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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ชื่อนักศึกษา วรรณา โฉมฉิน 
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ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั วงศ์สิรสวัสดิ์ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และ 3) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู โดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ จ านวน 389 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
โดยใช้สูตรการแยกตามสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ดัชนีความส าคัญ
ของล าดับความต้องการจ าเป็น 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน รองลงมา คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อ 
ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุดเท่ากับ 0.07 รองลงมา คือ การส่งเสริมและ  
พัฒนานักเรียนเท่ากับ 0.06 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการส่งต่อเท่ากับ 0.03 และการคัดกรอง         
นักเรียนเท่ากับ 0.02  ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ :  การประเมินความต้องการจ าเป็น  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนสังกัด 
                   กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the operations of student 
care and support systems in schools under Bangkok Metropolitan classified by school 
size, level of education and work experience, 2) to compare the operations of the 
student care and support systems in schools under Bangkok Metropolitan classified 
by school size, level of education and work experience, and 3) to assess the needs 
for the operations of the student care and support systems in schools under Bangkok 
Metropolitan. The sample included 389 teachers, selected using Taro Yamane’s  
formula and stratified random sampling and simple random sampling. The 
instrument used to collect the data was a five-point rating scale questionnaire with a 
reliability of 0.96. The statistics used for the analysis were percentage, mean, 
standard deviation, one-way analysis of variance, t-test and PNImodified.  
            The research findings were as follows: 

1. Overall and for each individual aspect, the operations of the student care 
and support systems in schools under Bangkok Metropolitan were at a high level. 
The highest average was for the aspect of student promotion. The other aspects in 
decreasing order were problem solving and preventing, student screening and 
student transfers. The lowest average was for the aspect recognizing individual students. 

2. The comparison between school sizes indicated that the operations of 
the student care and support systems in schools under Bangkok Metropolitan were 
significantly different at the 0.05 level. The classifications level of education and 
work experience  did not produce any significant differences. 

3. The needs assessment revealed that the most important need for the 
operations of the student care and support systems in schools under Bangkok 
Metropolitan was problem solving and preventing as 0.07. Student promotion as 
0.06, recognizing individual students, student transfers as 0.03 and student screening 
followed as 0.02 in decreasing order. 

 
Keywords: Needs Assessment, Student Care and Support Systems, Schools under 

Bangkok  Metropolitan  
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บทที่  1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 มี
ความตอนหนึ่งว่า “...เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการท าตัวเองให้ตกต่ าหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด 
แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความส าเร็จ มีฐานะ มีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น แต่การ
ที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้นจ าเป็นต้องอาศัยค าแนะน า ควบคุมให้ด าเนินไปโดยถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ 
ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุดเพราะมีส่วนควบคุมดูแล
ใกล้ชิดอยู่ทุก ๆ ด้านรองลงมาจากบิดามารดา...” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2547, น. 1) จากพระบรมราโชวาทแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเยาวชนและเนื้อแท้ของเยาวชนที่
ไม่ใช่คนไม่ด ีแต่เพียงต้องได้รับโอกาสในการดูแลและช่วยเหลือพร้อมทั้งการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม บทบาทของครูที่กล่าวมานั้นคงไม่ใช่เรื่องใหม่ 
เพราะมีการปฏิบัติกันมาอย่างสม่ าเสมอและได้ด าเนินการมานานแล้ว นับแต่อดีตจนได้รับการยกย่อง
ครูให้เป็นปูชนียบุคคล แต่เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการท างานอย่างมี
ระบบที่มีกระบวนการท างาน มีหลักฐาน การปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการหรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วความ ส าเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดี
ย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, น. 1-2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา 6         
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 12) 
แนวคิดการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม
และทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีก
ทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับนี้ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 9-10) 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ใน
การพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญ ใน
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การสร้างความได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความ  สามารถของคนไทยให้มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหา
วิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม 
และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได ้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 1) 
 ในยุคที่สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท พ่อแม่ต่างฝาก
ความหวังไว้กับครู และระบบการศึกษาว่าจะพัฒนาลูก ๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเต็มอ่ิมทางด้าน
วิชาการ เติมเต็มในด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตให้กั บ
ทรัพยากรบุคคล ถึงแม้ว่าครอบครัวจะเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมและพ่อแม่ คือ เบ้าหลอมของลูก 
แต่สถาบันการศึกษาก็เป็นประดุจบ้านที่สองของเด็ก ครูมีส่วนในการแต่งแต้มความงดงามให้กับ
อนาคตของเด็กและเยาวชนในสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่อันมีเกียรติที่เป็นตราประทับอยู่กับบทบาท “ พ่อพิมพ์ 
แม่พิมพ์ของชาติ” มาช้านาน ยิ่งสภาพสังคมเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เด็กและเยาวชนสับสนได้มาก
ขึ้นเท่าใด พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ ของชาติ ก็ยิ่งต้องท างานหนัก และต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้
เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547ก) วิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนในยุค
ปัจจุบันจ านวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ท าให้มี
พฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และคนท างานด้าน
เด็กจะใช้ความรัก ความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจพิทักษ์ปกป้อง และคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังได้ จากการประมวลสถิติข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอ่ืน ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 1) ตกเป็น
ทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงข้ันหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนน าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถ
มอเตอร์ไซด์ มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย เป็นนักซิ่งวัยใส และเป็นสก๊อย (สาวน้อย
ซ้อนท้ายหนุ่มนักซิ่ง) 3) ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทจับกลุ่ม
รวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน 4) มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่
ตั้งแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความรับผิดชอบ 5) เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย 
เริ่มจากการใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
6) ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความส าคัญของหลักศาสนาค่านิยมความเป็นไทย ความ 
สัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดสื่อ และให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่า
ความมีคุณธรรมน้ าใจ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม อาทิ ติด
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การพนัน นิยมเสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่น
กับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า   
มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจต่อปัญหาสังคม (ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559, น. 2) เด็ก
และเยาวชนดังกล่าว ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นในโรงเรียน จะเป็นบุคลากรหลักในการดูแล
นักเรียน เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน, การคัดกรองนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
จ าแนกจัดกลุ่มผู้เรียน เช่น กลุ่มเด็กมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหา
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน, ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน 
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิต, การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษากรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม และการส่งต่อกรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือผู้มี
ทักษะความสามารถตรงกับลักษณะของปัญหา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, น. ข) 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
จัดการเรียนการสอนและการแนะแนว เพ่ือสร้างคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และการด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนการท างาน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน คือ ผู้บริหาร 
คณะกรรมการด าเนินงาน ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง เครือข่ายทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 1) 

 ด้วยสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังได้กล่าวถึงข้างต้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาในอดีต จะเป็นเครื่องมืออีก
ชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนได้ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแวดล้อม
ไปด้วยข้อมูลข่าวสารปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเร็ว ร้อน แรง และร้าว ได้อย่างเท่ากัน ทั่วถึง 
ถูกต้อง และเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน (ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  
2559, น. 6)  
 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ปี 2556-2558 (ส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2558, น. 107) รายงานว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า มี
ความส าคัญต่ออนาคตของกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้พวกเขา
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพที่สมบูรณ์ เป็นเด็กและเยาวชนที่มี
คุณภาพ มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกระดับต่างให้ความ
สนใจในการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกมิติ 
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 กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจน
เยียวยาแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีหลายหน่วยงาน อาทิ ส านักการศึกษา ส านักพัฒนาสังคม 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส านักอนามัย และส านักการแพทย์ ซึ่งร่วมกันท างานเชิง
บูรณาการในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการรายงานอุปสรรคด้วยว่า
 อุปสรรคในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , 
(2558, น. 113) พบว่า แม้ว่าเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้รับสวัสดิการ
ด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม แต่ในขณะเดียวกัน สภาพสังคมปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมาย ซึ่ง
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาต่าง ๆ หลายประการ 
เช่น ด้านการใช้สารเสพติดพบว่า ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีเยาวชนที่ติดบุหรี่ใหม่ ปีละ 220,000 
คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10 หรือจ านวน 20,000 คน ซึ่งมากกว่า 
10,000 คน เริ่มใช้สารเสพติดและบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี (รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ปี 2558 อ้างจากมูลนิธิรณรงค์ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่) ส่วนด้านการตั้งครรภ์ไม่พร้อมพบว่าจากข้อมูล
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ในช่วงปี 2553-2556 พบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
วัยรุ่นที่รับบริการในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และคลอดบุตรคิดเป็นร้อย
ละ 10.70 จนถึงปัจจุบัน ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
อีกหลายปัญหา เช่น การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งเด็กชาย-เด็กหญิง และเด็กชาย-เด็กชาย และ ด้านสุขภาวะทาง
จิตใจ พบว่า ข้อมูลจากมติสมัชชาการศึกษา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 
2557 พบว่า เด็กในเมืองหลวงมีความเครียดสูง อันเนื่องมาจากต้องประสบกับสิ่งแวดล้อมที่ย่ าแย่ 
ได้แก่ ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะวิวาทกัน ชุมชนแออัด ปัญหาขาดแคลน ทุนทรัพย์ มลภาวะสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษต่าง ๆ และปัญหาการเรียนในสถานศึกษา เป็นต้น  
 กรุงเทพมหานครกับกรมสุขภาพจิต ให้ความส าคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน เด็ก
กลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ ได้รับการช่วยเหลือ นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่ก าหนดในการท างานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขและโรงเรียน 
โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับสถาบันราชานุกูล และศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ส่วนส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร       
มีศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแล และส่วนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้โรงเรียน
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้โรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม
โครงการมีคู่มือการดูแลเด็กวัยเรียน คือ 1) คู่มือแนวทางการสร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของ
นักเรียนและครู 2) คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน ผลงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม- อารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ตามแนวทางที่ก าหนดดังนี้ 1) จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 2,329 คน 
ได้รับการคัดกรอง 2,317 คน คิดเป็นร้อยละ 99.48 2) คัดกรอง ด้วย SDQ จ านวน 2,244 คน พบว่า
เสี่ยงและมีปัญหา 248 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 55.24 4) ประเมิน EQ จ านวน 1,645 คน พบคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 363 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.07 กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
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มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรวมถึงด้านสาธารณสุขด้วย ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่ทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงและได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โรงเรียนจึงมีหน้าที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน อบรม ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเด็กให้ได้รับการศึกษาที่ดี เพ่ือเติบโตไป
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ครูต้องช่วยสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดี
ให้แก่เด็ก หากนักเรียนและครูมีสุขภาวะทางใจที่ดีก็จะช่วยให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญาเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาอย่างเต็มที่ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

จากข้อมูลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การประเมินความต้องการจ าเป็นการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
พ้ืนที่ทีโ่รงเรียนของผู้วิจัยสังกัดโดยตรง และเพ่ือที่จะน าผลการวิจัยในครั้งนี้กลับมาพัฒนาวางแผนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนที่ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครและ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

 1.2.3 เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
     1.3.1 ระดับการด าเนินงานของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานแตกต่างกัน ตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน   
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นของการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อ                                                  
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         ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
                                                       
   1. ขนาดโรงเรียน                                      
        1.1 ขนาดเล็ก                                        
        1.2 ขนาดใหญ่                                                       
    2. ระดับการศึกษา                                                          
       2.1 ปริญญาตรี                                    
       2.1 ปริญญาโท                                         
      2.2 ปริญญาเอก                                       
   3. ประสบการณ์การท างาน                             
       3.1 1-5 ปี                            
       3.2 6-10 ปี                           
       3.3 11-15 ปี 
       3.4 มากกว่า 15 ปี 

                                                                                                                                                                                             
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1.5.1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู  ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร       
ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 178 โรงเรียน มีครู 3,011 คน ครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 129 โรงเรียน มีครู 3,331 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน       
130 โรงเรียน มีครู 7,816 คน รวมทั้งสิ้น 437 โรงเรียน ครูรวมทั้งสิ้น 14,158 คน 

  1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 389 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่      
( Yamane, 1967)  และได้ด าเนินการใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling)  

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ โดยใช้กรอบแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                       

1.5.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

1. การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
2. ความต้องการจ าเป็นของการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นั ก เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น  สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร      



 7 

  1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ จ าแนกตาม 
     1) ขนาดโรงเรียน ประกอบด้วย 
                      1.1) ขนาดเล็ก   
                      1.2) ขนาดกลาง 
                      1.3) ขนาดใหญ ่
        2) ระดับการศึกษา ประกอบด้วย 
                      1.1) ปริญญาตรี 
                      1.2) ปริญญาโท 
                      1.3) ปริญญาเอก              

               3) ประสบการณ์การท างาน ประกอบด้วย 
                                   1.1) 1 - 5 ปี    
                                   1.2) 6-10 ปี 
                                   1.3) 11-15 ปี 
                                   1.4) มากกว่า 15 ปี                           
       1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
   1) การด า เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สั งกัด
กรุงเทพมหานคร 
   2) ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร      

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏเป็นจริง
ในการน าเอาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และด้านการส่งต่อโดยสามารถวัดได้จาก เครื่องมือวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 1.6.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีครูและบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
เป็นบุคลากรหลัก ร่วมมือกัน โดยมีการใช้วิธีการและเครื่องมือที่ได้ชัดเจน มีมาตรฐาน และมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
  1.6.3 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยครูจัดท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบันในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้าน
ครอบครัวและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทางจากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชาการ สามารถทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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1.6.4 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยครูซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียน และมีเครื่องมือเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูลในด้านความสามารถ สุขภาพ และด้านครอบครัว แยก
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม คือ 1) กลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสี่ยง 3) กลุ่มมีปัญหา 4) กลุ่มพิเศษ เหตุผลทั้งนี้เพ่ือ
หาวิธีการที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มที่จ าแนก ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือที่ดีที่สุดต่อไป 
  1.6.5 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน หมายถึง การสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภูมิใจในตัวเอง โดยครูได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน ช่วย
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน จนนักเรียนกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และกลุ่มปกติมี
ขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน   

 1.6.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่ม โดยครูมีหน้าที่เอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันในการดูแลนักเรียนโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลยนักเรียนจนเป็นปัญหาสังคม จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความสามารถ ครอบครัว และสุขภาพนักเรียนที่มีความเหมาะสม คุ้มค่า และหลากหลาย เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณภาพที่ดีต่อสังคม 
   1.6.7 การส่งต่อ หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูสามารถด าเนินการ
ส่งต่อได้ทั้งแบบภายในและภายนอกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกรณีของนักเรียนแต่ละกลุ่ม การส่งต่อ
ภายในครูสามารถส่งต่อไปยังครูแนะแนว หรือผู้เกี่ยวข้องที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ การส่งต่อ
ภายนอก เป็นการส่งต่อนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนา 
กรณีที่เกินความสามารถของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อ มีการ
ติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีแนวด าเนินการโดยประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องมีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบบันทึกประสานงานของความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ครูนัด
วัน เวลา สถานที่นัดพบกับหน่วยงานภายนอกที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้เรียบร้อย การ
บันทึกการส่งต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการรายงาน
และข้อมูลย้อนกลับทุกครั้ง จัดท าสรุปและรายงานผลการช่วยเหลือเป็นระบบ  
 1.6.8 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 
เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งหมด 437 โรงเรียน 

1.6.9 ครู หมายถึง ข้าราชการครูประจ าการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
             1.6.10 ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ระยะเวลาที่ข้าราชการครูปฏิบัติงานโดยนับตั้ง 
แต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ โดยก าหนดช่วงระยะเวลา คือ  
                      1.6.10.1 1-5 ปี  
                      1.6.10.2 6-10 ปี    
                      1.6.10.3 11-15 ปี 
                      1.6.10.4 มากกว่า 15 ปี                           
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1.6.11 ขนาดโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่แบ่งตามจ านวนนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง
ขนาดโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (กองการเจ้าหน้าที่  ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร) 

      1.6.11.1 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 400 คน 
    1.6.11.2 โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 401 - 800  คน 
    1.6.11.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 801 คนขึ้นไป  

            1.6.12 การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวัง หรือควรจะเป็น เพ่ือหาความต้องการจ าเป็น ใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น เลือกความต้องการจ าเป็นมาแก้ไข 
    1.6.13 ความต้องการจ าเป็น หมายถึง สิ่งที่ต้องท าหรือสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นหรือ
ต้องการให้เกิดขึ้น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเช่นใด การจัดล าดับความส าคัญและ
แนวทางปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.7.1 เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้น าไปพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.7.2 เป็นข้อมูลให้ครูได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้ง 5 ด้าน 
  1.7.3 ผลงานการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปวางแผนในการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนได้ตรงประเด็นเป้าหมาย 



 บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้
รวบรวมเพ่ือน าเสนอตามล าดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.1  นโยบายการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2.2  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.2.1 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.2 ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.3 ความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2.4 วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  2.2.5 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
  2.2.6 ประโยชน์ของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.2.7 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.2.8 แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.2.9 องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.2.10 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
           2.3 แนวคิดการประเมินความต้องการจ าเป็น 
                 2.3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
                 2.3.2 หลักการของการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  2.3.3 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
  2.3.4 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
           2.4 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
            2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

2.1 นโยบายการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีความสุขพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมที่มุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้เห็นความส าคัญและได้ก าหนดให้สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบใน
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ปูองกัน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดกับนักเรียนน าระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในสถานศึกษาที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
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มาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของตน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น      
พ้ืนฐาน, 2547ข, น. 3)  
 ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครู
อาจารย์ และผู้ที่เก่ียวข้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดย
มีการยึดสายใยความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ในขั้นต้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู
อาจารย์ ให้ส่งเสริมดูแลพัฒนานักเรียน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม วางระบบที่จะ
สร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะคอย ดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูอาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้บ้าน โรงเรียน
และชุมชน สามารถเชื่อมประสานและรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝูาระวังดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นอกจากนี้ยังมีการประสานสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน รวมถึง
ผู้ช านาญการในสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนานักเรียนและ
เยาวชนในรูปแบบต่อเนื่องและยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตของสั งคมในปัจจุบัน ซึ่งมีภัยจากสิ่งต่าง ๆ
ภายนอกมากมาย อาทิเช่น ภัยจากสารเสพติด ความล้มเหลวทางการเรียน ครอบครัว อาชีพ ภัยทาง
เพศ ความรุนแรง การกลั่นแกล้งรังแก อุบัติภัย ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้นหรือครูที่
ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยมี
มาตรการปฏิบัติดังนี้ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก
ตลอดจนปูองกันการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ ปัญหาเพศ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น 
 3. สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 4. ประสาน การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมแก้ไขและส่งต่อนักเรียน     
ในทุกระดับและทุกประเภท 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้ ผู้รับผิดชอบต้องมีความเชื่อว่า
ทุกคนต้องมีความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส เชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนอยากเป็นคนดี มี
ปัญญา และมีความสุขทุกคน มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลา
และวิธีการที่แตกต่างกัน ความส าเร็จของงานต้องอาศัยการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษา
ของชาติแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาขั้น



 12 

พ้ืนฐานประกอบด้วยการศึกษา 12 ปี แบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละสามปี ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
 มาตรา 9 ได้กล่าวถึงการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักการมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษามีหลักการส่งเสริมวิชาชีพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) กล่าวว่า นโยบายส าคัญของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวัตน์ทั้งในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของ
นักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน  
 
2.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.2.1 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้ให้ความหมายของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมี
หลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได ้
 กรมสุขภาพจิต (2544) ได้ระบุว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ วิธีการด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนอย่างชัดเจน ที่สามารถปฏิบัติได้ 
 กรมวิชาการ (2545) ได้ระบุว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียน ได้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งครูได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น สามารถส่งเสริมและปูองกันปัญหาของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มปกติหรือกลุ่มพิเศษ  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได้ระบุว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารทั้งระบบโรงเรียน โดยอาศัยศักยภาพและความสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีครูที่ปรึกษา ครู
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แนะแนว และฝุายปกครอง รวมทั้งมีการประสานระหว่างระบบครอบครัว ระบบโรงเรียน และ
สาธารณสุขที่ต้องรับส่งต่อปัญหาวัยรุ่นที่ส าคัญและเร่งด่วน   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) ได้กล่าวถึง ความหมายของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน 
พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐาน 
การท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและ
บุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด ารงชีวิต และรอด
พ้นสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
 วีระชัย รอดหลง (2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ที่สามารถปฏิบัติได้ 
โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานวางแผนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีวิธีการ
เครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีมาตรฐานมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สุนันท์ โพธิบาย (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ไว้ว่า เป็นการด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลาการหลักในการด าเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิ ดกับ
ครูที่ เกี่ยวข้องหรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมจากโรงเรียน โดยการ
ด าเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การปูองกันและการแก้ปัญหาและ
การส่งต่อ แต่องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวมีความส าคัญ วิธีการและ
เครื่องมือแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ณปภัช รุ่งโรจน์ (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน
การด าเนินงานและบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม  
 ถนัด แสนกล้า (2553) กล่าวถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า การดูแลช่วยเหลือ หมาย
รวมถึง การส่งเสริมการปูองกันและการแก้ไขปัญหาโดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับครูประจ าชั้น
หรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที ่ 
พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด 
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 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หมายถึง การส่งเสริม การปูองกัน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวงโดยมีวิธีการและเครื่ องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ มี
หลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความ
รักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่ มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนให้เติบโตงอกงาม และบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การปูองกันและแก้ไข การส่งต่ออย่างมีขั้นตอน 
มีวิธีการและเครื่องมือ โดยประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
พัฒนาการ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 วิไล รุ่งโรจน์แสงจินดา (2556) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยมีผู้บริหาร 
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพร้อมด้วย
วิธีการและการท างานที่ชัดเจนเพ่ือให้นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถ
มีคุณภาพ มีทักษะและการด ารงชีวิตที่ดี โดยที่ผู้เขียนได้รู้จัก และเข้าใจตนเองรวมถึงมีแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือให้นักเรียน สามารถด ารงชีวิตร่วมอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขได้ 
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่มีระบบและมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงและสามารถตรวจสอบได้ มี
วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน และมีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคคลภายนอกและได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
 ภัทธีมา อาจอินทร์ (2558 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการส่งเสริม การปูองกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีหลักฐานการ
ด าเนินงานสามารถตรวจสอบได้ 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบมีขั้นตอน มีวิธีการเครื่องมือที่มาตรฐาน
และมีคุณภาพ และหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด าเนินชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง 
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 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง
เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่
ตรวจสอบได้โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและบุคลากรสถานศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารมีส่วนร่วม 
 จากความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว สรุปได้ว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน
ที่ชัดเจน โดยมีครูและบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เป็นบุคลากรหลัก ร่วมมือกัน โดย
มีการใช้วิธีการและเครื่องมือที่วัดได้ชัดเจน มีมาตรฐาน และมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
       2.2.2 ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึง ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 6 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้
ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยมาตรา 22 ให้ยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 23 ข้อ 5 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ก าหนดให้ด าเนินการ คือเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข มาตรา 24 ก าหนดให้การจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนความคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดาและผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้มี
คุณภาพทั้ง เก่ง ดี มีสุข สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต คือ นักเรียนในการประกันคุณภาพ
การศึกษา การปฏิรูปวิชาชีพครู เป็นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะ
ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านปัจจัย คือ ครู ที่ระบุในมาตรฐานที่ 2 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน คือ
การมีความรัก เอ้ืออาทรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีมนุษย์สัมพันธ์ และสุขภาพจิตที่ดี 
พร้อมที่จะแนะน าและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า ครูต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมือ
อาชีพ คือ นอกจากจะท าหน้าที่ครูผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
แล้วยังต้องท าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ทั้งดี เก่ง มีสุข ซึ่ง
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สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต คือ นักเรียน ในการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 4 ที่มุ่ง
ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 5 มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มาตรฐานที่ 6 รู้จักตนเองพ่ึงตนเองได้ และมีบุคลิกภาพที่ดี มาตรฐานที่ 7 
มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะ
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยผ่าน
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านกระบวนการของการประกัน
คุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา มาตรฐานที่ 1 ที่ให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ มาตรฐานที่ 4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มาตรฐาน
ที่ 7 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและ
เอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นระบบที่สามารถ
ด าเนินการเพื่อรับการประกันคุณภาพได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ  
 กรมสุขภาพจิต (2546ก) การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง ด าเนินการ
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนตามกระบวนการศึกษานั้นไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกและ
เชิงลบ อันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นการปูองกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนานักเรียน ครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์และภาคภูมิใจในบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ซึ่งครู
จะต้องปรับเปลี่ยนการท างานเพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการท างานอย่าง
มีระบบ มีกระบวนการท างาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการ หรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จนเกิดผลดีต่อทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547ก) ได้ให้แนวคิดว่าการพัฒนานักเรียนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถี
ชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
แล้ว การปูองกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง
ของการพัฒนา 
 นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม อาทิ ติดการพนัน 
นิยมเสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า มองโลกใน
แง่ร้าย ไม่สนใจต่อปัญหาสังคม  
 ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นผลมา
จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ (ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559, น. 2) 
                1) ปัจจัยจากสภาพครอบครัว  
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    ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม 
ส่งเสริมให้แสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยปละละเลย เรียนรู้การใช้ความรุนแรงจากสมาชิกใน
ครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองบีบบังคับ กดดัน และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็น
จริง ไม่มีบรรยากาศที่สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี  เติบโตในท่ามกลางความ
สับสน ไม่มีความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสัยและไม่มีจุดหมายปลายทางชีวิต 
   2) ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน 
    โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก เป็นบ่อเกิดของคุณงามความดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของ
สังคม แต่โรงเรียนจ านวนไม่น้อยยังขาดความพร้อมที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตาม
ความมุ่งหวังของสังคม จากการติดตามพบว่า โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขาด
การจัดการที่เหมาะสมต่อการพิทักษ์ ปกปูอง คุ้มครอง และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างเท่า
ทัน ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ให้ความส าคัญกฎระเบียบมากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนโดยไม่ค านึงถึงองค์รวม ตลอด
ถึงการจัดการกับปัญหาของนักเรียนโดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
   3) ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม 
    ความล้มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
ต้นทุนทางความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้ สังคมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบแบบ
แผนในชุมชน ชุมชนอ่อนแอ ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคม ต่างคนต่างอยู่ เอาหูไปนา 
เอาตาไปไร่ ปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ยอมรับการเติบโตและขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างสรรค์ ละเลยต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าทีของเด็ก
และเยาวชน มองเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาด้วยทัศนะและท่าทีที่ตอกย้ าซ้ าเติม 
   4) ปัจจัยเสี่ยงจากเพ่ือน  
    เพ่ือนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นธรรมชาติที่เด็กและ
เยาวชนทุกคนต้องมี แต่เพ่ือนก็เป็นดาบสองคมที่อาจท าให้เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยที่ก้าวพลาด 
เช่น เพ่ือนที่มีนิสัยเกเร เป็นอันธพาล เสเพล ส ามะเลเทเมา การคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไป
ในทางก้าวร้าว เสี่ยงภัย มั่วสุม เบี่ยงเบน หรือการได้รับแรงบีบคั้น กดดัน ข่มขู่ หรือการไม่ได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น 
   5) ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน 
    เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกัน มีบุคลิกภาพภายใน
และภายนอกตามสภาพความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สมองและการรับรู้ ไม่มีความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ปฏิเสธค่านิยมหรือหลักศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่
เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 



