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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ ครูท่ีมี

ตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี ้ 
เปนครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท่ีดําเนินงาน  ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 348 คน ไดมาจากการสุม โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ  เก็บขอมูลในเร่ืองการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน คือ  ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการปองกันและแกไขปญหา
และดานการสงตอนักเรียน  สถิติท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย (Χ )  และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที  (t – test -Independent) 

ผลการวิจัย พบวา  ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  5  ดานอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล   ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการปองกันและแกไขปญหา  
สวนความคิดเห็นของครูท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2  ท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสูงกวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวดานการสงตอนักเรียน พบวา คาเฉล่ียรวมของความคิดเห็น
ของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในมาก   
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3)อาจารยประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงาน                
ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  จําแนก                      
ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบวา  คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 และเขต 2  ท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  พิจารณาโดยรวม
ทุกดาน  ท้ังดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน  
ดานการปองกันและแกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ทุกดาน  
โดยเฉพาะดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันมากท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
This study was a suvey research aiming to study and to compam the opinions of the 

teachers to wards the advising and helping system in the school under the Jurisdiction of the 
Sakaeo Educational Service Area 1 and 2 . The sample included 348 teachers who acted in 
advising and helping system in the schools under the Jurisdiction of the Sakaeo Educational 
Service. Area 1 and 2 in the academic year 2006, selected by stratified random sampling. The 
instrument used in this study was a five – point rating scale questionnaim , consisting of 5 parts : 
knowing individual students, screening students, supporting students, preventing and solving 
problems, and transfer system. The statistical analysis included percentage, mean, standard 
deviation and t – test independent  

The results of the study were as follows : 
The opinions of the teachers towards the advising and helping system in schools under 

the Jurisdiction of the Sakaeo Educational Service Area in the 4 aspects, knowing individual 
students, screening students, supporting students, and preventing and solving problems,wem at a 
medium level. However, one aspect, transfer system, was at a high level. In addition , it was 
found that the mean of the opinions of the teachers under the Jurisdiction of the Sakaeo 
Educational Service Area 2 was higher than those in Area 1 

Upon the comparision of the opinions of the teachers towards the advising and helping 
system in schools under the Jurisdiction of the Sakaeo Educational . Service Area 1 and 2 as a 
whole, it was found That there was significant difference at the .05 level in knowing individual 
students, screening  students, supporting students, preventing and solving problems and transfer 
system. Considering each aspect, There was sigmficant difference in 3 aspects : screening 
students, Supporting students and transfer system. As for the 2 aspects : knowing individual 
students and preventing and salving problems, there was no significant difference.  
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ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการพฒันาไปอยางรวดเร็ว และมีผลกระทบตอนักเรียนซ่ึงอยูใน

วัยท่ีขาดประสบการณ ดังท่ีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดกลาวไววา เนื่องมาจากผลของ
ความเจริญกาวหนา หรือการเปล่ียนแปลง ทางดานเทคโนโลยีและนวตักรรม ขอมูล ขาวสารและ
การคมนาคม การรับเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ เขามา ทําใหบุคคลตองปรับตัวใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงสังคมโดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยูในวัยรุน ซ่ึงเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางรางกาย
และจิตใจ วัยของความอยากรูอยากลอง อาจประพฤติตนไมเหมาะสม โดยไมไดไตรตรองวาถูก
หรือผิด ดีหรือไมดีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และสังคมอยางไรบาง จึงเปนวัยท่ีเส่ียงตอการแสดง
พฤติกรรมที่มีปญหา (กรมสุขภาพจิต, 2544 ข : 11) และผลของการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบตอ
นักเรียนซ่ึงอยูในชวงของวยัรุนหรือชวงหวัเล้ียวหวัตอนัน้มีมาก ดังขอความตอนหนึง่ท่ีกรมพลศึกษา
ไดเสนอไววา โดยเฉพาะอยางยิ่งนกัเรียนซ่ึงอยูในชวงวยัรุน มีแนวโนมท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางท่ีไมเหมาะสม  ทวีความรุนแรงข้ึนจาํเปนตองรณรงค ปองกันแกไขปญหา ชวยเหลือนักเรียน
เหลาน้ันใหมีความประพฤติไปในทางท่ีเหมาะสม สรางความเจริญทางปญญา ความคิด จิตใจ        
และคุณธรรมใหเปนอนาคตท่ีแจมใสของชาติ สมกับท่ีเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคายิ่งของสังคม 
(กรมพลศึกษา, 2537 : บทนํา) 

ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน เปนกระบวนการทางการศึกษาของโรงเรียน ท่ีเกี่ยวกบัการ
สงเสริมการปองกัน แกไขปญหาท่ีมุงเนนสงเสริมใหนักเรียนทุกคน มีคุณภาพตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล คนพบ และพัฒนาศักยภาพของตนใหมีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักคิดตัดสินใจและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตลอดจนปองกนั 
และแกไขปญหานกัเรียนไมใหกลายเปนปญหาของสังคม โดยมีกระบวนการดําเนนิการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีข้ันตอน ดวยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานอยางชัดเจนมีครูท่ีปรึกษาเปนหลักสําคัญ
ในการดําเนินการมีการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครูและผูเกี่ยวของหรือชุมชน รวมท้ัง
การสนับสนนุสงเสริมจากโรงเรียน เพื่อใหการดําเนินการงานพัฒนาคุณภาพนกัเรียนใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ข : 5)  

ผูวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลในการ
วางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศกึษาสระแกวใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

คําสําคัญ 
ความคิดเหน็ของครู  ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ครูในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว เขต 1 กบัครูในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกวเขต 2 มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานในระบบดูชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยครูท่ีดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังเขต 1 และเขต 2 ประจําปการศกึษา 
2549  จํานวนท้ังส้ิน  3,824  คน   

2.  กลุมตัวอยาง   
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย ผูวิจยัไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางการ

คํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and  Morgan, 1970) กําหนดสัดสวนจาก
ประชากรทั้งหมดมาจัดเรียงลําดับแลวทําการสุม โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  
Sampling) จากโรงเรียนในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแยกตามอําเภอ ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 348 คน 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูล  ลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณในการดําเนนิงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาของครูเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนนิงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3  เปนขอเสนอแนะ 
4.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 

4.1 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยใหครอบคลุมขอบเขตของการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และนําแบบสอบถามที่สราง
เสนอกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน  
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ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยหรือคา IOC (Index of item- 
Objective Congruence)   

4.2  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงเรียบรอยไปทดลองใช  (try-out) กับครูในโรงเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใชไป
คํานวณหาความเช่ือม่ัน (reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a - Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค  (Cronbach , 1970 : 161)  ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.69 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังเขต 1 และ เขต 2 เพื่อขอความ
รวมมือกับโรงเรียนท่ีมีครูเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

5.2  ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังเขต 1 และ เขต 2 ไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีครูเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 

5.3  ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกวท้ังเขต 1  และ เขต 2  ไปยังครูท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

6.  การวิเคราะหขอมูล 
6.1 ในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  โดยหาคาเฉล่ีย (Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

6.2 ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยใชสถิติ t-test (Independent) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวาครูท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 41 – 50 ป มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และมีประสบการณในการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 – 10 ป และ
สวนใหญเปนครูท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต  1   

ความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและ
แกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียน พบวา ระดับความคิดเหน็ของครูในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ท้ัง 4  ดาน  คือ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน  ดานการปองกนัและแกไขปญหาอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน  สวนดานการสงตอนักเรียนพบวาระดับความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก   
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานใน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พบวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 พิจารณาโดยรวมทุกดานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ทุกดาน 
 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคลในดานความสามารถอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  โรงเรียนจัดทําแฟม
สะสมงานของนักเรียน การสอบถามขอมูลของนักเรียนจากครูผูสอน วิชาตางๆ ท่ีนักเรียนเรียน  
โรงเรียนจัดทําทะเบียนสะสมของนักเรียน โรงเรียนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพรอมบันทึก
พฤติกรรม   อาจเปนเพราะวาเปนหนาท่ีหลักของโรงเรียนท่ีตองมีการบันทึกกิจกรรมตางๆ ไวเปน
หลักฐาน  สอดคลองกับงานวิจัยของทะเล เจริญผล (2547) ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาวิธีการและแกปญหา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการและปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 
320 คน  ไดจากการสุมแบบสัดสวนและการสุมตัวอยางงายจากครูท่ีปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา วิธีการ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดทํา
ระเบียนสะสม ใชเกณฑของกรมสามัญศึกษาเพื่อคัดกรองนักเรียน จัดใหมีการประชุมผูปกครองภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  และมีการสงตอนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลในดานสุขภาพ ท่ีมีอยูในระดับมาก ไดแก  การสอบถามครูพยาบาล หรือครูผูทํา
หนาท่ีครูพยาบาล การบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนและระเบียนสุขภาพ สวนประเด็นท่ีเหลืออยู
ในระดับปานกลางทุกประเด็น การดําเนินการใหนักเรียนตอบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การ
ดําเนินงานสัมภาษณนักเรียนพรอมบันทึกการสัมภาษณ การดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียนพรอมการ
บันทึกการ เยี่ยมบานตามแบบบันทึก  อยูในระดับปานกลางเพราะเปนการปฏิบัติท่ียุงยาก  ผูประเมิน
ตองมีความรูเกี่ยวกับแบบสอบวัด ดังกลาวอยางเพียงพอจึงจะทําใหผลท่ีได มีประสิทธิภาพ  สอดคลอง
กับงานวิจัยของทะเล   เจริญผล (2547)  ท่ีพบวา ปญหาการปฏิบัติงาน คือ ครูท่ีปรึกษาไมสะดวกในการ
ท่ีเยี่ยมบานนักเรียนท่ีปรึกษาและดูแลรับผิดชอบจํานวนนักเรียนมากเกินไป ผูปกครองและนักเรียน
ไมใหความรวมมือในการสงตอและขาดความตอเนื่อง ในการติดตามผล  และมีขอเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย วาควรใหมีการสนับสนุนการไปเยี่ยมบานนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในทุก ๆ ดาน  เชน ขอรับ
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การสนับสนุนอัตราครูเพิ่ม  จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนและใหผูปกครองมีสวนรวมในระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลในดานครอบครัวท่ีอยูในระดับมาก 3  อันดับแรก ไดแก  การสัมภาษณนักเรียน
พรอมบันทึกการสัมภาษณ  การสอบถามขอมูลจากเพื่อนของนักเรียน  การดําเนินการดวยการจัด
ระเบียนสะสม  การเยี่ยมบานนักเรียนพรอมบันทึกการเยี่ยมตามแบบบันทึก  สวนประเด็นท่ีเหลืออยูใน
ระดับปานกลางทุกประเด็น  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน  การ
ใหนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับ  “ครอบครัวของขาพเจา”  การสัมภาษณผูปกครองพรอมบันทึกการ
สัมภาษณ  สอดคลองกับงานวิจัยของสุรพล   เพ็ญแจม (2545) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  พบวา ผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกนั
และแกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดาน
การคัดกรองนักเรียนอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนกําหนดเกณฑทําการคัดกรองนักเรียน  
โรงเรียนแตงต้ังครูท้ังโรงเรียนรวมกันจัดทําเกณฑการคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนใชเกณฑของกรม
สุขภาพจิตเพื่อคัดกรองนักเรียน ระเบียนสะสมของนักเรียน โชวนันต มารุตวงศ  (2546) ไดศึกษาเร่ือง
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาในข้ัน
เตรียมการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานอยูใน ระดับมากและรายการ ท่ีมีอันดับสูงสุด คือ มี
การแตงต้ังคณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ข้ันปฏิบัติการแผนการดําเนินงาน มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก และรายการที่มีอันดับสูงสุด คือ มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอยางสม่ําเสมอ ข้ัน
กํากับติดตาม ประเมินและรายงานมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก และรายงานท่ีมีอันดับสูงสุด คือ  มี
การจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ 2) ปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ ข้ันเตรียมการและวาง
แผนการดําเนินงานมีปญหาอยูในระดับปานกลางและรายการท่ีมีปญหาอันดับสูงสุด คือ การวิเคราะห
สภาพความพรอมของโรงเรียนในการดําเนินงาน ข้ันปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานมีปญหาอยูในระดับ
ปานกลางและรายงานท่ีมีปญหาอันดับสูงสุด คือ การตรวจเยี่ยมบานนักเรียน ข้ันกํากับติดตาม ประเมิน
และรายงานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง   

