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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา และเปรี ยบเทียบปัญหา การดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ประชากร คือ ครู ท่ ี
ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จํานวน 116 โรงเรี ย น เลือก แบบเจาะจง ที่มี
คุณสมบัติเป็ น ครู แนะแนว และครู ฝ่ายปกครอง มีประชากรทั้งหมดในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 232 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการแจกแจง
ความถี่
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
โดยประเด็นที่ โรงเรี ยนมีครู แนะแ นวโดยตรงและเพียงพอเป็ นปัญหาที่สาํ คัญที่สุด รองลงมา ได้แก่
ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ซึ่ งพบปั ญหาการประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มากที่สุด และด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ซึ่งปัญหาผูเ้ กี่ยวข้อง
เห็นความสําคัญของกิจกรรมโฮมรู มและการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนน้อย ส่ วนที่มีปัญหาในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรี ยน และด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
(3)

น้อยที่สุด โดยประเด็นปั ญหา ครู มีเวลาไปเยีย่ มบ้าน ที่พกั อาศัยหรื อหอพักของนักเรี ยนเป็ นประจํา
เป็ นปั ญหาสําคัญที่สุดสําหรับด้านดังกล่าว
2. ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาพบว่า
ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าป ริ ญญาตรี มี ระดับ ปั ญหาการ
ดําเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การ ปฏิบตั ิงาน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนต่างกัน มี ระดับ
ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และอยูใ่ นระดับมาก
4. ปั ญหา และข้อเสนอแนะ ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 จําแนก
เป็ นรายด้าน คือ 1) ด้านการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ปัญหาคือ ครู ไม่สามารถไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
ที่ห่างไกลจากโรงเรี ยน เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบ ข้อเสนอแนะ คือ ครู ควรสังเกตนักเรี ยนถึง
พฤติกรรมของนักเรี ยนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควรหารื อระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง 2) ด้าน
การคัดกรองนักเรี ยนปั ญหาคือ ครู ไม่มีความรูความเข้
้
าใจและขั้นตอนวิธีการคัดกรองนักเรี ยข้นอเสนอแนะ
คือ ควรให้ตน้ สังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วธิ ี การในการคัดกรองนักเรี ยน3) ด้าน
การส่ งเสริ มนักเรี ยนปั ญหาคือ กิจกรรมส่ งเสริ มไม่มีความหลากหลายข้อเสนอแนะ คือควรมีการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติบตั รหรื อรางวัลให้แก่นกั เรี ยนที่มีความประพฤติดี
มีกิริยามารยาทเรี ยบร้อยเป็ นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น 4) ด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาคือ
ครู มีภาระงานรับผิดชอบมาก มีเวลาน้อยและจํากัด จึงทําให้การดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ไม่ได้ผลเท่าที่ควรข้อเสนอแนะ คือจัดให้มีการอบรมครู ที่ปรึ กษาในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
เป็ นระยะๆ 5) ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ปัญหาคือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงาน
ส่ งต่อภายนอก ข้อเสนอแนะคือ เมื่อทางโรงเรี ยนส่ งต่อแล้วควรมีการดําเนินการติดตามผล และหมัน่
ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
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Implementation of Student Care System
Abstract

The objectives of this research were to study and compare the problems of implementation
of Student Care System in primary schools as perceived by the teachers in the Office of Pattani
Educational Service based on their personal variables as educational level and their working
experience. The study also elicited the problems of and listed recommendations for further
improvement of the Student Care System. The sample for the study included 323 guidance
counselors, drawn according to the purposive sampling from the total population in 116 schools.
The data were analyzed using such statistics as percentage, means (µ) and standard deviation (σ)
and frequency of distribution.
The findings of the study reveal the following.
1. The overall level of problems of implementation of the Student Care System as
perceived by the teachers in the Office of Pattani Educational Service Area Office 2 is high. By
individual aspects, it is found that the level of the problems is also high, where the aspect of
prevention and solution having the highest average with the issue of the schools having the
adequate number of qualified guidance counselors the most significant one. This is followed by
other problems such as student referrals, where the schools facing the problem of coordination
with outside student care specialists most, and the problem of student encouragement, where the
schools facing the problem of less attention being paid to the activities of homeroom and meeting
(5)

with the students’ parents. The problem faced by the schools with a moderate level includes
student screening and recognizing individual students. The issue involved with this problem
includes visits to homes, dwelling places or dormitories of the students.
2. The problems of implementation of the Student Care System as perceived by the
teachers in the Office of Pattani Educational Service Area Office 2 based on the respondents’
educational level include the following. Overall, the teachers who differ in their educational level
show no significant differences in the problems of implementation of the system; they show a
high level of the problem.
3. Overall the teachers who differ in working experience in the Student Care System
show no significant differences in their problems in the implementation of the system; they show
a high level of the problem.
4. Problems and suggestions in the implementation of the Student Care System as
perceived by the teachers in the Office of Educational Service Area Office 2 are the following:
1) Recognize individual students – the teachers are not able to make visits to students’ homes
which are far away from the school due to political unrest in the area. It is suggested that the
teachers should observe the students’ behavior; any inappropriate behavior observed should be
discussed with parents. 2) Student screening – the teachers lack knowledge the screening
procedure. It is suggested that each school should provide a workshop on screening criteria and
principles. 3) Student encouragement – encouraging activities are not varied. It is suggested that
there should be more organization of activities pertaining to virtue and ethics and awards should
be given to students with good behavior who serve as a role model for others. 4) Prevention and
solution – the teachers are burdened with many responsibilities and they have limited time.
Therefore, the prevention and solution does not work as expected. It is suggested that training on
prevention and solution should be provided to the teachers periodically. 5) Students referrals –
There is a lack of coordination between the schools and external agencies for referral of students.
It is suggested that after referral the school should make a follow-and regularly monitor the
progress continuously.
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บทที่ 1
บทนํา
ปัญหาและความเป็ นมาของปัญหา
ในปี พุทธศักราช 2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ซึ่ งถือว่าเป็ นฉบับที่
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการยกร่ างมากที่สุด ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ตามมาตรา81 กําหนดไว้วา่
รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้อง ส่ งเสริ ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงได้มีการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ให้เป็ นกฎหมายแม่บทเชื่อมต่อกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพือ่ เป็ นฐานหลักใน
นโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศและเพื่อเป็ นกรอบแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 มาตรา 6
กําหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ว่า ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และมาตรา22 ระบุไว้วา่ ในการจัดการศึกษายังให้ความสําคัญ
แก่ผเู้ รี ยนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถ เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยน
มีความสําคัญที่สุด ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา ความสามารถด้านต่าง ๆ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนมีวถิ ีชีวติ ที่เป็ น
สุ ขในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นความเจริ ญทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การสื่ อสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้น้ นั นอกจากจะ
ส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนแล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ก็เป็ นสิ่ งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ความสําเร็ จที่เกิดจากการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
ความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรทุกคนใน
โรงเรี ยนเพราะบุคลากรครูประจําชั้น หรื อครู ที่ปรึ กษา เป็ นแกนนําที่สาํ คัญของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพือ่ ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด ไม่ว่ าจะเป็ นในด้านวิชาการ และด้านความประพฤติ
โดยมอบความรักความเมตตาต่อศิษย์ และมีความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ที่มีส่วนสําคัญอการพั
ต่ ฒนา

