปวง 
 2.3.4 กรณีศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีไดดําเนิน
กิจกรรม จนไดรับการประเมินใหเปนสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขมแข็ง (Best 
Practice) ซ่ึงผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีระดับคะแนนตั้งแต 3.50 ข้ึน
ไป ปจจุบันมีสถานศึกษา 3 แหงท่ีดําเนินกิจกรรมและไดผานการประเมิน ดังนี้  
(http://helpgare.chachoengsao1.go.th/Best-Practice) 
  1) โรงเรียนสุเหราสมอเซ ตําบลคลองเปรง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดริเริ่ม
โครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนชื่อโครงการ “วิถียุติธรรมสรางคุณธรรม” จากการดําเนินงานโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม โดยความเปนมา จากการท่ีนักเรียนทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนขาดระเบียบวินัย แตงกาย
ไมเรียบรอย และมีความเสี่ยงตอมหันตภัย ซ่ึงไดแก ทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามกอนาจาร ชูสาว และ 
ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 
   (1) เพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยการสรางองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายเบื้องตนท่ีนักเรียนนําไปประยุกตใชไดเปนการปองกันนักเรียนมิใหกระทําผิด 
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   (2) เพ่ือสรางจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีแกเด็ก เยาวชนและชุมชนในเรื่องความยุติธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต และการตอบแทนคุณแผนดินรวมท้ังแกไขนักเรียนท่ีกระทําผิดใหมีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอ
การกระทํานั้นๆ 
   (3) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชนและชุมชนในกิจกรรมตางๆ 
รวมกัน ฝกจิตสาธารณะใหผูเรียน 
  2) โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” อําเภอบางปะกง ไดดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีข้ันตอน มีวิธีการและการใชเครื่องมือท่ีชัดเจน 5 ข้ันตอน คือ 1) รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกันและแกไข และ 5) การสงตอนักเรียนโดยท่ี
ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักผูปกครองบุคลากรท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือให
นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
โดยพบวา 

  (1) ปจจัยแหงความสําเร็จ ประกอบดวย ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน 
นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

  (2) ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน คือ โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบระบบ
ดูแลชวยเหลือ ป 2550 ผานการประเมินคุณภาพของ สมศ. ไดระดับดีมากในป 2549 และโรงเรียน
ไดรับคัดเลือกเปนตนแบบโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน 

  (3) ผลท่ีเกิดกับชุมชน คือ 
    ก. ชุมชนในการยอมรับในศักยภาพของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
    ข. ชุมชนใหการสนับสนุนงบประมาณกับโรงเรียน เชน กฟผ., อบต., เทศบาล 
    ค. ชุมชนมีความภูมิใจในการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
ใหเปนโรงเรียนชั้นระดับประเทศ 
  3) โรงเรียนดัดดรุณี เปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ ไดนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาใชในการบริหารจัดการโดยมุงหวังใหนักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา จึงไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดวิเคราะห สังเคราะหในเชิงลึก โดยมุงผลใหเกิดแกนักเรียนอยางเปนรูปธรรม
ในเรื่องการคิดวิเคราะห การชวยเหลือตนเอง/การแกปญหาเปน ความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบและตรงตอ
เวลา และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (แววความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษา        
ปท่ี 5 ของโรงเรียนดัดดรุณี ปการศึกษา 2549 โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซ่ึงโรงเรียนไดวิเคราะห
แลวเห็นวา สภาพสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอสุขภาพจิตและการ
ปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีจึงไดนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการบริหารจัดการโดย
มุงหวังใหนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหาสัมพันธภาพระหวาง
ครูกับนักเรียนเปนไปไดดวยดีและอบอุน นักเรียนรูจักตนเองสามารถควบคุมตนเองได สามารถเรียนรูไดอยาง
มีความสุขและมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ใชแนวคิดทฤษฎีของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคและ
มีความสุข 
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  โดยกิจกรรมท้ัง 2 สงผลใหการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณี
เกิดผลเปนท่ีนาพอใจและโรงเรียนดัดดรุณีไดนําไปตอยอดกับกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวทางของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

  จากท่ีกลาวมา สถานศึกษาท้ัง 3 แหง ท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขมแข็ง (Best 
Practice) ซ่ึงผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีตั้งแต 3.50 ข้ึนไป จะเห็นได
วาข้ันตอนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอนดังกลาว หากนําไปดําเนินการอยางมีข้ันตอน และมี
การบริหารจัดการท่ีประสิทธิภาพ ทุกฝายใหความรวมมือกันอยางตอเนื่องก็ยอมจะเกิดประโยชนตอการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียน ซ่ึงเปนเยาวชนของประเทศชาติไดเปนอยางดี 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 โชวนันท มารุตวงศ (2546, บทคัดยอ) ศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบวา การกํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
การรายงาน ผูบริหารโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ โดยการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ือรวบรวมขอมูล การจัดทําแฟมเอกสาร จัดใหมีวัสดุอุปกรณ คูมือ สื่อตางๆ เพ่ือแจกใหครูได
ศึกษาและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา รวมท้ังมีการนิเทศครูท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีทักษะในการดําเนินงาน
ท่ีดี 
 นันทพงศ พฤกษชาติรัตน (2546, บทคัดยอ) วิจัยการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
และนักเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาและศึกษาปญหากับขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครู 370 คน นักเรียน 348 คน รวม 754 คน ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีคาความเท่ียง
เทากับ .95 ผลการวิจัยพบวา (1) การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในสภาพปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริม
นักเรียนและดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสง
ตอและดานการคัดกรองนักเรียน อยูในระดับปานกลาง (2) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
พบวาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) การดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาไมแตกตางกัน (4) ปญหาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก นักเรียนใหขอมูล
ไมตรงกับความจริง มีความผิดพลาดในการคัดกรองนักเรียนมีปญหาแลวไมมาปรึกษาครู และพฤติกรรมของ
นักเรียนไมเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ไดแก สอบถามนักเรียนเพ่ือนและผูปกครองนักเรียน
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เพ่ิมเติม ตรวจสอบขอมูลนักเรียนใหละเอียดถ่ีถวน จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน    
สรางความเชื่อม่ันใหนักเรียนวาครูสามารถชวยเหลือนักเรียนได และมีการติดตามประเมินผล การชวยเหลือ
นักเรียนเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 
 เพ่ิมพูน ผานสําแดง (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดกรม
สามัญศึกษาเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมผูรวมศึกษาคนควา ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง และครูท่ีปรึกษาระดับชั้น จํานวน 8 คน วิธีดําเนินการศึกษาใช
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ แบบบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดกระทําและการตรวจสอบเครื่องมือใชเทคนิคการตรวจสอบใช
เทคนิคการตรวจสอบขอมูลหลายมิติ (triangulation technique) พบวา ภายหลังจากการพัฒนาโดยได
ดําเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูท่ีปรึกษาและการศึกษาดูงาน ทําใหครูท่ีปรึกษามีความรู 
ความเขาใจในกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินงาน ปญหานักเรียนไดรับการชวยเหลือแกไขอยางเปนระบบ
อยางตอเนื่องตามหัวขอดังนี้ (1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นไมไดจัดทําขอมูล
พ้ืนฐานนักเรียนในระเบียนสะสม (2) การคัดกรองนักเรียน ครูท่ีปรึกษาไดดําเนินการคัดกรองนักเรียน 
จัดแยกเปนนักเรียนเปนกลุมปกติ  กลุมเสี่ยงและมีปญหา ครูท่ีปรึกษาและครูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  สามารถดูแล
ชวยเหลือแกไขปญหานักเรียนไดอยางถูกตองตรงกับปญหานักเรียน (3) การสงเสริมนักเรียน ครูท่ีปรึกษาได
ดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม (homeroom) ทําใหนักเรียนรูจักเขาใจตนเอง การจัดกิจกรรมการประชุม
ผูปกครองเปนการเปดโอกาสใหครูท่ีปรึกษาระดับชั้นไดติดตอสื่อสารกับผูปกครอง (4) การปองกันและแกไข
ปญหา ผลการพัฒนาการดําเนินงานครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมีสวนรวมรับผิดชอบในการชวยเหลือแกไขปญหา
พฤติกรรมนักเรียนท่ีไมพึงประสงค โดยการใหคําปรึกษาเบื้องตน (5) การสงตอ ผลการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนไดกําหนดหลักเกณฑในการวิเคราะหพิจารณาขอมูลนักเรียน และบันทึกผลแบบการสงตอท่ี
ประกอบดวยขอมูลปญหาเด็ก ทําใหครูท่ีเก่ียวของประหยัดเวลาในการซักถามสําหรับการดําเนินงาน
ชวยเหลือแกไขปญหาเด็กนักเรียน ยังไมพบวามีนักเรียนท่ีมีปญหาข้ันรุนแรงท่ีจะสงไปหาผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก 
 วิชิต รุงศรีทอง (2546, หนา 237-256) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ตัวแปร
ท่ีศึกษา ไดแก ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพและปญหาและการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 7 ดาน ดังนี้ (1) การ
บริหารจัดการ (2) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (3) การคัดกรองนักเรียน (4) การสงเสริมนักเรียน (5) การ
ปองกันและแกไขปญหา (6) การสงตอ และ (7) การติดตามประเมินผล กลุมตัวอยาง ไดแก  บุคลากรโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2545 จํานวน 345  คน ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอสภาพการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับ
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ  ดานการปองกัน
และแกไขปญหา สวนการบริหารจัดการมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 
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 เสมอ หาวิวร (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบาน
กรวดวิทยาคาร อําเภอบานกรวด เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย ตัวแปท่ีศึกษา ไดแก 
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการวางแผน ข้ันการ
สังเกต ข้ันการปฏิบัติ และข้ันการสะทอนผล กลุมผูรวมศึกษาคนควา ไดแก ครู อาจารยโรงเรียนบานกรวด
วิทยาคาร จํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา จากการท่ีระบบการบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมสามารถดําเนินการไดเปนรูปธรรม สงผลใหการปองกัน การ
สงเสริม และการแกไขปญหานักเรียนไมตรง ตามสาเหตุท่ีแทจริง ผูปกครอง ชุมชน ขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการดําเนินงานปกครองดูแลนักเรียนของโรงเรียน หลังจากดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตามข้ันตอน 4 ข้ันแลว ทําใหเกิดการพัฒนา คือการพัฒนาความรู ความเขาใจ ความสามารถ ความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาอยูในเกณฑเฉลี่ยระดับดี ซ่ึงมากข้ึน
กวากอนการพัฒนา การประเมินเพ่ือทบทวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีระดับการ
ปฏิบัติเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับดี ซ่ึงไดพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีอยูในระดับปฏิบัติ พอใช  และการประเมินเพ่ือ
ทบทวนระบบการบริหารจัดการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับดี ซ่ึงได
พัฒนาเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีอยูในระดับปฏิบัติ ตองปรับปรุง 