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลในดานการสงเสริมนักเรียนท่ีอยูในระดับมาก ไดแก หัวหนาระดับช้ันกําหนด
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หัวขอการจัดกิจกรรมโฮมรูม คณะกรรมการฝายปกครองของโรงเรียนเปนผูกําหนดหัวขอการจัด
กิจกรรมโฮมรูม  ครูแนะแนวกําหนดแผนและหัวขอในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  สวนประเด็นท่ีเหลืออยู
ในระดับปานกลางทุกประเด็นใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโฮมรูมมีการผสมผสานความ
ตองการของนักเรียนกับแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมโฮมรูมหลัง
กิจกรรมหนาเสาธงนั้นสอดคลองกับพรทิพย  จุลวงศ  (2546) ท่ีไดศึกษาเร่ืองสภาพปญหาการ
ดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
กระบ่ี   ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี มีการดําเนินงานใน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกโรงท้ัง 5 องคประกอบ คือ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มี
การดําเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐานในรายอาชีพ และรายไดของบิดา มารดา  ผูปกครอง  และ
พบปญหาดานขอมูล  ดานการคัดกรองนักเรียน  มีการดําเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐานดาน
ความสามารถ  ในการเรียน และพบปญหาดานขอมูล  ดานการสงเสริมนักเรียน  มีการดําเนินงานมากใน
เร่ือง  การประชุมช้ีแจงทําความเขาใจในการประชุมผูปกครองช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
และพบปญหาในดานการดําเนินงาน  เปนตน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะชวยใหระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพไดมากข้ึน 

   สวนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ครูใหคําปรึกษากลุมท่ีมีปญหาพฤติกรรมสวนตัว  ครู
ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการกอนใหคําปรึกษา ครูตองศึกษาและฝกอบรม
ความรูและวิธีการดูแลชวยเหลือนักเรียนกอนใหคําปรึกษา ซ่ึงเปนไปตามหลักการของการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยูแลว  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  อุดม  มาสแสง (2545) ท่ีไดศึกษาภาวะ
ความเครียด ความรู เจตคติและการปฏิบัติตอระบบการดุแลชวยเหลือนักเรียน ปจจัยท่ีเกี่ยวของ และ
ความสัมพันธระหวางความรู  เจตคติและการปฏิบัติตอภาวะความเครียดของครูท่ีปรึกษา ผลการวิจัย
พบวา ครูท่ีปรึกษามีภาวะความเครียดรอยละ 39.7 ระดับความรู เจตคติและการปฏิบัติตอระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง   แสดงวาครูท่ีจะใหคําปรึกษากับนักเรียนไดตองมี
ความรูเพียงพอ ครูตองมีการศึกษาอบรมในเร่ือง การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  สวน
ประเด็นท่ีอยูในระดับปานกลางนั้น เชน การใหคําปรึกษาแกนักเรียนในชวงพักกลางวัน  ในชวงเวลา
แนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักเรียนในคาบโฮมรูมนั้นเปนชวงเวลาท่ีครูจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี  
ไมตองกังวลกับหนาท่ีประจําท่ีปฏิบัติอยู 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการสงตอ
นักเรียนท่ีอยูในระดับมาก  ไดแก กรณีนักเรียนมีปญหาดานจิตใจท่ีซับซอนโรงเรียนสงตอใหผูมีความรู
เฉพาะทางบําบัดรักษาทางจิต โรงเรียนติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
ตางๆ เพื่อสงตอเด็ก กรณีนักเรียนมีปญหาดานสุขภาพกายท่ียากตอการชวยเหลือโรงเรียนสงตอให
โรงพยาบาล ดูแลชวยเหลือ ซ่ึงกรณีดังกลาวนั้นโรงเรียนไมมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะดูแล
ไดอยูแลว  จึงจําเปนตองสงตอไปในท่ีท่ีนักเรียนจะปลอดภัย  สวนประเด็น   ท่ีเหลืออยูในระดับปาน
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กลางทุกประเด็น เชน โรงเรียนติดตามนักเรียนท่ีถูกสงตอภายนอกทุกกรณี และรายงานใหผูปกครอง
ทราบ กรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนอาจารยท่ีปรึกษาสงตอนักเรียนใหครูผูสอนในแตละวิชา 
กรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับจิตใจอารมณท่ีปรึกษาสงตอนักเรียนใหครูแนะแนว  ซ่ึงสอดคลองกับ
เสาวนีย  พัฒนอมร (2544 : 28) ท่ีกลาวถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหานักเรียนของครูแนะ
แนว/ฝายปกครอง วาการสงตอนักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาอาจ
มีบางกรณีท่ีมีปญหามีความยากจนการชวยเหลือ ก็ควรจะดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ตอไปเพื่อใหปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน การสงตอนักเรียนแบง  
เปน 2 แบบ คือการสงตอภายใน ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูท่ีสามารถใหการชวยเหลือนักเรียน ไดท้ังนี้
ข้ึนอยูกับลักษณะปญหา เชน นักเรียนท่ีมีปญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรูสึก ปญหา พฤติกรรมท่ีซับซอน
หรือรุนแรง  ควรสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครอง นักเรียนท่ีมีปญหา   ดานสุขภาพทางกาย  
อาจสงตอ ไปยังครูพยาบาล หรือนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียนอาจสงตอไปยังครูประจําวิชา ครูท่ีรับ
ตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบและประสานการทํางานกับผูเกี่ยวของ เพื่อการชวยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ การสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญ
ภายนอก 

สําหรับผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว
จําแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 และเขต 2 เกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พิจารณาโดยรวมทุก
ดานท้ังดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน  ดาน
การปองกันและแกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน  โดยเฉพาะ
ดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบัญชา จันทรรักษา (2540) 
ท่ีไดศึกษา เร่ือง ทัศนะของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความเห็นวา การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี จัดการศึกษามีคุณภาพอยูในระดับปาน
กลางท้ังภาพรวม และในแตละงาน ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษา เขตท่ีอยูอาศัยและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการศึกษาในทุกงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงผูปกครองบางคนไดปฏิบัติหนาท่ีเปนครูอยูดวย และสอดคลองกับการสนับสนุน
และสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เพราะเปนหนวยงานท่ีประสานติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานจึงมีบทบาทหนาท่ีและ
แนวทางดําเนินงาน หลายกระบวนการเชน จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการดูแลชวยเหลือและ
ปญหาพฤติกรรม จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชเปนเครือขายใหคําปรึกษาตามสภาพปญหา
และความตองการของนักเรียนและบริการแกผูสนใจจัดใหมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดูแล



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

58 

ชวยเหลือนักเรียนในระดับพื้นท่ี มีการนิเทศ ติดตามผล รายงานความกาวหนา การดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป  
1) ควรนําผลจากการวิจยันําเสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว เพื่อนําไป

เปนขอมูลในการสงเสริมใหมีการพัฒนาการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ผลจากการวิจยัจะเปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาสระแกวไดนําไปพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) ผลจากการวิจยัจะใชเปนขอมูลในการสรางความสัมพันธอันดีท่ีจะนําไปสูการ
รวมมือกันระหวางครูกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
1) ควรมีการวิจยัระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในเขตการศึกษาอ่ืน เพื่อจะไดผลจาก

การวิจยั ครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึน  
2) ควรวิจยัเกีย่วกบัรูปแบบการติดตามและประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เพื่อใหการวางแผนไดผลสมบูรณ ยิ่งข้ึน  
3) ควรวิจยัเกีย่วกบัปญหาและความตองการในการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา 
4) ควรมีการวิจยัดูวาโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ มีปญหาแตก ตางกัน

ในเร่ือง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือไม 
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