 18 

 นันทรัตน์ เกื้อหนุน (2553) ได้สรุปความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือ
กันช่วยเหลือดูแลนักเรียน มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในทุกด้านสามารถปรับตัว แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส าเร็จและอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้สรุปความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องมาจากใน
สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีปัจจัยหลายด้านที่ท าให้นักเรียนมีปัญหาซึ่งตัว
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และสถานศึกษา
ต้องพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามศักยภาพโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 
 จุติกรณ์ นิสสัย (2558) สรุปได้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญและความ
จ าเป็น คือ 
 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และด้านพฤติกรรมให้มีคุณภาพ 
 2. ครูใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางการเรียน 
ข้อมูลสุขภาพของนักเรียน และข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 3. ผู้ปกครองมีการความร่วมมือกับทางโรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ผู้บริหารวางแผนในการจัดกิจกรรม หรือโครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนา ปูองกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้สรุปความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกันช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนให้ได้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าสามารถปรับตัวแก้ปัญหา มีพัฒนาการทางอารมณ์ ซึ่งจะเป็น
รากฐานในการพัฒนาความเก่ง คุณธรรมจริยธรรม และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคพัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส าเร็จและอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การปูองกันจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นสิ่งส าคัญ 
 2.2.3 ความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 สายสมร ยุวนิมิ (2545) กล่าวถึง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า ได้เริ่มครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2543 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ทดลองใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยท าในรูปแบบน าร่องขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสังเวช 
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมป์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ผลการด าเนินงานในช่วง
ระยะ 9 เดือนสะท้อนให้เห็นว่า หากครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจรับเป็นที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียนใน
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สัดส่วน 1 : 20 - 25 และมีเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองนักเรียนด้วยหลักวิชามีกิจกรรมที่จะช่วยให้ครู
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครองโดยมีครูแนะแนวและฝุายปกครองท าหน้าที่
ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา จะช่วยให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถขยายผลได้ทั่วถึงครอบคลุม และมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด 2,669 โรง 
ด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
ทั่วถึง มีการติดตาม ประเมินผล โดยเขตการศึกษาร่วมกับส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสหวิทยาเขต       
มีการคัดเลือกมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและมอบโล่เกียรติคุณให้โรงเรียน 
ครูที่ปรึกษา ที่ดูแลนักเรียนได้มาตรฐานคุณภาพระดับดีมากจากนั้นได้จัดอบรมครูจิตวิทยาโรงเรียน 
จัดประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนน า เพ่ือให้โรงเรียนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง น าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นองค์รวม 
      2.2.4 วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544ก) ได้กล่าวถึง การด าเนินงานทุกอย่างจะต้องมีการตั้งแนวทาง
วัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายเพื่อเป็นการวางกรอบในการท างานให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการโดยได้เสนอ
วัตถปุระสงคข์องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 สุนันท์ โพธิบาย (2552) ได้กล่าวไว้ว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1) เพื่อใหก้ารด าเนินการดูแลชว่ยเหลอืนกัเรียนของโรงเรียนเปน็ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธภิาพ 
 2) เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนมีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ
ท างานที่มีระบบ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ 
 ณปภัช รุ่งโรจน์ (2553) วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีเพื่อให้การด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ มีระบบ อีกทั้งนักเรียน นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได ้
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้สรุปไว้ว่า วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มี
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ครูและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ 
และพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) ได้สรุปวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเปูาหมายของในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม ในการท างานตามข้ันตอนการด าเนินงาน และมีการบันทึกหลักฐาน
ทีส่ามารถตรวจสอบและประเมินได้ 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้สรุปไว้ว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการชัดเจน 
 ทิคเก็ต และมูส (Trickett & Moos, 2002) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้ 
 1. ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายมาตรฐานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาศักยภาพ
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ของโรงเรียนและก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพ่ือให้การพัฒนาตรงต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างแท้จริง 
 2. ก าหนดมาตรฐาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการร้อยรัดผูกมัดการด าเนินงานในสถานศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวกับกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ ไม่ให้บุคลากรครูรู้สึกว่ามีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น จนแบกรับภาระไม่ไหว ให้การท างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความสุข ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยอาจ
เชื่อมโยงในการด าเนินงานระบบการแนะแนว ระบบปูองกันสารเสพติด ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
 3. พิจารณามาตรฐานและตัวชี้วัดโดยผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการยอมรับการวางมาตรการ 
และแนวปฏิบัติให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 

 4. วางแผนการด าเนินงาน โดยการก าหนดเปูาหมายและล าดับความส าคัญก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ก าหนดกิจกรรม/โครงการ และมอบหมายหน้าที่การด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ 
ก าหนดไว้ 
 5. ด าเนินงานตามแผน โดยเริ่มตั้ งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การ
ส่งเสริมพัฒนา การปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และการส่งต่อนักเรียนในรายที่มีปัญหาร้ายแรง 
 6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม งานที่มอบหมาย ก าหนดให้มีการประสานสัมพันธ์กับผู้เกี่ยงข้อง 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 7. ประเมินผลและสรุปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วาง
แผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดท ารายงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นการวางกรอบ วางแนวทาง โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาโดยผ่านกระบวนการท างานทีชัดเจน มีร่องรอยหลักฐาน
สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้   
     2.2.5 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กล่าวว่า หากต้องการให้การด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝุาย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
อย่างสม่ าเสมอ 

 2) ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นมีความตระหนัก ในความส าคัญของระบบการดูแลช่วย  
เหลือนักเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

 3) กรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมกีารประชุม
ในแต่ละคณะ อย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด 
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 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงานโดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุก
คนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน 
 5) การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ า
ชั้นผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน โรงเรียนควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 6) ผู้ปกครอง และเครือข่ายการร่วมพัฒนาในทุกส่วนของสังคม มีความมุ่งมั่นในการด าเนิน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนในเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546)  กล่าวว่า หากต้องการให้การด าเนินงานตาม
ระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญต่าง  ๆ
ดังนี้ 
          1) ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ช่วยบริหารโรงเรียนทุกฝุายรวมทั้งหัวหน้ากลุ่ม
การเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้
การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 3) กรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการ
ประชุมในแต่ละคณะ อย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด 
 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงานโดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุก
คนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน 
 5) โรงเรียน ควรจัดการอบรมให้ความรู้จิตวิทยาการแนะแนวและทักษะการให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน แก่ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6) ผู้ปกครอง และเครือข่ายการร่วมพัฒนาในทุกส่วนของสังคม มีความมุ่งมั่นในการด าเนิน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนในเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง  
 ณปภัช  รุ่งโรจน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้  
 1) ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝุาย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
อย่างสม่ าเสมอ 

 2) ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นมีความตระหนัก ในความส าคัญของระบบการดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

 3) กรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการ
ประชุมในแต่ละคณะ อย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด 
 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงานโดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุก
คนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน 
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 5) การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ า
ชั้นผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน โรงเรียนควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 นันทรัตน์ เกื้อหนุน (2553) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกฝุายต้องร่วมมือประสานสัมพันธ์กัน ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ เพ่ือความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง 
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน คณะกรรมการหรือ
คณะท างานทุกคณะ ครูที่ปรึกษาทุกฝุายต้องร่วมมือประสานสัมพันธ์กัน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
หรือคณะท างานทุกคณะ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ทุกคนทุกฝุายต้องร่วมมือร่วมใจ ประสานงานกัน ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน มีการ
ประชุมบุคลากรการด าเนินงานทุกฝุาย โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้ง
การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน การอบรมให้ความรู้และทักษะ การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้
แก่ครูผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.2.6 ประโยชน์ของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546) ได้กล่าวถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดังนี้ 
 1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา      
 2) สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
 3) นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็น
รากฐานพัฒนาในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ) 
 4) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบด้าน 
 5) ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความเอ้ืออาทร 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547ข) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง เขตพ้ืนที่การศึกษาและประเทศชาติไว้ดังนี้ 
นักเรียน 
 1) ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมอย่างทั่วถึง 
 2) ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 
 3) ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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 4) มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง 
 คร ู
 1) ตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2) มีเจตคติท่ีดีต่อนักเรียน 
 3) มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4) มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู 
     ผู้บริหาร 
 1) รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ 
 2) ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร
และคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3) มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม 
 โรงเรียน 
 1) มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 2) ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 3) มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร 
 ผู้ปกครอง ชุมชน 
 1) ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
 2) เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
 3) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1) พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน   
 2) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างาน การนิเทศติดตามผล ประเมินผล การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศท้ังข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานต่อไป 
 ประเทศชาติ 
 1) นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา และมีความสุข 
 2) มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ 
 3) ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพเป็นก าลังอันส าคัญในการพัฒนาประเทศ   
 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า คือ การพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมและการด ารงชีพอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวคือ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ด้วยความร่วมมือ
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชน สังคม และครอบครัวของนักเรียนเอง ด้วย
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคน
ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น หลายครอบครัวมีเวลาและใกล้ชิดเพ่ือดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลานลดน้อยลง 
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ตัวนักเรียนเองซึ่งเป็นเยาวชนที่มีประสบการณ์ในชีวิตไม่มากนัก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงท า ให้เกิด
ปัญหากับตนเองและสังคมได้ง่าย ดังนั้นความจ าเป็นในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง การมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 สุนันท์ โพธิบาย (2552) สรุปประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 2) สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
 3) นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
 4) นักเรียนมีการพัฒนาและควบคุมตนเองได้ 
 5) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 จุติกรณ์ นิสสัย (2558) สรุปไว้ว่า ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 
 1. นักเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
ทัว่ถึง 
 2. ครูรับรู้ข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียน โดยน าข้อมูลนั้นมาก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน 
 3. ผู้ปกครองและครูมีการร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนปรึกษาและร่วมกันหา
แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 4. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 
 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้กล่าวถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดังนี้ 
 1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา      
 2) สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
 3) นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็น
รากฐานพัฒนาในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ) 
 4) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบ
ด้าน 
 5) ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความเสียสละ 
เอาใจใส่ 
 ณปภัช รุ่งโรจน์ (2553) ได้สรุปประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบที่จะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเองให้เป็นคน
ดี มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตในสังคม รู้จักการอภัย และเห็นคุณค่าของตนเองและคนอ่ืนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของระบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและ
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อบอุ่น นักเรียนพร้อมเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง การมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
        2.2.7 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ความส าเร็จด้านการเรียนและด้านการด ารงชีวิตของนักเรียน คือ ความส าเร็จที่แท้จริงของ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา แต่การจะสร้างความส าเร็จดังกล่าวได้ จะต้องอาศัย
พลังความร่วมมือจากทุกฝุายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคและจุดที่ยากล าบากที่สุดในชีวิตของนักเรียนแต่ละคน ไปสู่เปูาหมาย
ปลายทางตามความมุ่งหวังของตัวนักเรียน และความคาดหวังของสังคม  ในการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่  ตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะช่วยให้นักเรียนทุกคน ได้รับการช่วยเหลือตาม
เจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2559, น. 23) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 
     คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) ประกอบด้วย  
    ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการทุกฝุาย    กรรมการ 
    หัวหน้าระดับ     กรรมการ 
    หัวหน้างานแผนงาน    กรรมการ 
    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
    ผู้แทนผู้ปกครอง/ชุมชน   กรรมการ 
    หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) มีบทบาทหน้าที่  
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
  1.2 สร้างขวัญก าลังใจ และพัฒนาบุคลากร 
  1.3 เป็นผู้น าในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 
  1.4 ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสาน ทีมท า และเครือข่ายการ
ด าเนินงานจากทุกภาคส่วน 
  1.5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 2. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)  
  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย 
    รองผู้อ านวยการที่ผู้บริหารมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
    หัวหน้าระดับ     กรรมการ 
    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
    หัวหน้างานอนามัย    กรรมการ 
    ครูพยาบาล     กรรมการ 
    หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการและเลขานุการ 
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  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) มีบทบาทหน้าที่ 
  2.1 ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    2.2 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน (ทีมท า) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.3 จัดท าเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาด าเนินงานและรับผิดชอบในการ
ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.4 จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอเพ่ือแสวงหาแนวทาง
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและด าเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 
   คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) ประกอบด้วย 
     หัวหน้าระดับชั้น    ประธานกรรมการ 
     รองหัวหน้าระดับชั้น     กรรมการ 
     ครูที่ปรึกษา    กรรมการ 
     ครูผู้สอน     กรรมการ 
     ครูแนะแนว    กรรมการและเลขานุการ 
   คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) มีบทบาทหน้าที่ 
   3.1 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประชุมชี้แจง 
   3.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดท ารายงานตามระดับข้ัน 
   3.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียน เพ่ือประโยชน์
ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3.4 ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
   3.5 ด าเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนและกระบวนการของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในคณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 
  1. หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ 
   1.1 ติดตาม ก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
   1.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.3 จัดประชุมครูในระดับเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.4 จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) 
   1.5 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน ประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหาร
โดยผ่านทีมประสาน 
  2. ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
   2.1 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่ก าหนดดังนี้ 
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     การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
        การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกจัดกลุ่มนักเรียน เช่น กลุ่มเด็กมี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ต้องการการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
     ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองมีทักษะในการด ารงชีวิต 
    การปูองกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา กรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
    การส่งต่อ กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว ฝุาย
ปกครอง หรือ ผู้มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา 
    2.2 พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
    2.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
    2.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส่งหัวหน้าระดับ 
  3. ครูแนะแนว 
   3.1 นิเทศ (Supervising) สนับสนุนและเป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนในการให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือใช้ใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 
     - เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพ่ือการรู้จักและเข้าใจนักเรียน รวมทั้งการ
คัดกรองจัดกลุ่มนักเรียน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เช่น การใช้ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
     - เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
และกิจกรรมส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มคัดกรอง 
     - ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของนักเรียนกลุ่ม
พิเศษประเภทต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน 
   3.2 ให้ค าปรึกษา (Conseling) แก่นักเรียน (ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไข
หรือยากต่อการช่วยเหลือ) ผู้ปกครอง และผู้ขอรับบริการทั่วไป 
   3.3 ประสาน (Co-ordinating) กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นระบบ 
“เครือข่าย” ในการด าเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในคาบแนะแนว 
   3.5 ให้บริการต่าง ๆ หรือจัดท าโครงการ กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็น
การสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3.6 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
   3.7 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ  
ภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
    3.8 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้า
ระดับ 
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  4. ครูผู้สอนประจ าวิชาและครูที่เกี่ยวข้อง 
   4.1 ศึกษาข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือรู้จักและเข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง 
   4.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา และให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา
และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4.3 ให้ข้อมูลการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและบริการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   4.4 ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในรายวิชาที่สอน ในด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
ทักษะการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพที่พึงประสงค ์
   4.5 พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและการแนะแนวและน ามาบูรณาการ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   4.6 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
   4.7 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
  5. ผู้แทนนักเรียน 
   5.1 เรียนรู้ ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5.2 ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของเพ่ือนนักเรียน 
   5.3 มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    5.4 เป็นแกนน าในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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                                                                                                ไม่ได้     

 
                                                      ช่วยเหลือได้ 

 
 

  
ภาพที่  2.1  แสดงโครงสร้างของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า ) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

 การด าเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา (กลุ่มช่วยเหลือ) 

ส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ฝุายกิจการนักเรียนให้การช่วยเหลือ 

ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา 
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

และด ารงความเป็นไทย 
 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ได้ ไม่ได้ 

ได้ ไม่ได้ 

ได้ 

เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
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 2.2.8 แนวทางการด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษามีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่ก าหนด โดยมีครูหรือบุคลากรอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครูประจ าวิชา ครูอนามัย ครูแนะแนว ฯลฯ ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมี
คณะผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนและเอ้ืออ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจ า
ชั้น/ ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินไปได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน  สามารถบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
       P 
 
      
 
 
 
 
       D 
 
 
       C 
 
                                                                            มีจุดอ่อน 
                                                                            
                                                                                                   
 
 

        A 
        
 
ภาพที่ 2.2 แสดงแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) 

ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนนิงาน 

 วางแผนการด าเนินงานจัดระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน) 

ผลการประเมิน ปรับปรุง 

พัฒนาต่อเนื่อง 

สรุปรายงาน/ประชาสมัพันธ์ 

ด/ี ยอมรับได้ 
ดี/ยอมรับได้ 



 32 

  
ตารางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ส านักงานคณะ 
   กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559) 
           

การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวทางการด าเนินงาน 

1. ศึกษาสภาพและทิศทางการ
ด าเนินงาน 

- ศึกษาและท าความเข้าใจนโยบายของ                                                               
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดท าระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของชุมชน 

2. วางแผนการด าเนินงานจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

- สร้างทีมท างานและสร้างความตระหนัก    
เจตคติที่ดีในการท างานแก่ทีมงาน 
- ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดท าแผนงาน/ปฏิทินปฏิบตัิงานตลอดปี        
การศึกษา ให้ครอบคลุมทั้งการด าเนินการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและสร้างกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาทั้ง 5 
กระบวนการ คือ 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน 
4. การปูองกัน/แก้ไขปัญหานักเรียน 
5. การส่งต่อนักเรียน 
- จัดท าสื่อ/นวัตกรรม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
  

การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

3. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานตามแผนที่จัดท าขึ้นให้ครอบคลุม 
กิจกรรมต่อไปนี้ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติ ความรู้ ความ 
  เข้าใจ และความสามารถในการด าเนินงาน 
  ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่  
  เกี่ยวข้องด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียนครอบคลุมทั้ง 5 กระบวนการ 
- ผลิตหรือจัดหาสี่อ/นวัตกรรมให้การ 
  สนับสนุนการด าเนินงานของครูประจ าชั้น/  
  ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามการ 
ด าเนินงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมและครอบคลุม
กิจกรรมต่อไปนี้ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์     
  และประสานความร่วมมือในการดูแล             
  ช่วยเหลือนักเรียนของครูประจ าชั้น/ครู  
  ที่ปรึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- น าเสนอข้อมูล ความรู้ หรือเทคนิควิธีที่       
  เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ  
  นักเรียน 
- ติดตามผลการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ  
  นักเรียนของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  
  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

5. ประเมินเพื่อทบทวน 
    (ประเมินภายใน) 
 
 

- จัดประเมินการด าเนินงานตามกระบวน 
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครู    
  ประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่           
  เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่าง  
  น้อยปีละครั้ง 
- เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช่จับผิดตัวบุคคล 
- ประเมินด้วยบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร 
- น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง  
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

   ส่วนที่เป็นจุดอ่อนและพัฒนาในส่วนที่ดีเป็น 
  ที่ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพ่ือให้ความ 
  เข้มแข็งมั่นคงตลอดไป            

6. สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ จัดท าหลักฐานการสรุปรายงาน
ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- จุดประสงค์ 
- เปูาหมาย 
- วิธีด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินงาน 
- ปัญหา อุปสรรค 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
- การรายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
     ผลงานดีเด่น Best Practices 
     คร/ูบุคลากรดีเด่น 
   นักเรียนที่มีส่วนร่วม/YC ดีเด่น 
      ผู้ปกครอง/ชุมชนที่ให้ความร่วมมือ 
    ช่วยเหลือสนับสนุนดีเด่น 
 

 
 