1

2

คุณภาพชีวติ ของเยาวชน เพื่อให้นกั เรี ยนเหล่านั้นเจริ ญเติบโตงอกงามเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม
สื บไป
บทบาทของบุคลากรและครู ที่ปรึ กษามีความสําคัญต่อการพัฒนาศั กยภาพของนักเรี ยน
เป็ นอย่างยิง่ ไม่วา่ ทางด้านการเรี ยนรู ้เชิงวิชาการและการอบรมดูแล แก้ไขพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ ทั้งเก่ง ดี และมีความสุ ข แต่สภาพโดยทัว่ ไป บุคลากร
และครู ที่ปรึ กษาส่ วนใหญ่มกั จะให้ความสําคัญและทุ่มเทเวลาในการให้ความรู ้ ความเข้าใจเชิงวิชาการ
มากกว่า โดยมอบหมายหน้าที่การอบรม ดูแลและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของผูเ้ รี ยนให้แก่
ครู ในฝ่ ายปกครองหรื อครู แนะแนว ซึ่งไม่ถูกต้อง ภาระดั งกล่าวข้างต้นเป็ นหน้าที่ของครู ทุกคนที่
ต้องปฏิบตั ิ ในการปฏิรูปวิชาชีพครู สู่ครู มืออาชีพอย่างแท้จริ งจึงต้องพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพตามแนวการประกันคุณภาพ
การศึกษากรมสามัญศึกษาที่ระบุไว้ในมาตรฐานที2 ่ด้านปัจจัยว่า ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ โดยมีตวั ชี้วดั ที่สาํ คัญและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน คือ การมี
ความรัก ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ดูแลนักเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ การมีม นุษย์สัมพันธ์และสุ ขภาพจิตที่
ดี พร้อมที่จะแนะนํา และร่ วมแก้ปัญหาของนักเรี ยน (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2544: 25)
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 22) ได้เล็งเห็นความจําเป็ นที่จะต้องสนองตอบเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาและหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้ เห็นว่า หากครู ทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจ
กันรับเป็ นที่ปรึ กษาช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนในสัดส่ วน ครู : นักเรี ยน เท่ากับ 1 : 20 – 25 และมี
เครื่ องมือที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยหลักวิชา มีกิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้ครู ได้มีปฏิสัมพัน ธ์กบั นักเรี ยน
อย่างใกล้ชิดเกิดสานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง โดยมีครู แนะแนวและฝ่ ายปกครองทําหน้าที่ประสานและ
สนับสนุนการดําเนินงานของครู ที่ปรึ กษา จะช่วยให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสามารถขยาย
ผลได้ทวั่ ถึงครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2544: 35)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสื อสั่งการให้ส ถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยการจัดอบรมวิทยากรหลักให้แต่ละจังหวัด
ตลอดจนเผยแพร่ คู่มือไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง และตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ได้มอบ
นโยบายให้โรงเรี ยนดําเนินการจัดระเบียบโรงเรี ยนเพือ่ ให้เสริ มและเชื่อมต่อจากมาตรการจัดระเบียบ
สังคมรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาํ หนดคุณลักษณะของโรงเรี ยนที่มีการจัด
ระเบียบโรงเรี ยน คือการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ การจัดเครื อข่าย
ผูป้ กครองนักเรี ยนเป็ นรายห้องเรี ยน การเยีย่ มบ้าน ซึ่ งจะช่วยให้ ทางโรงเรี ยนสามารถร่ วมมือกับ
ทางบ้านเฝ้ าระวังและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 37)
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พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้
ในปี
พุทธศักราช 2546 ได้มีการแบ่งส่ วนราชการในกระทรวงศึกษาธิ การให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 10) โดยยุบรวมสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิ การอําเภอ เป็ น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา น และในมาตรา 63 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ถือเป็ นนโยบายหลักที่สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาํ หนดให้สถานศึกษาในสังกัด
ทัว่ ประเทศได้ถือปฏิบตั ิ และสามารถดําเนินการเพื่อประกันคุณภาพได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 5)
การดําเ นินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนราธิ วาส ไม่ประสบผลสําเร็ จ และบรรลุเป้ าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รวมทั้ง
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร ไม่มีความตระหนักและไม่เห็นความสําคัญของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน การ ดําเนิน งานหรื อการทํากิจกรรม ครู บางคนไม่มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและมีทศั นคติ ที่ไม่ดีต่อนักเรี ยน คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานทุกคณะขาดความประสานงานในการปรึ กษาหารื อ เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่ไม่ประสบ
ความสําเร็ จในโรงเรี ยน และไม่สามารถที่จะแก้ไขปั ญหานักเรี ยนได้ (เทอดศักดิ์ ถาวรสุ ทธิ์ . 2546:
36) นอกจากนี้ สายัณห์ พรมใส (2548: 65-68) ได้พบสภาพปั ญหาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ของโรงเรี ยนเถินวิทยา จังหวัดลําปาง คือ อัตราส่ วนการรับผิดชอบของครู กบั
นักเรี ยนมากทําให้ดูแลไม่ทวั่ ถึง รองลงมาคือ ขาดความร่ วมมืออย่างจริ งจังจากครู และนักเรี ยน และ
อาจารย์ไม่มีเวลาให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนได้ทว่ั ถึง ส่ วน ธันยพร ทรดล และคณะ (2545: บทคัดย่อ)
ทําการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึ กษา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแตกต่างกัน
จากปั ญหาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า การบริ หารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนไม่ประสบผลสําเร็ จและไม่สามารถแก้ปัญหานั กเรี ยนได้ จึงทําให้ผวู้ จิ ยั ในฐานะเป็ นผูท้ ่ีมี
ส่ วนเกี่ยวข้องจึงมีความสนใ จที่จะศึกษาปั ญหาการบริ หารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารว่าอยูใ่ นระดับใด
และผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกันจะมีทศั นะต่อปั ญหาการดําเนินแตกต่างกันหรื อไม่
ซึ่ งผลการวิจยั สามารถนํามาใช้พฒั นาและเป็ นแนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษา ปั ญหาการดําเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนั กเรี ยนของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามทัศนะของครู
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2 ตามทัศนะของ ครู จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
3. เพื่อ รวบรวม ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ข้อมูล ที่ได้จากงานวิจยั สามารถนําไป ให้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อครู ในสัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานีท้ งั 3 เขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุ งการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
2. ข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั เป็ นแนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปัตตานี ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2 ตามขอบเขต
ดังต่อไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 จํานวน 116 โรงเรี ยน
หลังจากนั้นจึงเลือกครู ที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแบบเจาะจงโรงเรี ยนละ 2 คน
คือ ครู แนะแนว และครู ฝ่ายปกครอง มีประชากรทั้งสิ้ นจํานวน 232 คน ซึ่ งงานวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากร
ทั้งหมดในการศึกษา
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2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
2.1.1 วุฒิการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
2.1.2 ประสบการณ์การ ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5-10 ปี และ มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั ญหาการดําเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ซึ่ งศึกษา
องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั5้ งด้าน (กรมสุ ขภาพจิต. 2546: 8-26) คือ
2.2.1 การรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2.2.2 การคัดกรองนักเรี ยน
2.2.3 การส่ งเสริ มนักเรี ยน
2.2.4 การป้ องกันและแก้ไขปัญหานักเรี ยน
2.2.5 การส่ งต่อนักเรี ยน
3. ระยะเวลาในการศึกษา
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2550
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปั ญหาการดําเนินงาน หมายถึง อุปสรรคหรื อข้อขัดข้องในการดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ที่ทาํ ให้
การดําเนินงานตามขั้นตอนของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเ รี ยนไม่
บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานการช่วยเหลือ
นักเรี ยนอย่างมีข้ นั ตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่ องมือการทํางานที่ช้ ีความสําเร็ จโดยมีครู ที่ปรึ กษา
เป็ นบุคลากรในการดําเนินการดังกล่าวและมีการประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับคนที่เกี่ยวข้อง
หรื อบุคลากรภายนอกทั้งการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
3. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล หมายถึง การที่ครู ที่ปรึ กษาจะต้องรู ้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ น
เกี่ยวกับนักเรี ยน ที่จะช่วยให้ครู ที่ปรึ กษาเข้าใจนักเรี ยนมากขึ้นสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อ
การคัดกรอง เป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ มป้ องกัน และแก้ไขปั ญหานักเรี ยนได้อย่างถูกทาง เช่น
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การให้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่การใช้ความรู ้สึกหรื อการคาดเดา โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
ซึ่งจะทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรี ยนหรื อเกิดได้นอ้ ยที่สุด
4. การคัดกรองนักเรี ยน หมายถึง การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ได้จากการรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล แล้วนําผลที่ได้มาจําแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่กาํ หนดขึ้น เช่น นักเรี ยนกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มมีปัญหา
5. การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน หมายถึง การสนับสนุน ให้นกั เรี ยนทุกคนที่อยูใ่ น
ความดูแลของครู ที่ปรึ กษาประจําชั้น ไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มมีปัญหาให้
มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่ งจะช่วยป้ องกันมิให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มปกติกลายเป็ น
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงหรื อกลุ่มมีปัญหา และเป็ นการช่ว ยให้นกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงหรื อมีปัญหากลับมามี
พฤติกรรมดีข้ ึน
6. การป้ องกั นช่วยเหลือและแก้ไข หมายถึง การที่ ครู ท่ ี ปรึ กษาประจําชั้นจะต้องดูแล
ช่วยเหลือหารื ออย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือหารื อป้ องกันโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรี ยน
จนกลายเป็ นปั ญหาสังคม เช่น การใ ห้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปัญหา และการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ เป็ นต้น
7. การส่ งต่อ หมายถึง การสนับสนุนให้นกั เรี ยนที่มีความยากต่อการแก้ไข ส่ งไปยัง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาและ
ช่วยเหลืออย่างถูกทาง เช่น การส่ งต่อภายใน เป็ นการส่ งต่อให้ครู แนะแนวหรื อผูเ้ กี่ยวข้องที่
สามารถช่วยเหลือได้ และการส่ งต่อภายนอก เป็ นการส่ งต่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะหรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
8. ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อมัน่ ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ของผูบ้ ริ หารต่อปั ญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปั ตตานี เขต 2 ที่ได้จากแบบสอบถามแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ น้อย น้อยที่สุด ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด
9. โรงเรี ยนประถมศึกษา หมายถึง โรงเรี ยนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปั ตตานี เขต 2 ที่เปิ ดทําการสอนในระดับช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 2
10. ครู หมายถึง ข้าราชการหรื อบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
11. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ดของผูบ้ ริ หารโรงเรียน สําหรับการวิจยั
ครั้งนี้แบ่งวุฒิการศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ
11.1 ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
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11.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี
12. ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานด้านระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สําหรับการวิจยั ครั้งนีแบ่
้ งประสบการณ์ในการทํางานออกเป็ น 3 ระดับ
คือ น้อยกว่า 5 ปี , ตั้งแต่ 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารจากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนําเสนอเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.1 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.2 ความสําคัญและความจําเป็ นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.3 แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2. กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.1 การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.2 ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.3 ยุทธศาสตร์ สู่ความสําเร็ จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ความหมายของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
สํานักงานพัฒนาสุ ขภาพจิต (2556: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน หมายถึง การส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา เพื่อให้ นักเรี ยนได้พฒั นาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กั นทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวติ ที่ดี มีทกั ษะการ
ดํารงชีวติ และรอดพ้นจากวิกฤติท้ งั ปวง
ส่ วนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน หมายถึง กระบวนการดําเนินดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
อย่างมีข้ นั ตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่ องมือการทํางานที่ชดั เจนโดยมีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลัก
ในการดําเนินการดังกล่าว
และมีการประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับครู ที่เกี่ยวข้อง
หรื อบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง
8
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การส่ งเสริ ม การป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหา โดยมีวธิ ี การและเครื่ องมือสําหรับครู ที่ปรึ กษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดําเนินงานพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัย
จากสารเสพย์ติด ซึ่ งมีความหมายเดียวกันกับกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสพป.สระบุรี เขต 2 (2556:
ออนไลน์ ) ที่กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือ กระบวนการดําเนินงานดูแล ช่วยเหลือ
นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบมีข้ นั ตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวธิ ี การและเครื่ องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้โดยมีครู ประจําชั้น /ครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถาน ศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริ หาร และครู ทุกคน มีวธิ ี การและเครื่ องมือที่ชดั เจน
มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้
ความสํ าคัญและความจําเป็ นของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวิถีชีวติ ที่เป็ นสุ ขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น
นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนแล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ่ งสําคัญ ประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่ อสาร เทคโนโลยีต่างๆซึ่ งนอกจากจะส่ งผลกระทบต่อผูค้ น
ในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน เป็ นต้นว่าปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาการระบาดของสารเสพติด
ปั ญหาการแข่งขันในรู ปแบบต่างๆ ปั ญหาครอบครัวซึ่ งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครี ยด
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรื ออื่นๆ ที่เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น ภาพความสําเร็ จที่เกิดจากการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครู ทุกคนในโรงเรี ยน ซึ่ งมีครู ที่ปรึ กษา
เป็ นหลักสําคัญในการดําเนินการต่างๆเพือ่ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและ
เมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชน
ให้เติบโตงอกงาม เป็ นบุคลที่คุณค่าของสังคมต่อไป
บทบาทของครู ที่กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่ องใหม่ เพราะมีการปฏิบตั ิกนั อย่างสมํ่าเสมอและได้
ดําเนินการมานานแล้วนับตั้งแต่อดีตจนได้รับยกย่องให้เป็ นปูชนียบุคคล แต่เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทํางานอย่างมีระบบที่มีกระบวนกา รทํางาน มีหลักฐาน
การปฏิบตั ิงาน มีเทคนิควิธีการ หรื อการใช้เครื่ องมือต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแล้ว
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ความสําเร็ จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่ารวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ผลดียอ่ มเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็ นครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน หรื อสังคม
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาํ หนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถร่ วนอยูก่ บั ผูอ้ ืน่
ได้อย่างมีความสุ ข(มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสําคัญแก่ผเู้ รี ยนโดยยึดหลักว่าทุก
คนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุดต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึก ษาต้องเน้น ความสําคัญทั้ง
ความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาซึ่ง
เรื่ องหนึ่งที่กาํ หนดให้ดาํ เนินการ คือเรื่ อง ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชี พและการดํารงชีวติ
อย่างมีความสุ ข (มาตรา 23 ข้อ (5)) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรี ยนให้ คํานึงถึ งความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ประยุกต์ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จกั คิดเป็ น ทําเป็ น รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทังมี้ การประสานความ
ร่ วมมือกับบิดา มารดาผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพือ่ ร่ วมมือกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
ในการปฏิรูปวิชาชีพครู ซึ่ งเป็ นการพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
คุณลักษณะที่มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ ตามการประกันคุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษาด้านปั จจัย คือ ครู ที่ระบุในมาตราที่ 2 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยมีตวั ชี้วดั ที่สาํ คัญและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครู ในการพัฒนานักเรี ยน คือ
การมีความรัก เอื้ออาทรเอาใจใส่ ดูแลนักเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอการมีมนุษยสัมพันธ์และสุ ขภาพจิตที่ดี
พร้อมที่จะแนะนําและร่ วมกันแก้ปัญหาของนักเรี ยน แสดงให้เห็นว่า ครู ต้องพัฒนาตนเองให้เป็ นครู
มืออาชีพ คือนอกจากจะทําหน้าที่ครู ผมู ้ ีความรูความสามารถในการจั
้
ดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยน
แล้วยังต้องทําหน้าที่อื่นๆ ที่เป็ นการสนับส นุนหรื อพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพ ทั้งดี เก่ง มีสุข
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต คือนักเรี ยนในการประกันคุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ที่มุ่งให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 5
มีสุนทรี ยภาพและลักษณะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มาตรฐานที่ 6 รู้จกั ตนเอง พึ่งตนองได้ และมี
บุคลิกภาพที่ดี มาตรฐานที่ 7 มีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่ งเสพติดให้โทษ
ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจะเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยเหลือให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยผ่านกระบวนการทํางานที่เป็ นระบบ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพด้านการศึกษากรมสามัญศึกษา มาตรฐานที่ 1 ที่ให้โรงเรี ยน
มีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบมาตรฐานที่ 4 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้น
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ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มาตรฐานที่ 7 ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนผูป้ กครอง
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
จึงเป็ นระบบที่สามารถดําเนินการเพื่อรับการประกันคุณภาพได้ ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านปั จจัด้ย านผลผลิต
และด้านกระบวนการ
กรมสามัญศึกษาตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงจัดทําระบบการช่วย เหลือนักเรี ยน
เพือ่ ให้มีกระบวนการทํางานเป็ นระบบ มีความชัดเจนมีการประสานความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่ องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนอันจะส่ งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนประส บความสําเร็ จโดยมีแนวคิด
หลักในการดําเนินงานดังนี้
1. มนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวติ เพียงแต่ใช้เวลาและ
วิธีการที่ต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็ นปั จเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรี ยนเป็ นสําคัญในการ
พัฒนา เพือ่ ดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา หรื อการส่ งเสริ มจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
2. ความสําเร็ จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วม ทั้งการร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทําของทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรโรงเรี ยนในทุกระดับ ผูป้ กครอง หรื อชุมชน
แนวคิด ทฤษฎี หลักการทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูและช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ที่มีข้ นั ตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวธิ ี การและเครื่ องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางาน
ที่ตรวจสอบได้ โดยมีครู ประจําชั้น /ครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนิ นงาน และบุคลากร
ทุก ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา
ซึ่ ง กรมสุ ขภาพจิต (2554 : 1) ได้กล่าว ว่า
การพัฒนา คุณภาพชีวติ ของนักเรี ยนต้องอาศัย ความร่ วมมือและความพร้อมของบุคลากร ทุกคน
ในโรงเรี ยน อีกทั้งมีการประสานงานกับพ่อแม่ผปู ้ กครองอย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานภ ายนอก
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน ดังนั้นบทบาทของครู นอกจากจะสอนให้ความรู ้แก่
นักเรี ยนแล้ว ยังมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และพัฒนาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ไปพร้อมๆ กัน อย่างต่อเนื่อง
การดูแลช่วยเหลือ คือ การส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน และการแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้นกั เรี ยน
ได้พฒั นาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวติ ที่ดี
มีทกั ษะการดํารงชีวติ และรอดพ้นจากวิกฤติท้งั ปวง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2546: 4) อีกทั้งเป็ นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบมีข้ นั ตอน มีท้ งั ครู
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ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริ หารและครู
ทุกคน มีวธิ ีการและเครื่ องมือที่ชดั เจนมีมาตรฐานและมีหลักฐานการทํางานที่สามารถตรวจสอบได้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 5) ซึ่งการดําเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในโรงเรี ยน
สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการด้านคุณภาพการศึกษา การบริ หารจัดการ
การแนะแนวเพือ่ การส่ งเสริ มป้ องกันช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรี ยน ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดด้ านคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2542: 2-8) มีความมุ่งหมายและแนวการจัดการศึกษา
ที่กาํ หนดไว้ในมาตรต่าง ๆ กล่าวคือ
หมวด 1 บททัว่ ไป ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6 กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเพื่อพัฒนาคนไทยให้เ ป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
มาตรา 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีควา มสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 ระบุไ ว้วา่ การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ
และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
มาตรา 24 ระบุไว้วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดและ
ผูเ้ รี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.2 ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
1.3 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้คิดเป็ น
ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
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1.4 จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
1.5 ส่ งเสริ มสนั บสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน
และอํานวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรู ้ รวมทั้งสามารถใช้ การศึกษา
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไป พร้อมกันจากสื่ อการเรี ยน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
1.6 จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับ
บิดามารดาผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพือ่ ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ (พิชญ์มณฑ์
ลีกาํ เนิดไทย. 2545: 10-11)
สรุ ปสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามมาตร า
ต่างๆ ที่กล่าวถึง เป็ นการจัดการศึ กษาที่ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ทั้งการเป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุ ข โดยความร่ วมมือระหว่างบุคลากรครู ในโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง
รวมทั้งบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.25452549) ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีค่า และมีคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมตลอดจน
สามารถปรับตัวอยู่ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีกระบวนทางการศึกษาที่จะต้องจั ดและ
พัฒนาให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยสรุ ปแล้ว การพัฒนาผูเ้ รี ยนจึงมุ่งเน้นทั้งการส่ งเสริ ม การป้ องกัน
และการแก้ปัญหา ซึ่งครู ควรพัฒนานักเรี ยนอย่างที่สุดใน 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ ด้านความสามารถ
ทั้งด้านการเรี ยนและความสามารถอื่น ๆ ด้านสุ ขภาพทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ หรื อพฤติกรรม
ที่เป็ นปัญหาจากจิตใจด้านครอบครัวทั้งด้านเศรษฐกิจและการคุม้ ครองนักเรี ยนของครอบครัว ทั3 ้ งด้าน
ดังกล่าวครอบคลุมถึงเป้ าหมายของการศึกษาในปั จจุบ ั นที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่งและ
มีความสุ ข
2. แนวคิดการบริหารเชิงระบบ
กรมวิชาการ (2542: 25) สรุ ปแนวคิดการบริ หารเชิงระบบ เป็ นกลยุทธ์ที่นาํ มาใช้ใน การ
จัดการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยมุ่งหวังที่คุณภาพของนักเรี ยน จากกระบวนการทํางานที่มี ระบบ
ของครู ที่ปรึ กษา เมื่อพิ จารณาโครงสร้างของระบบแต่ละระบบ จะพบว่าองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3
ประการ คือ ปั จจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงานหรื อผลผลิต (Product/Output)
องค์ประกอบทั้งสามของระบบจะมีการดําเนินงานไปตามลําดับ และต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
เดียวกันด้วย ส่ วนการควบคุมหรื อการตรวจสอบแก้ไขระบบเพื่อมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นอาจไม่เป็ น
ตามลําดับ ก็ได้ เช่น นัก เรี ยนมีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า ผลการตรวจสอบแก้ไขอาจเกิดจาก
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กระบวนการอย่างใดอย่า งหนึ่งหรื อเป็ นที่ ปัจจัยนําเข้า เป็ นต้น ทั้งนี้การตรวจสอบเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขจําต้องอาศัยข้อมูลย้อนกลับด้วย
จากแนวคิดการบริ หารเชิงระบบดังกล่าว โรงเรี ยนซึ่ งเป็ นสถาบันที่ให้ความรู ้และอบรม
สัง่ สอนนักเรี ยนซึ่ งเป็ นผลผลิตจากการดําเนินงาน ตามระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรี ยน เพือ่ ให้เป็ น
คนดี มีความรู ้ ความสามารถ มีชีวติ ที่เป็ นสุ ข ซึ่ งเป็ นผลที่ทุกคนมุ่งหวัง “ครู ” จึงเป็ นปั จจัยสําคัญ
อย่างมากที่จะทําให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนประสบผลสําเร็ จ ทั้งนี้กระบวนการใน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนประกอบด้ว ยการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ ม
นักเรี ยนด้วยการจัดกิ จกรรมโฮมรู มและการจัดประชุมผูป้ กครอง การป้ องกันและแก้ไข ปัญหา
รวมถึงการส่ งต่อซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสุ ดท้ายของกระบวนการ โดยมีครู ท่ีปรึ ก ษาเป็ นบุคลากรหลัก
ในการดําเนินงาน จึงมีความสําคัญ อย่างมากขององค์ประกอบด้านปั จจัย ดังนั้นการนําแนวคิดการ
บริ หารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบการดูแบช่วยเหลือนักเรี ยน จะช่ วยทําให้การดําเนินงาน
มีความชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผลเป็ นระยะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้อย่างดี
กระบวนการของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
การดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
การดําเนินงานตามระ บบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนั้น เป็ นกระบวนการที่เกิ ดจาก
แนวคิด หลักการ วิ ธีการ ทักษะกระบวนการ ซึ่งปฏิบตั ิอยูแ่ ล้วในกา รดําเนินงานของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา อาทิ งานการเรี ยนกา รสอน งานแนะแนว งานกิจการนักเรี ยน งานอนามัยโรงเรี ยน
งานประจําชั้น หรื อที่ปรึ กษาชั้นเรี ยน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรง เรี ยนจัดขึ้นเพือ่ พัฒนานักเรี ยน
ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาฝ่ ายปกครอง หัวหน้างานแนะแนวครู อาจารย์
ทุกคนในโรงเรี ยนเป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ วมกันรับผิดชอบ โดยที่ครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการ
ปฏิบตั ิงานซึ่ งมีองค์ประกอบของระบบการดู
และช่วยเหลือนักเรี ยนที่สาํ คัญ 5 ประการ
ดังภาพประกอบ 1
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1. รู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. คัดกรองนักเรี ยน
กลุ่มพิเศษ

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ ยง

3. ส่ งเสริ มพัฒนา

กลุ่มมีปัญหา

4. ป้ องกันและแก้ปัญหา
ดีข้ ึน

พฤติกรรม
ดีข้ ึนหรื อไม่
ไม่ดีข้ ึน
5. ส่ งต่อ (ภายใน : ครู แนะแนว ครู ปกครอง)
(ภายนอก : ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง)

