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สภาพ  ปัญหาและแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยในครัง้นี้มีความมุ่งหมายคือ   1)  เพื่อศึกษาสภาพและปญัหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา  เขต  19  2)  เพื่อเปรยีบเทียบสภาพและปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  19  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของครูและ  ขนาดของโรงเรยีนที่ปฏบิตังิาน  3)  เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนโรงเรยีนในสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา  เขต  19  กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  ผู้บรหิาร
สถานศกึษา  จ านวน  92  คน  หวัหน้างานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  จ านวน  46  คน   
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และครทูีป่รกึษานกัเรยีน  จ านวน  318  คน  จากโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ในสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  ปีการศกึษา  2556   ซึง่ไดจ้ากการ  ใชเ้ทคนิค
การสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิ (Stratified  Random  Sampling)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวม
ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
ได้แก่   รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าท ี t-test  (Independent  
Samples)  และค่าเอฟ  (F-test)  ในการทดสอบมมตฐิาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 

  1)  สภาพและปญัหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  อยู่ในระดบัมาก  และ   
อยูใ่นระดบัน้อย 

  2)  ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  ของผูบ้รหิารและครู
ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
   2.1  ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม  
ประสบการณ์การท างาน  โดยรวมรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   

   2.2  ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิาน  ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  ดา้นการคดักรองนักเรยีน  
ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน  ดา้นการป้องกนัและแก้ไขปญัหา  และ  ดา้นการส่งต่อ  โดยรวม
และรายดา้น  ไมแ่ตกต่างกนั   

   2.3  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม
สถานภาพ  ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล  ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน  ดา้นการป้องกนั
และแก้ไขปญัหา  และดา้นการส่งต่อ  โดยรวมและรายดา้น  ไม่แตกต่างกนั  ส่วนดา้นการ
คดักรองนกัเรยีน  แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01   
   2.4  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานของครู  โดยรวมและรายดา้น  ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  
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ดา้นการส่งเสรมินักเรยีน  ดา้นการป้องกนัและแก้ไขปญัหา  และ  ดา้นการส่งต่อ  ไม่
แตกต่างกนั  ส่วนด้านการคดักรองนักเรยีน  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  
.01   

   2.5  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิาน  โดยรวมและรายดา้น  ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  ดา้น
การคดักรองนักเรยีน  ด้านการส่งเสรมินักเรยีน  ไม่แตกต่างกนั  ส่วนด้านการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหา  และ  ดา้นการส่งต่อ  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ส่วน
ดา้นการส่งต่อ  แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01   

   2.6  ขอ้คน้พบจากสภาพและปญัหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  จะไดเ้ป็น
แนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนต่อไป 
 
ค าส าคญั  :  สภาพ  ปญัหา  ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต  19 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this  study  were :  1)  to study of current state and 
problems of  operation in caring and helping students system for the school, under 
the Office of Secondary Educational Service Area Zone 19,  2)  to compare current 
state and problems of operation in caring and helping students system for the 
school, under the Office of Secondary Educational Service Area Zone 19,  and          
3)  to study approach in developing of operation in caring and helping students 
system for the school, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 19.  The sample in this study consisted of 92  principals, 46  teachers who 
were the chief responsible  In caring and helping students system, and  318 
teachers those were consultants of students in school, under the Office of 
Secondary Educational Service Area Zone 19, in the academic year of 2013, which 
were obtained using stratified random sampling technique. The instrument using for 
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collection data was questionnaire with 5 points of rating-scale. The statistics used 
for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples) and F-test (One-way ANOVA) were employed in testing hypotheses.    
 The  results  of  the  study  were  as  follows : 
  1. The aspects,  problem of operating for caring and helping students 
system in school, under  the Office of Secondary Educational Service Area Zone 
19,  was at a high level.  was at a low level. 
 