 2.2.9 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) กล่าวถึง การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน มีภารกิจหลักที่เป็น
หัวใจของการด าเนินงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นราย 
บุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 5) ด้านการส่งต่อ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
           2.2.9.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
     1) ความส าคัญ  
   นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา การปูองกัน แก้ไข และ
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ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา 
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน หรือ
เกิดได้น้อยท่ีสุด 
     2) ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
   ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนและเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ไม่ใช่เกิดจากข้อมูลความรู้สึกหรือการคาดเดา ครูประจ าชั้น /ครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน อย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ 
   2.1 ด้านความสามารถ ประกอบด้วย 
     2.1.1) ด้านการเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนี้นับว่าเป็นหัวใจส าคัญที่ครูที่ปรึกษา
ควรทราบและต้องการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากการเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่เป็นความรู้
พ้ืนฐานในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียด โดยเฉพาะข้อมูล
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน ความสามารถทางการเรียน 
พฤติกรรมการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน เช่น ไม่ตั้งใจ
เรียน ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อย การเข้าชั้นเรียน การขาดความรับผิดชอบในการท างาน ปัญหาการ
พูดหน้าชั้นเรียน การขาดความพึงพอใจในการเรียน ปัญหาการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและอ่ืน ๆ เป็นต้น 
การวินิจฉัยความสามารถในเชิงการเรียนของนักเรียนนั้นมักท ากันอยู่เสมอ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของเด็กมากกว่าพฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ ในการวินิจฉัยความสามารถเชิงการเรียนได้อย่างถูกต้องขึ้น
จะต้องทราบว่าจะหาเครื่องมือใดมาใช้วัดความสามารถนั้นและเครื่องมือนั้นมีความยุ่งยากสลับซ้อน
เพียงใด สามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ แต่ข้อส าคัญที่ควรระลึกไว้เสมอ คือ จะต้องพยายามเก็บรวบรวมหลักฐาน
ต่างๆที่แสดงถึงความสามารถทางสมองของบุคคล ถ้าเราต้องการจะเข้าใจบุคคลนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
หรือถ้าเราต้องการจะช่วยเขาให้ได้ผลอย่างยิ่ง 
        2.1.2) ด้านความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ เป็นด้านหนึ่งที่ผู้ปกครองจะต้องรู้
เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมได้ถูกทางตามความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียน รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ควร
ทราบ คือความสามารถพิเศษของนักเรียน บทบาทหน้าที่พิเศษของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ความถนัด ความสนใจ และ
ผลงานที่ผ่านมาของนักเรียน เป็นต้น 
   2.2 ด้านสุขภาพ แยกเป็น 
         2.2.1) ด้านร่างกาย/ความพิการ 
      2.2.2) ด้านจิตใจ- พฤติกรรม 
             ด้านสุขภาพ สุขภาพนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ ด้านร่างกาย รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือ 
น้ าหนัก ส่วนสูง ความสะอาดของร่างกาย โรคประจ าตัว ความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย 
เช่น การได้ยิน การมองเห็น อวัยวะต่าง  ๆ และอ่ืน ๆ รวมทั้งการรับประทานอาหาร หรือ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ อาทิเช่น อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ชีวิตความเป็นอยู่ การออกก าลังกาย เป็นต้น 
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             ส่วนด้านจิตใจและพฤติกรรม รายละเอียดข้อมูลที่ควรทราบ คือ 
สภาพอารมณ์ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น มีอารมณ์ซึมเศร้า มีความวิตกกังวล พฤติกรรม
ที่มีผลกระทบต่อการเรียน ความสามารถพิเศษและการปรับตัวของนักเรียน เช่น พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ก้าวร้าว สมาธิสั้น การไม่อยู่นิ่ง บุคลิกภาพเก็บตัว บุคลิกภาพขี้อาย หรือความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่
เหมาะสม หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น สุขภาพตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2535 หมายถึง ความเป็นสุขปราศจากโรค ความสบาย สุขภาพตามความหมายของ
องค์การอนามัยโลก หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมด้วยดี 
             สุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคคลในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสังคมที่ก าลังเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการรับรู้ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนค่านิยม แบบแผนการด าเนินชีวิตท าให้
ค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไป เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ มีผลท าให้เกิดปัญหาการ
เลียนแบบค่านิยม พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในสังคมอันจะน าไปสู่การแข่งขันและเกิดปัญหา
ความเครียดทางจิตใจตามมา ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จักใช้สติปัญญาและ
อารมณ์ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มาก 
       2.3) ด้านครอบครัว แยกเป็น 
      2.3.1) ด้านเศรษฐกิจ 
      2.3.2) ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 
      2.3.3) ด้านสารเสพติด 
      2.3.4) ด้านความปลอดภัย 
      2.3.5) พฤติกรรมทางเพศ 
      2.3.6) ด้านอื่น ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติม ซึ่งมีความส าคัญหรือเก่ียวข้อง 
          ด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือ รายได้ของบิดา
มารดา หรือผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ภาระหนี้สิน ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่าย จ านวน
เงินที่นักเรียนได้รับและใช้จ่ายในแต่ละวัน อาชีพของผู้ปกครอง หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
          ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ 
คือความสามารถในการคุ้มครองดูแลนักเรียน ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมของผู้ปกครอง สถานภาพ
ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง บุคคลที่รับผิดชอบนักเรียน ความเหมาะสมของสภาพที่อยู่อาศัย 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว จ านวนพ่ีน้องหรือบุคคลในครอบครัวหรือการถูกคุกคามล่วงละเมิด
ทางเพศ 
          ด้านสารเสพติด รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือ พฤติกรรมที่
แสดงออกพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การใช้จ่ายเงิน การคบเพ่ือน สุขภาพและบุคลิกภาพ 
สถานภาพทางครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจปัสสาวะ ความเจ็บปุวยของบุคคลในครอบครัว 
หรือการใช้สารเสพติด การติดสุรา การติดการพนัน เป็นต้น 
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    ด้านความปลอดภัย รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือสถานภาพ
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการเดินทาง/การใช้ยานพาหนะ การจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา การแต่งกายท่ีล่อแหลม ฯลฯ 
    พฤติกรรมทางเพศ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ คือ บุคลิกภาพอยู่
ในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเพศตรงข้าม มีพฤติกรรมเหมือนเพศตรงข้ามและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 
   ด้านอ่ืน ๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติม ซึ่งมีความส าคัญหรือเกี่ยงข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   3. วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน ควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุม ทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ที่ส าคัญ คือ 
    3.1 ระเบียนสะสม 
    3.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  
    3.3 วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน การศึกษาจากแฟูมสะสม
ผลงาน การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งจัดท าโดย             
กรมอนามัย เป็นต้น 
 กรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2544ก) กล่าวว่า ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือในรูปแบบของ
เอกสารเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและครูที่
ปรึกษาน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาท าความรู้จักนักเรียนเบื้องต้น 
 ประหยัด ตีเฟ้ือย (2546) ระเบียนสะสม หมายถึง เครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพ่ือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นน าข้อมูล
เหล่านั้นมาศึกษา พิจารณาท าความรู้จักนักเรียนเบื้องต้น หากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อสังเกตบาง
ประการ ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถาม
จากครูคนอ่ืน ๆ หรือเพ่ือนของนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบต่าง ๆ หากครูที่
ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นด าเนินการได้ รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียนมี
ความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูล ทั้ง
ด้านการเรียน สุขภาพ และครอบครัว ระเบียนสะสมเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจึงต้องเป็น
ความลับและเก็บไว้เป็นอย่างดี มิให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องหรือเด็กอ่ืน ๆ มารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้
ที่ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้น และมีตู้เก็บระเบียนสะสมให้เรียบร้อย 
 วิชิต รุ่งศรีทอง (2546) ระเบียนสะสม หมายถึง เครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพ่ือเก็บรวบ
รวบข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา พิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามจากนักเรียน
โดยตรง การสอบถามจากครูอ่ืน ๆ หรือเพ่ือน ๆ ของนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบ
ต่าง ๆ หากครูที่ปรึกษา หรือครูประจ าชั้นด าเนินการได้ เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
อย่างเป็นระบบโดยบันทึกตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และบันทึกเพ่ิมอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะออกจาก
โรงเรียน ข้อมูลที่บันทึกในระเบียนสะสมได้จากเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ทางด้านการแนะแนว ซึ่ง
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ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้นและครูก็จะรู้จักและเข้าใจนักเรียนอย่างละเอียด
และรวดเร็ว 
 อินทิรา ฮวดเจริญ (2550) ได้สรุปสาระส าคัญของระเบียนสะสมไว้ว่า ระเบียนสะสมเป็น
เอกสารหรือแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและด้านอ่ืน ๆ โดยจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้าโรงเรียน
จนกระทั่งจบออกไป ซึ่งใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี 
ระเบียนสะสมเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
การศึกษา หรือ 6 ปีการศึกษา ข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนจะต้องเป็นความลับและเก็บไว้เป็นอย่างดี มิ
ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเด็กอ่ืน ๆ มารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้ที่ครูที่ปรึกษาและตู้เก็บระเบียน
สะสมให้เรียบร้อย ปัจจุบันมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้มีการน าคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนจากระเบียนสะสม ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการจัดท าระเบียนสะสมที่เอ้ือต่อการน าไปใช้ 
ข้อมูลในระเบียนสะสม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลความสามารถของนักเรียน 
ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการวางแผนการศึกษาและอาชีพ แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านมา
โรงเรียน เป็นต้น 
 อานนต์ อนันตรังสี (2518) กล่าวว่าระเบียนสะสม คือ เอกสารอย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับรวบรวม
ประวัติส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบอันจะเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจเด็กได้เร็วขึ้น 
 อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ (2532) กล่าวว่าระเบียนสะสมเป็นแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาหรือออกจากโรงเรียนไป ระเบียนสะสม
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูมองเห็นภาพรวมของผู้เรียนแต่ละคนเกี่ยวกับการพัฒนาทุกด้านทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 ถนัด แสนกล้า (2553) ระเบียนสะสม หมายถึง เอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน โดยข้อมูลเหล่านั้นจะต้องมาจากตัวนักเรียนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง 
เช่น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้กรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนจนกว่า
นักเรียนจะออกจากโรงเรียน และครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นจะเป็นผู้บันทึกและน าข้อมูลเหล่านั้น
มาศึกษา และพิจารณาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเพ่ิมมากข้ึนและครูก็จะรู้จักและเข้าใจนักเรียน
อย่างละเอียดและรวดเร็ว 
 จากที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ พอสรุปได้ว่าระเบียนสะสม หมายถึง เป็นเครื่องมือในรูปแบบ
เอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ให้ข้อมูลคือ 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้กรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนและ
จนกว่านักเรียนจะออกจากโรงเรียน ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นจะเป็นผู้บันทึกและน าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ศึกษาและท าประโยชน์ในการพัฒนาให้ถึงพร้อมที่สุดกับตัวนักเรียน 
 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง ด้าน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูที่ปรึกษาต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถ ด้านสุขภาพร่างกายและด้านครอบครัว โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเพราะ
นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีพ้ืนฐานไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ
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ทั้งด้านบวกและด้านลบ การรับรู้ข้อมูลของนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น ท าให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจมาก
ขึ้นน าข้อมูลไปคัดกรองได้ถูกต้อง สามารถช่วยปูองกันและแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง 
การรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันโดยครูที่ปรึกษาต้อง
รู้จักนักเรียนในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวและด้านอ่ืนๆเป็นรายบุคคล โดยใช้
วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (The Strengths and Difficulties 
Questionnaire: SDQ) วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน การสัมภาษณ์ การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรู้ข้อมูลที่
จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ความสามารถ สุขภาพ ครอบครัว และอ่ืน ๆ การศึกษาข้อมูลของ
นักเรียนจากการใช้ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
 จุติกรณ์ นิสสัย (2558) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การ
ด าเนินงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการใช้ระเบียนสะสมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ทางการเรียน ข้อมูลสุขภาพของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมเด็กทีใ่ห้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียน และการสัมภาษณ์นักเรียนที่ให้ข้อมูลเกีย่วกับครอบครัวของนักเรียน 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง วิธีการ
ส าคัญที่จะช่วยให้ครูทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูล และการทดสอบ เพ่ือให้สามารถน าไป
วางแผนในการปูองกันช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม โดย
ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ควรทราบและรวบรวมไว้ ได้แก่ ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้าน
ครอบครัว ด้านสารเสพติด ด้านความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2559) กล่าวไว้ว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
คือ การรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจนักเรียน
มากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียนและน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้
จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา 
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน  
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การศึกษา
และรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ระเบียนสะสม อันน าไปสู่การส่งเสริม การปูองกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 ริงกี้ (Reinke, 2006) ได้กล่าวสรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัวเพ่ือ
ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้เครื่องมือได้แก่ ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
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(S.D.Q) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านตามแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
การสอบถามข้อมูลจากเพ่ือน ครูที่ปรึกษา/แนะแนว ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  สรุปว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยครูจัดท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบันในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้าน
ครอบครัวและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทางจากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชาการ  สามารถทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 2.2.9.2 การคัดกรองนักเรียน  
        1) ความส าคัญ 
            การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลแล้วน าผลที่ได้ มาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน ให้เป็นที่
ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่า
ความรุนแรงหรือความถ่ีเท่าไรจึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา 
     การคัดกรองนักเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
     1.1 กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ เป็นกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
     1.2 กลุ่มเสี่ยง คือนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง ตามเกณฑ์การคัด
กรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องการให้การช่วยเหลือ ปูองกันหรือแก้ไขตามแต่กรณี เป็นกลุ่ม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัว แสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม่
เหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปทางลบ 
     1.3 กลุ่มที่มีปัญหา คือนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา ตามเกณฑ์การคัด
กรองของโรงเรียน ซึ่งต้องการได้รับการแก้ไขโดยด่วน เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ชัดเจน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
        ผลการคัดกรองนักเรียน ครูประชั้น/ครูที่ปรึกษา จ าเป็นต้องระมัดระวัง
อย่างยิ่งที่จะไม่ให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าตนถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจาก
กลุ่มปกติ ดังนั้น ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ 
       จากการคัดกรองจะพบเด็กที่มีความต้องการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กทั้ง 3 
กลุ่ม ซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ ได้แก่ 
       (1) เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเห็น 
       (2) เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 
       (3) เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 
       (4) เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางร่างกาย 
       (5) เด็กท่ีมปีัญหาทางการเรียนรู้ 
       (6) เด็กท่ีมปีัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม 
       (7) เด็กออทิสติก 
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       (8) เด็กอัจฉริยะ 
       โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กเหล่านี้ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล     
    ประเด็นในการพิจารณาการจัดท าเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน จะพิจารณาข้อมูล
นักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
    ด้านที่หนึ่ง พิจารณาจากด้านความสามารถซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการเรียนและ
ด้านความสามารถด้านอ่ืน ๆ โดยด้านการเรียนพิจารณาจากผลการเรียนที่ได้และความเปลี่ยนแปลง
ของผลการเรียน ความเอาใจใส่ ความพร้อมในการเรียน ความสามารถในการเรียน ความสม่ าเสมอ 
อ่ืนๆ โดยพิจารณาจากการแสดงออกถึงความสามารถพิเศษที่มีความถนัด ความสนใจ และผลงานใน
อดีตที่ผ่านมา บทบาทหน้าที่พิเศษในโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักเรียน 
    ด้านที่สอง พิจารณาจากด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
และด้านพฤติกรรม โดยด้านร่างกายพิจารณาจาก ความปกติ ความพิการหรือความบกพร่องทาง
ร่างกาย เช่น การมองเห็น การได้ยิน เป็นต้น โรคประจ าตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกับส่วนสูง
และความสูงและความสะอาดของร่างกาย ส่วนทางด้านจิตใจและพฤติกรรม พิจารณาจากสภาพ
อารมณ์ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า ความประพฤติ 
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเรียน ความสามารถพิเศษ และการปรับตัวของนักเรียน เช่น 
พฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ครูหรือผู้ปกครอง การใช้สารเสพติด การลักขโมย         
การท าร้ายตนเอง พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
    ด้านที่สาม พิจารณาจากด้านครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การคุ้มครองนักเรียน โดยด้านเศรษฐกิจพิจารณาจากผู้หารายได้ครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ภาระหนี้สิน ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่าย จ านวนเงินที่นักเรียนได้รับและใช้จ่ายใน
แต่ละวัน ส่วนด้านการคุ้มครองนักเรียนพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพที่อยู่และสิ่งแวดล้อม 
ความสามารถในการคุ้มครองดูแลนักเรียนได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมของผู้ปกครอง 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มักทะเลาะเบาะแว้งใช้ความรุนแรงในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาซึ่งมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน เช่น ซึมเศร้า เหม่อลอย แสดงออกถึงการไม่อยากกลับบ้าน เป็นต้น                
การใช้สารเสพติด การดื่มสุราหรือการเล่นการพนัน รวมถึงความเจ็บปุวยเรื้อรังรุนแรงของสมาชิกครอบครัว 
   นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาจากข้อมูลด้านอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจาก พฤติกรรมอ่ืน ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีความไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่ อ
ความสามารถ สุขภาพ และการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
คัดกรองระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการอ่ืน ๆ ในการพิจารณา เช่น การสังเกตพฤติกรรมการได้ข้อมูลจาก
เพ่ือนนักเรียน ครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องจากแบบสอบถาม การสังเกต การสอบถามครู พยาบาล จาก
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน แฟูมสะสมงานและการสอบถามจากนักเรียนโดยตรงเป็นต้น 
           กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวโดยสรุปการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้
เกี่ยวกับตัวนักเรียนมาท าการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์คัดกรอง ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ 
น ามาก าหนดวิธีการเพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามปัญหาที่แท้จริง การคัดกรองนักเรียน
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นั้นต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล มีเครื่องมือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน 
รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การคัดกรองของพฤติกรรมอย่างชัดเจนในการจัดกลุ่มว่านักเรียนคนไหนกลุ่ม
ปกติหรือกลุ่มเสี่ยง    
 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) กล่าวไว้ว่า การคัดกรองนักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดหรือตามดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา ซึ่งครู
ต้องเก็บเป็นความลับในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา ครูที่ปรึกษาควรมีการติดตามและประสานงานกับ
ผู้ปกครอง โรงเรียน เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
จัดกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเด็กมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือโดยเร่งด่วน วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสม แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบ
ประเมินพฤติกรรม (SDQ) และวิธีการอ่ืน ๆ การสังเกต การสอบถามจากครูพยาบาล สอบถามจาก
เพ่ือนและสอบถามจากนักเรียนโดยตรง 
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้กล่าวสรุปว่า การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลที่
เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธี เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนให้ถูกต้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
 จุติกรณ์ นิสสัย (2558) ได้กล่าวสรุปว่า การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การคัดกรองนักเรียน
หมายถึงการด าเนินงานพิจารณาข้อมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
และแบบสัมภาษณ์เด็ก เพ่ือน ามาท าการจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสียง 
และกลุ่มที่มีปัญหา 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้กล่าวสรุปว่า การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจ าแนก
นักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้ว
น าผลที่ได้มาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง ซึ่งเป็นการจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามพฤติกรรม ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ที่สถานศึกษาได้ก าหนด ให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง และความรุนแรงและความถี่ของปัญหา โดยในการด าเนินการคัดกรอง
นักเรียน สถานศึกษามีการประชุมครู ก าหนดเกณฑ์ การคัดกรองเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นที่
ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้กล่าวสรุปว่า การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าผลที่ได้รับมาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง
ตามที่สถานศึกษาได้จัดท าขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) กล่าวไว้ว่า การคัดกรองนักเรียน คือ การ
พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการ
ที่เหมาะสมในการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นด้วย
ความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัด
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กรองเป็น 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได ้ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนก าหนด เช่น ในกรณีที่
แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสี่ยง 3) กลุ่มมีปัญหา 4) กลุ่มพิเศษ 

สรุปได้ว่า การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียน และมีเครื่องมือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูลในด้านความสามารถ สุขภาพ และด้านครอบครัว แยก
นักเรียนออกเป็นกลุ่มคือ 1) กลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสี่ยง 3) กลุ่มมีปัญหา 4) กลุ่มพิเศษ เหตุผลทั้งนี้เพ่ือหา
วิธีการที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มที่จ าแนก ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือที่ดีที่สุดต่อไป 
 2.2.9.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
     1) ความส าคัญ 
     การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ใน
ความดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ หรือกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยปูองกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาเพ่ือเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 
     การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีหลายวิธี ที่โรงเรียนสามารถพิจารณา
ด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลักส าคัญท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ  
     1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)  
   กรมสุขภาพจิต (2546, น. ข) ได้ระบุไว้ว่า กิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมโฮมรูมอาจ
เป็นที่ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศ เสมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นดั่ง
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และมีการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
รู้จักตนเองการรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการปรับตัวและ
การวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม จะช่วยให้ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนมากขึ้น สามารถส่งเสริม
ความสามารถและปูองกันปัญหาของนักเรียนได้อีกด้วย 
     ธัญสมร คเชนทร์เดชา (2552) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมโฮมรูมไว้ดังนี้ 
การด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือจากครูที่
ปรึกษา การตั้งจุดมุ่งหมายควรเกิดจากการพิจารณาร่วมกันจากคณะท างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เวลาที่เหมาะสมประมาณ 45 นาท/ีสัปดาห์  
     ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) การจัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้
รู้จักตนเองของนักเรียน การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการ
วางแผนชีวิต ช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ท าให้ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนมากขึ้น ซึ่งครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
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        จากทีก่ล่าวมาข้างต้นพอสรุปว่า กิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ มีการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  
      2) แนวด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมมีดังนี้ 
     2.1) ก าหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความต้องการของนักเรียน ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
       (1) ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
       (2) พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน หรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ และเป็นเรื่องที่ทันสมัย 
       (3) การจัดกิจกรรมโฮมรูมแต่ละครั้ง ควรมีการด าเนินการเป็นหลักฐาน
ทั้งก่อนด าเนินการและหลังการด าเนินการ ซึ่งอาจเขียนในรูปแบบของบันทึกการจัดกิจกรรมหรืออ่ืน ๆ
รวมทั้งให้มีการบันทึกหรือสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งการบันทึกอาจ
บันทึกในแผนการจัดกิจกรรมหรือในแบบฟอร์มบันทึกที่แยกออกมาต่างหากก็ได้ 
       (4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงาน 

     2.2) โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือมีคู่มือในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งโดยมีจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนา
นักเรียนครูที่ปรึกษาก็ด าเนินการตามนั้นแต่ให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดหัวข้อและวิธีการด าเนิน
กิจกรรมให้เหมาะสมและทันสมัยด้วย 
     2.3) วิธีการผสมผสาน โดยยึดหลักความต้องการของนักเรียนและนโยบาย
ของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
     2.4) วิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 
     การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นการพบปะกัน
ระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลอยู่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ร่วมมือกันดูแลนักเรียนระหว่างบ้าน โรงเรียน และผู้ปกครองร่วมกัน การประชุมผู้ปกครองดังกล่าวจะ
ท าให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมากขึ้น ทั้งทางการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ 
มีความสามารถมากยิ่งข้ึนหรือความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหานักเรียน ครู
ที่ปรึกษาควรจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมนี้มิใช่การรายงานผลสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะท าให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากข้ึน  
    3) แนวด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน มีดังนี้ 
     3.1) ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่จะด าเนินการ ฯลฯ 
     3.2) การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการประชุมนั้นจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมต่าง  ๆ โดยเริ่มด้วยการสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกันก่อนจะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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     3.3) การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งครูที่
ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดท าเอกสารเป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ดังนี้ 
       (1) เป็นหลักฐานในการประชุมแต่ละครั้ง 
       (2) เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนครั้งต่อไป 
       (3) เป็นข้อมูลส าหรับการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครองในครั้งต่อไป 
 ข้อควรตระหนักในการด าเนินกิจกรรม 
 1. การจัดกิจกรรม Classroom Meeting (จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน) ครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษา ควรระมัดระวังค าพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ หรือการต่อต้านจากผู้ปกครอง เช่น การ
ต าหนินักเรียน หรือผู้ปกครอง การแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม 
 2. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ควรใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความ
ห่วงใย เอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน 
 3. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ควรน ากิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักในความ
รับผิดชอบและต้องการปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ควรเป็นกิจกรรมหลากหลาย ตามความ
สนใจของนักเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น (ณปภัช รุ่งโรจน์, 2553, น. 46) 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การจัด
กิจกรรม โครงการ โครงงาน  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตัวเองรักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะ
ในการด ารงชีวิต เช่น โดยการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) การประชุมผู้ปกครอง 
 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า  การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยปูองกันและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นกลุ่มปกติ ครูที่ปรึกษาจึงควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรม  การด าเนิน
กิจกรรม และท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมด้วย ซึ่งกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส าคัญมาก 
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
การจัดประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ครูพิจารณาว่าเหมาะสมในการส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณภาพ 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การสนับสนุน 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลได้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตัวเผชิญกับปัญหาและด ารงตนได้
เหมาะสมตามวัยโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายตามสภาพและความเหมาะสม ได้แก่ การจัดกิจกรรม 
โฮมรูม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษต่าง ๆ 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2559) กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมนักเรียนและพัฒนา
นักเรียน หมายถึง เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหากลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง
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ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยปูองกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป  
 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มี
กิจกรรมหลักส าคัญท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ  
 1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 2. การเยี่ยมบ้าน 
 3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
 4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง ให้มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ 
เป็นการปูองกันนักเรียนไม่ให้กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเป็นการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 สรุปได้ว่า การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน หมายถึง การสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภูมิใจในตัวเอง โดยครูได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน ช่วย
ปูองกันและช่วยเหลือนักเรียน จนนักเรียนกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และกลุ่มปกติมี
ขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน   
 2.2.9.4 การปูองกันและการแก้ไขปัญหา  
    1) ความส าคัญ 
     การปูองกันและการแก้ไขปัญหา ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนควรให้ความเอา
ใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่าง
มากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
     วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
     การปูองกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการแต่สิ่ง
ที่ส าคัญที่ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการมี 3 ประการคือ 
     1.1 การให้ค าปรึกษา 
        กระบวนการการปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพ พิจารณาท าความเข้าใจ
ปัญหาก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหาและยุติการปรึกษา การเป็นผู้ให้การปรึกษาที่ดีมี
คุณภาพนั้นครูที่ปรึกษาควรจะปฏิบัติดังนี้ 
       (1) รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงอาจรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจัดอบรมให้ 
       (2) หมั่นฝึกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ 
       (3) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปรึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 
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         ครูที่ปรึกษา สามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนได้หลายแนวทางซึ่งในที่นี้สรุปไว้ 5 แนวทางท่ีจ าเป็นดังนี้ 
       (1) การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       (2) การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
       (3) การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
       (4) การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
       (5) การใช้กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 
     1.3 การติดตาม ดูแลช่วยเหลือ 
         ติดตาม/การรายงานผลผู้เกี่ยวข้อง 
 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การช่วยเหลือปูองกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วน และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุ  
นั้น ๆ ครูที่ปรึกษา ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้น การ
ช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะการให้ค าแนะน าปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือส าเร็จตายตัว เพียงแต่มี
แนวทางกระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือการน าไปใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง 
การให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคม แต่ส าหรับกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาจ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดและ
หาวิธีการช่วยเหลือทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็น
ปัญหาของสังคมการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน มีเทคนิคที่ครูที่ปรึกษาต้องด าเนินการ 2 
ประการ คือ การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหา 
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การแนะน า
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การประสานงานกับครูที่ปรึกษา และการ
ประสานงานกับคณะกรรมการผู้ปกครอง เพ่ือจัดกิจกรรมส าหรับการปูองกันและการช่วยเหลือ
แก้ปัญหาของนักเรียน กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) กล่าวไว้ว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
หมายถึง การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหา
วิธีการช่วยเหลือ ทั้งการปูองกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยไม่ปล่อยปละละเลยนั กเรียนจน
กลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระ
งานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติมโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไป 
 การปูองกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ  
 1. การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
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 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การดูแล
เอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มี
ปัญหาจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น กิจกรรมในชั้นเรียน การสื่อสารกับผู้ปกครอง กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า  การปูองกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การเอาใจ
ใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและที่ปัญหานั้นจ าเป็นอย่างมากที่ต้อง
ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อย
ปละละเลยนักเรียนจนเป็นปัญหาของสังคม 
 สรุปได้ว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การปูองกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่ม โดยครูมีหน้าที่เอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันในการดูแลนักเรียนโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลยนักเรียนจนเป็นปัญหาสังคม จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความสามารถ ครอบครัว และสุขภาพนักเรียนที่มีความเหมาะสม คุ้มค่า และหลากหลาย เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณภาพที่ดีต่อสังคม 
 2.2.9.5 การส่งต่อ  
    1) ความส าคัญ 
     ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาตาม
กระบวนการปูองกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือ
แล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีที่มีเด็กที่มี ความสามารถ
พิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและ
รวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา หรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไข  การส่ง
ต่อแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
     1.1) การส่งต่อภายใน ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของนักเรียน 
     1.2) การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษา โดยครูแนะ
แนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ส าหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือฝุายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่ยากต่อการช่วยของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึกปัญหาพฤติกรรม
ที่ซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นต้น ครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และประสานการท างาน
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กับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีกก็ต้องส่ง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นกัน ดังแผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานของครูแนะแนว/ฝุายปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ให้การปรึกษา/             ดีขึ้น 
                                             ช่วยเหลือ                   
                              
