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บทคดัย่อ 
 
 

               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูล       
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษานักเรียนชั้นประถม  
ศึกษาปีท่ี 4 – 6 สอบถามความพึงพอใจจากผูป้กครองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 รวมทั้ งส้ิน 59 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ     
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี  
 1. โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แต่ยงัมีบางประการท่ียงัตอ้งปรับปรุง ไดแ้ก่ การไม่เขา้ไปแกไ้ข
ปัญหาในครอบครัวของนักเรียนอย่างทันท่วงที และการขาดการประสานงานกับผูป้กครองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 2.  ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนข้ึน โดยใชก้ระบวนการ PDCA 
 3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this investigation were to examine the conditions and student – care 
problems in order to develop a student – care management system and to explore satisfaction on 
the implementation of the system at Ban Changmorh School, Maesariang District, Mae Hong Son 
Province. The population consisted of 59 participants including the school administrators, school 
board members, teachers, grade 4 – 6 students, and their parents. The research instruments 
included a questionnaire and an interview. The content analysis was used to analyze the 
qualitative data and the results are presented descriptively. The quantitative data were analyzed 
for percentage, arithmetic mean, and standard deviation by utilizing a package program. The 
study results are summarized as follows. 
 1.  The school had implemented the steps of the student – care system but certain 
aspects needed to be improved, for instance, not solving family problems of students promptly or 
lack of regular coordination with students’ parents. 
  2.  The operation manual of the student-care system based on the PDCA process was 
established. 
 3.  The satisfaction of the target group on the development of the system was at a good 
level. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจดัการศึกษาต้องเป็นไป      
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และมาตรา 22 แนวการจดัการศึกษายงัให้
ความส าคญัแก่ผูเ้รียนทุกคน โดยยึดหลกัว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละ  
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ รวมทั้ง
มาตรา 23(5) ในการจดัการศึกษาตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีก าหนดให้ด าเนินการ คือ
เร่ืองความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข การจดักระบวน   
การเรียนให้ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ให้ผูเ้รียนรู้จกัประยุกตค์วามรู้มาใช้ เพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา ให้รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม 
สนบัสนุนผูเ้รียนแลว้ การป้องกนัและช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนก็นบัวา่
เป็นเร่ืองส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

                    ในปัจจุบนัการศึกษานบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาคนให้มีความเจริญงอกงาม
กา้วหน้าทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม วฒันธรรม และสติปัญญา โรงเรียนหรือ สถานศึกษา
จึงมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือ อบรมสั่งสอนฝึกฝนจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้นกัเรียนไดเ้จริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบสามารถ
ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ จึงตอ้งมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  
 ตามท่ี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 14) ไดก้  าหนดหลกัการด าเนินงาน
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว  ้5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 การรู้จกันักเรียนเป็น
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รายบุคคล ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาท่ีไม่ เหมือนกัน         
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ การรู้จกัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ตวันกัเรียน จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน สามารถน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนท่ี  2 การคัดกรองนักเรียน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม         
การป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรียนไดอ้ย่างถูกทาง เม่ือรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลแลว้จะตอ้งมี
การคดักรองนกัเรียน เพื่อจดักลุ่มนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ              
อีกกลุ่ม คือ กลุ่มเส่ียง เป็นนกัเรียนท่ีจดัอยู่ในกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน และ
กลุ่มท่ีมีปัญหา คือ นกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑก์ารคดักรองของโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 3        
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครู         
ท่ีปรึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึนและมีความภาคภูมิใจในทุก ๆ ด้าน เม่ือมีการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียน ก็จะน าไปสู่ขั้นตอนท่ี 4 การป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการดูแลนกัเรียนอย่าง
ใกลชิ้ดและหาวิธีการป้องกนัแกไ้ขอยา่งจริงจงั ขั้นตอนสุดทา้ยของการด าเนินงานของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งต่อนกัเรียนให้ผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีการส่งต่อ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบ
แรก คือ   การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนได ้แต่ก็
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือครูฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 
และรูปแบบท่ีสอง คือ การส่งต่อภายนอก เช่น ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครอง เป็นผูด้  าเนินการ         
ส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก การส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครอง   
ควรจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ียากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น ปัญหาเก่ียวกับจิตใจ 
ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรมท่ีซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออยา่งเป็น
ระบบ และประสานการท างานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณี   
ท่ียากต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอก    

                     ดงันั้น โรงเรียนบา้นช่างหมอ้จึงตอ้งหาวิธีจดักระบวนการทางการศึกษา เพื่อการพฒันา
นกัเรียนทุกดา้น นอกจากการจดัหลกัสูตรพฒันาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ขต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน ก็เป็นส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงในการพฒันา ในสภาพของสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน เราตอ้งยอมรับว่ามีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการด าเนินชีวิต การส่ือสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ นอกจากจะส่งผล   
ทางความเจริญรุ่งเรืองแลว้ ยงัส่งผลกระทบโดยการก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น นกัเรียน  
ไม่ใส่ใจในการเรียนรู้ จะเห็นได้จากการท่ีคะแนนสอบ ( O – net ) ของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ       
ไม่มีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ ตามการรายงานแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ          
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(2558) นักเรียนออกกลางคนั ร้อยละ 11.11 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด หมายความว่า มีนักเรียน  
54 คน ออกกลางคันถึง 6 คน ตามการรายงานสถิตินักเรียนปีการศึกษา (2558 ) ครูขาดความ         
เอาใจใส่ในการดูแลนักเรียน จะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา (2558) พบวา่ ระดบัคุณภาพในการดูแลนกัเรียนของครู อยูใ่นระดบั
พอใช้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลเสียต่อตวันักเรียน ท่ีท าให้ขาดโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เพื่อการด ารงชีวติอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ได ้
              ดว้ยสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอ แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี การรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกนัและช่วยเหลือ
นักเรียนและการส่งต่อนักเรียน เพื่อท าการวิจยัโดยน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน    
เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
         1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
         2.  เพื่อจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
            3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหมอ้ 
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย    
 1.  ได้ขอ้มูลสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหม้อ   
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2.  ไดร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    
 3.  ไดข้อ้มูลความพึงพอใจการใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
อ าเภอ แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน



 

 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านช่างหม้อ     
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั จ  านวน 59 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ จ านวน 7 คน ครูท่ีปรึกษา
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 – 6 จ านวน 3 คน ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
จ  านวน 24 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 – 6 จ  านวน 24 คน รวมทั้งส้ิน 59 คน   
 2.  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน จดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน รวมไปถึงศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัโครงสร้างการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 5 ดา้น   
คือ ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคดักรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียน ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ตามทฤษฎี PDCA  
 3.  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ผูว้ิจยัได้ก าหนดระยะเวลาในการวิจยัไว ้1 ภาคเรียน  คือ     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
 4.  ขอบเขตด้ำนสถำนที่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดพื้นท่ีการศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6
โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหมอ้ หมายถึง กระบวนการบริหาร
จดัการระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนบา้นช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใน        
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและ
พฒันานักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียนท่ีพฒันาข้ึน     
โดยผูว้จิยั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
  1.1  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การท่ีได้รู้ข้อมูลเชิงประจักษ์           
ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียนท่ีท าให้เขา้ใจตวันกัเรียนมากข้ึนสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อการ
คดักรองนกัเรียนใหเ้ป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนได ้
  1.2  ด้านการคดักรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ โดยจดักลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ คือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์
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ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์คดักรองของโรงเรียนแลว้ อยูใ่นเกณฑ์ของกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง คือ นกัเรียน
ท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์คดักรองของโรงเรียนแลว้ อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียง 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีเป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาโรงเรียนต้องป้องกันหรือแก้ไขและให้การช่วยเหลือ      
ตามแต่กรณี กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์คัดกรอง        
ของโรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด     
ตามแต่กรณีและส าหรับนกัเรียนบางคนท่ีมีมากกวา่ 1 ปัญหา ท่ีตอ้งการช่วยเหลือ แต่มีบางเร่ืองท่ีอยู่
ในภาวะเส่ียงก็จดัวา่เป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา   
  1.3  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน หมายถึง การสนบัสนุนให้นกัเรียนท่ีอยูใ่น
ความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา ให้มีคุณภาพ
มากข้ึน มีความภาคภูมิใจตนเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติหรือ
กลุ่มเส่ียงกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาและเป็นการช่วยให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา
กลบัมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติได้และมีการพฒันาพฤติกรรมให้ดีข้ึนกว่าเดิมและมีคุณภาพตามท่ี
โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป 
  1.4  ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง การดูแลนกัเรียนซ่ึงครูท่ีปรึกษา
ให้ความเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนัแต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหานั้น
จ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดและหาวิธีการช่วยเหลือ ซ่ึงหากเป็นกลุ่ม
เส่ียงก็ตอ้งเฝ้าระวงัและป้องกนัมิให้กลายเป็นกลุ่มมีปัญหาส่วนกลุ่มมีปัญหาก็ตอ้งหาวิธีการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเร่งด่วน   
  1.5  ด้านการส่งต่อนักเรียน หมายถึง กระบวนการส่งนักเรียนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและครูท่ีปรึกษาไดแ้กไ้ขปัญหาโดยวิธีต่างๆแลว้ แต่นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนจึงตอ้ง
ด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ
อยา่งถูกทางและรวดเร็วข้ึน  หากปล่อยให้เป็นบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใดคนหน่ึง
นั้นความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ จนยากต่อการแก้ไข     
การส่งต่อนกัเรียน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1.5.1  การส่งต่อภายใน หมายถึง ครูท่ีปรึกษาส่งนักเรียนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะปัญหาเช่น ครู
แนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชาหรืองานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อ
ตอ้งมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานการท างานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อการช่วยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีก ก็ตอ้งส่งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเช่นกนั 
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  1.5.2  การส่งต่อภายนอก หมายถึง การส่งนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดช่้วยเหลือพฒันานกัเรียนกรณีท่ีเกินความสามารถ
ของโรงเรียนโดยครูแนะแนวหรือผูเ้ก่ียวข้องเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบ       
การช่วยเหลือเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
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บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
   การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปเป็นฐานความรู้ในการก าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบ 
2.  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3. วงจรพฒันาระบบ     
4.  การบริหารเชิงระบบตามวงจร PDCA   
5.  สภาพบริบทโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
6.  นโยบายโรงเรียนบา้นช่างหมอ้เก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการบริหารจัดการระบบ 
   ความหมายของการบริหาร 
         การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นจะต้องด าเนินการเป็นไปอย่างมีขั้นตอน      
มีระบบต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัในรูปของกระบวนการ ซ่ึงจะท าให้มองเห็นทิศทางขอบข่ายของงาน
และผลส าเร็จของงานในอนาคตผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจค าวา่การบริหาร ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  
   เจริญผล สุวรรณโชติ (2544 : 232) กล่าวว่าการบริหาร คือ กระบวนการของสังคม     
อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนั เพื่อกระท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่าง 
เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายตามท่ีได้ก าหนดเอาไว ้การกระท านั้นจะเป็นการกระท าท่ีเก่ียวข้องกับ     
การสร้างสรรคก์ารด าเนินการ เพื่อใหค้งอยูต่่อไป  
                 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2547 : 493) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
น าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนบริหาร คือ การวางแผน การจดั
องคก์าร การน าและการควบคุมโดยท่ีการวางแผนคือการก าหนดวตัถุประสงค ์การตดัสินใจ การจดั
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องค์การคือการรวบรวมทรัพยากร การจดัหาคนเขา้ท างาน การจดัโครงสร้าง การน า คือ  การจูงใจ 
การมีอิทธิพลและการติดต่อส่ือสาร การควบคุม คือ การตรวจสอบ การบริการสินคา้ กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ 
   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า การบริหารคือการน าบุคลากรภายในองค์กรเขา้มา
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์
   ความส าคัญของการบริหาร 
             สมยศ นาวีการ (2544 : 23) สรุปความส าคญัของการบริหารว่า การบริหารมีความส าคญั
และเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวพันระหว่างกัน เพื่อความส าเร็จของเป้าหมาย        
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความส าเร็จในเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เป้าหมายดงักล่าวน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
องคก์าร แต่ไม่วา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวข้ององคก์ารใดองคก์ารหน่ึงโดยเฉพาะจะเป็นอย่างไรก็ตาม 
การบริหารก็คือ กระบวนการส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายดงักล่าวน้ีประสบความส าเร็จ 
              สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2545 : 56) กล่าวถึง ความส าคญัของการบริหารไว ้ดงัน้ี 1) การบริหาร
เจริญเติบโตควบคู่มากบัการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ีช่วยให้มนุษยด์ ารงชีวิตอยูร่วมกนัได้
อย่างผาสุก  2) จ  านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นผลให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยายงาน     
ดา้นการบริหารให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน 3) การบริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า   
ของสังคม ความกา้วหน้าดา้นวิทยาการต่าง ๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปล่ียนแปลงและกา้วหน้า
รวดเร็วยิ่งข้ึน 4) การบริหารเป็นมรรควิธีท่ีส าคัญในอันท่ีจะน าสังคมและประเทศไปสู่ความ
เจริญกา้วหน้า  5) การบริหารจะช่วยช้ีให้ทราบถึงแนวโน้ม ทั้งในด้านความเจริญและความเส่ือม
ของสังคมในอนาคต 6) การบริหารมีลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในองค์การ 
ฉะนั้นความส าเร็จของการบริหาร จึงข้ึนอยู่กับปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม      
ทางการเมือง 7) การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเคร่ืองมือ นักบริหารต้อง
ค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการเป็นเคร่ืองแสดงให้ทราบถึงความสามารถ    
ของนกับริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 8) ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ไม่ว่าในครอบครัว
หรือในองค์การยอ่มมีส่วนเก่ียวพนัในการบริหารอยู่เสมอ ดงันั้น การบริหารจึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ
และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยา่งฉลาด 9) การบริหารกบัการเมืองเป็นส่ิงคู่กนัไม่อาจแยกจากกนัได้
โดยเด็ดขาด ดังท่ีกล่าวกันว่า การเมืองกับการบริหารนั้ นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญ        
อนัเดียวกนั 
               จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การบริหารมีความส าคัญแก่คนทุกกลุ่ม เพราะ      
การบริหารเจริญเติบโตควบคู่มากบัการด ารงชีวิตของมนุษย ์และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้มนุษยด์ ารงชีวิต  
อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกการบริหารท าให้การท างานขององค์การส าเร็จ ก่อให้เกิดความสามคัคี     
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ในหมู่คณะ แม้ว่านักบริหารจะไม่ได้เป็นผูล้งมือท างานเองต้องอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  างานต่าง ๆ        
ก็ตาม แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าผูบ้ริหารไม่ตอ้งท าอะไรเลย ตรงกนัขา้มนกับริหารกลบัตอ้งหันมา
บริหารหรือการจดัการท่ีเป็นงานของกลุ่มทั้งกลุ่ม เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็น
ระบบโดยท่ีทุกฝ่ายต่างท างานโดยไดป้ระสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
   กระบวนการบริหาร 
             การด าเนินงานเพื่อให้องค์กรเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มีวิธีการอยู่
หลายแนวทางด้วยกนั แต่ประการส าคญัท่ีสุดในการบริหารก็คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งยึดกระบวนการ
บริหารอย่างใดอย่างหน่ึงมาเป็นหลักในการบริหารงาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการบริหารดงัน้ี 
             อินสอน บวัเขียว  (2547 : 63 – 72) กล่าวถึง กระบวนการบริหารไวว้่า การบริหารควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปน้ี 1) การวางแผน  คือ การสร้างความมั่นใจ ซ่ึงจะให้แน่ใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากร เพื่อท างานจะไม่ผิดพลาด เสียหาย และลดการเส่ียงภยั แผนงานเปรียบเสมือนแผนท่ี   
และเข็มทิศช่วยน าทาง การวางแผนจะเป็นงานบริหารประการแรกท่ีตอ้งท า  และจะครอบคลุม      
ถึงงานต่าง ๆ ทุกอย่างท่ีจะต้องมีการน า มาพิจารณาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่  2) การจดั
องค์การ คือ หน้าท่ีหรืองานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระเบียบ  เพื่อให้ส่ิงของและบุคคลผู ้เข้ามา            
อยูใ่นองคก์าร สามารถท างานเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่องาน  
ท่ีจะมีการประสานกนัท าเป็นทีมให้บรรลุวตัถุประสงค์  3) การจดัคนเขา้ท างาน คือ การเลือกเฟ้น
และจดัคนท่ีมีความรู้ความสามารถต่างกนัให้ลงท างานในต าแหน่งท่ียากง่ายต่างกนัอยา่งเหมาะสม  
4) การสั่งการ คือ การขอความร่วมมือโดยใช้เหตุผลเข้าว่า การมีส่วนร่วม ให้คนผูท้  างานรู้จัก
รับผิดชอบและควบคุมตนเอง เพื่อให้บรรยากาศการบริหารงานมีความราบร่ืน  5) การประสานงาน 
คือ การสามารถจูงใจให้คนปฏิบัติงานได้ดีโดยใช้การติดต่อส่ือสาร สองทาง ทั้ งไปและกลับ          
6) การควบคุม คือ การติดตามความกา้วหนา้ของงานเพื่อเทียบกบัแผนงาน 7) การประเมินผลและ
การรายงาน คือ ผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีปรากฏออกมาในสองลกัษณะ คือ การมีประสิทธิผลหรือ
การท างานสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละการมีประสิทธิภาพ คือ สามารถท างานไดคุ้ณค่า
หรือผลประโยชน์ตอบแทนกลบัมามากกวา่ตน้ทุนเสมอ 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) (2549 : 35 – 54) กล่าวว่า
กระบวนการบริหารท่ีนิยมกนัมากและสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัการบริหารงานได ้คือ กระบวนการ
บริหารของลู – เธอร์ กูลิค(Luthur Gulick) และแลนดอล เออวิค(Lyndall Urwick) เรียกย่อ ๆ ว่า 
POSDCORB โดยมีกระบวนการบริหาร 7 ประการดงัน้ี 1) การวางแผน (Planning – P) หมายถึง 
การจัดวางโครงการแผนปฏิบัติการรวมทั้ งวิธีการปฏิบัติงานเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุ
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วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 2) การจดัหน่วยงาน (Organizing – O) หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง
และอ านาจหน้าท่ี และการจดัสายงาน เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 3) การจดั
วางตวับุคคล (Staffing – S) หมายถึง การบริหารงานดา้นบุคคล ไดแ้ก่ การจดัอตัราก าลงั การสรรหา 
การพฒันาบุคลากรและการสร้างบรรยากาศการท างาน 4) การอ านวยการ (Directing – D) หมายถึง 
การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบงัคบับญัชา และการดูแลการปฏิบติังานในฐานะท่ีผูบ้ริหารเป็น
หวัหน้าหน่วยงาน 5) การประสานงาน (Co – ordinating – Co) หมายถึง การประสานกิจกรรมดา้น
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่ อให้ เกิดมีการร่วมมือประสานงานท่ี ดีและด าเนินไปสู่ จุดหมาย                  
6) การรายงาน (Reporting – R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้
ผูบ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานทราบความเคล่ือนไหวและความคืบหน้าของกิจการสม ่าเสมอ   
7) การงบประมาณ (Budgeting – B) หมายถึง การจดัท างบประมาณ การจดัท าบญัชีการใช้จ่ายเงิน
และการควบคุมตรวจสอบทางดา้นการเงิน 
               จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น พอสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อการท างานทุกประเภท ผูท่ี้ต้องการให้งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดจะต้องใช้กระบวนการทางการบริหารในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะตอ้งค านึงถึงกระบวนการในการวางแผนเป็นอนัดบัแรก มีการด าเนินการ
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ ทา้ยสุดตอ้งมีการประเมินผล
เพื่อให้ทราบว่าประสบความส าเร็จหรือมีปัญหามากน้อยประการใด จะต้องรู้และเข้าใจใน
กระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษา แล้วน ามาประยุกต์ใช้ไม่เฉพาะในเร่ืองของงานวิชาการ
เท่านั้น ในเร่ืองของพฤติกรรมนักเรียนก็น่าเป็นห่วง จึงตอ้งน า กระบวนการบริหารจดัการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเขา้มาอีกทางหน่ึง 
 
