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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธผิลระบบการบรหิารงานดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) และเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบช่วยเหลอืดูแลนักเรยีน

ให้มปีระสทิธภิาพ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เป็นการวจิยั

เชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสมัภาษณ์ คอื ผู้บรหิารสถานศกึษา 

จ านวน 2 คน ครูที่ปรึกษา จ านวน 27 คน รวม 29 คน การวเิคราะห์ข้อมูลใช้การวเิคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ประสิทธิผลของระบบการบริหารงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) จ านวน 5 ดา้น คอื 1) ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล มกีาร

จดัท าระเบยีนสะสม การเยี่ยมบ้านนกัเรยีน การประชมุชัน้เรยีน 2) ด้านการคดักรองนักเรยีน มกีารใช้

เครื่องมอืในการคดักรองที่มคีุณภาพและครอบคลุม 3) ด้านการส่งเสรมิและพฒันานักเรยีน มกีารจดั

กจิกรรมหรอืโครงการเพื่อให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มเขา้ร่วม 4) ดา้นการป้องกนัและชว่ยเหลอืนักเรยีนมกีาร

ประสานงานกนัระหวา่งโรงเรยีน ผูป้กครอง และหน่วยงานสนบัสนุน เขา้มาร่วมกนัดูแลนกัเรยีน 5) ดา้น

การส่งต่อ มคีณะกรรมการด าเนินการแบบมสี่วนร่วม เพื่อชว่ยกนัแกไ้ขปัญหา 

 2. แนวทางในการปรบัปรุงระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยการประเมิน

พฤตกิรรมนักเรยีนเป็นรายบุคคล วางแผนการคดักรอง ใหค้วามรู้ในการใหค้ าปรกึษาแก่ ครู ผูป้กครอง 

และเพื่อน ในการชว่ยเหลอืนกัเรยีนแต่ละกลุ่ม 

หมายเหตุ: ค าส าคญั(Key Words)  ระบบชว่ยเหลอืดูแล  

 



 Abstract 

 This research is aimed to study the effectiveness System of Caring Management of 
students in Tedsaban 4, Banlaemsai  School. To be a guideline for improving Student Caring 
Systems to be effective in secondary at Tedsaban 4 Banlaemsai School , by qualitative 
research using structured interviews. Research interview groups were 2 principals of the school 
and 27 teacher advisers. The total was 29 samples. The content analysis was used to analyze 
data. 

The results of this research were as follows 
1. The effectiveness System of Caring Management of Secondary Students 

in Tedsaban 4  Banleamsai  consisted of five steps of tasks: (1) Knowing individual 
students by writing Cumulative records , Student home invitations and Class meetings. 
(2) Student selection by using the quality and comprehensive screening tools. (3) 
Promoting development, there are activities or projects for each group of students in 
which to participate.(4) To help prevent and resolve, there’s coordination between 
schools, parents and Support agencies to take care of students. (5) Student referral, 
there’s a participatory committee to help solve problems arising. 

2. The guidelines for improving Student Caring Systems to be effective, They 
were performed by the ensuing: using the, Behavior Assessment Form; plan for student 
selection; provide knowledge in counseling to teachers, parents and friends in helping 
student referral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 249 ภายใต้บงัคบัมาตรา 1 ให้มี

การจดัการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน

ท้องถิ่น ทัง้นี้  ตามวธิีการและรูปแบบองค์กร ปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตัง้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในรูปแบบใดใหค้ านึงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่และความสามารถในการ

ปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ ที่ต้องรบัผดิชอบ 

ประกอบกบัมาตรา 250 องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มหีน้าที่และอ านาจดูแลและจดัท าบรกิารสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้

ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาและพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 ก าหนด

ความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย 

จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่น

ไดอ้ย่างมคีวามสขุ (มาตรา 6) ในการจดัการศกึษาตอ้งเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการ

เรยีนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาความรู้และทกัษะในการประกอบ

อาชพีและการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุขให้ผูเ้รยีนรูจ้กัประยุกต์ความรูม้าใชป้้องกนัและแก้ไขปัญหาให้

รูจ้กัคดิเป็น ท าเป็น รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมทีด่คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์เพื่อพฒันาผูเ้รยีนตาม

ศกัยภาพ 

          โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สงักดัส านกัการศกึษา  เทศบาลนครสงขลา ตัง้อยู่ ถนน

ราชด าเนิน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสขนาดใหญ่ทีเ่ปิด

สอนตัง้แต่ช ัน้อนุบาล 1 – มธัยมศกึษาปีที่ 3 มนีักเรยีนทัง้หมด 1,193 คน ครู จ านวน 80 คน แบ่งการ

บรหิารงานออกเป็น 6 งาน ไดแ้ก่ งานวชิาการ งานบุคลากร งานกจิการนกัเรยีน งานอาคารสถานที ่งาน

ธุรการการเงนิ และงานสมัพนัธ์ชุมชน ในส่วนของงานกจิการนักเรยีนซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกบัความ

ประพฤติของนักเรียนโดยตรง ได้มีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อดูแล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนอย่างใกลช้ดิด้วยความรกัและความเมตตาทีม่ตี่อศษิย์จากการด าเนินงานของงานฝ่าย

กจิการนักเรยีนที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัตวันักเรยีนโดยตรงที่มีผลท าให้นักเรยีนมี