                                   ไม่ดีข้ึน 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ดีขึ้น 
                                             พฤติกรรมของนักเรียน 
                                                   ดีขึ้นหรือไม่ 
 
 
 
     ไม่ดีข้ึนยาก/ต่อการช่วยเหลือ 
 
 
 
ภาพที ่2.3 กระบวนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนของครูแนะแนว/ผู้ที่เกีย่วข้อง 
ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) 

รับนักเรียนต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส่งกลับอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้ดูแลช่วยเหลือต่อไป 

พฤติกรรมของนักเรยีนดีขึ้น 

ประชุมปรึกษารายกรณ ี
(Case Conference) 
 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
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 กรมสุขภาพจิต (2546ข) ได้เสนอแนะการส่งนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ต่อไปนี้ มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการ
ช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ 
 2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น นัดให้มาพบแล้วไม่
มาตามนัดอยู่เสมอ ให้ท ากิจกรรมเพ่ือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นต้น 
 3. ปัญหาของนักเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความซับซ้อนของ
สภาพจิตใจที่จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบ าบัดทางจิตวิทยา ควรพิจารณา
ส่งต่อให้ผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 แนวด าเนินการส่งต่อนักเรียนครูที่ปรึกษาควรด าเนินการดังนี้ 1) ประสานงานกับครูที่จะ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อเพ่ือให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2) สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือ และวิธีการช่วยเหลือที่
ผ่านมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือนั้นให้ผู้รับการช่วยเหลือนักเรียนทราบ โดยมีแบบบันทึก
การส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 3) ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียน
เข้าใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใช้ค าพูดที่สร้างสรรค์ ระมัดระวังมิ ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด 
กังวล หรือโกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่จะช่วยเหลือ
ตามแต่กรณีที่ครูปรึกษาพิจารณาว่าเหมาะสม 4) ครูที่ปรึกษานัดวัน เวลา สถานที่นัดพบกับครูที่รับ
ช่วยเหลือนักเรียน และส่งต่อให้เรียบร้อย 5) ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ หน่วย
ศึกษานิเทศก์) 
 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งต่อ หมายถึง การด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนแล้ว แต่ปัญหา
ยากต่อการช่วยเหลือนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูแนะแนว ครูพยาบาล ครู
ประจ าวิชา ครูฝุายปกครอง การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือครูฝุายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่ง
ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ 
 ประนอม แก้วสวัสดิ์  (2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งต่อเป็นกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน
ที่พฤติกรรมคงเดิมและไม่ดีขึ้นโดยครูที่ปรึกษาต้องประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือสรุปข้อมูล
นักเรียน ชี้แจงเหตุผลในการส่งต่อเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ดีและติดตามผลการช่วยเหลือ ซึ่งการส่ง
ต่อมี 2 แบบ คือ การส่งต่อภายใน และส่งต่อภายนอก ไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป 
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งต่อ หมายถึง บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครูแนะแนว ครูประจ าวิชาบันทึก การส่งนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยฝุาย
ปกครองหรือครูแนะแนว เป็นผู้ด าเนินการประสานงานและบันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การติดตามผลการส่งต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การ
ปรับปรุงวิธีการรายงานผลการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือในด้านระบบการส่งต่อนักเรียนให้ทันสมัย
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อย่างต่อเนื่อง มีการรายงานการส่งต่อนักเรียนและข้อมูลมีการย้อนกลับทุกครั้ง การบันทึกการส่งต่อ
เป็นลายลักษณ์อักษร การสรุปและรายงานผลการช่วยเหลือที่เป็นระบบ 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งต่อ หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือนักเรียน   
ในกรณีที่มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วแต่มีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น หรือกรณีที่เด็กมี
ความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป 
โดยการส่งต่อมี 2 ลักษณะ คือ การส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอก 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้กล่าวถึง ด้านการส่งต่อ ไว้ว่า การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้ว
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงล าพัง ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ต้ังแต่กระบวนการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลหรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี  
 การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝุายปกครอง 
 2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝุายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแล
ช่วยเหลือ 
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การส่งต่อ หมายถึง การด าเนินการส่งเสริมนักเรียนต่อไป 
ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ว หาก
พบว่าปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น 
 สรุปได้ว่า การส่งต่อ หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูสามารถด าเนินการ
ส่งต่อได้ทั้งแบบภายในและภายนอกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกรณีของนักเรียนแต่ละกลุ่ม การส่งต่อ
ภายในครูสามารถส่งต่อไปยังครูแนะแนว หรือผู้เกี่ยวข้องที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ การส่งต่อ
ภายนอก เป็นการส่งต่อนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนา 
กรณีที่เกินความสามารถของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อ มีการ
ติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีแนวด าเนินการโดยประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องมีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบบันทึกประสานงานของความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ครูนัด
วัน เวลา สถานที่นัดพบกับหน่วยงานภายนอกที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้เรียบร้อย การ
บันทึกการส่งต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการรายงาน
และข้อมูลย้อนกลับทุกครั้ง จัดท าสรุปและรายงานผลการช่วยเหลือเป็นระบบ  
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                                             ดีขึ้น 
 
 
 
                                                                                                 ไม่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.4 กระบวนการและข้ันตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) 
 
          2.2.10 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547ข) กล่าวว่า การดแูลช่วยเหลือนักเรียนมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุขในสังคม   
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วยการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การปูองกันและ

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา 

พฤติกรรม 
ดีขึ้นหรือไม่ 

5. การส่งต่อ (ภายใน : ครูแนะแนว 
    ฝุายปกครอง หรือครูอ่ืนๆ 
    ภายในโรงเรียน) 
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แก้ไขปัญหาและการส่งต่อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่ (สพท.) 
 3. สถานศึกษา 
     - ผู้บริหารสถานศึกษา 
     - ครูทุกคน 
  - นักเรียน 
  - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - บุคลากรอ่ืน ๆ 
 4) ผู้ปกครอง และชุมชน 
  - ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง 
  - ชุมชน 
 5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - ภาครัฐ 
  - ภาคเอกชน 
  - องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  - องค์กรอิสระ                                                                                                          
             2.2.10.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานกลางที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบายด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ
คือ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 2.2 บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในงานระบบ  
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ก าหนดนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในสพฐ. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

- ก าหนดยุทธศาสตร์ เปูาหมายและจุดเน้น
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบใน สพฐ. 
อย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
เครือ 
 ข่ายการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

- เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันส่งเสริมการ
ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
กระทรวงมหาดไทย ส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ เพ่ือวาง
แนวปฏิบัติร่วมกัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สพท. เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- พัฒนาบุคลากรใน สพท. ให้มีความเข้มแข็ง
ด้านองค์ความรู้ และการปฏิบัติด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
- ส่งเสริม สพท. ให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือการ
พัฒนาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. สนับสนุน ช่วยเหลือให้ สพท. สถานศึกษา
สามารถด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ สพท.
และสถานศึกษา อันเป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน
ไม่ประสบความส าเร็จ 

5. ส่งเสริมให้ สพท. มีระบบติดตามประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

- ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสพท. 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547ข) 
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 2.10.2 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.)  ในงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
ตารางท่ี 2.3 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ในงานระบบดูแลช่วยเหลือ      
                  นักเรียน 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. นโยบายการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าระบบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการดูแล 
ช่วยเหลือและปัญหาพฤติกรรมนักเรียนของ 
สถานศึกษา 
- จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น 
เครือข่ายให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหา และ 
ความต้องการของนักเรียนและบริการแก่ผู้สนใจ 
- จัดให้มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมการดูช่วย 
เหลือนักเรียนในระดับพ้ืนที่ 
- นิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้  และ
ความสามารถในการปฏิบัติด้าน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเทคนิค 
 และทักษะในการด าเนินงานดูแลช่วย เหลือนักเรียนได้ 
- จัดท ามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส าหรับ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
- สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือน าผลมาพัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- จัดให้มีเครือข่ายประสานงาน และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษา 
ส ามา รถด า เนิ น ง านกา ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษาให้ 
ประสบความส าเร็จ 
- จัดกลุ่มสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ  
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันจนสามารถด าเนินการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนได ้
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
 - เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการ

ด าเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  
- จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ร่วมกับสถานศึกษาให้รับรู้บทบาทการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ร่วมเป็นคณะท างาน คณะกรรมการด าเนินงาน 
- ขอรับความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน 

5. ติดตามประเมินผล และรายงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

-ชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษาด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และน าไปปฏิบัติได้จริง 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ และประชาสัมพันธ์ระบบ
การดูแลช่วย เหลือนักเรี ยนให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

 
ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547ข) 
 
 2.10.3 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   สถานศึกษา เป็นสถาบันที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรอ่ืน ๆ 
   2.10.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าสูงสุดใน
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและให้ความส าคัญในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
1. การบริหารจัดการให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
 

- ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สร้างความตระหนักให้ครูทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็น
คุณค่า และความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
 - ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตาม
ความเหมาะสม 
- ประชุมคณะกรรมการ และก าหนดเกณฑ์
จ าแนกกลุ่มนักเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูทุกคน และบุคคลที่เก่ียวข้อง
ได้รับความรู้เพ่ิมเติมมีทักษะเกี่ยวกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงาน และบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง 
เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ สาธารณสุข 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ 

- เชิญร่วมเป็นกรรมการ และเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ประชุมปรึกษาหารือ และขอความร่วมมือ 
- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

3. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
สนับสนนุ และให้ขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
- ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงาน การ
ด าเนินงานในโอกาสต่าง ๆ 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547ข) 
 
 2.10.3.2 ครูประจ าชั้น/ ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด และเป็น
บุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่ และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.5 บทบาทหน้าที่ของครูประจ าชั้น/ ครูที่ปรึกษา ในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล - ศึกษา และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน

เป็นรายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
- หาข้อมูลเพิ่มเติม โดยน าเครื่องมือไปใช้ในการ
เก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
2. คัดกรอง จ าแนกกลุ่มนักเรียน - ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 
3. จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 

 
 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม โดย 
         เยี่ยมบ้าน 
        จัดกิจกรรมโฮมรูม 

         สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
         ประชุมผู้ปกครอง 

         จดหมายข่าว 
          อ่ืนๆ 

4. จัดกิจกรรมปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือ - ให้ค าปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือ 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

5. ส่งต่อ - ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคล หรือฝุายที่เกี่ยวขอ้ง 
6. รายงานผล - รายงานผลระหว่างด าเนินการ 

- รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาควร     
             รายงานผลการปฏิบัติทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา 

 2.10.3.3 ครูประจ าวิชา/ครูทั่วไป ครูทุกคนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงควรมี
บทบาทหน้าที่ และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.6 บทบาทหน้าที่ของครูประจ าวิชา/ครูทั่วไป ในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ดูแลนักเรียน และให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่
นักเรียน 

- ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมข้อมูล 
- ประสานงานกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา
เพ่ือส่งเสริมปูองกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- จัดกิจกรรมสง่เสริม ปูองกัน แก้ไขเพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

 
หมายเหตุ โรงเรียนใดไม่มีครูประจ าวิชา ให้ครูที่ท าหน้าที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครูประจ าวิชา 
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  2.10.3.4 ครูแนะแนว เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่ และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 

ตารางท่ี 2.7 บทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว ในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. สนับสนุนครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้น ครูที่
ปรึกษา 
- ให้ความมั่นใจ ก าลังใจกับผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน  
- ให้ค าปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน  
อาชีพ ชีวิตและสังคม ทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล  
- จัดท าการศึกษารายกรณี (Case Study) 
- เตรียมเครื่องมือสนับสนุนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และ
เป็นปัจจุบัน 
- ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลนักเรียน
ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกรณี
นักเรียน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนา 
 
 
 

- จัดกิจกรรมปูองกันช่วยเหลือ และแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 
- ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. จัดกิจกรรมปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือ - ให้ค าปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือ 
- ประสานความร่วมมือกับครูประจ าชั้น ครูที่
ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
- อ่ืน ๆ  

4. ส่งต่อ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
  
หมายเหตุ โรงเรียนใดที่ไม่มีครูแนะแนว ให้ครูที่ท าหน้าที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามบทบาท        
             หน้าที่ของครูแนะแนว 
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  2.10.3.5 ครูหัวหน้าระดับชั้น 
ตารางท่ี 2.8 บทบาทหน้าที่ของครูหัวหน้าระดับชั้นในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ติดตาม ก ากับ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

- วางแผนการก ากับ ติดตาม การท างานของครู
ประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- จัดประชุมครูในระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดประชุมกลุ่ม เพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษา 
- ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 
 2.10.3.6 นักเรียน นักเรียนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ทั้งเป็นผู้รับการช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.9 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน ในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 

1. มีบทบาทหน้าที่ของนักเรียน และสนับสนุน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน 
- ให้ความร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- สร้างเครือข่าย เพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง 
- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
-ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 
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        2.10.3.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย
ตัวแทนหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหน้าที่ และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.10 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในงานระบบการดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไข
นักเรียน 
- ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ในการส่งเสริม พัฒนาแก้ไข 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงาน เมื่อ
สถานศึกษาต้องการช่วยเหลือ 

  
           2.10.4 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง และชุมชน 
   ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในพ้ืนที่มาก
ที่สุดที่จะให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง/
ชมรม/สมาคมผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 
   2.10.4.1 ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นรายบุคคลและคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด
กับนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.11 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. อบรมดูแล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด ารงชีวิตครอบครัว มีความรัก ความเข้าใจ และ
ให้ความอบอุ่น 

- จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ให้นักเรียนได้
สัมผัสกับตัวอย่างที่ดี 
- สนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจนักเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ และ
ศักยภาพของตนเอง 
- ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2. สนับสนุนให้ความรว่มมือ วางแผน รว่มกับสถานศึกษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
พัฒนา ปูองกัน และแก้ไขปัญหา 

- เข้าร่วมประชุม วางแผน หาแนวทางการด าเนินงาน 
- ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา
ปูองกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

3. เป็นที่ปรึกษา หรือแนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่ดีแก่นักเรียน 

- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่ดีแก่นักเรียน  
- เสนอแนะแนวทางในการด าเนินชวีิตที่ดีให้นักเรียน 
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 2.10.4.2 ชุมชน เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม และพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม จึงควรมี
บทบาทหน้าที่ และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.12 บทบาทหน้าที่ชุมชน 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. สนับสนุนการด าเนินงานงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียน 
- ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน 
-เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
- ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับ
สถานศึกษา 
- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 

  
                   2.10.5 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและ
บรรลุผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคมและเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ การประสานงาน และการสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา ควรประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัย เขตฯ
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณะสุขอ าเภอ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การปกครองพิเศษ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม สื่อมวลชน ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุน และให้ความร่วมได้
ดังนี้ 
 1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับพฤติกรรม และพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ 
 2) สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการแก้ 
ปัญหาพฤติกรรม 
 3) ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
 4) เป็นแหล่งการเรียนรู้ และฝึกงาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
 5) ติดตามผล สะท้อนปัญหา และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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 6) ให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ และน่าสนใจ 
             7) ให้การสนับสนุน และเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
2.3  แนวคิดการประเมินความต้องการจ าเป น  
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550) กล่าวถึงที่มาของการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือการวาง
แผนการท างานให้เข้าใจถึงสภาพที่เป็นอยู่ของหน่วยงานและรู้ความต้องการของหน่วยงาน  ว่า
จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองในด้านใด ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวิธีการวิจัยประเมินความ ต้องการ
จ าเป็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข กิจกรรมการวางแผนและ พัฒนาองค์กรนั้น
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กิจกรรมการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นและ การบริหารจัดการ 
หลักการของการประเมินความต้องการจ าเป็น คือ กระบวนการส าหรับการระบุและจัดล าดับความ
แตกต่างระหว่างความสามารถที่คาดหวังและความสามารถที่เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการในภาพรวม
มี 3 ส่วน ได้แก่ การระบุความต้องการจ าเป็นเพื่อระบุความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้น ทั้งหมดในองค์กร 
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและน าไปสู่การการก าหนดแนวทางการแก้ไข  
 2.3.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 Guba and Lincoln (1982 อ้างใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ให้ความหมายว่า ความ
ต้องการจ าเป็นเป็นผลต่างระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และจะเป็นความต้องการ
จ าเป็นต่อเมื่อสิ่งที่ได้รับนั้นก่อให้เกิดประโยชน์และหากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะอยู่ในสภาพที่เป็น
ทุกข์อันตราย หรือสภาพที่ไม่น่าพอใจ 
 พจนานุกรมของ Webster (Nufeldt & Guralnik, 1988) ให้ความหมายว่า “Needs” คือ 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งขาดแคลนและเป็นที่ต้องการหรือปรารถนาจะได้ 
 Suarez (1990 อ้างใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ให้ค านิยามความต้องการจ าเป็นที่ใช้กันมี 
3 ประเภท ได้แก่ 1) การนิยามในรูปของความแตกต่าง 2) การนิยามในรูปของความต้องการ (Want) 
หรือความชอบ (Preference) และ 3) การนิยามในรูปของความขาดแคลน (Deficit) 
 Scriven (1991 อ้างใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นที่ 
ยอมรับกันส่วนใหญ่ คือ นิยามความแตกต่าง (Discrepancy Definition) แต่ปัญหาของนิยามนี้อยู่ที่ 
ระดับท่ีพึงประสงค์ซ่ึงมักจะเป็นอุดมคติเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติได้ และในความคิดเห็นของแต่ละคน 
การก าหนดระดับที่ควรจะเป็นก็แตกต่างกัน 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2558) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพ่ือ    
ก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามี
ลักษณะเช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมิน
และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง การ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิง
สร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก 
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 ธัญชนก ศิริโสภิตกุล (2558) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการ
ที่เป็นระบบวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวัง ในการหาความต้องการ
จ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่จริงหรือ
ความต้องการที่แท้จริง 
 พระวิรัช เอ่ียมศรีดี (2554) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการ
ในการก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริงที่สังเกตได้ แล้วน าผลของ
ความแตกต่างนั้นมาจัดเรียงล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขความแตกต่างนั้น
ต่อไป 
 สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น เพ่ือหาความต้องการจ าเป็น ใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
เลือกความต้องการจ าเป็นมาแก้ไข 
 2.3.2 หลักการของการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (อ้างถึงใน Witkin & Altschuld, 1995) กล่าวถึง การจัดล าดับความส าคัญ
จะต้องพิจารณาทั้งด้านความเที่ยงและความตรง และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบที่
มีอิทธิพลต่อการจัดล าดับที่ได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็นซึ่งประกอบด้วย 1) ขนาดของ
ความแตกต่างของสภาพในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 2) องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อความต้องการจ าเป็น 3) ระดับความยากง่ายในการจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
4) การประเมินความเสี่ยง 5) ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับส่วนอื่น ๆ ของระบบ 6) ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
ในการแก้ปัญหา และ 7) องค์ประกอบทางการเมือง หรือองค์ประกอบอ่ืนที่จะส่งผลต่อการแก้ปัญหา
ความต้องการจ าเป็น คุณค่าของชุมชนท้องถิ่นและชาติ รวมทั้งการคาดหวังของสาธารณะ 
 2.3.3 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2558) กล่าวถึง ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า ในการวิจัย
ประเมินความต้องการจ าเป็น กระบวนการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นโดยทั่วไปควร
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานที่จ าแนกออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาสิ่งที่มุ่งหวัง (what should be) 
 2. การศึกษาสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน (what is) 
 3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ได้จากข้อ 1. และข้อ 2. และจัดล าดับความ 
ส าคัญของผลที่เกิดขึ้น เพื่อก าหนดเป็นความต้องการจ าเป็น 
 4. การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างในข้อ 3. และจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
 5. การศึกษาและก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการ
จ าเป็นที่วิเคราะห์ได้จากข้อ 4 
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 2.3.4 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2558) กล่าวว่า การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแต่ละประเด็น  จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมาจัด
เรียงล าดับ (Sort) ตั้งแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุความต้องการจ าเป็นที่ 
มีความส าคัญมากที่สุดและมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มี
จ ากัดในปัจจุบันการจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบ
การตอบสนองคู่ ที่มีพ้ืนฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง
(Discrepancy Model) วิธีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสามารถกระท าได้ 
ทั้งนี้ ในการประเมินความต้องการจ าเป็นกลุ่มวิธีที่ใช้หลักประเมินความแตกต่างเป็นกลุ่มวิธีที่นิยมใช้
มากมีรากฐานมากจากการประเมินความต้องการจ าเป็นที่ใช้โมเดลความแตกต่าง  ซึ่งมีการรวบรวม
ข้อมูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตรวัดที่แสดงระดับความส าคัญ (I = Importance) ของข้อความนั้น 
เปรียบเสมือนค่าที่บอกระดับของ “What Should Be” และมาตรวัดที่แสดงระดับที่ข้อรายการนั้น
ได้รับการตอบสนองหรือระดับสัมฤทธิผล (D = Degree of Success) ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
เปรียบเสมือนค่าที่บอกระดับของ “What Is” โดยสูตรในการค านวณระดับความต้องการจ าเป็นมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI ด้ังเดิม
โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช เป็นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ (I - D) แล้วหารด้วยค่า D
เพ่ือควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไปและให้ความหมาย
เชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพ
ที่คาดหวัง 

PNImodified = (I – D)/ D 
 
2.4  การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
          ความเป นมาของจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
 กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่เริ่มสถาปนาในปี พ.ศ. 2515 ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน คือเทศบาลนครหลวง 
และองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซึ่งหน่วยงานทั้งสองได้ถือก าเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2514 จาก
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นการยุบรวมกันและ
รับโอนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนครหลวงกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี  ทั้งนี้ โดยเทศบาลทั้ง
สองรับโอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2481 และองค์การบริหารนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นการยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี โดยองค์การทั้งสองโอนการจัดการศึกษามาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2509 
 เหตุการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในอดีต มีล าดับความเป็นมาโดย 
สรุปได้ดังนี้ 