แนวคิดทีเ่กีย่วกบัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
   ความหมายของค าว่า “ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน”  
               กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 14) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเคร่ืองมือการท างาน        
ท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงานดงักล่าว และมีการประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้ งการสนับสนุน ส่งเสริมจาก
โรงเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึงการส่งเสริม การป้องกนั และการแก้ไขปัญหา    
ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือส าหรับครูท่ีปรึกษา ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
พฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปลอดภยัจากสารเสพติด 
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        ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2549 : 40) ให้ความหมายว่า 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั้นตอน 
พร้อมดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือการท างานท่ีชดัเจน โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีส่วนร่วม และ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ การส่งเสริมพฒันา การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา ให้แก่นกัเรียน   
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะการด ารงชีวิต
และรอดพน้จากวกิฤตทั้งปวง 
             กรมสุขภาพจิตและส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตระหนักถึง
ความส าคญัท่ีจะตอ้งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้กระบวนการท างานเป็นระบบมี
ความชดัเจน มีการประสานความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจะส่งผลให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ โดยมีแนวคิดหลกัในการด าเนินงาน  ดังน้ี       
1) มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตลอดชีวิต  เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการ     
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การยึดนกัเรียนเป็นส าคญัในการพฒันา เพื่อดูแลช่วยเหลือทั้งดา้นการป้องกนั 
แก้ไขปัญหาหรือการส่งเสริมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 2) ความส าเร็จของงาน ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม      
ทั้ งการร่วมใจร่วมคิดร่วมท าของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง 3) รูปแบบการประเมินโครงการระบบการ
ช่วยเหลือนกัเรียน 
   การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนมีภารกิจหลกัท่ีเป็นหัวใจของการด าเนินงาน 5 กิจกรรม คือ 1) การรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2) การคดักรองนกัเรียน 3) การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4) การป้องกนัช่วยเหลือ
และแกไ้ขนกัเรียน และ 5) การส่งต่อนกัเรียน 
 



12 
 

 

 
 