พฤตกิรรมไม่พงึประสงคม์าจากนกัเรยีนมคีวามประพฤตทิี่ฝ่าฝืนระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน ในส่วนของ

ฝ่ายกจิการนักเรยีนที่ผ่านมามปัีญหาในการด าเนินการเรื่องการเอาใจใส่ของครูอาจารย์ในการเขา้สอน

เพราะมคีรูอาจารย์จ านวนมาก นักเรยีนตอ้งอาศยัอยู่กบัญาตพิีน้่องหรอือยู่กนัตามล าพงัสภาพเชน่นี้ท า

ใหน้กัเรยีนมจีติใจวา้เหว ่มคีวามรู้สกึขาดความอบอุ่น มผีลกระทบต่อดา้นการเรยีนมาโรงเรยีนอย่างไม่มี

ความสุข ไม่มสีมาธใินการเรยีน บางครัง้ตื่นสายมาโรงเรยีนไม่ทนั บางคนขาดเรยีน หนีเรยีน ผลการ

เรียนต ่า นักเรยีนเหล่านี้ถ้าถูกชกัจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น การใช้สารเสพติด หรอืเที่ยวเตร่มัว่สุ่มอาจ



คล้อยตามได้ง่าย จากปัญหาดงักล่าว โรงเรยีนจงึต้องพยายามหาวธิทีี่จะช่วยเหลอื และป้องกนัปัญหา

ต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรยีน เรยีนอย่างมคีวามสุข ประสบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากสภาพปัญหาดงักล่าว 

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา จงึไดด้ าเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

ทางด้านการส่งเสริมในส่วนที่ดีของนักเรียน ด้านการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือลุกลามมากขึ้น 

โดยเฉพาะเดก็กลุ่มเสี่ยง และสามารถแก้ปัญหานักเรยีนในเบื้องต้นได้ โดยให้มีการท างานอย่างเป็น

ระบบและตรวจสอบได้ ซึ่งแสดงถงึการท างานที่มคีุณภาพ มมีาตรฐาน ด้วยเหตุนี้การด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน จงึเป็นการด าเนินที่สอดคล้องกบัการปฏริูปการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ที่

เป็นไปตามบทบญัญัติในพระราชบญัญัตกิารศกึษา พุทธศกัราช 2542 ที่มุ่งให้นักเรยีน บุคลากรและ

ปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบันักเรยีน รวมทัง้กระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตรวจสอบไดเ้ป็น

ทีย่อมรบัของชมุชน สงัคม 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะด าเนินการวจิยั การศกึษาประสทิธผิลของระบบดูแลชว่ยเหลอื

นักเรียน ระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา 

จงัหวดัสงขลา เพื่อศกึษาระบบการจดัการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและเพื่อน าผลลพัธ์ที่ได้มาเป็น

แนวทางในการวางแผน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการด าเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมและก่อให้เกิด

ประสทิธผิลอย่างแทจ้รงิและยัง่ยนืในระยะยาวต่อไป 

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาประสทิธผิลระบบการบรหิารงานดูแลชว่ยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้น

แหลมทราย) 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบชว่ยเหลอืดูแลนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

สมมตฐิานการวจิยั 

         พฤตกิรรมของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการตดิตามในการดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนแตกต่างกนัก่อนไดร้บั

การตดิตาม 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การศกึษาประสิทธผิลของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  โรงเรยีน

เทศบาล 4 บา้นแหลมทราย มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) จ านวน 2 คน 
1.2 ครูทีป่รกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)   
     จ านวน 27 คน 
 



2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  2.1 ระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน ประกอบดว้ย 

   2.1.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

   2.1.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 

   2.1.3 ดา้นการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน 

   2.1.4 ดา้นการป้องกนัและชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

   2.1.5 ดา้นการส่งต่อ 

3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  

  3.1 ผูว้จิยัไดก้ าหนดพืน้ทีก่ารศกึษา คอื โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) 
4.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ ผู้บริหาร จ านวน 2 คน ครูที่ปรึกษา จ านวน 27 คน ผลการ
วเิคราะหข์อ้มูลน าเสนอเป็น 6 ตอน 
5. การวิเคราะหข้์อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้ 
    1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ อายุราชการ ประสบการณ์ที่เป็นครูที่
ปรกึษา ศาสนา วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (mean)  
         2. น าขอ้มูลจากการสมัภาษณ์มาเรยีบเรยีงตามประเดน็หลกัทัง้ 5 ดา้น คอื 1) ดา้นการรูจ้กั
นกัเรยีนเป็นรายบุคคล 2) ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 3) ดา้นการสง่เสรมิและพฒันานกัเรยีน 4) ดา้นการ
ป้องกนัและชว่ยเหลอืนกัเรยีน 5) ดา้นการสง่ตอ่นกัเรยีน  
      3.น าขอ้มูลจากการวเิคราะหไ์ปปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาวจิยัเพื่อวเิคราะหป์ระเดน็การสมัภาษณ์ 
      4. เขยีนวเิคราะห์เชงิพรรณนาเป็นความเรยีงตามล าดบัประเดน็หลกัตามด้วยเหตุผลแล้วน าไปให้
อาจารยท์ีป่รกึษาวจิยั ตรวจสอบเนื้อหาและการวเิคราะหข์อ้มูล 
6 สรปุผลการวิจยั 

      6.1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผูใ้หส้มัภาษณ์เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 72.4 เพศชาย รอ้ยละ 27.6 ส่วนใหญ่มอีายุระหวา่ง 31 – 40  

ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 34.4 อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์และศิลปะมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม คดิเป็นร้อยละ 14.0 อายุราชการตัง้แต่ 1 – 10 ปี มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมา

อายุราชการ 11 – 20  รอ้ยละ 27.6 ประสบการณ์ทีเ่ป็นครูทีป่รกึษาส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 1 – 5 ปี รอ้ยละ 

44.9 รองลงมาอยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี รอ้ยละ 27.6 ศาสนาที่นับถอืมากที่สุดศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.2 

รองลงมาศาสนาอสิลาม รอ้ยละ 13.8 



6.2 การศึกษาประสิทธผิลของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน โรงเรยีนเทศบาล 4 

(บา้นแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา ดงันี้ 
 6.2.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

 โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ได้ด าเนินการหลายรูปแบบ โดยครูที่ปรกึษา ผูป้กครอง

นกัเรยีน เพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวันกัเรยีนในแต่ละรายบุคคล มกีารใชเ้ครื่องมอื

ต่าง ๆ ในการด าเนิน เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า การรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคล ในความคดิเห็น

กลุ่มผูบ้รหิาร และกลุ่มครูทีป่รกึษา ใหค้วามเหน็วา่ เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคุณครูผูส้อนโดยดูได้

จาก นกัเรยีนท ากจิกรรม เชน่ กจิกรรมหน้าเสาธง การเชค็ชือ่นกัเรยีน การส ารวจการมาของนกัเรยีนแต่

ละคน การส ารวจพฤตกิรรมจากการบนัทกึในแฟ้มประวตัขิองครูที่ปรกึษา หรอืจากการสงัเกตสอบถาม

จากเพื่อนในกลุ่มหรอืเพื่อนในห้องเรยีน ส่วนการรู้จกันักเรยีนภายนอกโรงเรยีนดูได้จากการเยี่ยมบ้าน

การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผูป้กครองแต่ละห้องในการประชุมของโรงเรยีนเทศบาล 4 

(บ้านแหลมทราย) ซึ่งจะมกีารประชุมผูป้กครอง ปีการศกึษาละ 1 ครัง้ โดยมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบั

ประวตันิกัเรยีน ประวตักิารเขา้เรยีน ประวตัพิฤตกิรรมต่าง ๆ ประวตัสิุขภาพ และมกีารน าขอ้มูลทีไ่ดม้า

วเิคราะหเ์พื่อคดักรองโดยแยกเป็นกลุ่ม ๆ ดา้นพฤตกิรรมและผลเรยีน 

 จากการด าเนินการในการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคลของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 

ผลปรากฏว่า ครูที่ปรึกษารู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลร้อย 100 โดยวธิกีารสมัภาษณ์นักเรยีน จดัท า

ระเบยีนสะสม ท าแบบประเมนิพฤตกิรรมเดก็ (SDQ) การเยีย่มบ้าน การประชุมชัน้เรยีน (Class room 

meeting) การสมัภาษณ์ผู้ปกครองเป็นรายกรณีการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายวชิา

ร่วมกบัครูผูส้อนและอื่น ๆ ตามสถานการณ์ 

 6.2.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน 

 โรงเรยีนได้ด าเนินการคดักรองนักเรยีนด้วยวธิกีารหลายรูปแบบ ตามคู่มอืระบบดูแลชว่ยเหลอื

นกัเรยีนของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่าการคดักรองนักเรยีน

ด าเนินการโดยครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียนโดยได้รบัความร่วมมือจากผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน       

ครูฝ่ายปกครอง ครูแนะแนว ครูประจ าวิชา มีการใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมในข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัตวันักเรียน สามารถคดักรองนักเรียนได้ตรงตามขอ้มูลของนักเรยีนแต่ละกลุ่ม แต่ละคน 

ตามสภาพความเป็นจรงิ โดยมเีป้าหมายในการคดักรองแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มปกต ิกลุ่มเสี่ยง และ

กลุ่มมปัีญหา โดยมเีป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรยีน ดงันี้ กลุ่มปกต ิเพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเป็น

คนเก่ง ด ี มคีวามสุข มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฤตกิรรมที่ดขี ึน้ ส่งเสรมิความสามารถและทกัษะ

พเิศษ ใชค้วามสามารถอยู่กบัเพื่อนไดอ้ย่างมคีวามสุขไม่ตกไปอยู่กลุ่มเสีย่งและเสรมิสร้างภูมคิุ้มกนัและ



ดงึศกัยภาพที่มใีนตนออกมา ส าหรบักลุ่มเสีย่งและกลุ่มมปัีญหาเป้าหมายในการแก้ปัญหา คอื ต้องการ

ใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ สามารถเขา้สู่กลุ่มปกตไิดม้ผีลสมัฤทธิแ์ละพฤตกิรรมทีพ่ฒันาขึน้ สามารถ

เรยีนจบภาคบงัคบัได ้และอยู่ในกลุ่มปกตไิดอ้ย่างมคีวามสุข  

 6.2.3 ดา้นการสง่เสรมิและพฒันานกัเรยีน 

 โรงเรียนได้ด าเนินการในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยการท างานร่วมกนั ฝ่าย

วชิาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เพื่อร่วมกนัดูแลนักเรยีนในทุกกลุ่ม จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า โรงเรยีนได้ส่งเสริมนักเรยีนทัง้ทางด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ การเรียนของ