 อัจฉรี พูลเพ่ิม (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนกันทรารมย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือการพัฒนาการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกันทรารมย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชหลักการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) กลุมผูรวมคนควาจํานวน 3 คน กลุมเปาหมายนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 21 คน กลุมผูใหขอมูล จํานวน 30 คน โดยใชแบบบันทึกการสังเกต และแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค 3 เสา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกันทรารมย นักเรียนท่ีถูกจัดอยู ในเกณฑของกลุมท่ีมีปญหาในระดับ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท้ังหมด 21 คน ซ่ึงโรงเรียนตองการใหการชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหา โดยมี
หลักฐานความรุนแรงและความถ่ีของพฤติกรรม ซ่ึงนักเรียนกลุมท่ีมีปญหาสวนใหญมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
บอยๆ จนสังเกตไดหลังจากใชกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขพฤติกรรมไมพึงประสงคของนักเรียนท่ีมีปญหา 
คือ การดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน และกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง ทําใหนักเรียนท่ีมีปญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีข้ึนไดโดยความชวยเหลือของเพ่ือนท่ีมีความสามารถหรือมีจุดเดน จุดแข็งในดาน
ตางๆ ไดดูแลนักเรียนท่ีมีปญหา และผูปกครองเกิดความตระหนักและมีความใสใจดูแลชวยเหลือนักเรียน 
มากข้ึน และรับทราบถึงปญหานักเรียนท่ีพบในโรงเรียน โดยดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผลการ
ดําเนินงานพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนกันทรารมย ชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหาใหดีข้ึน แตยังมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมตอไปอีก 
ไดแก การปองกันและแกไขปญหาการเสพสารเสพติดของนักเรียนท่ียังไมหมดสิ้นไปทันที 
 หทัยวรรณ วิชชุปญญาพาณิชย (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานใน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี 
พบวา 1) สภาพการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความสัมพันธกับการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 3) ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ผูบริหารและครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามลําดับ ไดแก การกําหนดมาตรฐานของระบบการ
ดูแลชวยเหลือ การวางมาตรการและปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการยอมรับ การวางแผนการดําเนินงาน การนิเทศ
กํากับ ติดตามงานท่ีมอบหมาย และการนําผลการประเมินไปใช 4) ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานในระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามลําดับ ไดแก การใหความ
รวมมือกับคณะกรรมการนักเรียน การใหความร วมมือในการสอดสองพฤติกรรมของนักเรียน การปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี การสรางเครือขายเพ่ือนชวยเพ่ือ และการเขารวมกิจกรรมกับสถานศึกษา 5) ปญหาพบวา 
ครูมีภาระงานมาก ดูแลนักเรียนไมท่ัวถึง นักเรียนไมใหความรวมมือ ขอเสนอแนะ ควรละภาระงานครู ครูควร
ใหความสนใจแกนักเรียนเปนรายบุคคลและสงเสริมความรวมมือระหวางครูและนักเรียนใหมากข้ึน   
 สมลักษณ พรหมมีเนตร (2547, หนา 169) ท่ีศึกษาเรื่อง ระบบการบริหารงานท่ีปรึกษานักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ครูท่ีปรึกษาควรไดรับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ภาระงาน และ
วิธีการปฏิบัติบทบาทหนาท่ี การจัดครูท่ีปรึกษาควรคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องตางๆ เชน ภาระหนาท่ี 
การมีโอกาสไดพบนักเรียนเพราะครูท่ีปรึกษานักเรียน เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนานักเรียนให
เปนผูท่ีมีความสมบูรณทุกดาน วิชาการ สติปญญา สังคม อารมณ จิตใจ ซ่ึงเทากับเปนการชวยผลิตกําลังคน
ท่ีมีคุณภาพของสังคม ผูบริหารยังมีมีการกํากับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง   
 จารุวรรณ รัตนมาลี (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของขาราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
พบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก 
คือ ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงเสริมนักเรียน 
โดยเฉพาะการคัดกรองนักเรียนจะชวยในการแกปญหาใหตรงกับความตองการของนักเรียนและมี