     ภาพที ่2.1    กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     ทีม่า :  ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 17  
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   ประโยชน์ของการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
                หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2550) กล่าวว่า      
เป็นการพฒันานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรมและ
จริยธรรมและการด ารงชีพอย่างมีความสุขในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 กล่าวคือ ให้นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ดว้ยความร่วมมือ
ของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชนสังคม และครอบครัวของนักเรียนเอง        
ดว้ยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก มีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิต
ของคน ซ่ึงมีความซับซ้อนมากข้ึน หลายครอบครัวมีเวลาและใกล้ชิด เพื่อดูแลอบรมสั่งสอน
ลูกหลานลดน้อยลง  ตัวนัก เรียน เอง ท่ี เป็น เยาวชน ท่ี มีประสบการณ์ ใน ชีวิตไม่มากนัก 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงท าให้เกิดปัญหากบัตนเองและสังคมได้ง่าย ดงันั้น ความจ าเป็นในการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง การมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนจึงเป็นส่ิงส าคัญ           
โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัระบบการจดัการเรียนการสอน 
            สรุปไดว้า่ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นจะตอ้งรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล และมีข้อมูลท่ีแท้จริงของนักเรียนทุกด้าน  เช่น ด้านการเรียน ด้านความสามารถ   
ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว เป็นตน้ โดยขอ้มูลดงักล่าวอาจได้มาจากวิธีการและเคร่ืองมือ ได้แก่
ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ และการเยี่ยมบา้นเด็ก เพื่อท่ีจะน าขอ้มูล
ของนกัเรียนนั้นมาเป็นขอ้มูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในกลุ่มต่าง ๆ ใหต้รงกบัปัญหา และ
เป็นการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างครูและผูท่ี้เก่ียวข้อง หลังจากท่ีได้ข้อมูลนักเรียนในด้าน        
ต่าง ๆแลว้ ตอ้งน าขอ้มูลทั้งหมดเหล่านั้นมาบูรณาการ เพื่อท่ีจะรู้จกัและเขา้ใจนกัเรียนแต่ละบุคคล
อย่างละเอียดรอบด้าน รวมทั้ งการจดักลุ่มและคัดกรองนักเรียน น าไปสู่การวางแผนการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
    แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
                 กรมสุขภาพจิตกล่าวถึงกรอบแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสรุป ดังน้ี 
ระบบดูแลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนน้ีเป็นโครงการใหม่ท่ีเกิดจากการตระหนัก ในปัญหาของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน       
ท่ีอยูใ่นระหวา่งวยัรุ่นในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั้น กรมสุขภาพจิตได้
ระบุถึงความส าคญัและความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าเป็นไปเพื่อพฒันา
นักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้ น 
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกนัและช่วยเหลือแก้ไข
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ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนก็เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงของการพฒันา ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อผูค้นเชิงบวกแลว้ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนั ซ่ึงมีปัญหาดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจ ปัญหา
การระบาดของสารเสพติด  ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซ่ึงก่อให้เกิด    
ความทุกข์ ความวิตกกังวลความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสมหรืออ่ืน  ๆ  ท่ี เป็นผลต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการ
พฒันาจากทุกฝ่ายทุกคน  โดยเฉพาะครูทุกท่านในโรงเรียน เพราะท่ีปรึกษาจะเป็นหลักส าคัญ        
ในการด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในความดูแลของตนเองด้วยความรัก    
และเมตตาท่ีมีต่อศิษย  ์ทั้งน้ี เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ในมาตราท่ี 6 มาตราท่ี  22 มาตราท่ี 23 รวมทั้ งเป็นการพัฒนาตนเองของครู 
เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานท่ี 2 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีของครู   
ในการพฒันานักเรียน คือ มีความรัก ความเอ้ืออาทร และการเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อให้ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพจิตท่ีดีพร้อมช่วยแนะน า และร่วมกันแก้ไขปัญหา       
ของผูเ้รียน เพื่อการพฒันาตนเองใหเ้ขา้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
   วตัถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
               1.  เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและ     
มีประสิทธิภาพ   
   2.  เพื่อให้โรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือชุมชน มีการท างานร่วมกัน    
โดยผ่านกระบวนการท างานท่ีชัดเจนพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถ 
ตรวจสอบหรือรับการประเมินได ้
   ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   1.  ผูบ้ริหารโรงเรียน รวมทั้งผูช่้วยผูบ้ริหารของโรงเรียนต่างตระหนักถึงความส าคญั  
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรม        
ตามความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ   
   2.  ครูทุกคนและผูเ้ก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งมีความตระหนัก ในความส าคญัของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และมีทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียน มีความสุขท่ีจะพฒันานกัเรียนในทุกดา้น   
   3.  คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะตอ้งมีการประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ด และ   
มีการประชุมในแต่ละคณะอยา่งสม ่าเสมอตามท่ีก าหนด  
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   4. ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน  โดยตอ้งได้รับความร่วมมือจากครู   
ทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งการสนบัสนุนในเร่ืองต่าง ๆ จากโรงเรียน   
   5. การอบรมให้ความรู้และทกัษะรวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้แก่ครูท่ีปรึกษาหรือ     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยเฉพาะเร่ือง
ทักษะการปรึกษาเบ้ืองต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควร
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ก าหนดความหมายของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไวด้ังน้ี การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ        
การส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ มีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะในการด ารงชีวติและรอดพน้
จากวกิฤตทั้งปวง 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลนักเรียนอย่างมีขั้นตอน        
ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัการบริหารทั้งระบบของสถานศึกษา โดยอาศยัศกัยภาพและความสัมพนัธ์
ของนักเรียนท่ีมีต่อครูรวมทั้งการประสานสัมพนัธ์ระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนั แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
   กลยุทธ์ความส าเร็จในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
                 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าววา่ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน        
ให้ไดรั้บการส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยักลยทุธ์สู่ความส าเร็จ ดงัน้ี 
   1.  การบริหารเชิงระบบ 
   2.  การท างานเป็นทีม 
   3.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   4.  การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 
    1.  การบริหารเชิงระบบ การบริหารเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  1. การวางแผน (Plan) เป็นการวางระบบ และองคป์ระกอบ
แรกท่ีส าคญัท่ีสุดจะตอ้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเป็นกระบวนการแต่ละขั้นตอนมีวิธีการ
ปฏิบติั   ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลจากการบนัทึกน้ีจะน าไปสู่การ
ตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผูอ่ื้นตรวจสอบไดแ้ละเป็นสารสนเทศท่ีสะทอ้นให้เห็นคุณภาพ
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ตามมาตรฐานและตัวช้ีวดัของระบบย่อยอันจะส่งผลถึงคุณภาพรวมของโรงเรียนทั้ งระบบ             
2. การด าเนินงาน (Do) เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัของทุกคน โดยใชก้ระบวนการวิธีการต่าง ๆ และ
การบันทึกผลบุคคลภายในองค์กรท่ีรับผิดชอบในระบบย่อยต่าง ๆ จะปฏิบัติและบันทึกผล        
อย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) เป็นการประเมินตนเอง
ร่วมกนัประเมินหรือผลดัเปล่ียนกนัประเมินภายในระหวา่งบุคคลหรือระหว่างทีมยอ่ยในโรงเรียน 
4. การปรับปรุงพฒันา (Act) เป็นการน าผลการประเมินมาแกไ้ขพฒันางานซ่ึงอาจจะแกไ้ขพฒันา  
ในส่วนท่ีเป็นกระบวนการ วิธีการ ปัจจยัหรือการบนัทึกใหดี้ข้ึน จนระบบคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ
เป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 
   2.  การท างานเป็นทีม  สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 1) กล่าวว่า การ
ด าเนินงาน เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุผลส าเร็จและเป็นไปอย่างย ั่งยืน 
จ าเป็นตอ้งใช้ยุทธวิธีการท างานร่วมกนัเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการผลักดันและบูรณาการการท างานเข้าสู่ระบบและพฒันา
บุคลากรสนบัสนุนปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลพร้อมทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้แก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิดและร่วมท าไป พร้อม ๆ กนั ตลอดจน
แสวงหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน 
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 45) กล่าววา่ ในการท างานเป็นทีม เพื่อดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพนั้ นประกอบด้วย  3 ทีม  ดังน้ี  1. ทีมน า        
ได้แก่ คณะผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผูว้ิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  
จดัท าแผนกลยุทธ์ ควบคุม ก ากับ ติดตามและสนับสนุน  เสริมสร้างพลังร่วม (Empowerment) 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  2. ทีมสนบัสนุน เป็นทีมหลกัในการสนบัสนุน
ประสานงานด้านวิชาการและอ่ืน  ๆ ให้เกิดการสร้างระบบคุณภาพข้ึน ทีมสนับสนุนจะเป็นใคร
ข้ึนอยูก่บัการพฒันาระบบวา่จะมีจุดเนน้ท่ีระบบใด เช่น ทีมสนบัสนุนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนหัวหน้าทีม คือ รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 3. ทีมท าเป็นทีมท่ีสมาชิก
รับผิดชอบการท างานโดยตรง เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนคือ ทีมระดบัชั้นครูประจ าชั้น / 
ครูท่ีปรึกษาจะเป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพ 
    3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะท าให้ได้รับทราบจุดแข็งจุดอ่อน   
ในการด าเนินงานของตนเพื่อให้เกิดแนวทางท่ีจะพฒันาให้มีคุณภาพสูงข้ึน การแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ท าได้ทั้ งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยมีบรรยากาศการท างานท่ี          
เป็นกันเองไม่ใช้การสั่งการหรือบงัคบับญัชาท าให้ผูป้ฏิบัติงานในแต่ละส่วนเกิดความรู้สึกท่ีดี      
ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการประเมินผลตรวจสอบจากผูบ้งัคบับญัชา 
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    4.  การนิเทศติดตามและประเมินผล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 
การนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันางาน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะน าไปใช้ในการปรับปรุงพฒันางานการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ      
ควรด าเนินการใหเ้ป็นระบบ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี    
    ขั้นการวางแผน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ เคร่ืองมือและวิธีการในการนิเทศติดตามและประเมินผล 3. ก าหนดแผนงาน / ปฏิทิน
การด าเนินงาน    
    ขั้นการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพ
จริงของสถานการณ์   1) ขั้นการตรวจสอบ  2) ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   3) ประเมินผลการด าเนินงาน  วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและการจัดท า  รายงานผล        
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  4) ขั้นการปรับปรุงและพฒันางาน น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและด าเนินการตามแผนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวว่า การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลจะบรรลุเป้าหมายไดต้อ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) มีการนิเทศ ติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  3) จดัท าระบบสารสนเทศ  4) สรุปรายงานและ
เผยแพร่ 
    การนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงเป็นกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลงาน
ในระหว่างการด าเนินงานด้วยการประชุมแลกเปล่ียนเรียนซ่ึงกันและกัน โดยมีกระบวนการ
วางแผนท่ีเป็นระบบ ก าหนดขั้นตอน วิธีการ เคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานเป็นการประเมินระบบและ
ผลลพัธ์ของระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา ระหว่างผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินอย่างเป็นกลัยาณมิตร เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นไปตามสภาพจริงในการน ามาใช้ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียน
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
   กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นความรับผิดชอบของ
ครูท่ีปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร  ครูท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งผูป้กครอง ซ่ึงมีวธีิการและเคร่ืองมือ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี   
   1.  ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมี
พื้นฐานความเป็นมาท่ีไม่เหมือนกนั หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งดา้นบวก
และด้านลบ ดงันั้น การรู้จกัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันักเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษา      
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มีความเขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียน เป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดอ้ย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษมิ์ใช่
การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา  โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซ่ึงจะท าให้ไม่เกิด
ขอ้ผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนท่ีครูท่ีปรึกษา
ควรมีเก่ียวกบันกัเรียนมี 5 ดา้นใหญ่ ๆ คือ   
     1.1  ดา้นความสามารถ แบ่งเป็น ดา้นการเรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
วิชา ผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละภาคเรียน พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้       
ของนักเรียน  เช่น  ไม่ตั้ งใจเรียนขาดเรียน  ด้านความสามารถอ่ืน ๆ  เช่น  บทบาทหน้าท่ีพิ เศษ           
ในโรงเรียน ความสามารถพิเศษ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
    1.2  ดา้นสุขภาพ แบ่งเป็น ดา้นร่างกาย เช่น ส่วนสูง น ้าหนกั โรคประจ าตวั ความบกพร่อง
ทางร่างกาย เช่น การไดย้ิน การมองเห็น ดา้นสุขภาพจิตและพฤติกรรม เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตก
กงัวล ความประพฤติพฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง สมาธิสั้น บุคลิกภาพเก็บตวั ข้ีอาย  
     1.3  ด้านครอบครัว แบ่งเป็น ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของบิดา มารดา ผูป้กครอง 
อาชีพของผูป้กครองค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนไดรั้บในการมาโรงเรียน  ด้านการคุม้ครองนักเรียน เช่น 
จ านวนพี่น้อง บุคคลในครอบครัว สถานภาพของบิดา มารดา บุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบนักเรียน
ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม ความเจ็บป่วยของบุคคล
ในครอบครัว หรือการใชส้ารเสพติด การติดสุราการพนนั    
    1.4  ด้านสารเสพติด เช่น พฤติกรรมท่ีแสดงออกพฤติกรรมในชั้นเรียน การใช้จ่าย    
เป็นตน้  
    1.5  ดา้นความปลอดภยั เช่น สุขภาพและบุคลิกภาพ สถานภาพครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม
ข้อมูลการเดินทาง การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  วิธีการและเคร่ืองมือในการรู้จกันักเรียน     
เป็นรายบุคคล ครูท่ีปรึกษาควรใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน         
ท่ีครอบคลุมทั้ งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว  ดังน้ี 1. ระเบียนสะสมเป็น
เคร่ืองมือในรูปแบบของเอกสาร เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนโดยนกัเรียนเป็น   
ผูก้รอกขอ้มูลและครูท่ีปรึกษาน าขอ้มูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาท าความรู้จกันักเรียนเบ้ืองต้น    
หากขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือมีขอ้สังเกตบางประการ ก็ควรหาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การสอบถามจากนกัเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูอ่ืน ๆ หรือเพื่อน ๆ ของนกัเรียน รวมทั้งการ
ใชเ้คร่ืองมือทดสอบต่าง ๆ หากครูท่ีปรึกษาด าเนินการได ้รูปแบบ และรายละเอียดในระเบียนสะสม
ของแต่ละโรงเรียน อาจมีความแตกต่างกนัได ้ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของแต่ละโรงเรียน แต่อยา่ง
นอ้ยควรครอบคลุมขอ้มูลทั้งดา้นการเรียน ดา้นสุขภาพและดา้นครอบครัว ระเบียนสะสมเป็นขอ้มูล
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ส่วนตวัของนักเรียน จึงตอ้งเป็นความลบัและเก็บไวอ้ย่างดี ไม่ให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งหรือเด็กอ่ืน ๆ     
มาร้ือคน้ได ้หากเป็นไปไดค้วรเก็บไวก้บัครูท่ีปรึกษาและมีตูเ้ก็บระเบียนสะสมใหเ้รียบร้อย ระเบียน
สะสมควรเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองอยา่งน้อย 3 ปี การศึกษาหรือ 6 ปี การศึกษาและส่งต่อ
ระเบียนไปยงัครูท่ีปรึกษาคนใหม่ ในปี การศึกษาต่อไปหรืออาจจดัครูท่ีปรึกษาตามดูแลนักเรียน
อย่างต่อเน่ืองจนจบ 6 ปีการศึกษาก็ได้ 2. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (SDQ) แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนไม่ได้เป็นแบบวดัหรือแบบทดสอบ แต่เป็นเคร่ืองมือส าหรับการคัดกรอง
นกัเรียนดา้นพฤติกรรมการปรับตวัท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัสภาพจิต ซ่ึงจะช่วยใหค้รูท่ีปรึกษามีแนวการ
พิจารณานกัเรียนดา้นสุขภาพจิตมากข้ึน แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน กรมสุขภาพจิตเป็นผูจ้ดัท า 
ข้ึน โดยพฒันาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมนี ซ่ึงใช้กัน
แพร่หลายในประเทศแถบยโุรป เพราะมีความเท่ียงและความตรง จ านวนขอ้ไม่มากนกั คณะผูจ้ดัท า
ของกรมสุขภาพจิตโดยแพทยห์ญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ โดยวิจยัเพื่อวิเคราะห์
ค่าความเท่ียงและความตรงของแบบประเมิน และหาเกณฑ์มาตรฐาน (Norm) ของเด็กไทย แบบ
ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนมี 3 ชุด ชุดท่ีครูเป็นผูป้ระเมินนกัเรียน ชุดท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองเป็นผู ้
ประเมินนกัเรียน และชุดท่ีนักเรียนประเมินตนเอง ทั้ง 3 ชุด มีรายการประเมิน และจ านวนขอ้ 25 
ขอ้เท่ากนั โรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดท่ีนกัเรียนประเมินตนเองชุดเดียวหรือใช้ควบคู่กบัชุดท่ีครูเป็นผู ้
ประเมิน เพื่อความแม่นตรงยิ่งข้ึนโดยระยะเวลาท่ีประเมินไม่ควรห่างจากนกัเรียนประเมินตนเอง
เกิน1 เดือน ซ่ึงหากเป็นไปได้ควรใช้แบบประเมินทั้ง 3 ชุดพร้อมกนั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของผลท่ีออกมา 3. แบบประเมิน EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) 4. แบบประเมิน MQ (คุณธรรมและ
จริยธรรม) 5. วิธีการและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในกรณีท่ีขอ้มูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนไม่พอหรือเกิดกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอีก ครูท่ีปรึกษาก็อาจใช้
วิธีและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การสังเกตพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในห้องเรียน การสัมภาษณ์และ        
การเยีย่มบา้นนกัเรียนเป็นตน้   
   2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน การคดักรองนกัเรียน เป็นการพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวั
นกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ  
    2.1 กลุ่มปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคดักรอง
ของโรงเรียนแลว้อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ   
          2.2 กลุ่มเส่ียง คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์คดักรองของ
โรงเรียนแลว้ อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มเส่ียง ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาโรงเรียนตอ้งป้องกนั
หรือแกไ้ขและใหก้ารช่วยเหลือตามแต่กรณี 
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          2.3 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์คดักรอง
ของโรงเรียนแลว้ อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีปัญหา ท่ีตอ้งการแกไ้ข และช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดตาม 
แต่กรณีและส าหรับนกัเรียนบางคนท่ีมีมากกวา่ 1 ปัญหา ท่ีตอ้งการช่วยเหลือแต่มีบางเร่ืองท่ีอยูใ่น
ภาวะเส่ียงก็จดัว่าเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา ซ่ึงโรงเรียนตอ้งให้ความช่วยเหลือ ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหา
ตามแต่กรณี การจดักลุ่มนักเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนกัเรียนยิ่งข้ึนและมีความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่ได ้      
คดักรองนักเรียนเพื่อการจดักลุ่ม ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมี
นอ้ยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน  
   ผลการคดักรองนกัเรียนน้ีครูท่ีปรึกษาตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่ท าให้นกัเรียนรับรู้
ว่าตนถูกจดักลุ่มอยู่ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา เพราะวยัรุ่นมีความไวต่อการรับรู้ (Sensitive) 
แมว้า่นกัเรียนจะรู้ตวัดีวา่ขณะน้ีตนมีพฤติกรรมอยา่งไร หรือประสบกบัปัญหาใดก็ตาม และเพื่อเป็น
การป้องกนัการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย ดงันั้น ครูท่ีปรึกษาตอ้งเก็บผลการคดักรองนักเรียน   
เป็นความลับ หากครูท่ีปรึกษามีการประสานงานกับผูป้กครองเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนก็ควร
ระมดัระวงั การส่ือสารท่ีท าให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจดัอยู่ในกลุ่มท่ี
ผิดปกติแตกต่างจากเพื่อนนักเรียนอ่ืนๆซ่ึงอาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้ แนวทางการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อการคดักรองนกัเรียนให้อยูใ่นดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษา และยดึถือเกณฑ์การคดั
กรองนกัเรียนของโรงเรียนเป็นหลกัดว้ย ดงันั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพื่อพิจารณาเกณฑ์
การจดักลุ่มนกัเรียนร่วมกนัเพื่อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคดักรองนกัเรียนท่ีเหมือนกนัเป็นท่ี
ยอมรับของครูในโรงเรียนรวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์วา่ความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรม
เท่าใด จึงจดัอยู่ในกลุ่มเส่ียง มีปัญหาประเด็นการพิจารณาเพื่อจดัท า  เกณฑ์การคัดกรองและ
แหล่งขอ้มูล เพื่อ    คดักรองนกัเรียน แต่ละดา้นตวัอยา่งดงัตาราง ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1   ประเด็นการพจิารณาเพือ่จัดท าเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนแต่ละด้าน 

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลนักเรียน แหล่งข้อมูล 
1.  ดา้นความสามารถ 
1.1  ดา้นการเรียน 