  2.  The comparison result of operating for caring and helping students 
system in  school, under the Office of Secondary Educational Service Area Zone 
19, of the administrators and teachers classified by different working experiences 
did not show difference in current states of operation both for a total and each 
aspect.  
   2.1  The comparison result of operating for caring and helping 
students system in  school, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 19,  of the administrators and teachers classified by different working  
experience Overall the service is no different. 
   2.2  The comparison result of operating for caring and helping 
students system in  school, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 19,  of the administrators and teachers classified by different of school size, 
did not show difference in the aspects of  recognizing the individual student, filtering 
the students, promoting the students, protecting and problem solving of students, 
and sending the problematic students for helping in both of a total 
and  each aspect.  
   2.3  The comparison result of operating for caring and helping 
students system in  school, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 19, classified by status of the administrators and teachers did not show 
difference in the aspects of  recognizing the individual student,  promoting the 
students, protecting and problem solving of students, and sending the problematic 
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students for helping, but was different in  filtering the students aspect    at .01 level 
of significance.  
   2.4  The comparison result of operating for caring and helping 
students system in school, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 19, classified by work experiences  of teachers did not show difference for as 
a whole and each aspect of recognizing students individually, promoting the 
students, protecting and problem solving of students, and sending the problematic 
students for helping, but was different in  filtering the students aspect    at .01 level 
of significance.  
   2.5  The comparison result of operating for caring and helping 
students system in school, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 19, classified by school size, those did not show difference for as a whole and 
in each aspect of recognizing students individually, filtering the students, promoting 
the students, but for the aspects of protecting and problem solving of students, and 
sending the problematic students for helping were different at .05 and .01 level of 
significance respectively.  
   2.6 The finding of studying for current state and problems of 
operation in caring and helping students system for the school, under the Office of 
Secondary Educational Service Area Zone 19, could provide for the ways of 
improving for caring and helping students system in school effective continuously.    
 
Keywords  :  Current State,  Problems,  Helping System for the Students,        

Office of Secondary Educational Service Area Zone 19 
 
บทน า 
 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  ในฐานะที่เป็นกระบวนการที่มี
บทบาทโดยตรงต่อการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์  ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมี
คุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการใน
การใช้ก าลงัของประเทศ  ถ้าประเทศใด
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ให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชน  ประเทศ
นัน้ก็จะมกี าลงัคนที่มปีระสทิธภิาพ  และ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศใหม้ี
ความเจริญก้าวหน้า  พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาว่า  ต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย  
จติใจ  สตปิญัญา  ความรู ้ และคุณธรรม  
มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีิ
ต ิ  สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  (มาตรา  6)  และแนวการจดั
การศกึษายงัได้ให้ความส าคญัแก่ผู้เรยีน
ทุกคน  โดยยดึหลกัว่าทุกคนมคีวาม  
สามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้และ
ถอืว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด  ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ  (มาตรา  22)  ใน
การจดัการศกึษาต้องเน้นความส าคญัทัง้
ความรู ้  คุณธรรม  กระบวนการเรยีนรู้
และบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา  ทัง้นี้การจดั
กระบวนการเรยีน  ให้ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผูเ้รยีนรูจ้กั
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปญัหา  ใหรู้จ้กัคดิเป็น    ท าเป็น  
รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม  ค่านิยมทีด่งีาม  
และคุณลักษณะอันถึงประสงค์ไว้ใน    
ทุกวชิา  อีกทัง้มกีารประสานความ