ความรวดเร็วในการแกปญหา เพราะมีขอมูลนักเรียนในดานตางๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไมคัดกรอง
นักเรียนเพ่ือจัดกลุมแลว ความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือการแกปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง มีผลตอ
ความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขอยางเรงดวน 
 ถนอมทรัพย นูนนอย (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการดําเนินงาน ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2 เพ่ือ (1) ศึกษาระดับ
คุณภาพกระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในอําเภอแมลาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปตตานี เขต 2 (2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในอําเภอแมลาน เขตพ้ืนท่ีปตตานี เขต 2  จํานวน 92 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟ พบวา (1) ระดับคุณภาพ
กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี 
เขต 2 โดยภาพรวมและทุกองคประกอบ มีคุณภาพปานกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับคุณภาพนอย  
(2) ระดับคุณภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทุกขนาดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางไมแตกตางกันในดานองคประกอบ 
ดานการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ (3) ปญหาท่ีสําคัญ ไดแก  โรงเรียนยังไมมี
แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน จํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีนอยและไมคอยมีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
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และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ ไดแก ควรใหมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง แตงตั้งบุคลากรมาเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีภารกิจเฉพาะในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและควรมีการ
ติดตามอยางตอเนื่อง 
 ทะเล เจริญผล (2547, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของครูท่ีปรึกษาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาบทบาทและปญหาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของครูท่ีปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐจังหวัดนนทบุรี 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 320 คน ไดจากการสุมแบบสัดสวนและอยางงาย จากครูท่ีปรึกษาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี โดยใชแบบสอบถาม พบวา (1) สภาพ
การปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดทํา
ระเบียนสะสม ใชเกณฑของกรมสามัญศึกษา เพ่ือการคัดกรองนักเรียน จัดใหมีการประชุมผูปกครองภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และมีการสงตอนักเรียน ท่ีตองการความชวยเหลือ (2) ปญหาการปฏิบัติงานท่ีพบ คือ ครู          
ท่ีปรึกษาไมสะดวกในการเยี่ยมบานนักเรียน ครูท่ีปรึกษาดูแลรับผิดชอบจํานวนนักเรียนมากเกินไป 
ผูปกครอง และผูปกครองไมใหความรวมมือในการสงตอ ขาดความตอเนื่องในการติดตามผล ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย (1) ควรกําหนดเปนนโยบายใหครูท่ีปรึกษาไปเยี่ยมบานนักเรียน (2) ควรกําหนดแผนกิจกรรม          
โฮมรูม (3) ควรสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 วิมาลา ทองหนู (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในดานปจจัยและกระบวนการของระบบ (2) รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรังประชากร คือ ครูท่ีปรึกษาของโรงเรียนสามัคคี
ศึกษา จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2547 จํานวน 32 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามมาตรฐาน 2 ดาน คือ ดานปจจัยและดานกระบวนการ 
แบบสอบถามมีคาความเท่ียงเทากับ .89 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา (1) ระดับการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสามัคคี
ศึกษา จังหวัดตรัง ตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษา ท้ังดานปจจัยและดานกระบวนการ โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับปานกลาง ยกเวนเรื่องการสงตอนักเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา มีการดําเนินงานใน
ระดับนอย (2) ปญหาดานปจจัย ไดแก การขาดแคลนสื่อ/เครื่องมือในการดําเนินงาน ปญหาครูขาดความรู