นกัเรยีน ดงันี้  

 มกีารส่งเสรมิด้านการเรยีนการสอนให้นักเรยีนได้เรียนรู้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เช่น    

การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในทุกวัน พฤหัสบดี และวันศุกร์ ตัง้แต่                       

เวลา 14.20 – 16.00 น. กจิกรรมการแข่งขนัสมิหลาวชิาการ การส่งนักเรยีนไปแข่งขนั ระดบัจงัหวดั 

ระดบัภาค ในมหกรรมการแข่งขนัศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ด้านอารมณ์มกีารอบรมให้นักเรยีนรู้จกัการ

ควบคุมอารมณ์ความรูส้กึหรอืการส่งเสรมิใหม้คีวามภาคภูมใิจในตนเองดา้นต่าง ๆ เชน่ การจดักจิกรรม

เสรมิทกัษะชวีติ  

6.2.4 ดา้นการป้องกนัและชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
 โรงเรยีนได้ด าเนินการกบันักเรยีนทุกกลุ่ม ทัง้กลุ่มปกต ิกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมปัีญหา โดยการ

ด าเนินการสร้างความตระหนักให้กบันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จากการรวบรวม

ขอ้มูลพบวา่ การชว่ยเหลอืและป้องกนันกัเรยีนในกลุ่มปกต ิครูทีป่รกึษาไดใ้หค้ าปรกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกบั

การปฏบิตัตินในเรื่องของการศกึษาเล่าเรยีนความรบัผดิชอบและการด าเนินชวีติในครอบครวั โรงเรยีน 

กลุ่มเพื่อน ในกลุ่มเสี่ยง ครูที่ปรกึษาได้ร่วมกบัฝ่ายปกครองในการหาสาเหตุของปัญหาและหาวธิกีาร

ช่วยเหลือโดยการสงัเกต สอบถาม ตดิตามผล และประเมินผล ซึ่งจากการด าเนินโครงการช่วยเหลือ

นกัเรยีนกลุ่มดงักล่าวสามารถลดพฤตกิรรมเสีย่งได ้และการเรยีนดขีึน้และสามารถลดนกัเรยีนทีอ่อกจาก

ภาคเรยีนและไม่จบหลกัสูตรได้ ส าหรบักลุ่มทีม่ปัีญหาโรงเรยีนได้มอบหมายใหค้รูที่ปรกึษาร่วมกบัฝ่าย

ปกครองประชุมร่วมกบัผู้ปกครองนักเรียนให้ติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงเพื่อได้

วางแผนในการชว่ยเหลอื เชน่ การปรบัทศันคตแิละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในแนวทางทีด่ขี ึน้ 

 

6.2.5 ดา้นการสง่ตอ่นกัเรยีน 

 เป็นกระบวนการที่ครูที่ปรกึษาไม่สามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรยีนแต่ละกลุ่มที่มี

ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ก็จะส่งต่อนักเรยีนกลุ่มดงักล่าวไปยงัครูแนะแนวหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งที่ให้

ความช่วยเหลอืแก้ปัญหาได้ หรอืส่งต่อให้กบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านหรอืพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จากการ



วเิคราะห์ข้อมูลพบว่าครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเรื่องการส่งต่อและยังพบว่าโรงเรยีน

เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ได้ด าเนินการส่งต่อภายในเท่านัน้ ซึ่งการส่งต่อภายในที่โรงเรียนได้

ด าเนินการนัน้ ไดด้ าเนินการกบันกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเบี่ยงเบน เชน่ การเล่นเกมรา้นเกมกลางคนื ขบัขี่

พาหนะส่งเสยีงรบกวน มาโรงเรยีนสาย ไม่เขา้เรยีน ครูทีป่รกึษาไดด้ าเนินการดว้ยวธิกีารต่าง ๆ แลว้ยงั

ไม่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกจ็ะส่งต่อไปยงัครูแนะแนว หรอืผูอ้ านวยการสถานศกึษาด าเนนิการต่อไปโดยมี

การจดัท าขอ้มูลเชงิลบ 

6.3 แนวทางในการปรบัปรุงระบบ 

 การด าเนินการเพื่อการจดัการระบบช่วยเหลอืดูแลนกัเรยีนของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลม

ทราย) โรงเรียนมีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารจัดการระบบที่ครบถ้วนดังนี้  มีค าสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วม จากผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูป้กครองนักเรยีน ครูที่ปรกึษา 

และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งด้านด าเนินงาน โดยมคีรูที่ปรกึษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินการ จากการ

ด าเนินดงักล่าวพบวา่ คณะกรรมการฝ่ายพฒันาระบบของโรงเรยีนโดยเฉพาะครูทีป่รกึษายงัไม่มคีวาม

เชีย่วชาญ จงึควรมกีารอบรมครูทีป่รกึษาและครูแนะแนวใหม้ทีกัษะในเรื่องของจติวทิยาการดูแลนกัเรยีน

เป็นรายบุคคล และการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลนักเรียน และควร

ปรบัปรุงเรื่องทางด้านเทคโนโลยีในการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

ปัจจุบนั และสามารถน าไปเพื่อแกปั้ญหานกัเรยีนไดท้นัทวงท ีต่อไป 

 

อภปิรายผล 
  1. ด้านประสิทธิผลของระบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีน 