1.  ผลการเรียนท่ีได ้และความ 
เปล่ียน แปลงของผลการเรียน 
2.  เอาใจใส่ความพร้อมในการเรียน 
3.  ความสามารถในการเรียน 
4.  ความสม ่าเสมอในการมาโรงเรียน 
เวลาท่ีมาโรงเรียนสม ่าเสมอ  
การเขา้ชั้นเรียน 

1. ระเบียนสะสม 
2. วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต 
พฤติกรรมนกัเรียน การได ้ขอ้มูล
จากครูท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
 
 
 
 

2.  ดา้นสุขภาพ 
2.1  ดา้นร่างกาย 
 
 
 
 
 

1.  ความปกติ ความพิการหรือ 
ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น  
การมองเห็น การไดย้ิน เป็นตน้ 
2.  โรคประจ าตวั 
3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกักบั 
ส่วนสูง 
4. ความสะอาดของร่างกาย 

1. ระเบียนสะสม 
2. วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต 
การสอบถามจากครูพยาบาล    
จากแบบ 
บนัทึกการตรวจสุขภาพดว้ย
ตนเองส าหรับนกัเรียน  
ป. 1  –  ป. 6 เป็นตน้ 

3.  ดา้นครอบครัว 
3.1  ดา้นเศรษฐกิจ 

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

1. ระเบียนสะสม 
2. วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การได ้
ขอ้มูลจากเพื่อนนกัเรียนหรือ 
จากนกัเรียนโดยตรง เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.1   ประเด็นการพจิารณาเพือ่จัดท าเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนแต่ละด้าน (ต่อ) 

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลนักเรียน แหล่งข้อมูล 
4. ดา้นอ่ืน ๆ เช่น  
ดา้นเพศ เป็นตน้ 

พฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
จากเดิมซ่ึงอาจเป็นไปในทางท่ีดี
ข้ึนหรือมีความไม่เหมาะสมท่ี
ส่งผลกระทบต่อ ความสามารถ 
สุขภาพและการด าเนิน 
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 

1. การสังเกตพฤติกรรมของ 
นกัเรียน 
2. การสัมภาษณ์นกัเรียน 
3. จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น 
เพื่อนนกัเรียน เป็นตน้ 
 

 
 ทีม่า : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
             3.  ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ         
กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหาใหมี้คุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วย
ป้องกนัมิให้นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา และเป็นการช่วยให้
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา ไดก้ลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือ
ชุมชนคาดหวงัต่อไป วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถ
พิจารณาด าเนินการได ้แต่มีกิจกรรมหลกัส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ คือ 
                  3.1  การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) กิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซ่ึงสถานท่ีท่ีใช้จดักิจกรรมโฮมรูมอาจเป็น     
ท่ีห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนโดยให้มีบรรยากาศเสมือนบา้น  มีครูท่ีปรึกษาและนักเรียนเป็นดัง่
สมาชิกในครอบครัวเดียวกนั และมีการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น
การรู้จกัตนเองของนักเรียน การรู้จกัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มมีทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการปรับตวั 
และการวางแผนชีวิต เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ี ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ดว้ยกนั ประโยชน์ของการจดักิจกรรมโฮมรูมจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษารู้จกันกัเรียนมากข้ึน สามารถ
ส่งเสริมความสามารถ และป้องกนัปัญหาของนกัเรียนไดอี้กดว้ย แนวด าเนินการกิจกรรมโฮมรูม    
มีดังน้ี 1. โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม หรือจัดท าคู่มือในการจัดกิจกรรม         
แต่ละคร้ัง โดยมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนา
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นกัเรียน และครูท่ีปรึกษาก็ด าเนินการตามนั้นแต่ให้ยืดหยุน่ในการก าหนดหวัขอ้และวิธีการด าเนิน
กิจกรรมให้เหมาะสมและทนัสมยั 2. ก าหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความตอ้งการของนกัเรียน
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโฮมรูม โดยส ารวจความตอ้งการของนักเรียนในการจดั
กิจกรรมโฮมรูมแลว้จึงพิจารณาเลือกหัวขอ้และวิธีการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักเรียนหรือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั การจดักิจกรรม   
โฮมรูมแต่ละคร้ัง ควรมีการด าเนินการเป็นหลักฐานทั้ งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ            
ซ่ึงอาจเขียนในรูปแบบของการบนัทึกการจดักิจกรรมหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งให้มีการบนัทึกสรุปผล      
ท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนหลงัการจดักิจกรรมทุกคร้ัง ซ่ึงการบนัทึกอาจบนัทึกในแผนการจดักิจกรรม
หรือในแบบฟอร์มบนัทึกท่ีแยกออกมาต่างหากก็ไดเ้ม่ือจดักิจกรรมเสร็จแลว้ควรมีการประเมินผล
การจดักิจกรรมและจดัท า รายงานดว้ย  3. วิธีการผสมผสาน โดยยึดตามความตอ้งการของนกัเรียน
และนโยบายของโรงเรียนในการพฒันานกัเรียนในการจดักิจกรรมโฮมรูม 4. วธีิการอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม   
                      3.2 การจัดกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองชั้ นเรียน  (Classroom meeting) การประชุม
ผูป้กครองชั้นเรียน เป็นการพบปะหารือกนัระหวา่งครูท่ีปรึกษากบั ผูป้กครองนกัเรียนท่ีครูท่ีปรึกษา
ดูแลอยู่เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีต่อกันและร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน
โรงเรียนและผูป้กครองดว้ยกนั การประชุมผูป้กครองจะท าให้นักเรียนไดรั้บความเอาใจใส่ดูแล  
จากผูป้กครองมากข้ึน ทั้งการส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณภาพ ความสามารถมากยิง่ข้ึนหรือร่วมมือกบั
ทางโรงเรียนในการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยมีแนวด าเนินการคือครูท่ีปรึกษา   
ควรจดัประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซ่ึงการประชุมน้ีมิใช่การรายงานส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวันักเรียนให้ผูป้กครองทราบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีจะท าให้ผูป้กครอง      
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากข้ึน ดังนั้ น ส่ิงส าคญัท่ีควรตระหนักในการจดั
กิจกรรมประชุมก็คือ 1. การเตรียมการ  ครูท่ีปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม            
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะขอ้มูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยก าหนด
วตัถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน  2. การส่ือสาร ครูท่ีปรึกษาควรระมัดระวงัค าพูดท่ี
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือต่อต้านจากผูป้กครอง เช่น การต าหนินักเรียนหรือผูป้กครอง      
การแจง้ขอ้บกพร่องของนักเรียนในท่ีประชุม ควรใช้ค  าพูดท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในตวันักเรียน
แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูท่ีมีต่อนักเรียนทุกคน และอาศยักิจกรรมท่ีจะท าให้ผูป้กครอง
ตระหนักในความรับผิดชอบ  และต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องของนักเรียน         
3. การจดักิจกรรมในการประชุม การท่ีจะให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมนั้นจ าเป็นตอ้งใช้
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเร่ิมด้วยการสร้างความคุน้เคยระหว่างผูป้กครองด้วยกนัก่อนจึงจะมีกิจกรรม    
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อ่ืน ๆ ให้ผูป้กครองได้แสดงความคิดเห็น  ซ่ึงเป็นสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 4. การสรุปผลและบนัทึกหลกัฐานการประชุมผูป้กครองในการประชุมแต่ละคร้ัง ครูท่ี
ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจดัท าเอกสารเป็นหลกัฐาน เพื่อประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นข้อมูลส าหรับการจดัประชุมให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูป้กครองในคร้ังต่อไป  
            4. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา   
ตอ้งให้ความเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนัแต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหานั้น 
จ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด และหาวธีิการช่วยเหลือทั้งการป้องกนัและ
การแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาของนกัเรียนจึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าอยา่งมากในการพฒันาให้นกัเรียน
เติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
มีหลายเทคนิควธีิการ แต่ส่ิงท่ีครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้ด าเนินการมี 2 ประการ คือ  
          4.1  การให้การปรึกษาเบ้ืองต้น  การให้การปรึกษาเบ้ืองต้นกับนักเรียนเป็นการ
ช่วยเหลือผอ่นคลายปัญหาให้ลดนอ้ยลงทั้งดา้นความรู้สึก ความคิด และการปฏิบติัตนของนกัเรียน
ในทางท่ีไม่ถูกต้องโดยมุ่งหวงัให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือ       
พึงประสงค์ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ การปรึกษาเบ้ืองต้นมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียน      
ครูท่ีปรึกษาควรมีความรู้และทกัษะพื้นฐานด้านจิตวิทยาวยัรุ่น ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์   
ทั้ งร่างกายและจิตใจกระบวนการและทักษะการปรึกษาเบ้ืองต้นท่ีส าคัญ ๆ  คือ  การสร้าง
สัมพนัธภาพ การใชค้  าถามการรับฟังทั้งเน้ือหาและความรู้สึก แนวทางการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน
ในแต่ละลักษณะปัญหา เช่น ด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัว หรือการใช้สารเสพติด การพนัน    
หนีเรียน เป็นตน้ ซ่ึงศึกษาคน้ควา้ไดจ้ากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ แนวด าเนินการนั้นครูท่ีปรึกษา
ควรมีความพร้อมในการใหก้ารปรึกษาช่วยเหลือ นกัเรียนดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อนกัเรียน ตั้งแต่เร่ิมตน้
จนจบการปรึกษาโดยมีกระบวนการในการปรึกษา คือ สร้างสัมพนัธภาพ พิจารณาท าความเขา้ใจ 
ก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหาและการยุติการปรึกษา การเป็นผูใ้ห้การปรึกษาท่ีดี          
มีคุณภาพนั้นครูท่ีปรึกษาควรจะปฏิบติั ดงัน้ี 1. รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปรึกษาหรือวิธีการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงอาจรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจดั  
อบรมให้ 2. หมัน่ฝึกฝนทกัษะการปรึกษาและพฒันาตนอย่างสม ่าเสมอ 3. ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการหรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
                4.2 การจดักิจกรรมเพื่อการป้องกนัและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน นอกจากจะให้การปรึกษาเบ้ืองตน้ดว้ยการจดักิจกรรมต่าง ๆ     
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เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคญัเพราะจะท าให้การช่วยเหลือ มีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคนและผูป้กครองโดยมีแนวด าเนินการไดแ้ก่  
      1)  การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร   
     2)  การใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียน  
     3)  การใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
     4)  การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม  
     5)  การใชกิ้จกรรมการส่ือสารกบัผูป้กครอง  
   ส าหรับ ขอ้ 2, 3 และ 5 ครูท่ีปรึกษาสามารถด าเนินการด้วยตนเอง ส่วนขอ้ 1 และขอ้ 4
จ าเป็นตอ้งมีการประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือจากครูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการสนับสนุน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือทั้ ง 5 กิจกรรมดังกล่าวครูท่ีปรึกษา
สามารถ ขอค าแนะน า ความคิดเห็นจากครูอ่ืน ๆ ในการจดักิจกรรมให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน การพิจารณา
เลือกใช้กิจกรรม  ครูท่ีปรึกษาควรค านึงถึงความเหมาะสม  สอดคล้องกับลักษณะปัญหา
บุคลิกลกัษณะของนกัเรียนแต่ละคน สภาพของชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ขอ้ท่ีพึงตระหนกัในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 
     5.1) การรักษาความลบั  
       5.1.1) ข้อมูลของนักเรียนท่ีต้องช่วยเหลือแก้ไข ไม่ควรน าไปเปิดเผย 
ยกเวน้เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนกัเรียนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ระบุ ช่ือ – นามสกุล
จริงของนกัเรียนและการเปิดเผยควรเป็นไปในลกัษณะท่ีใหเ้กียรตินกัเรียน  
       5.1.2) บนัทึกขอ้มูลการช่วยเหลือนกัเรียน ควรเก็บไวใ้นท่ีเหมาะสมและ
สะดวก ในการเรียกใช ้
       5.1.3) การรายงานการช่วยเหลือนกัเรียน ควรรายงานในส่วนท่ีเปิดเผยได ้       
โดยใหเ้กียรติและค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนเป็นส าคญั  
     5.2) การแกไ้ขปัญหา  
       5.2.1) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ตอ้งพิจารณาสาเหตุของ
ปัญหาให้ ครบถว้นและหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิไดเ้กิดจาก
สาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั  
       5.2.2) ปัญหาท่ีเหมือนกนัของนักเรียนแต่ละคน ไม่จ  าเป็นต้องเกิดจาก
สาเหตุท่ีเหมือนกนัและวธีิการช่วยเหลือท่ีประสบความส าเร็จกบันกัเรียนคนหน่ึง ก็อาจไม่เหมาะสม
กบันกัเรียนอีกคนหน่ึงเน่ืองจากความแตกต่างของบุคคล ดงันั้น การช่วยเหลือนกัเรียน โดยเฉพาะ 
การใหค้  าแนะนาปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือส าเร็จตายตวั เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือ
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ทกัษะการช่วยเหลือท่ีครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละ
ปัญหาในนกัเรียนแต่ละคน 
   5.  ด้านการส่งต่อนักเรียนให้ผูเ้ช่ียวชาญ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  
โดยครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการในขอ้ 4 อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือ
ช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ควรด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป 
เพื่อใหปั้ญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาท
หนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใดคนหน่ึงเท่านั้นความยุง่ยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลาม
กลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข 
     5.1  รูปแบบการส่งต่อ 
       1)  การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือ
นกัเรียนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 
เป็นตน้  
     2) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง เป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ส าหรับการส่งต่อภายในหากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง         
ควรจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ียากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษาแล้ว เช่น ปัญหาเก่ียวกบัจิตใจ 
ความรู้สึกปัญหาพฤติกรรมท่ีซบัซ้อนหรือรุนแรง เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ และประสาน การท างานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณี
ยากต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
       แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูท่ีปรึกษา ในบางกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหารุนแรง
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางซ่ึงเป็นบุคลากรภายนอกโรงเรียน          
ครูท่ีปรึกษา จึงควรศึกษารวบรวมแหล่งส่งต่อภายนอกไวใ้ห้เป็นระบบและทันสมยัเพื่อความ
สะดวกในการใช้ และเพื่อให้การช่วยเหลือนกัเรียนนั้นมีแนวทาง การพิจารณาในการส่งต่อส าหรับ
ครูท่ีปรึกษา ดังน้ี  1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีข้ึนหรือแย่ลงแม้ว่าครูท่ีปรึกษาจะ
ด าเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ 2) นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ี
ปรึกษา เช่น นัดให้มาพบแล้วไม่มาตามนัดเสมอ ให้ท ากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วม
กิจกรรมใด ๆ เป็นต้น 3) ปัญหาของนักเรียนท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะด้าน  เช่น เก่ียวข้องกับความรู้สึก  
ความซับซ้อนของสภาพจิตใจท่ีจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และได้รับการบ าบัด      
ทางจิตวทิยาควรพิจารณาส่งต่อใหผู้มี้ความรู้เฉพาะทางเพื่อด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือต่อไป  
                เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าควรส่งต่อนักเรียน  แนวด าเนินการส่งต่อนักเรียน มีดังน้ี             
1) ครูท่ีปรึกษาประสานงานกบัครูท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนต่อเพื่อให้ทราบล่วงหนา้ก่อน เพื่อให้ผูรั้บ
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นกัเรียนต่อไดเ้ตรียมการในการช่วยเหลือนกัเรียน 2) สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลือท่ีผา่นมารวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนจากการช่วยเหลือนั้น ให้ผูท่ี้รับการ
ช่วยเหลือนักเรียนทราบ โดยมีแบบบนัทึกการส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูรั้บช่วยเหลือนกัเรียนทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัเรียนและการด าเนินงานของ
ครูท่ีปรึกษาท่ีผา่นมา ท าให้สะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 3) ครูท่ีปรึกษา
ควรช้ีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใชค้  าพูดท่ีสร้างสรรค์ ระมดัระวงัมิให้
นกัเรียนเกิดความรู้สึกผิด กงัวล หรือโกรธ เป็นตน้ แต่ให้นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและ
ยินดีไปพบครูท่ีจะช่วยเหลือตามแต่กรณีท่ีครูท่ีปรึกษาพิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสบายใจ ยินดีรับการช่วยเหลือจากครูอ่ืน ๆ เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูประจ าวิชา 
เป็นตน้ 4) ครูท่ีปรึกษาพิจารณาวา่หน่วยงานใดท่ีควรส่งตวันกัเรียนท่ีประสบปัญหาไปพบ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาลกัษณะของบริการในหน่วยงานนั้นรวมทั้งประโยชน์ท่ีนักเรียน    
จะไดรั้บ 5) ครูท่ีปรึกษานดัแนะวนั เวลา สถานท่ีนดัพบกบัครูท่ีรับช่วยเหลือนกัเรียนและส่งต่อให ้
เรียบร้อย เพื่อรับรู้ วนั เวลา สถานท่ี ท่ีพบกนั 6) ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อจะไดท้ราบความกา้วหน้าในการช่วยเหลือนกัเรียนและความเปล่ียนแปลงของนกัเรียน จะเห็น
ไดว้่ากระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและมีความ
ต่อเน่ือง จึงตอ้งอาศยัครูท่ีปรึกษาท่ีมีความสุขุมรอบคอบ โดยศึกษารูปแบบการคดักรอง จึงจะได้
ขอ้มูลนักเรียนส าหรับการจดักิจกรรมเพื่อป้องกนั แกไ้ข ส่งเสริม พฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
วงจรพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
              วงจรการพฒันาระบบ หรือมกัเรียกสั้น ๆ วา่ SDLC เป็นวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เป็นล าดบัขั้นตอนในการพฒันาระบบ ซ่ึง SDLC ประกอบดว้ยกิจกรรม  7 ระยะ ดงัน้ี 