ความเขาใจในระบบการดําเนินงานท่ีชัดเจน การติดตอสื่อสารกับผูปกครองและชุมชนไมสะดวก ปญหาดาน
กระบวนการ ไดแก การสงตอนักเรียนยังไมสอดคลองกับสภาพของนักเรียน และโรงเรียนขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนักเรียนยังไมปฏิบัติอยาง
จริงจัง ครูท่ีปรึกษาจึงเสนอแนะใหมีการพัฒนาระบบดังกลาวใหไดมาตรฐาน มีการดําเนินงานอยางจริงจัง
และสอดคลองกับสภาพปญหา ท้ังนี้เนื่องจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบหลักระบบหนึ่งของ
โรงเรียน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหทุกโรงเรียนดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพของนักเรียน  
 สถิต ชนะชัย (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอ
การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกลุมเครือขายของอําเภอยางชุมนอย เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา (1)  ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกลุมเครือขายอําเภอยางชุม
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นอย มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก (2) ผูปกครอง
นักเรียนในสถานศึกษาท่ีแตกตางกันท้ังประเภทของสถานศึกษาและแตละสถานศึกษาระดับการศึกษามีความ
พึงพอใจตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ (3) 
แนวทางในการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนาครูการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและการกํากับติดตามและประเมินผลตามลําดับ 
 สังคม แกวสวาง (2547, หนา 66-67) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5  
ดาน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไข
ปญหา การสงตอนักเรียน กลุมผูใหขอมูล ไดแก อาจารยท่ีปรึกษาโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผลการวิจัยพบวา  
(1) อาจารยท่ีปรึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
เปนระบบท่ีสามารถดูแลชวยเหลือและพัฒนานักเรียนไดทุกคน ทุกกลุม ไมใชเปนระบบท่ีชวยเหลือเฉพาะ
นักเรียนท่ีมีปญหาเทานั้น สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคืออาจารยท่ีปรึกษามีภาระงานมากอยู
แลว การนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชทําใหอาจารยท่ีปรึกษามีภาระงานเพ่ิมข้ึนมาก เนื่องจากมี
เอกสารตางๆ ท่ีใชในระบบมาก ตองเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอยางเปนงานท่ีซํ้าซอน (2) ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีผูวิจัยพัฒนาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลาวคือ มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน  
มีข้ันตอนท่ีกระชับงายตอการปฏิบัติ รวมท้ังมีคูมือท่ีอานเขาใจงายและสามารถใชในการปฏิบัติงานได ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีพัฒนาแลวยังเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของฝายตางๆ ในโรงเรียน  
โดยเฉพาะฝายพัฒนาและปกครอง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีผูวิจัยพัฒนาแลวแมจะชวยลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีไมจําเปน แตก็ยังเปนการเพ่ิมภาระแกอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงมีปญหา คือ อาจารยท่ีปรึกษา   
ในหองท่ีมีนักเรียนท่ีมีปญหา และตองการดูแลเปนพิเศษ ทําใหเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนลดนอยลง  
ฝายบริหารควรหาทางแกไขตอไป 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ไลออนส (Lyon, 1993, p. 195 อางถึงใน เพ่ิมพูน  ผานสําแดง, 2546, หนา 73) ไดศึกษาความ
เขาใจของผูบริหารโรงเรียนและครูถึงปญหาและลักษณะพฤติกรรมของวัยรุนท่ีรวมตัวเปนแกง ซ่ึงสงผล
กระทบตอโรงเรียนดานระเบียบวินัยและความปลอดภัย พบวา ครูใหญ หรือครูท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับความ
ประพฤติและระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความเห็นวาเด็กท่ีรวมแกงวัยรุนสวนใหญจะมาจากครอบครัว         
ท่ีแตกแยกอยูในชุมชนท่ียากจน อยูในโรงเรียนขนาดใหญ เปนเด็กท่ีมีผลการเรียนออนกวาปกติ ซ่ึงสาเหตุ
เหลานี้จะทําใหพฤติกรรมท่ีไมดีของเด็กตามมา จากการศึกษาสรุปไดวา สาเหตุท่ีนักเรียนประพฤติผิด
ระเบียบวินัยเนื่องมาจาก (1) สภาพแวดลอมของครอบครัว (2) สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนของนักเรียน 