  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

กระบวนครบ 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

  1.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล จาการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่าเครื่องมอืและ
วธิกีารในการด าเนินกจิกรรมการรู้จกันักเรยีนเป็นรายบุคคลของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 

เป็นเครื่องมอืทีม่คีุณภาพ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูป้กครองนักเรยีน นักเรยีน 

และเพื่อนของนักเรยีน ขอ้มูลที่ได้จากการคดักรองนกัเรยีนเป็นขอ้มูลที่มคีวามถูกตอ้งเป็นความจรงิซึ่ง

ครูทีป่รกึษาไดเ้ลง็เหน็ความส าคญักบักจิกรรมนี้อย่างมาก เนื่องจากจะตอ้งน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดิตาม

นักเรยีนให้มปีระสทิธผิล ซึ่งสอดคล้องกบั สุมาล ี ทองงาม (2555) ได้ศกึษาระบบวจิยัเรื่องการบรหิาร



จดัการระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนวดัโคนอน ส านักงานเขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่าการรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาจะต้องเป็นหลักในการ

ด าเนินงาน และสอดคลอ้งกบั บุญหนา  ศรลีาดเลา (2546) ไดศ้กึษาวจิบัเรื่อง การพฒันาการด าเนินงาน

ตามระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนแดนดงพทิยาคม กิง่อ าเภอแดนดง จงัหวดับุรรีมัย ์พบวา่ ครู

ทีป่รกึษานักเรยีนเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน ฝ่ายบรหิารควรม ีให้

เหมาะสมและจดัสรรบุคลากรตามความถนดัและศกัยภาพจะท าใหง้านมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบั (ชื่อ

วทิยานิพน หมายเลข 1 ) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีน

ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะยาว เขต 1 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีน ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคลด าเนินการโดยครูทีป่รกึษา/ครูประจ าชัน้ ใหค้วามส าคญัต่อ

ดา้นนี้มากเป็นพเิศษ เพราะถา้ครูทีป่รกึษารูข้อ้มูลนกัเรยีนมากเท่าไหร่ ครูกส็ามารถป้องกนัปัญหาทีอ่าจ

เกิดกบันักเรียนได้อย่างทนัต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน (2547 , หน้า 39 – 42) ว่า การรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคลมคีวามส าคญัดว้ยความแตกต่างของ

นกัเรยีนแต่ละคนทีม่พีืน้ฐานความเป็นมาของชวีติทีไ่มเ่หมอืนกนัหล่อหลอมใหเ้กดิพฤตกิรรมหลากหลาย

รูปแบบ ทัง้ด้านบวกและดา้นลบ ดงันัน้การรูข้อ้มูลทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัตวันกัเรยีนจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะชว่ย

ให้ครูที่ปรกึษา มคีวามเข้าใจนักเรยีนมากขึ้นสามารถน าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อคดักรองนักเรียนเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสรมิ ป้องกนัและแก้ปัญหาของนักเรยีนได้อย่างถูกต้อง นอกจากการรู้จกันักเรยีน

เป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของครูที่ปรึกษา การด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบเพื่อช่วยเหลือ

นกัเรยีนในความดูแลผูบ้รหิารสถานศกึษา ครอบครวันกัเรยีนต้องให้ความร่วมมอืในการดูแลด้วยความ

รกั และครูตอ้งมคีวามเมตตาต่อศษิย ์ทัง้นัน้เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ และมคีุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์

 1.2 ดา้นการคดักรองนกัเรยีน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่โรงเรยีนได้ด าเนินการคดักรอง
นกเรียนด้วยวธิีการหลายรูปแบบตามคู่มือการบริการจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) พ.ศ. 2560 โดยครูที่ปรกึษา ผูป้กครอง นักเรยีน เพื่อนนักเรยีนด้วยกนั 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการใช้เครื่องมือในการคัดกรองที่มีคุณภาพและมีความ

ครอบคลุมในหวัขอ้ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวันกัเรยีนสามารถคดักรองนกัเรยีนไดต้รงตามขอ้มลูของแต่ละ

คนและน าขอ้มูลมาจดักลุ่มนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มปกต ิกลุ่มเสีย่ง กลุ่มมปัีญหา ซึ่งสอดคลอ้ง

กบั ชื่อคน ได้ศึกษาวิจยัเรื่องศึกษาระบบวิจยัเรื่องการบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนวดัโคนอน ส านักงานเขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร พบว่าการ

คดักรองนกัเรยีนโรงเรยีนไดด้ าเนินการโดยใชเ้ครื่องมอืและน าขอ้มูลมาจดักลุ่มนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา และ ประเสริฐ  สอนจันทร์ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ



ด าเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง เขต 1  

พบว่า โรงเรยีนคดักรองนักเรยีนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกต ิกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มปัีญหา ซึ่งการคดั

กรองนกัเรยีนมวีตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสรมิ แก้ไขปัญหาร่วมกนัโดยการปฏบิตัติ่อนักเรยีนทุกคนไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มปกต ิกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมปัีญหาอย่างเสอภาค เพราะการคดักรองอย่างมรีะบบถูกต้องตาม

สภาพความเป็นจริง ด้วยความเอื้ออาทรของครูที่ปรึกษาสอดคล้องกับ ทองสุข ได้ศกึษาวจิยั ดูใน

บรรณานุกรมโคนอน พบว่าการเยี่ยมบ้าน การสมัภาษณ์ การประสานสมัพนัธ์ผูป้กครอง และการจดั