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 21
กรมสุ ขภาพจิต (2546: 20-36) สรุ ปว่า แต่ละองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ดังกล่าว มีความสําคัญ มีวธิ ี การและเครื่ องมือที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่ งเอื้อ
ให้การดูแลช่วยเหลือ นักเรี ยนของโรงเรี ยนเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังมีรายละเอียด ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
1. รู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรี ยน
3. ส่ งเสริ มนักเรี ยน
4. ป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมดีข้ ึนหรื อไม่
5. ส่ งต่อ (ภายในโรงเรี ยน) ดีข้ ึน
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1. การรู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล หมายถึง การรู ้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับตัวเลขของนักเรี ยน
ที่จะช่วยให้ครู ที่ปรึ กษามีความเข้าใจนักเรี ยนมากขึ้น ครู ที่ปรึ กษาควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรี ยทีน่จะช่วย
ให้ครู ที่ปรึ กษามีความเข้าใจนักเรี ยนมากขึ้น ครู ที่ปรึ กษาควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรี ยนอย่างน้อ3ย ด้าน
ใหญ่ ๆ คือ
1.1 ด้านความสามารถ แยกเป็ น ด้านการเรี ยน ด้านความสามารถ
1.2 ด้านสุ ขภาพ แยกเป็ น ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ – พฤติกรรม
1.3 ด้านครอบครัว แยกเป็ น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุม้ ครองนักเรี ยน
ข้ อมูลพืน้ ฐานของนักเรียนทีค่ วรทราบ
ด้านการเรี ยนได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในแต่ละรายวิชาผลการเรี ยนเฉลี่ยในแต่ละ
ภาคเรี ยน พฤติกรรมการเรี ยนในห้องเรี ยนที่มีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยน เช่น ไม่ต้ งั ใจเรี ยน ขาดเรี ยน
เป็ นต้น
ด้านความสามารถ ได้แก่บทบาทหน้าที่พิเศษในโรงเรี ยนความสามารถพิเศษการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
ด้านร่ างกาย ได้แก่ ส่ วนสู ง นํ้าหนัก โรคประจําตัว ความบกพร่ องทางร่ างกาย เช่น
การได้ยนิ การมองเห็น
ด้านจิตใจ-พฤติกรรม ได้แก่ อารมณ์ซึมเศร้าวิตกกังวล ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่
ไม่นิ่งหรื อสมาธิ ส้ นั บุคลิกภาพเก็บตัว หรื อขี้อาย
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของบิดา มารดา ผูป้ กครอง อาชีพของผูป้ กครอง ค่าใช้จ่าย
ที่นกั เรี ยนได้รับในการมาโรงเรี ยน
ด้านการคุม้ ครองนักเรี ยน ได้แก่จํานวนพีน่ อ้ ง หรื อบุคคลในครอบครัว
สถานภาพของบิดา มารดา บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบนักเรี ยน ความสัมพันธ์ของบุคคล
ในครอบครัว ลักษณะที่อยูอ่ าศัยและสิ่ งแวดล้อม ความเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว หรื อการใช้
สารเสพติด การติดสุ ราการพนัน เป็ นต้น
วิธีการและเครื่ องมือในการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ครู ที่ปรึ กษาควรใช้วธิ ี การและ
เครื่ องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนักเรี ยนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ด้า นสุ ขภาพและ
ด้านครอบครัวที่สาํ คัญคือ
1. ระเบียนสะสม
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็กThe Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
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3. วิธีการและเครื่ องมืออื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์นกั เรี ยน การศึกษาจากแฟ้ มสะสม
ผลงานการเยีย่ มบ้านการศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุ ขภาพด้ วยตนเองซึ่งจัดทําโดย
กรมอนามัยเป็ นต้น
ระเบียนสะสม
ระเบียนสะสมเป็ น เครื่ องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการเก็บข้อมู ลของนักเรี ยนแต่ละคน
ได้แก่ ระเบียนสะสมรายละเอียดต่าง ๆของนักเรียนนับตั้งแต่เริ่ มเข้าโรงเรี ยนถ้าได้จดั เก็บอย่างมีระบบ
และเป็ นระเบียบ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ที่จะช่วยให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตนเองขณะเดียวกันครู ก็ได้ใช้
ข้อมูลเหล่านั้นในการทําความเข้าใจเด็กแต่ละคนได้เป็ นอย่างดีและรวดเร็ วในระเบียบสะสมจะ
มีขอ้ มูล
ต่าง ๆ ของเด็กนักเรี ยน ดังนั้นระเบียนสะสมจึงเป็ นแหล่งข้อมูลแหล่งแรกที่ครู สามารถศึกษาเรื่ องราว
ของนักเรี ยนได้เมื่อต้องการจะศึกษา ระเบียนสะสมจะต้องเคลื่อนย้ายไปกับนักเรี ยนทุกครั้งที่นกั เรี ยน
ย้ายโรงเรี ยนโดยโรงเรี ยนสุ ดท้ายจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2552: 1)
ระเบียบสะสม เป็ นเครื่ องมือในรู ปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวกับ ตัวนั กเรี ยน โดยนักเรี ยนเป็ นผูก้ รอกข้อมูล และครู ท่ ี ปรึ กษานําข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา
พิจารณาทําความรู ้จกั นักเรี ยนเบื้อ งตน หากข้อมูลไม่เพียงพอ หรื อมีขอ้ สังเกตบางประการ ก็ควรหา
ข้อมูล เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามจากนักเรี ยนโดยตรงการสอบถามจากครู อื่น ๆ หรื อ
เพื่อน ๆ ของนักเรี ยน เป็ นต้น รวมทั้งการใช้เครื่ องมือทดสอบต่าง ๆ หากครู ที่ปรึ กษาดําเนินการได้
ดังนั้น ข้อมูลที่บรรจุในระเบียน สะสมได้มาจากบุคลากรหลาย ๆ ฝ่ าย รวมทั้งตัวนักเรี ยนเองด้วย
ซึ่ งบุคลากรนั้น ๆจะได้รับประโยชน์จากระเบียนสะสมดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ช่วยให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตนเองและเข้าใจตนเองดีข้ ึนในทุก ๆ ด้าน
2. ช่วยให้ครู ผสู ้ อน ครู ประจําชั้น ครู แนะแนวได้ รู ้จกั และเข้าใจนักเรี ยนมากขึ้น
และรวดเร็ วขึ้นเพื่อช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน การสร้างความคุน้ เคย การมองเห็นปั ญหาได้ชดั ขึ้น
และสามารถแก้ปัญหาได้ต รงประเด็น การสร้างให้เกิดความภูมิใจ ในการที่ครู สามารถแก้ปัญหา
ให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จ ครู แนะแนวสามารถนําข้อมูลมาใช้วางแผนการจัดบริ การแนะแนวได้
3. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนสาม ารถนําข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน ไปใช้ประโยชน์
ในด้านการวางแผนจัดชั้นเรี ยน การว างแผนพัฒนาโรงเรี ยน ข้อมูลในการประชุมครู มี ข้อมูลอ้างอิง
ในการเสนองบประมาณและเป็ นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน
4. ช่วยให้บิดามารดาหรื อผูป้ กครอง เข้าใจบุตรหลานของตนได้ดีข้ ึนและสามารถ
จัดสิ่ งแวดล้อมทางบ้านให้เหมาะสมให้คาํ แนะนําสร้างเจตคติที่ดระหว่
ี างบ้านกับโรงเรี ยน
การจัดทําระเบียนสะสมต้องจัดทําบันทึกทุกปี การศึกษา มีแบบฟอร์ มที่เป็ นระเบียบ
เรี ยบง่าย ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั ข้อมูลในระเบียบสะสมมีประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ระเบียนสะสม
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ควรแยกเก็บไว้และถือว่าเป็ นความลับ อีกทั้งข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทําระเบียนสะสมแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับระเบียนสะสมว่าควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขนิสัย
5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ
7. ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
8. รายละเอียดการมาโรงเรี ยน
9. ระเบียนพฤติการณ์
10. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาและอาชีพ
11. รายละเอียดเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ
12. ข้อมูลทัว่ ไปที่ได้จากการให้คาํ ปรึ กษา
กรมสุ ขภาพจิต(2546: 129) ให้คาํ แนะนําการใช้ระเบียนสะสมไว้คือ
1. มอบให้ครู ประจําชั้นหรื อครู ทปี่ รึ กษาเป็ นผูด้ าํ เนินการในการกรอกข้อมูลต่างๆ ของ
นักเรี ยนเป็ นการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นเบื้งอต้น
2. ให้นกั เรี ยนกรอกข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริ งอย่างถูกต้อง
3. จัดให้มีสถานที่และตูเ้ อกสารหรื ออุปกรณ์ สําหรับเก็บระเบียนสะสมไว้ในที่มิดชิด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยแหล่งที่มาของข้อมูลในระเบียนสะสม
สรุ ป ระเบียนสะสม คือ เอกสารที่ใช้บนั ทึกข้อมูลของนักเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบ
โดยบันทึกตั้งแต่เข้าเรี ยน และมีการบันทึกเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรี ยนจะออกจากโรงเรี ยนข้อมูล
ที่บนั ทึกในระเบียนสะสมได้จากเทคนิคและเครื่ องมือต่าง ๆ ทางด้านการแนะแนว ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้
จะช่วยให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตนเองมากขึ้นและครู ก็จะรู ้จกั และเข้าใจนักเรี ยนอย่างละเอียดและรวดเร็ ว
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบประเมินพฤติกรรม เด็ก จัดเป็ นเครื่ องมือสําหรับการคัดกรองนักเรี ยน
ด้านพฤติกรรมการปรับตัวที่มีผลเกี่ย วเนื่องกับสภาพจิตใจ ซึ่ งจะช่วยให้ครู ที่ปรึ กษามีแนวทาง
การพิจารณานักเรี ยน ด้านสุ ขภาพจิตมากขึ้น และจัดเป็ นเครื่ องมือ ที่กรมสุ ขภาพจิตเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น
โดยพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ของประเทศเยอรมัน และได้มี
การใช้กนั อย่าง แพร่ หลายในประเทศแถบยุโรป เนื่องจากมีความเที่ยงและความตรง จํานวนข้อไม่
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มากนัก คณะผูจ้ ดั ทําของกรมสุ ขภาพจิต โดยแพทย์หญิง พรรณพิมล หล่อตระกูล เป็ นหัวหน้าคณะ
ได้ทาํ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ค่าความ เที่ยงและความตรงของแบบประเมิ น และหาเกณฑ์มาตรฐาน
ของเด็กไทย แบบประเมินพฤติกรรมเด็กมี 3 ชุด คือ
1. ชุดที่ครู เป็ นผูป้ ระเมินเด็ก
2. ชุดที่พอ่ แม่ผปู ้ กครองเป็ นผูป้ ระเมินเด็ก และ
3. ชุดที่เด็กประเมินตนเอง
ทั้ง 3 ชุด มีเนื้อหาและจํานวนข้อ 25 ข้อ เท่า ๆ กัน ทางโรงเรี ยนอาจเลือกใช้ชุดที่
นักเรี ยนประเมินตนเองชุดเดียว หรื อใช้ควบคู่กบั ชุดที่ครู เป็ นผูป้ ระเมินเพือ่ ความแม่นตรงยิง่ ขึ้น
โดยระยะเวลาที่ประเมินไม่ควรห่างจากนักเรี ยนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน หากเป็ นไปได้ควรใช้
แบบประเมินทั้ง 3 ชุด พร้อมกันเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ออกมา
วิธีการและเครื่ องมืออื่น ๆ ในกรณี ที่ ขอ้ มูลของนักเรี ยนจากระเบียนสะสม และแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็กไม่พอเพียง หรื อเกิดกรณี ที่จาํ เป็ นต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอีกครู ที่ปรึ กษาก็อาจใช้
วิธีการและเครื่ องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การสั งเกตพฤติกรรมอื่ นๆ ในห้องเรี ยน การสัมภาษณ์และ
การเยีย่ มบ้านนักเรี ยน เป็ นต้น
2. การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรี ยน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนั กเรี ยนเพือ่ จัดกลุ่ม
นักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กับกลุ่มเสี่ ยง มีประโยชน์ต่อครู่ ที่ปรึ กษาในการหาวิธีการเพือ่ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง
1. กลุ่มปกติ คือ นักเรี ยนที่ได้รับการ วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์ การคัดกรอง
ของโรงเรี ยนแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ของกลุ่มปกติ
2. กลุ่มเสี่ ยงหรื อมีปัญหา คือ นักเรี ยนที่จดั อยูใ่ นเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ ยงหรื อมีปัญหาตาม
เกณฑ์การคัดกรองของโรงเรี ยนซึ่ งโรงเรี ยนต้องให้การช่วยเหลือ ป้ องกันหรื อแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี
ผลการคัดกรองนักเรี ยนครู ที่ปรึ กษาจําเป็ นต้องระวังอย่างยิง่ ที่จะไม่ทาํ ให้นกั เรี ยนรับรู ้ได้วา่ ตนถูกจัด
่
กลุม่ อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงหรื อมีปัญหาซ่ ึ งมีความแตกต่างจากกลุมปกติ
โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่ น ที่มีความไว
ต่อการรับรู ้ (Sensitive) แม้วา่ นักเรี ยนจะรู ้ตวั ดีวา่ ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรื อประสบกับปั ญหาใด
ก็ตาม เพือ่ เป็ นการป้ องกันการล้อเลียนในหมู่เพือ่ นอีกด้วย ดังนั้น ครู ท่ีปรึ กษาต้องเก็บผลการคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นความลับ นอกจากนี้ถา้ ครู ที่ปรึ กษาร่ วมงานกับผูป้ กครองเพื่อการช่วยเหลือนักเรี ยน ก็ควร
ระมัดระวังการสื่ อสารที่ทาํ ให้ผปู ้ กครองเกิดความรู ้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มที่ผดิ ปกติ
ต่างจากเพือ่ นนักเรี ยนอื่นๆ ซึ่ งอาจมีผลเสี ยต่อนักเรี ยนในภายหลังได้
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การคัดกรองนักเรี ยนนั้ น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ที่ ปรึ กษา
และยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยนของโรงเรี ยนเป็ นหลักด้วย ดังนั้นโรงเรี ยนจึงควรมีการประชุมครู
เพื่อการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรี ยนร่ วมกันเพื่อให้มีมาตรฐาน แนวทางการคัดกรองเด็กนักเรี ยน
เป็ นที่ยอมรับของครู ในโรงเรี ยน รวมทั้ งให้มีการกําหนดเกณฑ์วา่ ความรุ นแรงหรื อความถี่
ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงหรื อมีปัญหา สําหรับประเด็นการพิจารณาเพื่อจัดทําเกณฑ์
การคัดกรองและแหล่งข้อมูลเพือ่ คัดกรองนักเรี ยนแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านการเรี ยน ได้แก่ ผลการเรี ยนที่ได้ ความเปลี่ยนแปลงของผลการเรี ยนความเอาใจใส่
ความพร้อมในการเรี ยน ความสามารถในการเรี ยน ความสมํ่าเสมอในการมาโรงเรี ยน เวลาที่มาโรงเรี ยน
การเข้าชั้นเรี ยน
ด้านร่ างกาย ได้แก่ ความประพฤติ ความพิการ หรื อความบกพร่ องทางร่ างกาย เช่น
การมองเห็น การได้ยนิ โรคประจําตัว ความสัมพันธ์ระหว่า งนํ้าหนักกับส่ วน สู ง ความสะอาดของ
ร่ างกาย
ด้านจิตใจ – พฤติกรรม ได้แก่ สภาพอารมณ์ที่ มีผลต่อการดําเนินชีวติ ประจําวัน เช่น
ความวิตกกังวล หรื อซึ มเศร้า ความประพฤติ พฤติกรรมต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อการเรี ยน ความสามารถ
พิเศษและการปรับตัวของนักเรี ยน เช่น พฤติกรรมที่อยูไ่ม่นิ่ง สมาธิ ส้ นั ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นหรื อครู
ผูป้ กครอง การใช้สารเสพติด การลักขโมย การทําร้ายตนเอง พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
เป็ นต้น
ด้านครอบครัว ได้แก่ ผูห้ ารายได้ให้ครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ภาระ
หนี้สิน ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่าจํยานวนเงินทีนั่ กเรี ยนได้รับและค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
ด้านการคุม้ ครองนักเรี ยน ได้แก่ ความสามารถในการคุม้ ครองนักเรี ยนได้อย่ปลอดภั
าง ย
และเหมาะสมของผูป้ กครองความเหมาะสมของสภาพที่อยูอ่ าศัยและสิ่ งแวดล้อมความสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัว เช่น ความอบอุ่นหรื อการทะเลาะเบาะแว้ง การใช้ความรุ นแรงในการตัดสิ นแก้ไขปัญหา
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรี ยน เช่นการซึม เหม่อลอยแสดงออกถึงการไม่อยากกลับบ้าน
การใช้สารเสพติด สุ รา หรื อเล่นการพนัน รวมถึงความเจ็บป่ วยเรื้ อรังความเจ็บป่ วยรุ นแรงของสมาชิก
ในครอบครัว
ด้านอื่น ๆได้แก่พฤติกรรมอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่ งอาจเป็ นไปในทางดีข้ ึนหรื อ
มีความไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ สุ ขภาพ
และการดําเนินชีวติ ประจําวันของนักเรี ยน
3. การส่ งเสริมนักเรียน
การส่ งเสริ มนักเรี ยน หมายถึงการสนับสนุนให้นกั เรี ยนทุกคนที่อยูใ่ นความดูแลของครู
ที่ปรึ กษาไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติหรื อกลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจ
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ในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งช่วยป้ องกันมิให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มปกติกลายเป็ นนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
หรื อมีปัญหา และเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงหรื อมีปัญหากลับมาเป็ นนักเรี ย
นกลุ่มปกติ
และมีคุณภาพตามที่โรงเรี ยนหรื อชุมชนคาดหวังต่อไป
1. วิธีการและเครื่ องมือเพือ่ การส่ งเสริ มนักเรี ยน
การส่ งเสริ มนักเรี ยนมีหลายวิธีที่โรงเรี ยนสามารถพิจารณาดําเนินการได้ แต่มี
กิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรี ยนต้องดําเนินการ คือ การจัดกิจ กรรมโฮมรู ม (Homeroom) และการจัด
ประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน(Classroom Meeting)
2. การจัดกิจกรรมโฮมรู ม
กิจกรรมโฮมรู มเป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มก็ได้ ซึ่ งสถานที่ใช้จดั กิจกรรมโฮมรู มอาจเป็ นที่หอ้ งเรี ยนหรื อนอกห้องเรี ยนให้มีบรรยากาศเหมือน
บ้านที่มีครู ที่ปรึ กษา และนักเรี ยนเป็ นดัง่ สมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการทํากิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อนักเรี ยนในด้านต่างๆ เช่น การรู ้จกั ตนเองของนักเรี ยน การรู้จกั ผูอ้ ่ืนและสิ่ งแวดล้อม
มีทกั ษะการตัดสิ นใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้ครู และนักเรี ยน
ควรมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมด้วยกัน ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรู มจะช่วยให้ครู ที่ปรึ กษา
รู ้จกั นักเรี ยนมากขึ้น สามารถส่ งเสริ มความสามารถและป้ องกันปั ญหาของนักเรี ยนได้อีกด้วย
3. การจัดกิจกรรมประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน(Classroom Meeting)
การประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน เป็ นการพบปะกันระหว่างครู ที่ปรึ กษากับผูป้ กครอง
ของนักเรี ยน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและร่ วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนระหว่างบ้าน
โรงเรี ยนและผูป้ กครองด้วยกัน การประชุมผูป้ กครองจะทําให้นกั เรี ยนได้รับความเ อาใจใส่ ดูแล
จากผูป้ กครองมากขึ้น ทั้ง การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ มีความสามารถมากยิง่ ขึ้น หรื อร่ วมมือ
กับทางโรงเรี ยนในการป้ องกันหรื อแก้ไขปัญหาของนักเรี ยน
4. การป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา หมายถึงวิธีการที่จะป้ องกันและแก้ไขปั ญหามิให้นกั เรี ยน
กลายเป็ นปั ญหาของสังคม โดยเฉพาะนักเรี ยนในกลุ่มเสี่ ยงในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษา
ควรให้ความเอาใจใส่ กบั นักเรี ยนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สาํ หรับนักเรี ยนกลุ่มที่เสี่ ยงหรื อมีปัญหานั้น
ควรให้ความเอาใจใส่ กบั นักเรี ยนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สาํ หรับนักเรี ยนกลุ่มที่เสี่ ยงหรื อมีปัญหานั้น
จําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งให้ความดูแลเอาใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลยนักเรี ยนจนกลายเป็ นปั ญหาของสังคม
การป้ องกันและแก้ปัญหาของสังคมจึงเป็ นภาระงานที่ยง่ิ ใหญ่และมีคุณค่ามากในการพัฒนาให้นกั เรี ยน
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เติบโตเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป นอกจากนี้ทุกครั้งของการช่วยเหลือนักเรี ยนควรมีการ
บันทึกไว้เป็ นหลักฐานด้วย
1. วิธีการและเครื่ องมือเพือ่ การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้นกั เรี ยนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการแต่สิ่งที่ครู
ที่ปรึ กษาจําเป็ นต้องดําเนินการมี 2 ประการ คือ การให้การปรึ กษาเบื้องต้นการจัดกิจกรรมเพือ่ ป้ องกัน
และการแก้ไขปั ญหา การให้การปรึ กษาเบื้องต้น เป็ นการช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาให้ลดน้อยลง
ทั้งด้านความรู ้สึก ความคิดและการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน โดยมุ่งหวังให้นกั เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรื อพึงประสงค์ ปั จจัยสําคัญที่ช่วยให้ก ารปรึ กษามีประสิ ทธิ ภาพในการ
ช่วยเหลือนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาควรมีความรู ้และทักษะพื้นฐานคือ จิตวิทยาวัยรุ่ นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ ทั้งร่ างกายและจิตใจ กระบวนการและทักษะการปรึ กษาเบื้องต้นที่สาํ คั ญ คือการสร้าง
สันติภาพการใช้คาํ ถาม การรับฟังทั้งเนื้อหาและความรู ้สึก การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรม
เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหาของนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อการแก้ไขปั ญหา
ของนักเรี ยนได้หลายแนวทาง ได้แก่ การใช้กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร การใช้กิจกรรมในห้องเรี ยการใช้
น
กิจกรรมเพือ่ นช่วยเพือ่ น การใช้กิจกรรมซ่ อมเสริ มการใช้ กิจกรรมการสื่ อสารกับผูป้ กครอง
การพิจารณาเลือกใช้กิจกรรม ครู ที่ปรึ กษาควรคํานึงถึงควา มเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะปั ญหา
บุคลิกลักษณะของนักเรี ยนแต่ละคน สภาพของชั้นเรี ยโรงเรี
น ยนหรื อชุมชน
2. ข้อที่พึงตระหนักในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน
2.1 การรักษาความลับ
2.1.1 เรื่ องราว ข้อมูลของนักเรี ยนที่ให้ช่วยเหลือ แก้ไขผูเ้ กี่ยวข้องต้องไม่
นําไปเปิ ดเผยยกเว้นเพื่อของความร่ วมมือในการช่วยเหลือนักเรี ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ระบุชื่อ
และนามสกุลจริ งของนักเรี ยนและการเปิ ดเผยควรเป็ นลักษณะที่ให้เกีติยนรกั เรี ยน
2.1.2 บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรี ยน ควรเก็บไว้ในที่ท่ีเหมาะสมและ
สะดวกในการเลือกใช้
2.1.3 การรายงานการช่วยเหลือนักเรี ยน ควรรายงานในส่ วนที่เปิ ดเผยโดยให้
เกียรติและการคํานึงถึงประโยชน์ของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
2.2 การแก้ปัญหา
2.2.1 การช่ วยเหลือแก้ปัญหาของนักเรี ยนต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหา
ให้ครบถ้วนและหาวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสาเหตุน้ นั ๆ เพราะปัญหา มิได้เกิดจากสาเหตุ
เพียงสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั
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2.2.2 ปั ญหาที่เหมือนกันของนักเรี ยนแต่ละคน ไม่จาํ เป็ นต้ องเกิดสาเหตุ
ที่เหมือนกันแต่ละวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสํา เร็ จกับนักเรี ยนคนหนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะสมกับ
นักเรี ยนอีกคนหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือนักเรี ยนโดยเฉพาะการให้
คําปรึ กษาจึงไม่มีสูตรในการช่วยเหลือสําเร็ จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรื อทักษะ
การช่วยเหลือที่ครู แต่ละคนมีความสามารถเรี ยนรูฝึ้ กฝน เพื่อการนําไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปั ญหา
ในนักเรี ยนแต่ละคน
5. การส่ งต่ อ
การป้ องกันปั ญหาของนักเรี ยนโดยเฉพาะที่ปรึ กษาตามกระบวนการในข้อ 4 นั้นอาจ
มีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรื อช่วยเ หลือนักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ ึนก็ควรดําเนินการ
ส่ ง ต่อไปยังผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรี ยนได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว หากปล่อยให้มีบทบาทหน้าที่ของครู ที่ปรึ กษาหรื อครู คนใดคนหนึ่งเท่านั้น
ความยุง่ ยากของปั ญหาก็อาจจะมีมา กขึ้น หรื อลุกลามเป็ น ปัญหาใหญ่โตจนยากที่จะมีการแก้ไข
การส่ งต่อแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การส่ งต่อภายใน ครู ที่ปรึ กษาส่ งต่อไปยังครู ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือนักเรี ยน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของปั ญหา เช่น ส่ งต่อไปครู แนะแนว ครู พยาบาล หรื อฝ่ ายปกครอง
2. การส่ งต่อภายนอก ครู แนะแนวหรื อฝ่ ายปกครองหรื อฝ่ ายดําเนินการส่ งต่อไปยัง
ผูท้ ี่เชี่ยวชาญภายนอก สําหรับการส่ งต่อภายใน หากส่ งต่อไปยังครู แนะแนวหรื อฝ่ ายปกครอง
จะเป็ นการแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือ ของครู ที่ปรึ กษา เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรู ้สึก
ปั ญหาพฤติกรรม ที่ซบั ซ้อนที่รุนแรง เป็ นต้น ครู ที่รับจะต้องมีการช่วยเหลืออย่างมีระบบ และการ
ประสานการทํางานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ การช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่หากเกิดกรณี ยาก
ต่อการช่วยเหลืออีก ก็ตอ้ งส่ งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเช่นกัน
ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ขั้นตอนการดําเนิน งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนได้ใช้หลักการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ (PDCA) ซึ่งแสดงดังภาพประกอบ 2
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มาตรฐานตัวบ่งชี้ของโรงเรี ยน