1.  การก าหนดปัญหา 
2.  การวเิคราะห์ 
3.  การออกแบบ 
4.  การพฒันา 
5.  การทดสอบ 
6.  การน าระบบไปใช ้
7.  การบ ารุงรักษา 
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       ระยะที ่ 1  การก าหนดปัญหา 
   นักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาเพื่อค้นหาปัญหา ข้อเท็จจริงท่ีแท้จริง ซ่ึงหากปัญหา       
ท่ีค้นพบ มิใช่ปัญหาท่ีแท้จริง ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนมาก็จะตอบสนองการใช้งานไม่ครบถ้วน   
ปัญหาหน่ึงของระบบงานท่ีใช้ในปัจจุบนั คือ โปรแกรมท่ีใช้งานในระบบงานเดิมเหล่านั้นถูกน ามา    
ใช้งานในระยะเวลาท่ีเน่ินนานอาจเป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อติดตามผลงานใดงานหน่ึง
โดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ไดเ้ช่ือมโยงถึงกนัเป็นระบบ  ดงันั้น นกัวิเคราะห์ระบบจึงตอ้งมองเห็นปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานท่ีจะพฒันา แลว้ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงอาจมี
แนวทางหลายแนวทาง และคดัเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาในคร้ังน้ี 
   อย่างไรก็ตาม แนวทางท่ีดีท่ีสุดอาจไม่ถูกเลือกเพื่อมาใช้งาน ทั้งน้ี เน่ืองจากแนวทาง       
ท่ีดีท่ีสุด ส่วนใหญ่ตอ้งใช้งบประมาณสูง ดงันั้น แนวทางท่ีดีท่ีสุดในท่ีน้ีคงไม่ใช่ระบบท่ีตอ้งใช้
งบประมาณสูง แต่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการแกไ้ขในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นหลกัส าคญั 
ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีจ ากดั อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการก าหนด
ปัญหาน้ี หากเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเรียกขั้นตอนน้ีว่า ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดส้รุป
ขั้นตอนของระยะการก าหนดปัญหา 

1. รับรู้สภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2.  คน้หาตน้เหตุของปัญหา รวบรวมปัญหาของระบบงานเดิม 
3.  ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาระบบ 
4.  จดัเตรียมทีมงาน และก าหนดเวลาในการท าโครงการ 
5.  ลงมือด าเนินการ 

          ระยะที ่ 2  การวเิคราะห์ 
   การวิเคราะห์ จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลความต้องการ (Requirements) ต่างๆ ให้มากท่ีสุด     
ซ่ึงการสืบคน้ความตอ้งการของผูใ้ช้สามารถด าเนินการไดจ้ากการรวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ 
การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดลอ้มการท างานจริง 
   เม่ือได้น าความต้องการมาผ่านการวิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นข้อก าหนดท่ีชัดเจนแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปของนกัวเิคราะห์ระบบ คือ การน าขอ้ก าหนดเหล่านั้นไปพฒันาเป็นความตอ้งการของ
ระบบใหม่ดว้ยการพฒันาเป็นแบบจ าลองข้ึนมา ไดแ้ก่ แบบจ าลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) 
และแบบจ าลองขอ้มูล (Data Model) เป็นตน้ 
   สรุปขั้นตอนของระยะการวเิคราะห์ 

1.   วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
2.   รวบรวมความตอ้งการ และก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ 
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3.   วเิคราะห์ความตอ้งการเพื่อสรุปเป็นขอ้ก าหนด 
4.   สร้างแผนภาพ DFD และแผนภาพ E-R 

           ระยะที ่ 3  การออกแบบ 
   เป็นระยะท่ีน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ ท่ีเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะมาพัฒนา       
เป็นแบบจ าลองเชิงกายภาพ โดยแบบจ าลองเชิงตรรกะท่ีได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มุ่งเน้นว่า       
มีอะไรท่ีตอ้งท าในระบบในขณะท่ีแบบจ าลองเชิงกายภาพจะน าแบบจ าลองเชิงตรรกะมาพฒันา    
ต่อด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบด าเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดผลตามต้องการ งานออกแบบระบบ
ประกอบด้วย งานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และระบบ 
เครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูล การออกแบบผงังานระบบ       
การออกแบบฐานขอ้มูล และการออกแบบโปรแกรม เป็นตน้ สรุปขั้นตอนของระยะการออกแบบ 

1.   พิจารณาแนวทางในการพฒันาระบบ 
2.   ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
3.   ออกแบบรายงาน 
4.   ออกแบบหนา้จออินพุตขอ้มูล 
5.   ออกแบบผงังานระบบ 
6.   ออกแบบฐานขอ้มูล 
7.   การสร้างตน้แบบ 
8.   การออกแบบโปรแกรม 

                 ระยะที ่ 4  การพฒันา 
   เป็นระยะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะตอ้งพฒันา
โปรแกรมตามท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว ้การเขียนชุดค าสั่งเพื่อสร้างเป็นระบบงาน       
ทางคอมพิวเตอร์ข้ึนมา โดยโปรแกรมเมอร์สามารถน าเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการพฒันาโปรแกรมได ้
เพื่อช่วยใหร้ะบบงานพฒันาไดเ้ร็วข้ึนและมีคุณภาพ สรุปขั้นตอนของระยะการพฒันา 

1.    พฒันาโปรแกรม 
2.   เลือกภาษาโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
3.   สามารถน าเคร่ืองมือมาช่วยพฒันาโปรแกรมได ้
4.   สร้างเอกสารประกอบโปรแกรม 
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              ระยะที ่5   การทดสอบ 
  เม่ือโปรแกรมได้พฒันาข้ึนมาแลว้ ยงัไม่สามารถน าระบบไปใช้งานได้ทนัที จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปใช้งานจริงเสมอ ควรมีการทดสอบข้อมูลเบ้ืองตน้ก่อน   
ดว้ยการสร้างขอ้มูลจ าลองข้ึนมา เพื่อใช้ตรวจสอบการท างานของระบบงาน หากพบขอ้ผิดพลาด    
ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้ง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาเขียน และ
ตรวจสอบวา่ระบบตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ สรุปขั้นตอนของระยะการทดสอบ 

1.   ทดสอบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ 
2.   ทดสอบความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีได ้
3.   ทดสอบวา่ระบบท่ีพฒันาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

                ระยะที ่ 6  การน าระบบไปใช้ 
   เม่ือด าเนินการทดสอบระบบจนมัน่ใจว่าระบบท่ีไดรั้บการทดสอบนั้นพร้อมท่ีจะน าไป
ติดตั้งเพื่อใชง้านบนสถานการณ์จริง ขั้นตอนการน าระบบไปใชง้านอาจเกิดปัญหา จากการท่ีระบบ
ท่ีพฒันาใหม่ไม่สามารถน าไปใชง้านแทนระบบงานเดิมไดท้นัที จึงมีความจ าเป็นตอ้งแปลงขอ้มูล
ระบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบท่ีระบบใหม่สามารถน าไปใช้งานไดเ้สียก่อน หรืออาจพบขอ้ผิดพลาด    
ท่ีไม่คาดคิดเม่ือน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เม่ือระบบสามารถรันไดจ้นเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสองฝ่าย   
ก็จะตอ้งจดัท าเอกสารคู่มือระบบ รวมถึงการฝึกอบรมผูใ้ช ้ สรุปขั้นตอนของระยะการน าระบบไปใช ้

1.    ศึกษาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีก่อนท่ีจะน าระบบไปติดตั้ง 
2.    ติดตั้งระบบใหเ้ป็นไปตามสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบไว ้
3.    จดัท าคู่มือระบบ 
4.   ฝึกอบรมผูใ้ช ้
5.   ด าเนินการใชร้ะบบงานใหม่ 
6.   ประเมินผลการใชง้านของระบบใหม่ 

                 ระยะที ่ 7  การบ ารุงรักษา 
   หลังจากระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ได้ถูกน าไปใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน      
การบ ารุงรักษาจึงเกิดข้ึน ทั้งน้ี ขอ้บกพร่องในด้านการท างานของโปรแกรมอาจเพิ่งคน้พบได้ 
ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการแก้ไขให้ถูกตอ้ง รวมถึงกรณีท่ีขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีปริมาณท่ีมากข้ึนตอ้งวางแผน  
การรองรับเหตุการณ์น้ีด้วย นอกจากน้ีงานบ ารุงรักษายงัเก่ียวขอ้งกบัการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
กรณีท่ีผูใ้ชมี้ความตอ้งการเพิ่มข้ึน สรุปขั้นตอนระยะการบ ารุงรักษา 

1.    กรณีเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนจากระบบ ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
2.    อาจจ าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม กรณีท่ีผูใ้ชมี้ความตอ้งการเพิ่มเติม 
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3.  วางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
4.    บ ารุงรักษาระบบงาน และอุปกรณ์ 

 
การบริหารเชิงระบบตามวงจร PDCA 
                 ความเป็นมาของ  PDCA เป็นการบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Demming) ท่ี ริเร่ิมใน
ประเทศญ่ีปุ่น ประมาณปีคริสตศักราช 1950 ขณะน้ีเป็นท่ียอมรับ  ท่ีส าคัญ คือ เป็นศาสตร์ท่ี   
ค่อนขา้งง่าย ครบวงจร PDCA และไดมี้การพิสูจน์แลว้ว่าถา้น าวงจรทั้งส่ีไปใช้ การบริหารงานจะ
ประสบความส าเร็จได ้PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุง
ซ่ึงด าเนินตามกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจร และอยา่งต่อเน่ืองหมุนเวียนไปเร่ือย ๆ 
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึนโดยตลอด 
   ความหมายของ PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดว้ย 
    P = Plan  คือ  การวางแผนงานจากวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดข้ึน 
    D = Do  คือ  การปฏิบติัตามขั้นตอนในแผนงานท่ีไดเ้ขียนไวอ้ยา่งเป็นระบบและ   
มีความต่อเน่ือง 
    C = Check  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนว่า
มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั้นตอนใด 
    A = Action  คือ  การปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถา้ไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดผ้ลส าเร็จ เพื่อน าไปใชใ้นการท างานคร้ังต่อไป 
               เม่ือได้วางแผนงาน (P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ      
(C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เร่ิมจากการวางแผนก่อน วนไปได้
เร่ือย ๆ จึงเรียกวงจร PDCA วงจรเดมม่ิงหรือวงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง 
ในการติดตามปรับปรุง พฒันาให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จอยา่งมีคุณภาพประโยชน์ของ PDCA 
    1.   การวางแผนงานก่อนการปฏิบติังาน จะท าให้เกิดความพร้อมเม่ือไดป้ฏิบติังานจริง
การวางแผนงานควรวางใหค้รบ 4 ขั้น ดงัน้ี 
    1)  ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาขอ้มูล วิธีการ ความตอ้งการของตลาดด้าน
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
    2)  ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนเตรียมงานดา้นสถานท่ี ความพร้อมของบุคลากร
อุปกรณ์ 
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    3)  ขั้นด าเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย 
    4)  ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็น
ระบบเพื่อใหผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินเกิดความเท่ียงตรง 
   2.   การปฏิบติัตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหนา้
ดว้ย ดงันั้น การปฏิบติังานก็จะเกิดความราบร่ืนและเรียบร้อย น าไปสู่เป้ าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
   3.   การตรวจสอบใหไ้ดผ้ลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได ้ประกอบดว้ย 