 66 

 พ.ศ. 2414 พระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนแผนปัจจุบัน
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เดิมเรียกว่า โรงสอนหรือโรงสคูล 
 พ.ศ. 2427 จัดตั้งโรงเรียนส าหรับโรงเรียนทวยราษฎร์แห่งแรกที่วัดมหรรณพาราม ซึ่งปัจจุบัน 
คือ โรงเรียนวัดมหรรณพ์ ส านักงานเขตพระนคร 
 พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงพระราชปณิธานดังพระบรม
ราโชวาท ความว่า “...เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรต่ าสุดจะได้มี
โอกาสเล่าเรียนเสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนใน
บ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อส าคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้...” 
 พ.ศ. 2430 จัดตั้งหน่วยงานของประเทศดูแลการจัดการศึกษา คือ กรมศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2435 ยกฐานะกรมศึกษาธิการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ 
 พ.ศ. 2441 จัดท าโครงการการศึกษาฉบับแรก 
 พ.ศ. 2464 ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก โดยโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในกรมประชาศึกษา (ต่อมาเป็นกรมสามัญศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ปัจจุบัน คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) เรียกว่าโรงเรียนประชาบาล 
 พ.ศ. 2480 โอนโรงเรียนในเขตเทศบาลให้เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี
เรียกว่า โรงเรียนเทศบาล 
 พ.ศ. 2509 โอนโรงเรียนนอกเขตเทศบาลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดธนบุรี 
 พ .ศ .  2514 จัดตั้ งนครหลวงกรุง เทพธนบุรี  โดยรวมจังหวัดพระนครและจังหวัด
ธนบุรี เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมโรงเรียนในพื้นที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครหลวง และรวมโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ี 
สังกัดองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเข้าด้วยกัน 
 พ.ศ. 2515 จัดตั้ง “กรุงเทพมหานคร” ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 โดยรวมการปกครองทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน และโรงเรียนได้รวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน 
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ภาพที ่2.5 ความเป็นมาของการจัดการศึกษา 
ที่มา: ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2558) 
          
 ความเป นมาของส านักการศึกษา 
 1. สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษา คือ ฝุายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กอง คือ กองการศึกษาและกอง
สวัสดิการ 
 2. สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2515 จัดตั้งกรุงเทพมหานครตาม ปว.335 
และยุบรวมการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวกัน 

 

พ.ศ. 2514 จัดตั้งองค์การบริหารนครหลวง 
กรุงเทพธนบุรีตาม ปว.24 

และรับโอนการจดัการศึกษามาด าเนินการ 
 

พ.ศ. 2514 จัดตั้งเทศบาลนครหลวง 
ตาม ปว.25 

และรับโอนการจดัการศึกษามาด าเนินการ 
 

พ.ศ. 2509 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดพระนคร 
รับโอนการจดั

การศึกษา 
 

พ.ศ. 2509 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดธนบุร ี
รับโอนการจดัการศึกษา 
 

พ.ศ. 2480 
เทศบาลนครกรุงเทพ 

รับโอนการจดั
การศึกษา 

 

พ.ศ. 2480 
เทศบาลธนบุร ี
รับโอนการจดั

การศึกษา 
 

ก่อน พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธกิาร ซึ่งเดิมคือ กระทรวงธรรมการ 
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 

โดยมสี านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบ 
 

พ.ศ. 2427 จัดตั้งโรงเรียนทวยราษฎร์แห่งแรกที่วัดมหรรณพาราม สมัยรัชกาลที่ 5 
และได้ขยายจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนออกไปท่ัวราชอาณาจักรในเวลาต่อมา 

โดยมีการจัดตั้งกระทรวงธรรมการรับผิดชอบ 
ทั้งนี ้กระทรวงนครบาลเคยรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีของนครบาลด้วยเช่นกัน 
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 2.1 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษา คือ ฝุายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กอง
ประถมศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริหารชุมชนและเยาวชน 
   2.2 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาเป็นส านักการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 กอง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ กอง
การประถมศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา 
   2.3 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2517 ก าหนดส่วนราชการของ
ส านักการศึกษาใหม่เป็น 4 กอง คือ ส านักงานเลขานุการ หน่วยศึกษานิเทศก์กองการโรงเรียน และ
กองวิชาการ 
   2.4 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ก าหนดส่วนราชการของ
ส านักการศึกษาใหม่เป็น 6 กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่กองคลัง หน่วย
ศึกษานิเทศก ์กองโรงเรียน และกองวิชาการ 
   2.5 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ก าหนดส่วนราชการของ
ส านักการศึกษาใหม่เป็น 8 กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่กองคลัง หน่วย
ศึกษานิเทศก์ กองโรงเรียน กองวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านบางกะปิและโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประชานิเวศน์ 
   2.6 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ได้ปรับส่วนราชการของ
ส านักการศึกษาในรูปแบบปัจจุบันเป็น ๗ กอง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และกอง
พัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
  
         บทบาทหน้าที่ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นทั้งนครหลวงของประเทศไทยและเป็นการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มี ฐานะเป็นนิติบุคคลมีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รองรับโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยฝุายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภากรุงเทพมหานครและฝุายบริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมีหน้าที่จัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชน มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุ งเทพมหานคร 
โดยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็นเขต และแต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวง 
          บทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ การจัดการ
ศึกษาให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐาน ก ากับติดตามดูแล 
สนับสนุนทรัพยากร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบดังนี้ 
 ปัจจุบันนี้การจัดการศึกษากรุง เทพมหานครเป็นอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ใน         
มาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการ
จัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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 1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
    1.1 จัดอยู่ในรูปของอนุบาลศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาและ
ส านักงานเขต โดยเปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 จ านวน 430 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครทั้งหมด จ านวน 437 โรงเรียน โรงเรียนที่ไม่มีชั้นอนุบาล คือ โรงเรียนวัดธรรม
มงคล ส านักงานเขตพระโขนง และโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ส านักงานเขตคลองเตย 
    1.2 จัดอยู่ในรูปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ในความรับผิดชอบของส านักพัฒนาสังคม 
ซึ่งด าเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุนชุมชนที่เปิดด าเนินการ และส านักอนามัย ซึ่งเปิด
สถานเลี้ยงเด็กกลางวันและให้การสนับสนุนบ้านเลี้ยงเด็ก 
 2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาและ
ส านักงานเขต มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 432 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด จ านวน 437 โรงเรียน ซ่ึงต้ังอยู่กระจายท่ัวพ้ืนท่ี 50 ส านักงานเขต 
 3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร จ านวน 108 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
การศึกษาและส านักงานเขต และได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแยกออกจากโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ส านักงานเขตบางกะปิ โรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ส านักงานเขตสวนหลวง 
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส านักงานเขตประเวศ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ส านักงานเขตทวี
วัฒนา และโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ส านักงานเขตคลองสาน 
 4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมวิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่    
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการแพทย์ 
 5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝึก
อาชีพ กรุงเทพมหานครร่วมกับส านักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และการให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานโรงเรียนผู้ใหญ่ จัดให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักพัฒนาสังคม 
 6. การจัดการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
    6.1 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง เข้า
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 มีโรงเรียนที่เปิดการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 112 โรงเรียน ใน 47 ส านักงานเขต อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของส านักการศึกษาและส านักงานเขต โดยส านักงานเขตที่ไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนการศึกษาพิเศษ
(เรียนร่วม) จ านวน 3 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขตพญาไท และส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ 
    6.2 การศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬาและดนตรี 
         - กีฬา ปิดสอนนักเรียนกีฬาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ ส านักงานเขตดินแดง โรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ 
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และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ส านักงานเขตมีนบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว 
         - ดนตรี เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร และพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ให้
โรงเรียนน าร่อง จ านวน 10 โรงเรียน ปัจจุบันขยายผล รวม 150 โรงเรียน 
 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส่วนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาศัยแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อน
ประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับมติคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบด าเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดเป็นการเสริมจากที่
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็ก
และเยาวชนของไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
          ระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหนึ่งคือ การจัดการศึกษาให้กับ
เยาวชนในท้องถิ่น โดยระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสายการบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ส านักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน
การศึกษา โดยมีส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กอง
พัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ 
 2. กลุ่มเขต (โซน) เป็นการรวมเขตที่มีสภาพท้องถิ่น สภาพการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงจัดเป็นกลุ่มเขต และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ทุกเขตจ านวน 6 กลุ่ม 
ได้แก่ 
     กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต      
เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตพญาไท เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตวังทองหลาง  
     กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตสาทร เขตบางนา  
เขตพระโขนง เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตยานนาวา และเขตสวนหลวง  
  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว 
เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ และเขตสายไหม 
  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตมีนบุรี  เขตลาดกระบัง        
เขตหนองจอก เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตคันนายาว เขตสะพานสูง และเขตคลองสามวา 
  กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี  เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย                
เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตจอมทอง และเขตทวีวัฒนา 
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  กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตราษฏร์
บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบางแค และเขตบางบอน 
 3. ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ส านักงานเขตโดยฝุายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 
งานกิจการนักเรียน การบริหารบุคคล การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน งานสนับสนุนวิชาการและ
การประสานงานวิชาการ ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 4. โรงเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย
และข้ันพื้นฐาน เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ซึ่งขณะนี้มีจ านวนทั้งหมด 437 โรงเรียน 
 นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังมีองค์กรที่จัดตั้งภายในเพ่ือเสริมระบบการจัดการศึกษาตาม
สภาพท้องถิ่น เพ่ือให้ผลิตนักเรียนที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและความต้องการชุมชนได้อย่างเหมาะสม
หลายองค์กร ได้แก่ 
 5. ศูนย์วิชาการเขต เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในการระดมทรัพยากรบุคคลภายใน
ส านักงานเขตมาร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมทางการศึกษาในระดับเขต 
แบ่งเป็น 3 ฝุาย คือ ฝุายพัฒนาการเรียนการสอน ฝุายวิจัยและประเมินผล และฝุายกิจกรรมโดยมี
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามนัยมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง จึง
ก าหนดให้มีผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ได้ออกก าหนดให้
หมายถึงสมาชิกสภาเขต) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 7. เครือข่ายโรงเรียน (School Cluster) เป็นการรวมกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันจ านวน 
4-5 โรงเรียน เป็น 1 เครือข่าย มีทั้งหมด 80 เครือข่าย โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในกลุ่ม โดยร่วมกันพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

 หน่วยงานที่ รั บผิดชอบด้ านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้ นพื้ นฐานของ
กรุงเทพมหานครมีดังนี้ 
 ส านักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
โดยน านโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ให้ส านักงานเขตและโรงเรียนด าเนินการ ส านักการศึกษา
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์ กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน กองพัฒนาข้าราชการ
ครูกรุงเทพมหานคร 
 บทบาทหน้าที่ของส านักการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เปูาหมายการ
จัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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มาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ส านักงานเขต มีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสามัญ 
ข้าราชการครูและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต เป็นหน่วยงานที่
น านโยบายของกรุงเทพมหานครมาปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อประชาชน ประกอบด้วย 11 ฝุาย คือ 
ฝุายปกครอง ฝุายทะเบียน ฝุายโยธา ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝุายรายได้ ฝุายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ฝุายการคลัง ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝุายเทศกิจ ฝุาย
การศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน มีดังนี้ 
    1. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
    2. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
      3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    4. บริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 
    5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    6. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 
 โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครมีการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบโดยมีส านักการศึกษาเป็นผู้ประสานและพัฒนาโรงเรียน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน ผ่านการบังคับบัญชาของส านักงานเขต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน
การศึกษาดังนี้ “ส านักการศึกษาเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้น าในประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจ 
 1. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพ 
มีคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรมความรู้ และ
ทักษะในการบริหารการจัดการความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ 
 3. จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่วมทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ   
 4. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 เป้าหมาย 
 1. จัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 2. จัดบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นกลุ่มผู้น าในประชาคมอาเซียน 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อค้นพบที่น่าสน
ดังนี้ 
 จุฑาภรณ์ นาคประวัติ (2553) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอ าเภอสอยดาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 จากการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการส่งต่อนักเรียน  2) ปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจ าแนกตามประเภทโรงเรียนโดย รวมและราย
ด้านทุกด้านมีปัญหาการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียงตามล าดับความถี่จากมากไปน้อย ได้แก่ (3.1) ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนเพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และสอบถามเรื่องต่าง ๆ จากผู้ปกครองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรู้จัก
นักเรียนมากขึ้น (3.2) ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรจัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การส่งเสริมนักเรียนและ ก าหนด วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ชัดเจนและเพียงพอ  
(3.3) ด้านการปูองกันและแก้ไชปัญหานักเรียนประสานความร่วมมือกันกับทุกฝุายทั้งผู้ปกครอง ครู
แนะแนว ครูฝุายปกครอง เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน (3.4) ด้านการส่งต่อ
นักเรียน ทุกฝุายในโรงเรียนต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกับครูที่
ปรึกษาและมีการติดตามประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ (3.5) ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนให้ชัดเจน ง่าย สะดวก ในการกรอกข้อมูล และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของนักเรียน 
 ณปภัช รุ่งโรจน์ (2553) ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) การบริหารง านวิชาการกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความ สัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
   ประเสริฐ สวนจันทร์ (2553) ได้ศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียนและด้านการปูองกันและ
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แก้ไขปัญหา ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ าแนกตามต าแหน่ง
บุคลากรในโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน ด้านการคัดกรองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อนักเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 วีรพงษ์ เจริญไชย (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานทั้ง 5 ด้านโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ข้าราชการครูที่มีเพศ 
ภาระการสอน และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย ผลการ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ าแนกตามข้าราชการครูที่มี
เพศ ภาระการสอน และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 มธุริน แผลงจันทึก (2554) ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทั้ง 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีดังนี้ ควรจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน
ในโรงเรียน ควรคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ควรส่งเสริม
นักเรียนตามความสามารถและความถนัด ควรให้มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และควรติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้วิธีวิจัย  
เชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปรึกษาและครูประจ าชั้น จ านวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอ้างอิงโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของ สเปียร์แมน (Spearman’s rank Correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Stepwise multiple regression analysis) ตัวแปรปัจจัยที่ศึกษา มี 4 ปัจจัย คือ 
ประสบการณ์ในการท างานของครู ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมของครู จ านวนชั่วโมงสอน
ของครู จ านวนนักเรียนต่อห้องที่ครูรับผิดชอบในการสอน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = .420) กับประสบการณ์ในการ
ท างานของครูที่ปรึกษาและมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ า (r = .242) กับประสบการณ์
ในการเข้ารับการฝึกอบรมของครู ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เรียง
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ตามล าดับจากมากไปน้อย มี 3 ปัจจัย คือ ประสบการณ์ในการท างานของครู ประสบการณ์ในการเข้า
รับการฝึกอบรมของครูและจ านวนนักเรียนต่อห้องที่ครูรับผิดชอบในการสอน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 จุฑามณี เกษสุวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปรึกษาและครูประจ าชั้น จ านวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอ้างอิงโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของส
เปียร์แมน (Spearman’s rank Correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Stepwise multiple regression analysis) ตัวแปรปัจจัยที่ศึกษา มี 4 ปัจจัย คือ ประสบการณ์ใน
การท างานของครู ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมของครู จ านวนชั่วโมงสอนของครู จ านวน
นักเรียนต่อห้องที่ครูรับผิดชอบในการสอน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = .420) กับประสบการณ์ในการท างานของครูที่
ปรึกษาและมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ า (r = .242) กับประสบการณ์ในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของครู ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
มี 3 ปัจจัย คือ ประสบการณ์ในการท างานของครู ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมของครูและ
จ านวนนักเรียนต่อห้องที่ครูรับผิดชอบในการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุมาลี ทองงาม (2555) ได้ศึกษา  การศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดโคนอน ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวัดโคนอน สา นักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 6 คนครูท่ีปรึกษา จ านวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 6 คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 คน รวม 26 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโคนอนมีการบริหารจัดการ  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการดา เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน  
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีคา สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 
 2. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
วัดโคนอนได้ด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ด้าน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4) ด้านการปูองกันและช่วยเหลือนักเรียน และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยได้ใช้แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) ได้เยี่ยมบ้าน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้แก่ครูในการ
ให้คา ปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน และเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบถึงความจ าเป็นในการส่งต่อนักเรียน 
 โสมสราริน ผิวนวล (2556) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า โรงเรียนขนาด
แตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  1) การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล พบว่ามีการด าเนินงานแตกต่างกันโดยโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด าเนินการระบบ
ดูแลช่วยเหลือมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 2) การคัดกรองนักเรียน พบว่า มีการด าเนินงานไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 3) การปูองกันและการแก้ปัญหา พบว่า มีการด าเนินงานแตกต่าง
กันโดยโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
4) การส่งเสริมนักเรียน พบว่า มีการด าเนินงานแตกต่างกันโดยที่โรงเรียนขนาดกลางมีการด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 5) การส่งต่อ พบว่า มีการด าเนินงาน
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 พนารัตน์ สุรียพันธุ์ (2556) ได้ศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 5) การส่งต่อ พบว่า การด าเนินงานระบบช่วยเหลือในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการด าเนินงานค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปูองกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน รองลงมา ได้แก่ การคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก มี
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปูองกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน อยู่ในค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
ด้านการส่งต่อนักเรียนอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปูองกันแก้ไข
ปัญหานักเรียน อยู่ในค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการส่ง
ต่อนักเรียนมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยภาพรวมและด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปูองกันแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งต่อนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ (2556) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหารงาน ครูที่ปรึกษา 
และครูแนะแนว จ านวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าที ผลการวิจัยพบว่า          
1) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบ
ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามขนาดโรงเรียนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  วุฒิไกร วุฒิกัมพล  (2556) ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการด าเนินงาน อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.11) และแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีแนวทางการด าเนินงาน 5 ประการ คือ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝุาย ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 2) ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักใน
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนา
นักเรียนในทุกด้าน 3) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการท างานทุกคณะต้องมีการประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดและมีการประชุมคณะอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนด 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญใน
การด าเนินงานโดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องต่างๆ 
จากโรงเรียน 5) การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่ งจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะ
เบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งส านักงานเขตที่/โรงเรียน ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 เติม ปุราถาเน (2557) ได้ศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี และเปรียบเทียบการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
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มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2) การเปรียบเทียบข้อมูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 รองรัตน์ ทองมาลา (2558) ได้ศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  ผลการศึกษา
พบว่า 1) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการส่งต่อ ด้านการปูองกันและแก้ปัญหา ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การเปรียบเทียบ 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา 
และสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีไม่แตกต่างกัน 
 ลลนา ลีระพันธ์ (2558) ได้ศึกษา กลยุทธ์การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
กระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เพ่ือจัดล าดับความส าคัญตามความต้องการจ าเป็น
ของประเด็นการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนกระทุ่มแบน  “วิเศษสมุทคุณ” และ
เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน, ครู, ผู้ปกครองและนักเรียนรวม 504 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนี PNImodified ต่อจากนั้นจัดทากลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT ผลการวิจัย พบว่า 
สภาพปัจจุบันของการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและด้านการ
วางแผนและการติดตามประเมินผล โดยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นด้วยค่าดัชนี PNIModified 
ตามล าดับดังนี้ 1) ด้านการคัดกรองนักเรียน 2) ด้านการส่งต่อ 3) ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
4) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 5) ด้านปัจจัยส่งเสริมระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กลยุทธ์การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนกระทุ่มแบน 
“วิเศษสมุทคุณ” ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 8 กลยุทธ์รองและ 59 วิธีการด าเนินงาน 
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 จุติกรณ์ นิสสัย (2558) ได้ศึกษา การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
ต้องหาทางแก้ไขตามล าดับดังนี้ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการพัฒนา
นักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการปูองกันนักเรียน 
และด้านการส่งเสริมนักเรียน สภาพที่ควรจะเป็นของการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
ต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นตามล าดับดังนี้ ด้านการปูองกันนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการพัฒนา
นักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่
ในระดับต้องการพัฒนาตามล าดับ ดังนี้ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการพัฒนานักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการปูองกัน
นักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานด้านการส่งต่อ
นักเรียนดังนี้ ส่งข้อมูลทั้งทีเ่ป็นเอกสารประจ าตัวและข้อมูลที่ได้รับมาโดยเฉพาะ เช่น ข้อมูลที่รับรู้จาก
การเยี่ยมบ้าน การพูดคุยกับผู้ปกครอง ส่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานักเรียนเก็บข้อมูล 
ประวัติของนักเรียนอย่างละเอียดและรอบคอบ และในการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก
หรือหน่วยงานอ่ืนยังมีการประสานงานที่ล่าช้า ด้านการคัดกรองนักเรียนดังนี้ ควรมีระบบคัดกรองที่
ชัดเจน เป็นระบบ ไม่ซ้ าซ้อน ครูมีการคัดกรองท าให้แยกเด็กได้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียน
ได้ดีและน านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาพัฒนาก่อน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลดังนี้ ควรมี
กิจกรรมพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครองบ่อย ๆ ควรให้มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มาก
ขึ้นและเยี่ยมบ้านของนักเรียนให้ครบทุกคน ด้านการพัฒนานักเรียนดังนี้ ควรตรวจสอบนักเรียนเป็น
รายบุคคล สอนเสริมในช่วงพักกลางวัน และควรตั้งกฎระเบียบและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนดังนี้  พูดคุยกับนักเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ครู
ด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยการประสานผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืน ๆ และช่วยเหลือ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ด้านการปูองกันนักเรียนดังนี้สอบถามพูดคุยถึงสภาพแวดล้อมที่จะส่งผล
ต่อนักเรียนดูแล เอาใจใส่นักเรียนในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และควรวางระเบียบ ข้อบังคับให้
นักเรียนปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมนักเรียนดังนี้ โรงเรียนควรมีระบบหรือแผนงาน กิจกรรมที่ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมให้มากขึ้นเพ่ือให้ครูประจ าชันรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 ภัทธีมา อาจอินทร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้าน
ไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการปูองกัน ช่วยเหลือและแก้ไข ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การส่งต่อ และ (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีดังนี้ (2.1) กลุ่มผู้บริหารและครู เปรียบเทียบกับ กลุ่มผู้ปกครองไทยและกัมพูชา พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดย กลุ่มผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมากกว่ากลุ่มผู้ปกครองไทยและกัมพูชา (2.2) กลุ่มนักเรียนไทยและกัมพูชา เปรียบเทียบกับ 
กลุ่มผู้ปกครองไทยและกัมพูชา พบว่า มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มนักเรียนไทยและกัมพูชามีความ
คิดเห็นว่า โรงเรียนได้ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากกว่ากลุ่มผู้ปกครองไทยและกัมพูชา 
และ (2.3) กลุ่มผู้บริหารและครู เปรียบเทียบกับ กลุ่มนักเรียนไทยและกัมพูชา พบว่า มีความคิดเห็น
ต่อการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน 
 กัลยา พรมรัตน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการปูองกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อ
นักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน 2) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
การส่งเสริมนักเรียน ด้านการปูองกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัด
กรองนักเรียน และ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และ 3) แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยรายการปฏิบัติ จานวน 31 รายการ ได้แก่ ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 7 รายการ ด้านการคัดกรองนักเรียน 6 รายการ ด้านการส่งเสริมนักเรียน 8 
รายการ ด้านการปูองกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 5 รายการ ด้านการส่งต่อนักเรียน 5 รายการ  
 ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี–สระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
(ปทุมธานี–สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดกรอง
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อมีค่าเฉลี่ย
ที่สุด 2) คุณภาพชีวิตนักเรียน ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 4 (ปทุมธานี–สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสัมพันธ์
ภาพสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านจิตใจ และด้านการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และ 3) การ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  มาร์ช (March, 1987) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินผล การเรียนการสอนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามักปรึกษากันเองในกลุ่มเพ่ือนมากกว่าที่จะมาพบอาจารย์เนื่องจากไม่
ต้องการถูกถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เพราะเกรงความลับของตนเองจะถูกเปิดเผยโดยเฉพาะในกลุ่ม
นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางถึงตอนปลาย ปรากฏดังกล่าวอาจมีส่วนท าให้นักศึกษาไม่มา
ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษา และเห็นว่าบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญลดลง 
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 แนดเลอร์ (Nadler, 1990) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Help-seeking behavior as a coping 
resource พบว่า นักศึกษามักปรึกษากันเองในกลุ่มเพ่ือนมากกว่าที่จะมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เนื่องจากไม่ต้องการถูกถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เพราะเกรงความลับของตนเองจะถูกเปิดเผย 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง 
 เวส (West, 1991) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนท้องถิ่น 
ระบุว่า นักศึกษามักจะเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคคลฝุายแนะแนวเป็นคนอ่ืน และเกรงว่า
ความลับของตนจะถูกเปิดเผย การเข้าพบเพ่ือปรึกษาจึงมักเป็นการเข้าพบทางด้านวิชาการ ส่วน
ปัญหาอ่ืน ๆ นักศึกษาจะไปปรึกษาเพ่ือนและมักมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อเมื่อมีปัญหามาก จน
ตนเองและเพ่ือนไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว 
  ไลออนส์ (Lyon, 1993) ได้ศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูถึงปัญหาและ
ลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่น ที่รวมเป็นแก๊งซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในด้านระเบียบวินัยและความ
ปลอดภัย พบว่า ครูใหญ่ หรือครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของโรงเรียน มี
ความเห็นว่าเด็กที่รวมแก๊งวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่แตกแยกอยู่ในชุมชนที่ยากจน อยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่เป็นเด็กท่ีมีผลการเรียนอ่อนกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะท าให้พฤติกรรมที่ไม่ดีของ
เด็กตามมาจากการศึกษาสรุปได้ว่า สาเหตุที่นักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมของครอบครัวและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของนักเรียน 
 เจียนโคลา (Giancola, 2000) ได้ศึกษาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนและสาเหตุที่
นักเรียนประพฤติดังกล่าว ผู้ร่วมวิจัยในโครงการศึกษา National Education Longitudinal Study 
1988 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรมนักเรียนมุ่งเน้น
ศึกษา 3 ช่วงเวลา คือ ปี 1988-1990 และ 1992 โดยติดตามนักเรียนชั้น ม.2-ม.6 ผลการศึกษา
ยืนยันว่ากรอบความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยทั่วไปประกอบด้วย พฤติกรรมไม่เหมาะสม
และสารเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ Jessor and Jessor (1997) ข้อ
ค้นพบสนับสนุนทฤษฎีพฤติกรรมทางนิเวศด้วยเช่นกัน คือ ปัญหาทางวินัยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของสิ่งที่มีอิทธิพลและควรจะรักษาภายในระบบมากกว่าจะรักษาเป็นรายบุคคลจากการศึกษา
ความส าคัญของกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยคุ้มครองส าหรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของวัยรุ่น พบว่า อิทธิพล
ของเพ่ือนของวัยรุ่น สามารถอธิบายพฤติกรรมของนักเรียนตลอดหลายปี ได้ดีกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ เมื่อ
ได้รับการแนะน าได้คบเพ่ือนที่สนใจการเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มี
พฤติกรรมที่มีข้ึนและช่วยต่อต้านไม่ให้เสพยาเสพติด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ นอกจากนี้ยัง
พบว่า อิทธิพลของเพ่ือนในทางลบ จะช่วยเพ่ิมให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาต่าง  ๆ 
และใช้สารเสพติดมากยิ่งขึ้น 
 กินเดมานน์ เกลเลอร์ และฟอร์ทนีย์ (Glindemann, Gellerand and Fortney, 2003) 
ศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยในสภาพธรรมชาติโดยศึกษาสหสัมพันธ์
ระหว่างระดับการเคารพตนเองกับระดับการเสพแอลกอฮอล์ ซึ่งอาศัยการวัดการใช้แอลกอฮอล์โดย
การรายงานด้านตนเองของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัย จ านวน 44 คน (ชาย 29 คน, 
หญิง 15 คน) ในการวัดได้วัดระดับการเคารพตนเอง และวัดระดับการมึนเมาจริงด้วยเครื่องวัดลม
หายใจในขณะที่นักศึกษาหนีผู้ปกครอง ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีผลกระทบอย่างมี
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นัยส าคัญในด้านระดับการเคารพตนเอง ผู้ร่วมวิจัยที่มีระดับการเคารพตนเองต่ ากว่าปลีกตัวจากเพ่ือน 
โดยมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 126 ส่วนนักศึกษาที่มีระดับการเคารพ
ตนเองสูงกว่าปลีกตัวจากเพ่ือน โดยมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ .060 
นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์แบบพหุคูณถดถอย พบว่า การเคารพตนเองมี 27.10 % ของความ
แปรปรวนของการปลีกตัวจากเพ่ือนที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด 