มาตรฐาน

ระบบย่อย

เกณฑ์ช้ ีวดั

วางระบบ (Plan)

แก้ไข/พัฒนา (Act)

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ
วิธีการ
บันทึก

ทําตามระบบ (Do)
ข้อมูลสารสนเทศ

ตรวจสอบ/ประเมิน (Check)
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงแนวทางการดํา เนินการประกันคุณภาพภายใ นโรงเรี ยน เรื่ อง ระบบ
การดูและช่วยเหลือนักเรี ยน
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 45.
การวางแผนปฏิบัติการ (Plan)
การวางแผนปฏิบตั ิการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมี 3 ขั้นตอน คือ
1. การเตรี ยมความพร้อมบุคลากร เพื่ อให้ครู ทุกคนเข้าใจว่ าระบบการดูและช่วยเหลือ
นักเรี ยน เรื่ องหนึ่งในหลาย ๆ เรื่ อง ซึ่ งเป็ นงานที่ทาํ โดยปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็ นการเพิ่มภาระ และให้
คุน้ เคยกับการตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนที่กาํ หนดไม่เกิดการต่อต้าน
เมื่อรับการประเมินโดยคณะประเมินของโรงเรียน ดังนั้นจึงควรเตรี ยมความพร้อมของครู ท้ งั ด้านเจตคติ
ที่ดีดา้ นความรู ้ความเข้าใจและความสามารถในการดําเนินงาน รวมทั้งการทํางานเป็ นทีม การดําเนินงาน
ของโรงเรี ยน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบ การ
ดูและช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ่ งมีหน้าที่ประสาน กํากับ ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกฝ่ าย
ทุกคนทํางานร่ วมกันและเชื่อมโยงกันเป็ นทีมรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความพร้อมของครู
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ทั้งนี้โรงเรี ยนอาจตั้งคณะกรรมการการขึ้นใหม่ หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการประสานงาน
ตามโครงสร้างบุคลากรของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบก็ได้
3. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนทราบเป้ าหมายการดําเนินงานและ
แผนปฏิบตั ิการปฏิทินปฏิบตั ิงานในแต่ละภาคเรี ยน หรื อ 1 ปี การศึกษาที่แต่ละคนมีส่วนรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนซึ่ งคณะกรรมการของโรงเรี ยนควรเป็ นผูด้ าํ เนินการ โดยมีแนวดําเนินการ
ดังนี้
3.1 กําหนดเป้ าหมาย การดําเนินงานของระบบการดูและช่วยเหลือนักเรี ยน โดยให้
ครู ทุกคนได้มีส่วนร่ วมหรื อหากเป็ นไปได้ผปู้ กครองและชุมชนควรมีส่วนร่ วมด้วย
3.2 กําหนดแนวการปฏิบตั ิงาน กําหนดกิจกรรมที่จะทําให้ชดั เจน เพือ่ ให้ เป้ าหมาย
บรรลุวตั ถุประสงค์ คือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กิจกรรมสําคัญคือ
การดําเนินงาน
ตามกระบวนการ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 5 องค์ประกอบ คือการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มนักเรี ยน การป้ องกันแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อกําหนดระยะเวลา
และจํานวนครั้งไว้ในปฏิทินงาน ควรมีการประเมินผลอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง กําหนดให้มี
การนิเทศติดตามไว้ในการประชุมระดับอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งบันทึกย่อการนิเทศติดตาม
กําหนดงบประมาณไว้ในแผนปฏิบตั ิการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
การดําเนินงาน (Do)
จากแผนปฏิบตั ิการที่โรงเรี ยนกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว ผูบ้ ริ หารและคณะครู ทุกคนก็ร่วมกัน
ดําเนินการตามแผน โดยในระหว่างดําเนินงานผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู ทุกคน
ทํางานอย่างมีความสุ ข และดําเนินการตามนี้
1. จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อก ารปฏิบตั ิงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. กํากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด ฝ่ าย และระดับเพื่อกระตุน้
และส่ งเสริ มให้มีการดําเนินงานตามแผน
3. ให้การนิเทศ ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา เพื่อปรับปรุ งหรื อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่อาจจะ มี
รวมทั้งการเชิญวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้แก่ครู ทุคนหรื อให้ไปรับการฝึ กอบรม
จากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทุกฝ่ าย และหัวหน้าระดับแ ต่ละระดับ
ก็ควรดําเนินการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู ทาํ งานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข และทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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การตรวจสอบประเมินผล (Check)
การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการดําเนิ นงาน เป็ นกิจกรรมสําคัญที่จะทําให้เกิด
การพัฒนาเพราะให้ได้ขอ้ มูลย้อนกลับ ในการปรับป รุ งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ไม่มีการ
ตัดสิ นใจถูก- ผิด ซึ่ งการติดตามสอ บประเมินผลการดําเนินงาน ตามร ะบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนนั้น มีแนวดําเนินงาน 2 รู ปแบบ คือ
1. ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบตั ิงานด้วยการประชุมนิเทศ กํากับติดตามในบรรยากาศ
ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานร่ วมทั้ งร่ วมกันหาวิธี
ช่วยเหลือนักเรี ยน โดยมีการประชุมร่ วมกันในแต่ละระดับทุกสั ปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มีการบันทึกและรายงานการปฏิบตั ิงานเพื่อการพัฒนา
2. ดําเนินอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดยการประเมินเพื่อทบทวน
ซึ่ งเป็ นการดําเนินการ โดยให้ครู ที่ปรึ กษาประเมินตนเอง และประเมินโดยผูป้ ระเมินจากระดับชั้นอื่น
แต่ละระดับจะสลับกันประเมินกันและกัน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่โรงเรี ยนกําหนด
โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการตามนี้
2.1 คณะกรรมการประเมินผูร้ ับการประเมินเพือ่ เตรี ยมเอกสารเครื่ องมือ และหลักฐาน
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานตามกํา หนดการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และผลที่เกิดขึ้น เช่น ระเบียนสะสม
สรุ ปรายงานการคัดกรองนักเรี ยน บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรู ม บันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
บันทึกการส่ งต่อนักเรี ยน เป็ นต้น โดยจัดเตรี ยมให้คณะกรร มการประเมินตรวจสอบในวันประเมิน
รวมทั้งการจัดเตรี ยมสถานที่เพื่อรับการประเมินและการสุ่ มสัมภาษณ์ สังเกตนักเรี ยนในระดับต่างๆ
2.2 ให้ผปู ้ ระเมินตนเอง โดยอาจใช้เครื่ องมือแบบประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน หรื ออื่น ๆ เพือ่ ตรวจสอบการทํางานของตนเองในเบื้องต้น และนําผลการประเมินตนเอง
มาใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน
2.3 คณะกรรมการประเมินสุ่ มสังเกต และสัมภาษณ์นกั เรี ยนในระดับต่าง ๆ ตามวัน
เวลาที่กาํ หนด
2.4 ดําเนินการประเมิน เพื่อทบทวนระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนตามวัน เวลา
และสถานที่ท่ีกาํ หนด โดยคณะผูป้ ระเมินเข้าใจควา มรู ้สึกของผูร้ ับการประเมินทุกคน และมีศิ ลปะ
ในการสัมภาษณ์ พูดคุยเพื่อให้ได้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งที่เป็ นความจริ งมากที่สุด ผูร้ ับการประเมิน
มีความกระตือรื อร้น พึงพอใจ และเต็มใจที่รับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางานของตนเอง
โดยใช้เทคนิคการพูดคุยสัมภาษณ์ ดังนี้
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2.4.1 ระยะเปิ ดใจ ผูป้ ระเมินควรเริ่ ม ต้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่ เป็ นกันเอง
ด้วยการแนะนําตัวเอง และคณะผูป้ ระเมิน ต่อจากนั้นบอกวัตถุประสงค์ ของการประเมินและ
ขอความร่ วมมือ ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
2.4.2 ระยะค้นหาความจริ ง ผูป้ ระเมินควรใช้ศิ ลปะและทักษะการถาม ทักษะ
การฟัง ทักษะการสัง เกต ทักษะการสรุ ปความ และทักษะการให้กาํ ลังใจ เพือ่ ให้ผู้ รับการประเมิน
มีความรู ้สึกที่ดี อบอุ่น ปลอดภัย ขณะที่ให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง
และกล้าแสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา มีการซักถาม ข้อสงสัย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์โดยผูร้ ับการ
ประเมิน เกิดความรู ้ สึ กว่าเป็ นช่วงเวลาที่มีคุณค่า มีประโย ชน์มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุ งแก้ไข และ
พัฒนางานที่ทาํ ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในการประเมิน
2.4.3 ระยะปิ ด คณะผูป้ ระเมินมีการประชุมร่ วมกันเพื่อสรุ ปผลการประเมินและ
รายงานผลให้ผรู ้ ับการประเมินทราบโดยการชื่นชมการรวมความสําเร็ จของงานจุดเด่นของผลงานและ
สิ่ งที่ควรพัฒนาต่อไป และปิ ดการประเมินคุณภาพภายใน
2.5 คณะกรรมการประเมิน นําผลการประเมิน สรุ ป และจัดทํารายงานผลการประเมิน
ของแต่ละระดับ เพื่อนําผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ ง พัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไปสําหรับผูป้ ระเมินนั้น ควรมีการพิจารณาคัดเลือกให้เหมาะสมโดยมีแนวทาง
การพิจารณาคุณสมบัติของผูป้ ระเมินดังนี้
2.5.1 มีความรู ้ ความสามารถในด้านมาตรฐานคุณภาพและดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.5.2 ผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพภายใน หรื อถ้ามี ความรู ้ ความสามารถ
ในการประเมินคุณภาพภายใน
2.5.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทกั ษะการสื่ อสาร รวมทั้ง
ทักษะการสังเกต ทักษะการประเมินผล ตลอดจนการประเมินผลและการรายงานผล
2.5.4 มีทศั นคติที่ดีถูกต้องในการประเมินคุณภาพภายในว่า ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพือ่ จับผิด แต่เป็ นการตรวจสอบเพือ่ ทบทวนและพัฒนา
2.5.5 มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ หรื อความฉลาดทางอารมณ์(EQ) เช่น มีความอดทน
มีมุมมองที่หลากหลาย มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เป็ นผูน้ าํ ที่ดี รู ้จกั การทํางานเป็ นทีม
หน้ าทีข่ องผู้ประเมิน
1. ติดตามและประเมินเพื่อทบทวนตามมา ตรฐานของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
ทั้งด้านผลผลิต กระบวนการและปัจจัย
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2. รายงานผลการประเมินให้ผรู ้ ับการประเมินและผูบ้ งั คับบัญชาทราบจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระเมิน
3. ดําเนินการประเมินตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กาํ หนด
4. ประเมินและรายงานตรงตามข้อมูลที่เป็ นจริ งและยุติธรรม
5. รักษาความลับส่ วนบุคคลที่ได้รับระหว่างการประเมิน
การปรับปรุ งดําเนินการได้ มาตรฐาน (Act)
คณะกรรมการประเมินร่ วมกันประชุมวิเคราะห์ผลจากการรายงาน และการประเมิน
เพื่อทบทวน ปรึ กษาหารื อการปฏิบตั ิงาน กําหนดแนวทาง สนับสนุน การดําเนินงานปรับปรุ งแก้ไข
ติดตามผล จัดทําเป็ นข้อมูลสารสนเทศใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในภาคเรี ยน /ปี
การศึกษาต่อไป และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน
ยุทธศาสตร์ ส่ ู ความสํ าเร็จของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 14-15) ได้สรุ ปการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ให้ประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล เป็ นประโยชน์ต่ อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยน กรมสามัญศึกษาจึงได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์ สู่ความสําเร็ จของระ บบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนขึ้น เป็ นหลั กปฏิบตั ิ 6 ยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามระบบการดูและช่วยเหลือนักเรี ยน โดยต้องเป็ นแกนหลักในการบริ หารและ
ดําเนินงาน กับครู ทุกคนในโรงเรี ยน เป็ นผูผ้ ลักดันสู งเสริ มสนับสนุนและปร ะสานให้บุคลากร
ของโรงเรี ยนและหน่ วยงานภายนอกทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพือ่ พัฒนาระบบการประเมินตนเอง
รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด
2. ยุทธศาสตร์ ในการทํางานเป็ นทีม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นเรื่ องของครู
ทุกคนที่ ตอ้ งทํางานร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง และมีค วามเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่าง ๆ ของโร งเรี ยน
ไม่วา่ จะเป็ นด้านวิชาการ ด้านบริ หาร การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่ตอ้ งการ โดยต้องร่ วมกันกําหนดเป้ าหมา
ย วางแผนการทํางาน
ออกแบบ การประเมินตนเอง แล้วช่วยกันทํา
และพัฒ นาปรั บปรุ งโดยเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยน
ปรึ กษา หารื อ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การทํางานเป็ นทีมจะทําให้บุคลากรรู ้สึกอบอุ่น สบาย
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ใจ ซึ่ งถ้าโรงเรี ยน มีการทํางานเป็ นทีมที่เข้มแข็ง ก็จะทําให้การประกันคุณภาพในมีความต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืนแม้จะเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากรบางคนก็ยงั ดําเนินการต่อไปได้เพราะทีมงาน
3. ยุทธศาสตร์ การสร้างความตระหนักและความรู ้ความเข้าใจ การที่โรงเรี ยนจะมีการ
ทํางานเป็ นทีมที่เข้มแข็งได้น้ นั ทุกคนในทีมจะต้องมีความตระหนักและมองเห็นความสําคัญ
ของการประเมินตนเองว่า เป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ นในการพัฒนาคุณภาพ การทํางานคุณ ภาพของ
โรงเรี ยนและคุณภาพของนักเรี ยน รวมทั้งจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจว่าการประเมินตนเองก็คือ
งานในหน้าที่นน่ั เองไม่ใช่ เป็ นภาระเพิ่มเติม นอกจากนั้นจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประกันคุณภาพ ภายในด้วย จึงจําเป็ นต้องสร้างความตระหนักและความรู ้ความเข้ าใจ
ให้กบั บุคลากรทุกคนของโรงเรี ยน โดยการนําของผูบ้ ริ หารจัดประชุม ชี้แจง ฝึ กอบร มและจัดให้มี
การเรี ยนรู้จากเอกสาร คู่มือต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
4. ยุทธศาสตร์ การกําหนดผูร้ ับผิดชอบ โดยบุคลากรของโรงเรี ยนที่ร่วมกันทํางาน
เป็ น ที มนั้นจําเป็ นต้องมีผรู ้ ับผิดชอบ ในก ารวางแผนการดําเนิ นงาน ประสานและการกํากับ
ติดตาม การดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความมัน่ ใจในการดําเนินงาน
จึงควรมอบหมายให้มีคณะกรรมการหรื อคณะทํางานที่ชดั เจนซึ่ งอาจจะเป็ นคณะกรรมการ
ประสานงาน (ทีมประสาน) ที่มีอยูแ่ ล้วตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนหรื ออาจตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้
เพือ่ รับผิดชอบเรื่ องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยเฉพาะ
5. ยุทธศาสตร์ การวางแผนและการกํากับดูแลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
จําเป็ นจะต้องมีการวางแผนการกํากับดูแลที่เป็ นระบบซึ่ งรวมถึงการนิเทศ การพัฒนาศักยภาพของครู
หรื อการสนับสนุนปั จจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการประชุมตามระยะเวลาที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทาํ ไปแล้ว และช่วยกันพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป
6. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วมและการปรึ กษาหารื อกับผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากจะต้องทํางาน
กันเป็ นทีมระหว่างบุคลากรภายในโรงเรี ยนเองแล้ว ควรจะต้องทํางานร่ วมกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงาน ในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่กาํ กับดูแล เพือ่ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเป็ นการระดมการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย
เพือ่ ช่วยกันพัฒนาคุณภาพของระบบการดูและช่วยเหลือนักเรี ยน ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
นอกจากนั้นควรมีการประชุมปรึ กษาหารื อกับโรงเรี ยนอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งจะเป็ น ผลดี
ต่อการพัฒนาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูและช่วยเหลือนักเรี ยนดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผศู ้ ึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจถึงจุดเริ่ มต้น วิวฒั นาการ และการดําเนินการที่กาํ ลังปฏิบตั ิงานกันอยูใ่ นโรงเรี ยน
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สรุ ปได้วา่ ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
บุคลากร ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู อาจารย์ที่ปรึ กษา ต้องช่วยกันดูแลนักเรี ยนในก ลุ่มต่าง ๆ
ที่แยกตามหลักวิธีการ อย่างใกล้ชิดเพื่ อให้นกั เรี ยนเหล่านั้นเป็ นคนดี คนเก่ง และอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
พิชญ์มณฑ์ ลีกาํ เนิดไทย (2545: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ย นในโรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีครู ท่ีปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินงานตามหลักการแนะแนว
เพื่อให้ครู ที่ ปรึ กษาเป็ นครู แนะแนวเบื้องต้นได้ จากการมีความรู้และทักษะ ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู
ที่ปรึ กษาอย่างทัว่ ถึงและใกล้ชิด ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู แนะแนว มีความคิดเห็น
ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในระดับมากที่สุดเกือบทุกรายการ ในภาพรวมเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของครู ที่ปรึ กษาด้านการดําเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนก่อนและหลังการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาพรวมเกี่ยวกับ
ทักษะ และความสามารถในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของครู ที่ปรึ กษา
ก่อนและหลังการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยภาพร วม ความคิด เห็นของครู ที่ปรึ กษาต่อกระบวนการ วิธีการ และเครื่ องมือที่
กําหนดใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกรายการเช่นเดียวกัน ซึ่ งรายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 รายการแรก คือ การส่ งเสริ ม
นักเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมโฮมรู มมีประโยชน์ คือ ครู รู้จกั นักเรี ยน และมีสัมพั นธภาพที่ ดีต่อกัน
รองมาเป็ นระเบียนสะสม มีประโยชน์ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจนักเรี ยน การคัดกรองนักเรี ยนมี
ประโยชน์ ทําให้สามารถจําแนกกลุ่มนักเรี ยนทีต้่ องการความช่วยเหลือกรณี พิเศษสําหรับความคิดเห็น
ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาก็มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะ สมและปฏิบตั ิได้
ในระดับมากส่ วนในภาพรวมจํานวนนักเรี ยนในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลง
คือ หลังจากการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแล้ว จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มเสี่ ยง
และกลุ่ มมีปัญหาลดลงในภาพรวมตามลําดับ ส่ วนกลุ่มปกติมีจาํ นวนเพิ่มขึ้ นร้อยละ 25.63 ของ
จํานวนนักเรี ยนทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มปกติในภาพรวม
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วิชิต รุ่ งศรี ทอง (2546: 83-84) ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารและการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสี มา
จําแนกตามสถานภาพของบุคลากรและตามขนาดของโรงเรี ยน ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็น
ของบุคลากรที่มีต่อสภาพการบริ หารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมมีการ ดําเนินงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 2) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อปั ญหาการบริ หารและการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม
มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพการ
บริ หารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่า ง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพ
การบริ หารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สัง กัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
โชว์นนั ต์ มารุ ตวงศ์ (2546: 86) ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั
พบว่า 1) สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในขั้นเตรี ยมการและวาง
แผนการดําเนินงาน มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมากและรายการที่มีอนั ดับสู งสุ ด คือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ขั้นปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงาน
อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่มีอนั ดับสู งสุ ด คือ มีการจัดกิจกรรมโฮมรู ม อย่างสมํ่าเสมอ ขั้นกํากับ
ติดตาม ประเมินและรายงานมีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมากและรายการที่มีอนั ดับสู งสุ ดคือ มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระ บบ 2) ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ ขั้นเตรี ยมการและวาง
แผนการดําเนินงานมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางและรายการที่มีปัญหาอันดับสู งสุ ดคือ การวิเคราะห์
สภาพความพร้อมของโรงเรี ยนในการดําเนินงานขั้นปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินงานมีปัญหาอยูใ่ น
ระดับปานกลางและรายการที่มีปั ญหาอันดับสู งสุ ด คือ การตรวจเยีย่ มบ้านนักเรี ยน ขั้นกํากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางและรายการที่มีปัญหาอันดับสู งสุ ด คือ การนิเทศ
และติดตามผล
สายัณห์ พรมใส (2548: บทคัดย่อ ) ศึกษาการดําเนินงาน สภาพปั ญหา และแนวทาง
แก้ไขปั ญหาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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ตามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้มีการปฏิบตั ิในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ในระดับปานกลาง
เรี ยงตามลําดับ คือ ด้านการป้ องกันและแก้ปัญหา ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลด้านการคัดกรอง
นักเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน และด้านการส่ งต่อ ส่ วนนักเรี ยนมีความคิดเห็นว่ าได้มีการปฏิบตั ิ
ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ในระดับมาก
สัมพันธ์ นิบือซา (2549: บทคัดย่อ ) ศึกษาระดับปั ญหาการดําเนินง านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิ วาส เขต 2 ตาม
ทัศนะของข้าราชการครูผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิ วาส เขต
2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับปั ญหาอยู่
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานรา ธิ วาส เขต 2 ที่มี
ขนาดของโรงเรี ยน ต่างกัน มีระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู ที่มปี ระสบการณ์การปฏิบตั ิงานต่างกัน มีระดับ
ปัญหาโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
ธันยพร ทรดล และคณะ (2545: บทคัดย่อ ) ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู ต่อ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผล
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับความพึง พอใจของข้าราชการครู ดังนี้
การรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มนักเรี ยน การป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา ส่ วนการส่ งต่ออยูใ่ นระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของข้าราชการครู ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จําแนกตามขนาด ของโรงเรี ยน คือ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแตกต่างกัน
หัสพงศ์ งานดี(2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการดําเนินงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน เพื่อศึกษาการดําเนินงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ประสบความสําเร็ จในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กรณี ศึกษา โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรี ยนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง และโรงเรี ยน
ไหล่เนินวิทยา โดยใช้วธิ ี การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ 2547 พบว่า โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ เลือกพิจารณา
บุคลากรเข้ามาทํางานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่ตอ้ งมีประสบการณ์และรับราชกา
รเป็ นเวลานาน
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มีการประชุมบุคลากรเป็ นระยะ โดยให้หวั หน้าระดับเป็ นผูต้ ิดตามการดําเนินงาน โรงเรี ยนธี รกานท์
บ้านโฮ่ง มีการประกาศคุณความดีของนักเรี ยนตามบอร์ ดประชาสัมพันธ์ มีการจัดแบบโรงพักจําลองขึ้น
ภายในโรงเรี ยน โรงเรี ยนไหล่เนินวิทยา มีการประชุมครู และบุคลากรสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง มีการขึ้น
ป้ ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานดีเด่นของนักเรี ยนและกิจกรรมเด่นต่างๆ ไว้ที่หน้าโรงเรี ยน
มีการจัดทุนอาหารกลางวัน ทุนค่าเล่าเรี ยนแก่เด็กที่เรี ยนดีแต่ฐานะยากจน
งานวิจัยต่ างประเทศ
กูดแมน และคณะ (Goodman and other. 2000: 534-539) ได้ ทาํ การศึกษาการใช้
The Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการสํารวจหา
เด็กที่มีสภาวะความผิดปกติทางจิตใจในชุมชน ผูต้ อบแบบสอบถามหลายกลุ่ม อาทิ ผูป้ กครอง ครู
เยาวชน มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่ องสมมติฐานของสภาวะความผิดปกติทา งจิตใจ เช่น เห็นว่า
เป็ นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะ บุคคล เป็ นการเคลื่อนไหวทางอารมณ์ของบุคคล สภาวะความแตกต่าง
ของบุคคลนั้นประกอบด้วย พฤติกรรมส่ วนบุคคล พวกพฤติกรรมอยูม่ ีสุข ไม่อยูน่ ิ่ง พวกซึ มเศร้า
และพวกที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ สภาพความแตกต่างของบุคคล พบว่ า เป็ นความกลัว
เฉพาะอย่าง ความกลัวการถูกทอดทิ้ง และพฤติกรรมการกินที่ไม่พึงประสงค์
ทีส (สุ ริยา บุญเลิศ . 2550 : 70; อ้างอิงจาก Teed. 2002: 1715-A) ได้ศึกษาการพบ
นักเรี ยนเพือ่ รู ้จกั ความต้องการทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรี ยน ครู ประถมกับความเข้าใจใน
การให้คาํ ปรึ กษาในชั้นเรี ยน พบว่า ลักษณะพิเศษของเด็กที่มีลกั ษณะเหมือนกัน คือ ครอบครัวหย่า
ร้าง ครอบครัวขนาดใหญ่ ผูป้ กครองติดสารเสพติด เด็กมีความรุ นแรง ถูกทารุ ณทางเพศ ถูกทอดทิ้ง
พิการ เด็กสุ ขภาพไม่ดีตอ้ งใช้ยาบําบัด สิ่ งเหล่านี้เป็ นแรงกดดันอย่างมาก และมีผลกระทบต่อชีวติ
เด็ก ระบบการศึกษามีอิทธิ พลต่อปั ญหาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กเรื่ องการเรี ยนรวมทั้งการขาด
การฝึ กฝนเพียงพอ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู จะต้องเอาใจใส่ ต่อปั ญหาและความต้องการของนักเรี ยน
ในเรื่ องต่างๆ นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน ดังที่ได้วางนโยบายไว้ในการปฏิรูปหลักสู ตร ที่จะ
พัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เป็ นผูท้ ี่มีความชํานาญ ซึ่ งจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่จาํ เป็ นเพียงพอ
เพื่อจะทําบทบาทหน้าที่น้ ีได้อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเพื่อเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการของครู ในยุคปฏิรูปหลักสู ตร จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องให้ครู ได้ตระหนักอย่างถ่ องแท้วา่
สิ่ งที่ครู จะปฏิบตั ิในห้องเรี ยนคืออะไร เพื่อสนองความต้องการของนักเรี ยนได้ดีที่สุด
จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ซึ่ งเป็ น
กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบมีข้ นั ตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวธิ ีการ
และเครื่ องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้โดยมีครู ประจําชั้น /
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ครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริ หาร และ
ครู ทุกคน มีวธิ ี การและเครื่ องมือที่ชดั เจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่
ตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวช่วย ให้นกั เรี ยนมีปัญหาทางการเรี ยนลดลง โดยเฉพาะ เป็ น
กิจกรรมที่ทาํ ให้ครู รู้จกั นักเรี ยนและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ทําให้สามารถ
จําแนกกลุ่มนั กเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามระดับของปั ญหา และตามความ ต้องการความช่วยเหลือ
เป็ นกรณี พเิ ศษ และจากการตรวจสอบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทําให้เห็นว่า สภาพการบริ หาร และการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของบุคลากรในโรงเรี ยน แต่ละแห่งมีความเหมือนและ
แตกต่างกันไปตามสถานภาพของบุคลากร และประสบการณ์การทํางาน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ก็ได้นาํ
แนวทางจากการค้นคว้าดังกล่าวมาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพประกอบ 3 อันจะนําไปสู่
การแก้ไขปั ญหาการดําเนินงานในขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ทั้งในการกํากับ การติดตาม ประเมินและรายงาน การนิเทศและติดตามผล