กจิกรรม แก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้ครูที่ปรกึษาเหน็ปัญหาที่แท้จรงิของนักเรยีนและ

สามารถใชร้ะบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนแกปั้ญหาไดส้ าเรจ็ร้อยละ 90 

 1.3 ด้านการส่งเสรมิและการพฒันานักเรยีน โรงเรยีนได้ด าเนินการหลาย ๆ ด้าน โดยมี
กจิกรรมโครงการต่าง ๆ มากมายในการส่งเสรมิและพฒันานักเรยีนใหเ้ป็นคนเก่ง คนด ีมคีวามสุข และ

ได้แสดงออกตามความรู้ ความสามารถ โดยได้รบัความร่วมมือ....จากคณะครู ผู้บรหิาร ผู้ปกครอง

นกัเรยีน และชมุชน สอดคลอ้งกบั ประเสรฐิ  สอนจนัทร ์(2553) พบวา่กจิกรรม การส่งเสรมินกัเรยีนนัน้ 

โรงเรยีนจะด าเนินการตามล าพงัคงไม่ไดผ้ลเท่าทีค่วร เพราะองคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัตอ้งเกดิจากความ

ร่วมมอืของทุกภาคส่วนทีม่สี่วนร่วมในการด าเนินงานสอดคลอ้งกบักรมวชิาการ (2544 หน้า 4) กล่าวถงึ

แนวนโยบายของรฐัเกี่ยวกบัระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ

พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2 พุทธศกัราช 2545 (มาตรา 6) แนวทางการจดัการศกึษา

ยงัได้ให้ความส าคญัแก่ผู้เรียนทุกคน ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ 

นอกจากนัน้ การจดักจิกรรมโครงการ เพื่อพฒันานกัเรยีนจงึเป็นการสรา้งเสรมิศกัยภาพ... เชน่ กจิกรรม

ดา้นศาสนา ด้านการส่งเสรมินักเรยีนที่มคีวามสามารถพเิศษ โครงการวนัส าคญัต่าง ๆ โครงการพฒันา

คุณภาพ...ซึ่งโครงการเหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกตามความสามารถสอดคลอ้งกบั สุมาล ีทองงาม 

(2555)พบว่า การน านักเรยีนท าบุญตกับาตรและสวดมนต์ สรรเสริญพระรตันตรยั กิจกรรมแห่เทียน

พรรษา กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถพิเศษ โครงการเหล่านี้เป็นการส่งเสรมิให้นักเรียน

ผูป้กครองและชมุชนมคีวามรกัและสามคัคกีนั  

 1.4 ดา้นการป้องกนัและช่วยเหลอืนักเรยีน โรงเรยีนได้ด าเนินการช่วยนักเรยีนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมปัีญหา โดยการจดักจิกรรมหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสรมินักเรยีนให้มคีวามภาคภูมใิจใน

ตนเองดา้นต่าง ๆ การส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ร่วมกับ 

กลุ่มปกตทิัง้ภายในภายนอกโรงเรยีนสอดคลอ้งกบั ประเสรฐิ  สอนจนัทร ์(2553) พบวา่การป้องกนั และ

ช่วยเหลอืนักเรยีนมีการจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม แก่นักเรยีนให้สอดแทรกในกจิกรรม

การสอนหรอืกจิกรรมค่ายคุณธรรม ทัง้นี้เนื่องจากการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเป็นกิจกรรมที่ส าคญัต่อ

การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและสอดคล้องกบัสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2549 หน้า 132 – 134) 



วา่ ความส าคญัของการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน ครูที่ปรกึษาควรให้ความ

เอาใจใส่อย่างใกลช้ดิและหาวธิกีารชว่ยเหลอืนกัเรยีน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรยีนเป็นภาระ

งานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพฒันาให้นักเรยีนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสงัคม

ต่อไป 

 1.5 ดา้นการสง่ตอ่นกัเรยีน เป็นกระบวนการที่ครูทีป่รกึษาไม่สามารถป้องกนัแลแกไ้ขปัญหา
ของนักเรยีนในกลุ่มที่มปัีญหาได ้โดย การด าเนินการของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) มกีาร

จดัใหม้หีน่วยงานทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืนกัเรยีนในเรื่องต่าง ๆ เชน่ ครูพยาบาล ครูแนะแนว หรอืงานกจิการ

นกัเรยีน โดย ทุกฝ่ายจะใหค้วามร่วมมอืกนัในการส่งต่ออย่างมรีะบบทัง้นัน้ เนื่องจากระบบงานการส่งต่อ 

มคีวามส าคญัไม่น้อยกวา่ด้านอื่น สอดคล้องกบั กรมสุขภาพจติ (2544 ก , หน้า 37) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการส่งต่อ ว่ามคีวามส าคญัในการป้องกนัและแหไ้ขปัญหาของนกัเรยีนตามกระบวนการ นัน้ อาจมี

บางกรณีที่มีปัญหาความยากตก่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ก็ควร

ด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อใหปั้ญหาไดร้บัการชว่ยเหลอืไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

รวดเรว็ขึน้ หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าทีค่รูทีป่รกึษาหรอืครูคนใดคนหนึ่ง ความยุ่งยากของปัญหาอา

จะมมีากขึน้หรอืลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข ซึ่งการส่งต่อของโรงเรยีนเทศบาล 4 