 กู๊ดแมน และคนอ่ืน ๆ (Goodman, et al, 2003) ได้ศึกษาการใช้แบบคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล (SDQ) เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีความผิดปกติทางจิตใจ เยาวชนในชุมชนที่รวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากผู้ปกครอง ครู เพ่ือน เยาวชน พบว่า ทุกกลุ่มให้ความเห็นว่าเป็นความผิดปกติ
ทางจิตใจที่เกิดชึ้นเฉพาะบุคคล และเป็นความแปรปรวนทางอารมณ์ของบุคคล โดยมีพฤติกรรมส่วน
บุคคล พฤติกรรมอยู่ไม่เป็นสุข หรือไม่อยู่นิ่ง พวกซึมเศร้าและพวกที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ 
ความกลัวสิ่งของหรือสัตว์เฉพาะบุคคล ถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก และพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม ท าให้
การคัดกรองเยาวชนที่ผิดปกติทางจิตใจมีความแม่นย าและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมมากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูและเพ่ือนเยาวชนเพียงอย่างเดียว 
 คิง (King, 2003) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดโปรแกรมให้ค าปรึกษาภายในโรงเรียน : ความเห็น
พ้องระหว่างครูแนะแนวและอาจารย์ใหญ่ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ระดับความคิดเห็นระหว่างครูแนะ
แนวและอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับค วามส าคัญของการจัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษาและการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาภายในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู แนะ
แนวและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอลาบาม่า จ านวน 521 คน ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างทัศนคติของครูแนะแนวและอาจารย์ใหญ่ ทั้งในเรื่องความส าคัญของการจัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษาและการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาภายในโรงเรียน 44 กิจกรรม ซึ่งพบว่า มี
ความสัมพันธ์กันในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญระหว่างทัศนคติในเรื่องความส าคัญของการจัดกิจกรรม
ให้ค าปรึกษาและการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาภายในโรงเรียนและยังพบด้วยว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างค าตอบของครูแนะแนวและอาจารย์ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนใน 3 กลุ่มงานด้วย 
 กลาสเซียร์ (Glazier, 2004) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจทัศนคติของนักวิชาการการศึกษา
สามัญในเรื่องเก่ียวกับปัญหาและประสิทธิภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวแปรที่ศึกษา 
ได้แก่ ทัศนคติของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพด้านการ
ยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในคณะท างาน 
เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิจัยได้แก่ตัวแทนของครูนักวิชาการการศึกษา
สามัญในโรงเรียนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School ในเขตตอนใต้ของแคลิฟอ
เนียร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญ ซ่ึงมีทัศนคติในด้านบวกต่อ
กระบวนการบริหารงานของคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแนวโน้มสูงในการมองว่า
ตนเองมีศักยภาพในการท างาน และมีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนที่จัด
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากกว่า นอกจากนี้ ครูกับนักวิชาการการศึกษาสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา 
(Patrick Henry Elementary School) ส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงของพวกเขา 
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และมีความเต็มใจทีจ่ะท าการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือที่จะช่วยให้
นักเรียนเหล่านั้นดีขึ้น สุดท้ายมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจัดการประเมินผล ตามระดับชันเรียนเพ่ือ
น าไปท าการวางแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริหารงาน
ของคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  (Patrick Henry 
Elementary School) 
 มารแชร์ (Massare, 2004) ศึกษาเพ่ืออธิบายและอภิปรายพฤติกรรมการเข้าเรียนและการ
อนุโลมให้นักเรียนได้สัมพันธ์กับระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายที่อยู่ในอาณัติและการรับรู้ของผู้บริหาร 
ครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับผลของการสวมเครื่องแบบโรงเรียน วิธีการศึกษาได้ปริทัศน์จากข้อมูลจาก
เอกสารส าคัญเกี่ยวกับนักเรียนในด้านวินัย การเข้าเรียน และการอนุโลมตามนโยบายเครื่องแบบ
โรงเรียน ใช้แบบส ารวจชนิดของ Likert ส ารวจผู้บริหารจ านวน 133 คน และครูและผู้ปกครอง 
1,336 คน จัดกลุ่มเปูาหมายขึ้น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเปูาหมาย ฝุายบริหาร กลุ่มเปูาหมายครู และ
กลุ่มเปูาหมายผู้ปกครอง เพ่ืออภิปรายข้อค้นพบจากการส ารวจบันทึกจากเอกสารส าคัญ พบว่า การ
ส่งต่อทางวินัย โดยภาพรวมเพ่ิมขึ้นในโรงเรียนทั้ง 3  โรงที่ท าการศึกษา ทั้ง ๆ ที่มีนโยบายระเบียบว่า
ด้วยเครื่องแต่งกาย แต่มีการลดลงในการส่งต่อทางวินัย หลังจากได้น านโยบายเครื่องแบบโรงเรียนใน
อาณัติไปใช้ ในด้านการท าร้ายร่างกาย การส่งต่อเพราะทะเลาะวิวาท ไม่เคารพเพ่ือน และการสั่งพัก
การเรียน การส ารวจและกลุ่มเปูาหมาย พบว่า มีการสนับสนุนอย่างยิ่งส าหรับเครื่องแบบโรงเรียนจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและครู การสนับสนุนที่รับรองคุณภาพส าหรับเครื่องแบบจากครู เครื่องแบบโรงเรียน
ได้รับการรับรู้จากกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเปูาหมายทั้ง 3 กลุ่ม ว่ามีประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย การเคารพ
ตนเองเพ่ิมขึ้น การแข่งขันที่ลดลง และการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น เท่าที่เป็นไปได้ 
การศึกษาครั้งนี้จ ากัดอยู่ในโรงเรียน 3 โรง ในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซี่อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้แทนได้จากกลุ่มโรงเรียนกลุ่มหนึ่ง เพ่ือก าหนดผลกระทบของ
นโยบายเครื่องแบบโรงเรียนอาณัติที่มีต่อนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศแล้วจึงสรุปได้ว่าโรงเรียนในต่างประเทศสาเหตุหลักที่ท าให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มาจากการมีสภาพครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น อิทธิพลของเพ่ือน
รุ่นเดียวกันที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การแก้ไขควรศึกษานักเรียนให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม 
พ้ืนฐานครอบครัว จุดเด่นจุดด้อย อิทธิพลของเพ่ือนในกลุ่ม รวมไปถึงการเป็นผู้มีความนับถือตนเอง 
แล้ววางแผนแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคน 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่าการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่หรือสังกัดอ่ืน ๆ นั้น ต้องด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ซึ่งต้องมีการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน ประชากรในวัยเรียนจะได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมั่นคง 
หากขาดความรัก ความสนใจ เอาใจใส่แล้ว จะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นที่
ไม่พึงปรารถนาของสังคม เช่น การหนีเรียน การแต่งกายผิดระเบียบ การติดสารเสพติด การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาเหล่านี้ถ้าได้รับการดูแลช่วยเหลือแนะน าและแก้ไข จากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้องเพียงพอ ด้วยการอาศัยหลักการจิตวิทยา
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และคุณธรรม การน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ จะท าให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา สามารถได้รับการตรวจสอบและประเมินได้ 
โรงเรียนนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังมีส่วนช่วยสร้างทักษะทางสังคมความสามารถในการปรับตัว
ให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ ตามกระบวนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัด
กรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การปูองกันและแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อ และ
เปรียบเทียบการด าเนินงานตามขนาด ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ของโรงเรียนที่
ต่างกันย่อมมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ผลงานวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้ถูกต้องอย่างเป็นระบบต่อไป 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560  
แบ่งเป็น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 178 โรงเรียน มีครู 3,011 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 129 
โรงเรียน มีครู 3,331 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 130 โรงเรียน มีครู 7,816 คน รวม
ทั้งสิ้น 437 โรงเรียน ครูรวมทั้งสิ้น 14,158 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 389 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967)  และได้
ด าเนินการใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1.2.1 ส ารวจจ านวนครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 ได้
ประชากรในการวิจัย คือ ครูจ านวน 14,158 คน  

    3.1.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) 
ดังนี้ 
 
   

 
                      เมื่อ  n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
                             N  คือ จ านวนประชากร 
                             e  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)  
    
  3.1.2.3 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 389 คน 
  
 
 

2Ne1

N
n
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 3.1.2.4 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใช้สูตรการแยก
ตามสัดส่วน (Proportion Allocation) ของนิยม ปุราค า (2517, น. 167)  
                                                            
                       opt.nH      =     NH      
                                                    N 
       
          เมื่อ  opt.nH     คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
               N          คือ ขนาดประชากรจ าแนกจ านวนครู 
               NH         คือ ขนาดประชากรทั้งหมด 
                 no         คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
                
      3.1.2.5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใช้สูตร การแยกตามสัดส่วนตาม    
ข้อ 3.1.2.4  
      3.1.2.6 สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้การจับสลาก ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.2.5 ได้กลุ่มตัวอย่างดังแสดงใน ตาราง 3.1 
    
ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
ครู 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 177 3,011 83 
ขนาดกลาง 130 3,331 91 
ขนาดใหญ่ 130 7,816 215 

รวม 437 14,158 389 
 
ที่มา: ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยึดกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
มีข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  

 
 

no 
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ตอนที่ 2 ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน   

สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีรูปแบบการตอบสองสภาพ (Dual Response) 
คือ สภาพที่เป็นจริง และ สภาพที่ควรจะเป็น ใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2) การคัดกรองนักเรียน    
3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
5) การส่งต่อ   
โดยข้อค าถามระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง  การด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง  การด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  การด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  การด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  
3.3  การสร้างเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และศึกษาเอกสาร งานวิจัย ต ารา ที่ เกี่ยวข้องเพื่อ

ก าหนดกรอบเนื้อหาของการศึกษา 
3.3.2 ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือ โดยให้ครอบคลุมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนทั้ง 5 ด้าน 
3.3.3 ก าหนดรูปแบบและลักษณะของเครื่องมือ ตามโครงสร้างของเครื่องมือ 
3.3.4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบที่ก าหนด 
3.3.5 น าเครื่องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้องสมบูรณ์ 
3.3.6 น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา 

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามวิธีของโรวิเนลลี
และแฮมเบิลตัน (สมนึก ภัททิยธนี, 2546 น. 63) โดยใช้สูตร 

 
  ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) = ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

                             จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
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      โดยแปลความหมายของค่าคะแนนดังนี้  
  + 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
     0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
  -  1    เมือ่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
และน าข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้เป็นข้อค าถาม ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1
 3.3.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับครู จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แล้วน าเครื่องมือที่ทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของคอนบาค (Conbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 125) 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และน าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บ
ข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพ่ือขอความร่วมมือไป

ยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ 

2. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
วิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) มีข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้ว
น าเสนอในรูปแบบบรรยายประกอบตาราง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยน าค่าเฉลี่ยข้อมูลระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาแปร ผล                   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 103) แปลความหมาย ดังนี้                                            

4.51 – 5.00 หมายถึง    มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด                                            
3.51 – 4.50 หมายถึง    มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง    มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถึง    มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง    มีระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์การท างาน ใช้ทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA)    
ในกรณีที่พบความแตกต่างใช้การวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method )  และทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 
 ตอนที่ 4 ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ค่าสถิติความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา PNImodified = (I – D)/D 
ประเมินความแตกต่าง การรวบรวมข้อมูลแบบการตอบสองสภาพจากมาตรวัดที่แสดงระดับ
ความส าคัญ  
   เมื่อ  PNI  หมายถึง    ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
    I      หมายถึง    ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 

                               D     หมายถึง    ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง 
 

3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 3.6.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   3.6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   3.6.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

    3.6.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                        3.6.1.4 ค่าความต้องการจ าเป็นโดยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง 
(PNI Modified) 

 3.6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
    3.6.2.1 ค่าเอฟ (F-test) 
    3.6.2.2 ค่าที (Independent t-test) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตอบค าถามของการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามที่ส่งถึงครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 389 ชุด ซึ่งได้รับคืน 389 
ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ในการแปลความหมาย ผู้วิจัยขอก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N           แทน ข้าราชการครูประจ าการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนใน        

                             สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
            แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 F          แทน    ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F – distribution 
 PNI modified แทน     ดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา           
 *      แทน    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
           ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
           ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครจ านวน 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ t-test และค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One–Way ANOVA) ทดสอบตัวแปรขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method )  
 ตอนที่ 4 ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โ ร ง เ ร ีย น  ส ัง ก ัด ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร  ใ ช ้ค ่า ส ถิต ิค ว า ม ต ้อ ง ก า ร จ า เ ป ็น ใ น ก า ร พัฒ น า  
PNImodified = (I – D)/ D ประเมินความแตกต่าง  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้าราชการครูประจ าการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน แสดงดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวน  ร้อยละ 

ขนาดเล็ก 83 21.34 
ขนาดกลาง 91 23.39 
ขนาดใหญ่ 215 55.27 

รวม 389 100.00 
ระดับการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

ปริญญาตรี 199 51.15 
ปริญญาโท 165 42.42 
ปริญญาเอก 25 6.43 

รวม 389 100.00 
ประสบการณ์การท างาน จ านวน  ร้อยละ 

1-5 ปี 134 34.45 
6-10 ปี 76 19.54 
11-15 ปี 107 27.50 
มากกว่า 15 ปี 72 18.51 

รวม 389 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 215 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.27 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 199 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 51.15 และมีประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่ 1-5 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.45 
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           ตอนที่  2 ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานระบบการ                          

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.13 0.55 มาก 
การคัดกรองนักเรียน 4.19 0.57 มาก 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4.22 0.58 มาก 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.21 0.58 มาก 
การส่งต่อ 4.17 0.64 มาก 

รวม 4.19 0.53 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.53) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน( = 4.22, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (  = 
4.21, S.D. = 0.58) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (  = 4.13, 
S.D. = 0.55) 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานระบบการ            

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
1. ได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

3.84 0.83 มาก 

2. ได้จัดท าผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาลงในระเบียน
สะสม 

4.29 0.75 มาก 

3. ได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 4.22 0.75 มาก 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 
  
               จากตารางที่ 4.3 พบว่าระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานครด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.13,         
S.D. = 0.55)  
                เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 มีการ
บันทึกการตรวจสุขภาพส่วนสูงน้ าหนักและโรคประจ าตัวของนักเรียนในระเบียนสะสม (  = 4.38, 
S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ข้อ 2 ได้จัดท าผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาลงในระเบียน
สะสม (  = 4.29, S.D. = 0.74) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 1 ได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายใน
การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ (  = 3.84, S.D. = 0.83) 
 
 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
4. จัดท าข้อมูลด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น 
ดนตรี กีฬา ศิลปะในระเบียนสะสม 

4.03 0.92 มาก 

5. มีการบันทึกการตรวจสุขภาพส่วนสูงน้ าหนักและโรคประจ าตัวของ
นักเรียนในระเบียนสะสม 

4.38 0.78 มาก 

6. ได้สอบถามลักษณะนิสัยของนักเรียนจากเพ่ือนในห้องเรียน 4.07 0.84 มาก 
7. ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวเช่นจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวสภาพบุคคลในครอบครัวจากนักเรียน 

4.19 0.85 มาก 

8. ได้สอบถามข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ของบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองนักเรียน 

4.14 0.80 มาก 

9. ประชุมพบผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
นักเรียนและระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.19 0.83 มาก 

10. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบ้าน
ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา 

3.99 1.00 มาก 

11. มีการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้เป็น
ปัจจุบัน 

4.14 0.78 มาก 

12. สถานศึกษามีข้อมูลประจ าตัวของนักเรียนที่มีความถูกต้องและง่าย
ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

4.10 0.87 มาก 

รวม 4.13 0.55 มาก 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครด้านการคัดกรองนักเรียน 

 

การคัดกรองนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
1. ใช้เกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูล 

4.19 0.78 มาก 

2. มีการใช้ระเบียนสะสมเป็นแหล่งข้อมูลในการคัดกรอง 4.05 0.83 มาก 
3. มีการใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็นแหล่งข้อมูลในการคัด
กรองนักเรียน 

4.09 0.81 มาก 

4. มีการใช้แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นแหล่งข้อมูลในการคัด
กรองนักเรียน 

4.07 0.88 มาก 

5. มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็กจุดอ่อนจุดแข็ง (SDQ) โดยให้ครู
ผู้ปกครองนักเรียนประเมินนักเรียน 

4.25 0.83 มาก 

6. ดูแลการเรียนความเอาใจใส่ในการเรียนและการมาโรงเรียน
สม่ าเสมอของนักเรียน 

4.33 0.76 มาก 

7. ตรวจสุขภาพร่างกายเช่นความปกติของร่างกายโรคประจ าตัวน้ าหนัก
ส่วนสูงความสะอาดของร่างกาย ฯลฯ 

4.33 0.74 มาก 

8. สังเกตสภาพอารมณ์ของนักเรียนเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลความเครียด ฯลฯ 4.14 0.89 มาก 
9. สังเกตบุคลิกภาพของนักเรียนเช่นพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งสมาธิสั้น ฯลฯ 4.22 0.76 มาก 
10. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมามีปัญหาเช่นก้าวร้าวใช้สารเสพติด
ชอบลักขโมยท าร้ายตนเองพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ฯลฯ 

4.32 0.76 มาก 

11. สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนครูผู้ปกครอง 4.09 0.81 มาก 
12. จ าแนกแยกประเภทนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

4.23 0.86 มาก 

รวม 4.19 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการคัดกรองนักเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, 
S.D. = 0.57) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 6 ดูแล
การเรียนความเอาใจใส่ในการเรียนและการมาโรงเรียนสม่ าเสมอของนักเรียน (  = 4.33, S.D. = 
0.76) รองลงมาคือ ข้อ 7 ตรวจสุขภาพร่างกายเช่นความปกติของร่างกายโรคประจ าตัวน้ าหนักส่วนสูง
ความสะอาดของร่างกาย ฯลฯ (  = 4.33,S.D. = 0.74) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อมีการใช้
ระเบียนสะสมเป็นแหล่งข้อมูลในการคัดกรอง (  = 4.05, S.D. = 0.83) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานระบบการ  
                ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมและพัฒนา   
                นักเรียน 
 

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
1. จัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็น
ประจ าทุกวัน 

4.21 0.76 มาก 

2. จัดกิจกรรมโฮมรูมที่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของนักเรียน 4.21 0.83 มาก 
3. จดักิจกรรมโฮมรูมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเช่นได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ 

4.29 0.84 มาก 

4. จัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนรู้จักผู้อ่ืนและสังคม
เช่นให้นักเรียนรู้จักตนเองและเพ่ือน ๆ มากข้ึนวิธีการศึกษาในโรงเรียน
การผ่อนคลายความเครียดมารยาทในโอกาสต่าง ๆ  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 

4.05 0.83 มาก 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

4.22 0.88 มาก 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 4.18 0.82 มาก 
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาให้เป็นกลุ่มปกติ
อย่างยั่งยืน 

4.17 0.89 มาก 

8. จัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา 4.19 0.83 มาก 
9. จัดกิจกรรมโดยเน้นนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมให้มากที่สุด 4.25 0.78 มาก 
10. เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน 4.32 0.80 มาก 
11. เลือกผู้ปกครองเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนห้องเข้าร่วมประชุม
ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน 

4.38 0.70 มาก 

12. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถท าให้นักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาแนวโน้มกลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มปกติมีขีด
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

4.22 0.78 มาก 

รวม 4.22 0.58 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก    
(  = 4.22, S.D. = 0.58)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 11 
เลือกผู้ปกครองเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนห้องเข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือกับโรงเรียน (  = 
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4.38, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ข้อ 10 เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน (  = 
4.32, S.D. = 0.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 จัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนรู้จักผู้อื่นและสังคมเช่นให้นักเรียนรู้จักตนเองและเพ่ือน ๆ มากขึ้นวิธีการศึกษาในโรงเรียนการ
ผ่อนคลายความเครียดมารยาทในโอกาสต่าง ๆ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ (  = 4.05, S.D. = 0.83) 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานระบบการ                

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
1. ให้ค าปรึกษาทั่ว ๆ ไปรวมทั้งเรื่องการปรับตัวและการวางตัวใน 
สังคมเพ่ือช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาแก่นักเรียน 

4.18 0.78 มาก 

2. เอาใจใส่ดูแลนักเรียนโดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคน 4.25 0.74 มาก 
3. ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาอย่าง 
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

4.20 0.78 มาก 

4. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาโดยยึดหลัก
เมตตาธรรมและใช้หลักจิตวิทยา 

4.29 0.75 มาก 

5. จัดกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจเช่นชุมนุมดนตรีสากลชุมนุม 
สะสมแสตมป์ 

4.21 0.91 มาก 

6. จัดกิจกรรมในห้องเรียนเช่นฝึกทักษะการพูดโดยให้ออกมา 
รายงานหน้าชั้นเล่าเรื่องหรือเป็นผู้อ่านข่าวให้เพ่ือน ๆ ฟัง ฯลฯ 

4.24 0.83 มาก 

7. ให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อติวหรือ
สอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า 

4.04 0.85 มาก 

8. ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนจากครูประจ าวิชาในช่วงพัก
กลางวันหรือเลิกเรียน 

4.23 0.78 มาก 

9. มีการบันทึกการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนและแจ้งข้อมูล
ผู้ปกครองทราบทางไปรษณีย์โทรศัพท์หรือเชิญมาพบที่โรงเรียน 

4.20 0.84 มาก 

10. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท าให้นักเรียนมีคุณภาพ 
เป็นคนดีของสังคม 

4.29 0.75 มาก 

รวม 4.21 0.58 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 
4.21, S.D. = 0.58) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันสองข้อคือ   
ข้อ 4 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาโดยยึดหลักเมตตาธรรมและใช้หลักจิตวิทยา       
(  = 4.29, S.D. = 0.75) และข้อ 10 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท าให้นักเรียนมีคุณภาพ
เป็นคนดีของสังคม (  = 4.29, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ข้อ 2 เอาใจใส่ดูแลนักเรียนโดยทั่วถึงเท่า
เทียมกันทุกคน (  = 4.25, S.D. = 0.74) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 7 ให้นักเรียนที่เรียนเก่ง
จับคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อนเพ่ือติวหรือสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า (  = 4.04, S.D. = 
0.85) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการด าเนินงานระบบการ                

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งต่อ 
 

การส่งต่อ 
ระดับการด าเนินงาน 

 S.D. แปลผล 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเพ่ือส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ 4.20 0.83 มาก 
2. ด าเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อนักเรียน 

4.32 0.77 มาก 

3. ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้ทราบล่วงหน้า 4.25 0.77 มาก 
4. ให้ครูแนะแนวครูพยาบาลฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 4.21 0.89 มาก 
5. ประสานให้ครูแนะแนวฝ่ายปกครองติดต่อหน่วยงานหรือบุคคล 
ภายนอกเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

4.16 0.85 มาก 

6. มีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบบันทึกประสานงานขอความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.13 0.87 มาก 

7. ครูนัดวันเวลาสถานที่นัดพบกับหน่วยงานภายนอกที่รับช่วยเหลือ
นักเรียนและส่งต่อ 

4.07 0.87 มาก 

8. มีการรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.17 0.82 มาก 
9. มีการรายงานและข้อมูลย้อนกลับทุกครั้ง 4.02 0.86 มาก 
10. จัดท าสรุปและรายงานผลการช่วยเหลือเป็นระบบ 4.11 0.89 มาก 
11. นักเรียนได้รับวิธีการที่ดีที่สุดและโอกาสในการพัฒนาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

4.23 0.80 มาก 

รวม 4.17 0.64 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D. = 0.64) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 
ด าเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อ
นักเรียน  (  = 4.32, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ข้อ 3 ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือให้ทราบล่วงหน้า (  = 4.25, S.D. = 0.77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 9 มีการรายงานและ
ข้อมูลย้อนกลับทุกครั้ง (  = 4.02, S.D. = 0.86) 
 
               ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
รายด้านและภาพรวม 

 
* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                      
       จากตารางที่ 4.8 พบว่า โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ

ระบบการ
ดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียนใน
โรงเรยีน 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(n=83 ) 

ขนาดกลาง 
(n=91 ) 

ขนาดใหญ่ 
(n=215 ) 

F Sig. 
 S.D. 