 ไซส (Siebs, 1999, Abstract) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลเก่ียวกับประสิทธิภาพของโรงเรียนใน
การออกแบบโปรแกรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือปองกันการลาออกของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
แถบชานเมือง ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ทัศนคติในเรื่องประโยชนของโปรแกรมเพ่ือเปนการปองกันการลาออก
ของนักเรียนท่ีจัดอยูในกลุมเสี่ยง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเขารวมในการวิจัย 72 คน ซ่ึงเขารวมในโปรแกรม 
REACH จากป 1994-1998 ผลการวิจัยพบวานักเรียนสามารถประสบความสําเร็จโดยมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
สามารถเพ่ิมระดับเกรดเฉลี่ยใหสูงข้ึน เพ่ิมความเอาใจใส ในการเรียนมากข้ึน ไดรับการยอมรับนับถือมากข้ึน 
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มีการพัฒนาความสนใจมาสูการเรียนพัฒนาวิสัยทัศนในอนาคตของตนเอง และท่ีสําคัญคือมีโอกาสมากข้ึน ใน
การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลังจากท่ีไดเขารวมในโปรแกรม REACH   
 เคลลี่ (Kelly, 2003, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินผลการจัดโปรแกรมใหคําปรึกษาแบบ
เนนความเขาใจสําหรับโรงเรียน Jamaican School ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ทัศนคติของกลุมตัวอยางเก่ียวกัน
การจัดการแนะแนวในโรงเรียน Jamaican School กลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 420 คน (นักเรียน 151คน ครู 
130 คน ครูแนะแนว 44 คน อาจารยใหญ 37 คน ผูปกครอง 58 คน) จากโรงเรียน 54 แหงผลการวิจัยพบวา 
เด็กในชวงวัยเรียนของจาไมกาตองเผชิญหนากับสภาพความจริงซ่ึงมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ ดานวิชาการ 
อาชีพ และการพัฒนาดานบุคลิกภาพ/สังคม ปญหาสําคัญท่ีถูกระบุโดยกลุมผูบริหาร ครูและผูปกครองวา
นาจะมีผลกระทบ ในดานลบมากท่ีสุดตอการประสบความสําเร็จของนักเรียน คือการตายของบุคคลท่ีใกลชิด 
โรคเอดส ความคิดวิตกกังวล ปญหาจากทางบาน ความกลัวการลมเหลวท่ีโรงเรียน และความกลัวการถูกชิง
ทรัพยหรือคุกคาม ทางเพศ นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยการใชแบบสอบถามชุด Wilcoxon 
Signed Rank Test ยังพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางสภาพการบริหารงานแนะแนวใน
โรงเรียน Jamaican School แบบท่ีเปนจริงในปจจุบันกับแบบท่ีความคาดหวัง ดังนั้น กลุมผูบริหาร ครูและ
ผูปกครองจึงตองการใหเนนองคประกอบท่ีสําคัญๆ ในการจัดโปรแกรมแนะแนวและใหคําปรึกษาแบบเนน
ความเขาใจ (comprehensive guidance counseling program : CGCP) ในโรงเรียน Jamaican School 
ดวย 
 กลาสเซียร (Glazier, 2004, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจทัศนคติของนักวิชาการการศึกษา
สามัญในเรื่องเก่ียวกับปญหา  และประสิทธิภาพดานการยอมรับตนเองของนักเรียนท่ีจัดอยูในกลุมเสี่ยง ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในคณะทํางานเพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตัวแปรท่ีศึกษา  ไดแก ทัศนคติ
ของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญในเรื่องเก่ียวกับปญหาและประสิทธิภาพดานการยอมรับตนเองของ
นักเรียนท่ีจัดอยูในกลุมเสี่ยง ซ่ึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในคณะทํางานเพ่ือการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย ไดแก ตัวแทนของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School ในเขตตอนใตของแคลิฟลอเนีย ผลการวิจัยพบวา             
กลุมตัวอยางของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญ ซ่ึงมีทัศนคติในดานบวกตอกระบวนการบริหารงานของ
คณะทํางานเพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีแนวโนมสูงในการมองวาตนเองมีศักยภาพในการทํางาน มีความ
พรอม ท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีจัดอยูในกลุมเสี่ยงมากกวา นอกจากนี้ ครูนักวิชาการ
การศึกษาสามัญโรงเรียนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School สวนใหญ มีทัศนคติท่ีดีตอ
นักเรียนในกลุมเสี่ยงของพวกเขา และมีความเต็มใจท่ีจะทําการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมและการจัด          
การเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะชวยใหนักเรียนเหลานั้นดี ข้ึน สุดทายมีขอเสนอแนะใหดําเนินการจัด                      