ร่วมมอืกบับดิา  มารดา  ผูป้กครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกัน
พฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  (กรมสามญั
ศกึษา.    2542  :  6-19) 
 เน่ืองจากสงัคมปจัจุบนัอุดมไป
ด้ ว ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร   ต ล อ ด จ น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่แทรกซมึ
เข้าสู่ วิถีชีวิตของผู้คนท าให้เด็กและ
เยาวชนเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็  รุนแรง  ท าให้เด็กและเยาวชน
ตกเป็นเหยื่อของความเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมและวัฒนธรรมดังกล่าวจนน าไปสู่
การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ถึงขัน้หมกมุ่น  
และเรยีนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจาก
เกม            การใชค้วามรุนแรงในการ
ตัดสินปญัหาและข้อขัดแย้ง   การมี
เพศสมัพนัธ์เร็วขึ้น  การเข้าถึงสารเสพ
ติดได้ง่าย  เริ่มจากการใช้บุหรี่  เหล้า  
ยาบ้า  และสารอนัตรายที่แพร่ระบาดใน
เด็กและเยาวชน  ดังนั ้นเพื่อ ป้องกัน  
ช่วยเหลอื  และแก้ไขปญัหาต่างๆ  ทีเ่กดิ
ขึน้กบันักเรยีนและความเปลี่ยนแปลงไป
ขอ งสภ าพสัง คม ในป ัจ จุ บัน   ก ร ม
สุ ขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา จึง
ตระหนักถงึความส าคญัดงักล่าวจงึจดัท า
ระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มี
กระบวน  การท างานเป็นระบบ  มคีวาม
ชดัเจน  มกีารประสานความร่วมมอืของ
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ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยทัง้ในโรงเรยีนและนอก
โรงเรยีน  รวมทัง้วิธีการ  กิจกรรมและ
เครื่องมอืต่างๆ  ที่มคีุณภาพในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบ
การดู แลช่ วย เหลือนัก เ รียนประสบ
ความส าเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการ
ด าเนินงาน  ดงันัน้  การยดึนักเรยีนเป็น
ส าคญัในการพฒันา  เพื่อดูแลช่วยเหลอื  
ทัง้ด้านการป้องกัน  แก้ไขปญัหาต้อง
อาศัยการมสี่วนร่วม      ทัง้การร่วมใจ  
ร่วมคิด   ร่วมท าของทุกคนที่มีส่ วน
เกี่ยวขอ้ง  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรยีน
ในทุกระดับ  ผู้ปกครอง  หรือชุมชน  
(กรมสุขภาพจติ.    2546  :  1  –  2) 
 ผู้ วิ จ ั ย ใ น ฐ า น ะ ข อ ง ค รู ที่
รบัผิดชอบในการดูแลให้ค าแนะน าการ
แก้ไขปญัหาในด้านต่างๆ  เกี่ยวกับ
นักเรียน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้ท าการวิจ ัยการพัฒนา
รูป แบบกา รด า เ นิ น ง าน ร ะบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  เพื่อใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน  
เพื่อใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
และปลอดภยัจากสารเสพตดิ  โดยใช้
ร ะบบดูแลช่ วย เหลือนัก เ รียนที่ เ น้น
กระบวนการท างานเป็นระบบ  มคีวาม
ชดัเจน  มกีารประสานความร่วมมอืของผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยทัง้ในและนอกโรงเรยีน  
เพื่อท าให้นักเรียนเป็นคนดี  มี
ความสามารถ  และมคีวามสุข  และอยู่
ร่วมในสงัคมอย่างมสีนัติ  จากเหตุ
ดงักล่าวขา้งต้น  นับเป็นพนัธกจิส าคญั
ขอ งห น่ ว ย ง านทางก า รศึกษ าแล ะ
สถานศกึษาทุกระดบัที่จะต้องด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  และร่วมมอืกนัแก้ไข
ปญัหา  เพื่อพฒันาใหเ้ดก็และเยาวชนมี
คุ ณ ลัก ษณ ะที่ เ ห ม า ะ ส ม   แ ต่ ก า ร
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน         
ของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  ให้มี
ประสทิธภิาพต่อไป 
 
 
 
 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสภาพและปญัหา 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบสภาพและ 
ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นักเรยีนโรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  
จ าแนกตาม  สถานภาพ  ประสบการณ์
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การท า งานของครู   และขนาดของ
โรงเรยีนทีป่ฏบิตังิาน 

3. เพื่อศกึษาแนวทางการ 
พฒันาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นักเรยีนโรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. สภาพการด าเนินงานระบบ 

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม
สถานภาพ  มคีวามแตกต่างกนั 

2. สภาพการด าเนินงานระบบ 
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ า
มัธยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม
ประสบการณ์     การท างานของครู  มี
ความแตกต่างกนั 

3. สภาพการด าเนินงานระบบ 
4. ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ 

โ ร ง เ รียนสังกัดส านั ก ง าน เขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรยีน   ทีป่ฏบิตังิาน  มี
ความแตกต่างกนั 

5. ปญัหาการด าเนินงานระบบ 
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม
สถานภาพ           มคีวามแตกต่างกนั 

6. ปญัหาการด าเนินงานระบบ 
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  19  จ าแนกตาม
ประสบการณ์     การท างานของครู  มี
ความแตกต่างกนั 

7. ปญัหาการด าเนินงานระบบ 
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  เขต  19  จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน   ที่ปฏิบัติงาน  มีความ
แตกต่างกนั 
 
วิธีการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากร  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  หวัหน้างานระบบดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีนและครทูีป่รกึษานักเรยีนจาก
โรงเรยีนมธัยมศกึษา  จ านวน  52  โรงเรยีน  ใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มธัยมศึกษา  เขต  19  ปีการศึกษา  2556  
จ านวน  2,011  คน   
  1.2  กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  
ผู้บรหิารสถานศึกษา  หวัหน้างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและครูที่ปรึกษา
นักเรยีนจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ใน
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  เขต  19  ปีการศึกษา  
2556  ซึ่งได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างจากการใชต้าราง  Krejcie  and  
Morgan  ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชัน้
ภูม ิ (Stratified  Random  Sampling)  
รวมกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  456  คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  ผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้  2  ฉบบั   
   1.  แบบสอบถาม  
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  ปีการศกึษา  2556  จ านวน  1  
ฉบบั  แบ่งออกเป็น  3  ตอน 
      ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เ กี่ ย ว กับ สถ านภาพ 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check  list) 
    ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพ ปญัหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  โดยใช้
องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  5  ด้าน คือ  1)  การรู้จกั

นักเรยีนเป็นรายบุคคล   2) การคดักรอง
นักเรยีน  3) การส่งเสรมินักเรยีน  4) 
การป้องกนัและแก้ไขปญัหา  5) การส่ง
ต่อเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดบั  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะพิจารณาให้ค่าน ้าหนัก
ของปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  ตามระดบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

    ตอนที่  3  เป็น
แบบส อ บถ ามป ล า ย เ ปิ ด เ กี่ ย ว กั บ
ขอ้เสนอแนะและ  แนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนของโรงเรยีน 
   2.  แบบสมัภาษณ์  
เ กี่ ย ว กั บ แ น ว ท า ง ก า รพัฒน า ก า ร
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  เป็น
แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  
(Structured  Interview)  
  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั 
สภาพปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  



102 

              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 

 

ได้แ ก่   ค่ า เฉลี่ย   ( X )   และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)            แลว้
น าไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑต์ามแนวคดิ
ของบุญชม  ศรีสะอาด  (บุญชม  ศรี
สะอาด.    2541  :  99  -  100)   

2.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสภาพ   
ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  19  ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หัวหน้างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และครูผู ้สอน  
จ าแนกตาม  สถานภาพ  ประสบการณ์การ
ท างานของครู  และขนาดของโรงเรียน  
ทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติิ          t–test  
(Independent  Samples)  และ  F–test   
 3.  วเิคราะห์ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Strutted  
interview)   เ กี่ ย ว กั บ แ น ว ท า ง ก า ร
พฒันาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นักเรยีนโรงเรยีน  ในสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  
จากผู้บ ริห ารสถานศึกษา   จ านวน  
หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  
และครูผู้สอน  จากโรงเรยีนที่เป็น  Best  
Practice  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ  
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  
Analysis) 
    

ผลการวิจยั 
1. การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ 

เกี่ยวกบัสภาพการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  พบว่าสภาพการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนตามกรอบ
การด าเนินงาน  5  ดา้น  ไดแ้ก่  การรู้จกั
นักเรยีนเป็นรายบุคคล  โดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก  (X   =  4.27)  เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า  อยู่ในระดับ
มาก  และเมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามาก  
3  อนัดบัแรก  ได้แก่  ด้านการรู้จกั
นักเรยีนเป็นรายบุคคล  (X   =  4.41)  
การส่งเสรมินกัเรยีน   
(X   =  4.31)  และการส่งต่อนักเรยีน  
(X   =  4.28)  ตามล าดบัส่วนดา้นทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคอืการคดักรองนักเรยีน
และการป้องกนัและแก้ไขปญัหานักเรยีน  
(X   =  4.16) 
 

2. การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ 
เกี่ยวกบัปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  พบว่าปญัหาการด าเนินงาน
ระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนโดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัน้อย                    
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(X   =  1.83)  และเมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่
ทีม่คี่ามากใน  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  การคัดกรอง
นักเรยีน  (X   =  1.86)  รองลงมาคอื  
การป้องกนัและแก้ไขปญัหา  (X   =  
1.85)  และการส่งเสรมินักเรยีน  (X   =  
1.83)  ตามล าดบัส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่า
ทีสุ่ดคอืการส่งต่อนกัเรยีน  (X   =  1.77) 
 3.  ผลการเปรยีบเทยีบสภาพ
และปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  จ าแนกตาม  สถานภาพ  
ประสบการณ์การท างานของครู  และ
ขนาดของโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิาน  พบว่า 
การจ าแนกตามสถานภาพ  ด้านการรูจ้กั
นกัเรยีนเป็นรายบุคคล  ดา้นการคดักรอง
นักเรยีน  ด้านการส่งเสรมินักเรยีน  และ
ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ ไ ข ป ัญห า  
โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  ด้านการ
ส่งต่อ  ถอืว่าไมแ่ตกต่างกนั 
 4.  แนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  19  ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปญัหา  สามารถ
สรปุไดด้งันี้ 

  4.1  จดักจิกรรมเพื่อป้องกนั
และแก้ไขปญัหานัก เรียนให้มีความ
หลากหลาย  เช่น  การให้ค าปรึกษา
เบือ้งตน้จากครทูีป่รกึษา  การจดักจิกรรม
ในห้องเรยีน  การจดักิจกรรมซ่อมเสรมิ  
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การใช้
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ 
  4.2  มกีารนิเทศตดิตามและ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ อง
สม ่ า เสมอและมีการรายงานเป็นราย
ลกัษณ์อกัษร 
 5.  แนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  19  ด้าน
การส่งต่อนกัเรยีน  สามารถสรปุไดด้งันี้ 
  5.1  ผูบ้รหิาร  หวัหน้างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน  ครูที่
ปรกึษาชี้แจง/ท าความเขา้ใจ  ใหน้ักเรยีน
เข้าใจและเห็นด้วยเกี่ยวกับการด าเนิน
กจิกรรม  และมกีารบนัทกึข้อตกลง
ระหว่างโรง เรียน  ผู้ปกครอง  และ
นกัเรยีนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  5.2  ประสานความร่วมมอื
กบัครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ
นักเรยีน    มกีารบนัทกึขอ้ตกลงระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ
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นักเรียนไว้เป็นหลักฐานทัง้การส่งต่อ
ภายในและการส่งต่อภายนอก 
  5.3  ส่งเสรมิให้มกีารจดั
กิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาได้พูดคุย  อบรม
นักเรียนในความปกครองเพิ่มมากขึ้น  
เช่น  การจดักิจกรรมโฮมรูม  การอบรม
นกัเรยีนหน้าเสาธง  ส่งเสรมิ/สนับสนุนให้
ครไูดร้บัการพฒันาในการใหค้ าปรกึษา 
 
อภิปรายผล 
 สภาพ  ปญัหา  และแนวทาง 
การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  มปีระเดน็น่าสนใจน ามา
อภปิรายผล  ดงันี้ 
  1.  จากการศกึษาเกี่ยวกบั
สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนโรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  
ผลการวจิยัพบว่า  สภาพการด าเนินงาน  
โดยรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก  
และเมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่เรยีงจากมากไป
หาน้อย  พบว่า  ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ  การรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
รองลงมาคอืการส่งเสรมินักเรยีน  การส่ง
ต่อนักเรยีน  การคดักรองนักเรยีน  และ
การป้องกันและแก้ไขปญัหานักเรียน  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  หลกัการจดัการ