(บ้านแหลมทราย) แบ่งออกเป็นสองแบบ คอื 1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรกึษาส่งต่อไปยงัครูที่สามารถ

ให้การช่วยเหลอืนักเรยีนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล หรอืฝ่าย

ปกครอง เป็นต้น 2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็นด าเนินการ ฉะนัน้ ครูที่

รบัผดิชอบต้องมกีารช่วยเหลอืกนัอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกบั สุมาลี  ทองงาม (2555) พบว่า ใน

กรณทีีค่รูทีป่รกึษาไดด้ าเนินการดว้ยวธิตี่าง ๆ  แลว้แต่ไม่ประสบผลส าเรจ็กจ็ะส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรอื

ผู้บรหิารสถานศกึษาด าเนินการต่อไป โดยแนวทางในการพิจารณาในการส่งต่อส าหรบัครูที่ปรกึษา 

ตามที่สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2499 , หน้า 146 – 148) คอื 1. นักเรยีนมพีฤตกิรรมคงเดมิไม่

ดขี ึน้ หรอืแย่ลง แมว้า่ครูทีป่รกึษาจะด าเนินการชว่ยเหลอืดว้ยวธิกีารใดใด 2. นกัเรยีนไม่ใหค้วามร่วมมอื

ในการช่วยเหลอืของครูทีป่รกึษา เชน่ นดัให้มาแลว้ไม่มาตามนดัเสมอ 3. ปัญหาของนกัเรยีนทีเ่ป็นเรื่อง

เฉพาะดา้น เชน่ เกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึ ความซบัซ้อนของสภาพจติใจทีจ่ าเป็นตอ้งใชก้ารชว่ยเหลอือย่าง

ใกล้ชดิควรพิจารณาส่งต่อให้ผู้มีความรู้เฉพาะให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิซึ่งแนวทางมีระบบการ

ด าเนินการไดแ้ก่ ครูทีป่รกึษาประสานงานกบัครูทีจ่ะชว่ยเหลอืนกัเรยีนเพื่อใหท้ราบล่วงหน้าก่อนใหผู้ร้บั

นกัเรยีนต่อไดเ้ตรยีมการในการชว่ยเหลอื สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรยีนที่เกีย่วขอ้งกบักบัการชว่ยเหลอื 

และวธิกีารชว่ยเหลอืทีผ่า่นมารวมทัง้ผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการชว่ยเหลอืนัน้  

 

 



 2. แนวทางในการการด าเนินงานปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)   
  โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) มีโครงสร้างการบรหิารจดัการที่สอดคล้องกบั

แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร และส านักการศกึษา เทศบาลนครสงขลา และสอดคลอ้งกบั

คู่มอืการบรหิารจดัการระบบชว่ยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) โดยมคี าสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน คือ คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูแนะแนว กรรมการสถานศกึษา มหีน้าที่ให้ค าปรกึษา ชว่ยเหลอื

แนะน า เพื่อใหก้ารด าเนินงาน งานส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประกอบดว้ย ครู

แนะแนว และครูที่ปรกึษา มหีน้าที่ด าเนินงานตามกระบวนการที่โรงเรยีนก าหนด คณะกรรมการฝ่าย

ประสานงาน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูแนะแนว กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองและบุคลากร

ที่เกี่ยวขอ้ง มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสรมิ และป้องกนัแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่ง

คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รบัการแต่งตัง้ได้ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ให้งานมปีระสทิธภิาพและมี

ความสมัพนัธใ์นการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 

โดยมีครูที่ปรกึษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินการในปีการศกึษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน

แหลมทราย) ได้ปฏบิตัภิารกจิในการพฒันาแกไ้ขปัญหานักเรยีนและส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง

บา้น โรงเรยีน และนกัเรยีนโดยมบีทบาทหน้าทีไ่ดแ้ก่ จดัการประชมุคณะกรรมการและผูป้กครองอย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ จดักจิกรรม/โครงการที่พฒันาศกัยภาพของผูป้กครองและนักเรยีน ร่วมเสนอแนะและ

ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนได้ประชุม

คณะกรรมการสถานศกึษาและครูในโรงเรียนเพื่อร่วมวางแผนพฒันาคุณภาพนักเรยีนให้เป็นคนดี มี

ปัญญา มีความสุขและหาแนวทางในการจดักิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนให้การดูแล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนให้ไดร้บัความคุม้ครองตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธิเ์ดก็ ซึ่งสอดคล้องกบัสุมาล ี ทองงาม 

(2555) พบว่าการจดัการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนเป็นกระบวนการด าเนินงานและวธิีการที่มีการ

ประสานงานกนัในทุกฝ่าย โดยมีครูที่ปรกึษาเป็นบุคลากรหลกั และควรมีการประสานงานกนัอย่าง

ใกลช้ดิในคณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

  

 

 

 



ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย   
จากการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัขอ้เสนอแนวทางเพื่อพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานระบบ การดูแล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา ดงันี้  

1. ดา้นการบรหิารจดัการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
1.1 ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนต้องได้รบัความร่วมมือจากโรงเรยีนและ ผูป้กครองและต้อง

ร่วมมือกนัอย่างจรงิจงั โดยผูบ้รหิารอาจมกีารศกึษาสภาพความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของ

บุคคลในชมุชน เพื่อขอความร่วมมอืเป็นคณะกรรมการด าเนินงานและแจง้ให้ บุคคลนัน้ไดร้บัทราบดว้ย 

และควรมกีารประชาสมัพนัธ์และเชญิหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนให้เขา้มามี

ส่วนร่วมในระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน  

1.2 ผูบ้รหิารควรมกีารวางแผนการปฏบิตังิานและอ านวยความสะดวกในการ ปฏบิตังิานให้แก่

ครู นอกจากนี้ควรจดัหางบประมาณในการเยี่ยมบ้านนักเรยีนให้แก่ครูที่ปรกึษา และติดตามผลการ

ปฏบิตังิานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อเป็นการ สร้างขวญัและก าลงัใจ

ใหก้บัครูซึ่งจะท าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิความส าเรจ็  

2. ดา้นแนวทางการส่งเสรมิการบรหิารการจดัการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
2.1 ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล ครูทีป่รกึษาหรอืครูประจ าชัน้ควรมคีวาม ตระหนกั หรอื

เอาใจใส่พิเศษกับนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยวิธีการต่างๆ และมีการติดต่อ

ประสานงานกบัผูป้กครองนักเรยีนอยู่ตลอดเวลา มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลของนักเรยีน เป็นรายบุคคล

อย่างครบถว้นและเป็นปัจจุบนั การประชมุชัน้เรยีนควรมกีารแยกชาย – หญงิ บา้งในบางกรณ ี 

2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน เป็นวธิีการและกระบวนการที่ครูประจ าชัน้หรือ ครูที่ปรึกษา

จะต้องด าเนินการโดยใชข้อ้มูลนกเัรยีนเป็นรายบุคคลทีเ่ป็นปัจจุบนัมาด าเนินการ ครูที่ปรกึษาต้องเกบ็

ผลการคดักรองนักเรยีนเป็นความลบัและและจ าเป็นต้องประชุมครูเพื่อพจิารณา เกณฑ์คดักรองและจดั

กลุ่มนกัเรยีนร่วมกนั 

2.3 ดา้นการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน ควรไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูทุกคน

ในโรงเรยีนตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน งบประมาณในการด าเนินงาน 

ควรมกีารใหค้วามรูด้า้นภาวะเสีย่งต่อการถูกทารุณกรรม  

2.4 ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชัน้ควรติดต่อหรือ

ประสานงานกบัผูป้กครองในเบื้องต้น เพื่อท าความเขา้ใจตรงกนักบัปัญหาที่เกิดขึน้กบัตวั นกัเรยีนและ

ร่วมกนัด าเนินการป้องกนัชว่ยเหลอืและแก้ไขต่อไป ตลอดจนมกีารใหค้วามรูด้้าน ความปลอดภยัต่างๆ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัในเบือ้งตน้  



2.5 ด้านการส่งต่อนกัเรยีน ครูที่ปรกึษาหรอืครูประจ าชัน้ควรมกีารศกึษาเพื่อ รบัทราบขอ้มูลที่

แทจ้รงิของนกัเรยีน มาด าเนินการแกไ้ขปัญหาและส่งต่อกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อไป 

7.เอกสารอ้างอิง 
กรมวชิาการ.(2544). หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544.  

กรงุเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว 

กรมสามญัศกึษา.(2544). ระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา กรมศาสนา. 

กรมสุขภาพจติ.(2544). คู่มือครท่ีูปรึกษาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน. 

กรุงเทพฯ:ยูเรนสัอมิเมจกรุ๊ป จ ากดั 

สุมาล ี ทองงาม.(2555). การศึกษาการบริหารจดัการระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน ระดบัชัน้ 

มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวดัโดนอน ส านักงานเขตภาษีเจริญ. กรุงเทพมหานคร

หลกัสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

ประเสรฐิ  สอนจนัทร.์(2553). การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสงักดั 

ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการระยอง เขต 1 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา การ

บรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 

นฤมล จามร.ี (2546). การพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมไม่พึง 

ประสงคข์องโรงเรียนเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย. วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา สถาบนัราชภฏัเชยีงราย.  

ลดัดา สขุกาย.(2543).การบริหารงานป้องกนัยาเสพติดของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญั 

ศึกษา จงัหวดัเชียงราย วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ. ครุศาสตร ์(การบรหิารการศกึษา) สถาบนั

ราชภฏัเชยีงราย. บณัฑติวทิยาลยั 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย.(2549).ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินงาน ระบบดแูล 

ช่วยเหลือนักเรียน.กรุงเทพฯ:พมิพด์.ีส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.(2546). การ

บริหารจดัการระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและแก้วิกฤตสงัคม.

กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์วนพมิพ ์

สมพร สระบวั. (2546). การประเมินระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา               

สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชยันาท. วทิยานพินธ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.   

สุรพล เพง็แจม่. (2544). การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 



ของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัศรีสะเกษ. 

วทิยานิพนธ ์สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี.  

อรทยั ชมุพลกุล. (2545). การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวฒันศึกษา อ าเภอ

พาน จงัหวดั 

เชียงราย. วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา สถาบนัราชภฏั

เชยีงราย. 

อ านวย หมื่นสมบตั.ิ (2544). บทบาทของครอบครวัในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาตามพระราช  

บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั

ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงราย. วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

การบรหิารการศกึษา สถาบนัราชภฏัเชยีงราย.  

 

 

 

 

 

 