ระ 
ดับ 

 S.D. 
ระ 
ดับ 

 S.D. 
ระ 
ดับ 

1. การรู้จัก
นักเรียน เป็น
รายบุคคล 

4.04 0.20 มาก 4.26 0.30 มาก 4.12 0.70 มาก 3.64* 0.03 

2. การคัด
กรอง
นักเรียน 

4.05 0.28 มาก 4.32 0.43 มาก 4.19 0.68 มาก 4.97* 0.01 

3. การสง่ 
เสรมิและ
พัฒนา
นักเรียน 

4.08 0.25 มาก 4.32 0.40 มาก 4.23 0.70 มาก 3.90* 0.02 

4. การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

4.00 0.33 มาก 4.28 0.40 มาก 4.27 0.70 มาก 7.53* 0.00 

5. การส่งต่อ 4.13 0.36 มาก 4.27 0.37 มาก 4.14 0.80 มาก 1.55 0.21 

รวม 4.06 0.22 มาก 4.29 0.31 มาก 4.19 0.67 มาก 4.15* 0.02 
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้าน
การส่งต่อไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่  4.9  การเปรียบเทียบรายคู่การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียนวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe,s test) 
 

ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

 ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

  
 4.04 4.26 4.12 

1. การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

ขนาดเล็ก 4.04 - -0.22* -0.08 
ขนาดกลาง 4.26 

 
- 0.14 

ขนาดใหญ่ 4.12 
  

- 

  
 4.05 4.32 4.19 

 2. การคัดกรอง
นักเรียน 

ขนาดเล็ก 4.05 - -0.27* -0.14 
ขนาดกลาง 4.32 

 
- 0.13 

ขนาดใหญ่ 4.19 
  

- 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน 

 
 4.08 4.32 4.23 

ขนาดเล็ก 4.08 - -0.24* 0.09 
ขนาดกลาง 4.32 

 
- 0.13  

ขนาดใหญ่ 4.23 
  

- 

  
 4.00 4.28 4.27 

4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

ขนาดเล็ก 4.00 - -0.28* 0.27* 
ขนาดกลาง 4.28 

 
- 0.01  

ขนาดใหญ่ 4.27 
  

- 
 

  
           รวม 

   4.06 4.29 4.19 
ขนาดเล็ก 4.06 - -0.23* -0.13 
ขนาดกลาง 4.29 

 
- 0.10 

ขนาดใหญ่ 4.19 
  

- 
  
* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 



 
                        100 

 
 

 

     จากตารางที่ 4.9 พบว่า โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลแตกต่างกัน โดยครูในโรงเรียนขนาดกลางมีการด าเนินงานมากกว่า โรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ ่
      โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ด้านการคัดกรองนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการคัดกรองนักเรียนแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดกลาง มีการ
ด าเนินงานมากกว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
      โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ด้านการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนแตกต่าง
กัน โดยโรงเรียนขนาดกลาง มกีารด าเนินงานมากกว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
               โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาด
กลาง และขนาดใหญ่มีการด าเนินงานมากกว่า โรงเรียนขนาดเล็ก 
      โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ด้านการส่งต่อไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการ  
                  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา               
                  รายด้านและภาพรวม 
 

ระบบการ
ดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียนใน
โรงเรียน 

ระดับการศึกษา 
  

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก F Sig. 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
  

1. การรู้จัก
นักเรียนเปน็
ราย บุคคล 

4.17 0.58 มาก 4.09 0.56 มาก 4.08 0.21 มาก 1.05 0.35 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

ระบบการ
ดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียนใน
โรงเรียน 

ระดับการศึกษา 
  

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก F Sig. 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
  

2. การคัด 
กรอง 
นักเรียน 

4.24 0.60 มาก 4.16 0.56 มาก 4.09 0.23 มาก 1.31 0.27 

3. การ
ส่งเสริม 
และพัฒนา
นักเรียน 

4.28 0.61 มาก 4.20 0.54 มาก 3.88 0.35 มาก 5.74* 0.03 

4. การ
ป้องกัน 
และแก้ไข
ปัญหา 

4.24 0.64 มาก 4.21 0.54 มาก 3.97 0.26 มาก 2.38 0.09 

5. การส่งต่อ 4.22 0.68 มาก 4.13 0.64 มาก 4.04 0.26 มาก 1.51 0.22 

รวม 4.23 0.57 มาก 4.16 0.52 มาก 4.01 0.09 มาก 2.26 0.11 

  
* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
          จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จ านวน 4 
ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และด้านการส่งต่อไม่แตกต่างกัน แต่การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบรายคู่การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe,s test) 

 
ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน 

ระดับ
การศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  
 4.28 4.00 3.88 

3. การส่งเสริมและ      
   พัฒนานักเรียน 

ปริญญาตรี   4.28        - 0.83  0.40* 

ปริญญาโท   4.00 
 

       -      0.32* 

ปริญญาเอก   3.88            - 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีการ
ด าเนินงานมากกว่าปริญญาเอก 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการ                  

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์                  
การท างานรายด้านและภาพรวม 

 

ระบบ 
การดแูล 
ช่วยเหลอื 
นักเรียน 
ใน 
โรงเรียน 

ประสบการณ์การท างาน     

1-5 ปี 6-10 ป ี 11- 15 ป ี มากกว่า 15 ป ี F Sig. 

 S.D 
ระ 
ดับ  S.D 

ระ 
ดับ  S.D 

ระ 
ดับ  S.D 

ระ 
ดับ 

  

1. การ
รู้จัก
นักเรียน
เป็น
รายบุคคล 

4.07 0.52 มาก 4.07 0.52 มาก 4.18 0.53 มาก 4.24 0.65 มาก 2.25 0.08 

2. การคัด
กรอง
นักเรียน 

4.15 0.55 มาก 4.21 0.54 มาก 4.20 0.68 มาก 4.24 0.57 มาก 0.38 0.77 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

ระบบ 
การดแูล 
ช่วยเหลอื 
นักเรียน 
ใน 
โรงเรียน 

ประสบการณ์การท างาน     

1-5 ปี 6-10 ป ี 11- 15 ป ี มากกว่า 15 ป ี F Sig. 

 S.D 
ระ 
ดับ  S.D 

ระ 
ดับ  S.D 

ระ 
ดับ  S.D 

ระ 
ดับ 

  

4. การ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา 

4.14 0.55 มาก 4.21 0.56 มาก 4.26 0.53 มาก 4.29 0.73 มาก 1.40 0.24 

5. การส่ง
ต่อ 

4.19 0.57 มาก 4.14 0.61 มาก 4.19 0.65 มาก 4.14 0.79 มาก 0.20 0.90 

รวม 4.15 0.50 มาก 4.15 0.51 มาก 4.23 0.50 มาก 4.23 0.66 มาก 0.72 0.54 

 
          จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งหมด 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อไม่แตกต่างกัน 
 
         ตอนที่ 4 ประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน    
 โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4.13 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ        
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

 

รายการประเมิน 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

สภาพที่ 
ควรจะเป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I 
PNI 

modified 
ล าดับที่ 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.13 4.26 0.03 3 
การคัดกรองนักเรียน 4.19 4.49 0.02 4 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4.22 4.47 0.06 2 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.21 4.05 0.07 1 
การส่งต่อ 4.17 4.30 0.03 3 

รวม 4.18 4.36 0.04  
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 จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร รายด้าน ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการส่งต่อ และการคัดกรองนักเรียน ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.14 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ                  
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  

รายการประเมิน 

สภาพที่
เป็นจริง 

สภาพที่ 
ควรจะเป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I 
PNI 

modified 
ล าดับที่ 

1. ได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

3.84 4.32 0.13 1 

2.  ได้จัดท าผลการเรียนของนักเรียน
ในแต่ละรายวิชาลงในระเบียนสะสม 

4.29 4.37 0.02 4 

3. ได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนในด้านการเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

4.22 4.34 0.03 3 

4. จัดท าข้อมูลด้านความสามารถ
พิเศษของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น
ดนตรีกีฬาศิลปะในระเบียนสะสม 

4.03 4.28 0.06 2 

5. มีการบันทึกการตรวจสุขภาพ
ส่วนสูงน้ าหนักและโรคประจ าตัวของ
นักเรียนในระเบียนสะสม 

4.38 4.48 0.02 4 

6. ได้สอบถามลักษณะนิสัยของ
นักเรียนจากเพ่ือนในห้องเรียน 

4.07 4.11 0.01 5 

7. ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ครอบครัวเช่นจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวสภาพบุคคลในครอบครัว
จากนักเรียน 

4.19 4.22 0.01 5 

8. ได้สอบถามข้อมูลด้านอาชีพและ
รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
นักเรียน 

4.14 4.25 0.03 3 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

สภาพที่
เป็นจริง 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I 
PNI 

modified 
ล าดับที่ 

9. ประชุมพบผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรม
และแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนและระดม
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การช่วยเหลือนักเรียน 

4.19 4.29 0.02 4 

10. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือให้
ทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านของ
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง
และมีปัญหา 

3.99 4.05 0.02 4 

11. มีการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

4.14 4.22 0.02 4 

12. สถานศึกษามีข้อมูลประจ าตัวของ
นักเรียนที่มีความถูกต้องและง่ายต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

4.10 4.23 0.03 3 

 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งหาก
พิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยรวม มี
ค่า (PNImodified = 0.03) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 3 อันดับ
แรก คือได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  
(PNImodified = 0.13) รองลงมาคือ  จัดท าข้อมูลด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ในระเบียนสะสม (PNImodified = 0.06) และได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนในด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ ได้สอบถามข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ของบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองนักเรียนสถานศึกษา มีข้อมูลประจ าตัวของนักเรียนที่มีความถูกต้องและง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ (PNImodified = 0.03) ตามล าดับ      
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ตารางที่  4.15 ผลการประ เมิน คว ามต้อ งการ จ า เป็น ของการด า เ นิน ง านระบบดูแล   
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพหานคร ด้านการคัดกรองนักเรียน 

 

รายการประเมิน 

สภาพที่
เป็นจริง 

สภาพที่
ควรจะเป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I 
PNI 

modified 
ล าดับที่ 

1. ใช้ เกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียนเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจาก
แหล่งข้อมูล 

4.19 4.34 0.04 2 

2. มีการใช้ระเบียนสะสมเป็นแหล่งข้อมูลในการ
คัดกรอง 

4.05 4.10 0.01 5 

3. มีการใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็น
แหล่งข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน 

4.09 4.18 0.02 4 

4. มีการใช้แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
เป็นแหล่งข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน 

4.07 4.11 0.01 5 

5. มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็กจุดอ่อน
จุดแข็ง (SDQ) โดยให้ครูผู้ปกครองนักเรียน
ประเมินนักเรียน 

4.25 4.32 0.02 4 

6. ดูแลการเรียนความเอาใจใส่ในการเรียนและ
การมาโรงเรียนสม่ าเสมอของนักเรียน 

4.33 4.42 0.02 4 

7. ตรวจสุขภาพร่างกายเช่นความปกติของ
ร่างกายโรคประจ าตัวน้ าหนักส่วนสูงความ
สะอาดของร่างกาย ฯลฯ 

4.33 4.39 0.01 5 

8. สังเกตสภาพอารมณ์ของนักเรียนเช่นซึมเศร้า
วิตกกังวลความเครียด ฯลฯ 

4.14 4.23 0.02 4 

9. สังเกตบุคลิกภาพของนักเรียนเช่นพฤติกรรม
ไม่อยู่นิ่งสมาธิสั้น ฯลฯ 

4.22 4.30 0.02 4 

10. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมามีปัญหาเช่นก้าวร้าว
ใช้สารเสพติดชอบลักขโมยท าร้ายตนเองพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ 

4.32 4.46 0.03 3 

11. สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
เพ่ือนครูผู้ปกครอง 

4.09 4.35 0.06 1 

12. จ าแนกแยกประเภทนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

4.23 4.34 0.03 3 
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 จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการคัดกรองนักเรียนซึ่งหากพิจารณา
ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวม มีค่า (PNImodified = 
0.02) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 3 อันดับแรกคือสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนครูผู้ปกครอง (PNImodified = 0.06) รองลงมาคือใช้เกณฑ์การ
พิจารณาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูล (PNImodified = 0.04) 
และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมามีปัญหาเช่นก้าวร้าวใช้สารเสพติดชอบลักขโมยท าร้ายตนเอง
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมฯลฯจ าแนกแยกประเภทนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง (PNImodified = 0.03) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ            

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 

รายการประเมิน 

สภาพ
ที ่

เป็น
จริง 

สภาพที่
ควรจะเป็น 

ความต้องการ
จ าเป็น 

D I 
PNI 

modifi
ed 

ล าดับ
ที ่

1. จัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนเป็นประจ าทุกวัน 

4.21 4.47 0.06 4 

2. จัดกิจกรรมโฮมรูมที่ตรงกับความต้องการหรือ
ความสนใจของนักเรียน 

4.21 4.46 0.06 4 

3. จัดกิจกรรมโฮมรูมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเช่น 
ได้แสดงความคิดเห็นร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ฯลฯ 4.29 4.35 0.01 7 

4. จัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
รู้จักผู้อื่นและสังคมเช่นให้นักเรียนรู้จักตนเองและ
เพ่ือน ๆ มากข้ึนวิธีการศึกษาในโรงเรียนการผ่อน
คลายความเครียดมารยาทในโอกาสต่าง ๆ การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ 

4.05 4.39 0.08 2 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
รูปแบบของกิจกรรมตามความเหมาะสม  

4.22 4.40 0.04 6 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนา 
ได้เต็มศักยภาพ 

4.18 4.51 0.08 2 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

สภาพที่
ควรจะ
เป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I 
PNI 

modified 
ล าดับ

ที ่
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม
มีปัญหาให้เป็นกลุ่มปกติอย่างยั่งยืน 4.17 4.38 0.05 5 

8. จัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา 4.19 4.45 0.06 4 

9. จัดกิจกรรมโดยเน้นนักเรียนมีบทบาทใน
กิจกรรมให้มากที่สุด 

4.25 4.52 0.06 4 

10. เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุก
ภาคเรียน 

4.32 4.72 0.09 1 

11.  เลือกผู้ปกครองเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนห้อง
เข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือกับโรงเรียน 

4.38 4.70 0.07 3 

12. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความ 
สามารถท าให้นักเรียนกลุ่มมีปัญหาแนวโน้ม
กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มปกติมี
ขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

4.22 4.50 0.06 4 

 
จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนซึ่งหาก
พิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยรวม มี
ค่า (PNImodified = 0.06) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน (PNImodified = 0.09) รองลงมาคือ จัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนรู้จักผู้อ่ืนและสังคมเช่นให้นักเรียนรู้จักตนเองและเพ่ือนๆมากขึ้นวิธีการศึกษาในโรงเรียนการ
ผ่อนคลายความเครียดมารยาทในโอกาสต่าง ๆ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ (PNImodified = 0.08) และ
เลือกผู้ปกครองเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนห้องเข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือกับโรงเรียน  
(PNImodified = 0.07) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

รายการประเมิน 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

สภาพที่
ควรจะเป็น 

ความต้องการ
จ าเป็น 

D I 
PNI 

modified 
ล าดับที่ 

1. ให้ค าปรึกษาทั่ว ๆ ไปรวมทั้งเรื่องการปรับตัว
และการวางตัวในสังคมเพ่ือช่วยเหลือผ่อนคลาย
ปัญหาแก่นักเรียน 

4.18 4.49 0.07 3 

2. เอาใจใส่ดูแลนักเรียนโดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคน 4.25 4.60 0.08 2 
3. ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม 
มีปัญหาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

4.20 4.52 0.07 3 

4. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมี
ปัญหาโดยยึดหลักเมตตาธรรมและใช้หลัก
จิตวิทยา 

4.29 4.54 0.06 4 

5. จัดกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจเช่นชุมนุม
ดนตรีสากลชุมนุมสะสมแสตมป์ 

4.21 4.43 0.05 5 

6. จัดกิจกรรมในห้องเรียนเช่นฝึกทักษะการพูด
โดยให้ออกมารายงานหน้าชั้นเล่าเรื่องหรือเป็น
ผู้อ่านข่าวให้เพ่ือน ๆ ฟัง ฯลฯ 

4.24 4.45 0.05 5 

7. ให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่ 
เรียนอ่อนเพ่ือติวหรือสอนเสริมให้แก่นักเรียน 
ที่เรียนอ่อนกว่า 

4.04 4.48 0.11 1 

8. ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนจากครู
ประจ าวิชาในช่วงพักกลางวันหรือเลิกเรียน 

4.23 4.56 0.08 2 

9. มีการบันทึกการป้องกันแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนและแจ้งข้อมูลผู้ปกครองทราบทาง
ไปรษณีย์โทรศัพท์หรือเชิญมาพบที่โรงเรียน 

4.20 4.42 0.05 5 

10. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท า 
ให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคม 

4.29 4.53 0.05 5 

 
 จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งหาก
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พิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยรวม มีค่า 
(PNImodified = 0.07) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 3 อันดับแรก
คือให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อนเพ่ือติวหรือสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อน
กว่า (PNImodified = 0.11) เอาใจใส่ดูแลนักเรียนโดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่
เรียนอ่อนจากครูประจ าวิชาในช่วงพักกลางวันหรือเลิกเรียน (PNImodified = 0.08) และให้ค าปรึกษาทั่ว ๆ  
ไปรวมทั้งเรื่องการปรับตัวและการวางตัวในสังคมเพ่ือช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาแก่นักเรียนติดตาม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั่ว กลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง (PNImodified = 0.07) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.18 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ                                                      

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งต่อ 
 

รายการประเมิน 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

สภาพที่
ควรจะเป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I PNI 
modified 

ล าดับที่ 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหา
เพ่ือส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ 

4.20 4.43 0.05 1 

2. ด าเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเอง
ก่อนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการ
ส่งต่อนักเรียน 

4.32 4.51 0.04 2 

3. ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือให้ทราบล่วงหน้า 

4.25 4.30 0.01 6 

4. ให้ครูแนะแนวครูพยาบาลฝ่ายปกครองได้
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

4.21 4.29 0.02 5 

5. ประสานให้ครูแนะแนวฝ่ายปกครองติดต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา 

4.16 4.29 0.03 3 

6. มีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบบันทึก
ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.13 4.26 0.03 3 

7. ครูนัดวันเวลาสถานที่นัดพบกับน่วยงาน
ภายนอกที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อ 

4.07 4.22 0.04 2 

8. มีการรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

4.17 4.29 0.03 3 

9.มีการรายงานและข้อมูลย้อนกลับทุกครั้ง 4.02 4.16 0.03 3 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

สภาพที่ 
เป็นจริง 

สภาพที่
ควรจะ
เป็น 

ความต้องการจ าเป็น 

D I PNI 
modified 

ล าดับที่ 

10. จัดท าสรุปและรายงานผลการ 
ช่วยเหลือเป็นระบบ 

4.11 4.24 0.03 3 

11. นักเรียนได้รับวิธีการที่ดีที่สุดและโอกาส
ในการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.23 4.31 0.02 4 

 
 จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งต่อ ซึ่งหากพิจารณาค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งต่อโดยรวม มีค่า (PNImodified = 0.03) เมื่อพิจารณาความ
ต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
มีปัญหาเพ่ือส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ (PNImodified = 0.05) ด าเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเอง
ก่อนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อนักเรียนครูนัดวันเวลาสถานที่นัดพบกับหน่วยงาน
ภายนอกที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อ (PNImodified = 0.04) และประสานให้ครูแนะแนวฝ่าย
ปกครองติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหามีแบบบันทึกการส่งต่อ
หรือแบบบันทึกประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการรายงานผล
การช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการรายงานและข้อมูลย้อนกลับทุกครั้งจัดท าสรุปและรายงาน
ผลการช่วยเหลือเป็นระบบ (PNImodified  = 0.03) ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานและเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2560           
จ านวน 389 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) และได้
ด าเนินการใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น
ของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert’s Scale มี 5 ระดับ โดยให้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีรูปแบบการตอบสองสภาพ (Dual Response) คือ 
สภาพที่เป็นจริง และ สภาพที่ควรจะเป็น ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ด้วยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซ่ึงพบว่า แบบสอบถามมีความ
ตรงอยู่ระหว่าง 0.6-1 รวมทั้งผ่านการทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งพบว่า แบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 5.1.1 ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ระดับการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีการด าเนินงานมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมาคือ ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และน้อยที่สุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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      5.1.2 การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของครูโดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานมีดังนี ้

           5.1.2.1 ขนาดโรงเรียน เป็นรายด้าน พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นราย 
บุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้านการส่งต่อไม่แตกต่างกัน  
          5.1.2.2 ระดับการศึกษา เป็นรายด้าน พบว่า ครูมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อไม่แตกต่างกัน แต่การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05        
   5.1.2.3 ประสบการณ์การท างาน เป็นรายด้าน พบว่า ประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ
คัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการ
ส่งต่อไมแ่ตกต่างกัน 
               5.1.3 ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

              ผลของการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และน้อยที่สุด ด้านการคัดกรอง
นักเรียน  
 