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

- วุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน

ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่ วยเหลือนักเรียน

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

- การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรี ยน
- การส่ งเสริ มนักเรี ยน
- การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
- การส่ งต่อนักเรี ยน
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย(Descriptive Research) เพื่อศึกษาปั ญหาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่ งในบทนี้กล่าวถึงประชากร ที่ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้าง
และการหาคุณภาพเครื่ องมือ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั
โดยเสนอตามลําดับดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็ น ครู ที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถม ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 จํานวน 116 โรงเรี ยน
หลังจากนั้นจึงเลือกครู ที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแบบเจาะจง ซึ่ งมีคุณสมบัติ
เป็ น ครู แนะแนว และครู ฝ่ายปกครอง มีประชากรทั้งสิ้ นจํานวน 232 คน ซึ่ งงานวิจยั ครั้งนี้ใช้
ประชากรทั้ งหมดในการศึกษา และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2550
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้ นเอง โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้วย วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนินงาน ตามระบบการดู แลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน ประถมศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5
ระดับ คือ
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ระดับ 5 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อยที่สุด
โดยมีขอบข่ายกระบวนการ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล จํานวน 6 ข้อ
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน จํานวน 6 ข้อ
3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน จํานวน 6 ข้อ
4. ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปัญหา จํานวน 6 ข้อ
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงาน
ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
วิธีสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการวิจยั ในครั้งนีผู้ ว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามถึงปัญหาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จํานวน 30 ข้อ โดยมีวธิ ี การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบสอบ ถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของประเด็นที่จะศึกษา
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเพือ่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานและเป็ นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม
3. ศึกษาและรวบรวมข้อความจากแบบสอบถามอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้าย คลึงกับเรื่ องที่
ศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุ งให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป
4. สร้างข้อความ (Statement) ตามหลักการเขียนข้อความของลิเคิร์ท ให้สอดคล้องกับเรื่ อง
หรื อกระบวนการที่ตอ้ งการศึกษาปัญหา
5. นําแบบสอบถามปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ที่ได้ ไปให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ รวมทั้งความเหมาะสมของข้อความ
จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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6. นําแบบสอบถามปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่ างข้อความกับกระบวนการ ทั้ง 5 ด้าน ที่ตอ้ งการ
ศึกษาปั ญหาและพิจารณาสิ่ งที่ควรแก้ไขปรับปรุ ง
7. นําแบบสอบถามปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนไปหาค่าความตรง
(Validity) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาหาค่าความตรงด้วยสู ตรดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อ
คําถามในแบบสอบถามสภาพปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนกับ เนื้อหา แล้ว
คัดเลือกแบบสอบถามที่คาํ นวณได้ต้งั แต่ 0.50 – 1.00 (ประภัสสรา โคตะขุน . 2554: 1) ซึ่ งใน
งานวิจยั ครั้งนี้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าข้อคําถามนําไปใช้ได้ทุกข้อ
8. นําแบบสอบถ ามที่แก้ไขปรับปรุ งครั้งสุ ดท้าย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ครู ใน
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 1 จํานวน 30 คน ที่ไม่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ในครั้งนี้
9. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจให้คะแนน และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach. 1990: 204)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.871
10. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาจัดพิมพ์แบบสอบถามปั ญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ดังนี้

การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีข้ นั ตอนดําเนินงาน

1. ผูว้ จิ ยั นําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2 เพื่อขอความร่ วมมือในการรวบรวมข้อมูลจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั จัดส่ งแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ไปยัผูงบ้ ริ หารที่ปฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากส่ งแบบสอบถามแล้ว ภายใน10 วัน ผูว้ จิ ยั ไปรับแบบสอบถาม
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ด้วยตนเอง
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผูว้ จิ ยั ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของ
การตอบแบบสอบถาม
แล้วนําผลไปจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ เมื่อผูว้ จิ ยั จัดกระทําข้อมูลแล้วจึงดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. หาค่าจํานวนและร้อยละ (Percentage) ของกลุ่มตัวอย่าง ตามสภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถามในตอนที่ 1
2. คํานวณหา ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เพื่อทราบระดับปั ญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ประเมินความคิ ดเห็น (ประคอง กรรณสู ตร. 2542: 77) ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีปัญหาการดําเนินงานในระดัน้บอยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายความว่า มีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีปัญหาการดําเนินงานในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีปัญหาการดําเนินงานในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีปัญหาการดําเนินงานในระดัมบากที่สุด
3. คํานวณหาค่าเฉลี่ย (µ) เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามทัศนะของผบู ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 จําแนก
ตามวุฒิทางการศึกษาซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตาราง และการบรรยาย
4. คํานวณหาค่า เฉลี่ย (µ) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปั ญหาการดําเนินงานระบบ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามทัศนะของ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี
เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ น้อยกว่า 5 ปี , 5-10 ปี
และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตารางและการบรรยาย
5. รวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนใน โรงเรี ยน ประถมศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2
โดยการนับจํานวน ความถี่ และเรี ยงลําดับปั ญหาและข้อเสนอแนะตามจํานวนความถี่
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจ ยั โดยใช้สูตร
1.1 หาความความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540: 117)
R
IC = ∑
N

เมื่อ IC

∑R

N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลัก
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละข้อ
แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

1.2 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ. 2536: 171; อ้างอิงจาก Cronbach. 1990: 204)
α

=

n 1 − ∑ S 2i 
n − 1  S 2t 

เมื่อ α

แทน จํานวนข้อคําถามในแบบสอบถาม
∑ S 2i แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
S t 2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร ดังนี้
ค่าร้อยละของรายการใด

=

จํานวนของรายการ
ความถี่ท้งั หมด

x 100
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2.2 หาค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2536: 126 - 127)
µ

เมื่อ µ

∑X

N

X
= ∑
N

แทน คะแนนเฉลี่ยของประชากร
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนประชากรทั้งหมด

2.3 หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536: 79)
N

σ =

เมื่อ

σ

xi
μ

N

แทน
แทน
แทน
แทน

∑ (x
i =1

i

− μ) 2

N

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ
ค่าเฉลี่ยประชากร
จํานวนประชากร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรีประถมศึ
ยน กษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ผูว้ จิ ยั นําเสนอขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
่ บสถานภาพทัว่ ไปของครู จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกั
และประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ
ตามขอบข่ายกระบวนงาน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ตามตัวแปร
คือ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 3 รวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามทัศนะของครู สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
ในด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการ
ป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปภาพรวม
เป็ นความเรี ยง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของครู
การวิเคราะห์ข ้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของ ครู จําแนกตาม วุฒิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งสิ้ น 116 โรงเรี ยน และมีประชากรในการวิจยั
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ครั้งนี้ จํานวน 232 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รายละเอียดดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
N = 232
ที่
สถานภาพ
จํานวน(คน) ร้อยละ
1. วุฒิทางการศึกษา
76.30
177
ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
23.70
55
ปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
24.60
57
น้อยกว่า 5 ปี
54.70
127
ตั้งแต่ 5 – 10 ปี
20.70
48
มากกว่า 10 ปี
จากตาราง 1 พบว่า ข้าราชการครู ส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 76.30 และเมื่อจําแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิ งานในโรงเรี ยน พบว่า
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 54.70 รองลงมามี ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 5 ปี และ
มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.60 และ 20.70 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 วิเคราะห์ระดับ ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ
ตามขอบข่ายกระบวนงาน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญห า และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ผลดัง
ตาราง 2 - 7
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ในภาพรวม และรายด้าน
กระบวนงาน
ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา
ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน
รวม

µ

3.46
3.48
3.50
3.66
3.65
3.55

σ

0.36
0.36
0.35
0.49
0.51
0.34

ระดับปั ญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านการป้ องกันและการแก้ไข
ปั ญหา ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (µ=3.66) รองลงมาได้แก่ ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน และด้านการส่ งเสริ ม
นักเรี ยน ส่ วนที่มีปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ด้านการคัดกรองนักเรี ยน และด้านการรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด(µ=3.46) ตามลําดับ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ข้อที่
ข้อความ
1 ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2 ครู มีการจัดทําและจัดเก็บข้อมูลของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนและเป็ น
ปั จจุบนั

µ

σ

ระดับปั ญหา

3.53

0.86

มาก

3.48

0.92

ปานกลาง
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อที่
ข้อความ
3 โรงเรี ยนมีเครื่ องมือและระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของนักเรี ยนที่ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั
สามารถใช้งานและสื บค้นข้อมูลได้
ตลอดเวลา
4 ผูป้ กครองนักเรี ยนให้ความสําคัญและให้
ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลด้านการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
5 ครู มีเวลาไปเยีย่ มบ้าน ที่พกั อาศัยหรื อ
หอพักของนักเรี ยนเป็ นประจํา
6 นักเรี ยนให้ขอ้ มูลของตนเองได้อย่าง
ชัดเจนและตรงกับความเป็ นจริ ง
รวม