ศึ ก ษ า ข อ ง ไ ท ยที่ ถื อ ว่ า นั ก เ รี ย น มี
ความส าคญัที่สุด  กระบวนการจดัการ
ศกึษาจงึต้องส่งเสรมิให้นักเรยีนสามารถ
พัฒนาตามธ รรมชาติแ ล ะ เ ต็มต าม
ศกัยภาพท าให้โรงเรยีนเห็นความส าคญั
ต่อการพัฒนาคนจึงได้พัฒนาคุณภาพ
นักเรยีนในทุกๆ  ดา้น  ซึง่สอดคลอ้งกบั  
หลักการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร  (2546  
:  67-81)  ทีว่่าการดูแลนักเรยีนนัน้   ผูท้ี่
จะสามารถดูแลนักเรียนได้ดีจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้เรียนใน
ด้านพัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่างๆ  
พฒันาการดา้นร่างกาย  พฒันาการดา้น
อารมณ์  พัฒนาการด้านสังคม  
พฒันาการดา้นสตปิญัญา  และต้องรูจ้กั
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล มี
สมัพนัธภาพทีด่กีบัผูเ้รยีน  และต้องรูจ้กั
การเสรมิแรง   
    2.  จากการศกึษา  ปญัหา
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนโรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  
ผลการวจิยั  พบว่า 
ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นักเรยีนโรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับน้อย  เมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า  อยู่ในระดับ
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น้อยทุกดา้น  และเมื่อพจิารณา  ค่าเฉลี่ย
เรยีงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอืการคดักรองนักเรยีน  
รองลงมาคอืการป้องกนัและแก้ไขปญัหา  
การส่งเสริมนักเรยีน  การรู้จกันักเรียน
เป็นรายบุคคล  ตามล าดบัส่วนดา้นที่มี
ปญัหาน้อยทีสุ่ดคอืการส่งต่อนกัเรยีนทัง้น้ี
อาจเป็นเพราะภาระงานของครใูนปจัจุบนั
ที่มมีากขึน้  ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจ
และสงัคมที่เปลี่ยนไป  ท าให้ครูต้องดิ้น
รนเพื่อการด ารงชพีมากขึน้  ท าใหค้รไูม่มี
เวลาเอาใจใส่  และอบรมนักเรียนได้ดี
เท่าที่ควร  รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ ให้ทั ้งผลดี  เช่น   การ
ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
แต่ก็มผีลเสยีด้วยเช่นกนัเป็นต้นว่า  การ
เล่นเกมคอมพวิเตอรถ์งึขัน้หมกมุ่น  และ
เลยีนแบบพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงคจ์าก
เกม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  วีร
พงษ์   เจรญิไชย  (2552  :  102  -  106)  
ที่ ได้ศึกษา  สภาพและปญัหา  การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร  เขต  2     ที่พบว่า  
ปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื
นัก เรียนโดยรวมพบว่ ามีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย  และเมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากใน  3  อนัดบั
แรก  พบว่าด้านทีม่คี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื  

การคดักรองนักเรยีน  รองลงมาคอื  การ
รู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล  และการ
ส่งเสรมินักเรยีนส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่า
ทีสุ่ดคอื  การส่งต่อนกัเรยีน   
  3.  การเปรยีบเทยีบสภาพ
และปญัหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  19  จ าแนก   ตาม  สถานภาพดา้น
การรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  ดา้นการ
คัดกรองนัก เรียน  ด้านการส่ง เสริม
นักเรยีน  และด้านการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหา  โดยรวมและรายดา้น  แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  .01  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของครู
ดา้นการรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  ดา้น
การคดักรองนักเรยีน  ด้านการส่งเสริม
นักเรยีน  และด้านการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหา  โดยรวมและรายด้าน  ไม่
แตกต่างกัน  และขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานด้านการรู้จ ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  ด้านการคัดกรองนักเรียน  
ด้านการส่ ง เสริมนักเรียน  ด้านการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหา  และ  ดา้นการ
ส่งต่อ  โดยรวมและรายดา้น  ไม่แตกต่าง
กัน  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนในทุก
ขนาดล้วนมีการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นนโยบายหนึ่ง
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
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ทุก          โรงลว้นด าเนินการตามกรอบ
การด าเนินงาน  5  ดา้นเหมอืนกนั  ท า
ให้ผลการด าเนินของทุกโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั  สอดคล้องกับงานวิจยัของ  
วรีะพงษ์  วนัทา  (2555  :  128)  ซึง่ได้
ศกึษาเกี่ยวกบั  ผลการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของขา้ราชการครู
ในสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต  29  
(อุบลราชธานี–  อ านาจเจรญิ)  แล้ว
พบว่า  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ข้า ราชการครู ในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  29  (อุบลราชธานี–อ านาจเจรญิ)  
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
โดยรวม  มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนไมแ่ตกต่างกนั  เมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่า  สถานศกึษาขนาดเลก็  
สถานศกึษาขนาดกลาง  มคีวามคดิเหน็
ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง านต ามร ะบบดู แ ล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน  ไมแ่ตกต่างกนั   
  4.  แนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
โรงเรยีน   ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  19  ด้าน
การรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล  สามารถ
สรุปได้ดงันี้  การใช้ขอ้มูลจากหลายๆ 