5.2 การอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 5.2.1 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ที่
เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนน านโยบายจากต้นสังกัด คือ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบาย
ที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ท าให้ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และมีการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติระดับโรงเรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษาตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์     
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มหานครส าหรับทุกท่าน และที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ได้แก่ ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษา
ส าหรับทุกคน กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท าแผนให้มีความสอดคล้องกับมาตรการและ
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา, 2560) จึงส่งผลให้มีการด าเนินงานในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เติม ปุราถาเน (2557, น. 75) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ได้มีการ
ก าหนดกลยุทธ์และมีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน สอดคล้องกับกับกลยุทธ์การจัด
การศึกษาของจังหวัดปทุมธานีที่ก าหนดไว้ว่าให้สถานศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับณปภัช รุ่งโรจน์ (2553, น. 109) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วย เหลือนัก เ รียนของ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท า ให้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ประกอบกับมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
จึงท าให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับวุฒิไกร วุฒิกัมพล (2556, น. 61) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากและแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีแนวทาง
การด าเนินงาน 4 ประการ คือ 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
ทุกฝ่าย ต้องตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 2. ครูทุกคนและ คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการท างานทุกคณะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่ละคณะอย่าง
สม่ าเสมอตามที่ก าหนด 3. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงานโดยต้องได้รับความ
ร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน 4. การอบรมให้ความรู้
และทักษะ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 5.2.2 การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการด าเนิน  
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากและแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีการด าเนินงานมากกว่าขนาดเล็กที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
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ขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมากกว่ามีความพร้อมด้านการอุทิศตน พร้อมเต็มใจเสียสละเวลาและ
โครงสร้างขอบข่ายงานมีความชัดเจน มีการติดตามงานที่เป็นระบบ อีกทั้งมีผู้บริหารที่มีนโยบายที่
ชัดเจนในการบริหารงานในการเข้มงวดวางกฎระเบียบภาระหน้าที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
เป็นระบบ มีการส่งเอกสารตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอีกทั้งโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ยังมีความพร้อมเรื่องงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ การจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเติม ปุราถาเน (2557, น. 76) พบว่า ขนาดโรงเรียนต่างกัน มี
การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน เพราะโรงเรียนแต่ละขนาดมี
การบริหารงานที่แตกต่างกันทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และแผนงานหรือสถานที่ สอดคล้อง
กับฐานิยา งามศิริ (2553, น. 72) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าครูที่ปรึกษาที่สังกัดขนาดโรงเรียนต่างกันมีการ
บริหารโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่นั้นมีจ านวนนักเรียนที่
มาก ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนย่อมมาก
ขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีขนาด
ใหญ่มากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนที่น้อยกว่า 
           5.2.3 การเปรียบเทยีบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกัด      
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันใน
ภาพรวมและอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะระดับการศึกษาของครูไม่ได้ช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในการดูแลช่วย เหลือนัก เ รียนมีประสิทธิภาพ แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเมืองหลวงเป็นมหานครส าหรับทุกท่าน อยู่ในแหล่งความเจริญ ด้วย
เทคโนโลยี มีการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่อยครั้ง มีครู ครูแนะแนว มีความพร้อมอีกทั้งผู้บริหาร เห็น
ความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน จึงท าให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความ
เข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตรงกัน มีการติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษา 
แนะน ากันอย่างต่อเนื่อง มีการมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่เหมาะสม ช่วยเหลือป้องกันปัญหาให้กับนักเรียนโดยครูที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประสบผลส าเร็จ จึงส่งผลต่อการมี
บทบาทการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
จิรัฐิพร จีนสายใจ (2557, น. 109) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน และประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนทุกภาค
เรียน จึงท าให้ผู้ปกครองและครูมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ณปภัช รุ่งโรจน์ (2553, น. 109) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้
ความร่วมมือและมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  จากการวิจัยค้นพบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนแตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการ
ด าเนินงานมากท่ีสุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครสู่วนใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและเป็นครูที่เรียนจบมาใหม่ มีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งกระฉับกระเฉงเตรียมพร้อมที่
จะท างานทุกด้านด้วยความมุมานะคาดหวังความส าเร็จในงาน ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ต่างมี
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเอตนเองที่แตกต่างกันท าให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีระดับการด าเนินงานมากที่สุดและแตกต่างกัน 
           5.2.4 การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  

               สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไมแ่ตกต่างกันทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์มากกว่าบางครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่า
การปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ซ่ึงครูที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะ
มองเห็นปัญหาบางปัญหาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่ชัดเจน แต่ในบางกรณีครูที่มีประสบการณ์
การท างานน้อยกว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า เนื่องมา จากช่องว่างระหว่างวัยกับนักเรียนที่
ใกล้เคียงกันและท าให้เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าความรู้และ
เทคนิคใหม่มาช่วยเหลือนักเรียนได้ทันทีตามยุคสมัยของนักเรียนในปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิไล รุ่งโรจน์แสงจินดา (2555, น. 136) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยการใช้หลักจิตวิทยาของโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
พบว่า ผู้บริหารและครูระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า 10 ปี กับ 10 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาได้มีการสร้าง
ความเข้าใจและประสานความร่วมมือกันในการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการ
ท างานเป็นทีมส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของรองรัตน์ 
ทองมาลา (2558, น. 122) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกันได้มีการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกันในการ
ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการท างานเป็นทีมส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้มีความเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนริศรา จูแย้ม (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
ระยอง ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ที่จ าแนก
ตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งการท างาน และขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน 
           5.2.5 การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด า เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการพัฒนา
ตามล าดับดังนี้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อ และด้านการคัดกรองนักเรียน  
         ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ าเป็นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับ
ต้องการพัฒนามากที่สุด ปัญหาที่พบ ได้แก่ ครูไม่สามารถป้องกันนักเรียนได้ตลอดเวลา ดูแลได้แต่
เวลาที่นักเรียนอยู่ภายในโรงเรียน การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง จะท าให้พบกลุ่มเสี่ยงที่
จะเกิดปัญหาต่าง ๆ แต่ครูไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยล าพัง การป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนท าได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลนักเรียนเท่าที่ควร ครูขาดความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา ท าให้ครูใช้เหตุผลและเข้าใจปัญหาของเด็กน้อย และขาดความเอาจริง
เอาจัง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนที่ต้องดูแลเป็นจ านวนมาก ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึงอีกทั้งครูมี
ภาระงานเอกสารงานประเมินต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ผลการวิจัยมีค่าดัชนีความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด การแก้ไขปัญหานักเรียนในขั้นแรกนั้น ครูต้องมีเวลาในการให้ค าปรึกษามีเวลาจัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ครูต้องเสียสละเวลาส่วนตัว และต้องมีเวลาให้กับนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนมีปัญหา 
ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหานั้น
จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้ความส าคัญกับวิธีการและการติดตามที่เป็น
ระบบครูควรที่จะรับรู้ข้อมูลของนักเรียนในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และด้านพฤติกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนมีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม  
 โดยรายข้อที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่
เรียนอ่อนเพ่ือติวหรือสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่นั่งด้วยกันจะมี
ความสนิทใกล้ชิดกัน ด้วยความใกล้ชิดสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ ไม่มีช่องว่าง
ระหว่างวัยสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ บางครั้งกลัวครูดุเลยไม่กล้าถาม จากการวิจัย เป็นเพราะครู
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการให้ค าปรึกษา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่เหมาะสม ครูสามารถ
ยืดหยุ่น ยอมรับข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือการปรับเปลี่ยนได้โดยครูมีทักษะในการท างาน มีความศรัทธา 
รับผิดชอบต่องานในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคคล หน่วยงานและสังคมที่เกี่ยวข้องในขอบเขต
ความสามารถปฏิบัติตนโดยการยึดหลักจรรยาบรรณ มีคุณธรรม พรหมวิหาร 4 และสามารถรักษา
ความลับของบุคคลไม่มีอคติในการให้ค าปรึกษา รักษาประโยชน์สิทธิของผู้รับค าปรึกษา และ
สอดคล้องกับก าไลทิพย์ ราชแก้ว (2552, น. 92) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3-4 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ความต้องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
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ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษารายด้านและโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยรายด้านความต้องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด คือ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ต้องการพัฒนาแก้ไขเก่ียวกับวินัยและความประพฤติ ด้านสาร
เสพติดและเรื่องเพศ ด้านการเรียน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเกือบจะทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ท าให้นักเรียน
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวมไม่สนใจการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า สอดคล้องกับจุติกรณ์ นิสสัย (2558, น. 93) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 4 ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
พูดคุยกับนักเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครูด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยการประสานผู้ปกครอง
และหน่วยงานอืน่ ๆ ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือทราบถึง
ปัญหาของนักเรียนแต่ละคน แก้ปัญหารายบุคคล และปฏิบัติทีละขั้นตอน ดูความเปลี่ยนแปลงควรมี
การประชุมเพ่ือปรึกษาเกี่ยว กับพฤติกรรมนักเรียน และควรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข
พฤติกรรม และด้านการป้องกันนักเรียน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  สอบถามพูดคุยถึง
สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อนักเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ควรวาง
ระเบียบข้อบังคับให้นักเรียนปฏิบัติ และเพ่ิมกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากภัย
รอบตัวรู้ทันภัยต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐานิยา งามศิริ (2553, น.7) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ให้
ความหมายของการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาที่ให้
ความเอาใจใส่นักเรียนในความรับผิดชอบ แต่ส าหรับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหานั้นจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ควรให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนทั้งด้านป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใช้นอกเวลาเรียน สอดคล้องกับ   
ปิยะพร ป้อมเกษตร์ (2559, น. 205-206) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าเสนอกลยุทธ์การบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ได้น าเสนอกลยุทธ์การ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 
กลยุทธ์หลัก 20 กลยุทธ์รอง 60 วิธีการ หนึ่งในกลยุทธ์หลัก คือ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ซ่ึงประกอบด้วย 4 กลยุทธ์รองดังนี้  

1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านร่างกาย มีแนวทาง
การด าเนินการ ได้แก่ (1) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนงานกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ด้านร่างกาย (2) ผู้บริหารมีการแต่งตั้งบุคลากร ก าหนดผู้รับผิดชอบ กิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านร่างกาย มีการประสานความร่วมมือกับสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน มีการด าเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการนักเรียนเพ่ือให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (3) ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบัติตามแผนเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่อง  



 
 
 

119 

 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านจิตใจ มีแนวทาง
การด าเนินการ ได้แก่ (1) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนงานกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ด้านจิตใจ (2) ผู้บริหารมีการแต่งตั้งบุคลากร ก าหนดผู้รับผิดชอบ กิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ มีการประสานความร่วมมือกับสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตนักเรียน และสุขนิสัยที่ดี จัดกิจกรรมเสริมสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ให้นักเรียนรักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเอง และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะอาชีพเพ่ือให้นักเรียนรักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต      
(3) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพ่ือทราบถึงความ ก้าวหน้า 
และข้อบกพร่อง   

3) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีแนวทางการด าเนินการได้แก่ (1) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนงานกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ผู้บริหารมีการแต่งตั้งบุคลากร ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านมีการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติตาม
แผนเพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าและคุณธรรม จริยธรรม ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนใน
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน (3) ผู้บริหารข้อบกพร่อง 
  ความต้องการจ าเป็นด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอยู่ ในระดับต้องการพัฒนา
ตามล าดับ โดยครูควรเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนรู้จักผู้อ่ืนและสังคมเช่นให้นักเรียนรู้จักตนเองและเพ่ือน ๆ มากขึ้นครูควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพครูควรจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาครูควรให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหา ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริ โชคสกุล (2559, น. 81) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ สรุปว่าสภาพที่ควรจะเป็นของด้าน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูต้องจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีวามสามารถได้รับการยอมรับจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง ครูควรยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของนักเรียนเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของนักเรียน และครูต้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มีมาตรฐานความรู้สูงขึ้น และสอดคล้องกับครรชิต เมฆขลา (2552, น. 31) 
กล่าวว่า ในการพัฒนานักเรียน ครูประจ าชั้น ควรให้ความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหานั่นจ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหา
วิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียน จนมีปัญหาของ
สังคม การพัฒนานักเรียนมีวิธีการและเทคนิคหลายวิธี เช่น การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียนให้น่าสนใจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อมเสริม 
กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง การติดตามรายงานส่วนเกี่ยวข้อง 
 ความต้องการจ าเป็นในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับต้องการพัฒนา 
ตามล าดับ โดยครูประจ าชั้นควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จัดท าข้อมูลด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านต่าง  ๆ เช่น ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ ในระเบียนสะสมอีกทั้งครูควรสอบถามข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ของบิดามารดาหรือ
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ผู้ปกครองนักเรียน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี นิตยา (2551, น. 35) ได้ศึกษาปัญหา
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการส าคัญที่ช่วยให้ครูทราบจุดแข็งจุดอ่อน
ของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งต้องเลือกวิธีการและเครื่องมือหรือเทคนิค  
ต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถถน าไปวางแผนให้การ
ช่วยเหลือ ป้องกัน และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมธุริน แผลงจันทึก (2554, น. 25) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สรุปว่า การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล คือการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนทางด้านความสามารถ ด้านสุขภาพและ
ด้านครอบครัว เพ่ือการส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนต่อไป 

       ความต้องการจ าเป็นการส่งต่ออยู่ในระดับต้องการพัฒนาตามล าดับ  ครูควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเพ่ือส่งต่อไปรับการช่วยเหลือครูควรด าเนินการแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นด้วยตนเองก่อนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อนักเรียนครูควรมีการประสาน
ให้ครูแนะแนวฝ่ายปกครองติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาแล้วมี
การรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ แซ่โซว    
(2551, น. 73) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน ครูที่
ปรึกษาควรประสานงานกับครูที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งต่อและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการจ าเป็นการคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับต้องการพัฒนาตามล าดับ ครูประจ าชั้น
ควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียน บุคลิกภาพ ครอบครัว ความสามารถในการเรียน เพ่ือจัดนักเรียนเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา ใช้เกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียนเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับปารีวรรณ  โคตรชมพู (2554, น. 35) ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 
พบว่า การด าเนินงานที่น่าจะมีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียนเพราะว่าต้องยึดเกณฑ์ที่
มีมาตรฐานในการจัดกลุ่มนักเรียน ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วน ความรอบคอบและความระมัดระวังใน
การลงสรุปข้อมูล  ครูควรท าการคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
มีปัญหา โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือที่จะจัดหากิจกรรมที่ป้องกัน
และการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน ให้เหมาะสมกับกลุ่มของนักเรียนที่ครูได้ท าการคัดกรองไว้และสอด 
คล้องกับงานวิจัยของจุติกรณ์ นิสสัย (2558, น. 98) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรมีระบบคัดกรองที่ชัดเจนเป็นระบบ ไม่ซ้ าซ้อน ครูมีการ
คัดกรองท าให้แยกเด็กได้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนได้ดีน านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมา
พัฒนาก่อน และควรส่งต่อกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือต้องคัดกรองนักเรียนจริง ๆ แล้วแยกแยะ
ตามความเป็นจริง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร  

                   5.3.1.1 จากผลการวิจัยที่ได้นั้น พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยด้านที่มีการด าเนินงานมากที่สุด  
                          ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูควรมีการจัดกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก ตามล าดับและพัฒนาระบบกิจกรรมโฮมรูมโดยเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ผู้บริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นประจ า 
               5.3.1.2 จากผลการวิจัยที่ได้นั้น พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด  
          ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
ด้านความสามารถด้านผลการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านความ
ประพฤติโดยการ สังเกต สัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านนักเรียนมากขึ้น และสัมภาษณ์เพ่ือนบ้านที่อยู่
ใกล้เคียงกับนักเรียน เพ่ือเก็บรายละเอียดของข้อมูล จัดท าฐานระบบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครองให้มี
การเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน ควรมีการจัดสรรเวลาให้ครูที่ปรึกษาได้พบกับนักเรียนให้มากขึ้นจัดกิจกรรม
พบปะผู้ปกครองเพ่ือความส าคัญของการให้ข้อมูลนักเรียนตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง  ให้
ก าลังใจนักเรียน และอบรมบ่มนิสัยเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม เป็นต้น และครูทุกคนความศึกษาภูมิ
หลังของนักเรียน เพ่ือให้เข้าใจปัญหาของนักเรียน 
 ตอนที่ 2 ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
                   5.3.1.3 จากผลการวิจัยที่ได้นั้น พบว่า ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วย เหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยด้านที่มีความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด คือด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา  
                           ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูและทุกฝ่ายควรเข้าถึงปัญหา เพ่ือน าเป็นแนวทางใน
การปรับ ปรุงแก้ไขให้สภาพดีขึ้น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และความถนัด
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลได้ ควรติดตาม และตรวจสอบในการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง ควรมีการประชุมชี้แจง
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมสร้าง
กระบวนการกลุ่ม ครูควรให้ความรักและความไว้วางใจกับเด็กนักเรียนมากขึ้น ต้องมีเวลาในการให้
ค าปรึกษามีเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ครูใช้ความเข้าใจและพูดคุยกับ
นักเรียนให้มากขึ้น โดยอาจมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ หรืออาจจัดท าคู่มือทางด้านการดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ครูได้ศึกษาทักษะ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
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            5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
          5.3.2.1 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไปนั้นควรท าการศึกษา ดังนี้ 
          1) ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียน ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               2) ควรศึกษาการด าเนินงานของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนิน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 
                   3) ควรศึกษาการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 
                   4) ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
ค าชี้แจง 
          1. แบบสอบถามนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา       
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จ.ปทุมธานี ค าตอบที่ได้
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวม ไม่มีผลต่อผู้ตอบแต่ประการใด จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อตามสภาพจริง  
 2. แบบสอบถามชุดนี้มี 2ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  
  
 
 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 

นางวรรณา โฉมฉิน 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตอนที่ 1  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงในวงเล็บ ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกับขนาดของโรงเรียน ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การท างานของท่าน 
  
 1. ขนาดของโรงเรียนที่ท่านสังกัด 
     ( ) ขนาดเล็กมีนักเรียน  1- 400 คน 
     ( ) ขนาดกลางมีนักเรียน 401 – 800 คน 
     ( ) ขนาดใหญ่มีนักเรียน 801 คนข้ึนไป 
  
 2. ระดับการศึกษา 
     ( ) ปริญญาตรี 
     ( ) ปริญญาโท 
     ( ) ปริญญาเอก 
  
 3. ประสบการณ์การท างาน 
  (  ) 1-5 ปี               (  ) 11-15 ปี 
            (  ) 6-10 ปี              (  ) มากกว่า 15 ปี 
 
ตอนที่ 2  
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาประเด็นในแบบสอบถามแต่ละข้อว่าท่านมีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของท่านใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับใด และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

5 หมายถึง  สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นมาก 
3 หมายถึง  สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นปานกลาง 

 2 หมายถึง  สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นน้อย 
 1 หมายถึง  สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นน้อยที่สุด 
 
ตัวอย่าง การพิจารณาข้อค าถามในการตอบ 2 ส่วนคือสภาพความเป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น 

การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1.ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
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ตอนที่ 2 โปรดเลือกเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับความคิดเห็นของท่านในการตอบ 2 ส่วนคือ
สภาพความเป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น 
 

การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1.ไดใ้ช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

          

2.ไดจ้ัดท าผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาลง
ในระเบียนสะสม 

          

3. ไดส้ังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน
การเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

          

4. จัดท าข้อมูลด้านความสามารถพิเศษ ของนักเรียน
ในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ในระเบียนสะสม 

          

5.มีการบันทึกการตรวจสุขภาพ ส่วนสูง น้ าหนัก และ
โรคประจ าตัวของนักเรียนในระเบียนสะสม 

          

6.ไดส้อบถามลักษณะนิสัยของนักเรียนจากเพ่ือนใน
ห้องเรียน 

          

7.ไดส้อบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัว เช่น 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว สภาพบุคคลในครอบครัว
จากนักเรียน 

          

8. ไดส้อบถามข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ของบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน 

          

9.ประชุมพบผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และระดมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือนักเรียน 

          

10.มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ทราบสภาพความ
เป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนใน
กลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา 

          

11.มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็น
รายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

          

12. สถานศึกษามีข้อมูลประจ าตัวของนักเรียนที่มี
ความถูกต้องและง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
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การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การคัดกรองนักเรียน 
1.ใช้เกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียนเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูล 

          

2.มีการใช้ระเบียนสะสมเป็นแหล่งข้อมูลในการคัด
กรอง 

          

3.มีการใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็น
แหล่งข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน 

          

4.มีการใช้แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็น
แหล่งข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน 

          

5.มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก จุดอ่อน จุดแข็ง 
(SDQ) โดยให้ครูผู้ปกครอง นักเรียน ประเมินนักเรียน 

          

6.ดูแลช่วยเหลือการเรียน ความเอาใจใส่ในการเรียน 
และการมาโรงเรียนสม่ าเสมอของนักเรียน 

          

7. ตรวจสุขภาพร่างกาย เช่น ความปกติของ ร่างกาย 
โรคประจ าตัว น้ าหนัก ส่วนสูง ความสะอาดของ
ร่างกาย ฯลฯ 

          

8.สังเกตสภาพอารมณ์ของนักเรียน เช่น ซึมเศร้า วิตก
กังวล ความเครียด ฯลฯ 

          

9.สังเกตบุคลิกภาพของนักเรียน เช่น พฤติกรรมไม่อยู่
นิ่ง สมาธิสั้น ฯลฯ 

          

10.สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมามีปัญหา เช่น 
ก้าวร้าว ใช้สารเสพติด ชอบลักขโมย ท าร้ายตนเอง 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ฯลฯ 

          

11.สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ครู 
ผู้ปกครอง 

          

12.จ าแนกแยกประเภทนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

          

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
1.จัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน เป็นประจ าทุกวัน 

          

2.จัดกิจกรรมโฮมรูม ที่ตรงกับความต้องการหรือความ
สนใจของนักเรียน 
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การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน (ต่อ) 
3.จัดกิจกรรมโฮมรูมท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วม เช่น ได้
แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ฯลฯ 

          

4.จัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
รู้จักผู้อื่น และสังคม เช่น ให้นักเรียนรู้จักตนเองและ
เพ่ือนๆ มากขึ้น วิธีการศึกษาในโรงเรียน การผ่อน
คลาย ความเครียด มารยาทในโอกาสต่างๆ การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ 

          

5.เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบของกิจกรรมตามความเหมาะสม 

          

6.จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติ ให้พัฒนาได้
เต็มศักยภาพ 

          

7.จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาให้
เป็นกลุ่มปกติอย่างยั่งยืน 

          

8.จัดกิจกรรมซ่อมเสริม เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

          

9.จัดกิจกรรมโดยเน้นนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมให้
มากที่สุด 

          

10.เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน           

11.เลือกผู้ปกครองเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวแทนห้องเข้า
ร่วมประชุม ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน 

          

12.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถท าให้
นักเรียนกลุ่มมีปัญหาแนวโน้มกลับมาเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกติและกลุ่มปกติมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

          

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
1.ให้ค าปรึกษาทั่วๆ ไป รวมทั้งเรื่องการปรับตัวและ
การวางตัวในสังคมเพ่ือช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาแก่
นักเรียน 

          

2.เอาใจใส่ดูแลนักเรียน โดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคน           
3.ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
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การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการด าเนินงาน 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา(ต่อ) 
4.ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
โดยยึดหลักเมตตาธรรมและใช้หลักจิตวิทยา 

          

5.จัดกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ เช่น ชุมนุมดนตรี
สากล ชุมนุมสะสมแสตมป์ 

          

6.จัดกิจกรรมในห้องเรียน เช่น ฝึกทักษะการพูดโดยให้
ออกมารายงานหน้าชั้น เล่าเรื่อง หรือเป็นผู้อ่านข่าวให้ 
เพ่ือนๆ ฟัง ฯลฯ 

          

7.ให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อน 
เพ่ือติวหรือสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า 

          

8.ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนจากครูประจ า
วิชาในช่วงพักกลางวันหรือเลิกเรียน 

          

9. มีการบันทึกการป้องกัน แก้ไขปัญหาของนักเรียน 
และแจ้งข้อมูลผู้ปกครองทราบทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
หรือเชิญมาพบที่โรงเรียน 

          

10. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ท าให้
นักเรียนมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม 

          

การส่งต่อ 
1.มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเพ่ือส่ง
ต่อไปรับการช่วยเหลือ 

          

2.ด าเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน หาก
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อนักเรียน 

          

3.ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้
ทราบล่วงหน้า 

          

4.ให้ครูแนะแนว ครูพยาบาล ฝ่ายปกครอง ได้
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

          

5.ประสานให้ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง ติดต่อ
หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหา 

          

6.มีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบบันทึกประสานงาน
ขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร 

          

 



 
 

167 

 

      

     การด าเนินงานในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการด าเนินงาน 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การส่งต่อ (ต่อ) 
7.ครูนัดวัน เวลา สถานที่นัดพบกับหน่วยงานภายนอก
ที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อ 

          

8.มีการรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

          

9.มีการรายงานและข้อมูลย้อนกลับทุกครั้ง           
10.จัดท าสรุปและรายงานผลการช่วยเหลือเป็นระบบ           
11.นักเรียนได้รับวิธีการที่ดีที่สุดและโอกาสในการ
พัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

          

 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
   อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
2. อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
   อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
3. นายขวัญชัย ฮึงรักษา 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
4. นายสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
5. ดร.กัญวัญญ์ ธารีบุญ 
   ครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ นามสกุล    นางวรรณา โฉมฉิน 
วัน เดือน ปี ที่เกิด    2 พฤศจิกายน  2512 
สถานที่เกิด    จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน    138/275 หมู่ 7 ต าบลเชียงรากน้อย 
     อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา     
พ.ศ. 2536                                       ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2554    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประวัติการท างาน    
พ.ศ. 2554                                       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
     แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558                                       คร ูคศ.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
     แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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