µ

σ

ระดับปั ญหา

3.12

0.84

ปานกลาง

3.30

0.86

ปานกลาง

3.67

0.87

มาก

3.65
3.46

0.82
0.36

มาก
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตาม
ทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น รายบุคคล
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ=3.46) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ ครู มีเวลาไปเยีย่ มบ้านที่พกั อาศัยหรื อหอพักของนักเรี ยนเป็ นประจํา ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
(µ=3.67) รองลงมาได้แก่ นักเรี ยนให้ขอ้ มูลของตนเองได้อย่างชัดเจนและตรงกับความเป็ นจริ ง และ
ด้านครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ส่ วนที่มีปัญหาในระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านครู มีการจัดทําและจัดเก็บข้อมูลของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนและเป็ นปัจจุ บัน
ด้านผูป้ กครองนักเรี ยนให้ความสําคัญและให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล และด้านปั ญหาโรงเรี ยนมี เครื่ องมือและระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรี ยนที่ทนั สมัยเป็ น
ปั จจุบนั สามารถใช้งานและสื บค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยของปั ญหาน้อยที่ สุ ด ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด (µ=3.12) ตามลําดับ
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ข้อที่
ข้อความ
1 ครู ที่เกี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง
นักเรี ยน
2 บุคลากรของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
3 ผูเ้ กี่ยวข้องจะเก็บข้อมูลการคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นความลับ
4 ผูเ้ กี่ยวข้องมักจะนําข้อมูลลับของนักเรี ยน
มาเปิ ดเผย
5 นักเรี ยนและผูป้ กครองเต็มใจให้ขอ้ มูล
6 การยอมรับของผูป้ กครองนักเรี ยนใน
การจัดกลุ่มนักเรี ยน
รวม

µ

σ

ระดับปั ญหา

3.59

0.85

มาก

3.59

0.70

มาก

3.58

0.82

มาก

3.28
3.48

0.80
0.73

ปานกลาง
ปานกลาง

3.38
3.48

0.78
0.36

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 4 พบว่า ระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการ
คัดกรองนักเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ=3.48) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปั ญหาครู ที่เกี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
คัดกรองนักเรี ยน และบุคลากรของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกํา หนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากัน (µ=3.59) และด้านผูเ้ กี่ ยวข้องจะเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรี ยนเป็ น
ความลับ ส่ วนที่มีปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ด้านนักเรี ยนและผูป้ กครองเต็มใจให้ขอ้ มูล ปัญหา
การยอมรับของผูป้ กครองนักเรี ยนในการจัดกลุ่มนักเรี ยน และปัญหาผูเ้ กี่ยวข้องมักจะนําข้อมูล ลับ
ของนักเรี ยนมาเปิ ดเผย มีค่าเฉลี่ยของปั ญหาน้อยที่สุด (µ=3.28) ตามลําดับ
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
ข้อที่
ข้อความ
1 ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
โฮมรู มของครู ที่ปรึ กษากับระบบ
การช่วยเหลือนักเรี ยน
2 ครู ที่ปรึ กษามีเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
ทําให้การดูแลนักเรี ยนมีได้อย่างทัว่ ถึง
3 ผูเ้ กี่ยวข้องมีความตระหนักในหน้าที่และ
มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังอย่างต่อเนื่อง
4 การประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครองนักเรี ยนเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
5 ผูเ้ กี่ยวข้องเห็นความสําคัญของกิจกรรม
โฮมรู มและการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
6 ผูป้ กครองนักเรี ยนให้ความร่ วมมือ
เข้าร่ วมกิจกรรมประชุมผูป้ กครองตามที่
โรงเรี ยนกําหนดเป็ นประจํากําหนดเป็ น
ประจํา
รวม

µ

σ

ระดับปั ญหา

3.55

0.60

มาก

3.45

0.78

ปานกลาง

3.38

0.68

ปานกลาง

3.63

0.84

มาก

3.65

0.87

มาก

3.34
3.50

0.82
0.35

ปานกลาง
มาก

จากตาราง 5 พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแ ลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการ
ส่ งเสริ มนักเรี ยน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ=3.50) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีปัญหา
อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปั ญหา ผูเ้ กี่ยวข้อง เห็นความสําคัญ ของกิจกรรมโฮมรู มและการประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (µ=3.65) รองลงมาได้แก่ ปั ญหา การประสานงานระหว่าง
โรงเรี ยนกับ ผูป้ กครองนักเรี ยนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
โฮมรู มของครู ที่ปรึ กษากับระบบการช่วยเหลือนักเรี ยน ส่ วนที่ มีปัญหาในระดับปานกลาง เรี ยง
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ตามลําดับ ได้แก่ ปั ญหาครู ที่ปรึ กษามีเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยนทําให้การดูแลนักเรี ยนมีได้อย่าง
ทัว่ ถึง ปั ญหาผูเ้ กี่ยวข้องมีความตระหนักในหน้าที่และมีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังอย่างต่อเนื่อง และ
ปั ญหาผูป้ กครองนักเรี ยนให้ความร่ วมมือเข้าร่ วมกิจ กรรมประชุมผูป้ กครองตามที่โรงเรี ยนกําหนด
เป็ นประจํากําหนดเป็ นประจํา มีค่าเฉลี่ยของปั ญหาน้อยที่สุด (µ= 3.34)
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปัญหา
ข้อที่
ข้อความ
1 ครู มีความรู ้ความเข้าใจและความพร้อม
ในการให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นแก่นกั เรี ยน
2 โรงเรี ยนมีครู แนะแนวโดยตรงและ
เพียงพอ
3 โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเป็ นประจํา
4 ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความเข้าใจและ
ความพร้อมในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาของนักเรี ยนในความปกครองของตน
5 นักเรี ยนยินยอมเปิ ดเผยความจริ งและให้
ความร่ วมมือในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาของตนเอง
6 ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการประสานงานระหว่างครู เกี่ยวกับการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
รวม

µ

σ

ระดับปั ญหา

3.63

0.64

มาก

3.80

0.75

มาก

3.44

0.74

ปานกลาง

3.70

0.72

มาก

3.61

0.81

มาก

3.79
3.66

0.75
0.49

มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานีเขต 2 ด้านการป้ องกันและ
การแก้ไขปั ญหา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก(µ= 3.66)และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีปัญหาอยูใ่ น
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ระดับมาก ได้แก่ ปั ญหาโรงเรี ยนมีครู แนะแนวโดยตรงและเพียงพอ ซึ่ งมีคา่ เฉลี่ยสู งที่สุด (µ=3.80)
รองลงมาได้แก่ ปั ญหาผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการประสานงานระหว่างครู เกี่ยวกับการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ปัญหาผูป้ กครองนักเรี ยนมีความเข้าใจและความพร้อมใน
การป้ องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรี ยนในความปกครองของตนปัญหาครู มีความรู ้ความเข้าใจและ
ความพร้อมในการให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นแก่นกั เรี ยนและปัญหานักเรี ยนยินยอมเปิ ดเผยความจริ งและให้
ความร่ วมมือในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของตนเองส่ วนปัญหาโรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นประจําซึ่ งมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางและ
มีค่าเฉลี่ยของปั ญหาน้อยที่สุด(µ=3.44)
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน
ข้อที่
ข้อความ
1 ความชัดเจนของการจัดระบบส่ งต่อ
นักเรี ยนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
2 การประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3 นักเรี ยนที่ถูกส่ งต่อภายในหรื อภายนอก
ไม่รู้สึกว่าเป็ นผูม้ ีความผิดหรื อบกพร่ อง
ทางสังคม
4 ครู แนะแนวมีความพร้อมที่จะรับส่ งต่อ
นักเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษา
5 ครู ฝ่ายปกครองมีความพร้อมที่จะรับส่ ง
ต่อนักเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษา
6 ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมีความพร้อมที่จะ
รับส่ งต่อนักเรี ยนจากโรงเรี ยน
รวม

µ

3.47

σ

0.76

ระดับปั ญหา

ปานกลาง

3.79

0.75

มาก

3.63

0.83

มาก

3.77

0.73

มาก

3.74

0.75

มาก

3.53
3.65

0.81
0.51

มาก
มาก
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จากตาราง 7 พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ด้าน การส่ งต่อ
นักเรี ยน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก(µ=3.65) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ ปั ญหาการประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (µ=3.79) รองลงมาได้แก่ ปัญหาครู แนะแนวมีความพร้อมที่จะ
รับส่ งต่อนักเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษา ปัญหาครู ฝ่ายปกครองมีความพร้อมที่จะรับส่ งต่อนักเรี ยนจากครู
ที่ปรึ กษา ปั ญหานักเรี ยนที่ถูกส่ งต่อภายในหรื อภายนอกไม่รู้สึกว่าเป็ นผูม้ ีความผิดหรื อบกพร่ องทาง
สังคม และผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมีความพร้อมที่จะรับส่ งต่อนักเรี ยนจากโรงเรี ยส่นวนปัญหาความชัดเจน
ของการจัดระบบส่ งต่อนักเรี ยนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด(µ=3.47) ตามลําดับ
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรี ยบเทียบ ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2
จําแนกตามตัวแปร ปรากฏผลดัตาราง
ง 8–9
2.2.1 การวิเคราะห์เพือ่ เปรี ยบเทียบ ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานีเขต 2
ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ ตามขอบข่ ายกระบวนงาน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล ด้านการคัดกรองนัก เรี ยน ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา
และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน จําแนกตามวฒ
ุ ิการศึกษารายละเอียดปรากฏดังตาราง8
ตาราง 8 เปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานีเขต 2 กับวุฒิการศึกษารายด้าน
และภาพรวม
ข้อที่

ด้าน

1
2
3
4
5

การรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
การคัดกรองนักเรี ยน
การส่ งเสริ มนักเรี ยน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การส่ งต่อนักเรี ยน
รวม

ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า
µ

3.45
3.47
3.51
3.67
3.66
3.55

σ

ระดับ

0.36
0.36
0.35
0.48
0.50
0.33

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

สู งกว่าปริ ญญาตรี
µ

3.47
3.52
3.46
3.64
3.64
3.54

σ

ระดับ

0.37
0.36
0.35
0.51
0.54
0.34

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 8 พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเ หลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
สัง กัด สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เหมือนกัน และมี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยครู ท่ี มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่า กว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าระดับปัญหา
ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยนมีมากกว่า ครู ที่มี วุฒิ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนด้านการคัดกรองนั้น ครู ท่ีมี วฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็นว่า
มีระดับปั ญหาที่สูงกว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรีหรื อตํ่า กว่าปริ ญญาตรี
2.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรี ยบเทียปบั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2
ในภาพรวม รายด้ านและรายข้ อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน 5 ด้าน ดังนี้ ด้า นการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา
และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ผลดังตาราง 9
ตาราง 9 เปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานีเขต 2 จําแนกตามประสบการณ์
การปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวม และรายด้าน

ด้าน

น้อยกว่า 5 ปี
µ

σ

ระดับ

ปาน
กลาง
มาก

การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

3.44

0.38

การคัดกรองนักเรี ยน

3.51

0.35

การส่ งเสริ มนักเรี ยน

3.49

0.36

การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การส่ งต่อนักเรี ยน
รวม

3.77
3.73
3.59

0.42
0.42
0.29

ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ตั้งแต่ 5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
µ

σ

ระดับ

3.45

0.35

3.45

0.37

ปาน 3.49
กลาง
มาก 3.64
มาก 3.64
มาก 3.54

0.33

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

0.52
0.53
0.35

µ

σ

ระดับ

3.50

0.37

มาก

3.52

0.35

มาก

3.53

0.39

มาก

3.59
3.60
3.55

0.49
0.54
0.36

มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 9 พบว่า ในภาพรวมของด้านต่างๆ ครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี เห็นว่า
มีระดับปั ญหามากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ต้ งั แต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป เห็นว่าการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัด
กรองนักเรี ยน และการส่ งเสริ มนักเรี ยนมีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 5 ปี และตั้งแต่ 5-10 ปี ส่ วนด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยน ครู ที่
มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานเห็นว่ามีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ตั้งแต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 3 รวบรวมปัญหาและข้ อเสนอแนะในการ แก้ไขปัญหาของการดําเนินงานระบบ
การดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
การรวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาของการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาตามทัศนะของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี
เขต 2 ในด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน จากแบบสอบถามในตอนที่ 3
โดยการเรี ยงลําดับความสําคัญเป็ นรายข้อ ในแต่ละด้ านจากแบบสอบถามที่ได้ รับคืน 232 ฉบับ มี
จํานวนครู ท่ีแสดงความคิดเห็น รวม 86 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 37.07 ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน ซึ่ง
สามารถสรุ ปรายละเอียดได้ดงั ตาราง 10 และ 11
ตาราง 10 ปั ญหาในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 จําแนกตามรายด้าน
ที่
1.
2.
3.
4.

ปั ญหาในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านการรู้จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
ครู ไม่สามารถไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยนที่ห่างไกลจากโรงเรี ยน เนื่องจาก
ปั ญหาความ
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแคนใต้ทาํ ให้ครู ไม่กล้าออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
ครู มีภาระงานมากทําให้มีเวลาน้อยมากที่จะพบกับนักเรี ยน ทําให้ไม่ทราบ
ปั ญหาที่แท้จริ งเกี่ยวกับนักเรี ยน
การทําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลของครู ที่ปรึ กษามีความล่าช้า และการให้
ข้อมูลของนักเรี ยนไม่ตรงกับความเป็ นจริ งเท่าที่ควร
ครู จะรู ้จกั นักเรี ยนเฉพาะที่ตวั เองสอนเท่านั้น เพราะนักเรี ยนมีจาํ นวนมาก

ความถี่

26
12
9
7
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ตาราง 10 (ต่อ)
ที่
1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

ปั ญหาในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านการคัดกรองนักเรียน
ครู ไม่มีความรู ้ความเข้าใจและขั้นตอนวิธีการคัดกรองนักเรี ยน
ทําให้บางครั้งปฏิบตั ิงานด้านการคัดกรองนักเรี ยนไม่ดีเท่าที่ ควร
นักเรี ยนให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นความจริ งทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล ที่เกี่ยวกับนักเรี ยน
บุคลากรไม่เพียงพอกับความต้องการ
ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือน้อยมาก
ด้ านการส่ งเสริมนักเรียน
กิจกรรมส่ งเสริ มไม่มีความหลากหลายในขณะที่ความสามารถของ
นักเรี ยนมีความหลากหลาย ทําให้นกั เรี ยนบางคนไม่สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
นักเรี ยนไม่เห็นความสําคัญและยอมรับในความสามารถของตนเอง
และไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร
ครู ที่ปรึ กษาได้เข้าไปคุยและพบปะกับนักเรี ยนไม่ค่อยเต็มที่และ
ต่อเนื่อง
ด้ านการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ครู มีภาระงานรับผิดชอบมาก มีเวลาน้อยและจํากัด จึงทําให้
การดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
นักเรี ยนไม่ยอมเปิ ดเผยปั ญหาเดิมของตัวเองเพราะไม่ไว้วางใจ
ครู ที่ปรึ กษา
ไม่มีครู แนะแนวและไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรี ยน
อีกทั้งครู ไม่เข้าใจบทบาทของการแนะแนวในโรงเรี ยน
ผูป้ กครองมักจะผลักภาระให้ครู โดยไม่ให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหา

ความถี่

23
15
9
7
33

26
19

29
15
6
5

3
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ตาราง 10 (ต่อ)
ที่

ปั ญหาในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านการส่ งต่ อนักเรียน
1. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงานส่ งต่อ
ภายนอก
2. ระบบขั้นตอน และวิธีการค่อนข้างที่ยงุ่ ยาก
3. นักเรี ยนที่ได้รับการส่ งต่อไม่มีการพัฒนาตนเอง เพราะนักเรี ยน
ไม่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่ องหรื อมีความผิด

ความถี่
27
19
10

จากตาราง 10 พบว่า ข้าราชการครู ได้เสนอปั ญหาในการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู ดังนี้
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ปัญหาส่ วนใ หญ่ คือ 1) ครู ไม่สามารถไปเยีย่ ม
บ้านนักเรี ยนที่ห่างไกลจากโรงเรี ยน เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบทําให้ครู ไม่กล้าออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
2) ครู มีภาระงานมากทําให้มี เวลาน้อยมากที่จะพบกับนักเรี ยน ทําให้ไม่ทราบปั ญหาที่แท้จริ ง
เกี่ยวกับนักเรี ยน 3) การทําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลของครู ที่ปรึ กษามีความล่าช้า และการให้ขอ้ มูล
ของนักเรี ยนไม่ตรงกับความเป็ นจริ งเท่าที่ควร และ 4) ครู จะรู้จกั นักเรี ยนเฉพาะที่ตวั เองสอนเท่านั้น
เพราะนักเรี ยนมีจาํ นวนมาก
2. ด้านการ คัดกรองนักเรี ยน ปัญหาส่ วนใหญ่ คือ 1) ครู ไ ม่มีความรู ้ความเข้าใจแล ะ
ขั้นตอนวิธีการคัดกรองนักเรี ยน ทําให้บางครั้งปฏิบตั ิงานด้านการคัดกรองนักเรี ยนไม่ดีเท่าที่ควร
2) นักเรี ยนให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นความจริ งทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล บุคลากรมีไม่เพียงพอ
และผูป้ กครองให้ความร่ วมมือน้อยมาก 3) บุคลากรไม่เพียงพอกับความต้องการ และ 4) ผูป้ กครอง
ให้ความร่ วมมือน้อยมาก
3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ปัญหาส่ วนใหญ่ คือ1) กิจกรรมส่ งเสริ มไม่มีความหลากหลาย
ในขณะที่ความสามารถของนักเรี ยนมีความหลากหลาย ทําให้นกั เรี ยนบางคนไม่สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 2) นักเรี ยนไม่เห็นความสําคัญและยอมรับในความสามารถ
ของตนเอง และไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร และ 3) ครู ที่ปรึ กษาได้เข้าไปคุยและพบปะกับนักเรี ยน
ไม่ค่อยเต็มที่และต่อเนื่อง
4. ด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาส่ วนใหญ่ คือ 1) ครู มีภาระงานรับผิดชอบ
มาก มีเวลาน้ อยและจํากัด จึงทําให้การดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
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2) การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 3) นักเรี ยนไม่ยอมเปิ ดเผยปัญหา
เดิมของตัวเองเพราะไม่ไว้วางใจครู ที่ปรึ กษา 4) ไม่มีครู แนะแนวและไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรี ยน อีกทั้งครู ไม่เข้าใจบทบาทของการแนะแนวในโรงเรี ยน และ5) ผูป้ กครองมักจะผลักภาระ
ให้ครู โดยไม่ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยนปัญหาส่ วนใหญ่ คือ1) ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรี ยน
กับหน่วยงานส่ งต่อภายนอก 2) ระบบขั้นตอน และวิธีการค่อนข้างที่ยงุ่ ยาก และ 3) นักเรี ยนที่ได้รับ
การส่ งต่อไม่มีการพัฒนาตนเอง เพราะนักเรี ยนไม่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่ องหรื อมีความผิด
ตาราง 11 ข้อเสนอแนะในการ แก้ไขปั ญหาของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ใน
โรงเรี ยนประถม ศึกษาตามทัศนะ ครู สังกัดสํานักงานเ ขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2
จําแนกตามรายด้าน
ที่
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านการรู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
ครู ควรสังเกตนักเรี ยนในที่ปรึ กษาถึงความเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยน
หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควรหารื อระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
ครู ควรใกล้ชิดกับนักเรี ยนและควรทําความรู ้จกั กับผูป้ กครองนักเรี ยนให้
มากขึ้นเมื่อมีโอกาส
ควรสอบถามปั ญหาความเป็ นอยูก่ บั ผูป้ กครองเป็ นระยะ ๆ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาร่ วมกัน
ครู ควรไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยนบ้างเมือคิดว่าปลอดภัย เพราะในการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลนั้น ถ้าจะให้เกิดผลดีที่สุดครู ควรไปรู ้จกั สภาพ
ความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
ด้ านการคัดกรองนักเรียน
ควรให้ตน้ สังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วธิ ี การใน
การคัดกรองนักเรี ยน เพื่อให้ครู เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์ใน
การคัดกรองนักเรี ยนอย่างถ่องแท้
มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําและอย่างต่อเนื่อง
ครู ควรมีการจัดทําและจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และต้องเป็ น
ความลับ