1)  ตรวจสอบจากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
2)  มีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้
3)  มีเกณฑก์ารตรวจสอบท่ีชดัเจน มีก าหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน 
4)  บุคลากรท่ีทาการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

   เม่ือการตรวจสอบไดรั้บการยอมรับ การปฏิบติังานขั้นต่อไปก็ด าเนินการต่อไปได ้
                 4.   การปรับปรุงแก้ไข ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เม่ือมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพก็จะเกิดข้ึน ดงันั้นวงจร PDCA จึงเรียกวา่ วงจรบริหารงานคุณภาพ 
 
สภาพบริบทโรงเรียนบ้านช่างหม้อ 
             โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ ตั้งอยู ่ณ หมู่ท่ี 4  ต าบลป่าแป๋  อ าเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
รหสัไปรษณีย ์51180  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
              อาณาเขตติดต่อ 
                 ทิศเหนือติดต่อกบัเขตอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
    ทิศใตติ้ดต่อกบัเขตอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
    ทิศตะวนัออกติดต่อกบัเขตอ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
    ทิศตะวนัตกติดต่อกบับา้นสันติธรรม ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
             ประชากร ประชาชนในเขตบริการเป็นชาวไทยภูเขาเผา่ละวา้ (ลัว๊) ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพกะหล ่า สวนมะเขือเทศ มีความเช่ือในเร่ืองภูตผบีรรพบุรุษ นบัถือศาสนาพุทธใชภ้าษาละวา้
เป็นภาษาทอ้งถ่ินในการส่ือความหมายในชีวติประจ าวนั ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลน
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีสาธารสุขขั้นพื้นฐานอยูใ่นเกณฑต์ ่า รักความสงบ มีความสามคัคี
ในหมู่คณะ เคารพเช่ือฟังผูอ้าวโุส มีขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเองเช่นภาษาพดู การแต่งกาย การปลูกสร้างบา้นเรือน ประเพณีข้ึนบา้นใหม่ ประเพณีเล้ียงผี
บรรพบุรุษ ประเพณีการแต่งงานและอ่ืน ๆ 
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                    สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมเป็นป่าไมเ้บญจพรรณ และภูเขาสูงชัน
สลบัซับซ้อนเขตเทือกเขาดอยอินทนนท์เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารส่วนภูมิอากาศนั้นมี 3 ฤดู ได้แก่    
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
    การคมนาคม  การคมนาคมเดินทางติดต่อกับสังคมภายนอก ใช้รถยนต์ห รือ
จกัรยานยนต์ โดยตอ้งเดินทางตามเส้นทางถนนธรรมชาติหรือถนนดินเป็นระยะทาง 93 กิโลเมตร
จากโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ถึงอ าเภอแม่สะเรียง ตามภูเขาสูงชัน สลบัซับซ้อน คดเค้ียวท่ามกลาง     
ป่าเปล่ียว ซ่ึงมีความเส่ียงอันตรายต่อทั้ งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน สภาพผิวถนนเป็นพื้นดิน
ธรรมชาติขรุขระ มีหลุมร่องบ่อมีลาดยางเป็นบางช่วง ฤดูหนาวมีหมอกปกคลุมทัว่ทุกบริเวณ  
 
นโยบายโรงเรียนบ้านช่างหม้อเกีย่วกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   ด้วยสภาวะของโลกปัจจุบัน  ท าให้สถานการณ์ของเด็กได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการกระท าท่ีส่งผลให้พฤติกรรม ความคิด และ
ทัศนคติของเด็กเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีอาจเป็นโทษแก่ตัวเด็กเอง ในปัจจุบัน เด็กจึงมีความ
ซบัซ้อนและเกิดปัญหาท่ีรอการแกไ้ขมากยิง่ข้ึน ดงันั้น แนวทางในการพฒันาแกไ้ขเด็กและเยาวชน
ในระบบของโรงเรียน  ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้เด็กได้รับ
โอกาสพฒันาตนเองให้พน้สภาพปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดโ้รงเรียน
บา้นช่างหมอ้ได้น าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมาใช้เพื่อการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหา เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้กนั
ทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะในการด ารงชีวิต และสามารถรอดพน้จากวิกฤติ      
ทั้งปวง 
          ปรัชญาของโรงเรียน  
         ใฝ่เรียนรู้ มุ่งพฒันา สร้างศกัยภาพคู่คุณธรรม 
   วสัิยทศัน์การด าเนินงาน 
           โรงเรียนมุ่งเนน้ให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีประสิทธิภาพ นกัเรียน
ทุกคนจะมีครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีรู้ขอ้มูลและดูแลช่วยเหลือได ้นกัเรียนมีวินยั มีคุณธรรม   
มีความรู้ดี รักในงานอาชีพและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
            กลยุทธ์การด าเนินงาน 
           1.   พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน  
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   2.   พฒันาระบบการบริหารจดัการ ด้านการดูแลนักเรียน โดยเน้นการกระจายอ านาจ 
และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการระดบัชั้น ครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง    
   3.   เสริมสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียนมีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทอนัดีงาม และมีวินยั
ในตนเอง 
                  พนัธกจิ 

1.   ครูผูส้อนทุกคนเป็นครูท่ีปรึกษา  
2.   บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
3.   นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือทั้งทางดา้นพฒันาตนเองและสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคมอยา่งทัว่ถึง  
4.   นกัเรียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริม พฒันา และแกไ้ขปัญหาทั้งดา้นการเรียนรู้ สามารถรู้จกั

ตนเอง และสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
   วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
   1.   เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา ทั้ งด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต สติปัญญา อารมณ์ และสังคม    
   2.   เพื่อใหน้กัเรียนไดรู้้จกัตนเอง น าความสามารถของตนเองไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์   
   3.   เพื่อให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
       บทบาทหน้าทีข่องผู้เกีย่วข้อง 
   ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                 1.   จดัประชุมครูระดมสมอง เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
   2.   ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
   3.   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   

4.  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นคุณค่าและความจ าเป็น
ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

5.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดเกณฑค์ดักรองในการท างาน   
6.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้เพิ่มเติม มีทกัษะเก่ียวกบัระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
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7.   เชิญหน่วยงานและบุคคลภายนอกเป็นกรรมการเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน พร้อมทั้งประชุมปรึกษาหารือ   

8.   ก าหนดแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
9.   นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล   
10.  ยกยอ่งใหร้างวลัเผยแพร่ผลการด าเนินงานในโอกาสต่าง ๆ 

                  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ย 
1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการ  
2.   รองผูบ้ริหารสถานศึกษา รองประธานกรรมการ  
3.   หวัหนา้งานการเงินกรรมการ  
4.   หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป กรรมการ  
5.   หวัหนา้งานฝ่ายปกครอง กรรมการ   
6.   หวัหนา้งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กรรมการและเลขานุการ  
7.   ครูท่ีปรึกษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

   บทบาทหน้าที ่
   1.   วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน   
   2.   ร่วมก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน   
   3.   จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกภาคเรียนหรือทุกคร้ังท่ีต้องการข้อตกลง     
ในการปรับปรุงวธีิด าเนินงาน   
   4.   จดัประชุมช้ีแจงและจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากร  
   5.   ก าหนดแนวปฏิบติั ขอ้บงัคบั กฎระเบียบทุกประเภทของนกัเรียน  
   6.   จดัสรรสนบัสนุนงบประมาณ  
   7.   นิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน   
   8.   ประสานคณะกรรมการด าเนินงาน  
   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

1.    หวัหนา้งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   ประธานกรรมการ  
2.    หวัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียน    รองประธานกรรมการ  
3.    หวัหนา้งานปกครองนกัเรียน    กรรมการ  
4.   ครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวชิาทุกระดบัชั้น   กรรมการ  
5.  ครูแนะแนว      กรรมการและเลขานุการ 
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              บทบาทหน้าที ่
                 1.   ปฏิบติังานในฐานะบุคลากรหลกัในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
                 2.   ด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
                 3.    ประเมินผลการด าเนินงาน  
                 4.    สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
                 กจิกรรมทีส่ าคัญในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
   1.   ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลดว้ย SDQ การสังเกต ระเบียนสะสม สมุดผลการ
เรียน เป็นตน้ 
    1)  การจดักิจกรรมโฮมรูมดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น แบบประเมิน EQ และ M   
    2)  การจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน  
    3)  การสัมภาษณ์นกัเรียน เพื่อน ผูป้กครอง การเยีย่มบา้น ฯลฯ 
   2.   ดา้นการคดักรองนกัเรียน  
     1)  การใหค้  าปรึกษา   
     2)  กิจกรรมซ่อมเสริม   
     3)  การติดต่อผูป้กครอง         
     4)  เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ 
   3.   ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
   4.   ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน  
     1)  กิจกรรมโฮมรูป   
     2)  Classroom meeting   
     3)  มุมใหค้  าปรึกษา 
   5.   การส่งต่อนกัเรียน  
     1)  การส่งต่อภายใน    
     2)  การส่งต่อภายนอกกระบวนการจดักิจกรรม 
    1.  ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการท างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
(P = plan)   
    2.  ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ ด้วยกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
(D = do) 
    3.  ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อหาขอ้ควรปรับปรุง 
(C = check)     
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    4.  น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    
(A = action) นกัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นทั้งผูรั้บ
การช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
                 บทบาทหน้าที ่
                 1.  มีบทบาทหน้าท่ีของนกัเรียน และสนบัสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1)  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมกบัคณะกรรมการนกัเรียน  
2)  ใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษา ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน  
3)  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
4)  สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยนอ้ง   
5)  ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบับา้น 

                คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลท่ีประกอบด้วยตัวแทน
หน่วยงาน ซ่ึงมีส่วนในการพฒันาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 
   1)  ใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
   2)  เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขปัญหา 
   3)  อ านวยความสะดวกในการประสานงานกบัหน่วยง่านองค์กรต่าง ๆ เม่ือสถานศึกษา
ตอ้งการความช่วยเหลือ 
                ผู้ปกครองและชุมชน  
   ผูป้กครองและชุมชน เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ดนักเรียนในพื้นท่ีมากท่ีสุด    
ท่ีจะให้การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ย่างดี ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูป้กครอง หรือเครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชน ชมรม หรือบุคคลในชุมชน 
                  1.   ผู้ปกครองหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ผูป้กครองหรือเครือข่ายผูป้กครอง เป็นบุคคลและ
คณะบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบันกัเรียน จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
                 บทบาทหน้าที ่

1)  อบรม ดูแลและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตครอบครัว มีความรัก ความเขา้ใจ
และใหค้วามอบอุ่นแก่ครอบควั 
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2)  สนับสนุน ให้ความร่วมมือ วางแผนร่วมกบัสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนข้อมูล        
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 

3)  เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางในการด าเนินชีวติท่ีดีใหก้บันกัเรียน 
     แนวทางการด าเนินงาน 

1)  จดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์ใหก้บันกัเรียนไดส้ัมผสักบัตวัอยา่งท่ีดี 
2)  สนบัสนุน ส่งเสริม ให้ก าลงัใจนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ

และตามศกัยภาพของตนเอง 
3)  ใชห้ลกัจิตวทิยาในการเล้ียงดูบุตรหลาน 
4)  เขา้ร่วมประชุมกบัสถานศึกษา เพื่อวางแผน หาแนวทางการด าเนินงาน 
5)  ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 
6)  ให้ค  าปรึกษา ค าแนะนา ท่ีดีแก่นักเรียน เสนอแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดี

ใหก้บันกัเรียน 
      2.   ชุมชน ชุมชน  เป็นสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเด็ก  บุคคล          
ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาตนเองในแนวทาง    
ท่ีเหมาะสม จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
   บทบาทหน้าที ่
   สนบัสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   แนวทางการด าเนินงาน 

1)  จดัสภาพแวดลอ้มของชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
2)  ช่วยสอดส่องดูแลนกัเรียน 
3)  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 
4)  ใหข้อ้มูลข่าวสารพฤติกรรมนกัเรียนกบัสถานศึกษา 
5)  เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 

        จากคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดร่้วมกนั
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ดงัน้ี 
   1.   ก าหนดทิศทางและกลยทุธ์การด า เนินงาน โดยการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ
ของนักเรียน ชุมชน สังคม และผูท่ี้เก่ียวข้อง ศึกษานโยบาย มาตรฐานต้นสังกัดและหน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาศกัยภาพของโรงเรียน และก าหนดยทุธศาสตร์ของโรงเรียน 
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   2.   ก าหนดมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัของการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ วางมาตรการ
และแนวปฏิบติั ในการปฏิบติังานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ได้
วิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง   
ในการด าเนินการ ดงัน้ี 
   ดา้นผูเ้รียน มี 7 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
   มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
       มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ      
มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 
      มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
         มาตรฐานท่ี  4  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
      มาตรฐานท่ี  5  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 
   มาตรฐานท่ี  6  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
       มาตรฐานท่ี  7  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
                  3.   วางแผนการด าเนินงานโดยก าหนดเป้  าหมายและล าดับความส าคัญ  ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบติังาน ก าหนดกิจกรรม/โครงการ และมอบหมายหนา้ท่ีใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติั  
                4.   การด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงาน ไดแ้ก่   
     ขั้นตอนท่ี  1  การรู้จกันกัเรียนรายบุคคล 
     ขั้นตอนท่ี  2  การคดักรองนกัเรียน  
     ขั้นตอนท่ี  3  การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  
     ขั้นตอนท่ี  4  การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน  
      ขั้นตอนท่ี  5  การส่งต่อนกัเรียน  
      ขั้นตอนท่ี  6  การประเมิน การรายงานผล 
               5.  การประเมินผลและสรุปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดท าคู่มือการด าเนินตาม
กระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อใหค้รูประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษา 
เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกระบวนการท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านการ
ส่งเสริมพฒันานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยมีครูหรือบุคลากรอ่ืน ๆ         
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูประจ าชั้น ครูอนามยั ครูแนะแนว เป็นต้น มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนนอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารของสถานศึกษาให้การสนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้การปฏิบติั
หนา้ท่ีของครูประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษา และครู บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินไปอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 
สามารถติดตามตรวจสอบการท างานไดจ้ากการท่ีมีร่องรอยหลกัฐาน เคร่ืองมือ หรือเอกสารต่าง ๆ
ประกอบการท างาน ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีความดี เก่งและมีความสุข สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งดี 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
   งานวจัิยในประเทศ 
              การศึกษาการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
บา้นช่างหมอ้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จากการคน้ควา้ทาง
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่ มีเอกสารงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 
   บุญหนา ศรีลาดเลา (2546) วิจยัเร่ือง การพฒันาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนแดนดงพิทยาคม  ก่ิงอ าเภอแดนดง จงัหวดับุรีรัมย์ การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมี
ความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแดนดง   
พิทยาคม ก่ิงอ าเภอแดนดง จงัหวดับุรีรัมย์ ตามกรอบ 5 ด้าน คือ การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   
การคดักรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกนัและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ
นกัเรียน โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการประกอบด้วย  4 ขั้นตอนคือ การวางแผนการปฏิบติัตาม
แผน  การสังเกตและการสะท้อนผล  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย          
แบบส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา แบบบนัทึกการประชุม แบบบนัทึกประจ าวนัแบบสัมภาษณ์   
แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจ แบบติดตามการปฏิบติังาน และแบบประเมินผลการปฏิบติังาน   
การวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักสามเส้า (Triangulation) และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
แดนดงพิทยาคม  ก่ิงอ าเภอแดนดง จังหวดับุรีรัมย์ มีการด าเนินงานตามกรอบ 5 ด้าน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการประกอบดว้ย 4ขั้นตอน ไม่แตกต่างกนั  
     บวัเครือ โพธ์ิชัย (2548) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต  2     
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีปัญหาการด าเนินงานอนัดบัแรก 
คือ การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งต่อและการป้องกนั
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และแกไ้ขปัญหา ส่วนปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามระดบัชั้นโดยรวมและรายดา้น มีปัญหาการด าเนินงาน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
    สมชาย เหลืองอ่อน (2548) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของครูท่ีปรึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ปัญหา
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสและในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน
และดา้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรียน ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆไม่แตกต่างกนั  
   บุญมา นาคะวะรังค์ (2549) ศึกษากระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
ท่ีมีปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพฒันา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจยั พบวา่ กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ีมีปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพฒันา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก สภาพปัญหาทางสังคมของนักเรียนทั้งก่อน
และหลงัเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ท่ีระดบัน้อย และมีสภาพปัญหาหลงัเขา้สู่
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนลดลงกว่าก่อนเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ผลกระทบของปัญหาสังคมของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมอยู่ท่ีระดับน้อย และมีผลกระทบหลังเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดลง    
กวา่ก่อนเขา้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0539 
        อร่าม เสือเดช (2549) วิจยัเร่ือง คู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนวดัช้างเผือก มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าและประเมินคู่มือการด าเนินงาน
ตามกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวดัช้างเผือก  ส าหรับครูอาจารย์
สามารถใช้เป็นคู่มือครูในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผูบ้ริหารไดด้ าเนินการ
เป็นขั้นตอนการศึกษามีผลสรุปได ้ดงัน้ี 1)  ไดคู้่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวดัช้างเผือก ซ่ึงมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การรู้จัก
นกัเรียน  เป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา การส่งเสริมพฒันา
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นักเรียน  การส่งต่อ และการประเมินทบทวน  2)  การประเมินความเหมาะสมของคู่มือ พบว่า
ความถูกตอ้งทั้งดา้นเน้ือหา ภาษา ขั้นตอนการน าไปใชมี้ความเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด 
                 เชาวลิต จินดารัตน์ (2551) ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบว่าการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและ     
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน     
และดา้นการคดักรองนกัเรียน ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งของ
บุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นทุกด้าน  พบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ดา้นการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ และโดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินงานดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจ านวน 3 ท่าน พบวา่ การด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีผา่นมาประสบผลส าเร็จในระดบัดีเพราะโรงเรียนไดด้ าเนินการ
เป็นกระบวนการตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ซบัซ้อน โดยจดัให้ควบคู่
ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
                จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวไดว้า่ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความส าคญั 
มีวิธีการ และมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย แต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัเพื่อเป็นการ ป้องกนัปัญหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตัวของนักเรียนเอง ปัญหาจากสภาพครอบครัวพ่อแม่และ
ผูป้กครอง ปัญหาในโรงเรียนเน่ืองจากครู เพื่อนนกัเรียน บรรยากาศในโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม โรงเรียนจ า เป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งบริหารจดัการเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดใน    
5 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย 1)  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2)  ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3)  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 4)  ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนักเรียน 5)  ดา้นการส่งต่อ
นกัเรียน ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเอ้ือใหร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อน าไป ปรับปรุง แกไ้ข และ
พัฒนานักเรียน  ระดับชั้ นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 และเพื่อเป็นแนวทางแก่โรงเรียนในการบริหารจดัการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน อนัจะส่งผลดีต่อเยาวชนของประเทศชาติสืบไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.2    กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
สภาพและปัญหาระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ของโรงเรียนบ้าน 
ช่างหม้อ  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

การจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ความพงึพอใจของ
ผู้ปกครองและนักเรียน
ในการจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
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บทที ่ 3 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 
                 การศึกษาการบริหารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ผูว้ิจยัได้
ด าเนินงานตามล าดบั ดงัน้ี 
                 1.   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
                 2.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
                 3.   การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
                 4.   ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
                 5.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน    
1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านช่างหม้อ จ านวน 7 คน ครูท่ีปรึกษานักเรียนชั้น   
ประถม ศึกษาชั้นปีท่ี 4 – 6 จ านวน 3 คน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  จ  านวน 24 คน นักเรียนชั้ นประถมศึกษาชั้ นปีท่ี 4 – 6 จ  านวน 24 คน       
รวมทั้งส้ิน  59  คน    
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบสัมภาษณ์ (แบบมีโครงสร้าง)                                     
 2.  แบบวดัความพึงพอใจ        
 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
                 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  
 1.  การสร้างแบบสัมภาษณ์  
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  1)  ศึกษาเอกสารของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะ
เรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     
  2)   สร้างแบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 ข้อ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านการคดักรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน ด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  
  3)   ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูแบบสัมภาษณ์  
  4)   น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษานั้นไปทดลองใช้กบักลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลของโรงเรียนอ่ืน 
  5)   ปรับแกแ้บบสัมภาษณ์หลงัจากท่ีทดลองใชแ้ลว้  
  6)   จดัพิมพแ์บบสัมภาษณ์เพื่อใชใ้นการท าการวจิยั 
 2.  แบบวดัความพึงพอใจ 
  1)   ศึกษาเอกสารของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอ     
แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     
  2)   สร้างแบบวดัความพึงพอใจ จ านวน 12 ขอ้ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ดา้นการป้องกนัและ
ช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  
  3)   ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูแบบวดัความพึงพอใจ 
  4)   น าแบบวดัความพึงพอใจท่ีผา่นการตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษานั้นไปทดลองใชก้บั
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลของโรงเรียนอ่ืน 
  5)   ปรับแกแ้บบวดัความพึงพอใจหลงัจากท่ีทดลองใชแ้ลว้  
  6)   จดัพิมพแ์บบวดัความพึงพอใจเพื่อใชใ้นการท าการวจิยั 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัศึกษาสภาพและปัญหาโดยไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นดัหมายกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 1ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน ครูท่ีปรึกษาจ านวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 7 คน 
 2.  สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลักกลุ่มท่ี 1 เป็นรายบุคคลโดยเป็นการสัมภาษณ์แบบ       
มีโครงสร้าง 
 3.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการวเิคราะห์ 
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 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1.   ไดร่้วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูป้กครองได้
ร่วมกนัก าหนดแนวทางการจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 2.   ไดจ้ดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยใชก้ระบวนการ PDCA 
 ผูว้จิยัศึกษาความพึงพอใจโดยไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี                  
 1.   ไดน้ดัหมายกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูป้กครองนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 24 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 24 คน 
 2.   ไดใ้หก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3.   น าขอ้มูลจากการตอบแบบวดัความพึงพอใจมาท าการวเิคราะห์ 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าเน้ือหามาวเิคราะห์ตามขอ้มูลท่ีได้
จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 1 คน ครูท่ีปรึกษาจ านวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 7 คน          
มาวเิคราะห์เน้ือหาและสรุปแบบบรรยายเชิงพรรณนา 
 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้กครอง
จ านวน 24 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6  จ านวน 24 คนมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
แลว้สรุปแบบบรรยายเชิงพรรณนา 
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                                                                 บทที ่4 
 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
                  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมุ้่งพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกักลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
จ านวน 7 คน ครูท่ีปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 3 คน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก  
กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ทุกคน จ านวน 24 คน นกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 4 – 6 ทุกคน จ านวน 24 คน รวมทั้งส้ิน 59 คน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน
ดงัน้ี 
         ตอนท่ี 1  สภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
           ตอนท่ี 2  การจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
    ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจการใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
   
ตอนที ่1  สภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ 
 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นวา่  ครูท่ีปรึกษา
ไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดว้ยการน าขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 5 ดา้น 
ได้แก่ ความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านยาเสพติดและด้านความปลอดภยั มาเก็บ
รวบรวมแลว้วิเคราะห์ออกมาถึงตวันกัเรียนแต่ละคน เพื่อน าไปสู่กระบวนการคดัครองต่อไป และ
ครูท่ีปรึกษามีการเยี่ยมบา้นนกัเรียนอยา่งเป็นทางการ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เม่ือพบปัญหาเก่ียวกบัตวั
นกัเรียนและครอบครัว ครูท่ีปรึกษาจะประสานไปยงัโรงเรียน เพื่อใหค้วามช่วยเหลืออยา่งทนัถว้นที 
แต่ก็ยงัมีบางกรณีท่ีทางโรงเรียนยงัไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหานั้น เช่น ปัญหา       
ท่ีผูป้กครองไม่ใหก้ารสนบัสนุนใหบุ้ตรเรียนหนงัสือ 
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 ด้านการคัดกรองนักเรียน กลุ่มผู ้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่า ครูท่ีปรึกษาได้
ด าเนินการเก่ียวกบัการคดักรองนักเรียนด้วยการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวันักเรียนมาจดัเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2) กลุ่มเส่ียง คือ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้อยูใ่นเกณฑ์เส่ียง 3) กลุ่มมีปัญหา คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแลว้อยูใ่นเกณฑ์มีปัญหาตอ้งช่วยเหลือและแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด แต่ในการด าเนินการ
ดงักล่าวน้ี นกัเรียนบางส่วนยงัไม่ค่อยเขา้ใจในกระบวนการดงักล่าวเท่าท่ีควร และเม่ือพบนกัเรียนท่ี
เป็นเด็กพิเศษ   หรือเด็กพิการครูท่ีปรึกษาไดด้ าเนินการโดยการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ตวันกัเรียนและมีการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นวา่  ครูท่ีปรึกษา
ไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาโดยการ
จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) และการจัดกิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้ นเรียน (Classroom 
meeting) อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนั้ นครูท่ีปรึกษาควรเน้นการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยเป็นกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์และสามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมท่ีส่งเสริม          
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาหรือนนัทนาการ และกิจกรรมอาสาสมคัร เป็นตน้ 
 ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ โรงเรียนไดมี้
การป้องกนัเด็กนกัเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเส่ียงโดยการดูแลอย่างใกลชิ้ดให้ค  าปรึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองมีการจัดกิจกรรม เพื่อนเตือนเพื่อน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมรักกีฬาห่างไกล
อบายมุข แต่ผูป้กครองบางส่วนยงัไม่ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าว โรงเรียนมี
การช่วยเหลือนกัเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมให้แน่ชดัแลว้จึงให้ครูท่ีปรึกษาและเพื่อนสนิทเป็น
 ด้านการส่งต่อนักเรียน กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นวา่ เครือข่ายการส่งต่อนกัเรียน
ประกอบไปดว้ย ครูแนะแนว  หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน ชุมชน โดยครู     
ท่ีปรึกษามีการประสานงานกบัหน่วยงานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความพร้อมเม่ือมีความ
จ าเป็นท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือนกัเรียนแมว้า่บางคร้ังอาจจะล่าชา้ไปบา้ง 
 
ตอนที ่2  การจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ 
 ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูป้กครอง และ
ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน    
บา้นช่างหมอ้โดยมีการด าเนินงานตามหลกักระบวนการ PDCA รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1  
 



49 
 

 

ตารางที ่ 4.1 การจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน   

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

P : วางแผนเพื่อท าความรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
D : เก็บขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน ประกอบดว้ย 
      1.   ดา้นความสามารถ  
      2.   ดา้นสุขภาพ 
      3.   ดา้นครอบครัว 
      4.   ดา้นสารเสพติด 
      5.   ดา้นความปลอดภยั 
C : ตรวจสอบขอ้มูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
อยา่งละเอียด 
A : ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานบางส่วนของนกัเรียนให้
ตรงกบัความเป็นจริง 

  

P : วางแผนการคดักรองนกัเรียนโดยพิจารณาจากขอ้มูล
พื้นฐานของนกัเรียน 
D : จดักลุ่มนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
      1.   กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน แล้วอยู่ใน
เกณฑข์องกลุ่มปกติ 
      2.   กลุ่มเส่ียง คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน แล้วอยู่ใน
เกณฑข์องกลุ่มเส่ียง 
      3.  กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน แลว้อยู่
ในเกณฑข์องกลุ่มมีปัญหา 
C : ตรวจสอบความถูกต้องในการจดักลุ่มนักเรียนตาม
กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา เพื่อสร้างความ
มัน่ใจในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
A : เม่ือได้กลุ่มนักเรียนท่ีถูกต้องแล้ว ก็ได้ยอมรับเป็น
แนวทางในการด าเนินการต่อไป 
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ตารางที ่ 4.1 การจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (ต่อ) 

3. ด้านการส่งเสริมและพฒันานักเรียน 

P : วางแผนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามแต่ละ
กลุ่มท่ีจดัไว ้
D : (1) จดักิจกรรมโฮมรูม มีรายละเอียดดงัน้ี 
            1.   การรู้จกัตนเองและนกัเรียน 
            2.   การรู้จกัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 
            3.   การรู้จกัทกัษะการปรับตวั 
            4.   การวางแผนชีวติ 
      (2) จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน โดยมีการ
พบปะกันระหว่างครูท่ีปรึกษากับผู ้ปกครองนักเรียน 
เพื่อใหผู้ป้กครองนกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนใหม้ากข้ึน 
C : ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรม
ประชุมผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง 
A : มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
บริบทในแต่ละกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ด้านการป้องกนัและช่วยเหลอื
นักเรียน 

P : จดัเตรียมวธีิการในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
D : (1) มีการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้น เพื่อช่วยให้นักเรียน
ผ่อนคลายปัญหาให้น้อยลง โดยผูใ้ห้ค  าปรึกษาควรมีขอ้
ปฏิบติั ดงัน้ี  
            1.   รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการปรึกษาหรือ
วธีิการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
            2.   หมัน่ฝึกฝนทกัษะการปรึกษาพฒันาตนอย่าง
สม ่าเสมอ 
            3.   ศึ กษ าค้นคว้า เพิ่ ม เติม เก่ี ยวกับ จิตวิท ยา 
พฒันาการหรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
       (2) จดักิจกรรมเพื่อการป้องกนัและช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาของนกัเรียน โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี  
            1.   การใชกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร 
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ตารางที ่ 4.1 การจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (ต่อ) 

4. ด้านการป้องกนัและช่วยเหลอื
นักเรียน 

            2.   การใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียน 
            3.   การใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
            4.   การใชกิ้จกรรมซ่อมเสริม 
            5.   การใชกิ้จกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง 
C : ตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ใกลชิ้ด 
A : ใช้กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการมาเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียนให้ผู้เช่ียวชาญ 

P : วางแผนในการส่งต่อนกัเรียนไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 
D : (1) การส่งต่อภายใน คือ ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ี
สามารถให้การช่วยเหลือนกัเรียนนั้นได ้เช่น ครูแนะแนว 
ครูพยาบาล ครูประจ าวชิาหรือฝ่ายปกครอง  
      (2) การส่งต่อภายนอก หมายถึง การส่งนักเรียนท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
C : มีการควบคุมขั้นตอนการส่งต่อการใกลชิ้ด 
A : ได้ยึดขั้ นตอนการด าเนินการส่งต่อนัก เรียนให้
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

ตอนที ่3  ความพงึพอใจการใช้ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ  
 
ตารางที ่ 4.2      ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถม 
   ศึกษาปีที ่4 – 6 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ตัวแปรทีศึ่กษา                                          µ                     σ                    ระดับ         

    
1.  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล                    4.27                       0.08                  มาก                
2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน                                 4.21                      0.58                  มาก 
3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน                   4.27                       0.02                  มาก 
4.  ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน               4.52                       0.06                  มากท่ีสุด 
5.  ดา้นการส่งต่อนกัเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญ                  4.35                       0.02                  มาก                                                                                     
 
              โดยภาพรวม                   4.32                           0.10                  มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  (µ  = 4.32) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลเท่ากับ (µ  = 4.27)  ด้านการคดักรองนักเรียนเท่ากับ (µ  = 4.21) ด้านการส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนเท่ากบั (µ = 4.27) ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนเท่ากบั (µ  = 4.52) ดา้นการ
ส่งต่อนกัเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญเท่ากบั (µ  = 4.35)                                                                                                                                                            
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ตารางที ่ 4.3     ความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอ 
                         แม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

                 ตัวแปรทีศึ่กษา                                           µ                                σ                   ระดบั         

    
1.  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล                    4.27                           0.05                    มาก               
2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน                                   4.17                           0.76                    มาก 
3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน                   4.21                           0.08                    มาก 
4.  ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน               4.20                           0.12                    มาก 
5.  ดา้นการส่งต่อนกัเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญ                  4.21                           0.25                    มาก         
                                                                             
                                    โดยภาพรวม                       4.21                           0.03                    มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียน
บา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(µ = 4.21) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลเท่ากับ       
(µ = 4.27)  ดา้นการคดักรองนกัเรียนเท่ากบั (µ = 4.17 ) ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเท่ากบั 
(µ = 4.21) ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนเท่ากับ (µ = 4.20 )  ด้านการส่งต่อนักเรียนให้
ผูเ้ช่ียวชาญเท่ากบั (µ = 4.21)                                                                                                                                                       
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บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

                 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่งพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ 
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งพฒันา       
3 ดา้น คือ 1. ดา้นการศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
2. ดา้นการจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 3. ดา้นการศึกษาความพึงพอใจ
การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ ซ่ึงได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัประกอบไปดว้ย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นช่างหมอ้จ านวน 7 คน ครูท่ีปรึกษานกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6 จ  านวน 3 คน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 – 6 ทุกคน จ านวน 24 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ทุกคน จ านวน 24 คน รวมทั้งส้ิน     
59 คน หลงัจากไดข้อ้มูลแลว้ ไดน้ ามาสรุปร่วมกนัเก่ียวกบัการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันา 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1.  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแต่ยงัมีบางประการท่ียงัตอ้งปรับปรุง ไดแ้ก่ การไม่เขา้ไป
แก้ไขปัญหาในครอบครัวของนักเรียนอย่างทันท่วงที การขาดการประสานงานกับผูป้กครอง     
อย่างต่อเน่ือง ครูท่ีปรึกษาขาดการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานให้กับนักเรียนท าให้นักเรียน
บางส่วนเกิดความสับสน 
 2.  ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนข้ึนโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
 3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบา้น
ช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูใ่นระดบัดี 
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อภิปรายผล 
        ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้  
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาพิจารณากบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีประเด็นท่ีส าคญัท่ีจะน ามาอภิปราย  ดงัน้ี 
 1.  สภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวมแลว้ทางโรงเรียนไดมี้การด าเนินการตามขั้นตอนของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน แต่จะมีบางกรณี ท่ียงัเป็นปัญหาในการด าเนินงานอยู่ เช่น การขาดการ
ประสานงานกบัผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง ครูท่ีปรึกษาขาดการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานให้กบั
นกัเรียนท าให้นกัเรียนบางส่วนเกิดความสับสน จากกรณีดงักล่าวน้ี ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บวัเครือ โพธ์ิชัย เร่ือง ปัญหาการด า เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ท่ีพบวา่ ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีปัญหาการด าเนินงานอนัดบัแรก คือ การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   
อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งต่อและการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
 2.  การจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัท าระบบดังกล่าวในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ร่วมกับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการ
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ โดยมีการด าเนินงานตามหลัก
กระบวนการ PDCA ในรูปแบบของโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ เพื่อให้ใชไ้ดจ้ริงกบับริบทของโรงเรียน
ท่ีอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร มีหลายหยอ่มบา้น มีสองชนเผา่ ไดแ้ก่ ละวา้ และ กะเหร่ียง ไดส้อดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อร่าม เสือเดช เร่ือง คู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนวดัช้างเผือก มีวตัถุประสงค์ เพื่อจดัท าและประเมินคู่มือการด าเนินงานตาม
กระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนวดัช้างเผือก ส าหรับครูอาจารยส์ามารถ
ใช้เป็นคู่มือครูในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผูบ้ริหารได้ด าเนินการเป็น
ขั้นตอนการศึกษามีผลสรุปได ้ดงัน้ี 1) ได้คู่มือการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนวดัชา้งเผือก ซ่ึงมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1.  การรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.  การคดักรองนกัเรียน 3.  การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา 4.  การส่งเสริมพฒันา
นกัเรียน 5.  การส่งต่อ 6.  การประเมินทบทวน 2) การประเมินความเหมาะสมของคู่มือพบวา่ความ
ถูกตอ้งทั้งดา้นเน้ือหา ภาษา ขั้นตอนการน าไปใชมี้ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
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 3.  การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองและนกัเรียนในการจดัท าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงได้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดก้ล่าววา่ การประเมินผลเป็น
กระบวนการส าคญัในการพฒันางานซ่ึงจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนและให้ขอ้มูลยอ้นกลับท่ีจะ
น าไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันา ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตอ้งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ผูป้กครองและ    
ตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั โดยผูบ้ริหารอาจมีการศึกษาสภาพความรู้ ความสามารถและความพร้อม
ของบุคคลในชุมชน เพื่อขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  ครูท่ีปรึกษาควรมีความตระหนกั ในการเอาใจใส่เป็นพิเศษกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล
อยา่งสม ่าเสมอ 
 3.  ทางโรงเรียนควรอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหแ้ก่ชุมชน  
 4.  โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งควรหาโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 5.  เม่ือพบสภาพปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขเองได้ครูท่ีปรึกษาควรประสานงานกับ
ผูเ้ช่ียวชาญอยา่งทนัถว้นที 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อไป 
 2.  ควรศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ชุมชนกบัการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
 
  
  
 
  



57 
 

 

บรรณานุกรม 
 
 

สาธารณสุข, กระทรวง, กรมสุขภาพจิต. (2544). คู่มือครูท่ีปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. 
               กรุงเทพมหานคร : ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.  
เจริญผล สุวรรณโชติ. (2544). ทฤษฎีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ทิชช่ิงเอท็.  
 เชาวลิต จินดารัตน์. (2551). การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน 
           สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 . (ปริญญานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. 
                 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา).  
 บุญมา นาคะวะรังค.์ (2549). กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาทางสังคม 
                 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพัฒนา 
                 พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก. (วทิยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต.  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา).   
บุญหนา ศรีลาดเลา. (2546). การพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 แดนดงพิทยาคม ก่ิงอ าเภอแดนดง จังหวดับุรีรัมย์. (ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต 
            สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา).  
บวัเครือ โพธ์ิชยั. (2549). ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
              มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2.  
 (วทิยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา).  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2547). ศัพท์การบริหารธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.   
สมชาย เหลืองอ่อน. (2548). ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
                ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2.  
 (งานนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา).  
สมชาย เหลืองอ่อน. (2548). ปัญหาการด า เนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
           ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2.  
 (ปริญญานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา).   
สมยศ นาวกีาร. (2544). การบริหารคู่มือและแบบทดสอบ. (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ. 
สมศกัด์ิ คงเท่ียง. (2545). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง.  
 ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2549). แนวทางการด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                   นักเรียนส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ 



58 
 

 

                   การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.  
อร่าม เสือเดช. (2549). คู่มือการดาเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      โรงเรียนวดัช้างเผือก. (ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต  
      มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร).  

 
  
 
  
 



59 
 

 

ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล   นายเฉลิมพงษ ์ สุขสมพนารักษ ์

 

วนั เดือน ปี  25 พฤษภาคม 2525 

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  69 หมู่ 9 ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 50270 

 

ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2548                                 ครุศาสตรบณัฑิต  

                                                                                          สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

       คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ประสบการณ์การท างาน         พ.ศ. 2556 – 2558                    ครูผูช่้วย 

                                                                                         โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

                                          พ.ศ. 2559 –  ปัจจุบนั              ครู คศ.1                     

โรงเรียนบา้นช่างหมอ้  

จงัหวดั แม่ฮ่องสอน                                                                     

 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 



61 
 

 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั 

 
 

เร่ือง การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
…………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง: ประเด็นสัมภาษณ์ เร่ือง การบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบา้นช่างหมอ้ 
สัมภาษณ์ใน 5 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย 
1.  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
4.  ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 
5.  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์.................................................................................................................... 
ต าแหน่ง                    ผูบ้ริหารสถานศึกษา                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                  ครูท่ีปรึกษา                                        อ่ืน ๆ................................. 
 
เพศ...........................  
อาย.ุ.......................... 
อาชีพ........................ 
ศาสนา...................... 
สถานภาพ................. 

1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
1.1 ครูท่ีปรึกษาไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยา่งไร 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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1.2  ครูท่ีปรึกษามีการเยี่ยมบา้นนกัเรียนหรือไม่ โรงเรียนมีการด าเนินการช่วยเหลือ 
อยา่งไรเม่ือพบปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 

2.1 วธีิการด าเนินงานเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กพิการของโรงเรียนเป็น 
อยา่งไร ท่านเห็นดว้ยกบัการด าเนินงานของโรงเรียนในเร่ืองน้ีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

2.2 เม่ือพบนกัเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กพิการครูท่ีปรึกษามีการด าเนินการอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
3.1 การส่งเสริมและพฒันานกัเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มปัญหาครูท่ีปรึกษาได้

ด าเนินการอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

3.2 ท่านคิดวา่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใดบา้ง สามารถพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี มี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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4. ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 
4.1โรงเรียนมีวธีิการป้องกนัเด็กนกัเรียนปกติไม่ใหต้กอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือไม่อยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

4.2 หากมีเด็กนกัเรียนกลุ่มเส่ียงโรงเรียนมีการช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
 

5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
5.1 กระบวนการส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหาในโรงเรียนครูท่ีปรึกษาด าเนินการอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 5.2 เครือข่ายการส่งต่อนกัเรียนของโรงเรียนมีเครือข่ายใดบา้งและมีการด าเนินการเก่ียวกบั
เครือข่ายอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 
6. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบวดัความพงึพอใจ 
 
 

เร่ือง  การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
………………………………………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจง    แบบวดัความพงึพอใจนีจั้ดท าขึน้เพือ่สอบถามความพงึพอใจของการพฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 5 ประเด็น 
ประกอบไปด้วย 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการ
ส่งเสริมและพฒันานักเรียน 4. ด้านการป้องกนัและช่วยเหลอืนักเรียน 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องระดับความพงึพอใจให้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านโดยข้อ
ค าถามจะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
ขอ้ท่ี รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1 ดา้นท่ี1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การน าขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนดา้น
ความสามารถมาวเิคราะห์เพื่อน าไปสู่การ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

     

2 การน าขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนดา้น
สุขภาพมาวเิคราะห์เพื่อน าไปสู่การรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  

     

3 การน าขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนดา้น
ครอบครัวมาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การ 
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

     

4 
 
 

การน าขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนดา้น
สารเสพติดมาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
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ขอ้ท่ี รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 การน าขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนดา้น
ความปลอดภยัมาวเิคราะห์เพื่อน าไปสู่
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  

     

6 ดา้นท่ี 2 การคดักรองนกัเรียน 
 การคดักรองนกัเรียนโดยการน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ตามเกณฑก์ารคดักรองของ
โรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. 
กลุ่มปกติ 2.กลุ่มเส่ียง 3.กลุ่มมีปัญหา 

     

7 ด้านที ่3 การส่งเสริมและการพฒันา 
 การจดักิจกรรมโฮมรูมทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 

     

8 การจดักิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม       
9 ดา้นท่ี 4 การป้องกนัและช่วยเหลือ

นกัเรียน    
การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ ทางดา้น
ความรู้สึก ความคิดและการปฏิบติัตน
ของนกัเรียนในทางท่ีถูก 

     

10 การจดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมในชั้น
เรียน 

     

11 ดา้นท่ี 5 การส่งต่อนกัเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
 ครูท่ีปรึกษาส่งต่อนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
ยากต่อการแกไ้ขไปยงัครูแนะแนว ครู
พยาบาลและครูประจ าวชิา 

     

12 ครูแนะแนวส่งนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมยาก
ต่อการแกไ้ขไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  

     

 