การประเมินผลตามระดับชั้นเรียนเพ่ือนําไปทําการวางแผนงานดานการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอกระบวนการบริหารของคณะทํางานเพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา Patrick  
Henry Elementary School   
 เลคเก็ต (Leggett, 2004, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจผลกระทบของการจัดโปรแกรมให
คําปรึกษาในชั้นเรียน โดยเนนทักษะการแกปญหา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก  
ผลกระทบของการจัดโปรแกรมใหคําปรึกษาในชั้นเรียน โดยเนนทักษะการแกปญหา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนเกรด 4  จํานวน 67 คน และครู 4 คน กําหนดใหนักเรียนในกลุม
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ทดลองไดรับการอบรมในโปรแกรมใหคําปรึกษาโดยเนนทักษะการแกปญหา เปนเวลา 1 ชม./สัปดาห ตลอด
ชวงระยะเวลา 11 สัปดาห ในขณะท่ีกลุมควบคุมจะไมไดรับการอบรมดังกลาวในชวงเวลานี้ นักเรียนจากท้ัง 2 
กลุมจะไดรับการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามท้ังแบบกอนแลหลังการทดลอง เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนกับระดับความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียน การมีความหวังและสิ่งแวดลอมในชั้น
เรียน โดยใชแบบสอบถาม Coopersmith Self-Esteem Inventories (Coopersmith, 2002) และ The 
Children’s Hope Scale (Synder, 1997) เพ่ือประเมินผลของระดับความเชื่อม่ันในตนเองและการมีความหวัง
ของนักเรียน นอกจากนี้ ยังไดทําการประเมินผลดานทัศนคติของครูและนักเรียนในเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใน
ชั้นเรียน โดยใชแบบสอบถาม Classroom Environment Scale ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบวา โปรแกรมให
คําปรึกษาโดยเนนทักษะการแกปญหา (SFC) เปนรูปแบบหนึ่งของการดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก
นักเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงมีผลกระทบในดานบวกตอการจัดการศึกษา และยังใหผลการวิจัยท่ีสนับสนุนขอมูลท่ี
พบวา การจัดโปรแกรมใหการดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางเหมาะสมตามระดับอายุ จะมีผล
ในการชวยใหกระบวนตัดสนิใจ กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรูมีความสะดวกมากข้ึน ทําให
เกิดชั้นเรียนท่ีสามารถใชทักษะการแกปญหาในดานบวกได 
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ังในและตางประเทศ 
ประเด็นสําคัญคือ ในกรณีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นมีสาเหตุมาจากครอบครัว พอแม ผูปกครองปฏิบัติ
ตนท่ีเปนแบบอยางไมเหมาะสม ขาดการเอาใจใสดูแล ใหความรักความอบอุนแกบุตรหลานไมดีเทาท่ีควร  
นอกจากนี้ สังคมท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  ทําใหเด็กปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดไมดีเทาท่ีควร 
ทําใหเด็กขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนไปดวยอารมณ ผูบริหารสถานศึกษา และครูซ่ึง
เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะทําความเขาใจและดําเนินการปองกันและแกไขปญหาใหกับเด็กนักเรียน
กลุมดังกลาวดวยวิธีการจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาแกนักเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีจะชวยในการพัฒนานักเรียน
ใหสามารถปรับตัว พัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสม สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพของตน 
 จากงานวิจัยท่ีไดศึกษามาพบวา กรอบแนวคิดสําคัญท่ีนํามาอางในงานวิจัย เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การพัฒนาบุคลากรในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ประเด็นท่ียังขาดไปในงานวิจัยคือ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (และเด็ก
ในวัยนี้มีความสําคัญยิ่งท่ีควรไดรับความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ) ซ่ึงเปนสวนท่ีสถานศึกษาดําเนินงาน บริหาร
จัดการงานปกครองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางแผนการดําเนินการใหเปนระบบ               
มีระบบการกํากับติดตาม และสรุปประเมินผลการดําเนินงาน โดยแนวทางการบริหารงานดังกลาวนี้ควรนํา
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปนหลักในการดําเนินการ และนํามาสูการวิจัยในครั้งนี้ 