ความถี่

39
24
19
11

34
27
19
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ตาราง 11 (ต่อ)
ที่
1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านการส่ งเสริมนักเรียน
ควรมีการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติบตั ร
หรื อรางวัลให้แก่นกั เรี ยนที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทเรี ยบร้อย
เป็ นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น
ส่ งเสริ มกิจกรรมในสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจ ให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้แสดงออก
อย่างหลากหลายตามความสนใจของนักเรี ยน
ครู ตอ้ งรู ้จกั และสังเกตความสามารถของนักเรี ยนให้ดี คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นหลัก
ด้ านการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
จัดให้มีการอบรมครู ที่ปรึ กษาในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเป็ น
ระยะ ๆ
ควรให้ครู และผูป้ กครองประชุมพบปะให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทราบ
พฤติกรรมของนักเรี ยนร่ วมกัน
ต้องเข้าถึงตัวนักเรี ยนและทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา
พยายามสร้างความเชื่อใจให้กบั นักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนกล้าที่จะเปิ ดเผย
ปั ญหาและความคับข้องใจของนักเรี ยน
ด้ านการส่ งต่ อนักเรียน
เมื่อทางโรงเรี ยนส่ งต่อแล้วควรมีการดําเนินการติดตามผล และ
หมัน่ ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่ อง
โรงเรี ยน และชุมชนต้องให้ความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง มุ่งมัน่ ที่จะ
แก้ปัญหาร่ วมกัน
ควรจัดอบรมระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงานรับส่ งต่อภายนอกร่ วมกัน
เป็ นระยะ ๆ เพื่อทําความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน

ความถี่

35

22
15

31
23
8
2

15
9
3
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จากตาราง 11 พบว่า ข้าราชการครู โรงเรี ยนได้เสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ของการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ประถมศึกษาตามทัศนะของครู
ดังนี้
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ คือ 1) ครู ควรสังเกต
นักเรี ยนในที่ปรึ กษาถึงความเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยนหากมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควรหารื อ
ระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง 2) ครู ควรใกล้ชิดกับนักเรี ยนและควรทําความรู ้จกั กับผูป้ กครองนักเรี ยน
ให้มากขึ้นเมื่อมีโอกาส 3) ควรสอบถามปั ญหาความเป็ นอยูก่ บั ผูป้ กครองเป็ นระยะๆ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาร่ วมกัน และ 4) ครู ควรไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยนบ้างเมือคิดว่าปลอดภัย
เพราะในการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลนั้น ถ้าจะให้เกิดผลดีที่สุดครู ควรไปรู ้จกั สภาพความเป็ นอยู่
ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
2. ด้านการคัดก รองนักเรี ยน ข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ คือ 1) ควรให้ตน้ สังกัดจั ดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วธิ ี การในการคัดกรองนักเรี ยน เพื่อให้ครู เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์
ในการคัดกรองนักเรี ยนอย่างถ่องแท้ 2) มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําและอย่าง
ต่อเนื่อง และ3) ครู ควรมีการจัดทําและจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และต้องเป็ นความลับ
3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ คือ 1) ควรมีการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติบตั รหรื อรางวัลให้แก่นกั เรี ยนที่มีความประพฤติดี มีกิริยา
มารยาทเรี ยบร้อยเป็ นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น 2) ส่ งเสริ มกิจกรรมในสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจ ให้นกั เรี ยนมี
โอกาสได้แสดงออกอย่างหลากหลายตามความสนใจของนักเรี ยน และ 3) ครู ตอ้ งรู ้จกั และสังเกต
ความสามารถของนักเรี ยนให้ดี คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นหลัก
4. ด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ คือ 1) จัดให้มีการอบรมครู
ที่ปรึ กษาในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะๆ2) ควรให้ครู และผูป้ กครองประชุมพบปะให้
มากขึ้น เพื่อจะได้ทราบพฤติกรรมของนักเรี ยนร่ วมกัน 3) ต้องเข้าถึงตัวนักเรี ยนและทราบปั ญหาที่
เกิดขึ้น เพือ่ หาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหา และ 4) พยายามสร้างความเชื่อใจ ให้กบั นักเรี ยน
เพือ่ ให้นกั เรี ยนกล้าที่จะเปิ ดเผยปั ญหาและความคับข้องใจของนักเรี ยน
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ คือ 1) เมื่อทางโรงเรี ยนส่ งต่อแล้ว
ควรมีการดําเนินการติดตามผล และหมัน่ ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 2) โรงเรี ยน และชุมชน
ต้องให้ความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง มุ่งมัน่ ที่จะแก้ปัญหาร่ วมกัน และ3) ควรจัดอบรมระหว่างโรงเรี ยน
กับหน่วยงานรับส่ งต่อภายนอกร่ วมกันเป็ นระยะๆ เพื่อทําความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต
2 สามารถสรุ ป
สาระสําคัญของการวิจยั ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต
2 ตามทัศนะของครู
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ตามทัศนะของครู จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ปฏิบตั ิงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
3. เพือ่ รวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื
นที้ ่การศึกษาปั ตตานี เขต2
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานีเขต 2 จํานวน 232 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะ แบบเลือกตอบ(Checklist) ประกอบด้วย วุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
ในขอบข่ายงาน 5 ด้าน โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคอร์ ท(Likert) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบ สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด(Open Form)
สรุปผลการวิจัย
1. ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
โดยประเด็นที่ โรงเรี ยนมีครู แนะแนวโดยตรงและเพียงพอเป็ นปัญหาที่สาํ คัญที่สุด รองลงมาได้แก่
ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ซึ่ งพบปั ญหาการประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มากที่สุด และด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ซึ่งปัญหาผูเ้ กี่ยวข้อง
เห็นความสําคัญของกิจกรรมโฮมรู มและการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนน้อย ส่ วนที่มีปัญหาในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรี ยน และด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด โดยประเด็นปั ญหา ครู มีเวลาไปเยีย่ มบ้าน ที่พกั อาศัยหรื อหอพักของนักเรี ยนเป็ นประจํา
เป็ นปั ญหาสําคัญที่สุดสําหรับด้านดังกล่าว
2. ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเ ขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน พบว่า
ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับปั ญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน และมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยครู ที่มี
วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าระดับปั ญหาด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยนมีมากกว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
ส่ วนด้านการคัดกรองนั้น ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็นว่ามีระดับปั ญหาที่สูงกว่า ครู ที่มี
วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
3. ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ที่มี ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ต่างกัน พบว่าในภาพรวมของด้านต่างๆ ครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่5า ปี เห็นว่ามีระดับปั ญหามากกว่า
ครู ที่มีประสบการณ์ต้งั แต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู ที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป เห็นว่าการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน และ
การส่ งเสริ มนักเรี ยนมีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานน้อยกว่5า ปี และตั้งแต่
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5-10 ปี ส่ วนด้าน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยน ครู ที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิงานเห็นว่ามีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานตั้งแต่5-10 ปี และมากกว่า
10 ปี ขึ้นไป
4. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาของการดําเนินงานระบบการดูแช่ลวยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
พบว่า
4.1 ปั ญหาในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 ซึ่ งครู มีปัญหาการดําเนินงานมากที่สุดในแต่ลรายด้
ะ าน
คือ
4.1.1 ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล คือ ครู ไม่สามารถไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
ที่ห่างไกลจากโรงเรี ยน เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบทําให้ครู ไม่กล้าออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
4.1.2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน คือ ครู ไม่มีความรู ้ความเข้าใจและขั้นตอนวิธีการ
คัดกรองนักเรี ยนทําให้บางครั้งปฏิบตั ิงานด้านการคัดกรองนักเรี ยนไม่ดีเท่าที่ควร
4.1.3 ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน คือ กิจกรรมส่ งเสริ มไม่มีความหลากหลายในขณะ
ที่ความสามารถของนักเรี ยนมีความหลากหลายทําให้นกั เรี ยนบางคนไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
4.1.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา คือ ครู มีภาระงานรับผิดชอบมาก มีเวลา
น้อยและจํากัด จึงทําให้การดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
4.1.5 ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน คือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรี ยน
กับหน่วยงานส่ งต่อภายนอก
4.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาของการดําเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สัง กัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ซึ่ งครู
ให้ขอ้ เสนอแนะมากที่สุดในแต่ลดะา้ น คือ
4.2.1 ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล คือ ครู ควรสังเกตนักเรี ยนถึงพฤติกรรม
ของนักเรี ยนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควรหารื อระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
4.2.2 ด้านการคัดกรองนักเ รี ยน คือ ควรให้ตน้ สังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วธิ ีการในการคัดกรองนักเรี ยน เพื่อให้ครู เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง
นักเรี ยนอย่างถ่องแท้
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4.2.3 ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน คือ ควรมีการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติ บัตรหรื อรางวัลให้แก่นกั เรี ยนที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาท
เรี ยบร้อยเป็ นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น
4.2.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา คือ จัดให้มีการอบรมครู ที่ปรึ กษาในเรื่ อง
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะ ๆ
4.2.5 ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน คือ เมื่อทางโรงเรียนส่ งต่อแล้วควรมีการดําเนินการ
ติดตามผล และหมัน่ ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการดําเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 ผูว้ จิ ยั นํามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ตามทัศนะของครู
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดู แลช่วยเหลือนักเรี ยน ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ครู มีปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้าน
การส่ งเสริ มนักเรี ยน ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ครู มีปัญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรี ยนในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง ไม่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิชิต รุ่ งศรีทอง (2546: 86) ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารและการดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิจยั พบว่า สภาพและปั ญหาการบริ หารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สัง กัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของโชว์นนั ต์ มารุ ตวงศ์ (2546: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปั ญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ ขั้นเตรี ยมการและ
วางแผนการดําเนินงานมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ สายัณห์
พรมใส (2548: 89) ที่ศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนเถินวิทยา
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จังหวัดลําปาง ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามความคิดเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้มีการปฏิบตั ิในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาระดับปั ญหาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั ญหาด้านการป้ องกันและการแก้ไขปัญหา ที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด และด้านการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุ ด ซึ่ งมีหมายถึงการที่ครู ได้มี
ความพยายามที่จะดําเนินการในขั้นตอนดังกล่าว แต่ประสบกับปั ญหามากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
สายัณห์ พรมใส (2548) ที่งานวิจยั พบว่า ครู ได้ ได้มีการปฏิบตั ิในด้านการป้ องกันและแก้ปัญ หา
มากที่สุดเช่นกัน และสอดคล้องกับ ธันยพร ทรดล และคณะ (2545) ที่ ศึกษาความพึงพอใจของ
ข้าราชการครู ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่า ครู มี ความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในด้านการรู้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจในด้านการคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มนักเรี ยน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาตามลําดับ
ทั้งนี้จะเห็นว่า ปั ญหาในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจะอยูใ่ นขั้นตอนของการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหามากที่สุด ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องและ เป็ นสิ่ งยืนยันทางวิชาการโดย
กรมสุ ขภาพจิต (2546: 20-36) ที่ สรุ ปว่า ขั้นดังกล่าวเป็ นขั้นที่มีความยากต่อการช่วยเหลือ โดยการ
ช่วยเหลือนักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ ึนก็ควรดําเนินการส่ งต่อไปยังผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป
เพือ่ ให้ปัญหาของนักเรี ยนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็ ว หากปล่อยให้มีบทบาทหน้าที่
ของครู ที่ปรึ กษาหรื อครู คนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุง่ ยากของปั ญหาก็อาจจะมีมากขึ้น หรื อลุกลามเป็ น
ปัญหาใหญ่โตจนยากที่จะมีการแก้ไข
นอกจากนี้ครู ที่ปฏิบตั ิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในจังหวัดปัตตานี ซึ่ งเป็ น
พื้นที่ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ แม้จะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ของครู ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน แต่ครู ก็พยายามที่จะรู ้จกั นักเรี ยน ในขณะทีก่ ารป้ องกันและการ
แก้ไขปั ญหาก็เป็ นปั ญหาต่อการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมากที่สุดทั้งนี้เนื่องจากการ
ป้ องกันต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นผูป้ กครองนักเรี ยน ครู ตัวของ
นักเรี ยนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากทุกฝ่ ายให้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ ง กระบวนการที่ทาํ
ให้เกิดความผิดพลาดในการคัดกรองนักเรี ยนจะน้อยลงไปด้วแต่
ย หากนักเรี ยนมีปัญหาแต่ไม่มาปรึ กษา
ครู ผูป้ กครองไม่ให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหา ก็อาจทําให้พฤติกรรมนักเรี ยนไม่เป็ นไปตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นครู จึงต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั เรี ยนว่า สามารถช่วยเหลือ
นักเรี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับทีส (สุ ริยา บุญเลิ ศ. 2550: 70; อ้างอิงจาก Teed. 2002: 1715-A) ได้ศึกษา
การพบนักเรี ยนเพื่อรู ้จกั ความต้องการทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรี ยนครู ประถมกับความเข้าใจ
ในการให้คาํ ปรึ กษาในชั้นเรี ยน พบว่า มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู จะต้องเอาใจใส่ ต่อปั ญหาและความ
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ต้องการของนักเรี ยนในเรื่ อ งต่างๆ นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน และสอดรับกับ กรมสุ ขภาพจิต
(2554: 1) ที่กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยนต้องอาศัย ความร่ วมมือและความพร้อมของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนอีกทั้งมีการประสานงานกับพ่อแม่ผปู ้ กครองอย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน ดังนั้น บทบาทของครู นอกจากจะสอนให้
ความรู ้แก่นกั เรี ยนแล้ว ยังมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และพัฒนาจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนไปพร้อมๆ กัน อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานระบบกา รดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 ตามทัศนะของครู
จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบตั ิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 วุฒิการศึกษา พบว่า ครู ทีม่ ีวฒ
ุ ิกา รศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และ
สู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน
และมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าระดับ
ปั ญหาด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยนมีมากกว่า ครู ที่มี
วุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนด้านการคัดกรองนั้น ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็นว่า
มีระดับปั ญหาที่สูงกว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ซึ่ งแตกต่างกับการศึกษา
ของวิชิต รุ่ งศรี ทอง (2546) ที่ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพการบริ หารและ
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสี มา จําแนกตามสถานภาพของบุคลากรมีความแตกต่างกันทั้งนี้ในการประเมินระดับปั ญหา
ของครู ซึ่ งมีคุณวุฒิแตกต่างกันอาจให้ความสําคัญที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามในภาพรวมของความ
คิดเห็นยังมีความใกล้เคียงกันในระดับของปั ญหา ซึ่ งเห็นว่าปั ญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนยังมีมาก
ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้เนื่องมาจาก ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนมีกระบวนการดําเนินงานเป็ นขั้นตอน และต้องมีส่วนร่ วมกับทุกฝ่ าย อีกทั้งโรงเรี ยน
ได้เห็นความสําคัญและพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุ งแก้ปัญหาในส่ วนที่เกิดขึ้น จึงทําให้โรงเรี ยน
ทุกโรงมีปัญหาใกล้เคียงกัน สอดรับกับ กระทรวงศึกษาธิ การ (2546: 5) ที่กล่าวว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็ นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบมีข้ นั ตอน มีท้งั ครู
ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผูป้ กครอง ชุมชน
ผูบ้ ริ หารและ
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ครู ทุกคน มีวธิ ี การและเครื่ องมือที่ชดั เจนมีมาตรฐานและมีหลักฐานการทํางานที่สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้นสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรี ยนจึงไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการคัดกรองนักเรี ยน ครู ท่ีมี
วุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีปัญหามากกว่าครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ทั้งนี้เนื่องจากครู ที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่จะเป็ นครู ฝ่ายปกครอง ซึ่ งอาจจะมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กนักเรี ยนน้อยกว่าครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จึงทําให้
มีปัญหาในการคัดกรองนักเรี ยนมากกว่า ขณะทีด้่ านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญา
ตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีปัญหามากกว่าครู ที่วฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากครู ที่วฒ
ุ ิ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อาจได้รับการฝึ กฝนจากกระบวนการเรี ยนการสอนในระดับที่สูงขึ้นทําให้
มีเทคนิคหรื อเครื่ องมื อในการส่ งเสริ มนักเรี ยนที่หลากหลายมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการจัดประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยน การจัดกิจกรรมโฮมรู ม ทําให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตนเอง มีทกั ษะในการปรับตัวให้เข้ากับ
ผูอ้ ่ืนและสิ่ งแวดล้อมได้ ดี ข้ ึน จึงทําให้มีปัญหาในการส่ งเสริ มนักเรี ยนน้อยกว่าครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษ า
ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2.2 ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานพบว่า ในภาพรวมของด้านต่างๆ ครู ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี เห็นว่ามีระดับปั ญหามากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ต้งั แต่5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป เห็นว่าการรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน และการส่ งเสริ มนักเรี ยนมีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มี
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานน้อยกว่า5 ปี และตั้งแต่ 5-10 ปี ส่ วนด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และ
การส่ งต่อนักเรี ยน ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงา
นเห็นว่ามีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มี
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับ สัมพันธ์ นิบือซา
(2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิ วาส เขต 2 ตามทัศนะของข้าราชการครู พบว่า
ปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานต่างกัน มีระดับปั ญหาโดยภา
พรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นการ
ทํางานที่ตอ้ งใช้กระบวนการเชิงระบบที่มีข้นั ต อน วิธีการ และมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นครู จึงต้องมี
ความรู ้ มีการอบรม และมีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพราะ ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู ที่
เกี่ยวข้องต้องประสบพบเจอกับสภาพปัญหาที่เหมือนกัน ซึ่ งประสบการณ์การปฏิบตั ิงานไม่ได้เป็ น
ปัจจัยเดียวที่เอื้อให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู ที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับ หัสพงศ์ งานดี
(2551: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการดําเนินงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