ฝ่ายประกอบกนั  การใชเ้ครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่มคีวามหลากหลาย  
การให้ผู้บรหิารชี้แจง  ท าความเขา้ใจกบั
ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ให้เข้าใจ
ตรงกนัเกีย่วกบัความส าคญัของการจดัท า
ข้อ มู ลนั ก เ รียนร ายบุ คคล   รวมถึ ง
สนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรยีนละ  1  ครัง้  ใช้การ
สอบถามข้อมูลที่ท าให้คนให้ขอ้มูล  ด้าน
การส่งเสรมินกัเรยีน  มโีครงการ/กจิกรรม
ตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมตามความสนใจ
มากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  ดา้นการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหามกีารจดักจิกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหานักเรียน  
การนิ เ ทศติดต ามและประ เมินการ
ปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอและมี
ก า ร ร ายง าน เ ป็นร ายลักษ ณ์อักษ ร  
ผูบ้รหิารสรา้งความตระหนักใหก้บัคร ู ใน
การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปญัหา
ประสานความร่วมมอืกบัคร ู บุคคล  และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  ในการร่วมกนั
ป้องกันและแก้ไขปญัหานักเรียน  การ
จัดท าโครงการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปญัหาของนักเรียน  โดยการ
ประสานความร่วมมอืจากหลายๆ  ฝ่าย  
จดัท าระเบียบ  กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติที่
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ชดัเจนทีทุ่กคนเขา้ใจ  ส่งเสรมิใหม้กีารจดั
กิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาได้พูดคุย  อบรม
นกัเรยีนในความปกครองเพิม่มากขึน้   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1.1  โรงเรยีนควรก าหนด
นโยบายและแนวปฏบิตัใินการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ชดัเจน  ก าหนดผู้รบัผดิชอบและรายงาน
ผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
  1.2  ผู้บรหิารหรอืผู้ที่มี
หน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรให้

ความส าคญัในการปฏบิตังิาน  และการ
ท ากิจกรรมของครูที่ปรึกษาควรมีการ
นิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่ องและ
จริงจังและน าผลที่ได้จากการนิเทศมา
ปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานอย่าง
จงิจงั 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท า
วิจยัต่อไป 
  2.1  โรงเรยีนควรศกึษาถงึ 
คุณลกัษณะผูน้ าทีส่่งผลต่อการ 
ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
โรงเรยีนควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ในการบรหิารงาน 
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมสามญัศกึษา. (2542).  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  และ              
 การวเิคราะหส์าระส าคญั.    กรงุเทพฯ  :  โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 
กรมสุขภาพจติ, กระทรวงสาธารณสุข.  (2546).  คู่มอืครรูะบบการการดแูลช่วยเหลอื 
 นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 3 – ช่วงชัน้ที ่4  (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 – 6).     
 กรงุเทพมหานคร  :  องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2546).    คู่มอืการบรหิารการศกึษาขัน้พื้นฐานทีเ่ป็นนิตบิุคคล.     
 กรงุเทพฯ  :  โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ.์ 
 
 



108 

              วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                  ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 

 

วรีะพงษ์ วนัทา.  (2555).    การศกึษาผลการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของ 
 ขา้ราชการครใูน สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต  
 29  (อุบลราชธานี– อ านาจเจรญิ).    วทิยานิพนธ ์ ครศุาสตรมหาบณัฑติ  :   
 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.   
วรีพงษ์  เจรญิไชย.  (2552).    สภาพและปญัหาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอื 
 นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสกลนคร  เขต  2.     
 วทิยานิพนธ ์ ครศุาสตรมหาบณัฑติ  :  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
สมบตั ิ ทา้ยเรอืค า.  (2553).    ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์     
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
สมนึก  ภทัทยิธนี.  (2553).    การวดัผลการศกึษา.  พมิพค์รัง้ที ่ 7. กาฬสนิธุ ์ :   
 ประสานการพมิพ.์     