64

พบว่า โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ เลือกพิจารณาบุคลากรเข้ามาทํางานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ที่ตอ้ งมีประสบการณ์และรับราชการเป็ นเวลานาน มีการประชุมบุคลากรเป็ นระยะ โดยให้หวั หน้าระดับ
เป็ นผูต้ ิดตามการดําเนินงาน โรงเรี ยนธี รกานท์บา้ นโฮ่ง มีการประกาศคุณความดีของนักเรี ยน
ตามบอร์ ดประชาสัมพันธ์ มีการจัดแบบโรงพักจําลองขึ้นภายในโรงเรี ยน โรงเรี ยนไหล่เนินวิทยา
มีการประชุมครู และบุคลากรสัปดาห์ละ1 ครั้ง มีการขึ้นป้ ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานดีเด่น
ของนักเรี ยนและกิจกรรมเด่นต่างๆ ไว้ท่ีหน้าโรงเรี ยน มีการจัดทุนอาหารกลางวัน ทุนค่าเล่าเรี ยนแก่เด็ก
ที่เรี ยนดีแต่ฐานะยากจน
ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนครู ที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่
5-10 ปี และน้อยกว่า5 ปี มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องจากนักเรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่าง
เกี่ยวกับพื้นฐานความเป็ นมาของชีวติ ทําให้เกิดพฤติกรรมทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่ไม่เหมือนกัน
ทําให้ครู ที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า10 ปี มีความเข้าใจในตัวนักเรี ยนน้อยลงเนื่องจากช่วงอายุ
ห่างกันมากทําให้มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนครู ที่มีประสบการณ์5-10 ปี หรื อ น้อยกว่า 5 ปี มีความ
เข้าใจในตัวนักเรี ยนมากกว่า เนื่องจากอายุห่างกันไม่มาก ทําให้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรี ยนมีมากขึ้น จึงส่ งผลให้มีปัญหาด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ขณะที่ดา้ นการคัดกรองนักเรี ยน ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป และน้อยกว่า 5 ปี มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนครู ที่มี
ประสบการณ์ต้งั แต่ 5-10 ปี มีปัญหาอ ยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ครู ที่มีประสบการณ์
การปฏิบตั ิงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีปัญหาในด้านการรู้จกั นักเรี ยน
จึงส่ งผลให้การคัดกรองนักเรี ยนมีปัญหาอยูใ่ นระดับมากด้วยเช่นกัน ส่ วนครู ทม่ี ีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
5 ปี มีระยะเวลาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน น้อย หรื อยังไม่สามารถคัดกรองนักเรี ยนได้อย่างชัดเจน
จึงทําให้มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
3. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพือ่ รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต2 มีประเด็นปั ญหาที่มีความถี่สูงสุ ด ซึ่ งสามารถนํามาอภิปรายได้ดงั นี้
3.1 ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ปั ญหาคือครู ไม่สามารถไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
ที่ห่างไกลจากโรงเรี ยน เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบทําให้ครู ไม่กล้าออกเยี่
ยมบ้านนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะ คือ ครู ควรสังเกตนักเรี ยนถึงพฤติกรรมของนักเรี ยนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควร
หารื อระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
ทั้งนี้เนื่องจาก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินทําให้ครู ไม่สามารถไปเยีย่ มบ้านนักเรียนได้ตามปกติ ครู จึงต้องมี
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การสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะที่อยูใ่ นเรี ยน และมี การปรึ กษากับผูป้ กครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อครู จะได้รู้จกั นักเรี ยนมากขึ้น และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ครู และผูป้ กครองซึ่งจะสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั นักเรี ยนโดยลดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือให้นอ้ ย
ที่สุด เพราะปั ญหาที่เกิดกับนักเรี ยนอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาภายในครอบครัว
หรื อปั ญหาสุ ขภาพ เป็ นต้น สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 13)
ที่กล่าวว่า ความดูแลใส่ ใจของครู ที่ปรึ กษาที่มีให้นักเรี ยนในความดูแลทุกคนอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรัก ความเมตตา และความเข้าใจในนักเรี ยนแต่ละคน ซึ่ งมีความสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนานักเรี ยนให้
พร้อมที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน เป็ นกําลังสําคัญของสังคม สามารถ
นําพาความรุ่ งเรื่ องและความสงบสุ ขสู่ ประเทศชาติต่อไป สอดรับกับ ทีส (สุ ริยา บุญเลิศ . 2550: 70;
อ้างอิงจาก Teed. 2002: 1715-A) ได้ศึกษาการพบนักเรี ยนเพื่อรู ้จกั ความต้องการทางด้านอารมณ์
และสังคมของนักเรี ยน ครู ประถมกับความเข้าใจในการให้คาํ ปรึ กษาในชั้นเรี ยน พบว่า ลักษณะพิเศษ
ของเด็กที่มีลกั ษณะเหมือนกัน คือ ครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวขนาดใหญ่ ผูป้ กครองติดสารเสพติด
เด็กมีความรุ นแรง ถูกทารุ ณทางเพศ ถูกทอดทิ้ง พิการ เด็กสุ ขภาพไม่ดีตอ้ งใช้ยาบําบัด สิ่ งเหล่านี้เป็ น
แรงกดดันอย่างมาก และมีผลกระทบต่อชีวติ เด็ก ระบบการศึกษามีอิทธิ พลต่อปั ญหาด้านสังคมและ
อารมณ์ของเด็ก เรื่องการเรี ยน รวมทั้งการขาดการฝึ กฝนเพียงพอ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู จะต้องเอาใจใส่
ต่อปั ญหาและความต้องการของนักเรี ยนในเรื่ องต่างๆ นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน
3.2 ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ปั ญหาคือ ครู ไม่มีความรู ้ความเข้าใจและขั้นตอนวิธีการ
คัดกรองนักเรี ยนทําให้บางครั้งปฏิบตั ิงานด้านการคัดกรองนักเรี ยนไม่ดีเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ คือ
ควรให้ตน้ สังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วธิ ี การในการคัดกรองนักเรี ยน เพือ่ ให้ครู
เข้าใจและทราบหลักเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรี ยนอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ครู ไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการคัดกรองนักเรี ยนได้ดีเท่าที่ควร จึงต้องมีการจัดอบรมเพื่อให้ครู
เข้าใจและทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรี ยนร่ วมกัน เพื่อให้มีมาตรฐานหรื อแนวทาง
การคัดกรองนักเรี ยนที่เหมือนกัน เป็ นที่ยอมรับของครู ในโรงเรี ยน เมื่อครู มีความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น
ก็สามารถคัดกรองนักเรี ยนได้ดีข้ ึน
3.3 ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ปั ญหาคือ กิจกรรมส่ งเสริ มไม่มีความหลากหลาย
ในขณะที่ความสามารถของนักเรี ยนมีความหลากหลายทําให้นกั เรี ยนบางคนไม่สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ข้อเสนอแนะ คือ ควร มีการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติบตั รหรื อรางวัลให้แก่นกั เรี ยนที่มีความประพฤติดี
มีกิริยามารยาทเรี ยบร้อยเป็ นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น ทั้งนี้เนื่องจาก เป็ นการส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนที่มี
ความสามารถหลากหลายสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถ
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เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยนคนอื่นๆได้ สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2546: 13) ที่กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่คุณภาพของนักเรี ยน
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรูความสามารถ
้
ด้านจิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรมและ
มีชีวติ ที่สงบสุ ข ให้สมกับคําว่า “เก่ง ดี และมีสุข ” โดยมีบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนร่ วมมือกัน
ดําเนินงานทั้งผูบ้ ริ หารและครู
3.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาคือ ครู มีภาระงานรับผิดชอบมาก
มีเวลาน้อยและจํากัด จึงทําให้การดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ
คือ จัดให้มีการอบรมครู ที่ปรึ กษาในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะ ๆ ทั้งนี้เนื่องจากครู
มีภาระงานรับผิดชอบมาก ทําให้การดําเนินงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงต้องมีการจัดอบรมให้กบั
ครู ที่ปรึ กษาในเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เพื่อที่ครู จะได้นาํ ความรู ้จากการอบรมมาใช้ใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3.5 ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ปัญหาคือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับ
หน่วยงานส่ งต่อภายนอก ข้อเสนอแนะคือ เมื่อทางโรงเรี ยนส่ งต่อแล้วควรมีการดําเนินการติดตามผล
และหมัน่ ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีการส่ งต่อนักเรี ยนให้กบั หน่วยงาน
ภายนอกทางโรงเรี ยนก็ควรมีการดําเนินการติดตามความคืบหน้าของนักเรี ยนว่ามีพฤติกรรมที่ดีข้ ึน
หรื อไม่ ถ้าดีข้ ึนก็ตอ้ งมีการส่ งเสริ มต่อไป ถ้ ายังไม่ดีข้ ึนก็ตอ้ งมีการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่
นักเรี ยนจะได้มีพฤติกรรมที่ดีข้ ึน และทางโรงเรี ยนก็ตอ้ งมีการรายงานผลให้กบั ผูป้ กครองทราบ เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหานักเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2 ซึ่งจะเสนอแนะ
ในแต่ละด้านตามความสําคัญของปั ญหา ดังนี้
1) ด้านการป้ องกันและแก้ปัญหา ซึ่ งโรงเรี ยนมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรหรื อ
ครู แนะแนวโดยตรง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดสรรอัตรากําลังหรื อเพิ่มจํานวน
ครู แนะแนวให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ทั้งนี้อาจใช้ครู ที่มีอยูแ่ ล้ว
แต่จดั กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้กบั ครู ที่ปรึ กษา และครู แนะแนว
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บ่อยครั้งขึ้น เพื่อให้ครู เกิดความเข้าใจและสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาได้ดียงิ่ ขึ้น
2) ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ซึ่ งพบปั ญหาการประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมากที่สุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวให้มากยิง่ ขึ้น เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการประสานความร่ วมมือกับ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อทางโรงเรี ยนส่ งต่อแล้วควรมีการดําเนินการติดตามผล และหมัน่ ติดตาม
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรี ยนและครู ที่ปรึ กษาควรหามาตรการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ติดตามผลเมื่อมีการส่ งต่อนักเรี ยนให้กบั หน่วยงานภายนอกแล้ว
3) ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน ซึ่ งปั ญหาผูเ้ กี่ยวข้องเห็นความสําคัญของกิจกรรม
โฮมรู มและการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนน้อย ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการในการส่งเสริ มให้
บุคลากรและผูป้ กครองเห็นความสําคัญของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน โดยเฉพาะการประชุม
ผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่อาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย และจะได้รับทราบถึงปั ญหาต่างๆ ของ
นักเรี ยนร่ วมกัน นําไปสู่ แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเป็ นระบบ
4) ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ครู ที่เกี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ในการคัดกรองนักเรี ยน ดังนั้นโรงเรี ยนควรให้ตน้ สังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิธีการในการคัดกรองนักเรี ยนเพื่อให้ครู ที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการคัดกรองนักเรี ยนที่ตรงกัน และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5) ด้านการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยประเด็นปัญหาครู ไม่สามารถไปเยีย่ ม
บ้าน ที่พกั อาศัยหรื อหอพักของนักเรี ยน ได้สมํ่าเสมอ ซึ่ งสถานศึกษาควรมีมาตรการหรื อหาวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อที่ จะได้มีการตรวจเยีย่ มนักเรี ยนให้ได้เพิ่มมากขึ้น เช่น อาจใช้
วิธีการประชุมผูป้ กครองกับนักเรี ยนให้บ่อยขึ้น หรื ออาจต้องมีช่วงเวลาสําหรับการพบปะระหว่างครู
กับนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่มชัว่ โมงโฮมรู ม เป็ นต้น
1.2 จากผลการศึกษาความแตกต่างกันของวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานของ
ครู ท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ทําให้เห็นปั ญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนของระบบการดูแล
ช่วยเหลือ เช่น ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เห็นว่าระดับปั ญหาด้านการ
ส่ งเสริ มนักเรี ยน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยนมีมา กกว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนด้านการคัดกรองนั้น ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็นว่ามีระดับ
ปั ญหาที่สูงกว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรีและครู ที่มีประสบการณ์มากกว่า
10 ปี ขึ้นไป เห็นว่าการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นราย บุคคล การคัดกรองนักเรี ยน และการส่ งเสริ มนักเรี ยน
มีระดับปั ญหามากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานน้อยกว่5า ปี และตั้งแต่ 5-10 ปี ส่ วนด้านการ
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ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อนักเรี ยน ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานเห็นว่ามีระดับ
ปั ญหามากกว่า ครู ที่มีประสบ การณ์การปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ดังนั้น
โรงเรี ยนควรมีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการของอาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์แนะแนว เพื่อค้นหา
วิธีการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนร่ วมกันทุกๆ ขั้นตอนของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพือ่ ให้การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรทําการวิจยั หรื อศึกษาสภาพปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนกับโรงเรี ยนในระดับช่วงชั้นอื่นๆ เช่น ในโรงเรี ยนประถมศึกษา(ช่วงชั้นที่ 1- 2)
2.2 ควรศึกษาการเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ระหว่างโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรี ยน สัง กัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้
2.5 การศึกษาปั ญหาและการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู ควรเพิม่ ตัวแปรอิสระ เช่น จํานวนครั้งที่เข้าอบรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงด้ านเนือ้ หาของแบบสอบถาม
1. นายสมสวัสดิ์ ราชแก้ว

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านสะกํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2. นายอาฟฟาน เจะเตะ

ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

3. นายชัรฟุดดีน หะยี

ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

4. นายหมัดอาหลี จิตสวัสดิ์

ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 3
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

5. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์

ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 3
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง
ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปัตตานี เขต 2

นิฮานานี วาบา
ผู้วจิ ัย

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง
ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปัตตานี เขต 2
คําชี้แจง สําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามชุดนี้มีท้ งั หมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามตามทัศนะของครู ที่มีต่อปั ญหาการดําเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษามีท้งั หมด 30 ข้อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน5 ด้าน
คือ
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
จํานวน 6 ข้อ
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
จํานวน 6 ข้อ
3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
จํานวน 6 ข้อ
4. ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปัญหา
จํานวน 6 ข้อ
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน
จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการ ดําเนินงานในระบบงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด
2. กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ทุกตอน ตามปั ญหาที่ท่านเห็นว่าเป็ นจริ ง ทั้งนี้
เพื่อให้งานวิจยั ครั้งนี้มีความสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุ ด
3. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่ของท่านแต่ประการใด
ข้อมูลทั้งหมดผูว้ จิ ยั จะเก็บไว้เป็ นความลับ และนําไปใช้เฉพาะการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่านอย่างสู งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

นิฮานานี วาบา
( นางนิฮานานี วาบา )
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แบบสอบถาม
ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปัตตานี เขต 2
..............................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามต่อไปนี้ตามความเป็ นจริ งหรื อตรงกับตัวท่านมากที่สุด โดยทํา
เครื่ องหมาย  ลงในวงเล็บหน้าข้อความและเติมคําลงในช่องว่าง
1. ท่านมีวฒ
ุ ิทางการศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาตรี
2. ท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) ตั้งแต่ 5 - 10 ปี
( ) มากว่า 10 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
คําชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและความเป็ นจริ งเกี่ยวกับปั ญหาในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนของท่าน โดยให้เขียนเครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องระดับปั ญหาหรื อความคิดเห็น โดยประมาณค่าตามระดับปั ญ หา หรื อความคิดเห็น
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อยที่สุด

81

ข้ อความ
ด้ านการรู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
1. ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ครู มีการจัดทําและจัดเก็บข้อมูลของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบนั
3.โรงเรี ยนมีเครื่ องมือและระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของนักเรี ยนที่ทนั สมัยเป็ นปัจจุบนั
สามารถใช้งานและสื บค้นข้อมูลได้
ตลอดเวลา
4. ผูป้ กครองนักเรี ยนให้ความสําคัญและให้
ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลด้านการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
5. ครู มีเวลาไปเยีย่ มบ้าน ที่พกั อาศัยหรื อ
หอพักของนักเรี ยนเป็ นประจํา
6. นักเรี ยนให้ขอ้ มูลของตนเองได้อย่าง
ชัดเจนและตรงกับความเป็ นจริ ง
ด้ านการคัดกรองนักเรียน
7. ครู ที่เกี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง
นักเรี ยน
8. บุคลากรของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
9. ผูเ้ กี่ยวข้องจะเก็บข้อมูลการคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นความลับ
10. ผูเ้ กี่ยวข้องมักจะนําข้อมูลลับของนักเรี ยน
มาเปิ ดเผย

มาก
ที่สุด

ระดับปัญหาการดําเนินงาน
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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11. นักเรี ยนและผูป้ กครองเต็มใจให้ขอ้ มูล
เมื่อรู ้วา่ ครู จะนําไปคัดกรองนักเรี ยน
12. การยอมรับของผูป้ กครองนักเรี ยนใน
การจัดกลุ่มนักเรี ยน
ด้ านการส่ งเสริมนักเรียน
13. ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
โฮมรู มของครู ที่ปรึ กษากับระบบ
การช่วยเหลือนักเรี ยน
14. ครู ที่ปรึ กษามีเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
ทําให้การดูแลนักเรี ยนมีได้อย่างทัว่ ถึง
15. ผูเ้ กี่ยวข้องมีความตระหนักในหน้าที่และ
มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังอย่างต่อเนื่อง
16. การประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครองนักเรี ยนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
17. ผูเ้ กี่ยวข้องเห็นความสําคัญของกิจกรรม
โฮมรู มและการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
18. ผูป้ กครองนักเรี ยนให้ความร่ วมมือ
เข้าร่ วมกิจกรรมประชุมผูป้ กครองตามที่
โรงเรี ยนกําหนดเป็ นประจํา
ด้ านการป้องกันและการแก้ ไขปัญหา
19. ครู มีความรู ้ความเข้าใจและความพร้อม
ในการให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นแก่นกั เรี ยน
20. โรงเรี ยนมีครู แนะแนวโดยตรงและ
เพียงพอ

ระดับปัญหาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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21. โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเป็ นประจํา
22. ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความเข้าใจและ
ความพร้อมในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาของนักเรี ยนในความปกครอง
ของตน
23. นักเรี ยนยินยอมเปิ ดเผยความจริ งและให้
ความร่ วมมือในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาของตนเอง
24. ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการประสานงานระหว่างครู เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนได้
เป็ นอย่างดี
ด้ านการส่ งต่ อนักเรียน
25. ความชัดเจนของการจัดระบบส่ งต่อ
นักเรี ยนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
26. การประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
27. นักเรี ยนที่ถูกส่ งต่อภายในหรื อภายนอก
ไม่รู้สึกว่าเป็ นผูม้ ีความผิดหรื อบกพร่ อง
ทางสังคม
28. ครู แนะแนวมีความพร้อมที่จะรับส่ งต่อ
นักเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษา

ระดับปัญหาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ระดับปัญหาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

29. ครู ฝ่ายปกครองมีความพร้อมที่จะรับส่ ง
ต่อนักเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษา
30. ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมีความพร้อมที่จะ
รับส่ งต่อนักเรี ยนจากโรงเรี ยน
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาของการดําเนินงานในระบบงาน
การดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ปั ญหา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ปั ญหา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
ปั ญหา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. ด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ปั ญหา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. ด้านการส่ งต่อ
ปั ญหา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

86

ภาคผนวก ค
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย

87

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปัตตานี เขต 2
ข้อสอบ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คนที่ 1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

∑R

ค่า IOC

4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปัตตานี เขต 2 (ต่ อ)
ข้อสอบ
ข้อที่
25
26
27
28
29
30

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1

∑R

ค่า IOC

5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Case Processing Summary
N
Cases Valid
30
Excluded(a)
0
Total
30
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

%
100.0
.0
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.871

N of Items
30
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สถานที่ทาํ งาน
ตําแหน่งปั จจุบนั
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